
 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่พรอ้มดว้ย 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแสดงความเคารพต่อ  

มล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2565

 เมือ่ประเทศไทยกำาลงัมแีผนขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม ตามแนวทาง Thailand 4.0  

ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้น คือ พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และระบบ Logistics หรือ 

การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีระบบรากฐานรางรถไฟคู่ 

เปน็อีกหนึง่ยอดเขาท่ีเราควรไตไ่ปใหถ้งึ เพราะรถไฟขบวนหนึง่สามารถขนสง่สนิคา้ หรอืผูโ้ดยสาร

จำานวนมาก แต่ใช้ต้นทุนต่ำา 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่นำาโดยอธกิารบด ีศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ 

มอบหมายและไวว้างใจใน ความเชีย่วชาญเรือ่งการฐานรากรางไทย โดยให้คณะวศิวกรรมศาสตร์

เป็นทัพหน้า จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมโยธา และระบบฐานรากข้ันสูง (Chiang Mai University  

Advanced Railway Civil and Foundation Engineering Center: CMU RailCFC) โดยม ี

รองศาสตรจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม เป็นหัวหน้า ศูนย์ฯ ดังกล่าว พร้อมบริหารจัดการงบ

ประมาณสนับสนุนกว่า 18 ล้านบาท จากมหาวิทยาลัยฯ 

วิศวฯ โยธา มช. ตั้ง CMU RailCFC
ดันฐานรากรางไทย ก้าวไกลวิ่งไปทันโลก

 ทุกวันนี้ ระบบรางของประเทศไทยมีีทั้งหมด 4 

ประเภท คอื รถไฟพืน้ฐาน รถไฟในเมอืง รถไฟความเรว็สงู 

และการคมนาคมด้านอืน่ ๆ  เสน้ทางรถไฟพืน้ฐาน ในบา้นเรา

มรีาง 2 แบบ คอื รางเดีย่ว และรางคู่ ่เดมิทรีางรถไฟระบบ

รางเดีย่วมรีะยะทาง รวม 3,684 กโิลเมตร ในขณะทีร่ะบบ

รางคูม่เีพยีง 824 กโิลเมตร หากคำานงึถงึขอ้ดขีองระบบรางคู่ ทำาให้รถไฟสองขบวนเดนิสวนกนัได ้ 

และเพิ่มความเร็วเป็น 100 – 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และกระตุ้น

เศรษฐกิจในอีกทางหนึ่ง เทคโนโลยีใต้ราง (Substructure Technology) ของประเทศจีนเป็น 

“แมค่ร”ู เพราะนีค่อืประเทศเดยีว ในโลกทีส่ามารถแปลงศกัยภาพจากหวัรถจกัรไอน้ำา เปน็รถไฟ

(อ่านต่อหน้า 2)

ความเรว็สงูไดใ้นระยะเวลาเพยีง 1 ชัว่อายคุนเทา่นัน้ 

เม่ือเทียบดแูล้วเราสามารถทำาวิจัยไปขา้งหนา้ว่าเรา

ควรสรา้ง หรอืพฒันาสิง่ใดตอ่ดว้ยศาสตรว์ศิวกรรม

โยธา บวกกบัองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ รางเหลก็ 

ชิ้นส่วนหมอนรองราง ตัวยึดราง หินโรยทางรถไฟ 

และระบบระบายน้ำาของทางรถไฟให้เกดิประโยชน์
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 พิธีมอบรางวัล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำา” ประจำาปี 2564 พิธีมอบโล่ 

ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2564 และเกียรติบัตรแก่ 

ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำาปี 2564 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์  

ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2564 รางวัลหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา  

2564 และรางวัลศิษย์เก่าต่างประเทศดีเด่น ปีการศึกษา 2564 โดยมี  

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหมอ่ม ให้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์  

ในการพระราชทานรางวัล แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับ

รางวัลพระราชทานประจำาปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

 ในการน้ี นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 

ประจำาตัวนักศึกษา 590710120 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

และนายเกียรติศักดิ์ คงทน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 รหัสประจำาตัวนักศึกษา 

600210099 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาพิการ)   

เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำาปีการศึกษา 2563
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมผู้บริหารสื่อมวลชน 
ในกรงุเทพมหานคร ในการสรา้งเครอืขา่ยการรบัรูแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร การเผยแพร่ 
ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัย ผลงานเด่นต่างๆ พร้อมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างส่ือมวลชนกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปน็ประธานเปดิการประชมุวชิาการประจำาป ีระบบเฝา้ระวงั 
สุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีๆ “อปท.4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพ่ือโลก 
ที่พร้อมกว่าเดิม “ โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เลิศรัก ศรีกิจการ
ผู้อำานวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) 
กล่าวรายงาน พร้อมดว้ยผู้บริหารและบคุลากรในสังกัดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
(อปท.) เขา้รว่มการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้เก่ียวกบัวธิกีารใชป้ระโยชนจ์ากระบบ 
ผ่อดีดี พัฒนาและส่งเสริมให้เข้มแข็งด้วยเครื่องมือดิจิทัล สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และ
ประโยชน์ทางวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพหน่ึงเดียว  
อนัเป็นภัยคกุคามตอ่มนษุย ์สตัวแ์ละสิง่แวดลอ้ม ณ หอ้งประชมุธาราทอง บอลรมู  
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2565

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำาบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พร้อมคณะผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และพิธีถวายเครื่องสักการะบวงสรวง
ศาลพระภมูเิจา้ทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เนือ่งในวันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ประจำาปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

วิศวฯ โยธา มช. ตั้ง CMU RailCFC  ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 CMU RailCFC ได้รับความ

เก้ือหนุนจาก “พันธมิตรระบบราง”  

มมีหาวทิยาลยัจงหนาน และมหาวทิยาลยั

ปักกิ่ง เจี่ยวตงเป็นอาทิ การทำางานของ

ศูนย์แบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ ได้แก่ ระยะ

แรก อันเน้นความร่วมมือของพันธมิตร 

พร้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้าน

เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ 

สามารถตรวจสอบไม้หมอนรถไฟ ฯลฯ 
แบบ One Stop Service ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันกับพันธมิตรต่างชาติ ต่างแดน

 ระยะถัดมาเน้นเขียนข้อเสนอ และโครงการเพื่อขอทุนวิจัยระดับประเทศ เพราะเมื่อพิจารณาจาก

ปจัจบุนั คาดการณไ์ดว้า่ยงัจำาเปน็ตอ้งสรา้งระบบรางคูเ่พิม่อกี 6 – 7 สาย นัน่หมายถงึการใช้หนิโรยทางรถไฟ

จำานวนมหาศาล งบประมาณกเ็ช่นกนั ขณะนีน้กัวจิยักำาลงัศกึษา ความเปน็ไปไดข้องการนำาหนิเกา่เสือ่มสภาพ

ผสมกับหินใหม่ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องประหยัดงบประมาณที่มีจำากัดแล้ว ยังถือเป็นการลด-งดทำาลาย

ทรพัยากรธรรมชาตดิว้ยการระเบดิเอาหนิจากภเูขาลงดว้ย กรณนีีห้ากทำาไดจ้รงิย่อมสง่ผลกระทบแงบ่วกไม่นอ้ย  

ทั้งยังสอดคล้องกับ SDGs (Sustainable Development Goals) การจัดทำาเป้าหมาย หรือแผนการพัฒนา

ที่ยั่งยืนนั่นเอง 

 โค้งสุดท้าย เป้าหมายในปี 2567 คือ การเดินหน้าเต็มสูบ ทั้งด้านการเรียนการสอน และวิจัย 

ร่วมระดับนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากร ตามความต้องการของประเทศด้านระบบราง เป็นเสาหลักการ

พัฒนาหลักสูตรอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ Upskill/Reskill ให้บุคลากรของหน่วยงานตาม 

ความประสงค์ 

 ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มช. เข้ารับฟังรายงาน 

ความก้าวหน้าผลการดำาเนนิงาน ของศูนยฯ์ โดยม ีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั 

ฟองสมุทร กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายสรุป พร้อมนำาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนรายงาน

ความก้าวหน้าการดำาเนินงานของศูนย์ฯ ระยะที่ 1 หลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ 

โดยได้จัดหาครุภัณฑ์ เช่น Smart Ballard Box, Dynamic/Stress-Path Soil Triaxial System แล้ว

 นอกจากนี ้CMU RailCFC มองไกลไปถึงเทคโนโลยแีหง่อนาคตอยา่ง Wireless sensor ใหม้บีทบาท 

ตอ่ระบบราง ทมีวจัิยสรา้งเครือ่งตรวจวดั Smart Rock ฝงัไวใ้นรางประหนึง่เปน็หนิรองก้อนหนึง่ จัดวา่เปน็ 

ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้เป็นโต้โผนวัตกรรมดังกล่าว ทำาหน้าท่ีตรวจความเสื่อมสภาพของรถไฟ 

ว่าเกิดความเสียหาย เสื่อมสภาพหรือไม่ มากน้อยเพียงไร ชำารุดหรือไม่ อย่างไร จุดไหน และประมวลผล 

เป็นตัวเลขที่แม่นยำาส่งไปยังศูนย์รับผิดชอบแบบ Real time โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อน  

แตเ่ราสามารถซอ่มบำารงุลว่งหนา้ ลดความเสยีหาย “ลา่ชา้” หรอื “ชะงกั” และ “หยดุวิง่” ของขบวนรถไฟอันมี

มลูคา่ทุกวนิาที ไมต่อ้งสูญงบประมาณจำานวนมากเพือ่กอบกูร้ถไฟพงั ทัง้ยงัประหยดัเวลา และเสรมิประสทิธภิาพ 

ระบบขนส่ง ส่วนท่านใดอยากทราบเรื่องราวของศูนย์ฯ มากกว่านี้ สามารถเข้าไปอ่านบทความที่หัวหน้า

ศนูยเ์ขยีนไวอ้ยา่งนา่สนใจทาง 

https://cmu.to/RZ0b1 อนึง่ 

จุดมุ่งหมายใหญ่ของ CMU 

RailCFC นอกจากขึ้นชื่อเรื่อง

ระบบรางในประเทศแล้ว  

มากกว่านัน้ คอื “ระบบรางไทย 

จะดังไปไกลระดับสากล เป็น

เวิลด์คลาส (World Class)  

ดา้น Railway Track Foundation  

Structure” อย่างแน่นอน
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จดัพธิรีำาลกึพระคณุครศูกึษาศาสตร ์ 
ประจำาป ี2565 เพือ่ใหนั้กศกึษา บุคลากร ได้น้อมรำาลกึถงึพระคณุคร ูซึง่ช่วยหลอ่หลอม 
ใหท้กุคนไดมี้วชิาความรู ้นำาไปประกอบอาชพีในหนว่ยงานสำาคญัและไดพ้ฒันาองค์กร  
สงัคม ประเทศชาต ิโดยรวม โดยกิจกรรมในงานประกอบดว้ย การขับบทเพลงบูชาครู 
จากคณะนักศึกษาชมรมเชียร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวระลึกพระคุณครู รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ 
ผูแ้ทนครอูาวโุสกลา่วให้ขอ้คดิในหัวขอ้ "ความเปน็คร ูหลัง COVID-19 ซาลงไป"  
นักศึกษาผู้แทนชั้นปี จำานวน 5 คน เล่าเรื่องราว “ครูในดวงใจ” และ พิธีประกาศ
ผลรางวัล Teacher Awards ประจำาปี 2563 - 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM 
Cloud Meetings เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

 ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และผู้บริหาร
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่พรอ้มดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.พรสวาท วัฒนากูล อดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  
สงิหราชวราพนัธ ์รองอธกิารบดวีจิยั นวตักรรม และยทุธศาสตรว์จิยัเพือ่ความเปน็เลศิ 
และนวตักรรม ให้การต้อนรบั Professor Klaus Schmitz-Gielsdorf Faculty of 
Architecture and Urbanism Bauhaus University, Weimar เพื่อร่วมหารือ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Architecture and Urbanism, 
Bauhaus University, Weimar Germany กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยคณบดี 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และบคุลากรหนว่ยสารสนเทศฯ  
ไดป้ระชมุรว่มกบั อาจารย ์ดร.อานันท ์สีหพ์ทิกัษเ์กยีรติ ผู้อำานวยการศนูยน์วัตกรรม
การสอนและการเรียนรู้ และบุคลากรศูนย์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือร่วมกัน 
วางแผนการตดิตัง้ชดุอปุกรณ ์CMU Ez Conference ทีค่ณะฯ ไดร้บัการพจิารณา
เขา้รว่มโครงการ เพ่ือใชเ้ปน็ตน้แบบเครือ่งมอืสอนและประชมุทางไกลท่ีเหมาะสม 
กับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะดำาเนินการติดต้ังใน ห้องประชุม 2 ชั้น 2 
อาคารสำานักงานคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
18 มกราคม 2565

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Healthy 
VET CMU ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำาสุขภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์  
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็น 
ผูน้ำาการยดืเหยยีดกลา้มเนือ้ให้กับบคุลากรทีร่ว่มกจิกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ก่อนออกเดิน-วิ่งออกกำาลังกายร่วมกันภายในไร่แม่เหียะ ทั้งนี้เริ่มกิจกรรมวันแรก
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2565 •

เรื่อง  “นักวิจัยไทยประสบความสำาเร็จในการใช้อะตอมเย็น สร้างแบบจำาลองเชิงควอนตัม
ของระบบสปินแม่เหล็ก ผลงานได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Science

วารสารวิชาการชั้นนำาระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์”

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.นิธิวดี ไทยเจริญ
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณุนพรตัน ์ ขาวหริญั  นกัศกึษาเกา่ มช. รหสั 44  
จากชมรม Dance Cheerleader คณะเทคนคิการแพทย ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำานวน 50,000 บาท  
เพือ่นำาไปพฒันาคณะเทคนคิการแพทย ์โดยม ีศาสตราจารย ์
ดร.สาคร พรประเสรฐิ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศริพินัธุ ์คงสวสัดิ ์เปน็ผูร้บัมอบ ณ หอ้งประชมุ 1  
อาคาร 2 คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย์นเิวศน ์นนัทจิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่รบัมอบเงนิจำานวน 1,111,111.- บาท  
จาก ดร.นงค์นาถ ศรีสกุล ห่านวิไล นักศึกษาเก่า
รหัส 24 คณะการส่ือสารมวลชน ประธานกรรมการ  
"ทุน รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์" เพื่อจัดตั้งเป็น "ทุน  
รศ.สดศร ีเผ่าอนิจนัทร ์ในกองทนุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม"่ 
เพื่อให้ทุนการศึกษาปีละ 6 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท 
แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่ซึง่เงนิจำานวนดงักลา่วเปน็การเปดิรบับรจิาค
จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เพื่อนำามาเป็น
ทนุชว่ยเหลอืนกัศกึษา ทีเ่รยีนด ีมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์น
การทำาประโยชนใ์หส้งัคม แตข่าดแคลนทนุทรพัย ์โดยม ี 
รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการกองทนุ รว่มมอบฯ ณ กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยกองพฒันานักศึกษา ได้จัดสง่นักศึกษา
เขา้รว่มนำาเสนอโครงการความยัง่ยนืนสิตินกัศกึษา ประจำาปี 2564 “The 
Next Normal: Sustainability Action For Higher Education During 
COVID-19” ในประชมุเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัยัง่ยนืแห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 6 ประจำาปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับที่ 1 ด้วยโครงการสร้างเสริมความตระหนัก การทิ้งหน้ากาก
อนามัยอย่างปลอดภัย โดยมีนักศึกษาผู้ร่วมดำาเนินงานและเข้าร่วมนำา
เสนอโครงการ ดังนี้

นศ.มช. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงการสร้างเสริมความตระหนัก

การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย

1. นางสาวภิศมล เก่งกาจ คณะแพทยศาสตร์
2. นางสาวนภสัสร ไกรวศิษิฏก์ลุ คณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวนรีกานต์ กลั่นเทศ คณะแพทยศาสตร์
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ 
    คณะแพทยศาสตร์
5. นายธัชพล เทพจินดา คณะแพทยศาสตร์
 https://www.cmu.ac.th/th/article/
a06c87ad-7015-46ce-a4e0-a025d0237c24
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ที่ปรึกษา       : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
บรรณาธิการ     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง 
       นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม
        ฝ่ายภาพ  : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร ่: นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarac@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์ www.nantakarngraphic.com

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th

ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

 บุคลากรสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงาน
วิชาการ ประเภทบรรยาย ระดับดีเด่น จำานวน 1 รางวัล และ ระดับดี จำานวน 1 รางวัล 
(กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 12  
(The 12th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด  
“New Generation Libraries: Toward House of Access” สำานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ร่วมข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และ
โอกาสนี้ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด ได้รับเชิญเข้าร่วม
การเสวนา เรื่อง “Open Library เพื่อสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล 
(Digital disruption) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom และ Facebook Live

สำานักหอสมุด มช. คว้ารางวัลนำาเสนอผลงานระดับดีเด่นและระดับดี 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

 3. ผลงานเรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพบรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุบนแพลตฟอรม์ 
WorldShare Interlibrary Loan ดว้ย SIPOC Model โดย นางสาวสรุนิทรา หลา้สกลู  
และนางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว
 4. ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้เครื่องมือตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวชิาการ โดย นางสาวสรุนิทรา หลา้สกูล นายปยิะบตุร ปญัญาด ี 
นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า นางสาวชัณษา สีแดง นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร 
นางสาวญากันต์ณัฐ เย็นสถิตย์ และนางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว
 5. ผลงานเรื่อง การพัฒนาการสื่อสารด้วยการตลาดดิจิทัล ห้องสมุด 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดย นางอรกญัญา เมธา และนางสาวฐติกิมล แสนลี ่
 6. ผลงานเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ดำาเนนิการตพีมิพผ์ลงานวิจยั และการ
ได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals โดย นางชมพูนุช สราวุเดชา
 7. ผลงานเรือ่ง การพฒันาระบบยมืทรพัยากรหอ้งสมดุดว้ยตนเองแบบออนไลน ์
โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ และนางสาวชัณษา สีแดง
กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร (OM: Organizational Management)
 8. ผลงานเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือขอบเขตงาน (TOR) สำาหรับสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการ แบบอไจล์ โดย นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ และรุ้งสินี เขียวงาม
 การประชมุวชิาการระดบัชาต ิPULINET ครัง้ที ่12 (The 12th PULINET Online  
National Conference : PULINET 2021) ภายใตแ้นวคดิ “New Generation Libraries:  
Toward House of Access” เป็นเวทีการนำาเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ 
ดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ และหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา มผีูเ้ขา้รว่ม 
การประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักเอกสาร
สนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำานวนกว่า 928 คน  
มีผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้
นำาเสนอ จำานวน 79 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
 1. รางวัลนำาเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุม่ 2 การบรกิารสารสนเทศ  
ได้แก่ นางชมพูนุช สราวุเดชา ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำาเนินการตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals
 2. รางวัลนำาเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ 
ได้แก ่นายปราชญ์ สงวนศักดิ ์และนางสาวชัณษา สีแดง ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบ
ยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์
 การนำาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PULINET นั้น สำานักหอสมุด
ไดร้บัรางวลัอยา่งตอ่เนือ่ง และในป ี2565 นีม้ผีลงานวชิาการทีผ่่านการคดัเลือกใหน้ำาเสนอ
ในประเภทบรรยาย รวมจำานวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย

ผลงานการนำาเสนอประเภทบรรยาย
กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ (IM: Information Management)
 1. ผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ด้วย PDCA Cycle โดย นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์
กลุ่ม 2 บริการสารสนเทศ (IS: Information Services)
 2. ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์การจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ สำานักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดย นางสาวธนัทวิา ภกัดภีทัรากร นางสาวประกายดาว ศรโีมรา 
นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล และนางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว


