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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คว้ารางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น 2 ปีซ้อน

มช. ลงนามความร่วมมือ 7 ภาคี 72 หน่วยงาน 
ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 พพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณล้านนา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ได้รบัรางวลั	Museum	Thailand	Awards	2021	เป็นปีที	่2	 
ประเภทพพิธิภณัฑ์ด้านสงัคม	ศลิปะ	เเละวฒันธรรม	รางวลัดเีด่น	 
3	ด้าน	ได้แก่	ด้านกจิกรรมและกระบวนการเรยีนรู	้ด้านการอนรุกัษ์ 
และสบืสาน	และด้านการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยั	
เม่ือวนัที	่19	กนัยายน	2564	โดยสถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรู	้ 
(สพร.)
	 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	 (สพร.)	 
หนว่ยงานภายในของส�านกังานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	
(องค์การมหาชน)	ภายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกันายกรฐัมนตรี	
ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูใ้นประเทศไทย	
เพือ่เข้ารบัรางวลัพพิิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูด้เีด่นประจ�าปี	หรอื	
รางวัล	“Museum	Thailand	Awards”	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทีม่ทีัง้	“คณุภาพแหล่งท่องเทีย่วเชงิการเรยีนรู”้	และ	“มาตรฐาน
พพิธิภณัฑ์ตามแบบสากล”	ภายใต้แนวความคดิ	“Reimage	

Relearn	Reinvent	:	เปลี่ยนร่าง	เปลี่ยนรู้	เปลี่ยนชีวิต	
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”	 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น	ประจ�าปี	2564	
หรือ	Museum	Thailand	Awards	2021	
 ผูช่้วยศาสตราจารย์วลิาวณัย์	เศวตเศรน	ีผูอ้�านวยการ 
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
กล่าวว่า	“พพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณล้านนา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		 
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงาน	การบริหารจัดการ	 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มอบทุนการศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2564	
จ�านวน	593	ทุน	มูลค่ากว่า	12	ล้านบาท

	 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	และ	คณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มอบทนุการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2564	แบบออนไลน์	รวมทัง้สิน้	593	ทนุ	มูลค่า	12,135,800	บาท	 
ประกอบด้วย	ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	51	ทุน	ทุนการศึกษา 
ประเภทเฉพาะปีการศึกษา	จ�านวน	382	ทนุ	ทนุการศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ประเภทขาดแคลนทนุทรัพย์
อย่างแท้จรงิ	จ�านวน	60	ทนุ	และทนุการศกึษาประเภททนุเตรยีมความพร้อมฯ	ส�าหรบันกัเรยีน	จ�านวน	100	ทนุ		 
เพือ่ช่วยเหลอืนกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ทางการศกึษา	พร้อมสร้างโอกาสในการศกึษาเรยีนรู้
ในสาขาวชิาต่างๆ	มุง่สูก่ารเป็นบณัฑติของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ทีส่มบรูณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม	
จรยิธรรม	มคีวามรกัในสถาบนัการศกึษา	กตัญญ	ูรูค้ณุ	และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองทีดี่ของสังคม
และประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต	โดยมแีหล่งเงินทนุการศกึษาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั	 
ประกอบกับบคุคล	บรษิทั	ห้างร้าน	มูลนธิ	ิและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้มีจติเมตตา	บรจิาคเงนิทนุการศึกษา	 
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 การมอบทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2564	ดงักล่าวม	ีศาสตราจารย์คลนิกิ	 
นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นผูแ้ทนในการมอบทนุฯ	และกล่าว 
แสดงความยนิดี	นางวณีา	ภทัรประสทิธิ	์ประธานกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวให้โอวาท 
ผ่านระบบออนไลน์	รองศาสตราจารย์	นพ.อ�านาจ	อยู่สขุ	รองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวรายงาน	 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	คณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ผูแ้ทนจากหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	 
คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่ร่วมมอบทนุการศกึษาผ่านระบบออนไลน์	และมผีูแ้ทนนกัศกึษาในแต่ละคณะ	จ�านวน	29	คน 
เข้ารบัทนุในครัง้นี	้ณ	ห้องประชมุตะวนั	กังวานพงศ์	อาคารยทุธศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เมือ่วนัที่	 
21	กันยายน	2564

	 	 เมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2564	ณ	 ส�านักบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ศาสตราจารย์คลินกิ	 
นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ	“การผลิตบุคลากร 
และการพัฒนาด้านระบบรางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย	ี
นวตักรรมทางด้านระบบราง	เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมระบบราง”		
แบบออนไลน์	ระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กบักรมการขนส่งทางราง	 
โดยม	ีนายศกัดิส์ยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	
เป็นประธานในพธิลีงนามฯ	คร้ังน้ี		พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	

ดร.ธงชัย	 ฟองสมุทร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 และ	 
รองศาสตราจารย์	ดร.พรีพงศ์	จติเสงีย่ม		หวัหน้าศนูย์วศิวกรรม
โยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ร่วมในพิธีลงนาม		เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง	7	ภาคเีครอืข่าย 
รวม	72	หน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาระบบราง	
ในการสนบัสนนุส่งเสรมิและใช้ทรพัยากรร่วมกนัเพือ่ประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบรางในด้านต่างๆ	

มช.	ผนกึก�าลงัศนูย์พสิจูน์หลักฐาน	5	ต่อยอดองค์ความรูง้านด้านนติวิทิยาศาสตร์
	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์		นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และ	
พล.ต.ต.ดิเรก	ธนานนท์นิวาส	ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน	5	ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ	 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิพร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.	นายแพทย์พงษ์รกัษ์		ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบด	ี 
มหาวิทยาลัย	 เชียงใหม่	 และ	 พ.ต.อ.ญาณวรุตม์	 หวังดี	 รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน	 5		 
ส�านกังานพิสจูน์หลกัฐานต�ารวจ	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	ได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ 
ร่วมกนั	เมือ่วนัที	่23	กนัยายน	2564	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องตะวนั	กงัวานพงศ์	ส�านกังานมหาวทิยาลยั	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนนุความร่วมมือด้านการวจิยั		และพัฒนา 
การตรวจพสิจูน์หลกัฐานในงานด้านนติิวทิยาศาสตร์ให้มคีวามก้าวหน้าและทนัสมยั	โดยก�าหนดขอบเขต 
ของความร่วมมอื	ตลอดจนงานวิจยัทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจพสิจูน์หลกัฐานและวชิาการงานด้าน
นติวิทิยาศาสตร์	รวมทัง้การจดัประชมุ	การศกึษาดงูาน	การพฒันาบุคลากร	และการจดัการฝึกอบรม	 
เพื่อการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการ
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มช. ร่วมลงนามความร่วมมือ 7 ภาคี ฯ (ต่อจากหน้า 1)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ฯ (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยูสุ่ข	รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
เป็นประธานในพธิถีวายทานสลากภตั	(ตานก๋วยสลาก)	ประจ�าปี	2564	ถวายวัดโชติ
กุนสุวรรณาราม	(วัดหมูบุ่น)	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกัน
กบัสว่นงานต่างๆ	น�าจตุปัจจัยไทยธรรม	เครือ่งอุปโภค	บริโภค	ขา้วสารอาหารแห้ง	
ยารักษาโรค	ฯลฯ	พร้อมกันมาถวาย	ณ	โถงชั้น	1	อาคารส�านักงานมหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	16	กันยายน		2564

 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นเิวศน์	ทนัทจติ	อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรอร	ภูเ่จริญ	ผู้อ�านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ	 
และรองศาสตราจารย์เหรยีญ	หล่อวิมงคล	ผูอ้�านวยการส�านักบริการวชิาการ	ร่วมลงนาม 
บันทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง	สถาบันนโยบายสาธารณะกบัส�านกับรกิารวชิาการ	 
ในการใช้อาคารฝึกอบรมส�านักบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อใช้
เป็นที่ตั้งอาคารส�านักงานสถาบันนโยบายสาธารณะ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ณ	ห้องบวัตอง	ส�านกับรกิารวิชาการ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่21	กนัยายน	2564

 รองศาสตราจารย์โรม	จริานกุรม	รองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธาน 
พธิปิีดการประชุมวิชาการนานาชาต	ิTrilateral	Symposium	on	SDGs	:Chiang	Mai	
University	(CMU)	-	Kagawa	University	(KU)		-	National	Chiayi	University	(NCYU)	 
ในรปูแบบการประชมุเสมอืนจรงิ	ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่เริม่การประชุมุมาตัง้แต่ 
วนัที	่1	กนัยายน	2564	ท่ีผ่านมา	ประกอบด้วย	พธิลีงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ทางวชิาการระหว่าง	3	สถาบนั	การประชมุวชิาการนานาชาต	ิโดยมุง่เน้นการน�าเสนอ 
ในหวัข้อทีเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันาทียั่ง่ยืน	(SDGs)	และยุทธศาสตร์เชงิรกุและพนัธกจิ 
ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่	โดยแย่งเป็นการน�าเสนอหวัข้อวิจยั	5	หวัข้อ	ได้แก่	Food	Session, 
Health	Session,	Society	Session,	Technology	Session	และ	Student	Session	 
ซึง่เป็นกจิกรรมแลกเปลีย่นประสบการการเรยีนรูต่้างๆ	ระหว่างนกัศกึษา	3	สถาบนั	ภายหลัง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โคโรน่าไวรสั	Covid	19	ทีส่่งผลกระทบต่อนกัศกึษา	 
และการน�าเสนอหวัข้อท่ีเชือ่มโยงกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื	(SDGs)	การประชมุวชิาการ 
นานาชาตคิรัง้นี	้จะน�าไปสูค่วามร่วมมอืเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อไป	ณ	ห้อง	Studio	 
ชั้น	3	ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้การต้อนรบั	พลเอกชาตอดุม		ตติถะสริ	ิ 
ประธานคณะกรรมาธกิาร	พร้อมด้วยคณะกรรมาธกิารตดิตามการบรหิารงบประมาณ	วฒุสิภา	 
ในโอกาสที่ศึกษาดูงาน	เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานและการบริหารงบประมาณ
ของโครงการภายใต้พระราชก�าหนด	การให้ความช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระกอบธรุกิจ	 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID–19)	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	ซึง่ทางมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ได้ด�าเนนิงานประกอบด้วย	 
โครงการ	Gastronomy	Tourism	:	LANNA	Gastronomy	“คดิถงึเชยีงใหม่”	โดย
รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ยุทธนา	พิมลศิริผล	ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
และบรรจภุณัฑ์		โครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมแบบบรูณการ	(1	ต�าบล	1	มหาวทิยาลยั)	 
โดยรองศาสตราจารย์	ดร.จรีาพร	กลุสารนิ	หน่วยวจิยัรับใช้สงัคม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
และโครงการเพ่ิมศกัยภาพการรกัษาผูป่้วย	Covid-19	ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์นเรนทร์	 
โชติรสนิรมิต	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ณ	 ห้องฝ้ายค�า	 
ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2564

รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรูว้ถิชีวีติ	วฒันธรรมล้านนา	 
เพือ่สงัคมทีส่ร้างสรรค์และยัง่ยนื	อกีทัง้มกีารพฒันาการให้บรกิาร	 
การปรบัประยกุต์น�าเอาองค์ความรูต่้าง	ๆ 	ภายในพพิธิภัณฑ์ฯ	
สกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้และ 
เข้าถงึได้ง่ายมากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด	19	ท�าให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา	มช.	ได้ปรับเปล่ียนรปูแบบการน�าเสนอการถ่ายทอด
องค์ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ	 จากแหล่งเรียนรู้	 Onsite	 
สู่	Online	โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วย	อาทิ	
การจัดท�า	 CMULHM	 Virtual	Museum	 การถอดองค์
ความรูก้ารอนรุกัษ์เรอืนโบราณล้านนา	การถอดองค์ความรู้ 
ด้านวถีิชวีติความเป็นอยู	่สู	่Platform	สือ่	Online	ของพพิธิภัณฑ์ฯ	 
เป็นต้น	นอกจากนี	้พพิธิภัณฑ์เรอืนโบราณล้านนา	ยังให้ความส�าคญั 
กับการดูแลผู้เข้าชมโดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	(SHA)	และ	Safe	Travels	 

รวมไปถึงการเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่มีความรับผิดชอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	
	 ส�าหรบัผูส้นใจเข้าเยีย่มชมแหล่งเรยีนรู	้รวมไปถงึ 
เข้าร่วมอบรมหลักสตูร	และจดักิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม	 
ณ	พพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณล้านนา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	สามารถ
ตดิต่อได้ท่ี	053-943625-6	และตดิตามข่าวสารของพพิธิภณัฑ์ฯได้ท่ี	 
Facebook	Page	:	https://www.facebook.com/CMULHM	

	 ส�าหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้	มีหน่วยงานที่ร่วม 
ลงนาม	7	ฝ่าย	ประกอบด้วย	กรมการขนส่งทางราง	ส�านกังาน
สภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม
แห่งชาติ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 
(องค์การมหาชน)	 หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัย
และรับรองด้านระบบราง	,	สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร 
ด้านระบบรางระดบัอุดมศกึษาภาครฐัและเอกชน			สถาบนัการ
ศกึษาทีม่หีลกัสตูรด้านระบบรางระดบัอาชวีศกึษาของรฐัและ
เอกชน	และผูป้ระกอบกจิการด้านระบบรางภาครฐัและเอกชน	

โดยมรีะยะเวลาความร่วมมอืทัง้สิน้	5	ปี	(พ.ศ.	2564	–	2569)	 
การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ	ครั้งนี้จะส่งผลให้การผลิต 
และพัฒนาบคุลากรด้านระบบราง	การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี	 
นวตักรรมด้านระบบรางของไทยในอนาคตก้าวหน้าและพฒันา 
ไปได้อย่างรวดเรว็		อกีทัง้จะสนบัสนนุให้บคุลากรด้านระบบราง 
ของไทยมศีกัยภาพ	สามารถสร้างและพฒันาองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมต่างๆ	 ด้านระบบรางไปสู่การปฏิบัติ	 เพื่อรองรับ 
อตุสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างยัง่ยนื



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 39  ปีที่ 16 วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564

www.cmu.ac.th3

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 น�าโดย	 
รองศาสตราจารย์	ดร.เกยีรตสิดุา	ศรสีขุ		คณบด	ีพร้อมด้วยผูบ้ริหาร 
และคณาจารย์	ได้เข้าร่วมในพิธีร่วมลงนามความร่วมมอืเพ่ือเป็น 
สถาบนัผลติและพฒันาคร	ูในโครงการครรูกั(ษ์)ถิน่	ปีการศกึษา	2565	ซึง่จดัขึน้ 
โดยส�านักงานกองทุน	 เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	(กสศ.)	 ร่วมกับ 
สถาบันอดุมศกึษา	7	สถาบนั	โดยม	ีนายแพทย์สภุกร	บวัสาย	ผูจ้ดัการกองทนุ 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นประธานเปิดพธิลีงนาม	ผ่านระบบออนไลน์	เมือ่
วนัท่ี	10	กนัยายน	2564	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้รบัการคดัเลอืก 
ให้เป็นสถาบนัผลติและพฒันาครใูนโครงการครรูกั(ษ์)ถิน่	ปีที	่3	ปีการศกึษา	2565	ใน
หลกัสตูรการประถมศกึษา	ซึง่เป็นปีท่ี	3	ตดิต่อกนั	เพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาและผลติ 
ครรูุน่ใหม่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรยีนในชมุชนในพืน้ท่ีห่างไกล	 
เป็นครทูีม่คีณุภาพสูง	สามารถพฒันาโรงเรยีน	ชมุชน	และการศกึษาให้มีคณุภาพสูง 
ขึ้นได้	

  คณะการสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในฐานะทีป่รกึษา 
เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต	 กฟผ.	 น�าโดย	 
รองศาสตราจารย์ธรีภทัร	วรรณฤมล	คณบด	ีจดัการฝึกซ้อมการสือ่สาร 
ในภาวะวกิฤต	ให้แก่คณะท�างานสือ่สารในภาวะวกิฤต	กฟผ.	(Crisis	
Communication	Team	:	CCT)		จ�านวนมากกว่า	30	คน	ให้ได้รบั 
ประสบการณ์ใหม่ในการฝึกซ้อมบรหิารจดัการกบัสือ่มวลชน	ซ่ึงก�าหนด 
ให้มีนกัข่าวทัง้สายโทรทัศน์และสือ่ออนไลน์โทรศัพท์สอบถามข้อมลูกบั
ผูป้ฏบิตัหิน้าทีม่ตี�าแหน่งผูป้ระสานงานด้านส่ือมวลชน	รวมถงึฝึกซ้อม 
การบรหิารจดัการข้อมลูบนสือ่ออนไลน์		โดยเป็นการฝึกซ้อมในลกัษณะ	 
Tabletop	 Exercises	 (TTX)	 ทางออนไลน์เต็มรูปแบบ	ผ่านทาง	
Zoom	Cloud	Meetings	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ดรุณี	 นาพรหม	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	และรองศาสตราจารย์	ดร.วรรณพร		ทะพิงค์แก	รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร	 ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดต้ังมูลนิธิพัฒนาเกษตร	 มช.	 
กบัศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.พงษ์ศกัดิ	์องักสทิธิ	์อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	รองศาสตราจารย์ธีระ	วสิิทธ์ิพานชิ	อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
และ	ดร.บัลลพ์กุล	 ทิพย์เนตร	ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 เชียงใหม่	
เฟรชมิลล์	จ�ากัด	/	ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์	ณ	ร้าน	Fresh	&	Mild	since	
1992	สาขาศูนย์อาหาร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
26 กันยายน 2564

มช. โดย CAMT ร่วมกับ BAAK จับมือ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เปิดตัวระบบ Home Isolation ส�าหรับ
ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้านผ่าน Line Application 
ใช้ง่ายใกล้ชิด 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อรวิชย์	ถิน่นุกลู
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายกิจการพิเศษและวเิทศสมัพนัธ์	วทิยาลยัศลิปะ	สือ่และเทคโนโลยี

หวัหน้ากลุม่วจัิยความเป็นเลศิด้านระบบปฏบัิตกิารฝังตัวและโมบายแอปพลเิคชัน

ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เยาวลักษณ์	จันทร์บาง	หัวหน้าศนูย์วิจัยเทคโนโลย ี
หลงัการเกบ็เกีย่ว	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยคณะนกัวจัิย	ร่วมประชมุหารือ 
วางแผนการวจิยัเพือ่สร้างมาตรฐานการจดัการหลงัการเก็บเกีย่วข้าวล้านนนา	 
กบั	รองศาสตราจารย์	ดร.ชนากานต์	เทโบลต์	พรมอทุยั	และรองศาสตราจารย์	
ดร.ศนัสนย์ี	จ�าจด	ทมีนกัวจิยัจากศนูย์วจิยัข้าวล้านนา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
เมื่อวันที่	8	กันยายน	2564	เวลา	9.00	น.		

บริการ Software License ส�าหรับบุคลากร มช.

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 ส�านักบริการเทคโนโลยยีสารสนเทศ	
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เปิดให้บรกิารซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
ของบรษิทัไมโคซอฟท์ส�าหรบับคุลากรมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ที่		https://license.cmu.ac.th	
	 หลงัจากการตดิตัง้ส�าเรจ็	ต้องท�าการ	Activate	 
ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น	
(หรอืเชือ่มต่อ	CMU	VPN	จากภายนอกมหาวทิยาลยั)	
การติดตั้งจึงจะสมบูรณ์	
	 สอบถามข้อมลูเพิม่เติม	One	Stop	Services	 
053-943800	กด	1	



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
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3 หน่วยงาน มช. ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียว
(Green Off ice) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ระดับประเทศ ประจ�าปี 2564

นศ.พยาบาล มช. รับรางวัล 
เด็กและเยาวชนดเีด่น จงัหวดัเชยีงใหม่  
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2564

นกัศกึษา CMUBS ได้คะแนนสงุสดุ  
โครงการ New Breed Financial Professional

	 3	หน่วยงานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดย	ส�านกัหอสมดุ	
ส�านกังานมหาวทิยาลยั	อาคาร	2	และ	ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม		 
ได้รับการรับรองส�านักงานสีเขียว	(Green	office)	ระดับ
ดีเยี่ยม	 (ทอง)	ประจ�าปี	 2564	จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่แวดล้อม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
	 รางวลัดงักล่าว	คณะกรรมการได้ท�าการตรวจประเมนิ
ส�านักงานสเีขยีวตามเกณฑ์ใน	6	หมวด	ได้แก่	1)	การก�าหนดนโยบาย	 
การวางแผนการด�าเนินงานและการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	 
2)	การสือ่สารและสร้างจิตส�านกึ	3)	การใช้ทรพัยากรและพลงังาน	
4)	การจัดการของเสยี	5)	สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย	 
6)	การจัดซื้อและจัดจ้าง	
	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของ 
การจดัการสิง่แวดล้อมและพลงังานอย่างยัง่ยนื	จงึได้ก�าหนด
นโยบายการจดัการส�านักงานสเีขยีว	(Green	Office)	เป็นแนวทาง 
ให้ส่วนงานด�าเนนิการ	ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	 

เรือ่ง	นโยบายการจัดการส�านกังานสเีขียว	(Green	Office)	 
เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี	 เป็นสังคม 
แห่งสุขภาพ	โดยตระหนักถงึความส�าคัญในการพัฒนาองค์กร	 
ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นส�านักงานสีเขียว	 
(Green	 Office)	 	 เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนา 
การศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ระยะที	่12	(พ.ศ.	2560-2564)	 
สอดคล้องตามนโยบายมหาวทิยาลยั	ตดิตามข้อมลูส�านกังาน
สีเขียวทั้ง	3	หน่วยงานได้ที่
	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 อาคาร	 2	 https:// 
greenoffice.oou.cmu.ac.th/	
	 ส�านกัหอสมดุ	https://greenoffice.library.cmu.
ac.th/		
	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 https:// 
art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/	

 นายวรรธนยั	ทิพย์ไพร่	นกัศกึษาชัน้ปีที	่1	 

คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

รหัสนักศึกษา	 641215030	 หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบณัฑิต	(นานาชาต)ิ	ได้รบัรางวลั 

เด็กและเยาวชนดีเด่น	 จังหวัดเชียงใหม	่

จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม	่ 

เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	2564

	 นกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร	คณะบริหารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ได้รบัทนุสอบ	Accredited	Investment	and	Securitites	Analyst	(AISA)	แบบ	Full	support	 
จากโครงการ	New	Breed	Financial	Professional	(ทุน	New	Breed)	เพือ่เตรยีมความพร้อม 
เข้าสูวิ่ชาชพีการเงนิในแบบ	Next	Normal	Financial	Professionals	ด�าเนนิการโดย	ฝ่ายพัฒนา 
ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้
 คะแนนสูงสุดอันดับที่	 1	 (91	คะแนน)	นายพศุตม์	 โถมนาการ	611510146	
นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร	คณะบรหิารธุรกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
	 คะแนนสูงสดุอนัดบัที	่3	(83	คะแนน)	นางสาววชิญาณ์	เอง็ไพบลูย์	621510258	
นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ได้จดัโครงการทุน	New	Breed	ขึน้	เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชน 
ระดับอุดมศกึษาได้มคีวามรู้ความเข้าใจ	พฒันาขดีความสามารถ	และเตรยีมพร้อมสูค่วามเป็นมอือาชพี 
บนถนนสายการเงนิ	อกีทัง้เพือ่สร้างฐานผูป้ระกอบวชิาชพีรุน่ใหม่ให้มคีวามรู	้และทกัษะทีต่อบโจทย์ 
ความต้องการของตลาดทนุในอนาคต	ทัง้ฝ่ัง	Demand	และ	Supply	ซึง่จะเป็นการสร้างโอกาส 
ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน	นอกจากนี้โครงการฯ	ได้สนับสนุนทุนทดสอบ 
หลักสูตร	Certified	Investment	and	Securities	Analyst	(CISA)	ระดับ	Foundation	 
เพื่อให้ได้คุณวุฒิ	Accredited	Investment	and	Securities	Analyst	(AISA)

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 

เป ิดศูนย ์บริการผู ้ เกษียณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ส�าหรับ

ติดต่อเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ	 

ด้านบุคคล	ด้านการเงิน	การคลัง	 

และอื่นๆ	 บริเวณช้ัน	 1	 อาคาร 

บริหาร	1	ส�านกังานมหาวทิยาลยั	 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		(ใกล้สนาม

รกับ้ี	หน้า	มช.)	เริม่เปิดให้บริการ

ตลุาคม	2564	นี้

มช. เปิดศูนย์บริการผู้เกษียณ มช. 
ส�าหรับติดต่อเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ

	 e-book	 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและ 

สทิธปิระโยชน์ต่างๆ	เพือ่ผูเ้กษยีณอาย	ุhttps://anyflip.com/klkim/amls/	 

อาท	ิบ�าเหนจ็ด�ารงชพี	บ�าเหนจ็ตกทอด	ค่าเล่าเรียนบตุร	ค่ารกัษาพยาบาล


