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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู 
ประจ�าปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	จัดโครงการ 
ประชุมเชงิปฏบัิตกิาร	เร่ืองก้าวใหม่สูก่ารใช้เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การดาํเนนิการทีเ่ป็นเลศิ	(EdPEx)	 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้ผู้บริหารและ	 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่น 
ในการนําเกณฑ์	 EdPEx	 ไปใช้เป็นแนวทํางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้มีความรู	้ 
ความมเข้าใจในการนําเกณฑ์	 EdPEx	 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู ่
ความเป็นเลศิ	เพือ่ให้สามารถยกระดบัคณุภาพการศกึษาไทยให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล	 
โดยม	ีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศวิิไล ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	 
วจิยัและนวตักรรม	ประธานในพธิเีปิดโครงการ	และศาสตราจารย์ คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ  
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เภสชักรหญงิอษุณย์ี คาํประกอบ รองอธกิารบดี 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ร่วมการอภปิรายแบบออนไลน์ในหวัข้อ	EdPEx:	Our	passion,	Our	Direction	 
ณ	ห้อง	202	สาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่23	สงิหาคม		2564

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ร่วมงานนวตักรรมการแพทย์	MEDCHIC	Innovation	Day	2021	เปิดประตสููโ่ลกนวตักรรมการแพทย์ 
และสขุภาพเสมือนจรงิ	“Virtual	Exhibition	&	Conference”	ครัง้แรกของย่านนวตักรรมการแพทย์สวนดอก	 
(SMID)	โดยมี	รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญงิศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	 
กล่าวรายงาน	ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์	กล่าวต้อนรบั	และ	ดร.พนัธ์อาจ ชยัรตัน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ	 
(องค์กรมหาชน)	เป็นประธานเปิดและ	ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล ร่วมการเสวนา 
ในหวัข้อ	Paradigm	shift	in	innovation	with	tackling	global	challenges	ร่วมกบั	นายแพทย์โอฬารกิ  มสุกิวงศ์  
กรรมการแพทยสภา	และประธานอนกุรรมการการศกึษา	ราชวทิยาลยัสติูนรแีพทย์แห่งประเทศไทย  
ดร.ประวีร์ เครือโชติกลุ หวัหน้าโครงการศนูย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	เพ่ืออตุสาหกรรม	(UTC)	จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั	คณุจกัร โกศลัยวตัร นายกสมาคมสตาร์ทอพัด้านสุขภาพและการแพทย์	CEO	of	Pharmasafe	 
และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุตัน์ ตนัประเวช หวัหน้าโครงการ	Innohealth	(Moderator)	 
เป็นผู้ดําเนินรายการผ่านระบบออนไลน์	วันเสาร์ที่	21	สิงหาคม	2564

	 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีไหว้ครู
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประจาํปีการศึกษา	2564	แบบ	New	Normal	 
โดยม	ีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประธานในพธิไีหว้คร	ูพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	 

คณาจารย์	ตลอดจนนักศกึษา	ร่วมพธิเีพือ่สืบสานประเพณีอนัดีงาม 
ทีป่ฏบิติัสบืต่อกนัมา	และเป็นโอกาสทีศ่ษิย์จะได้แสดงความเคารพ	
และความกตัญญกูตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์	และเป็นวันท่ีนักศกึษาใหม่	 
จะได้ร่วมกันปฏญิาณตนต่อครูอาจารย์	เพ่ือจะเป็นศษิย์ทีดี่	รับการถ่ายทอด 

ความรู ้ด ้วยความวิริยะ
อุตสาหะ	 มุ่งสู่ความสําเร็จ 
ในการศกึษา	ซึง่ในปีการศกึษา	 
2564	 ได้จัดพิธีไหว้ครูข้ึน 
แบบ	 New	 Normal	 
ตามคําส่ังจังหวัดในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 มีลงทะเบียน 
ด้วย	QR	Code	สวมหน้ากากอนามัย	จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ	 
โดยมตัีวแทนสโมสรนกัศกึษา	สภานกัศกึษา	และตัวแทนนกัศกึษา	 
ชั้นปีที่	 1	ร่วมกิจกรรม	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	26	สิงหาคม		2564

	 บริษัท	 Expertscape	 ซึ่งเป็นบริษัทจัดทําอันดับความเช่ียวชาญ 
ทางด้านการแพทย์	 โดยมีเว็บไซต์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางด้านการแพทยท์ั่วโลกจากงานตพีิมพ์บทความและงานวิจัยในฐานข้อมลู
ชั้นนํานานาชาติ	“PubMed”	ได้วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี	2011-2021	(10	ปี)	
จากบทความทางวิชาการด้านช้าง	(ทั้งเอเชียและแอฟริกา)	จํานวนมากกว่า	

5,000	 เรื่อง	 และจากรายชื่อนักวิจัย	 มากกว่า	 4,000	 คน	 โดยจัดอันดับให้ รองศาสตราจารย์ 
นายสัตวแพทย์ ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม จากศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น	 Top	 1%	 (อันดับ	 6	 ของโลก)	 ที่ได้มีการตีพิมพ์สูงที่สุดในด้านนี	้ 
และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ	ผู้เชี่ยวชาญ	(expert)	(https://expertscape.com/ex/
elephant	)	

	 อีกหน่ึงมนต์เสน่ห์ของเมอืงเชยีงใหม่ทีไ่ม่กล่าวถงึไม่ได้	คอืความสวยงามของสถาปัตยกรรมล้านนา 
ทีอ่ยูคู่ก่บัชวีติของชาวเชยีงใหม่มานาน	ความเจรญิของพระพทุธศาสนาในดนิแดนล้านนาทีเ่รายังสามารถ
เห็นได้ทุกแห่งตามเส้นทาง	และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่ทําให้เราได้เห็นถึง
ความยิง่ใหญ่ทัง้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและพระพทุธศาสนาไปควบคู่กัน	แต่ด้วยข้อมลูทางประวตัศิาตร์ 
ท่ีจารกึไว้ว่าได้เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในจงัหวดัเชยีงใหม่	ทาํให้ยอดพระเจดย์ีหลวงหกัพังทลายลงมา	จงึทาํให้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทําการทดลองนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างปรากฏการณ์แสง	 เพื่อเปิดมิต ิ
การรับรู้ใหม่ต่อยอดองค์เจดีย์หลวงให้กลับมามีความสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่เหมือนดั่งในอดีตอีกครั้ง	

 (อ่านต่อหน้า 2)
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มช. สร้างมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง ฯ (ต่อจากหน้า 1)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์ คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัย
เชยีงใหม่	พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศกัดา สวาทะนนัทน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธติ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และคณะผูบ้รหิาร	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ต้อนรบัคณะอนกุรรมการประเมนิและคดัเลอืกมหาวทิยาลยั-โรงเรียน	เข้าร่วม 
โครงการ	 วมว.	 ระยะที่	 3	 คู่ศูนย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 –	 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์	โดยมศีาสตราจารย์ ดร.ศภุชยั  
ปทมุนากลุ รองปลดักระทรวงการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั	และนวตักรรม	
และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน	 เข้าร่วม
โครงการ	วมว.	ระยะที	่3	ร่วมประชมุผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์	โครงการสนบัสนนุ
การจดัตัง้ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนโดยการกํากับดแูลของมหาวทิยาลยั	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(โครงการ	วมว.)	เป็นโครงการนําร่อง
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
ซึง่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นหนึง่ในส่ีมหาวทิยาลัยแรก	ทีไ่ด้รับการพจิารณาให้
เป็นมหาวทิยาลยันาํร่องโครงการ	วมว.	ตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๕๑	จนถึงปัจจบัุน	 
ณ	ห้องประชมุบวัเรศ	คาํทอง	ชัน้	5	อาคารสาํนกังานมหาวทิยาลยั	2	สาํนกังาน
มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2564

 ศาสตราจารย์ คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	ร่วมนาํเสนอแบบออนไลน์ในหวัข้อ	“แผนงานของมหาวทิยาลยักลุม่การวจิยั 
ระดับแนวหน้าของโลก	 (Global	 and	 frontier	 Research)”	 จัดโดย 
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	เพือ่ผลกัดัน 
โครงการพลกิโฉมมหาวทิยาลัย	(Reinventing	University)	เพือ่ให้สถาบนัอดุมศึกษา 
ปฏริปูการบรหิารงานและปรบัเปลีย่นหลักสูตรการสอนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสงัคม	สามารถผลติบคุคลากรคณุภาพสงู	พร้อมยกระดบัคณุภาพมหาวิทยาลยัไทย 
ให้ทัดเทียมนานาชาติ	โดยมี	ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด 
กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ประธานในพธิเีปิด 
โครงการ	พร้อมด้วยผูบ้รหิารจากมหาวทิยาลยัชัน้นาํ	5	สถาบนัจากภาคเหนอื	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	เข้าร่วมฯ		ณ	ห้อง	202	สํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2564

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์  ศรบีณัฑติมงคล  รองศาสตราจารย์  
โรม จริานกุรม รองอธกิารบด	ีและ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภูเ่จริญ ผู้
อาํนวยการ	สถาบนันโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ต้อนรับนกัวชิาการ 
ฟลุไบรท์	Dr. Charles David Crumpton	จาก	Institute	of	Governmental	 
Service	 and	 Research,	 University	 of	Maryland,	 College	 Park	 
ในโอกาสทีม่าร่วมทาํงานกบันกัวชิาการและอาจารย์ของสถาบนันโยบายสาธารณะ	 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เป็นเวลา	4	เดอืน	โดย	Dr. Charles David Crumpton  
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน	 Public	 Administration	 และมีความสนใจ 
ในการทาํวจิยัเรือ่ง	Good	governance	ในประเทศพม่า	ณ	ห้องประชมุบญุสม	
มาร์ติน	 อาคารยุทธศาสตร์	 สํานักงานมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
เมื่อวันที่	23	สิงหาคม		2564

อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

	 ส่วนคนทีเ่ป็นอนัดบั	1	คอื	Dr. Janine L. Brown 
จาก Smithsonian Conservation Biology Institute, USA	
ทีมี่งานตพีมิพ์ด้านช้างมากทีส่ดุในโลก	ซึง่	Dr. Janine L. Brown  

ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
ด้านสตัวแพทยศาสตร์	จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	เมือ่ต้นปี	2563	
	 นอกจากนีย้งัม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ 
ดร. เฉลมิชาต ิสมเกดิ อาจารย์ สตัวแพทย์หญงิ ดร. ภคันชุ  
บันสิทธิ์  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กรกฎ  
งานวงศ์พาณิชย์  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์  
ดร. วรีะศกัดิ ์ปัญญาพรวทิยา  รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์  
ดร. กฤษฎากร พริง้เพราะ และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์  สตัวแพทย์หญงิ  
ดร. จารวุรรณ คนม	ีซึง่เป็นสมาชกิในทมีของ	ศนูย์วจิยัช้าง 
และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็ได้รับการจัดอันดับ	
Top1%	ของการตีพิมพ์เรื่องช้างของโลกเช่นเดียวกัน

	 การทดลองสร้างผลงานในคร้ังน้ี	เป็นความร่วมมือ

ระหว่าง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยศูนย์นวัตกรรมล้านนา

สร้างสรรค์	(CLIC)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมาธกิาร

สถาปนกิล้านนา	สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถัมภ์	

ได้วางเป้าหมายสาํคญัในงานสถาปนกิล้านนา’64	และร่วม

ค้นหาวธิกีารสร้างมมุมองใหม่ต่อองค์เจดย์ีหลวง	จากคําถามทีว่่า	 

องค์เจดีย์หลวงในสภาพสมบรูณ์	จะมคีวามยิง่ใหญ่และงดงาม

ได้เพียงใด	 จึงมีแนวความคิดในการใช้แสงเติมเต็มรูปทรง 

และสัดส่วนความสูงให้กับองค์เจดีย์หลวง	 ใช้เทคนิคการ

ฉายแสงเส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์	เป็นการฉายภาพ	2	มิต ิ

กลบัคืนไปสูอ่งค์เจดย์ีจรงิทีเ่ป็นวตัถ	ุ3	มติ	ิกระบวนการเล่นกบั 

มติด้ิวยปรากฏการณ์แสง	ได้เริม่ต้นจากการฉายภาพเส้นรอบรปู 

ให้ยดืยาวออกไป	(Extrusion)	จากจดุกาํเนดิแสง	(Dot)		สูก่ารเกดิ 

ลาํแสง	(Line)	ปรากฏเป็นระนาบแสงเสมือน	(Plane)	และ

นาํไปสูก่ารปิดล้อมระนาบแสง	จนเกดิเป็นอโุมงค์แสงเสมอืน 

(Space)	 ท่ีซ้อนทับลงไปกับองค์เจดีย์ท่ีอยู่เบ้ืองหน้า		 

อีกทั้งผู ้ชมสามารถเติมเต็มความเป็นไปได้บางส่วน 

ด้วยตัวเอง	 ผ่านการสร้าง	 “การเว้นว่าง”	 ให้จินตนาการ 

ของผูช้มได้เติมเต็มความสมบรูณ์ขององค์เจดีย์ข้ึนภายในใจ	 

แม้ว่าการทดลองนี้ยังเป็นเพียงการทดลองในขั้นเบื้องต้น	

แต่ผู้ชมก็สามารถได้เห็นองค์เจดีย์หลวงที่อยู่คู่เชียงใหม่ 

มานานนับหลายร้อยปี	 หากเปรียบกับสภาพขององค์เจดีย์

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจนคิดว่าไม่สามารถกลับไป

เห็นรูปแบบในอดีตได้อีก	

	 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ให้ความสาํคญัต่อการรกัษา

องค์ความรู้ภมูปัิญญา	การอนุรักษ์และพฒันาศลิปวฒันธรรม

ล้านนาให้คงอยู	่ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์เชงิรกุด้านล้านนา 

สร้างสรรค์ของมหาวทิยาลยั	ประกอบกบัความเข้มแขง็ทาง

ด้านสถาปัตยกรรมที่พร้อมจะถ่ายทอดผลงานทั้งโบราณ

สถานและโบราณวัตถุด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เป็น

ที่ประจักษ์	การต่อยอดแสงหลวงนี้	ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที ่

ขาดหายไปให้กลับมาสง่างามแก่ผู้พบเห็นให้ได้ชื่นชมถึง 

ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมล้านนาในอดีตได้อีกครั้ง



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 35  ปีที่ 16 วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564

www.cmu.ac.th3

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทุศัน์ สรุะวงั	รองคณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ผูแ้ทนคณบดี	พร้อมด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศกัดิ์  
ไชยาโส	ผูช่้วยคณบด	ีและ	นางสาวปิยะนชุ สวสัด ีเลขานกุารคณะอตุสาหกรรมเกษตร	 
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าทีจ่ากทีว่่าการอําเภอฮอด	พร้อมกนันีไ้ด้ร่วมนํามอบบริจาค 
สิง่ของในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ได้แก่	หน้ากากอนามยั	เจลแอลกอฮอล์	 
อาหารแห้ง	รวมถงึของใช้จําเป็น	เพือ่มอบเป็นธารน้ําใจ	ภายใต้โครงการ	“มแีล้วแบ่งปัน”	 
ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัว	COVID-19	ณ	บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2564

	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จดัพธิทีาํบญุเนือ่งในวนัคล้าย 
วนัสถาปนาครบรอบ	49	ปี	และ	วาระปีที	่61	การศึกษาพยาบาล	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 
เป็นประธาน	ภายในพธิไีด้นมินต์พระสงฆ์จากวดัพระสงิห์วรมหาวหิาร	จงัหวดัเชยีงใหม่	 
มาประกอบพธิทีางศาสนา	หลงัจากน้ันได้จดัพิธมีอบโล่รางวัลอาจารย์และบคุลากร 
ดเีด่น	ประจําปี	2564	มอบเขม็ทีร่ะลกึแด่ผู้ทีป่ฏิบตังิานในคณะฯ	ครบ	30	ปี	ณ	
ห้องประชุมช้ัน	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์		เมือ่วนัที	่15	สงิหาคม	2564	 
โดยมกีารถ่ายทอดสดให้ได้รบัชมผ่านทาง	Nurse	CMU	YouTube	การจดักจิกรรม 
เป็นไปตามประกาศของจงัหวดัเชยีงใหม่	ภายใต้มาตรการควบคมุและป้องกนั
การแพร่ระบาดของโควิด	-	19

	ศนูย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	 
เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบนัคชบาลแห่งชาต	ิในพระอปุถมัภ์ฯ	องค์การอตุสาหกรรม
ป่าไม้	จังหวดัลําปาง	ในการจดังานประชมุช้างแห่งชาต	ิประจําปี	2564	ภายใต้
แนวคดิ	“ช้างในกาลหน้า”	โดยรปูแบบการประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านระบบ
ออนไลน์	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	 
ในระหว่างวันที่	18-20	สิงหาคม	2564	ณ	ห้องประชุมใหญ่	สถาบันคชบาล
แห่งชาติ	ในพระอุปถัมภ์ฯ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	จังหวัดลําปาง

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
29 สิงหาคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% 
ลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา
ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการ	 
Indian	Talk	and	Cooking	Workshop	ในรปูแบบกจิกรรม 
การสาธติการทาํอาหารอินเดยี	จาํนวน	3	เมน	ูประกอบ
ด้วย	 แกงไก่	 (Chicken	 Tikka	Masala)	 แกงถั่ว	 
(Masala	Chhole)	และโรตี	(Puri)	ดาํเนนิรายการโดย	 
รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤด	ี คณะแพทยศาสตร	์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประเทศอินเดียให้คณาจารย์	นักศึกษา	บุคลากร	และผู้สนใจทั่วไป	 
ผ่านการสาธติทาํอาหารอนิเดยี	โดยผูแ้ทนจากชมุชนอนิเดยีในจงัหวดัเชยีงใหม่	 
จํานวน	3	รายการ	ผู้คนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้จาก 
อาหารการกนิ	คนอินเดยีมอีาหารทีม่เีอกลกัษณ์และเผยแพร่ไปยงัประเทศต่างๆ	 
ทัว่โลก	วฒันธรรมอาหารในอนทุวปีอนิเดยีมลีกัษณะร่วมกัน	คอื	ใช้เครือ่งเทศ 
และสมุนไพร	เทคนคิการทําอาหารจะแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมภิาค	สะท้อนให้เหน็ถงึ 
ความหลากหลายทางด้านประชากร	ตลอดถึงความเชือ่ต่างๆ	ในอนิเดยี	ซึง่การจดั 
กจิกรรมนี	้จะทาํให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	มคีวามรูค้วามเข้าใจในวธิกีาร	แนวคดิ	และ 
วฒันธรรมด้านอาหารของประเทศอนิเดยีเพิม่มากขึน้	ณ	บรเิวณหน้าศูนย์อนิเดยีศกึษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	
13	สิงหาคม	2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

คุณทวพีงษ์ วิชัยดิษฐ
นักศึกษาเก่า	มช.	รหัส	30	

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์	

ที่ได้รางวัล สิงห์เข็มทอง (นักบริหารดีเด่น)
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 
สาขา ผู้บริหารองค์กรดีเด่น 

ด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารองค์กร (ภาครัฐ)  
จาก สมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 

  นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Mass Comm จับมือ CAMT CMU ลงนามความร่วมมือ 
สร้างหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลแห่งแรกในภาคเหนือ

6 ทรคิการใช้งานแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ   
ในการประชุมและการเรียนการสอน 
ให้เลื่อนไหลไม่มีสะดุด 

นกัศกึษา CMUBS คว้ารางวลัระดบัประเทศ  
The 1st Asian International Student  
Competition 2021 และเป็นหน่ึงใน 
ผู้แทนไปแข่งระดับ ASEAN	 สํานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	แนะนําทรคิดีๆ 	ทีจ่ะทําให้ทกุการประชมุ 

และการเรียนการสอนนั้น	มีประสิทธิภาพไม่พลาดทุกสาระสําคัญ	เหมือนนั่งอยู่ในห้องเดียวกัน	
	 1.	เชื่อมต่อสายแลน	LAN	Cable	เพิ่มเสถียรภาพ	ของการเชื่อมต่อ
	 2.	เชื่อมต่อ	Wi-Fi:	@JumboPlus5GHz		ลดปัญหาการรบกวนของสัญญาณ
	 3.	ใช้โปรแกรม	Microsoft	Teams	เพือ่เสถยีรภาพในการเชือ่มต่อ	ทาํงานร่วมกบัโปรแกรม	 
Office365	ได้เป็นอย่างดี
	 4.	อยูใ่กล้กบัเครือ่งกระจายสญัญาณ	Access	Point	เพิม่เสถียรภาพ	ของการเชือ่มต่อ	ตรวจตาํแหน่ง	 
เครื่องกระจายสัญญาณ	ได้ที่	https://jumbomap.cmu.ac.th/
	 5.	ตัดการเชื่อมต่อ	VPN		ลดขั้นตอน	การทํางานของอุปกรณ์
	 6.	ตรวจสอบอุปกรณ์และปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อยู่เสมอ
	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	0-5394-3800	กด	1	One	Stop	Services

 วนัที	่9	สงิหาคม	2564	เวลา	11.00	น.	รองศาสตราจารย์ธีรภทัร  
วรรณฤมล คณบดคีณะการส่ือสารมวลชน และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรวชิญ์ จนัทร์ฉาย คณบดีวทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาภาพยนตร์ดจิิทัล	(หลกัสตูร
สองภาษา)	โดยมรีองศาสตราจารย์นรนิทร์ นําเจรญิ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ	คณะการสื่อสารมวลชน	และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	วิทยาลัยศิลปะ	 
สื่อ	 และเทคโนโลยี	 ลงนามเป็นพยาน	ณ	Mass	 Comm	 
CMU	Learning	Space

		 นอกจากนี้	 ยังมีผู้แทนจากคณะการส่ือสารมวลชน	 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัฟ้า ศรปีระพนัธ์ หัวหน้าสํานักวิชาฯ	 
อาจารย์ ดร.วทิยา พานชิล้อเจรญิ และอาจารย์ธติ ิเกตุทตั พร้อมด้วย 
ผูแ้ทนจากวทิยาลยัศลิปะ	สือ่	และเทคโนโลย	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.จริาวทิย์ ญาณจนิดา หวัหน้าสาํนกัวชิาฯ	และอาจารย์ ดร.อรษุ  
คุณเขต ประธานสาขาวิชาแอนนเิมชนัและวิชวลเอฟเฟกต์	ให้เกียรติ 
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้
		 ความร่วมมอืดงักล่าว	เป็นการบรูณาการความเช่ียวชาญ
พิเศษเฉพาะด้านของทั้งสองฝ่าย	คือความรู้ด้าน	การใช้สื่อ	การ
สร้างสรรค์เน้ือหาและการนําเสนอ	 (Story	 Telling)	 จากคณะ

การสื่อสารมวลชน	 และด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกจากวิทยาลัย
ศลิปะ	ส่ือ	และเทคโนโลย	ีซึง่เป็นมิตใิหม่ท่ีจะทาํให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้	 
ฝึกปฏิบัติ	และสามารถผลิตภาพยนตร์ได้จริง
		 หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่มวิชาเอก 
ให้เลือกศึกษา	ได้แก่	กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา	(Film	Studies)	
กลุม่วชิาการบรหิารจดัการงานภาพยนตร์	(Film	Administration)	
และกลุ่มวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกสาํหรบัภาพยนตร์	(Computer	
Generated	 Imagery	 for	 Film)	 นอกจากนี้	 ภาคการศึกษา
สดุท้ายของชัน้ปีท่ี	4	นักศกึษาสามารถเลอืกผลติผลงานภาพยนตร์ 
หรือฝึกงานวิชาชีพ	 (สหกิจศึกษา)	 ในบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์	 
เพ่ือฝึกฝนทักษะวชิาชีพและผลติบัณฑติท่ีมศีกัยภาพสงูสูอ่ตุสาหกรรม
ภาพยนตร์ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

 ทมี	Skultip	นกัศึกษาคณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(CMUBS)	ชนะการแข่งขนัระดบัประเทศ	 

(Business-Management	Track)	จากโครงการ	The	1st	Asian	International	Student	Competition	2021	 

ภายใต้หัวข้อ	 “Entrepreneurship	Opportunities	 and	 Challenges	 in	 COVID-19	 ERA”	

เป็นหนึ่งในทีมตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในระดับ	ASEAN	ต่อไป

	 ทมี	Skultip	ประกอบด้วย		นางสาวสกุลทิพย์ จติต์สพุร ภาควิขาการจดัการและการเป็น 

ผูป้ระกอบการ	 นางสาวสกุลกานต์ สทิธวิยั ภาควิชาการบัญชี		 นายนพดล คงสถาน	ภาควิชาการตลาด	 

และ	นายนฤสรรณ์ กุณฑลบุตร ภาควิขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

	 โครงการ	The	1st	Asian	International	Student	Competition	2021	เป็นความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศอนิโดนเีซยี	ประเทศมาเลเซยี	ประเทศไทย	ประเทศเวยีดนาม	และประเทศฟิลปิปินส์	

โดยมีกําหนดการประกาศผลรอบที่	 1	 ระดับประเทศ	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 30	 กรกฎาคม	 2564	 และ

ตัวแทนระดับประเทศของแต่ละประเทศจะร่วมแข่งขันรอบที่	2	ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน	

2564	 เพื่อหาผู้ชนะเลิศระดับ	 ASEAN	 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลและประกาศผลการแข่งขันในวันที่	

25	กันยายน	2564


