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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  
มหาเอก รองอธิการบดี	 และคณะ	 เข้าร่วมการประชุมใหญ่เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	6	(The	6th	Annual	Conference	 
of	 Sustainable	 University	 Network	 of	 Thailand)	 และการประชุม 
สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย	 (SUN	 Thailand)	 
ครั้งที่	5	ประจำาปี	2564	ภายใต้หัวข้อ	“The Next Normal : Sustainable  
Actions for Higher Education During COVID-19” ณ	ห้องเธียร์เตอร์	 
(P309)	 ชั้น	 3	 อาคารวุฒิชัยกปิลกาญจน์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
วิทยาเขตกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันที่	20	–	21	มกราคม	2565

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (มช.)	 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  

เปรมฤดปีรชีาชาญ	อาจารย์ประจำาภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า	คณะวศิวกรรมศาสตร	์

ไดร้บัทนุจากการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	พรอ้มรบัหนา้ทีห่วัหนา้

โครงการวิจยั	และพัฒนานวตักรรม	“ระบบบรหิารจัดการพลังงานแหลง่สะสม 

พลงังานแบตเตอรีร่ว่มกบัพลงังานแสงอาทติยส์ำาหรบัหนว่ยวจิยัขนุหว้ยแหง้ 

สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์”	โดยจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ	

พร้อมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานวิจัยระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการ 

ดังกล่าว	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2565	ณ	หอเกียรติยศ	ชั้น	6	อาคาร	30	ปี	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 รองคณบดีฝ่ายวิจัย	

นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ  

ผูแ้ทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์มช.	ผู้อำานวยการเขือ่นภมูพิล	คณุวรพจน ์

วรพงษ ์	 ในฐานะผู้แทนของ	 กฟผ.	 พร้อมผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานมูลนิธิ

โครงการหลวงเชียงใหม่ ดร.อัญชัญ ชมภูพวง	เป็นประธาน

	 การดำาเนนิงานโครงการข้างต้นเป็นความสอดคลอ้งกบัทศิทางงานวจัิย 

และพัฒนาที่	 กฟผ.	 ที่เป็นแหล่งทุนวิจัย	 มุ่งสนับสนุนด้านการอยู่ร่วมกัน 

อย่างยั่งยืนกับชุมชน	 เพ่ือพัฒนาชุมชน	 ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิด 

การพึ่งพาและอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยนำาศาสตร์พระราชา 

มาปรบัใช	้โดยการไฟฟา้ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย	ไดเ้ลอืกมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

เข้าไปเป็นทีมวิจัยเรื่องดังกล่าว

 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมพิธีเปิดงาน	“ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่	4	ประจำาปี	พ.ศ.	2565	โดยมนีายศักดิ์ชัย  
คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมด้วยกงสุล 
ต่างประเทศ	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ตลอดจนประชาชน	 ร่วมงาน	 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่า	 ซึ่งเป็นแม่น้ำาใน 
ไชยมงคล	7	ประการของเมืองเชียงใหม่	และเปิดรบับรจิาคกลา้ไมด้อกไมป้ระดบั	พรรณไมท้กุชนดิ	 
เพ่ือนำามาปลูกริมคลอง	 ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ	 การ	“ฮอมปอย” ซึ่งถือเป็นการ 
ช่วยบริจาค	 สนับสนุนช่วยเหลือ	 นำาไปพัฒนาให้เป็นแม่น้ำาท่ีมีความสะอาด	 มีทัศนียภาพ 
ที่สวยงาม	 ประดับประดาไปด้วยดอกไม้	 ตลอดจนผลงานภาพวาดและจิตรกรรมบนฝาผนัง 
ทั้งสองฝั่งคลอง	 ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้วิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำาที่มีมา 
แต่ในอดีต	ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนแห่เรือบุปผชาติ	จากหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนที่ให้การสนับสนุน	 คณะเชิดสิงโตจากนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำารุง	 
ซึ่งเริ่มต้นขบวนเรือจากบริเวณท่าน้ำาแม่ข่าชัยศรีภูมิ	 บริเวณใกล้กับแจ่งศรีภูมิ	 ล่องสายน้ำา 
ลงมาถึงท่าน้ำาช้างม่อยเก่า	 เป็นระยะทางประมาณ	 800	 เมตร	 โดยมีประชาชนและ 
นักท่องเที่ยวริมคลองแม่ข่าร่วมรับชมขบวน	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2565

วิศวฯ มช. เปิดโครงการวิจัยและพัฒนา 
“ระบบจัดการพลังงานแหล่งสะสม

พลังงาน สำาหรับหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง 
สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์”

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

ศูนย์สันติศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัล IDA DESIGN AWARDS 2021

ระดับ Silver จากประเทศสหรัฐอเมริกา

																ศูนย์สันติศึกษาฯ	ห้องเรียนในระดับอนุบาล	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ได้รับรางวัล	"IDA DESIGN AWARDS 2021 ระดับ Silver"	ในรายการ	"The International 
Design Awards (IDA)" ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ผู้เป็น	 Lead	 Designers	 ในโครงการ	 ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก	 
(ศนูยส์นัตศึิกษาพัฒนาเดก็เลก็)	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ระดับอนบุาลและประถมศึกษา	
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 		ภาควชิาภาษาไทย	คณะมนษุยศาสตร	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จดักจิกรรม	 
“เสวนาประสากวี”	 โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม	 รองอธิการบดี	 
เป็นประธานเปิด คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์	 ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
ประจำาปี	 2536	 รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย	 กวีซีไรต์ประปี	 2541	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง กวีดีเด่นประจำาปี	 2541	 เป็นวิทยากร
บรรยาย	ดำาเนนิรายการโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารยอั์คคภาค เล้าจนิตนาศร ีพรอ้มดว้ย 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ระว ีจันทรส์อ่ง	คณบดคีณะมนษุยศาสตร	์คณะผูบ้รหิาร	
คณาจารย์และนักศึกษา	 ร่วมกิจกรรม	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับประวัติ 
ความเปน็มาของกวี	ศลิปะการประพันธ์บทกลอน	บทรอ้ยกรอง	หรอืวรรณกรรมใน
รูปแบบต่างๆ	ที่กวีได้บรรจงสรรค์สร้างผลงานผ่านความคิด	ชีวิตจิตใจ	ให้มีสัมผัส	 
วรรคตอน	 และถ้อยคำาให้เรียงร้อยรับกันอย่างเหมาะเจาะไพเราะ	ณ	 ห้อง	 HB	
6240	 อาคาร	 6	 ช้ัน	 2	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 2	
กุมภาพันธ์	2565

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต	 อธิการบดี
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ใหก้ารตอ้นรับ  
Ms.Lian Chen	 ผู้อำานวยการสถาบันขงจื่อ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์เหรยีญ หลอ่วมิงคล และ	ผูอ้ำานวยการขงจ่ือฝา่ยไทย	ในโอกาส
เข้าพบปะหารือด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
ร่วมกันในอนาคต	ณ	 ห้องหม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 สำานักงานมหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์าคม ตนัตระกลู ผูอ้ำานวยการศนูยส์ือ่สารองคก์ร
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	 ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ารับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	
ครัง้ที	่45	ประจำาปี	2565	“งามสะพร่ังบุปผา พนัธุพ์ฤกษานครพงิค”์	CHARMING	 
CHIANG	MAI	FLOWER	FESTIVAL	2022	จากนายวรวทิย์ ชยัสวสัดิ ์รองผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัเชยีงใหม	่ประธานในพธิ	ีโดยมนีางวิภาวลัย ์วรพฒุพิงค ์รองนายกองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	กล่าวต้อนรับ	และนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่	 กล่าวรายงาน	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
การทอ่งเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม	่ภายใตน้โยบายการเปดิประเทศของรัฐบาลและ
นโยบายการเปดิเมอืงของจงัหวดัเชยีงใหม	่(CHARMING	Chiang	Mai)	การจดังานอยู่
ภายใตม้าตรการของการเฝา้ระวงัและปอ้งกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด	19	 
ณ	 สวนเฉลิมพระเกียรติ	 82	 พรรษา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 
หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	จัดขึ้นระหว่างวันที่	1	–	15	กุมภาพันธ	2565

วิศวฯ มช. เปิดโครงการวิจัยและพัฒนา ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

ศูนย์สันติศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

	 เหตุท่ีทีมวิจัยเลือกหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง	 สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่ดำาเนิน
โครงการ	 สืบเนื่องจากปัญหาอันเป็นประเด็นสำาคัญ	 คือ	 หน่วยวิจัยฯ	 รับพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง	 22	 kV	 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ซึ่งมาจากสถานีไฟฟ้าจอมทอง	 ปักเสาพาดสายผ่านป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 พื้นที่กว้างขวางเกือบ	 199	 ไร่	 อาจเอื้อโอกาสให้ไฟฟ้าดับบ่อยครั้งและ 
เป็นเวลานานหลายชั่วโมง	 ที่ผ่านมาเมื่อปี	 2563	พบว่าสถิติไฟฟ้าดับบริเวณหน่วยวิจัย	 มีจำานวน	 36	 ครั้ง	 
กนิเวลานานทีสุ่ด	7	ชัว่โมง	อาจกอ่ผลกระทบ	หรอืความเสยีหายแกผ่ลติผล	หรอืการทำางานวจิยัของหน่วยวจิยั	 
ดังนั้น	 เป้าหมายโครงการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้	 จึงเน้นศึกษาและพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน	 แหล่งสะสมพลังงานแบตเตอรี่ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์	 หาแนวทางลดปัญหาไฟฟ้าดับ	
ตลอดจนลดคา่ใช้จา่ยดา้นพลงังานไฟฟา้แก่หนว่ยวิจัยขนุหว้ยแหง้	สถานีวจิยัเกษตรหลวง	อนิทนนท์	โดยคาดวา่ 
จะสามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ได้อย่างน้อย	 95%	 เป็นระยะเวลาไม่เกิน	 8	 ชั่วโมงในแต่ละคร้ัง	 
ท้ังยัง	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้ประมาณ	 30%	ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยผลิตไฟฟ้า	 พร้อมศึกษา
คุณลักษณะของแหล่งสะสมพลังงานแบตเตอรี่ชนิด	Aqueous	Sodium	Ion	Battery	สำาหรับการใช้งานใน
อาคารและภาระโหลดต่างๆ	 โดยประเมินคุณลักษณะทางวิศวกรรมเทียบกับข้อกำาหนดทางเทคนิค	มีอัตรา
การชาร์ต/ดิสชาร์ตแบตเตอร่ี	 อายุการทำางานของแบตเตอรี่	 การตอบสนองการจ่ายโหลดเป็นอาทิ	 รวมถึง 
ประเมนิความคุม้คา่การลงทุนจากใชง้านแบตเตอรีด่งักลา่วดว้ย	โดยจะดำาเนินการ	3	อาคาร	คอื	อาคารเพาะเลีย้ง 
เนื้อเยื่อพืช	อาคารคัดบรรจุไม้ดอก	และอาคารเก็บหัวพันธุ์ไม้ดอก
	 ทีมวิจัยประกอบด้วย	 หัวหน้าโครงการ	 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมทีมผู้ร่วมวิจัย	
ได้แก่	คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล, อาจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ, ดร.นเรศ สุยะโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
นวัตกรรมดิจิทัล	 มช.	 ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายอรรถพร สุพรรณนนท์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก	และนายอภินันท์ ชื่นฉอด นักศึกษาระดับปริญญาโท	ภายใต้ระยะเวลาดำาเนินการ	1	ปี	 
นับจากวันที่	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2565

นำาผลงาน	สง่เขา้รว่มประกวด	"The International Design Awards (IDA)"  
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้เริ่มจัดการประกาศผลรางวัลระดับนานาชาติ
ตั้งแต่ปี	2007	โดยในปี	2021	มีผลงานจาก	80	กว่าประเทศเข้าร่วมงาน
	 โดย	SANTI	Children	Development	Center,	SATIT	CMU	
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก	 (ศูนย์สันติ
ศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก)	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับรางวัล	 
"IDA DESIGN AWARDS 2021 ระดบั Silver" ใน	Category	:	Interior	
Design-Renovation
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาตชิาย ดวงสอาด 
รองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมการเรียนรู้	วทิยาลยัศลิปะ	สือ่	 
และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่ใหก้ารตอ้นรบั
คณะผู้บริหาร	จากคณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ	 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง	นำาโดย	 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ อาจารย์อาวุโส	 พร้อม	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหารการคลัง 
และพัสดุ	 และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ร่วมเป็นประธานรับมอบ	 เครนไฟฟ้าขนาด	 3.2	 ตัน	 จาก	นายพีระ  
เลาหกานต์นิยม (นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น	 12)	 กรรมการ 
ผู้จัดการ	บริษัท	ลี	แมชชีนเนอรี่	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งได้บริจาคให้แก่ภาควิชา 
วิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 28	 
มกราคม	2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ ์จักรพทิกัษ์ คณบดวิีทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	นายอำานาจ	จงยศยิ่ง	ประธานชมรม
สื่อมวลชนอาวุโส	จังหวัดเชียงใหม่	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ	 ภายใต้โครงการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกำาลังคนที่มี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต	ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย	
ประเภทประกาศนยีบตัร	(Non-Degree)	ในการจดัหลกัสตูรฝกึอบรมดจิิทลัใหแ้ก่
สมาชิกชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน	และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ
ชมรมส่ือมวลชนอาวโุส	จงัหวดัเชยีงใหม	่ในยคุอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร	ใหป้รบัตวัเขา้กบัความต้องการอตุสาหกรรม	เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื	
ตามนโยบายยทุธศาสตรช์าต	ิ4.0	(Thailand	4.0)	ณ	โรงแรมแอทพงิคน์ครรเิวอรไ์ซด	์ 
จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2565	 ซึ่งกิจกรรมงานในวันดังกล่าว	 
ได้มีสมาชิกชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่กว่า	 30	 ท่าน	 เข้าร่วมรับฟัง
การแนะนำาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ	 หลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัล	 พร้อมรับฟัง 
การบรรยายหวัขอ้พเิศษ	“ธรุกจิปรบัตวัอยา่งไร? หลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”	เพื่อนำาข้อมูลความรู้ต่างๆ	ไปปรับใช้
ในสถานประกอบการของตนเองต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ให้การต้อนรับ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทน 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 และคณะบุคลากร	 
เข้าดูงานด้านการบริหารและดำาเนินงานโรงพยาบาล	ณ	 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	 
คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2565

 

• วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 •

งานวชิาการรับใช้สงัคม จาก มช. "โครงการตุก๊ตาวเิศษ" ท่ีชักชวนอาสาสมัครมาตดัเย็บตุก๊ตา 
จำาลองแบบอวัยวะมนุษย์ เพื่อใช้ประกอบการสอบถามผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ  

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ 
หัวหน้าโครงการตุ๊กตาวิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร	 คณบดี	 เข้าศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการจัดทำา
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่	 หลักสูตร	 Non	 degree	 และหารือทางด้านวิชาการ
ร่วมกัน	ณ	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	
27	มกราคม	2565

	 ชมรมนักศกึษาเกา่	มช.	โคราช	นำาโดย
คุณโสภดิา เพญ็พาส	นกัศกึษาเกา่	มช.	รหสั	15		 
นัดหมายพบปะสังสรรค์รวมพลนักศึกษาเก่า	
มช.	 โคราช	 หลังจากห่างหายจากกิจกรรม 
มานาน	เมือ่ลกูช้างโคราชได้รบัวคัซนี	ปอ้งกนั
โควิด	19	ทั่วหน้า	ก็ถึงเวลานัดหมาย	เพื่อลด
ความคดิถึง	เร่ิมตน้ดว้ยการเยีย่มเยอืนกจิการ	
ในโครงการThe	Sky	เขาใหญ่	ของคุณสุพงศ์ 
สินธุรัตน์ รหัส	11	นักศึกษาเก่าคณะเกษตร	 
กับที่พักในบรรยายกาศแสนอบอุ่น	 ภายใต้
การโอบลอ้มของขนุเขา	ตอ่ดว้ยการมาน่ังทาน	
อาหารคาวหวานหลากหลาย	ณ	ร้าน	Creek	
รา้น	Kham	ของคุณเดน่ บณัฑติ	นกัศกึษาเกา่
คณะมนษุยศาสตร	์(จติวทิยา)	รหสั	21	ซึง่ขณะนี ้
มีร้านเปดิรวมแลว้ทัง้หมด	4	สาขา	เจา้ของร้าน
พรอ้มใหก้ารตอ้นรบัดว้ยความอบอุน่	ปิดท้าย
ดว้ยการแตง่ชดุคาวบอย	ทานสเตก็แสนอรอ่ย	
ทีร่า้นสเตก็ตวัพอ่	เขาใหญ	่(Super	steak)	ของ
คุณนิกร ศรีวิลัย ของนักศึกษาเก่า	รหัส	30	
คณะเกษตรศาสตร์	กิน	เที่ยวสุขใจ	ในโคราช	
ลูกช้างท่านใดอยากตามรอยร้านลูกช้างเชิญ
อุดหนุนกันได้เลย

	 นักศึกษา	อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	พร้อม
เพ่ือนร่วมทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ภายใต้ชื่อ
ทีม	 CEBERUS	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	
พร้อมเงินรางวัล	10,000	บาท	ในการส่งไอเดียในการ
วิเคราะห์และบริหารวิกฤตการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า	
ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและ	 Big	 Data	 ในโครงการ	
FAIPA	HACKATHON!	ซึง่ในทมีประกอบไปดว้ยสมาชกิ	
5	ท่านได้แก่

นักศึกษา-อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเพื่อนร่วมทีมจาก มช. คว้ารางวัล

ในโครงการ FAIPA HACKATHON! 18 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์    

1.	พิชญ์พาณี บุญประดับ คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	620515005
2.	ธนดล เดชประภากร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	630610734
3.	ภานุพงษ์ เกี๋ยงคำา	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิทยาการข้อมูล	620510695
4.	พงศกร รัตนพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	630610749
5.	ว่าน วิริยา	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาเคมี	และ	ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่	8-16	มกราคม	2565	โดย	GISTDA	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	โดยมี	ดร.อานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	อดีตผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	มาเป็นกรรมการ	ร่วมกับกรรมการผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน

ไดร้บัการเสนอชือ่ชงิรางวลั WiT Wonder Woman 2022 เป็นคนไทย 
เพียงคนเดียวที่เข้ารอบสุดท้าย ประเภทรางวัล “เพื่อสังคม”
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ที่ปรึกษา       : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

	 วาระการดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย ์
นิเวศน์ นันทจิต	ดำารงตำาแหน่งครบกำาหนด	4	ปี	ในวันที่	24	กรกฎาคม	2565	และสภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	เพื่อดำาเนินการสรรหาผู้สมควรดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		และได้เปิดรับสมัครผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	วาระการดำารง 
ตำาแหน่ง	พ.ศ.	2565	-	2569		ระหว่างวันที่	23	ธันวาคม	2564	ถึง	วันที่	5	มกราคม	2565		โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เสนอชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ในวันที่	6	-	7	มกราคม	2565	ที่ผ่านมา		ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยการสรรหา 
อธิการบดีกำาหนดให้รายชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีได้มาจาก	 2	 ทาง	 คือ	 1)	 การสมัคร
ของผู้ที ่มีความสนใจ	และ	2)	การเสนอชื่อ	ซึ่งมีผู ้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบด	ี
จำานวนมากกว่า	20	คน	
 การสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกระบวนการอย่างไร?
	 กระบวนการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
โดยสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนสองคน	ประธาน 
สภาพนักงาน	นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจำา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำา	และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งสิ้น	 7	คน	 เรียกว่า	“คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่”	คณะกรรมการสรรหาชุดนี้จะดำาเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	 
และรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาเพื่อดำารงตำาแหน่งอธิการบดี	เมื่อได้รายชื่อ 
ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีจากการเสนอชื่อและการรับสมัครแล้ว	 คณะกรรมการสรรหา 
จะตรวจสอบและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วน	มีประวัติและผลงานดีไว้จำานวนไม่น้อยกว่า 
สามชื่อแล้วดำาเนินการทาบทาบ	 ผู้ที ่ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครจะต้องนำาเสนอวิสัยทัศน ์
ต่อคณะกรรมการสรรหา	 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที ่มีความเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งอธิการบดี 
ให้เหลือจำานวนสองชื่อ	ก่อนจะนำาเสนอรายชื่อผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกต่อสภามหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	ในกรณีที ่
คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเมื่อได้มีการเสนอวิสัยทัศน์แล้วบุคคลใดมีความโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื ่นอย่างชัดเจน	 
คณะกรรมการสรรหาอาจเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงชื่อเดียวก็ได้	จากนั้นสภามหาวิทยาลัย 
จะเชิญผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหามานำาเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง	 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีจำานวนหนึ่งชื่อ	และนำาความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป	
	 เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเป็นอธิการบดีแล้ว	 สภามหาวิทยาลัยจะดำาเนินการแต่งตั้ง	 
“คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี”	เพื่อทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงาน 
และภาวะความเป็นผู้นำาของอธิการบดีว่ามีการบริหารงานเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่	 
โดยมีการประเมินผลจำานวน	 2	 ครั้งในวาระการดำารงตำาแหน่ง	 4	 ปี	 คือ	 รอบ	 1	 ปี	 6	 เดือน	 และ 
รอบ	3	ปี	แล้วรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมสภาฯ	พิจารณาทุกครั้ง	ทั้งนี้	เพื่อให้การบริหารงาน 
ของอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่สภาฯ	ได้กำาหนดไว้ให้มากที่สุด

 เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถนำาผลการหยั่งเสียงโดยประชาคม มช. มาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
	 การหยั่งเสียง	คือ	รูปแบบการลงคะแนนเพื่อหาความนิยม	ซึ่งมิได้เป็นเป้าประสงค์หลักของ 
การสรรหาอธิการบดีที่มุ ่งคัดหาผู้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นอกจากนี้	ผลจากความแตกแยกภายในองค์กรหลังจากการโจมตีระหว่างกัน 
ในกระบวนการหาเสียงเพื่อเรียกความนิยมในอดีตนั้น	ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหาอธิการบด ี
โดยไม่นำาการหยั่งเสียงมาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา	ทั้งนี้	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2546	 
ได้ระบุถึงร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการได้มาซึ่งอธิการบดีว่า	“ต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใส  
ไม่ใช้การเลือกตั้ง แต่ให้ใช้วิธีการสรรหาตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย”	ประกอบกับมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ครั้งที่	 14/2564	 เมื่อวันที่	 30	 ธันวาคม	 2564	ที่ประชุมได้หารือและ 
กำาหนดว่า "ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หากมีการหยั่งเสียงเกิดขึ้น มิให้ใช้ความถี ่
จากการหยั่งเสียงเป็นเกณฑ์ชี้ขาดในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา" และล่าสุด	 

กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มีสาระสำาคัญว่า	 “ในการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดีทุกขั้นตอน 
ให้ใช้วิธีปรึกษาหารือ และมิให้ดำาเนินการโดยวิธีเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง หากปรากฏหลักฐาน 
ว่าผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อรายใดยอมรับวิธีการดังกล่าว ให้คณะกรรมการตัดชื่อ 
ออกจากกระบวนการสรรหา และถ้ามีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสนับสนุนก็ให้ถือว่า 
มีความผิดทางวินัย”	 เนื่องจากการที่ศาลจะมีคำาสั่งทุเลาการบังคับตามข้อบังคับดังกล่าว	
จะส่งผลให้กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดำาเนินการอยู่ขณะนี้	 
ต้องล่าช้าออกไป	 และจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ	 ตามมาตรา	 66	 วรรคสอง	 
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ	 2542	 และข้อ	 72	 วรรคสาม	 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ	 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	2543
	 อย่างไรก็ตาม	การแก้ไขข้อบังคับสามารถทำาได้	แต่จำาเป็นต้องกระทำาก่อนหน้าที่จะเริ่ม
ต้นกระบวนการสรรหา	ในเวลานี้กระบวนการสรรหาได้เริ ่มต้นไปเรียบร้อยแล้ว	หากกระบวนการ
สรรหาอธิการบดีล่าช้าออกไป	 ภารกิจเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะหยุดชะงัก	 แม้จะม ี
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี	 แต่ผู้รักษาการแทนจะไม่สามารถผลักดันงานเชิงนโยบาย	 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิด 
ภาวะวิกฤติดังเช่นในกรณีการระบาดของโรคโควิด-19	มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องมีผู้นำาที่มีอำานาจ
ในการดำาเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที
 นักศึกษาจะสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง
	 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้	 ได้แก่	 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย	 โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการอธิการบดีที่มีคุณสมบัติอย่างไร	 
และต้องการให้อธิการบดีท่านต่อไปพัฒนา/ปรับปรุงเรื่องใดบ้าง	ความเห็นดังกล่าวจะถูกนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและสภาฯ	ทำาให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป
	 นอกจากนักศึกษาแล้ว	 อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็สามารถมีส่วนร่วม 
ผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อประธานสภาพนักงาน	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของพนักงาน	อาจารย์	 และบุคลากร	ทั้งใน
กระบวนการสรรหาและในการหยิบยกประเด็นต่าง	ๆ 	ไปพิจารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ศาลปกครองเชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2564	 
ได้มีคำาสั่งยกคำาขอทุเลาการบังคับตามกฎ 
ที่มีผู ้ขอให้ศาลมีคำาพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2564	ข้อ	5	วรรคสาม	 	 จากการจัดการหยั่งเสียงเลือกอธิการบดี	 โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ผ่านระบบออนไลน์	เมื่อวันพุธที่	9	กุมภาพันธ์	2565	ที่ผ่านมา	มีผู้ลงคะแนน
ทั้งหมด	1,375	คน	ได้แก่	กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ	80	คน	กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน	
58	คน	กลุ่มนักศึกษา	1,237	คน	และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน	12	คน		(0.87	%	ของผู้มา
หยั่งเสียง

การจัดการหยั่งเสียงเลือกอธิการบดี
โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผ่านระบบออนไลน์


