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มช. ติดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ  
Times Higher Education World University Rankings 2022

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์อ�านาจ	 อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลการจัดการประกวดภาพวาดดิจิทัล 
หัวข้อ “ผู้พิการ กับ พลังในการสร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนักศึกษาพิการ  
ในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ผ่านภาพวาดทีเ่น้นให้เหน็ถงึศกัยภาพและการพฒันาตนเองของนกัศกึษา
พิการที่เป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไป ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2564

 ศาสตราจารย์คลนิกินายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอาชว์ชัยชาญ	 เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

โดยมรีองศาสตราจารย์	ดร.อาวรณ์	โอภาสพฒันกจิ	รองอธกิารบด ีกล่าวรายงาน 

และมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.สัญชัย	จตุรสิทธา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.ถิรพัฒน์	 วิลัยทอง  

ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้านฟิสกิส์ พร้อมด้วยผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว   

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 Times Higher Education  
ได้ประกาศผลการจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัช้ันน�าของโลก Times Higher 
Education World University Rankings 2022 ปรากฏผลส�าคญั ดังน้ี
 5 อันดับแรกของโลก คือ อันดับ 1 University of Oxford 
อันดับ 2 California Institute of Technology และ Harvard 
University อันดับ 4 Stanford University อันดับ 5 University of 
Cambridge และ Massachusetts Institute of Technology
 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ 1001-1200  
ของโลก เป็นอนัดบั 5 ของไทย โดยอนัดบัท่ี 1 ของไทย คอื มหาวทิยาลยัมหดิล  
(601-800 ของโลก) อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (601-800 
ของโลก) อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(801-1000 ของโลก) และอันดับที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(801–1000 ของโลก) และมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับ
ทั้งสิ้น 17 สถาบัน 

รับมอบเงิน และผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายน�้ายาอัตโนมัติ 
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือ
	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รับมอบเงินจ�านวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายน�้ายา
อตัโนมตั ิจ�านวน 20 เครือ่ง และผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือชนิดทีไ่ม่ได้ใช้น�า้ล้างออก
ทีบ่รรจใุนกลุม่ส�าหรบัเคร่ืองจ่ายน�า้ยา จ�านวน 24 กล่อง จาก นายธภีทัร์	อุย่รุง่โรจน์	รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั โพสเฮลแคร์ จ�ากดั และคณะผูบ้ริหารฯ ในรปูแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 202  
ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวัน ที่ 9 กันยายน 2564



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 37  ปีที่ 16 วันที่ 13 - 19 กันยายน 2564

www.cmu.ac.th2

มช. จับมือกรมการข้าว  ฯ      (ต่อจากหน้า 1)

มช. ติดอันดับที่ 5 ของประเทศไทย ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ส�านักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging 
Center, FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและจับคู่
ธุรกิจออนไลน์ The Future for Sustainable Eco-Packaging (Webinar) 
ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์โรม	 จิรานุกรม  
รองอธิการบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายภูสิต	รตันกุล	เสรเีรงิฤทธิ	์ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) เป็นประธานเปิด
การสมัมนา ภายในงานสมัมนามวีทิยากรผูเ้ชีย่วชาญมาอพัเดทองค์ความรูใ้หม่  
ตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางธรุกิจจากบรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
สูก่ารน�ามาใช้ในภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน
จัดงาน เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564

 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ธนู	หนิทอง	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิาร
และจดัการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานมอบรางวลัแก่นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบฉลากสินค้า 
น�้าดื่มตราอ่างแก้ว และได้รับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศนียบัตร  
ณ โถงชัน้ 1 อาคารศูนย์อาหารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ (CMU Food Center) 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อลงกรณ์	 คูตระกูล	ประธานสภาพนักงาน 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานการประชมุสมัมนากรรมการสภาพนกังาน 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และพธิแีสดงมทุติาจติแก่กรรมการสภาพนักงาน มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ทีเ่กษยีณอายงุานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบช่อดอกไม้ 
ของทีร่ะลกึแด่ นายวส	ุละอองศร	ีกรรมการสภาพนกังาน ทีเ่กษยีณอายงุาน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมคีณะกรรมการสภาพนกังานพร้อมด้วย 
เจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค�าทอง ชั้น 5 อาคารส�านักงาน
มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

 สบืเน่ืองจาก นายประภตัร	โพธสธุน	รฐัมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 
นายอาชว์ชัยชาญ	เลีย้งประยรู อธบิดกีรมกรมการข้าว  
ได้มาเยีย่มชมและรบัฟังการบรรยายเรือ่ง เทคโนโลยแีละ 
นวตักรรมด้านข้าวกลายพนัธุท์ีป่รบัปรงุพนัธุด้์วยล�าไอออน 
พลงังานต�า่ทีไ่ด้ผลผลิตสงู	เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2563   
ณ  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  
ได้ประสบความส�าเร็จในการคดิค้นพฒันาวิธกีารและเครือ่งมอื 
ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
กว่าวธิด้ัีงเดมิมาก คือ “เทคโนโลยีกระตุน้การกลายพนัธุ ์
ด้วยล�าไอออนพลังงานต�่า”	 ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง  
ซึง่ได้ข้าวพนัธุใ์หม่มากกว่า 150 สายพนัธุแ์ละได้น�าไปส่งเสรมิ 
การเพาะปลกู ทัง้ในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง  
ภาคกลางและภาคตะวันตก คือ 

 3. ข้าวเพือ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ (ศฟ 10-7 
หรือ OSSY-23) เพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิต
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่
ต�่า ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ส�าคัญระบาด เพราะ
พันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งข้าว 
3 สายพนัธุด์งักล่าว สามารถตอบโจทย์ของชาวนาไทย 
ในยคุ 4.0 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคะแนน 
Total score ปี 2022 จ�านวน 24.64 คะแนน เพิ่มขึ้น
จากปี 2021 จ�านวน 3.69 คะแนน โดยปี 2021 ได้รับ
คะแนน 20.95 คะแนน และหากพิจารณารายตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกๆ ตัวชี้วัด 
โดยเฉพาะ Citation ซึ่งมีค่าน�้าหนักสูง 

 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ 
การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30 การวิจัย  
(Research) ร้อยละ 30  การอ้างองิงานวจิยั (Citations) 
ร้อยละ  30  ความเป็นนานาชาต ิ(International Outlook)  
ร้อยละ 7.5 และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry 
Income) ร้อยละ 2.5

 ดังนัน้ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ฟิสกิส์ ร่วมกบั กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จงึสร้างความร่วมมอืเพ่ือหาแนวทางการวิจัยและพัฒนา
เพือ่ให้ได้ข้าวสายพนัธุใ์หม่  ในการแก้ปัญหาความยากจน
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิต 
ไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุเพราะพนัธุข้์าวทีใ่ห้ผลผลติต่อไร่ต�า่  
จงึจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่าง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กบักรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยด้านข้าว  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวจิยั ซ่ึงจะช่วยให้เกดิการขยายผลงานวจิยัสูก่าร
ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่ประโยชน์ 
เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน  
เพือ่สร้างอาชพีและเพิม่รายได้ให้เกษตรกรไปสู่การพึง่พา
ตนเองอย่างยั่งยืน

 1. ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ 
FRK-1) ที่มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี  
มีกลิ่นหอม 
 2. ข้าวเพ่ืออตุสาหกรรมแป้ง  (ศฟ 10-5 หรือ 
MSY-4) 

 ทีม่า https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/
sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 ข้อมูลโดย ส�านักงานบริหารงานวิจัย
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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดักจิกรรมการบรรยายพเิศษ  
ARCH CMU Special Lecture Series 2021 Contemporary Bamboo Architectural  
Innovation นวัตกรรมสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจากสถาปนิก 
ผูเ้ชีย่วชาญงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จลุพร	นนัทพานชิ จากบรษิทั  
ป่าเหนอื สตดูโิอ จ�ากดั นายเดชา	เตยีงเกต ุจากห้างหุน้ส่วนจ�ากัด แบมบ ูแฟมมลิ ีกรุป๊  
นายธนพัฒน์	บญุสนาน จากบรษัิท ธ.ไก่ชน จ�ากดั และ ผูช่้วยศาสตราจารย์กานต์	ค�าแก้ว  
อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรูแ้ก่นกัศึกษา  
และผูส้นใจงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ โดยมีอาจารย์ปิยชนน์	อุนจะน�า	อาจารย์ประจ�า 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
โดยถ่ายทอดสดทาง www.facebook.com/arccmu 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยศธนา	คุณาธร อาจารย์
ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รองผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัและ
พฒันาพลงังานนครพงิค์ (สวพ.: ERDI-CMU)ให้สมัภาษณ์ใน
การถ่ายท�ารายการ “ซือ้เก่ง” หวัข้อ “เครือ่งกรองอากาศ  
จ�าเป็นจริงไหม” ณ สถาบันวจัิยและพฒันาพลังงานนครพงิค์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
โดยอธบิายเกีย่วกบัหลกัการท�างานโดยรวมของเครือ่งฯ ประเภทไส้กรองอากาศแต่ละชนดิ  
สิ่งที่ควรใช้พิจารณา รวมถึงข้อแนะน�าอื่น ๆ  ที่จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ  
พร้อมทดลองการท�างานเครือ่งกรองอากาศตวัอย่าง แต่ละขนาด หรอืช่วงราคา และจบัเวลา 
การท�าอากาศให้สะอาด โดยทีมงานของบรษิทัวนันีว้นัดโีปรดกัชัน่ ผูร้บัมอบหมาย
ผลติรายการฯ เข้าบนัทึกการสัมภาษณ์ เพือ่ออกอากาศทางสถานโีทรทัศน์ Thai PBS  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จินดารัตน์	 ชัยอาจ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาทกัษะ
เพือ่การท�างาน (Global Employability) ในยคุดจิิทลั” ผ่านโปรแกรม ZOOM  Meeting  
โครงการดงักล่าวจดัขึน้เพือ่พฒันานกัศกึษาระดบับณัฑติของคณะฯ ให้มทีกัษะเพือ่การ 
ท�างานและพร้อมส�าหรับการท�างานในอนาคตภายหลงัส�าเร็จการศกึษา วทิยากรรับเชญิ  
ได้แก่ อาจารย์นิตยา	ภานุวงค์ พยาบาลวิชาชีพ City of Hope Hospital: A World-Class  
Cancer Hospital USA ผูช่้วยศาสตราจารย์นชุนาถ	แก้วมาตร Mental Health Care  
Worker, Quebec, Canada และ นายเจษฎา	ไชยลงักา Manager Expatriate Business  
Development โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ กรงุเทพฯ เมือ่วนัพธุที ่1 กนัยายน 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
12 กันยายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มช. พัฒนางานวิจัย-นวัตกรรม
และบทบาทเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 
(Research University Network: RUN)
รองศาสตราจารย์	ดร.สัมพันธ์	สิงหราชวราพันธ์		
รองอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

 วทิยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จดัอบรม 
ออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง Service Mind and 
Communication for Success 2021 ให้แก่
บุคลากรสายปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ โดยมี
อาจารย์	ดร.ปฏสินธิ	์ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ	 
เจตมโนรมย์ ผู้อ�านวยการสถาบันวนัท่ีฉนัตืน่ เป็นวทิยากรในการบรรยาย มเีนือ้หาเก่ียวกบั  
การให้ค�าปรึกษา การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ จิตบริการ 
และทัศนคติที่ดี ในการท�างาน เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) มช.  
ตอบโจทย์ SDG 7: Affordable and Clean Energy

 สถานีอัดประจุไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Charging Station) 
จากพลงังานโซลาร์เซลล์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานีอดัประจไุฟฟ้า 
ที่สนองตอบต่อโจทย์ SDG 7: Affordable and Clean Energy  
ซึ่งเป็น1ในSDGsท่ีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals :SDGs)
 สถานอีดัประจุไฟฟ้าพลงังานสะอาด มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(Charging Station)ได้ถกูออกแบบและติดตัง้ให้สามารถรองรบัยานยนต์ 
ได้ทั้งรถแบบ Hybrid ที่มีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
Plugin Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้าท่ีใช้ไฟฟ้า 100% (All Electric Car)
 เครือ่งอัดประจุไฟฟ้าเป็นแบบทีม่หีลายหวัจ่ายไฟฟ้าในชดุเดยีว  
โดยมหีวัอดัประจดุ  แบบ CHAdeMO, CCS Combo2 และ AC Type2 
ซึ่งรองรับทั้งการอัดประจุด แบบปกติ (Normal Charge และ Quick 
Charge) เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาต ิรองรบัรถยนต์ไฟฟ้าท่ีตดิตัง้หวัจ่าย 
กระแสไฟฟ้าตามมาตรฐานยโุรปและญีปุ่น่ ใช้เวลาในการชาร์จแต่ละครัง้ 
ประมาณ 30-40 นาท ีส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าทีน่ัง่ส่วนบคุคลไม่เกนิ 5 ทีน่ัง่  
วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตรต่อครั้ง
 โดยทางสถานฯีได้เปิดให้บรกิารฟรี แก่ประชาชนผูใ้ช้ยานยนต์ 
ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และก�าลังจะด�าเนินการ 

ให้บรกิารผ่านบรกิารผ่านแอปพลเิคชนั EleXA ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อัตราค่าบริการ 6.50 บาท/kWh
 ซึง่การให้บริการของสถานฯี นบัเป็นการด�าเนนิการตาม 
หลกัการของ SDG 7: Affordable and Clean Energy สร้างหลกัประกนั 
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่่ที่่ยั่่งยืนในราคาที่่ย่อมเยา 
และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถงึร้อยละ 20  
นบัเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลงังานสเีขยีวทีส่�าคญั ท่ีจะช่วยผลกัดนั 
ให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ต่อยอดความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว โดยการ 
หนัมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ เพือ่เพิม่ทางเลอืกการใช้พลงังาน  
ลดการพึ่งพาน�้ามันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
ก้าวสู ่CMU Smart City-Clean Energy มหาวทิยาลยัอจัฉรยิะ พลงังานสะอาด  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 พิกัด สถานีอัดประจุไฟฟ้า มช. (Charging Station) 
https://goo.gl/maps/1csnUHpAMhsZUPCbA



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
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463
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นกัเรียนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
ได้รบัรางวลัในการคัดเลอืกนกัเรยีนพระราชทาน  
ประจ�าปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 8 
โรงเรียนขนาดกลาง

อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มช. 
ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 

CMU ED TALKS 
21st Century Learning 2021 
"พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน 
จากแนวคิดของอาจารย์ต้นแบบ"

	 1.	นางสาวปิยธิดา	อุ้ยฟูใจ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น ประจ�าปีการศึกษา 2563

	 2.	 	 นายธราดล	พรวิเศษศิริกุล นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ประจ�าปีการศึกษา 2563

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สุมนัสยา	โวหาร  
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาการออกแบบ ภาควชิาศิลปะไทย  
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 
Finalist Emerging Designer Awards 2021 ด้าน  
Product Design ในโครงการ Designer of the Year 2021  
จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
ส�านักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และสมาคมมัณฑนา
กรแห่งประเทศไทย

 ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนนึงของงานแชร์ประสบการณ์แห่งปี 2021   
CMU ED TALKS  21st Century Learning "พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นไอเดยีการสอน จากแนวคดิของอาจารย์
ต้นแบบ"  พบกับอาจารย์ต้นแบบ 9 ท่าน กับ Webinar Series ที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียการสอน 
ให้กับอาจารย์ยุคใหม่  ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. 
ของทุกวัน 
 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้แล้ววันนี้ที่ https://cmu.to/cmuedtalks 


