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ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลูกช้างสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลูกช้างสัมพันธ์

ปีที่ 23  ฉบับที่ 3  ประจำ�เดือนมิถุน�ยน- กันย�ยน 2564ปีที่ 23  ฉบับที่ 3  ประจำ�เดือนมิถุน�ยน- กันย�ยน 2564

* เร่ื่�องจากปก * เร่ื่�องจากปก 
   - ศููนย์์บริื่การื่ผูู้�เกษีีย์ณอายุ์   - ศููนย์์บริื่การื่ผูู้�เกษีีย์ณอายุ์    
* สิิ่�งใหม่่ใน ม่ช. * สิิ่�งใหม่่ใน ม่ช. 
    - สิ่รื่รื่ค์์สิิ่�งใหม่่ สุิ่ขกาย์สุิ่ขใจ ในร้ื่�ว ม่ช.    - สิ่รื่รื่ค์์สิิ่�งใหม่่ สุิ่ขกาย์สุิ่ขใจ ในร้ื่�ว ม่ช.
* รื่อบร้ื่�ว ม่ช.* รื่อบร้ื่�ว ม่ช.
* ลููกช�างส้ิ่ม่พ้ันธ์์* ลููกช�างส้ิ่ม่พ้ันธ์์
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บทบรื่รื่ณาธ์ิการื่
ข่่าวสารมหาวิทยาเชีียงใหม่และลูกชี้างสัมพัันธ์ ์ฉบัับันี�ข่อแสดงความยินดีกับันักศึึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ 

ที�ได้รับัแต่่งต่ั�งให้ดำารงต่ำาแหน่งในหน้าที�การงานที�สูงข่ึ�น และข่อแสดงความยินดีกับัศึึกษาเก่า มชี. หลายท่าน ที�มีอายุ

ครบั 60 ปี และเริ�มต้่นก้าวสู่ถนนแห่งการเกษียณอายุจากงานประจำาที�ทำาอยู่ ปลดระวางจากการทำางานหาเงิน ไม่มีข้่อจำากัด

ข่องเวลามากำาหนด มอีสิระเสรใีนดา้นต่า่งๆ  มคีวามสขุ่ในการได้ทำาในสิ�งที�ต่นเองรัก รวมถึงการนำาความรู้ความสามารถ

จากประสบัการณ์การทำางานข่องต่นเอง มาสร้างประโยชีน์ต่่อสังคนรอบัข่้างได้ เชี่นเดียวกับั วัยเก๋า ชีาวลูกชี้าง มชี.ที่่�ยััง

คงส่งต่่อองค์ความรู้ ร่วมพััฒนามหาวิทยาลัยเชีียงใหม่เสมอมา

มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ได้ให้ความสำาคัญต่่อผูู้้เกษียณอายุราชีการทุกท่านเสมอมา ล่าสุดได้จัดต่ั�งศึูนย์บัริการ 

ผูู้้เกษียณอายุ มชี. One Stop Service ข่ึ�น พัร้อมเปิดให้บัริการด้านสวัสดิการและงานคลังแก่ผูู้้เกษียณอายุ มชี. โดย

หวังให้เป็นศึูนย์กลางในการพับัปะสังสรรค์ชัี�นแรก สำาหรับัผูู้้เกษียณอายุราชีการ และข่อให้ทุกท่านใชี้ชีีวิต่หลังเกษียณ

อย่างมีความสุข่ ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชีน์ต่่อสังคมรอบัข่้าง อย่างเต่็มความสามารถ 

คอลัมน์ข่่าวสังคมลูกชี้างฉบัับันี� ข่อเชีิญทุกท่านต่ิดต่ามความรู้ ในโลกออนไลน์กับั เพัจนักศึึกษาเก่าสัมพัันธ์์ มชี. 

ซึึ่�งข่ออาสามาเป็นตั่วช่ีวยลูกช้ีางทุกรุ่น อาทิ การรวบัรวมเทคนิคเด็ดๆ ในการใช้ี Smartphone เพ่ั�อให้ง่ายต่่อการใช้ีงาน 

พัร้อมต่ิดต่ามข่่าวสารความเคล่�อนไหวข่องพัี�น้องลูกชี้าง มชี.อย่างเต่็มอิ�ม กับัคอลัมน์ลูกชี้างสัมพัันธ์ ์ที�นำาเร่�องราวความ

เคล่�อนไหวข่องพัี�น้อง มชี. มาเล่าสู่กันฟััง 

ข่่าวสารมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่และลูกช้ีางสัมพัันธ์์ ข่อส่งกำาลังใจให้ลูกช้ีางทุกท่าน ร่วมกันฝ่่าฟัันภาวะวิกฤต่ โควิด-19 

และสถานการณ์นำ�าท่วม ที�เกิดข่ึ�นเก่อบัทุกภูมิภาคข่องประเทศึในข่ณะนี� ข่อส่งแรงใจให้ทุกท่านสามารถก้าวข่้ามผู้่าน 

อุปสรรคต่่างๆ ไปได้อย่างราบัร่�น เราจะผู้่านพั้นวิกฤต่ต่่างๆ เหล่านี�ไปด้วยกัน “ห่างกันไม่ห่างไกล CMU Alumni” 
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C O N T E N T
สิ่ารื่บ้ญ  

ม่หาวิทย์าลู้ย์เชีย์งใหม่่  
CHIANG MAI UNIVERSITY

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนำาที่รับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต
2. สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ 
    (วิจัยและนวัตกรรม)
3. บริการทางวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำารุงรักษา
    สิ่งแวดล้อม

เรื่่�องจากปก : ศูนย์บริก�รผู้เกษียณอ�ยุ 

            One Stop Service 

สิ่ิ�งใหม่่ใน ม่ช. :  สรรค์สิ่งใหม่ สุขก�ยสุขใจ 

               ในรั้ว มช.

CMU SDGs : Thai Cleft Link  “ให้ข้อมูล

           เดินท�งแทนผู้ป่วย” 

           ช่วยบรรเท�คว�มทุกข์ของ

                      ผู้ป่วยป�กแหว่งเพด�นโหว่

         : มอง “เหม่ี�ย์ง” มุมใหม่ ใน 

                      “ค์น – ป่า - เหม่ี�ย์ง ลู�านนา”

รอบรั้ว มช.  

ลูกช้�งสัมพันธ์ 

ร�ยน�มน้ำ�ใจลูกช้�งสู่ มช.
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ข่�วส�รทองกว�ว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
ประจำ�เดือนมิถุน�ยน- กันย�ยน 2564

วัตถุประสงค์ : ข่าวสารทองกวาว จัดทำาข้ึน 
เพือ่เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม 
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ รวมท้ัง
ความภาคภูมิใจ จากผลงานเด่นของอาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า

A Leading University Committed to Social Responsibility 
and Sustainable Development
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มช. เปิิดมช. เปิิด  One Stop ServiceOne Stop Service
ศููนย์์บริิการิผูู้�เกษีีย์ณอาย์ุศููนย์์บริิการิผูู้�เกษีีย์ณอาย์ุ

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่พร้อมเปิดศูนย์บริก�รผู้เกษียณอ�ยุมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ แบบครบวงจร  One Stop 
Service  เร่ิมให้บริก�รต้ังแต่ 1 ตุล�คม 2564  เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้เกษียณอ�ยขุองมห�วิทย�ลยัเชียงใหม่  
ท่ีม�ติดต่อร�ชก�ร ให้บริก�รสวสัดิก�รต่�งๆ ด้�นง�นบคุคลและด้�นง�นคลงั ณ ช้ัน 1 อ�ค�รสำ�นกัง�นมห�วิทย�ลยั

ศึาสต่ราจารย์ ดร.นายแพัทย์พังษ์รักษ์ ศึรีบััณฑิิต่

มงคล รองอธ์ิการบัดีมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เปิดเผู้ยว่า  

ในแต่่ละปีมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่มีผูู้้เกษียณอายุราชีการ

ประมาณ 300 – 400 คน  และได้้กลับมาใช้้บริิการิด้้าน

งานบัุคคลและงานคลัง อย่างต่่อเน่�องเป็นประจำา แต่่ด้วย

ข้่อจำากัดข่องเร่�องสถานที� ทำาให้การติ่ดต่่อข่อรับับัริการด้านต่่างๆ 

ไม่มีความสะดวก มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เล็งเห็นความสำาคัญ

ข่องบัุคลากรมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ที�เกษียณอายุ ผูู้้เคย

ทุ่มเททำางานให้มหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลานาน เม่�อกลับัมา

บั้านหลังนี�อีกครั�ง จึงอยากสร้างความสะดวกสบัายให้กับั 

ผูู้้มาติ่ดต่่อราชีการ ในบัริการด้านงานบุัคคลและด้านงานคลัง 

จึงได้จัดต่ั�งศึูนย์บัริการผูู้้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ 

เรื่องจ�กปก
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ผูู้้รับับัริการสามารถอ่านข้่อมูลที�จะเป็นประโยชีน์เกี�ยวกับัสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชีน์ต่่างๆ

 เพ่ั�อผูู้้เกษียณอายุ อาทิ บัำาเหน็จดำารงชีีพั บัำาเหน็จต่กทอด ค่าเล่าเรียนบัุต่ร ค่ารักษาพัยาบัาล 

แบับั e-book  https://anyflip.com/klkim/amls/  

ในรูปแบับัการให้บัริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตั่�งอยู่ 

ชีั�น 1 อาคารสำานกังานมหาวิทยาลยั 1 มหาวทิยาลยัเชีียงใหม่ 

เพั่�อให้บัริการชี่วยเหล่อ แนะนำา และอำานวยความสะดวก

แก่ผูู้เ้กษียณอายใุหส้ามารถเข่า้ถงึการบัรกิารไดอ้ยา่งสะดวก

และรวดเร็ว ทั�งในรูปแบับั onsite และ online อาทิ การ

ดำาเนินการเกี�ยวกับัสิทธ์ิ สวัสดิการ เช่ีน ข่อรับับัำาเหน็จ 

บัำานาญ / บัำาเหน็จต่กทอดแก่ทายาท การเบัิกค่ารักษา

พัยาบัาล การข่อทำาบััต่รประจำาต่ัวบัุคลากร การข่อหนังส่อ

รับัรอง รวมถึงการพััฒนาอย่างต่่อเน่�องเป็นสถานที�ต่ิดต่่อ

สอบัถามเร่�องต่่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ โดยมี 

จติ่อาสาชีว่ยประสานงาน ใหบ้ัรกิารจบัเบัด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว 

(One Stop Service)   

ผูู้เ้กษยีณอายทุี�มารบัับัรกิารสามารถจอดรถไดบ้ัรเิวณ

พั่�นที�จอดรถด้านหน้าสำานักงานมหาวิทยาลัย 1 ฝ่ั�งต่ิดกับั

สนามรักบัี� พัร้อมทั�งมีทางลาดสำาหรับัผูู้้ที�ใชี้รถเข่็นวีลแชีร์

บัริเวณด้านข่้างอาคาร เพั่�อความสะดวกและปลอดภัยแก ่

ผูู้้สูงวัย สุข่ใจทุกครั�งที�ได้กลับัมามหาวิทยาลัยเชีียงใหม่

One Stop Service ศึูนย์บัริการผูู้้เกษียณอายุ

มหาวิิที่ยัาลยััเช่้ยังใหม ่ เปิดใหบ้ัรกิารต่ั�งแต่ว่นัที� 1 ต่ลุาคม 

2564  เปน็ต่น้ไป เวลา 08.30 – 16.30 น. นบััเปน็การ

พััฒนาการบัริการด้านงานบุัคคลและด้านงานคลัง ที�จะทำาให้

ผูู้้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ได้รับัความสะดวก

สบายัในการิมาติิด้ติ่อริาช้การิ 

สอบัถามรายละเอยีดเพัิ�มเต่มิ โทร. 0 5394 3200
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สรรค์สิ่งใหม่ สรรค์สิ่งใหม่ 
สุขกาย-ใจ ในรั้ว มช.สุขกาย-ใจ ในรั้ว มช.
สรรค์สิ่งใหม่ 
สุขกาย-ใจ ในรั้ว มช.
สรรค์สิ่งใหม่ สรรค์สิ่งใหม่ 
สุขกาย-ใจ ในร้ัวสุขกาย-ใจ ในร้ัว  มช.มช.

ก�รเปลีย่นแปลงเป็นนิรนัดร์ ทกุสรรพสิง่อย่�งย่อมมกี�รเปลีย่นแปลงเพือ่ก�รพฒัน�ท่ีเหม�ะสมต�มยคุสมยั 
เช่นเดยีวกบัมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ทีม่กี�รปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวล� เพือ่ก�รพฒัน�ทีด่ขีึน้ ทัง้องค์คว�มรู้
และสภ�พแวดล้อม รวมถึงสิ่งปลูกสร้�งต่�งๆ ที่พย�ย�มปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสม สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

ข่่าวสารมหาวิทยาลยัเชียีงใหม่และลกูช้ีางสมัพัันธ์์ ฉบัับันี� 

ข่อนำานักศึึกษาเก่าทุกท่านมาสัมผู้ัสกับัสภาพัแวดล้อมใหม่

ข่องมหาวิทยาลยั ที�ได้มกีารปรบััปรงุเปลี�ยนแปลงด้านอาคาร

สถานที�หลายส่วนด้วยกัน เริ�มจากการรโีนเวทหอพักันักศึกึษา 

เพั่�อให้เป็นที�อยู่อาศึัยที�สะอาด ปลอดภัย พัร้อมสิ�งอำานวย

ความสะดวกต่่อการใชี้ชีีวิต่ประจำาวันในโลกยุคใหม่อย่าง 

ครบัครัน เช่ีน ห้องอาหาร ห้องอ่านหนังส่อ ห้องคอมพิัวเต่อร์ 

จุดบัริการซึ่ักรีด บริิการิ WiFi เพั่�อรองรับัการหาความรู้

เพัิ�มเต่ิมได้ทุกที�ทุกเวลา 

6

สิ่งใหม่ใน มช.
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นอกจากนั�นแล้ว มหาวิทยาลยัเชีียงใหม่ ได้เปิด CMU 

FOOD CENTER ศึูนย์อาหารแห่งใหม่ ต่ั�งอยู่ใจกลาง

มหาวิทยาลัย ไม่ไกลจากหอพัักนักศึึกษา โดยได้คัดเล่อก

ร้านอาหารคุณภาพัดี ถูกสุข่ลักษณะ รสชีาต่ิอร่อย สะอาด 

ราคาประหยดั มาให้บัริการ ในพั่�นที�อาคารกว้างข่วาง สามารถ

ให้บัริการนักศึึกษาและผูู้้เข่้ามาใช้ีบัริการได้เป็นจำานวนมาก 

มบ่ริิการิ WiFi ครอบัคลุมทั�งอาคาร เป็น Co-working space 

ที�นักศึึกษาสามารถใชี้พั่�นที�สำาหรับันั�งอ่านหนังส่อ ทบัทวน

ต่ำารา หร่อกิจกรรมทางวิชีาการอ่�นๆ ท่ามกลางบัรรยากาศึ

ร่มร่�น ข่องแมกไม้นานาพัรรณ

ด้านการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย นักศึึกษาจะได้

โดยสารรถไฟัฟั้ารูปแบับัใหม่ โดยมีการนำาเทคโนโลยี 

ที�ทันสมัยมาเพัิ�มประสิทธ์ิภาพัการให้บัริการ ทั�งการต่ิดต่าม

ต่ำาแหน่งรถ จำานวนเก้าอี�ว่างบันรถแต่่ละคัน และสามารถ

แสดงผู้ลบัน CMU Mobile Application แบบ Realtime 

มีกล้องวงจรปิดเพั่�อความปลอดภัย มีการอบัโอโซึ่นฆ่าเชี่�อ

ภายในห้องโดยสารรถไฟัฟั้าทุกคัน เพั่�อป้องกันโควิด-19 

รถไฟัฟั้าทุกคันขั่บัเคล่�อนด้วยเทคโนโลยีพัลังงานสะอาด  

เส้นทางเดนิรถครอบัคลมุทกุพั่�นที�ข่องมหาวิทยาลยั ให้บัรกิาร

ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 

นอกเหนอ่จากการกินอิ�ม นอนสบัาย สญัจรสะดวกแล้ว 

เร่�องสุข่ภาพัที�ดีข่องนักศึึกษา เป็นเร่�องสำาคัญแห่งยุค 

ที�มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมมาอย่างต่่อเน่�อง โดยจัดให้มี 

สถานที�ออกกำาลงักาย กระจายอยูโ่ดยรอบัมหาวิทยาลยั ล่าสดุ

ได้ปรับัปรุงพั่�นที�กีฬาจัดสร้างอาคารศูึนย์กีฬาและสุข่ภาพั 

พัร้อมปรับัปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง ติามแนวิที่างการิ

เป็นมหาวิทยาลัยเพั่�อสุข่ภาพั “HEALTHY CMU” 

ด้านการดูแลสุข่ภาพันักศึึกษา หากนักศึึกษาเจ็บัไข่้

ได้ป่วย มหาวิทยาลัยได้พััฒนาศึูนย์สุข่ภาพัมหาวิทยาลัย

เชียีงใหม่ หรอ่ที�คุน้เคยกันในช่ี�อคลนิิกไผู่้ล้อม โดยจดัสร้าง

เป็นศึูนย์บัริการสุข่ภาพัและสโมสรพันักงานมหาวิทยาลัย

เชีียงใหม่ ในรูปแบับัอาคาร 3 ช้ั้น มีพั่�นที�ให้บัริการ 

กว่ิา 4,000 ต่ารางเมต่ร ภายในอาคารใหม่นี�จะมีศึนูย์บัรกิาร

ทางการแพัทย์แบับัครบัวงจร ทั�งด้านกายภาพับัำาบััด บัริการ

ทางทันต่กรรม รวมถึงด้านเภสัชีกรรม เพั่�ออำานวยความ

สะดวก และชี่วยลดความแออัดในการเดินทางไปใชี้บัริการ

ที�โรงพัยาบัาลมหาราชีนครเชีียงใหม่ 

สำาหรับันักศึึกษาเก่า มชี. ข่องเรา หากสถานการณ์

โควิด -19 ห่างหาย สามารถเดนิทางมาซึึ่มซึ่บัักับัความทรงจำา

เม่�อครั�งยังเรียน มชี. โดยสามารถเข่้าพัักได้ที� “อ่างแก้วิ

วิลล่า” ที�พัักและสถานที�สัมมนาสไต่ล์ล้านนาประยุกต่์ และ

ยงัเป็นที�ฝึ่กประสบัการณ์ต่รงสำาหรบัันักศึกึษาด้านการท่องเที�ยว 

การโรงแรม บัรหิารธ์รุกิจ ภาษาและสาข่าที�เกี�ยวข้่อง พัร้อมทั�ง

ยัังม่ร้านกาแฟั CMU coffee ไวิ้ให้บริิการิ

เหล่านี�ค่อส่วนหนึ�งข่องความต่ั�งใจ ที�เพัียรมอบัให้ 

ชีาวมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เพั่�อเหล่าบัรรดาลูกชี้างทุกคน 

ได้ใช้ีชีวิีต่โลกยคุใหม่ อยูใ่นบ้ัานรั�วสม่ีวงแห่งนี�อย่างมีความสขุ่ 

และเม่�อวันเวลาหมุนเวียนเปลี�ยนไป ลูกชี้างเก่าใหม่ จะได้

สุข่ใจทุกครั�งเม่�อได้นึกถึง หร่อสุข่ยิ�งกว่าใคร เม่�อได้กลับัมา

เย่อนร่มแดนชี้างชีูคบัเพัลิงแห่งนี�อีกครั�ง 
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“คนดีชอบแก้ไข คนมีไฟชอบแก้ง�น” เป็นคำ�คมบนกระด�ษสีเหลืองท่ีติดอยู่บนผนังห้องทำ�ง�นของ ผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน ผู้อำ�นวยก�รศูนย์แก้ไขคว�มพิก�รบนใบหน้�และกะโหลกศีรษะฯ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่...สะท้อนให้เห็นคว�มพิเศษของคำ�ว่� “แก้ไข” และ “แก้ง�น” ในหน่วยง�นน้ี อย่�งมีนัยสำ�คัญ

ศึนูย์แก้ไข่ความพักิารบันใบัหน้าและกะโหลกศึรีษะฯ นี� 

มีภารกิจสำาคัญในการรักษาคนไข่้โรคปากแหว่งเพัดานโหว่ 

ซึ่ึ�งหลายคนไม่รู้ว่า จะต่้องมีการ “แก้ไข่” และ “แก้งาน” 

ที�อาจกินระยะเวลานานถึง 20 ปี หร่อมากกว่านั�น เน่�องจาก

โรคปากแหว่งเพัดานโหว่มีสาเหตุ่จากการถ่ายทอดทาง

พันัธ์กุรรมหร่อโครโมโซึ่มที�ผู้ดิปกต่ ิหร่อการข่าดสารอาหาร

ในช้่วิง 3 เด่อนแรกข่องการต่ั�งครรภ์ ส่งผู้ลให้เกิดความ

พัิการบันใบัหน้าและเพัดานปากข่องทารกต่ั�งแต่่แรกเกิด 

คนไข่้โรคนี�จึงต่้องเริ�มรักษาต่ั�งแต่่เป็นเด็กแรกเกิดจนถึง  

20 ปี เพั่�อให้พัวกเข่าเติ่บัโต่เป็นผูู้้ใหญ่ด้วยความมั�นใจ และ

ใชี้ชีีวิต่อยู่ในสังคมได้ 

แต่่ปัญหาสำาคัญที�สุดประการหนึ�งในการรักษาโรค 

ปากแหว่งเพัดานโหว่ค่อ ทุกข่ั�นต่อนข่องการรักษา ต่้องใชี้

ทีมแพัทย์และบุัคลากรทางการแพัทย์อย่างน้อย 4-5  

สหสาขาวิิช้า ได้้แก ่หมอผู้่าต่ัด หมอหู คอ จมูก (แพัทย์

โสต่ คอ นาสิก) นักอรรถบัำาบััด (Speech-Language  

Pathologist) บัวกกับัการรักษาที�ต่้องใชี้เวลานานถึง 20 ปี 

ทำาให้เกิดปัญหาเร่�องความเชี่�อมโยงข่องข่้อมูลในแต่่ละ 

โรงพัยาบัาล รวมทั�งการต่ดิต่ามผู้ลการรักษาให้ครบักระบัวนการ 

โดยเฉพัาะผูู้ป่้วยที�อยูใ่นพั่�นที�ห่างไกล และผูู้้ป่วยด้อยโอกาส 

ที�ประสบัความยากลำาบัากในการเดินทางมารักษา เม่�อต่้อง

ผูู้้ชี่วยศึาสต่ราจารย์ นายแพัทย์กฤษณ์ ข่วัญเงิน 
ผูู้้อำานวยการศึูนย์แก้ไข่ความพัิการบันใบัหน้าและกะโหลกศึีรษะฯ

มหาวิิที่ยัาลัยัเช้่ยังใหม่

Thai Cleft Link “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย”   
ช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

มช. วัันนี�
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พับักับัปัญหาในข่ั�นต่อนการรักษา บัางคนถึงกับัท้อใจ และ

ปฏิเสธ์การรักษา ทั�งๆที�ใกล้จะจบักระบัวนการแล้ว 

ปัญหาทั�งหมดนี� ทำาให้ผูู้ช่้ีวยศึาสต่ราจารย์ นายแพัทย์ 

กฤษณ์ ในฐานะแพัทย์ผูู้้รักษาคนไข่้ต่้องกลับัมาทบัทวนว่า 

การทำาหน้าที�แพัทย์เพั่�อรักษาผูู้้ป่วยอย่างเดียวอาจจะ 

ไม่เพัียงพัอ แต่่ต่้องสร้างระบับัที�ดีเพั่�อแก้ไข่ปัญหาด้วย  

นั�นค่อที�มาข่องการพััฒนาโปรแกรมฐานข่้อมูลกลาง Thai 

Cleft Link ในการจดัเก็บัข่อ้มลูผูู้ป่้วยจนสำาเร็จ เป็นผู้ลงาน

ที�เกิดจากการทำางานร่วมกันระหว่างคณะวิชีาด้านวิทยาศึาสต่ร์

สขุ่ภาพั และด้านเทคโนโลย ีเพั่�อให้เกิดนวัต่กรรมเชิีงระบับั

ที�จะสร้างความยั�งย่น และรับัใชี้สังคมด้วยเทคโนโลยี 

Thai Cleft Link เป็นโปรแกรมที�ชี่วยในการ 

จัดเก็บัข่้อมูลผูู้้ป่วย ซึ่ึ�งประกอบัไปด้วย ข่้อมูลผูู้้ป่วยและ

การวินิจฉัยโรค ประวัต่ิการรักษา รูปภาพัข่องผูู้้ป่วย ต่าราง

นัดหมายผูู้้ป่วย / พัิมพั์ใบันัดผูู้้ป่วย และข่้อมูลสถิต่ิด้าน

ประชีากรผูู้้ป่วยและการรักษา ซึ่ึ�งข้่อมลูเหล่านี�มคีวามจำาเป็น

อย่างมากต่่อการพััฒนามาต่รฐานการรักษาผูู้้ป่วย และการ

ทำางานร่วมกันระหว่างโรงพัยาบัาลและบัคุลากรในเครอ่ข่่าย 

แต่่สิ�งสำาคญัที�สดุคอ่ การให้ข้่อมูลเดนิทางแทนผูู้้ป่วยนี� ทำาให้

ผูู้้ป่วยได้รับัความสะดวกรวดเร็ว เม่�อแพัทย์ได้รับัข่้อมูลที�

ถูกต้่อง แม่นยำา และรวดเร็ว จะช่ีวยร่นระยะเวลาการมาพับั

แพัทย์และประหยดัค่าใช้ีจ่ายอีกด้วย นับัว่าเป็นการพัลกิโฉม

และแก้ไข่การให้บัรกิารด้านการแพัทย์ที�ส่งผู้ลดต่ี่อทั�งผูู้้ป่วย

และที่่มสหวิิช้าช้่พ

และเหน่อสิ�งอ่�นใด โปรแกรม Thai Cleft Link  ได้้

ช่ีวยบัรรเทาความทกุข์่ยากข่องผูู้้ป่วยปากแหว่งเพัดานโหว่ที�

ต่้องเดินทางเข่้า – ออกโรงพัยาบัาลเป็นจำานวน นับัครั�งไม่

ถ้วน และเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดย “ให้ข้อมลูเด้นิที่าง

แทนผูู้ป่้วย” ทำาให้ปัจจบุันัศึนูย์แก้ไข่ความพักิารบันใบัหน้า 

และกะโหลกศึรีษะฯ ประสบัความสำาเร็จในการสร้างเคร่อข่่าย

ความร่วมม่อเพั่�อผูู้ป่้วยปากแหว่งและเพัดานโหว่ใน 8 จงัหวัด

ภาคเหน่อต่อนบัน สามารถต่ิดต่ามดูแลผูู้้ป่วยให้ได้รับัการ

รักษาครบักระบัวนการ เพั่�อคุณภาพัชีีวิต่ที�ดีข่ึ�น รวมทั�ง

พัฒันาแนวทางการรกัษา ทำาให้ผูู้้ป่วยสามารถเข้่าถึงการรักษา

ที�มีมาต่รฐานในระดับัที�น่าพัอใจ  

ข่ณะนี�สมาคมปากแหว่งเพัดานโหว่ความพัิการแห่ง

ประเทศึไทยมแีนวคดิที�จะนำา Thai Cleft Link ไปใช้ีที�ภูมิภาค

อ่�น ซึ่ึ�งในอนาคต่สามารถเป็นโครงการนำาร่อง เพั่�อให้ภูมภิาค

อ่�นนำา platform นี�ไปใชี้เพั่�อต่อบัโจทย์ข่องประเทศึชีาต่ิ  

นี�ค่อความสำาเร็จที�เป็นรูปธ์รรมข่องการจัดระบับัข่้อมูลทาง

สาธ์ารณสขุ่ด้วยเทคโนโลยจีากฝี่มอ่คนไทย ซึ่ึ�งจะสร้างระบับั

ฐานข่้อมูลอย่างยั�งย่นต่่อไปในอนาคต่

การพััฒนา Thai Cleft Link Program อาจไม่ใชี ่

งานถนัดข่อง ผูู้้ชี่วยศึาสต่ราจารย์ นายแพัทย์กฤษณ ์ 

เหม่อนกับัการผู้่าต่ัดศึัลยกรรมต่กแต่่งเพั่�อพัลิกโฉมหร่อ 

แกไ้ข่ความพักิารบันใบัหน้า แต่ก่ารทำางานนี�รว่มกบััคณะวิชีา

อ่�น ๆ  ไดเ้ปลี�ยนมมุมองข่องแพัทยผ์ู้า่ต่ดัคนหนึ�งใหก้า้วข่า้ม

จากกรอบัวิชีาชีีพัไปสู่่การมองภาพัในองค์รวม ซึึ่�งจะสร้าง

ประโยชีน์แก่ส่วนรวมได้อย่างยั�งย่นในอนาคต่ ในฐานะ  

“คนดีชีอบัแก้ไข่ คนมีไฟัชีอบัแก้งาน” 
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มอง “เหมี�ย์ง” มุมใหม่มอง “เหมี�ย์ง” มุมใหม่

ใน “คน – ปิ่า - เหมี�ย์ง ล�านนา”ใน “คน – ปิ่า - เหมี�ย์ง ล�านนา”

มองมอง  “เหมี�ย์ง”“เหมี�ย์ง” มุมใหม่ มุมใหม่

ใน ใน “คน – ปิ่า - เหมี�ย์ง“คน – ปิ่า - เหมี�ย์ง ล�านนา” ล�านนา”

“เหมี้ยง” ในมุมเก่� ๆ ที่หล�ยคนเคยรู้จักคือ ของว่�งของคนแก่คนเฒ่�ช�วเหนือ แต่คุณสมบัติหนึ่งของ 
เหม้ียงที่คนยุคนี้อ�จไม่เคยรู้ก็คือ เหมี้ยงมีปริม�ณค�เฟอีนสูงกว่�ก�แฟ 2-3 เท่� นั่นเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้คนมักจะ 
กินเหมี้ยงเพื่อล้�งป�กหลังอ�ห�รกล�งวัน เพร�ะทำ�ให้สดชื่น และทำ�ง�นได้ในช่วงบ่�ย

ถึงแม้ “เหมี�ยง” ในโลกปัจจุบัันอาจไม่ได้รับัความ

นิยมเหม่อนในอดีต่ แต่่ผู้ลการวิจัยเกี�ยวกับัเหมี�ยงข่อง

ศึนูย์วิจยัพัหวิุทยาการเกี�ยวกับัเหมี�ยง มหาวิทิี่ยัาลยััเช่้ยังใหม่ 

อาจทำาให้เราต่้องหันมามองเหมี�ยงในมุมใหม่กันแล้ว

“เหมี�ยง” ทำามาจาก “ใบัชีาป่า” หรอ่ “ชีาอัสสมั” ซึ่ึ�ง

เป็นพั่ชีดั�งเดิมในพั่�นที�ดินแดนล้านมานานกว่า 500 ปีแล้วิ 

จากผู้ลการวิจยัพับัว่า เหมี�ยงมีฤทธ์ิ์ต้่านอนุมลูอิสระ ยบััยั�ง

การเกิดเซึ่ลล์มะเร็ง มีสารธ์รรมชีาติ่ที�ออกฤทธ์ิ์ทางยาที�เป็น

ประโยชีน์ต่่อร่างกาย อีกทั�งกระบัวนการผู้ลติ่เหมี�ยงยังเป็น

ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าข่องล้านนา ที�สามารถนำามาแปรรูป

เป็นผู้ลิต่ภัณฑิ์ร่วมสมัยได้ อาทิ เหม่้ยังไฮยั่น ช้าเหม่้ยัง เบ

เกอรี� ผู้ลติ่ภัณฑ์ิเพั่�อความงาม เป็นต้่น ด้วยเหตุ่นี� มหาวิทยาลัย

เชีียงใหม่จึงได้สนับัสนุนให้เกิดการวิจัยเกี�ยวกับัเหมี�ยงใน

หลากหลายมิติ่ และเป็นที�มาข่องการก่อต่ั�ง ศึูนย์วิจัยพัหุ

วิิที่ยัาการิเก่�ยัวิกับเหม่้ยัง เม่�อ พั.ศึ. 2560 

เวลานี�องค์ความรู้อันน่าทึ�งเกี�ยวกับัเหมี�ยงได้รับัการ

รวบัรวมไว้ที�ศึูนย์ฯ นี� โดยมีเป้าหมายเพั่�ออนุรักษ์และยก

ระดบััภูมิปัญญาพั่�นบ้ัานข่องเหมี�ยงสูค่วามเป็นสากล เพั่�อการ

ใชี้ประโยชีน์อย่างยั�งย่นต่ามเป้าหมายการพััฒนาที�ยั�งย่น 

(Sustainable development goals, SDGs) ผู้่านโครงการ 

“คน-ป่า-เหมี�ยง ล้านนา” ซึ่ึ�งเป็นการวิจยัแบับัพัหวิุทยาการ

เชีิงบูัรณาการที�รวบัรวมนักวิชีาการ ในคณะวิชีาที�แต่กต่่าง 

มาทำางานวิจยัร่วมกัน ได้แก่ คณะอุต่สาหกรรมเกษต่ร คณะ

เภสัชีศึาสต่ร์ คณะวิทยาศึาสต่ร์ คณะแพัทยศึาสต่ร์ คณะ

เกษต่รศึาสต่ร์  คณะสงัคมศึาสต่ร์ คณะเศึรษฐศึาสต่ร์ คณะ

มนุษยศึาสต่ร์ คณะศึกึษาศึาสต่ร์ คณะสถาปัต่ยกรรมศึาสต่ร์ 

คณะวิจิต่รศึิลป์ และอีกหลายคณะ รวมทั�งสถาบัันวิจัยใน

มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ โดยมีแนวคิดหลักร่วมกัน นั�นค่อ 

“คน-ป่า-เหมี�ยง” ซึ่ึ�งต่้องพัึ�งพัาอาศึัยกัน จึงจะเกิดความ

ยั�งย่นข่ึ�นได้

10

มช. วัันนี�
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การลงพั่�นที�ร่วมกันข่องนักวิชีาการในสาข่าต่่าง ๆ ที�ชีุมชีน “คน-ป่า-เหมี�ยง” 

คอนเซึ่็ปต่์ข่อง ‘คน-ป่า-เหมี�ยง’ ค่อการอาศึัยและ

พัึ�งพัากันอย่างเป็นระบับัข่องคน ป่าและต้่นชีาเหมี�ยงที�ต้่องปลกู

ภายใต่้ร่มเงาข่องป่า กลายเป็นวิถีชีีวิต่และภูมิปัญญาที� 

สำาคัญยิ�งข่องคนล้านนา ที�ก่อให้เกิดความยั�งย่นต่ามมา ค่อ 

ป่ายังอยู่ นำ�ายังอยู่ และคนก็ยังมีชีีวิต่อยู่ได้ โดยโครงการนี�

จะมีนักวิจัยที�ชีำานาญในหลายศึาสต่ร์ที�มีมุมมองที�ต่่างกัน  

มาทำาการวิจยัแบับับัรูณาการ นำาองค์ความรูใ้นแต่่ละศึาสต่ร์

ที�แต่กต่่างมาเชี่�อมโยงให้เกิดประโยชีน์ โดยมีเป้าหมายเพั่�อ

ค้นหาข่้อเท็จจริงที�เป็นธ์รรมชีาต่ิและองค์ความรู้เกี�ยวกับั

ภูมิปัญญาข่องเหมี�ยง เพั่�อทำาให้เหมี�ยงเป็นที�รู้จักไปทั�วโลก

แม้ว่าเหมี�ยงจะมีคุณค่า แต่่ต่้องยอมรับัว่าต่ลาดข่อง

คนบัรโิภคเหมี�ยงในปัจจบัุันลดน้อยลงมากเพัราะความไม่มั�นใจ

ในกระบัวนการหมกั อีกทั�งคนรุ่นใหม่ยงัมีมุมมองต่่อเหมี�ยง

ว่าเป็นข่องโบัราณ แต่่ข่ณะเดยีวกันสารอาหารและคณุประโยชีน์

จากเหมี�ยงกลบัักลายเป็นสิ�งที�จะสามารถสนองต่อบัต่่อความ

ต่้องการข่องคนในยุคปัจจุบัันได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุ่นี� 

ศึนูย์วิจยัพัหวิุทยาการเกี�ยวกับัเหมี�ยง จงึได้เกิดแนวคดิในการ

แปรรูปเหมี�ยงให้เป็นผู้ลิต่ภัณฑิ์ร่วมสมัย เชี่น เคร่�องด่�ม  

เบัเกอรี� ผู้ลติ่ภัณฑ์ิเพั่�อความงาม นอกจากนั�น ยงัใช้ีจลิุนทรีย์

จากเหมี�ยงในการผู้ลติ่ผู้ลติ่ภัณฑ์ิเสรมิอาหาร หร่อกรดแลคต่กิ 

เพั่�อเป็นสารตั่�งต้่นในการผู้ลติ่พัลาสติ่กชีีวภาพัร่วมกับัศูึนย์วิจยั

วัสดุศึาสต่ร์ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ นอกจากนั�นยังมีการ

ผู้ลักดันคำาว่า Natural Active Pharmaceutical Ingredients 

(Natural APIs) หร่อสารธ์รรมชีาต่ิที�ออกฤทธ์ิ์ทางยาหร่อ

ทางเภสชัีวิทยา เพั่�อให้เอามาใช้ีประโยชีน์ พัฒันาผู้ลติ่ภัณฑ์ิ

ที�ไปส่งเสริมและถ่ายทอดให้วิสาหกิจชีุมชีน เพั่�อให้ชีุมชีน

สามารถผู้ลิต่สำาหรับัการจำาหน่าย เพั่�อการสร้างรายได้และ

ความยั�งยน่ข่องชุีมชีน โดยศูึนย์เหมี�ยงฯ จะช่ีวยควบัคมุดแูล

ในด้านข่องคุณภาพั  

“ผู้ลิต่ภัณฑิ์จากเหมี�ยง” จึงเป็นการต่อบัโจทย์ที�จะ

ทำาให้เหมี�ยงอยู่ในวิถีชีีวิต่ข่องคนล้านนาในปัจจุบัันได้อย่าง

กลมกลน่ เป็นคำาต่อบัหนึ�งในโจทย์ข่องการพัฒันาอย่างยั�งยน่ 

โดยการนำาเหมี�ยงมาอยู่ในวิถีชีีวิต่ข่องคนเม่อง เพั่�อใชี้

คุณสมบััต่ิข่องเหมี�ยงให้เกิดประโยชีน์สูงสุด และส่งผู้ลดี 

กลับัไปสู่ชีุมชีน 

เม่�อมอง “เหมี�ยง” จากมุมใหม่ จึงไม่เห็นภาพั 

ก้อนเหมี�ยงที�หลายคนมองว่าเป็นข่องโบัราณล้าสมัยอีกต่่อไป 

แต่่เป็น “เหมี�ยง” ที�หมายถึง นวัต่กรรมและทรัพัย์สิน 

ทางปัญญาอันลำ�าค่า สามารถนำามาใช้ีประโยชีน์ในเชีงิสขุ่ภาพั 

และการศึึกษา สร้างรายได้ และยกระดับัความเป็นอยู่ข่อง

ชีุมชีน และทำาให้ “คน-ป่า-เหมี�ยง” ได้พัึ�งพัาอาศึัยและ

อยู่ร่วมกันอย่างยั�งย่นโดยแท้จริง 

เอแคลร์ชีาเหมี�ยง
เจลอาบันำ�าชีาเหมี�ยง

11
ที�มา : https://sdgs.cmu.ac.th
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รื่อบรื่้�ว ม่ช.

ศึ.เกียรต่ิคุณ นพั.เกษม วัฒนชีัย นายกสภามหาวิทยาลัย
เชีียงใหม่ เป็นประธ์านในการเปิดสัมมนาผูู้้บัริหารมหาวิทยาลัย 
ประจำาปี 2564 เพ่ั�อจัดทำาแผู้นพััฒนาการศึึกษามหาวิทยาลัย
เชีียงใหม่ ระยะที� 13 (พั.ศึ. 2566 - 2570) ครั�งแรกในรูป
แบับัออนไลน์ โดยมีผูู้้บัริหาร มชี. เข่้าร่วม ประมาณ 550 คน 
เพั่�อระดมความคิดเห็น ผู้ลักดันและข่ับัเคล่�อนมหาวิทยาลัย สาน
ต่่อการพััฒนาอย่างต่่อเน่�อง เม่�อวันที� 31 กรกฎาคม 2564

ศึ.คลินิก นพั.นิเวศึน์ นันทจิต่ อธ์ิการบัดี เป็นประธ์านเปิด 
การประชีุมวิชีาการนานาชีาต่ิในรูปแบับัการประชีุมเสม่อนจริง 
(Virtual Meeting) ผู่้านระบับัอเิลก็ทรอนิกส์ “Trilateral Symposium 
on SDGs : Chiang Mai University (CMU) - Kagawa University 
(KU) - National Chiayi University (NCYU)” เม่�อวันที� 1 
กันยายน 2564 ณ สำานักบัริการเทคโนโลยีสารสนเทศึ เป็นการ
ประชีมุแลกเปลี�ยนประสบัการณ์การเรียนรูต่้่างๆ ระหว่างนกัศึกึษา 3 
สถาบััน นำาไปสู่ความร่วมม่อเพั่�อการพััฒนาที�ยั�งย่น

มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ โดย ศึ.คลินิก นพั.นิเวศึน์ นันทจิต่ 
อธ์ิการบัดี ร่วมลงนามบัันทึกข่้อต่กลงความร่วมม่อทางวิชีาการ 
“การผู้ลติ่บัคุลากรและการพัฒันาดา้นระบับัรางการวจิยัและพัฒันา
เทคโนโลยี นวัต่กรรมทางด้านระบับัราง เพั่�อรองรับัอุต่สาหกรรม
ระบับัราง” แบับัออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลยัเชียีงใหม่ กบัักรมการ
ข่นส่งทางราง โดยมี นายศึักดิ์สยาม ชีิดชีอบั ริัฐมนติร่ิวิ่าการิ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธ์านในพัิธ์ีลงนามฯ เพั่�อส่งเสริม 
ความร่วมม่อระหว่าง 7 ภาคีเคร่อข่่ายรวม 72 หน่วยงานที�มี
บัทบัาทสำาคญัในการพัฒันาระบับัราง เม่�อวนัที� 23 กนัยายน 2564 
ณ สำานักบัริการเทคโนโลยีสารสนเทศึ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
เช้่ยังใหม่ จัดพัิธ์ีมอบัทุนการศึึกษามหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ประจำา
ปีการศึึกษา 2564 แบับัออนไลน์ เพั่�อเป็นการชี่วยเหล่อนักศึึกษา
ที�ข่าดแคลนทุนทรัพัย์ทางการศึึกษา รวม 593 ทุน มูลค่า 
12,135,800 บัาท ณ ห้องประชีุมต่ะวัน กังวานพังศึ์ อาคาร
ยุทธ์ศึาสต่ร์ มชี. เม่�อวันที� 21 กันยายน 2564

12

มหาวิิที่ยัาลัยัเช้่ยังใหม่ ลงนามบัันทึกความร่วมม่อทางวิชีาการ 
กับ Microsoft เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators” 
ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้่าถึงหลักสูต่รและพััฒนาการเรียนการสอน
ที�ทนัสมยั สรา้งทกัษะแหง่โลกอนาคต่ดว้ยเทคโนโลยพีัรอ้มยกระดบัั
การศึึกษา วิจัย บัริการวิชีาการ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชีั�นนำาด้าน
ดิจิทัล สอดคล้องกับันโยบัายและแผู้นระดับัชีาต่ิว่าด้วยการพััฒนา
ดิจิทัลเพั่�อเศึรษฐกิจและสังคม

ศึ.คลินิก นพั.นิเวศึน์ นันทจิต่ อธิิการิบด้่ พริ้อมด้้วิยัคุณแสง
ต่ะวัน ณ เชีียงใหม่ กรรมการผูู้้จัดการ บัริษัท ต่ะวันพัันดารา 
จำากดั รว่มลงนามในสญัญาอนญุาต่ให้ใชีส้ทิธ์เิทคโนโลย ี“การผู้ลติ่
ผู้ลิต่ภัณฑิ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบับัเคี�ยว” (ฉบัับัที� 2) เพั่�อ
ให้บัริษัทฯ ผู้ลิต่ผู้ลิต่ภัณฑิ์ใหม่และจำาหน่ายเชีิงพัาณิชีย์อย่างถูก
ต่้อง เม่�อวันที� 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชีุมบััวเรศึ คำาทอง 
สำานักงานมหาวิทยาลัย มชี.
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คณะการส่�อสารมวลชีน ร่วมม่อกับั วิทยาลัยศึิลปะ ส่�อ และ
เทคโนโลย ี รว่มลงนามบันัทกึข่อ้ต่กลงการบัรหิารจดัการหลกัสตู่ร
ศึลิปศึาสต่รบัณัฑิิต่ สาข่าวชิีาภาพัยนต่รด์จิทิลั (หลกัสตู่รสองภาษา) 
แห่งแรกในภาคเหน่อ โดยมี รศึ.ธ์ีรภัทร วรรณฤมล คณบัดีคณะ
การส่�อสารมวลชีน และ ผู้ศึ.ดร.วรวิชีญ์ จนัทร์ฉาย คณบัดีวทิยาลัย
ศึิลปะ ส่�อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เม่�อวันที� 9 
สิงหาคม 2564 ณ Mass Comm CMU Learning Space

ทมี Techmorrow สต่าร์ทอัพัด้านสมาร์ทฟัาร์ม AI Chatbot และ
อปุกรณ์สำาหรบััเกษต่รกรยคุใหม่ให้สามารถดูแลฟัาร์มได้อย่างแม่นยำา 
หนึ�งในทมี Startup University จากวทิยาศึาสต่ร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเชียีงใหม่ (STeP) ได้รบััรางวลั The Best of Availa-
bility of Innovation and Technology ภายในงาน Chiang Mai 
Startup Day 2021 ณ One Nimman จังหวดัเชียีงใหม่

รื่อบรื่้�ว ม่ช.

ศึ.คลนิิก นพั.นิเวศึน์ นนัทจติ่ อธิิการิบด้ ่และคณุกอบักาญจน์ 
วฒันวรางกรู ประธ์านกรรมการมลูนธิ์กิสกิรไทย ร่วมลงนามในบันัทกึ
ข่้อต่กลงความร่วมม่อทางวิชีาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ 
กบั มลูนธิิิกสิกริไที่ยั โดยม ีคณุอนันต่ ์ลาภสุข่สถติ่ ประธ์านสถาบันั 
เค อะโกร-อินโนเวท และ รศึ.ดร.ภก.สุพัฒัน์ จริานุสรณ์กุล คณบัดี
คณะเภสัชีศึาสต่ร์ ร่วมเป็นสักข่ีพัยาน เม่�อวันที� 13 กันยายน 
2564 

รศึ.น.สพั.ดร. ฉัต่รโชีต่ิ ทิต่าราม จากศึูนย์วิจัยชี้างและสัต่ว์ป่า 
คณะสัต่วแพัทยศึาสต่ร์ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ได้้ริับการิยักยั่อง 
เป็น Top 1% อันด้ับ 6 ข่องโลก ด้านการตี่พิัมพั์และความ
เชีี�ยวชีาญการแพัทย์เกี�ยวกับัชี้าง และได้รับัการยกย่องให้เป็นผูู้้
เชีี�ยวชีาญระดับัโลกดา้นช้ีาง จากบัรษัิท Expertscape ซึึ่�งเปน็บัริษทั
จัดทำาอันดับัความเชีี�ยวชีาญทางด้านการแพัทย์ โดยมีเว็บัไซึ่ต่์และ
เคร่�องม่อในการวิเคราะห์ข่้อมูลทางด้านการแพัทย์ทั�วโลก 

พัิพัิธ์ภัณฑิ์เร่อนโบัราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ได้้ริับ
รางวัล Museum Thailand Awards 2021 เป็นปีที� 2 ประเภท
พัิพัิธ์ภัณฑิ์ด้านสังคม ศึิลปะเเละวัฒนธ์รรม ริางวิัลด้่เด้่น 3 ด้้าน 
ได้แก่ ด้านกิจกรรมและกระบัวนการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และ
ส่บัสาน และด้านการดุแลสุข่อนามัยและความปลอดภัย เม่�อวันที� 
19 กันยายน 2564 โดยสถาบัันพัิพัิธ์ภัณฑิ์การเรียนรู้ (สพัร.)

ศึูนย์นวัต่กรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มชี. จัดพัิธ์ี
มอบัรางวัลให้แก่อาจารย์ที�มีการปฏิบััติ่ที�ดีในการจัดการเรียนรู้ 
แบับัใหม่ และรางวัลอาจารย์ดเีดน่ด้านการสอน ภายในงาน “CMU 
ED TALKS 21st Century Learning” แลกเปลี�ยนไอเดียการ
สอนจากแนวคิดข่องอาจารย์ต่้นแบับั โดยมี ศึ.คลินิก นพั.นิเวศึน์ 
นนัทจติ่ อธิ์การบัด ีเป็นประธ์านในพัธิ์มีอบัรางวลั  ณ หอ้งประชุีม
สำานกับัรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศึ มหาวิทยาลยัเชีียงใหม่ เม่�อวนัที� 
15 กันยายน 2564
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   ศึ.นพั.ดร.สมคดิ ศึรดีโรมนต่ ์ดษุฎีบัณัฑิติ่กติ่ต่มิศึกัดิ ์

มชี. ประจำาปี 2557 นกัศึกึษาเก่าดเีด่น มชี. ประจำาปี 2551 

และอดีต่นายกสมาคมแพัทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา  

(Thai Physicians Association of America) และศึษิย์เก่า

แพัทยเ์ชีียงใหม ่มอบัเคร่�องต่รวจหวัใจดว้ยคล่�นความถี�สงู 

(Echocardiogram) จำานวน 1 เคร่�อง เพั่�อให้ภาควิชีา

อายรุศึาสต่ร ์คณะแพัทยศึาสต่ร ์ใชีส้ำาหรบััต่รวจการอดุต่นั

ข่องเส้นเล่อดและต่รวจหานำ�าคั�งในเย่�อหุ้มปอดและหัวใจ

ข่องผูู้ป่้วยโควดิ–19 โดยม ีศึ.คลนิกิ นพั.นเิวศึน์ นนัทจิต่ 

อธ์ิการบัดี เป็นประธ์านในพัิธ์ีรับัมอบั และ รศึ.พัญ. 

ศึวิาพัร จนัทร์กระจ่าง 

เป็นผูู้้ประสานงาน 

การข่อรับับัริจาค

เคร่�องดังกลา่ว เม่�อ

วนัที� 27 กรกฎาคม 

2564 ณ หอ้งรบััรอง 

ชีั�น 2 อาคารยุทธ์ศึาสต่ร์ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่

ลูกช้างสัมพันธ์

   เริ�มต่น้ข่า่ว ในฉบับัันี�ด้วยกิจกรรมการมอบัทนุเต่รยีม

ความพัร้อมการเป็นนักศึึกษาข่องคณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ประจำาปีการศึึกษา 2564 จำานวน 

100 ทนุ มลูค่าทนุละ 10,000 บัาท ริวิม 1,000,000 บัาท 

ซึ่ึ�งมคีณุวีณา ภทัรประสทิธ์ิ์  นกัศึกึษาเก่ารหสั 17 ประธ์าน

กริริมการิส่งเสริิมมหาวิิที่ยัาลัยัเช้่ยังใหม่ ร่วมกับัคณะ

กรรมการและผูู้้บัริหารมหาวิทยาลัย เป็นผูู้้มอบัทุนให้กับั

ต่ัวแทนนักศึึกษา เพั่�อสนับัสนุนชี่วยเหล่อและสร้างโอกาส

ทางการศึึกษาให้แก่นักศึึกษาที�ข่าดแคลนทุนทรัพัย์  

ณ ห้องประชีุม ต่ะวัน กังวานพังศึ์ อาคารยุทธ์ศึาสต่ร์ 

สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เม่�อวันที� 

28 มิถุนายน 2564

  ลูกชี้างสัมพัันธ์์ ฉบัับัเด่อน มิถุนายน –กันยายน 

2564 นักศึึกษาเก่า มชี. หลายท่าน ที�อายุครบั 60 ปี 

การเกษียณอายุจากงานประจำาที�ทำาอยู่ อาจทำาให้ชีีวิต่ท่าน

ชี่วงนี�เปลี�ยนแปลงไป ความเหงาอาจเข่้ามาเย่อน คิดถึง

เพั่�อนร่วมงาน บัรรยากาศึความอบัอุ่นสนุกสนาน ในชีีวิต่

การทำางานที�ผู้า่นมา ซึึ่�งเช่ี�อว่าบัรรดาลูกชีา้ง มชี. ที�จะเกษียณ

อายุงานในปีนี� จะไม่หยุดสร้างสรรค์ผู้ลงานด้านอ่�นๆ  

ที�ชี่�นชีอบั รวมถึงกิจกรรมที�มปีระโยชีน์ต่่อต่นเอง และสังคม

โดยส่วนรวม

  ลูกชี้างสัมพัันธ์์ ข่อเป็นอีกหนึ�งชี่องทาง ที�จะเป็น

ศึนูย์กลางความสุข่ สนุกสนานข่องนักศึกึษาเก่า มชี. ทกุรุ่น 

ทุกรหัส ร่วมแบ่ังปันประสบัการณ์ ความภาคภูมใิจ รวมถึง

กจิกรรมดีๆ  ที�สมาคม/ชีมรมนกัศึกึษาเก่าทกุคณะ ทกุจงัหวัด 

รว่มกนัจดัข่ึ�นสอดแทรกดว้ยสาระความรู ้ผู้า่นโลกออนไลน์ 

ผู้่านเพัจเฟัสบัุ�ค :  

นกัศึกึษาเก่าสมัพันัธ์์ มชี. 

Fb: CMUAlumniCenter   

ห่างกันไม่ห่างไกล  

CMU Alumni จะอยู่

เคียงข่้าง เหล่าลูกชี้าง 

มชี. ต่ลอดไป

14
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ริหัส 11 

   ข่่าว/กิจกรรมสำาคญัข่องชีาวลกูช้ีาง รุน่ 5 รหัส 11 ใน

ช่ีวงที�ผู้า่นมากิจกรรมการพับัปะยังไม่สามารถจัดไดเ้น่�องจาก

สถานการณ์โควิด -19 แต่่ยังต่ิดต่่อกันทางโลกออนไลน์

อยู่เสมอทั�งในและต่่างประเทศึ เริ�มต่้นด้วยข่่าวอันน่ายินดี 

สำาหริับการิได้รับัเกียรต่ิบััต่รจากราชีวิทยาลัยแพัทย์แห่ง

เอด้นิบะริะ วทิยาลัยทางการแพัทย์ในสกอต่แลนด์ เป็นหนึ�ง

ในสามองค์กรที�กำาหนดมาต่รฐานการฝึ่กอบัรมเฉพัาะทาง

สำาหรบััแพัทยใ์นสหราชีอาณาจักร ข่อง ศึ.คลนิกิ นพั.นเิวศึน์ 

นันทจิต่ อธ์ิการบัดี มชี. นอกจากนั�น ในนามครอบัครัว

นันทจิต่ ศึ.คลินิก นพั.นิเวศึน์ นันทจิต่ ได้้มอบเงินสมที่บ

ทนุมลูนิธ์โิรงพัยาบัาลสวนดอก เพั่�อโครงการปรบััปรงุอาคาร

ผูู้้ป่วยสุจิณโณ จำานวน 500,000 บัาท เพั่�ออุทิศึส่วนกุศึล

ให้กับคุณนงนุชี นันทจิต่ 

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
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ริหัส 10 

  วยัเก๋ายคุดจิทิลั ทนัสมยั ใส่ใจโลกโซึ่เชียีล ต้่องยกให้ 

เจา้ปา้สรุยี ์ณ เชียีงใหม ่นกัศึกึษาเกา่จากคณะมนษุยศึาสต่ร์  

ที�ได้ใหค้วามอนเุคราะหกั์บัศึนูยส่์�อสารองคก์รและนักศึกึษา

เก่าสัมพัันธ์์ มชี. มาถ่ายทำาคลิปส่�อสาระความรู้ การิใช้้ 

Smartphone ผู้่านโลกออนไลน์ ผู้่านเพัจเฟัสบัุ�คนักศึึกษา

เก่าสัมพันัธ์์ มชี. ให้กบัันกัศึกึษาเก่า มชี. ได้เรียนรูเ้ทคนิคดีๆ  

กบััส่�อออนไลน์ และ

ไมพ่ลาด้การิติดิ้ต่ิอ

กับัเพั่�อนและไม่

พั ล า ด กั บั ทุ ก 

เร่�องราวในรั�ว มชี. 

ของเริา

ริหัส 07 

  ข่อแสดงความเสียใจต่อ่ครอบัครัววิชีาเจริญ ที�สญูเสีย

คุณบัุญส่ง วิชีาเจริญ นักศึึกษาเก่า มชี. คณะการส่�อสาร

มวลชีน รุ่นแรก และข่้าราชีการบัำานาญกรมประชีาสัมพัันธ์์ 

ต่ั�งศึพับัำาเพัญ็กศุึล ณ วดัพัระสงิหว์รมหาวหิาร จ.เชียีงใหม่ 

โดยมีคณุมณัฑินา อาษากจิ ผูู้อ้ำานวยการสถานวีทิยกุระจาย

เสยีงแห่งประเทศึไทย จ.เชีียงใหม่ นกัศึกึษาเก่า มชี. รหัส 27  

รุน่นอ้งคณะ รว่มแสดงความเสยีใจ เม่�อวนัที� 27 กรกฎาคม 

2564 ที�ผู้่านมา

ริหัส 08

   นพั.วิเชีษฐ์ และคุณสมพัร บัญุยปรีด ีแพัทยเ์ชียีงใหม่

รุ่น 8 มอบัเคร่�องใหอ้ากาศึผู้สมออกซิึ่เจนอัต่ราการไหลสงู 

จำานวน 1 เคร่�อง มูลค่า 197,000 บัาท ให้แก่ภาควิชีา

กุมารเวชีศึาสต่ร์ คณะแพัทยศึาสต่ร์ มชี. โดยมี ผู้ศึ.พัญ.

วนัทนา ประภากร และ ผู้ศึ.นพั.รักษ ์ต่นานุวฒัน์ กริริมการิ

สมาคมศิึษย์เก่าแพัทย์เชีียงใหม่ เป็นผูู้้แทนมอบั และ 

รศึ.นพั.ธ์นวัฒน์ วะสีนนท ์รอง ผู้อ.โรงพัยาบัาลมหาราชี

นครเชีียงใหม่ รศึ.พัญ.สุชีญา ศึิลป์วิไลรัต่น์ หัวหน้าภาค

วิชีากุมารเวชีศึาสต่ร์ และ รศึ.พัญ.แรกข่วัญ สิทธ์ิวางกูล 

อาจารย์ประจำาภาควิชีากุมารเวชีศึาสต่ร์ เปน็ผูู้ร้บััมอบั เม่�อ

วันที� 9 กรกฎาคม 2564 ณ สมาคมศึิษย์เก่าแพัทย์

เชีียงใหม่ ชีั�น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพัทยศึาสต่ร์ มชี.
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  ศึ.ดร.พังษ์ศึักดิ์ อังกสิทธ์ิ ์ อด้่ติอธิิการิบด้่ พริ้อม

ครอบัครัว มอบัเงินบัริจาคจำานวน 100,000 บัาท สมที่บ

ทนุมูลนิธิ์โรงพัยาบัาลสวนดอก เพ่ั�อบ้ัานหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ 

ครู ผูู้้ไร้ลมหายใจ 

   รศึ. ธ์รีะ วสิิทธ์ิ์พัานชิี  อด้ต่ิริองอธิิการิบด้ม่หาวิิที่ยัาลัยั

เชียีงใหม ่มอบัทนุ จาก “กองทนุ น.ส.ธ์รียา วสิทิธ์ิ์พัานชิี” 

จำานวน 1 ทนุ มลูค่า 30,000 บัาท 

ใหก้บั นางสาวจารพุัชิีญา วงศึป์นิะ 

นักศึึกษาชีั�นปีที� 1 รหัส 64 คณะ

เกษต่รศึาสต่ร์ ในพัิธ์ีมอบัทุนการ

ศึกึษามหาวทิยาลยัเชียีงใหม ่ประจำา

ปีการศึึกษา 2564 

  และที�ส่งข่่าวมาจากแดนไกล คอ่คณุดวงใจ กรูมะโรหิต่  

จากคณะพัยาบัาล นายกสมาคมศิึษย์เก่ามหาวิทยาลัย

เชีียงใหม่ แอลเอ สหรัฐอเมรกิา ถวายเงนิจำานวน  11,000 

เหรียญสหรัฐ จากการจำาหน่ายมะม่วง สมทบัซ่ึ่อมแซึ่ม

อโุบัสถวดัไทยนครลอสแอนเจลสิ ถงึแมก้จิกรรมกลุม่ใหญ่

ยังไม่สามารถจัดได้ แต่่กิจกรรมกรรมเพ่ั�อสังคม เพ่ั�อ มชี. 

ข่องเราก็ไม่เคยข่าด ต่ิดต่ามกิจกรรมดีๆ ข่องรหัส 11 ได้

ในข่่าวลูกชี้างสัมพัันธ์์ฉบัับัหน้าเลย

คุณสมภพั มงคลพัิทักษ์สุข่ รศึ.ดร.สุทัศึน์ ศึิริ

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
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ริหัส 12

   แม้ในช่ีวงเวลาที�สังคมเกิดวิกฤต่อันเน่�องมาจาก 

โควิด-19 ก็ยังมีลูกชี้างมชี. จำานวนไม่น้อยที�ได้แบั่งปัน

นำ�าใจและความห่วงใยต่่อสังคม โดยหนึ�งในการเข่้าไปชี่วย

เหล่อสังคมมาโดยต่ลอด ต่้องยกให้กับัลูกชี้าง จากคณะ

เทคนิคการแพัทย์ คุณวสันต่์ ลีละยูวะ ผูู้้บัริหารระดับัสูง

บัริษัทอินเทลโนโวชัี�นจำากัด ได้บัริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเช่ี�อ

กวิ่า 1 ล้าน ml สำาหรับัแจกจ่าย โรงพัยาบัาลต่่างๆ อาทิ 

รพั.สวนดอก รพั.จุฬาลงกรณ์ รพั.รามาธ์ิบัดี รพั.ต่ำารวจ 

รวมถึงชีุด Home Isolation และอุปกรณ์จำาเป็นหลายชีนิด 

เพั่�อนำาไปใชีก้ารดแูลผูู้ป้ว่ยและบัรรเทาผู้ลกระทบัสถานการณ์

โควิด-19 ในสถานที�ต่่างๆ 

ริหัส 14

   ข่อแสดงความยินดีกับัลูกชี้างคณะเกษต่รศึาสต่ร์  

คุณสมภพั มงคลพิัทักษ์สุข่ ได้รับัการเชีิดชูีเกียรติ่เป็น  

นักสัต่วบัาลดีเด่น (สายวิชีาชีีพั) และ รศึ.ดร.สุทัศึน์ ศึิร ิ 

ได้รบััการเชีดิชีเูกยีรต่เิป็น ผูู้ม้คุีณูปการต่่อวงการปศึสุตั่ว์ไทย

จากสมาคมสัต่วบัาลแห่งประเทศึไทย ในพัระราชีูปถัมภ์ 

สมเด็จพัระเทพัรัต่นราชีสุดาฯ สยามบัรมราชีกุมารี ประจำา

ปี 2563 
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  ข่อแสดงความยินดี กับั รศึ.ดร.ลินจง โปธ์ิบัาล  

นกัศึกึษาเก่าลกูช้ีาง จากคณะพัยาบัาลศึาสต่ร์ อาจารย์อาวโุส 

ข่้าราชีการบัำานาญ และ ประธ์านคณะกรรมการจริยธ์รรม

การวิจัย คณะพัยาบัาลศึาสต่ร์ 

มหาวิิที่ยัาลัยัเช้่ยังใหม่ ที่่�ได้้

ริบัรางวลัศึษิยเ์กา่ดเีดน่ สาข่า

วิทยาศึาสต่ร์สุข่ภาพั (คณะ

พัยาบัาลศึาสต่ร)์ มหาวทิยาลยั

เชีียงใหม่ เน่�องในวันมหิดล 

ประจำาปี 2564

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
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ริหัส 22

  ธ์ุรกิจเจริญก้าวหน้าแต่่ยังเดินหน้า ต่อบัแทนสังคม 

อย่างสมำ�าเสมอ กับักลุ่มบัริษัทชีัยรัชีการ โดยคุณสุมิต่ร  

เพัชีราภิรัชีต่์ ประธ์านกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ บัริษัท  

ชีัยรัชีการ(กรุงเทพั)จำากัด วิศึวะ มชี.รุ่น 10 ผูู้้นำารถยนต่์

บัรรทุกฮีโน่ ที�ทำามาอย่างยาวนาน ถึง 44 ปี ร่วมบัริจาค

และขนส่งเติ่ยังสนามให้แก่ผูู้้ป่วยโควิด-19 จำานวน 925  

เติ่ยัง 24 โรงพัยาบัาล 

10 จงัหวดั พริอ้มที่ัง้ได้ ้

ด้ำา เนินการิ เปิดต่ั ว

เคร่�องจักรอเนกประสงค์  

รถบัดที�ดีที�สุดด้วยรุ่น 

JCB 116D ถ่อเปน็การ

เริ�มต่้นธ์ุรกิจ เจซึ่ีบัี  

ช้ยััริชั้การิ อย่างเต่็มรูป

แบับั ข่อใหก้จิการรุง่เร่อง

ประสบัผู้ลสำาเรจ็ดังต่ั�งใจ 

ริหัส 21

  ข่อแสดงความยินดี 

กับ พัล.ต่.ต่.คมศึักดิ ์ 

สุมังเกษต่ร สิงห์ข่าว 14 

จากคณะรัฐศึาสต่ร์และ 

รฐัประศึาสนศึาสต่ร์ ที�ได้้รัิบ

โปรดเกล้าฯ แต่่งต่ั�งเป็น

นายต่ำารวจราชีองครักษ์

พัิเศึษ

ริหัส 18

   ข่อแสดงความยินดี

กับคุณดวงมนู ลีลาวณิชีย์  

ลูกชี้างนักศึึกษาเก่าคณะ

เกษต่รศึาสต่ร์ รุ่นที� 12   

ที�ไดร้บััการเชิีดชีเูกียรต่เิป็น 

นักสัต่วบัาลดีเด่น(สาย

วิชีาชีีพั) 

ริหัส 16

   ข่อชี่�นชีม ศึ.นพั.เกียรต่ิ รักษ์รุ่งธ์รรม นักศึึกษาเก่า 

คณะแพัทยศึาสต่ร์ ผู้อ.การบัรหิารโครงการพัฒันาวัคซึ่นีโค

วดิ-19 ศึูนย์วิจัยวัคซึ่ีน คณะแพัทยศึาสต่ร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที�มุ่งมันในการพััฒนาวัคซึ่ีน จนได้้ริับ

พัระราชีทานรางวัล รบััผูู้ท้ำาคณุประโยชีน์ในการพัฒันางาน 

ด้านวัคซึ่ีนข่องประเทศึ 

จากสถาบันัวัคซีึ่นแห่งชีาติ่ 

และได้รับัรางวัลศิึษย์เก่า 

ดีเด่น สาข่าวิทยาศึาสต่ร์

สขุ่ภาพั เน่�องใน “วันมหดิล” 

ประจำาปี 2564 ข่อง 

คณะแพัทยศึาสต่ร์ มชี.  

ข่อร่วมช่ี�นชีมและแสดง

ความยินดีมา ณ โอกาสนี�
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รวมถึงคุณวันชีัย พันมชีัย 

ที�ไดร้บััแต่ง่ต่ั�งเปน็ อธิิบด้ก่ริม

โรงงานอุต่สาหกรรม กระทรวง

อุต่สาหกรรม

และผู้ศึ.ดร.ชูีชีาต่ ิสนัธ์ทรพััย์ 

ลูกชี้างเกษต่ร รุ่นที� 19 ที� 

ไดร้บััการยกยอ่งเปน็อาจารย์

ดี เด่นข่องสภาพันักงาน

มหาวิิที่ยัาลัยัเช้่ยังใหม่  

ประจำาปี 2564

  ข่อข่อบัคุณ ดร.บััลลพั์กุล ทิพัย์เนต่ร ลูกชี้างเกษต่ร 

ประธ์านกรรมการบัรหิารบัรษิทั เชียีงใหมเ่ฟัรชีมลิค ์จำากดั 

และคุณสมชีาย บัริรักษ์เลิศึ ลูกชี้างเกษต่ร รหัส 28 

กรรมการผูู้้จัดการ มอบัเงินสนับัสนุนโครงการเกษต่ร มชี. 

มนิิมาราธ์อน 2564 ใหก้บััคณะเกษต่รศึาสต่ร ์มหาวทิยาลัย

เชีียงใหม่ โดยมี ผู้ศึ.ดร.เกศึินี เกตุ่พัยัคฆ์ รองคณบัดีฝ่่าย

วิเทศึสัมพัันธ์์และประชีาสัมพัันธ์์ และคณะผูู้้บัริหาร 

คณะเกษต่รศึาสต่ร์ ร่วมรับัมอบั เม่�อวันที� 15 กันยายน 

2564 ที�ผู้่านมา ณ บัริษัท เชีียงใหม่เฟัรชีมิลค์ จำากัด 

อำาเภอสารภี จังหวัดเชีียงใหม่

   ข่อแสดงความยินด ีกบัั 

ดร.ปิยนุชี วุฒิสอน ลูกช้้าง

เกษต่ร รุ่นที� 20 ที�ได้รับั

โปรดเกล้าฯ แต่่งต่ั�งให้ดำารง

ติำาแหนง่ ผูู้อ้ำานวยการสำานกังาน

สถติ่แิหง่ชีาต่ ิกระทรวงดจิทิลั

เพั่�อเศึรษฐกิจและสังคม

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
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ริหัส 25 

  ข่อแสดงความยินดี 

กั บั ลู ก ชี้ า ง จ า กคณะ

วิศึวกรรมศึาสต่ร์ ได้แก่ 

รศึ.พัาสิทธ์ิ์ หล่อธี์รพังศึ์  

ที�ได้รับัแต่่งต่ั�งเป็น ริอง

ปลดักระทรวงการอุดมศึกึษา

วิทยาศึาสต่ร์ วิจัยและ

นวิัติกริริม

ริหัส 26

  ให้การสนับัสนุนด้านการศึึกษาอย่างต่่อเน่�องสำาหรับั 

คุณปนัดดา อยู่วิทยา ลูกชี้างวิทยาศึาสต่ร์ ในการบัริจาค

เก้าอี� จำานวน 214 ต่วั มลูค่ารวม 1,076,206 บัาท ให้กบั

คณะวิทยาศึาสต่ร์ โดย กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ใน

โครงการปรับัปรุงห้องบัรรยาย CB2440 อาคารเคมี 2 

เพั่�อใชี้ประโยชีน์ในการเรียนการสอน ส่งเสริมสิ�งดีดีให้

น้องๆ ในคณะวิทยาศึาสต่ร์ มชี. มาโดยต่ลอด

ริหัส  24

  ข่อแสดงความยินดีกับั รศึ.ดร.กุลทิพัย์ ศึาสต่ระรุจิ  

ลกูชีา้งคณะการส่�อสารมวลชีน 

รองคณบัดฝ่ี่ายวชิีาการ คณะ

นเิทศึศึาสต่ร์และนวตั่กรรม

การจดัการ นดิา้ ที�ไดร้บััการ

แติ่งติั้งให้ด้ำาริงติำาแหน่ง

กรรมการผูู้้ทรงคุณวฒุ ิ(ดา้น

การส่�อสารมวลชีน) ในคณะ

กรรมการกองทุนสนับัสนุน

การสรา้งเสรมิสขุ่ภาพั (สสส.)
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  และข่อแสดงความยินดี

กับ คุณปริญญา แสงสุวรรณ

ลูกชี้างวิศึวกรรมศึาสต่ร์  

ที�ได้รับัแต่่งต่ั�งเป็นอธ์ิบัดี  

(นกับัริหารระดับัสงู) กรมท่า

อากาศึยาน กระทรวงคมนาคม

  หลากหลายความสามารถเป็นที�ยอมรับัข่ององค์กร

ต่ิางๆ สำาหริบัคณุประพันัธ์์ จนัทร์วฒันพังศ์ึ ลกูช้ีางสงิห์ข่าว 

ที่่�ได้้รัิบแติ่งติั้งให้ด้ำาริงติำาแหน่ง ในหลากหลายัสายังาน  

ที่ั้งรองกรรมการผูู้้จดัการใหญ่  สายงานการบัริหาร บัรษิทั เจ

เทคโต่ะ เอเชียี แปซึ่ฟิิัค จำากดั  ผูู้ช่้ีวยกรรมการผูู้จ้ดัการใหญ่ 

บัรษิทั โต่โยต้่า มอเต่อร ์ประเทศึไทย จำากัด ผูู้ช้ีว่ยกรรมการ  

ผูู้้จัดการใหญ่ โครงการ (Leader) กลุ่มงานการบัริหาร 

สำานักงานปฏิรูปธ์ุรกิจด้าน

การจัดการต่้นทุนแรงงาน 

รวมถึง ที�ปรึกษาบัริหาร 

หนว่ยงานพัเิศึษ ฝ่่ายกฎหมาย 

ถ่อเป็นนักศึึกษาเก่า มชี. 

ที�มากความสามารถ นำาความ 

ภาคภูมใิจมาสูม่หาวทิยาลยั

เช้่ยังใหม่เริา

  ข่อชี่�นชีมและแสดงความยินดี กับั ดร.นวลจันทร์ 

วิจักษณ์จินดา ลูกชี้าง คณะเทคนิคการแพัทย์ผูู้้เชีี�ยวชีาญ

เฉพัาะด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (นักวิทยาศึาสต่ร์การแพัทย์

เชีี�ยวชีาญ) กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบัันวิจัยวิทยาศึาสต่ร์

สาธ์ารณสุข่ กรมวิทยาศึาสต่ร์การแพัทย์ ในโอกาสได้้ริับ

โปรดเกล้าฯ แต่่งต่ั�งเป็น  

ผูู้้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและ 

พััฒนาวทิยาศึาสต่ร์การแพัทย์ 

(ภมูคิุม้กันวทิยา) นกัวทิยาศึาสต่ร์

การแพัทย์ทรงคุณวุฒิ กรม

วิทยาศึาสต่ร์การแพัทย์

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์

19

ริหัส 30

   ข่อแสดงความยินดีกับั คุณทวีพังษ์ วิชีัยดิษฐ  

ผูู้้ว่าการเคหะแห่งชีาต่ิ ที่่�ได้้ริับริางวัิลข้าริาช้การิด้่เด้่น 

แห่งชีาต่ิ ประจำาปี พั.ศึ.2564 สาข่าข่้าราชีการพัลเร่อน

ต่ัวอย่างดีเด่น จากโครงการธ์รรมาภิบัาลแห่งชีาต่ ิและยััง

ได้้รัิบ รางวัลสิงห์เข่็มทอง  

(นักบัริหารดีเด่น) ประจำาปี 

พั.ศึ.2564 ครั�งที� 5 สาข่า  

ผูู้้บัริหารองค์กรดีเด่น ด้านส่ง

เสรมิและพัฒันาบัริหารองค์กร 

(ภาครฐั) จาก สมาพันัธ์์ส่�อสาร

มวลชีนแห่งประเทศึไทย 

ริหัส 31

  ต่วัแทนที�ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมวศิึวะฯ สาข่า 

ภาคเหน่อ ร่วมแสดงความยินดีกับั ข่อแสดงความยินด ี

กับ ผู้ศึ.ดร.ณัฐ วรยศึ ลูกชี้างจากคณะวิศึวกรรมศึาสต่ร์ 

ไดร้บััแต่ง่ต่ั�งเปน็ ริองอธิิการิบด้ม่หาวิิที่ยัาลยััเช่้ยังใหม ่ด้แูล

ดา้นเทคโนโลยดีจิทัิล นำา มชี.กา้วไกลสู่มหาวทิยาลยัดจิทิลั

ริหัส 29

   ข่อข่อบัคุณ คณุศึต่กมล วรกุล ลกูช้ีางแมสคอม  

ที�ร่วมกบััเพั่�อนๆ จัดทำาอาหารแจกจ่ายผูู้้ที�ได้รับัผู้ลกระทบั

จากโควิด-19 รวมทั�งไดม้อบั

รถเข่็นสำาหรับัผูู้้ป่วย อาหาร 

และเคร่�องใชี้ที�จำาเป็น แก่ 

รพั.สนามบัษุราคมั เมอ่งทองธ์านี 

จ.นนทบัุรี ไว้ใช้ีในการดูแล 

ผูู้ป้ว่ย สวยทั�งกายและใจจริงๆ 



20

   และข่อแสดงความยินดี 

กบั ดร.ณฐัวด ีวงัสนิธ์์ ลูกช้้าง

คณะเกษต่รศึาสต่ร์ ที�ได้รับั

การิยักย่ัองเชิ้ด้ชู้เก่ยัริติิ  

“คุรุสดุดี” ประจำาปี 2564 

จากสำานักงานศึึกษาธ์ิการ

จังหวัดยโสธ์ร 

  และข่อแสดงความยินดี

กบั คุณณัฐวุฒิ ต่�ะน้อย ลูกช้้าง

คณะนิต่ิศึาสต่ร์ มชี. ที�ได้รับั

การเล่�อนต่ำาแหน่ง จากอัยการ

จังหวัดผูู้้ชี่วย สำานักงานอัยการ

จังหวัดลำาพัูน เป็นริองอัยัการิ

จังหวัดลำาพัูน 

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
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ริหัส 32

   เปน็ลกูชีา้ง นกักจิกรรมที�มกีารทำากิจกรรมเพั่�อสงัคม

อย่างต่่อเน่�อง สำาหรับัคุณไกรพัิชีญ์ วารี ที�นอกจาก  

รับัหน้าที�เป็นประธ์านชีมรมธ์รรมะวิศึวะ มชี. (Entaneer 

Dhamma Club) เพั่�อพัี�นอ้งวศิึวะฯ มชี. แลว้ ยงัมกีจิกรรม

เพั่�อสังคมที�ทำากับัเพั่�อนกลุ่มแชีร์ความสุข่จัดทำาอาหารและ

นำ�าด่�มไปแจกจ่ายแก่ผูู้้ยากลำาบัาก ในเข่ต่กรุงเทพัมหานคร

อยา่งสมำ�าเสมอ ถ่อเป็นอกีหนึ�งในกจิกรรมที�ชีว่ยสรา้งความ

สขุ่ทั�งผูู้ใ้ห้และผูู้ร้บัั

ริหัส 34

  ข่อแสดงความยินดีกับัลูกชี้างสิงห์ข่าว พัลต่ำารวจโท

ประจวบั วงศึ์สุข่ ลูกชี้างสิงห์ข่าว ในโอกาสได้รับัโปรด

เกล้าฯ แต่่งต่ั�งให้ดำารงต่ำาแหน่งผูู้้ชี่วยผูู้้บััญชีาการต่ำารวจ

แห่งช้าติ ิและ ผู้ศึ.ดร.ปิต่ิพังษ์ ยอดมงคล ที่่�ได้้ริับแติ่งติั้ง

เป็น ผูู้้ชี่วยอธ์ิการบัดี มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ดู้แลด้้าน

วิเทศึสัมพัันธ์์ นักศึึกษาเก่าสัมพัันธ์์ ต่ิดต่ามกิจกรรมดีๆ  

ที�งานนักศึึกษาเก่าสัมพัันธ์์ จะมีให้กับันักศึึกษาเก่า มชี. 

ทุกท่านได้เลย

ริหัส  38

   ข่อแสดงความยินดี

กบั คณุอัญภชัีชีา สาครข่นัธ์์  

นักกายภาพับัำาบััดระดับั

ชีำานาญการ โรงพัยาบัาล

โกสุมพัิสัย จ.มหาสารคาม 

ที�ได้รบััการคัดเลอ่กเป็นศึษิย์

เกา่ดเีดน่ เน่�องในวันมหิดล 

ประจำาปี 2564

ริหัส 41

ในแวิด้วิงข้าริาช้การิ 

นักศึึกษาเก่า มชี. รุ่นใหม่ๆ 

เริ�มกา้วสูต่่ำาแหน่งที�สงูข่ึ�น เริ�ม

ต่้นจาก พัันต่ำารวจเอก 

วรพังศึ์ คำาล่อ ที�ได้รับัโปรด

เกล้าฯ แต่ง่ต่ั�งใหด้ำารงต่ำาแหน่ง 

ผูู้้บัังคับัการส่บัสวนสอบัสวน 

ต่ำารวจภูธ์รภาค 5 
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 และต่ิอด้้วิยัลูกช้้าง 

คณะวิทยาศึาสต่ร์ รศึ.ดร.

นัทธ์ี สุรีย์ อาจารย์ประจำา

คณะวทิยาศึาสต่ร์ มชี. ที�ได้รับั

รางวัลครูวิทยาศึาสต่ร์ดีเด่น 

ประจำาป ี2564  จากสมาคม

วทิยาศึาสต่ร์แหง่ประเทศึไทย

ในพัระบัรมราชีูปถัมภ์

  และข่อแสดงความยินดี 

กบั ดร.เสาวลกัษณ์ เดชีะ อาจารย์

ประจำาภาควิชีากายภาพับัำาบััด 

คณะเทคนิคการแพัทย์ มชี.  

ได้รั้ิบรางวัล ERS Best Abstract 

Grant ในงาน ERS International 

Congress 2021

ทุกคณะ รวม 150 คน เม่�อวันที� 25 กันยายน 2564  

ที�ผู้่านมา ณ สำานักบัริการเทคโนโลยีสารสนเทศึ มชี.

   นอกจากนี� ยงัมีการเปดิรับัลงทะเบัยีนเข่า้รว่มกิจกรรม 

CMU Chiang Mai Marathon Virtual Run 2 บัริเวณ

อ่างแก้ว เม่�อวันที� 18 – 19 กันยายน 2564 ที�ผู้่านมา 

โดยได้รับัเกียรต่ิจาก รองศึาสต่ราจารย์โรม จิรานุกรม  

รองอธ์กิารบัดมีหาวทิยาลยัเชียีงใหมแ่ละชีมรมเดนิไมน้อรด์คิ 

(Nordic Walking) จังหวัดเชีียงใหม่ร่วมกิจกรรม

  พัร้อมกันนี� สมาคมนักศึึกษาเก่า มชี. ยังได้มอบัเงิน

จากการจดัการแข่ง่ข่นัการวิ�งการกศุึลมหาวทิยาลยัเชียีงใหม-่

เช่้ยังใหม่มาริาธิอน ครั�งที� 5.5 เพั่�อสมทบัทุนมูลนิธิ์ 

โรงพัยาบัาลสวนดอก สำาหรบััโครงการปรบััปรงุอาคารผูู้ป่้วย

สจุณิโณ จำานวน 500,000 บัาท โดยมี ศึ.คลินกิ นพั.นิเวศึน์ 

นันทจิต่ อธิิการิบด้่ พริ้อมด้้วิยั ศึ.(เชีี�ยวชีาญพัิเศึษ) 

นพั.บัรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบัดีคณะแพัทยศึาสต่ร์  

รับัมอบั นอกจากนี�ยังมีการจัดการแข่่งขั่นปั�นจักรยาน  

ครั�งแรกในรั�ว มชี. กับั Tour de CMU ครั�งที� 1 เพั่�อ

เป็นการหาทุนการศึึกษาแก่น้องๆนักศึึกษา มชี.

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์
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ริหัส 43

   ข่อแสดงความยินด ีกบัั รศึ.น.สพั.ดร.ประภาส พัชัีนี 

หัวหน้าภาควิชีาคลินิกสัต่ว์บัริโภค คณะสัต่วแพัทยศึาสต่ร์ 

มชี. ในโอกาสที�ได้รับัการจัดอันดับัจาก Alper-Doger 

Scientific Index, World 

Scientist and University 

Rankings 2021 เปน็นกัวจิยั

อันดับั 1 ของมหาวิิที่ยัาลัยั

เช้ย่ังใหม่ และอนัดบัั 10 ของ

ประเทศึไทย ในด้านการวิจัย

สาข่าสัต่วแพัทยศึาสต่ร์ 

สมาคมนักศูึกษีาเก่า มช.

 สมาคมนักศึึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ โดย

คุณนฤมล พัูลเพัียร และคณะกรรมการสมาคม จัดการ

ประชีมุใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564 ข่องสมาคมนกัศึกึษาเก่า 

มชี. ผู้า่นระบับัออนไลน ์Zoom Meeting โดยมศีึาสต่ราจารย์

คลินิก นพั.นิเวศึน์ นันทจิต่ อธิิการิบด้่ ให้เก่ยัริติิเข้าริ่วิม

ประชีุม ร่วมกับันักศึึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ ทุกรุ่น 
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  และคุณนฤมล พัูลเพัียร นายกสมาคมฯ พัร้อมทั�ง

คุณสมยศึ วงษ์ทองสาลี ที�ปรึกษาสมาคมฯ และ คุณ 

เพั็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชีา เลข่านุการและอุปนายก  

ได้้ร่ิวิมวิางพวิงมาลา  

เน่�องใน “วันมหิดล”  

ณ ลานพัระราชีานสุาวรยี์ 

สมเดจ็พัระมหติ่ลาธ์เิบัศึร 

อดลุยเดชีวกิรม พัระบัรม

ราชีนก คณะแพัทยศึาสต่ร์ 

มชี.

   สดุท้ายข่องกิจกรรม

สมาคม คอ่ การร่วมเป็น

เจ้าภาพัสวดพัระอภิธ์รรมศึพั คุณแม่บัุญเอ่�อ สุภาแสน 

มาริด้าของคณุธ์านินทร์ สภุาแสน นกัศึกึษาเก่า มชี. รหัส 16 

อดีต่ผูู้้ว่าราชีการหลายจังหวัด และนักศึึกษามหาวิทยาลัย

เชีียงใหม่ดีเด่น ประจำาปี 2555 เม่�อวันที� 21 มิถุนายน 

2564 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชีียงใหม่ ข่อแสดง

ความเสียใจกับัการสูญเสียในครั�งนี�เป็นอย่างยิ�ง

  คณะอนกุรรมการกำาหนดกลยทุธ์์การหาทนุเพั่�อพัฒันา

คณะแพัทยศึาสต่ร์ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ โดย ดร.นพั.

เฉลมิ หาญพัาณชิีย์ ที�ปรกึษากติ่ต่มิศึกัดิ ์สมาคมนกัศึกึษาเก่า 

มชี. กรุงเทพัฯ ประธ์านคณะอนุกรรมการฯ คุณสมชีัย  

สมัยสุต่ นายกสมาคมนักศึึกษาเก่า มชี.กรุงเทพัฯ  

รองประธ์านฯ เดินหน้าดำาเนินการกิจกรรมต่่างๆ ในการ 

กำาหนดกลยุทธ์์การหาทุน ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 

จะทำาให้กิจกรรมต่่างๆ ต้่องชีะลอหร่อหยดุชีะงกัลง แต่่ไม่

สามารถทำาให้ความมุ่งมั�นข่องหยดุไปดว้ย โดยหนึ�งในความ

สำาเรจ็ที�เกดิจากการผู้ลกัดนัข่องคณะอนกุรรมการฯ ที�เกดิข่ึ�น 

คอ่ รพั.สวนดอกได้รบััมอบัรถพัยาบัาลจำานวน 3 คนั พริอ้ม

ทั�งอุปกรณ์การแพัทย์อีกหลายรายการ โดยการสนับัสนุน

จาก กฟัผู้. เพั่�อมาดแูลรบััส่งผูู้ป่้วยโดยเฉพัาะช่ีวงวกิฤต่นี� 

และในระยะต่่อจากนี�ไป ข่อข่อบัคุณคณะกรรมการฯ ริวิม

ถึงพัี�น้องนักศึึกษาเก่า มชี. อีกหลายท่าน ที�มีส่วนร่วมใน

การผู้ลกัดนัใหเ้กดิความสำาเรจ็ในครั�งนี� ข่อข่อบัคณุทกุทา่น

ที�ทุ่มเทเพ่ั�อการพััฒนาในส่วนต่่างๆ ข่องมหาวิทยาลัย

เช้่ยังใหม่ของเริา

อาคารในบัรษิทัฤทธ์าเป็นที�ทำาการสมาคมฯ และในปี 2564 นี� 

สถานที�แห่งนี�ได้ใช้ีเป็นสถานที�ทำาการข่อง 2 สมาคมค่อ 

สมาคมนกัศึกึษาเกา่ มชี. กรงุเทพัและสมาคมนกัศึกึษาเกา่ 

มชี. เพั่�อเป็นศึูนย์รวมกจิกรรมข่องศึษิย์เก่า มชี. ในพั่�นที� 

กรงุเทพัฯ และใกล้เคยีง เม่�อสถานการณ์โควิด-19 ดีข่ึ�น

เชี่�อว่าจะได้เห็นกิจกรรมดีๆ เกิดข่ึ�นที�นี�แน่นอน

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์

22

สมาคมนักศูึกษีาเก่า กริุงเทพฯ

   ที�ทำาการสมาคมนักศึกึษาเก่า มชี.กรุงเทพัฯ จดัต่ั�งอยู ่

ณ บัริษัท ฤทธ์า จำากัด ถนนมอเต่อร์เวย์ กรุงเทพัฯ (ใกล้

สนามบิันสุวรรณภูม)ิ ต่ั�งแต่่ปี 

พั.ศึ. 2559 เป็นต่้นมา ใน

วิาริะการิบริิหาริของ คณุสมชียั 

สมยัสุต่ นายกสมาคมนกัศึกึษา

เกา่ โดยไดร้บััความอนเุคราะห์

จากคุณกมล โอภาสกิต่ต่ิ  

ลกูชีา้ง คณะวิศึวกรรมศึาสต่ร์ 

และผูู้้บัริหารระดับัสูงข่อง 

บัริษัทฤทธ์า จำากัด ให้ใชี้
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รื่าย์นาม่น�ำาใจ ลููกช�างสิู่่ ม่ช.

แจ้งเปลี่ยนข้อมูล
นักศึกษ�เก่� มช.
https://cmu.to/UpdateAddress

ศููนย์์สิ่่�อสิ่ารื่องค์์กรื่แลูะน้กศูึกษีาเก่าสิ่้ม่พั้นธ์์ ม่ช.
ขอเชิญน้กศูึกษีาเก่า รื่่วม่บรื่ิจาค์ ในโค์รื่งการื่ น�ำาใจลููกช�างสิู่่ ม่ช.

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ “การให้ที่ยิ่งใหญ่”
จากนักศึกษาเก่าสู่สถาบันแม่่ – จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มช. หนึ่งรักเดียวกันคือรัก มช.

 ระบบบริจ�คอิเล็กทรอนิกส์
CMU e-Donation

  https://donate.cmu.ac.th/

นามผูบริจาค....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน.........................................รหัสนักศึกษาเกา ............................
คณะ......................................ภาควิชา........................................... มือถือ................................................ E-mail : .........................................
ที่อยู .....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์บริจาค / สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1.สมทบกองทุนลูกชางเพื่อ มช.     จํานวน ............................................บาท
 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนลูกชางเพื่อ มช.
   ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 667-2-51973-2
2.โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด     จํานวน ............................................บาท
 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
   ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 667-2-71923-5    ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 557-2-05666-1
   ธนาคารกรุงไทย      เลขที่ 456-0-10659-2    ธนาคารกรุงเทพ   เลขที่ 667-0-08900-9
กรุณาส่งสำาเนาใบโอนเงิน มาที่
 ศูนยสื่อสารองคกรและนักศึกษาเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 หรือ โทร 053-942624  E-mail: alumni@cmu.ac.th
หมายเหตุ :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับกรมสรรพากร มีระบบการรับเงินบริจาค 
     ผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส
      ซึ่งเงินบริจาคของทาน สามารถลดหยอนภาษีได 2 เทา 
     หากบริจาคผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส e- Donation
     โดยสงเอกสารเพิ่มเติมคือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ของผูบริจาค

ช่�อ- นาม่สิ่กุลู    จำานวนเงิน

ช่�อ- นาม่สิ่กุลู    จำานวนเงิน

กองทุนลููกช�างเพั่�อ ม่ช.
คุณอภิชีญ์  โชีต่ิธ์รรมธ์รา   5,000 บัาท
คุณพังษ์พัร วงษ์ประทีปศึิริ   1,000 บัาท
คุณสิทธ์ิชีัย แสงศึรีจันทร์   1,000 บัาท
ผูู้้ไม่ประสงค์ออกนาม จำานวน 1 ท่าน       100 บัาท

โค์รื่งการื่ค์ิดถึงสิ่ถาบ้นในว้นเกิด
คุณสารินทร์ พัรหมมารัต่น์   3,500 บัาท
คุณอภิศึลย์ ปรีชีาศึิลป์   3,000 บัาท
คุณพังษ์พัร วงษ์ประทีปศึิริ   1,000 บัาท
คุณชีัยพัล พัรชีีวไพัศึาล   1,000 บัาท
คุณสิทธ์ิชีัย แสงศึรีจันทร์   1,000 บัาท
คุณธ์ัญญพััทธ์์ พังศึกรไพัศึาล   1,000 บัาท
คุณสุภัทรา ฐิต่ิวรรธ์นะ   1,000 บัาท
คุณมณีรัต่น์ กุลณาวงศึ์   1,000 บัาท
คุณอมรรัต่น์ ชีัยบัุต่ร   1,000 บัาท
กมลชีนก กาวิล    1,000 บัาท
ผูู้้ไม่ประสงค์ออกนาม จำานวน 3 ท่าน      700 บัาท
คุณชีนพััฒน์ มะโนนึก     500 บัาท
คุณธ์ีรุต่ม์ บัุญมา      500 บัาท
คุณรัชีนีพัรรณ ทองเผู้่อก     300 บัาท
คุณมุกดาวัลล์ สุข่ัง      300 บัาท
คุณปราบั ปราบัภัย      100 บัาท
คุณจารุกิต่ต่ิ์ ไชียวรรณ์     100 บัาท
กัลย์ฐิต่า ศึรัทธ์าจารุพังศึ์     100 บัาท
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ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

ที�ปรื่ึกษีา : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรื่รื่ณาธ์ิการื่บรื่ิหารื่ : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรื่รื่ณาธ์ิการื่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำานวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ลูิตแลูะเผู้ย์แพัรื่่โดย์ : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
พัิม่พั์ที� : บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด โทร 053 114 822www.ccarc.cmu.ac.th

CMU Alumni

ห่างกัน
ไม่ห่างไกล

ติดตาม Facebook
นักศึกษาเก�าสัมพันธ� มช.

ร่วมติดตามเรื่องราว
ชาวลูกช้าง มช.

ส่งต่อความผูกพันจากรุ่น สู่รุ่น

หนึ่งรักเดียวกัน คือ รัก มช.


