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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสดจ็พระราชดำาเนินแทนพระองค ์ในการพระราชทานปริญญาบตัร แกผู้่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ประจำาปกีารศกึษา 2562-2563  ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  
ครัง้ที ่55 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงในปนีีมี้ผูเ้ขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร จำานวนทัง้สิน้ 2,368 คน จาก 22 คณะ 1 บณัฑติวทิยาลยั และ 2 สถาบนั โดยม ีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า 3)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ในวนัที ่24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในรปูแบบ New Normal  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร  
ผู้ได้รับรางวัลและคณะจัดงานเท่านั้น สำาหรับผู้แสดงความยินดีสามารถแสดงความยินดี
ได้ที่คณะ หน่วยงาน
 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขึ้นเป็นประจำาทุกปี  
ในปี 2565 ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยมพีธิขีึน้ท้าวทัง้สี ่พธิสีกัการะ หมอ่มหลวงปิน่ มาลากลุ ณ หอประวตัมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
พิธีทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2565 หลังจากนั้น 
มีการมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี  
2564 มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำา” ประจำาปี 2564 การมอบโล่ 

มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา การก่อตั้งมหาวิทยาลัย 24 มกราคม 2565

(อ่านต่อหน้า 2)

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ 
ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินจากการจำาหน่าย
หนังสือ “นครเชียงตุง” ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ 
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง ทูลเกล้าฯ  
ถวายหนังสือ “นครเชียงตุง” ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 จำานวน 1 เล่ม  
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และนายสมยศ วงษ์ทองสาลี ที่ปรึกษา
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม
นกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ทลูเกลา้ฯ ถวายเงนิจากการจดัวิ่งการกศุล
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ - เชยีงใหมม่าราธอน 2563 เพือ่สมทบทนุมลูนธิขิาเทยีม 
ณ เรือนรับรอง หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเปดิ ศนูยแ์ก้ไขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มูลนธิิเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามพระราชดำารฯิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่โดยม ี
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นพ.เกษม วฒันชยั นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พรอ้มด้วยศาสตราจารย์
คลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ 
กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิเิทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ.กฤษณ ์ขวัญเงนิ ผูอ้ำานวยการศนูยแ์ก้ไขความพิการ 
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิหรอื สวทช. และคณะกรรมการอำานวยการศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้
และกะโหลกศีรษะฯ คณาจารย์และบุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ประจำาปี 2564 การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร

ครบวาระ ประจำาปี 2564 การประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น 

ระดบับณัฑติศึกษา การมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดเีดน่/ดมีาก และรางวลัหลกัสตูรดเีดน่  

ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวจิยั ดา้นกจิการนกัศกึษาและดา้นการบรหิารงานทัว่ไป  

เป็นการสร้างขวัญ กำาลังใจ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์วิจัยยอดเยี่ยม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อาจารยผู้์มผีลงานดเีดน่ ในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมแกน่กัศกึษา  

อาจารยด์เีดน่ นกัวจิยัดเีดน่  นักวจิยัรุน่ใหมดี่เดน่และผูป้ฏบิตังิานดีเดน่ โดยม ีศาสตราจารยค์ลนิกิ  

นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานและมอบ

รางวัลดังกล่าว
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.เมธี 
เวชารัตนา ผู้เชีย่วชาญจากสมาคมนกัวชิาชพีไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  
และคณะฯ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคารวะและเจรจา 
ความรว่มมอืทางวชิาการ ณ หอ้งหมอ่มหลวงปิน่ มาลากลุ สำานกังานมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 55 ประจำาปี 
การศกึษา 2563 โดยมีศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธานกลา่วแสดงความยนิด ีและมอบของทีร่ะลกึแก่
ผู้ท่ีได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และ 
ผูบ้รหิารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และดร.พนัธุอ์าจ ชัยรตัน ์ 
ผู้อำานวยการสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม สภาผูแ้ทนราษฎร  
นำาโดยนายรังสรรค์ มณีรัตน ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดลำาพูน ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เมื่อวันที่  
8 มกราคม 2565

 คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รว่มถา่ยภาพหมู่และแสดงความยนิด ี 
กบับณัฑติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จากคณะตา่งๆ ทีส่ำาเรจ็การศกึษา ประจำาปกีารศกึษา  
2562-2563 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ในวันที่ 14 มกราคม 
2565 ณ บริเวณไร่ ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำาปี 2564 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ภญ. อุษณีย์ คำาประกอบ ตำาแหน่ง รองอธิการบดี
2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ตำาแหน่ง รองอธิการบดี
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำา” ประจำาปี 2564
อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ คณะเทคนิคการแพทย์
อาจารย์ดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก ่ศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก ่รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์
3. สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก ่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สทุธดิา จำารสั คณะศกึษาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่น
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์ พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล  
   คณะเศรษฐศาสตร์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ไดแ้ก ่Dr.Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi  สำานกังานบรหิารงานวิจยั 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมน สุขวงศ ์คณะวิทยาศาสตร์
3. สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก ่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรทัยา ชินกรรม คณะเศรษฐศาสตร์
นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น
1. รางวัลนกัเทคโนโลยแีละนวตักรรมดเีดน่ทีม่ผีลกระทบทางนโยบายสาธารณะ ไดแ้ก ่อาจารย ์ดร.กรรณกิาร ์ 
   อินต๊ะวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่ม ีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์      
    ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
1. กลุ่มด้านบริการ (บริการทั่วไป) ได้แก่ นางกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
2. กลุ่มด้านการบริการ ได้แก ่นางสาวสายทอง คำาป้อ คณะพยาบาลศาสตร์
3. กลุ่มด้านบริการ (วิชาชีพเฉพาะ) ได้แก่ นางอุไรวรรณ วงศ์สวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์
4. กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำายอง
2. ศาสตราจารย์ พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
3. ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
4. ศาสตราจารย์ พญ.นันทนา กสิตานนท์
5. ศาสตราจารย์ พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู
6. ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
7. ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
8. ศาสตราจารย์ นฤมล ธีรวัฒน์
9. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร
10. ศาสตราจารย์ ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
11. ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
12. ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำาสุวรรณ์
13. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
14. ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
15. ศาสตราจารย์ นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์
16. ศาสตราจารย์ พญ.ภารดี คุณาวิศรุต
17. ศาสตราจารย์ พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์
คณาจารยท์ีไ่ดร้บัอนมุตัแิตง่ตัง้จากสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่ห้ดำารงตำาแหนง่ ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพเิศษ)  
ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
 ระดับปริญญาโท
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ระดับปริญญาเอก
 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรชี์วการแพทย ์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนคิการแพทย ์
 ระดับปริญญาโท
 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะเทคนคิการแพทย์ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
 ระดับปริญญาโท
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 นางสาววรารกัษ์ พัฒนเกียรติพงศ ์ผูอ้ำานวยการสำานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values)  
และวฒันธรรมองค์กร ประจำาป ี2564 โดยมีการมอบรางวัลบคุลากรด ีและรางวัล
ผู้มีวัฒนธรรมในการทำางานดีเยี่ยม ประจำาปี 2564 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และกิจกรรม
กลุม่สมัพนัธเ์พือ่เสรมิสรา้งคา่นยิม (CMUL Core Values) และวฒันธรรมองคก์ร 
CMUL Team Building เพ่ือเสริมสร้างคา่นยิม (CMUL Core Values) ใหบ้คุลากร
มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัคา่นยิม และวฒันธรรมองคก์รของสำานกั
หอสมดุ ตลอดจนเสรมิสรา้งความสขุและความผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร สรา้งขวัญ 
และกำาลงัใจใหแ้กบ่คุลากรในการปฏบิตังิาน ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 5 สำานกัหอสมดุ  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่และผ่านโปรแกรมออนไลน ์Zoom เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2564 

 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด
การแข่งขันวิ่ง Virtual Run กิจกรรม ICDI Mini Walk & FunRun คร้ังที่ 1  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา คุณารักษ์  
รองศาสตราจารย ์ดร.มานดัถุ ์คำากอง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. เบญจมาศ สขุสถติย ์  
และอาจารย ์กญัญา หริณัยว์ฒันพงศ ์รว่มกนัเปน็ประธานในพธิเีปดิ โดยกจิกรรม
ดงักลา่วมีวตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิการออกกำาลงักายเพือ่สขุภาพดว้ยการ เดนิ-วิง่ 
และเพือ่สานสมัพนัธ ์สรา้งพลงัสามคัคขีองบคุลากรในวทิยาลยันานาชาตนิวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ไม่เกิน 3 คน (วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน 
ภายใน 1 เดือน) เวลาการสะสมระยะวิ่ง ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 26 
มกราคม 2565 และมีทีมเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ทั้งสิ้น 7 ทีม

 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด  
และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สตัวแพทยห์ญงิ ศริวิรรณ ตัง้ยนืยง รว่มใหก้ารตอ้นรบั 
Prof. Eiichi KAWAI, Dr.Eng, ผู้แทนของ ASEAN Office (ฺBangkok), Tokyo 
University of Agriculture and Technology ในการเยอืนเพือ่หารอืการตอ่ MoU 
และแผนกิจกรรมความรว่มมอืในอนาคตระหวา่งสถาบัน ณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัด์ิ ไชยาโส ผู้ชว่ยคณบดีคณะอตุสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เปน็ผูแ้ทนคณะฯ ในการรบัมอบเครือ่งมอืจดัการของ
เสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน จากโครงการจัดตั้งศูนย์
บรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เพือ่พฒันา “เครือ่งมอืการจดัการของเสียอนัตรายประเภทขวดแกว้บรรจสุารเคม ี 
ภายใต้โครงการยกระดบัความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม”่ 
โดยมีนายพงศกร ศักยาภินันท์ นายวรพงษ์ ทับรัตน์ และนายเสถียร บุญก้ำา  
นกัวทิยาศาสตรป์ระจำาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขา้รว่มรบัมอบดว้ย ณ อาคารโชติ
มโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่วันท่ี 30 ธันวาคม 2564

• วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 •

เรื่อง  การศึกษาโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของเต่ามะเฟืองจากการวางไข่

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม”่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์
และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จัดพธิปีระกาศเกยีรตคิณุและแสดงความยนิดแีกน่กัศกึษาเกา่ดเีด่น  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็ประธานในพธิ ีซึง่ในปนีีม้นีกัศกึษาเกา่ดเีดน่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาป ี2563  
จำานวน 24 คน ทัง้ภาครฐัและเอกชนรว่มกนั 7 สาขา ประกอบดว้ย 1.สาขาวชิาการ 2.สาขาบรหิารองค์กรการศึกษา  
3.สาขาบรหิารราชการหรอืสาขาบรหิารรัฐกจิ 4.สาขาบรหิารธรุกจิหรอืสาขาบรหิารองคก์ร 5.สาขาบรกิารสงัคม  
6.สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 7.สาขาอ่ืนๆ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่า
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ีป่ระสบความสำาเร็จในหนา้ท่ีการงาน มุง่มัน่สรา้งสรรคพ์ฒันาตนเอง ครอบครวั หนว่ยงาน  
องคก์ร สนบัสนนุและชว่ยเหลอืมหาวทิยาลยัในด้านตา่งๆ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 ในโอกาสน้ีมีผูไ้ดรั้บพระราชทานปริญญาดษุฎบีณัฑติกติติมศกัดิ ์ประจำาปีการศกึษา 2563 จำานวน 

5 ท่าน และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำานวน 7 ท่าน ได้แก่  

 นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 นายสมชัย สมัยสุต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

 Prof.Masaaki Tokuda M.D.,Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร.ดนยั บณุยเกียรต ิศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุสาขาวชิาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

 ศาสตราจารย ์ดร.อรรถชัย จนิตะเวช ศาสตราจารย์เกียรตคุิณสาขาวชิาปฐพศีาสตร์และอนรัุกษศาสตร์  

 คณะเกษตรศาสตร์

 ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตรุสทิธา ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุสาขาวชิาสตัวศาสตร ์ 

 (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) คณะเกษตรศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาประวัติศาสตร์  

 คณะมนุษยศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาภาษาไทย 

 คณะมนุษยศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาอนามัย 

 สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์

 ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพิเศษ) ดร.วภิาดา คุณาวกิตกิลุ ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณสาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

  คณะพยาบาลศาสตร์
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