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นักวิจัยวิทย์ มช. พบ กระดังงา 5 ชนิดใหม่ของโลก 
สวยงาม หายาก และใกล้สูญพันธุ์

มช. เปิด One-Stop Service 
ศูนย์บริการผู้เกษียณอายุ เริ่ม 1 ต.ค. นี้

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จัดงานมทุติาจิตแก่ข้าราชการ	พนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจ้าง
ประจ�าที่เกษียณอายุงานประจ�าปี	 2564	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จ�านวน	 266	 คน	 โดยมี
ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานในพิธฯี	 
เพือ่เชดิชเูกยีรติ	และระลกึถงึคณุงามความด	ีทีไ่ด้อทุศิตนปฏบิตัหิน้าทีด้่วยแรงกาย	แรงใจ	มคีวามมานะ	 
อุตสาหะ	 พากเพียรพยายาม	 มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา	 
ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	กันยายน		2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 5.5 เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ส�าหรับโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ
 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
พร้อมด้วยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์	 รับมอบเงินบริจาค	 จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันการวิ่งการกุศล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	เชียงใหม่มาราธอน	ครั้งที่	5.5	เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก	
ส�าหรับโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ	ณ	ห้องตะวัน	กังวานพงศ์	ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2564	ประกอบด้วย

 	 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
น�าโดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวฒัน์ เชาวสกู 
ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 ร่วมด้วย	 
น.ส.อานสิรา ด�าทองด ีนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก	

สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ	์ 
น.ส.ชนิตา อยู่สุขขี และนายเอกพล โพธิขวัญ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท	 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา น.ส.หทัยชนก จงสุข  
นักศกึษาระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาชวีวิทยา	และนายกติศิกัดิ ์อ๋องย่อง  
นักวิจัยอิสระ	 ค้นพบและตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก  
วงศ์กระดังงา (Annonaceae) จ�านวน 5 ชนิด คือ
 ต่างหคูลองเงนิ (Orophea sichaikhanii Damth., 
Aongyong & Chaowasku) พบที่จังหวัดระนอง
 กระเช้าเขาสก (Pseuduvaria khaosokensis  
Yoosukkee & Chaowasku) พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 แสดทักษิณา (Winitia thailandana Chaowasku 
& Aongyong) พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 บหุรงฮาลาบาลา (Dasymaschalon halabalanum 
Jongsook & Chaowasku) พบที่จังหวัดนราธิวาส

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เปิดศนูย์บรกิารผูเ้กษียณอายุ	One-Stop	Service	เปิดให้บริการ 
ตั้งแต่	 1	 ตุลาคม	 2564	 	 อ�านวยความสะดวกผู้เกษียณอายุมาติดต่อราชการ	 ให้บริการ 
สวัสดิการต่างๆ	ด้านงานบุคคลและด้านงานคลัง	
	 ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้เกษียณอายุราชการประมาณ	 300	 –	 400	 คน		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดต้ังศูนย์บริการผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูป
แบบการให้บริการ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)  ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารส�านักงาน
มหาวทิยาลัย 1 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่		เพือ่ให้บรกิารช่วยเหลอื	แนะน�า	และอ�านวยความสะดวก 
แก่ผู้เกษียณอายุให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ทั้งในรูปแบบ	onsite	
และ	online		อาท	ิการด�าเนนิการเกีย่วกบัสทิธ	ิสวสัดกิาร	เช่น	ขอรบับ�าเหนจ็	บ�านาญ	/บ�าเหนจ็
ตกทอดแก่ทายาท	การเบกิค่ารกัษาพยาบาล	การขอท�าบตัรประจ�าตวับคุลากร	การขอหนงัสือรับรอง	 
เป็นต้น	
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ศูนย์บริการผู้สูงอายุ มช. ฯ (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค ฯ (ต่อจากหน้า 1)

นักวิจัยวิทย์ มช. พบ กระดังงาชนิดใหม่ของโลกฯ   (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จดัพธิวีางพวงมาลาถวายบงัคมพระราชานสุาวรย์ี 
สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต  
หรอืวนัมหิดล ประจ�าปี 2564 โดยม	ีนายเจริญฤทธิ ์สงวนสตัย์ ผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานในพธิ	ีพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์อาวธุ ศรศีกุร ีอปุนายก 
สภามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน	์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์	กล่าวถวายราชสดดุ	ีเพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้	 
ทีท่รงมคีณุปูการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้	ในด้านการแพทย์	 
การสาธารณสุข	ทรงทุม่เทพระวรกาย	พระสตปัิญญา	และทรพัย์สินส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลอื	 
ค้นคว้า		หาแนวทางพัฒนางานด้านการแพทย์	การสาธารณสุข	และการพยาบาล	 
ให้เจรญิก้าวหน้าอย่างม่ันคงเท่าเทยีมนานาอารยประเทศ	เสริมสร้างความอยูด่มีีสขุให้กับ 
ประชาราษฎร์	โดยเฉพาะผูเ้จบ็ป่วยและผู้ด้อยโอกาส	ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	โดยมี 
คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	แพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าที	่ผูแ้ทนจากหน่วยงาน	องค์กร	และสถาบนั 
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ	นกัศกึษาและประชาชน	ร่วมพิธ	ีณ	พระราชานสุาวรย์ีฯ	 
อาคารสจุณิโณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่เม่ือวนัท่ี	24	กันยายน	2564

  รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ฤกษ์เกรยีงไกร	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ในอาคารส�านักงาน
มหาวิทยาลัย	(ผ่านระบบ	Zoom	Online	Meeting)	โดยมนีางวิวรรณ ศรีทองค�า  
ผูอ้�านวยการส�านกังานมหาวทิยาลยั	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวรายงาน	เพือ่ให้ผูบ้ริหาร 
และบุคลากรในทกุส่วนงานของส�านกังานมหาวิทยาลยั	ได้มคีวามรู	้ความเข้าใจ	ตลอดจน 
แนวทางการปฏิบัติในด้านการป้องกนัและเผชิญเหตอุคัคีภัย	สร้างมาตรฐานความปลอดภยั 
ภายในหน่วยงาน	จากวทิยากรของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชยีงใหม่	 
ณ	ห้องประชุมส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2564

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการกบั	Jiangsu	 
University	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เพือ่ขยายความร่วมมอืในการวจิยัร่วมกนัในด้าน	
Renewable	Energy	and	Carbon	Neutrality	โดยมศีาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	 
กล่าวแสดงความยนิดี	รองศาสตราจารย์โรม จริานกุรม รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
ร่วมลงนาม	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั ฟองสมทุร คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	 
และ	ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกยีรต ิเกียรตศิริโิรจน์	ภาควชิาเคร่ืองกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	 
ร่วมเป็นสกัขพียาน	ความร่วมมอืดงักล่าวเป็นความร่วมมือ	Joint	laboratory	ด้านพลงังาน 
หมนุเวยีนและความเป็นกลางของคาร์บอน	ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันา
องค์ความรู้และการวจัิย	ทีจ่ะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
และสิง่แวดล้อมของโลกโดยมคีณะวศิวกรรมศาสตร์เป็นฐานในการด�าเนนิกจิกรรม 
ความร่วมมอื	ในการสมัมนาความร่วมมอืทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษาจนี-ไทย	ครัง้ที	่3	 
รปูแบบออนไลน์	ณ	เมอืงกุย้หยาง	มณฑลกุย้โจว	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เมือ่วนัท่ี	 
24	กันยายน	2564

 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
และ	พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน	5	ส�านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์  
ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรีบณัฑิตมงคล รองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั	เชยีงใหม่	และ	
พ.ต.อ.ญาณวรุตม์ หวงัดี รองผูบ้งัคบัการศนูย์พสิจูน์หลกัฐาน	5	ส�านกังานพิสจูน์หลกัฐาน 
ต�ารวจ	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ 
ร่วมกนั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมอืด้านการวจิยั	และพฒันา 
การตรวจพสูิจน์หลกัฐานในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและทนัสมยั	 
โดยก�าหนดขอบเขตของความร่วมมอื	ตลอดจนงานวิจยัทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจพิสจูน์ 
หลกัฐานและวชิาการงานด้านนติวิทิยาศาสตร์	รวมทัง้การจดัประชุม	การศกึษาดงูาน	 
การพัฒนาบคุลากร	และการจดัการฝึกอบรม	เพือ่การถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏบิตังิาน 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการ	ณ	ห้องตะวัน	กังวานพงศ์	ส�านักงาน
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2564	

	 1.	สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	บริจาคเงินรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันการวิง่การกุศล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เชียงใหม่มาราธอน	 ครั้งท่ี	 5.5	 (CMU	 –	 Chiang	Mai	 Marathon	 5.5	 Virtual	 Run)	 
จ�านวน	 500,000	 บาท	 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก	 เพ่ือโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ	 โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 2.	นางสาววรรณดา วังทองค�า	 บริจาคเงิน	 จ�านวน	 100,000	 บาท	 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก 
เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 3.	นางนารรีตัน์ จนัทรมังกร	ทีป่รกึษาสมาคม	และนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	บรจิาคเงนิรวมจ�านวน	200,000	บาท	 
เพือ่สมทบทนุมลูนธิิโรงพยาบาลสวนดอกส�าหรบัโครงการปรบัปรงุอาคารผูป่้วยสุจณิโฺณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	
จ�านวน	 100,000	 บาท	 และเพ่ือสมทบทุนโครงการสร้างบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ	คณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จ�านวน	100,000	บาท
	 4.	บตุรธดิาและหลานคณุแม่สมศร ีวงัทองค�า	บรจิาคเงนิ	109,000	บาท	สมทบทนุมลูนธิสิงฆ์อาพาธ	โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 5. นายโทมัส อิ๊บ	บริจาคเงินจ�านวน	20,000	บาท	สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อโครงการปรับปรุง
อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 6.	นางสาวอนิตา อิบ๊ บรจิาคเงนิจ�านวน	20,000	บาท	สมทบทุนมลูนิธโิรงพยาบาลสวนดอกเพือ่โครงการปรบัปรงุ 
อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 และการเวกกลบีเรยีว (Artabotrys angustipetalus  
Photikwan & Chaowasku) พบที่จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยพืชทัง้	5	ชนดิได้ถกูตรวจสอบโดยผู้ทรงคณุวุฒแิละตพีมิพ์
ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต	ิคอื	Plant	Ecology	and	
Evolution,		Annales	Botanici	Fennici,	European	Journal	 
of	Taxonomy,	Phytotaxa	และ	Willdenowia	ตามล�าดบั
	 พืชทัง้	5	ชนดินีเ้ป็นพชืหายาก	ใกล้สญูพนัธ์ุ	จ�าเป็น
ต้องอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน	อีกทั้งควรศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ 
เพือ่พฒันาต่อยอดเป็นพชืสมนุไพรและพฒันาเป็นไม้ดอกไม้
ประดับ	พบว่ากระเช้าเขาสกและแสดทกัษณิามีดอกสสีนัสวยสด	 
ในขณะท่ีต่างหูคลองเงินมีดอกรูปร่างน่ารักคล้ายต่างหู	 

ส่วนบุหรงฮาลาบาลามีดอกขนาดใหญ่	
ยาวได้ถึง	 10	 เซนติเมตร	 และการเวก
กลีบเรียวมีดอกกลิ่นหอมแรง	 สามารถ
ปลูกเป็นไม้เลื้อยท�าซุ้มให้ร่มเงาได้
	 การค้นพบครัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่า
ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของโลก	และยงัมสีิง่ทีม่ี
ชีวติทีร่อการค้นพบอยูอ่กีเป็นจ�านวนมาก	

	 ผู้เกษียณอายุที่มารับบริการสามารถจอดรถได้
บริเวณพื้นที่จอดรถด้านหน้าส�านักงานมหาวิทยาลัย	 1	 
ฝั่งติดกับสนามรักบี้	 พร้อมทั้งมีทางลาดส�าหรับผู้ที่ใช ้
รถเข็นวีลแชร์บริเวณด้านข้างอาคาร	 	 เพื่อความสะดวก 
และปลอดภัยแก่ผู้สูงวัย

จงึจ�าเป็นทีท่กุภาคส่วนจะต้องให้ความส�าคญักบัการศกึษาความ
หลายหลายทางชีวภาพ	ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในระดบัชนดิ	 
ยนี	หรอืระบบนเิวศ	ปัจจบุนัยงัขาดแคลนนกัอนกุรมวธิานอยู่
เป็นจ�านวนมาก	ในขณะเดยีวกนั	นกัอนกุรมวธิานทีท่�างานอยู่
กลบัไม่ได้รบัการสนบัสนนุเท่าท่ีควร	ท�าให้สิง่มชีวีติท่ีเปราะบาง 
อาจสูญพันธุ์ก่อนการถูกค้นพบและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
	 ผลงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(สกสว.)	
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	และส�านกังานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สป.อว.)

	 One-Stop	 Service	 
ศนูย์บรกิารผู้เกษยีณอายุมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่		เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	 
1	 ตุลาคม	 2564	 	 เป็นต้นไป	 
เวลา	 08.30	 –	 16.30	 น.	 นับเป็นการพัฒนาการบริการ
ด้านงานบุคคลและด้านงานคลัง	 ที่จะท�าให้ผู้เกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความสะดวกสบายในการ 
มาติดต่อราชการ
	 สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ	โทร.	0	5394	3200
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 เทศบาลต�าบลศรบัีวบาน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดล�าพูน	จดัพิธีส่งมอบเตียงกระดาษ 
ตามโครงการ	“มอบน�า้ใจด้วยเตยีงกระดาษ	สูภ้ยัโควดิ	19”	โดยผูม้จีติศรทัธา	ร่วมกบั	 
มลูนธิพิระพทุธสนัตธิรรม	และ	มลูนธิสิทุธาธรรมสถาน	มอบเตยีงกระดาษ	จ�านวน	 
60	เตยีง	ให้กบัเทศบาลต�าบลศรบีวับาน	โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  
อนุจะน�า	ผู้อ�านวยการศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่	“หรภุิญไชย”	จงัหวดัล�าพนู	 
พร้อมด้วย	ผูบ้รหิารมลูนธิฯิ	ผูบ้ริหารเทศบาลต�าบลศรบีวับาน	สมาชกิสภาเทศบาล	 
ก�านัน	 และผู้แทนนายอ�าเภอเมืองล�าพูน	 ร่วมพิธี	 ณ	 ค่ายลูกเสือหริภุญไชย	 
ต�าบลศรีบัวบาน	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2564

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. นทัมน คงเจรญิ	คณบดคีณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	พร้อมด้วย	อาจารย์ ดร.นวพร เสนย์ีวงศ์ ณ อยุธยา	ปฏิบติัการแทนคณบดี 
ด้านวเิทศสมัพนัธ์	เข้าร่วมการประชมุเพือ่หารือเร่ืองการต่ออายบุนัทึกความร่วมมอื 
ทางวชิาการระหว่างคณะนติศิาสตร์	3	สถาบนั	(คณะนติิศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์)	 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง	 3	 สถาบันเข้าร่วม	 
ผ่านระบบออนไลน์	Zoom	Meeting	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2564	

 คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จัดเสวนาออนไลน์	“ถอดบทเรยีน 
โรคลมัปีสกนิ	(Lumpy	skin)	ในโคเนือ้-โคนม	เขตภาคเหนอื”	โดยมวีทิยากร	 
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	มาให้ความรู	้	อาทิ		รองศาสตราจารย์  
น.สพ.ดร.วรีะศกัด์ิ ปัญญาพรวทิยา	อาจารย์ประจ�าภาควชิาคลนิกิสตัว์บรโิภค	 
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริง้เพราะ	ผูอ้�านวยการศนูย์ชนัสตูรโรคสตัว์	 
และอาจารย์ประจ�าภาควชิาชวีศาสตร์ทางสตัวแพทย์และสตัวแพทย์สาธารณสขุ	
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณัฐวฒุ ิสถิตเมธ	ีอาจารย์ประจ�าภาควชิาชีวศาสตร์ 
ทางสตัวแพทย์และสตัวแพทย์สาธารณสขุ	และ	อาจารย์ น.สพ.ดร.ธวชัชยั สิงห์หล้า  
อาจารย์ประจ�าภาควชิาคลนิกิสตัว์บรโิภค	ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก	ผูช่้วยศาสตราจารย์  
น.สพ.ดร.ขวญัชาย เครอืสคุนธ์	คณบด	ีกล่าวเปิดการเสวนา	ผ่านทาง	Facebook	Live	 
คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
3 ตุลาคม 2564

มช. เปิดศนูย์บรกิารผูเ้กษยีณอาย ุเริม่ ต.ค. 64 นี้  
ให้บริการสวัสดิการต่างๆ ด้านงานบุคคลและ 
ด้านงานคลงั ณ ชัน้ 1 อาคารส�านกังานมหาวทิยาลยั  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบัีณฑติมงคล 
รองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 โครงการพัฒนาระบบบริการ 
บ�าบัดผู้มีปัญหาเสพติดสารกลุ่ม	 
Opiates/Opioids	 (ฝิ่น/เฮโรอีน	 
ฯลฯ)	แบบ	Opioid	Substitution	 
Treatment	 (OST)	 ด้วยยาอมใต้ลิ้น	 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ซ่ึงได้รับทุนสนบัสนนุจากกรมควบคุมโรคและกองบริหาร 
การสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข	จัดการสัมมนาทางไกล	เรื่อง	นโยบาย 
และมาตรการบ�าบดัผูเ้สพตดิฝ่ิน/เฮโรอนีด้วยยา	buprenorphine/	naloxone	 
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้าใจในเภสชัวทิยาและประโยชน์ทางคลนิิก 
ของยา	buprenorphine/naloxone	(BUP/Nx)	สร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้ 
buprenorphine/naloxone	เป็นทางเลอืกในการบ�าบดั	ฝ่ิน/เฮโรอนี	ในประเทศไทย	 
และพัฒนาแนวทางการจัดบริการน�าร่องบ�าบัดด้วย	 buprenorphine/ 
naloxone	ทีเ่หมาะสม	ในคลนิกิเมทาโดนน�าร่อง	5	แห่งในประเทศไทย	โดยมี 
กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทั้งในระดับนโยบาย	 ระดับปฏิบัติการ	 
และผู้เกีย่วข้อง	รวมถงึภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวนประมาณ	200	คน	 
ณ	ห้องประชมุ	DONALD	JEFFREY	GIBSON	เมือ่วนัที	่13	กนัยายน	2564

5 ภาคีรวมพลัง GO GREEN เดินหน้า
สร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย	ร่วมกบั	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ	และบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	
(มหาชน)	ผนึกก�าลงัประกาศเจตนารมณ์	มุง่ยกระดับการบริหาร 
จัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ตั้งเป้า
ขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ครอบคลุมทัว่ประเทศ	เพือ่พฒันาฐานข้อมูลในการเฝ้าระวงั
และเตอืนภัยสถานการณ์	PM2.5	แก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง
ในภาพรวมของประเทศไทย
		 โดย	ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นายบุญญนิตย์ 
วงศ์รักมิตร	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดร.วภิารัตน์ ดีอ่อง  
ผู้อ�านวยการส�านกังานการวิจยัแห่งชาติ	ส�านกังานการวจิยั
แห่งชาติ	(วช.)	และ	นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ 
กรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาต	ิจ�ากัด	(มหาชน)	รกัษาการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ	 ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมลูและขยายเครอืข่าย
ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ	เพื่อการบริหาร
จัดการคุณภาพอากาศ
และสิง่แวดล้อม	โดยมผีู้
บริหารระดับสูงจากทั้ง	5	หน่วยงาน	ร่วมลงนามเป็นพยาน
		 บนัทกึข้อตกลงฯ	ดงักล่าว	มรีะยะเวลาด�าเนนิการ	 
3	 ปี	 โดยจะน�าข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณ
ฝุ่นละอองจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศของแต่ละ
หน่วยงาน	มาพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลตรวจ
วัดคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม	 และอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
เพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 
ทีด่ร่ีวมกนั	โดยมุง่ตดิตัง้เซน็เซอร์	เพ่ิมเตมิในพืน้ท่ีเป้าหมาย
ของกลุม่ภาค	ีเพือ่ขยายพืน้ทีเ่ครอืข่ายข้อมลูฯ	ให้ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ	รวมถงึเชือ่มโยงและแสดงผลบนแพลตฟอร์มที่
สามารถดขู้อมูลได้ผ่านโทรศพัท์มอืถอืและคอมพวิเตอร์	โดย
จะให้บริการข้อมูลในการติดตาม	 สถานการณ์ฝุ่นละออง	
เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึและรบัรูข้้อมลูได้อย่างแพร่
หลายมากขึ้น

	 สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
จัดการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2564	เพื่อสรุป 
การด�าเนนิงานของสมาคมนกัศึกษาเก่า	ในรอบปี	2564	 
ที่ผ่านมา	 	 ผ่านระบบออนไลน์	 (Zoom)	 โดยมี 
นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในการประชุม	
และศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ  
อธิการบดี	 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้ง
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทุกรุ่น	ทุกคณะ	 
ร่วม	200	กว่าคน	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2564
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Techmorrow สตาร์ทอัพ บัณฑิตป้ายแดงจาก มช. 
คว้ารางวัลสุดยอดด้าน Innovation and Technology

นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศประกวด
ออกแบบฉลากสนิค้าน�า้ดืม่ตราอ่างแก้ว

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
Outstanding Awards 2021 จาก TGIST

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
รบัรางวัล First Prize (B) ประกวดออกแบบ
สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดบันกัศึกษา ปี 2021  
รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

	 เมือ่วนัที	่19	กนัยายนทีผ่่านมา	Techmorrow	สตาร์ทอพั 
ด้านสมาร์ทฟาร์ม	AI	Chatbot	และอปุกรณ์ส�าหรบัเกษตรกรยคุใหม่ 
ให้สามารถดูแลฟาร์มได้อย่างแม่นย�า	คว้ารางวัล	The	Best	of	
Availability	of	Innovation	and	Technology	จากผูเ้ข้าแข่งขนั	 
Pitching	 ทั้งสิ้น	 16	 ทีม	 พร้อมคว้าเงินรางวัล	 15,000	 บาท	
และ	Cloud	Credit	มูลค่า	150,000	บาท	จาก	Amazon	Web	

Services	ภายในงาน	Chiang	Mai	Startup	Day	2021	ณ	One	
Nimman	จังหวัดเชียงใหม่
							ทีม	Techmorrow	เป็นหนึ่งในทีม	Startup	University	
ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	(STeP)	ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2563	ถึงปัจจุบัน	

	 นกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ทมี	Susu	 
ประกอบด้วย	นางสาวธมลวรรณ ขวัญด ี นายเปรม เจดย์ีถา  นางสาวชนนิาถ  
เทพี  Ms. Silin Zhang และ	Mr.	Bolun	Liang	โดยมี	ผศ.ดร.บุรินทร์  
ธราวจิติรกุล	เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา	ได้รบัรางวลั	First	Prize	(B)	การประกวด 
ออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่	ระดบันกัศกึษา	2021	BAMBOO	ARCHITECTURAL	 
DESIGN	AND	CONSTRUCTION	COMPETITION	Guangdong-Hong	
Kong-Macau	Great	Bay	Area	-Association	of	Southeast	Asian	Nations	 
International	Colleges	Design	&	Construction	Competition	รอบคัดเลอืก 
ตัวแทนประเทศไทย	 ใน	 Theme	 “Originated	 from	 Traditional	 
Techniques	and	Arts”	โดยจะได้รับเงินรางวัลจ�านวน	6,000	หยวน	 
และได้น�าผลงานการออกแบบไปสร้างจรงิ	ณ	Nansha	Bird	Park	เมอืงกวางโจว	 
ประเทศจนี	พร้อมเข้าร่วมแข่งขนัต่อรอบชงิชนะเลศิในระดับนานาชาต	ิในวนัที่	 
12	ธันวาคม	2564	ต่อไป
	 การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ฯ	รอบคดัเลือกตวัแทน 
ประเทศไทย	จดัขึน้โดย	School	of	Architecture	of	South	China	University	 
of	Technology	และ	Guangzhou	Nansha	Bird	Park	ร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	โดยในคร้ังนีจั้ดการประกวด 
เป็นครัง้ที	่3	และมผีูเ้ข้าร่วมส่งผลงานจ�านวน	48	ทมี	จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และสาขาที่เกี่ยวข้อง	จาก	14	มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 นางสาวศภุชา ใจมาขัต ิรหสัประจ�าตวันกัศกึษา	610210231	นกัศกึษาสาขาวิชาพลศกึษา	 
คณะศึกษาศาสตร์		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวดออกแบบฉลากสนิค้า	 
น�า้ดืม่ตราอ่างแก้ว	ได้รบัเงนิรางวลั	จ�านวน	5,000บาท	พร้อมประกาศนยีบตัร		จดัโดย		ส�านกังานบรหิาร 
และจัดการทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			

 ดร.จามร ีโปธป้ิอ นกัศกึษาหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติ	 
สาขาวชิาเคม	ีคณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ท่ีได้รับผลงานวิชาการดีเด่น
ประจ�าปี	2564	(Outstanding	Awards	2021)	จาก
โครงการทนุสถาบนับณัฑติวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย	 
(TGIST)	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร.กรธชั อุน่นันกาศ  
ภาควิชาเคมี	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 และ	ดร.สุวัสสา 
บ�ารุงทรพัย์ ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต	ิเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม


