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มช. อันดับ 3 ของไทย จากการจัดอันดับระดับโลก
โดย SCImago Institutions Rankings 2021

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการนานาชาตใินรปูแบบการประชมุเสมอืนจรงิ (Virtual Meeting)  
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์  “Trilateral Symposium on SDGs :  Chiang Mai University (CMU) - Kagawa  
University (KU) - National Chiayi University (NCYU)” ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564   
เวลา 13.00-15.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การประชมุวชิาการนานาชาต ิ “Trilateral Symposium on SDGs : Chiang Mai University  
(CMU) - Kagawa University (KU) - National Chiayi University (NCYU)” เกิดขึน้จากความร่วมมือ 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ (MOUs) ระหว่างมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และ  Kagawa University   
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533 จากนัน้ได้มกิีจกรรมความร่วมมอืกันอย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา  

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ผู้แทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ส�าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน  
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาประถมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์  
ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
2 กันยายน 2564

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็น 
“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” (Digital University) อย่างเต็มรูป
แบบ เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบันที่
ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการให้บรกิารแก่นกัศกึษา บุคลากร และ 
ชุมชนในทุกๆด้าน อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ยิง่ท�าให้มหาวิทยาลยัต้องมกีารปรบัตวัสูก่ารให้บรกิาร
ทางดจิทิลัอย่างต่อเนือ่ง ขยายการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ดิจิทัลรองรับการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การให้
บริการชุมชนในลักษณะออนไลน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจแบบ 24/7 และที่ส�าคัญคือ 
การพฒันานวตักรรมบรกิารในรปูแบบใหม่ เพือ่สร้างประสบการณ์
และนิเวศน์วิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัย

 ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อยู่ในช่วงการด�าเนนิงาน
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (ปรับปรุงปี 2563) มีแผน
งานและกลยุทธ์ส�าคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การด�าเนิน
งานด้าน Digital Transformation ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญที่มุ่งเน้น
การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาสร้างรปูแบบธรุกจิใหม่รวมทัง้ขบัเคลือ่น 
การให้บรกิารในรปูแบบต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลมุตัง้แต่  
การปรบัโครงสร้างพืน้ฐานเครือข่ายทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั การอพัเกรด
ระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมเพิ่ม access points กว่า 7,000 จุด  
ครอบคลุมทั้ง 3 แคมปัส เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษา 
อาจารย์และบคุลากร ให้สามารถเช่ือมสูโ่ลกออนไลน์สามารถเรยีนรู ้
ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการพัฒนา Learning Platforms (MOOC, KC 
Moodle, Moodle Exam, Microsoft Teams, OBE Platform) 
การสร้างสื่อดิจิทัลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และการศกึษาทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์ รวมถงึการปรับปรงุหลกัสตูรการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย การน�านวัตกรรม AR/VR มาประยุกต์
ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังด�าเนินการควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญในการให้บริการ
ด้านงานวจิยั โดยพฒันาศนูย์บรกิารประมวลข้อมลูสมรรถนะสงู  
(High Performance Computing) ส�าหรับงานวิจัยและงาน
บรกิารรบัใช้สังคมขัน้สูงทีต้่องการการประมวลข้อมูลจ�านวนมาก
ในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งมีการบูรณาการและการเชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร (CMU BI system) สนับสนุน
การวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 SCImago Institutions Rankings 
(SIR) ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันชั้นน�า 
ระดับโลก ประจ�าปี 2021 จากการจัดอันดับ 
หน่วยงานทุกภาคส่วน 7,533 แห่ง และ
มหาวทิยาลยั 4,126 แห่ง โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ได้รับการจัดอันดับที่ 701 ของโลก และเป็น
อันดับ 3 ของไทย
 ส�าหรับมหาวิทยาลัยของไทยท่ี
ติดอันดับในปี 2021 มีทั้งสิ้น 27 สถาบัน  
โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 โดย SCImago Institutions Rankings พิจารณาจาก 
ผลงานทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA

มช. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติไตรภาค ี 
ร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
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มช. ปรับตัวครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยีฯ  (ต่อจากหน้า 1)

มช. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติไตรภาคีฯ  (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ เป็นผูแ้ทนกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
ในคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวดัเชยีงใหม่ มอบโล่และเกยีรตบิตัรโครงการ
เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์  
อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

 ในด้านเอกสารส�าคญัทางการศกึษา มหาวทิยาลยั 
ได้ปรบัเปลีย่นการให้บรกิารระบบออกเอกสารส�าคญัทางการศกึษา 
เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  “Digital Transcript” เป็น
มหาวทิยาลยัแห่งแรกของไทย และด้วยความมุง่มัน่ในการพฒันา 
บรกิารอย่างต่อเนือ่ง จงึได้ขยายบรกิารเอกสารส�าคัญทางการศึกษา 
รูปแบบดิจิทัลเพ่ิมข้ึนอีก 9 รายการ ซึ่งจะเปิดให้บริการ
ภายในปี 2564 ได้แก่  หนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ 
CMU-eGrad เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ�าปี ใบแทน
ปรญิญาบตัร หนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิหนงัสอืรบัรองสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา 
หนังสือรับรองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หนังสือ
รับรองตัวสะกดชื่อสกุลและหนังสือน�าส่ง Transcript 
  ส�าหรบันวตักรรมบรกิารอืน่ๆ มหาวทิยาลยัได้น�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยน�าร่องในการให้บริการต่างๆ เช่น 
พฒันาระบบเบิกจ่ายเงนิวจัิย e-Payment Services ร่วมกบั 

ธนาคาร UOB เพือ่ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการเบกิจ่าย 
แบบเดิม การพฒันาระบบ QR Payment Gateway ร่วมกบั 
ธนาคารไทยพาณชิย์เพ่ิมช่องทางในการช�าระเงนิโดยใช้ QR 
Payment ในการช�าระเงนิค่าลงทะเบยีน ช�าระค่าบ�ารงุหอพกั
นักศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
พัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Donation  
พัฒนาระบบเงินเดือน CMU Payroll ส�าหรับเป็นระบบ
การจ่ายเงินเดือนของบุคลากร ท�าให้ช่วยลดข้ันตอนและ
เวลาการจ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 นับเป็นอีกก้าวส�าคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการเดินหน้าน�าเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกมิติอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และถือเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ยกระดับ 
การบรหิารจดัการแบบเบด็เสร็จตามพันธกจิของมหาวทิยาลยั 
เพื่อพร้อมก้าวสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
อย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการแลกเปลีย่นนกัวิจยัระหว่าง 2 สถาบัน รวมถึงการเป็น 
เจ้าภาพร่วมการประชมุนานาชาต ิคอื การประชมุ “Educational  
Research Exchange Joint Symposium (EDUREJS)” คร้ังที ่1  
ซึ่งเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
และการประชมุคร้ังที ่2  ปี พ.ศ. 2551 จดัขึน้ ณ Kagawa University  
ประเทศญี่ปุ่น และการประชุมครั้งที่ 3  พ.ศ. 2553 จัดขึ้น  
ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จากมตทิีป่ระชมุเมือ่ปี 2551 เห็นควรให้
มกีารจดัประชมุดงักล่าวปีเว้นปีจวบจนปัจจบัุน ในปี พ.ศ. 2564  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และ  Kagawa University  ได้เชญิ National  
Chiayi University จากประเทศไต้หวันเข้าร่วมการประชุม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานวิจัย รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยระหว่าง 3 สถาบัน
  การประชมุ“Trilateral Symposium on SDGs :  
Chiang Mai University (CMU) - Kagawa University (KU) 
- National Chiayi University (NCYU)” ประกอบด้วย 1)  
พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง 3 
สถาบัน 2) การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการน�า

เสนอในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
และยทุธศาสตร์เชิงรุกและพนัธกจิของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยแบ่งเป็นการ น�าเสนอหวัข้อวจิยั 5 หวัข้อ 1) Food Session  
2) Health Session 3) Society Session 4) Technology Session       
5) Student Session  ซ่ึงเป็นกจิกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การเรยีนรู้ต่างๆ ระหว่างนกัศกึษา 3 สถาบัน ภายหลังสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โคโรน่าไวรสั  
COVID-19 ทีส่่งผลกระทบทีเ่กดิข้ึนต่อการศกึษา  และการน�าเสนอ
หวัข้อท่ีเช่ือมโยงกับการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) การประชุม 
วชิาการนานาชาตใินคร้ังนี ้จะน�าไปสูค่วามร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนอันเป็นเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายต่อไป
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หน่วยบรหิารทรพัยากรบคุคล จดักจิกรรม 
โครงการ “EDU KM DAY : การจดัการความรู ้1 หน่วย 1 องค์ความรู ้สูน่วตักรรมการเรยีนรู้”  
โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิให้เกดินวตักรรมจากกระบวนการเรยีนรู ้และให้ 
บคุลากรมโีอกาสถ่ายทอดองค์ความรูข้องหน่วยงานตนสูห่น่วยงานอืน่ ๆ  ภายในคณะ  
ซึง่มบีคุลากรของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมน�าเสนอนวตักรรม จ�านวน 18 เร่ือง โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกยีรตสิดุา ศรีสขุ คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย  
คณะผูบ้ริหาร และ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวฒุ ิร่วมฟังการบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ  
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

 อาจารย์ ดร.กภ.เสาวลักษณ์ เดชะ อาจารย์ ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล
และ กภ.รุ่งทวิา กนัทะอนิทร์ ซึง่เป็นคณาจารย์และนกักายภาพบ�าบดัประจ�า 
แขนงระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ภาควิชากายภาพบ�าบัด คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นคณะท�างานกับกลุ่มอาจารย์
กายภาพบ�าบดัระบบหายใจทัว่ประเทศ สมาคมกายภาพบ�าบดัแห่งประเทศไทย 
และสภากายภาพบ�าบดั ในการผลติสือ่ให้ความรู ้รวมทัง้อบรมเตรียมความพร้อม 
ให้นักกายภาพบ�าบัดจิตอาสา เพื่อให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วยโควิด ระยะ Home  
Isolation โดยมีนักกายภาพบ�าบัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,200 คน  
ผ่าน zoom application และ Facebook live เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 

 อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณ ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการบรรยายพเิศษ เรือ่ง “การเป็นพนกังาน 
ยุคใหม่ที่ มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs  
(Transforming to Smart Officer with OKRs)”  
โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้บคุลากรสายสนบัสนนุของคณะสงัคมศาสตร์มคีวามรู ้
ความเข้าใจถงึความหมายและความส�าคญัของ OKR (Objective and Key Result)  
ต่อการพัฒนาสมรรถนะและประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานเพ่ือการขบัเคลือ่น 
องค์กรสู่ความส�าเร็จ และสามารถน�า OKR (Objective and Key Result)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการต้ังเป้าหมายและก�าหนดผลสัมฤทธิ์ส�าคัญ 
ของการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงาน
มหาวิยาลัยเชียงใหม่ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และ
รฐัประศาสนศาสตร์ มาเป็นวทิยากร บรรยายให้กับบคุลากรคณะสงัคมศาสตร์  
ณ ห้องประชมุภาควชิาสังคมศาสตร์กบัการพฒันา ชัน้ 1 อาคาร 2 และอบรม
ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
5 กันยายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นกัวจิยั มช. ผลติเครือ่งวดัออกซเิจนในเลอืดและอัตรา 
การเต้นของหัวใจ ใช้งานดีแม่นย�าสูง ราคาย่อมเยา  
สามารถถ่ายภาพหน้าจอแสดงผล ส่งผ่านแอปพลเิคชนั 
เพื่อรายงานค่าต่าง ๆ อย่างละเอียดลดระยะห่าง
ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์
ช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิด-19
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อชุมชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้
เรื่อง ข้อปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร ข้อปฏิบัติส�าหรับการท�าความสะอาด 
และซักซ้อมแผนอัคคีภัย ให้แก่ผู้สัมผัสอาหารและพนักงานท�าความสะอาด 
ทีป่ฏิบัตหิน้าทีภ่ายในอาคารส�านกังานมหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2564

 มูลนิธิและสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มอบชุด PPE จ�านวน 500 ชุด และ
หน้ากาก N95 จ�านวน 400 ชิน้ ให้แก่ทมีแพทย์ พยาบาล และ
บคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานการณ์โควดิ-19 ของโรงพยาบาลม 
หาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
โดยม ีศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพเิศษ)นายแพทย์บรรณกจิ  
โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รับมมอบ   
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1  
อาคารราชนครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ  
กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดย นางสาวปนัดดา  
อยูว่ทิยา นกัศึกษาเก่า มช. รหสั 26 คณะวทิยาศาสตร์ ใน
การบรจิาคเก้าอี ้จ�านวน 214 ตวั มลูค่ารวม 1,076,206 บาท  
ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ในโครงการปรบัปรงุห้องบรรยาย CB2440 อาคารเคม ี2   
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

 สถานีอัดประจุไฟฟ้าพลังงาน

สะอาด สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 

นครพงิค์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (Charging  

Station) ให้บริการอัดประจุไฟฟ้าไม่มี

ค่าบริการถึง 30 กันยายน 2564  เพื่อ

คนรักษ์โลก โดยจะเริ่มให้บริการผ่าน 

แอพลเิคชัน่ EleXA ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ   

ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2564 อตัราค่าบรกิาร  

6.50 บาท/kWh  ผูร้บับริการสามารถรบั

ใบเสรจ็ช�าระเงิน/ใบก�ากบัภาษผ่ีานทาง 

email ทีเ่ชือ่มต่อกบั แอพลเิคชัน่ EleXA 

รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย สถาบันฯ จะน�า 

ไปด�าเนินโครงการด้านพลังงานและ 

การรกัษาสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างประโยชน์

กับชุมชนต่อไป  

ขยายเวลาทดลองใช้ฟรี อีก 1 เดือน
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มช และกระทรวง อว. ประสบความส�าเร็จ
ในการยกระดับมาตรฐานอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
ด้วย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จาก TCEB

จดัสอบออนไลน์อย่างไรให้ win-win “โครงการน้องใหม่ล่าสุดใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่พร้อมเปิดตัว 
7 กันยายน นี้ ทางเพจ ช้างยิ้ม”

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดย STeP ในฐานะผู้รบัผิดชอบการ
บรหิารจัดการอาคารอ�านวยการอทุยานวิทยศาสตร์ภาคเหนอื (NSP)  
(ทีส่นบัสนนุโดยกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และ

นวัตกรรม) เข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2021 ผ่านระบบออนไลน์  
เพ่ือรบัมอบตรามาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE  
Venue Standard: TMVS) ประเภท Meeting Rooms จาก

ส�านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) เพือ่เป็นการรบัรองมาตรฐานพืน้ทีใ่ห้บรกิารห้องประชุม 
ประเภทองค์กรภาครัฐ/เอกชน  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
 การได้รบัการรบัรองมาตรฐานนี ้จะท�าให้อาคารอุทยาน
วทิยาศาสตร์ภาคเหนอื อยูใ่นฐานข้อมลูของ MICE ทีม่มีาตรฐาน
ของประเทศไทย เชือ่มโยงสู่การเข้าสูอ่ตุสาหกรรม MICE ในระดบั
สากลเชื่อมโยงสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่อไป

 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วม 
EdSociate Zoom Webinar ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.   
ในหวัข้อ "จัดสอบออนไลน์อย่างไรให้ win-win" คูม่อืการเอาตวัรอดส�าหรบัอาจารย์ วธิกีารจดัการวดั 
และประเมนิผลออนไลน์  ลงทะเบียนฟร ีได้ที ่ https://bit.ly/reg_webinar7  (จ�ากดั 1,000 ทีน่ั่ง  
ส�าหรับ Zoom)  หมดเขต 15 กันยายน 64 เวลา 16:00 น.
รายละเอียด Webinar
 Topic 1 : เป้าหมายของการสอบ/วัดผล มีอะไรบ้าง 
 Topic 2 : แนวทางวัดผลแบบ Authentic Assessment 
 Topic 3 : แนวทางวัดผลแบบ Traditional (สอบเก็บคะแนน)
 Topic 4 : จ�าลองสถานการณ์สอบออนไลน์
 Topic 5 : แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ท�าอย่างไรให้ผู้เรียนไม่โกงข้อสอบ?
 Webinar นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate ภายใต้ 
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อที่ support_lifelong@cmu.ac.th  
หรอืตดิตามข่าวสารทาง Facebook: www.facebook.com/EdSociate และทาง Line Official 
Account: @cmulifelong

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง 

การเปิดตวัโครงการ “โครงการสงัคมแห่งสุขภาวะทางเพศทีช่าญฉลาดและย่ังยนืมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่” 

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เผยโครงการน้องใหม่ล่าสดุในมหาวทิยาลยั 

เชยีงใหม่ พร้อมเปิดตวั ซึง่โครงการนีไ้ด้หยบิเรือ่งราวของสขุภาวะทางเพศทีเ่ป็นมติด้ิานสขุภาพทีม่กั 

ถูกมองข้าม ทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะโดยรวมของคน ครอบครัว หรือสังคม  

โดยเฉพาะบุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาด�าเนินการภายในโครงการ  

“โครงการสงัคมแห่งสขุภาวะทางเพศทีช่าญฉลาดและยัง่ยนืมหาวทิยาลยัเชียงใหม่”  ในการขบัเคลือ่น 

สู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU)  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก: นวัตกรรมด้านอาหารและ

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  และด�าเนินโครงการในหลากหลายรูปแบบผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ   

 พร้อมเปิดตัวโครงการทางเพจ ช้างยิ้ม รับชมผ่าน Facebook Live :  https://www.

facebook.com/ChangYimCMU  ในวันอังคารที่ 7 กันยายน นี้ เวลา 14.00น.  เป็นต้นไป

 และขอเชิญพีน้่องชาว มช. ร่วมกด like กดแชร์ เพจ ช้างยิม้ ด้วยนะคะ เพือ่ลุน้ของรางวลั

ในวันงาน 


