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มช. ผลักดันโอกาสทางการศึกษา
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

	 	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์	ดร.เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	ประธานกรรมการนโยบาย องค์การ 
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ในโอกาสที่ร่วมหารือกับ 
ภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การกระจายเสียง 
และแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ThaiPBS) โดยมคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์	 ดร.วิลาสินี	 พิพิธกุล	 ผู้อำานวยการ ส.ส.ท. คณะกรรมการ 
นโยบายฯ และคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. ร่วมหารือ ณ สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

 การพัฒนาพลิกฟ้ืนความเหลื่อมล้ำาในการดำาเนินชีวิตของพื้นที่ระหว่างสังคมและ
ชนบทในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขมาตลอด เพื่อลดช่องว่างท่ีเกิดข้ึน  
ทางมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่จึงเกดิโครงการตา่งๆ มากมาย ทีท่ำาใหเ้หน็เหลา่คณาจารย ์นกัวชิาการ 
นักวิจัย ลงพื้นที่เข้าไปสู่ชุมชนห่างไกลเพื่อต้องการบูรณาการความรู้ไปกับการแก้ปัญหา และ
รวมไปถึงการที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆ ออกไปรับใช้สังคม โดยเฉพาะ
บัณฑิตที่นำาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 จากโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำาเภอ
อมก๋อยตามแนวพระราชดำาริของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี อยา่งยัง่ยนื  
ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริ ร่วมดำาเนิน
โครงการพระราชดำาริฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็น
ศนูยก์ลาง ในเขต อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม ่มาอยา่งตอ่เนือ่ง จนพบปญัหาวา่มนีกัเรยีนจำานวนมาก 
ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะสายการแพทย์ ทำาให้ขาดคนรุ่นใหม่
กลับมาพัฒนาท้องถิ่น จึงเกิดโครงการพิเศษเพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่ฯ ที่ผ่านเงื่อนไขของ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริม

ศาสนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัพิธทีำาบุญตักบาตรพระภิกษ ุสามเณร เน่ืองใน

วนัมาฆบชูา ประจำาป ีพ.ศ. 2565 โดยม	ีศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทยน์เิวศน	์ 

นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย 

คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณาจารย ์ขา้ราชการ เจ้าหนา้ที ่นกัศึกษา

และพุทธศาสนิกชน ร่วมพธิฯี เพือ่รำาลกึถึงวนัสำาคัญทางพระพทุธศาสนา เปน็วนั

ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกขท์า่มกลางพระอรหนัต ์

ทีไ่ดร้บัอปุสมบทจากพระพุทธเจา้ 1,250 รปู โดยมไิดน้ดัหมาย หลกัคำาสอนครัง้นี ้

มคีวามสำาคญัและเปน็หวัใจพระพทุธศาสนา คือละเว้นความช่ัว ทำาความด ีทำาจติใจ 

ให้บริสุทธิ์ และถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ 

การทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

 นาวสาวศิรดา	 โล	 บลูโย่	นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับตำาแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ ประจำาปี พ.ศ. 2565 

นักศึกษาแพทย์ มช.
คว้า "นางสาวเชียงใหม่
ประจำาปี พ.ศ. 2565"

(อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์โรม	 จิรานุกรม	 รองอธิการบดี	 พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปิติพงษ์	 ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการยูแสค ประจำาภาคการศึกษา 
Spring 2022 จำานวน 35 คน ในโอกาสที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยมอีาจารย์ฉายดรุณ	ทิพวรรณ	ผู้อำานวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และ
ขอนแกน่ รว่มต้อนรบัและพบปะแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบันกัศกึษาของโครงการฯ  
ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

	 	รองศาสตราจารย์	ดร.ชรินทร์	เตชะพันธุ์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th 

International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2022) 
: Frontier Research in the Future Challenges) ผ่านระบบออนไลน์ โดยม ี
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.	สจุนิดา	ศรวีฒันะ	คณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยี
ชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตอาหาร
และวิศวกรรม เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ประสทิธภิาพกระบวนการและเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม ่ความปลอดภยัของอาหาร 
การวิจัยผู้บริโภค ชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ 
สารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ โภชนาการและอาหารเสรมิ การบำาบดัและการใชข้องเสีย 
และผลพลอยได้จากอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เทคโนโลยีการผลิตพลังงานและ 
ทีไ่ม่ใชอ่าหารธรุกจิเกษตร อาหารการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนหวัขอ้อืน่ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565

	 	ศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทยน์เิวศน	์นนัทจติ	อธกิารบดีมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่พรอ้มด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรบั	Ms.Lian	Chen  
ผู้อำานวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์
เหรียญ	หล่อวิมงคล	และ ผู้อำานวยการขงจื่อฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าพบปะหารือ
ดา้นการจัดการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษาและวฒันธรรมไทย-จนีรว่มกนัในอนาคต 
ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ	นายแพทยน์เิวศน	์นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ เป็นประธานเปดิโครงการอบรมหลกัสตูร กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  
(Personal Data Protection Act : PDPA) เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าใจถึงสาระสำาคัญของ  
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย  
ทัง้ในสว่นขององคก์ร บุคลากร และนกัศกึษา และสง่เสรมิใหเ้กดิความตระหนกัใน
ความม่ันคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล รวมไปถงึการจดัเก็บและบรหิารจดัการ
ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภวัชร์	 มาลานนท์	 อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้ารับการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Online Meeting)  
ณ หอ้งประชมุบวัเรศ คำาทอง ชัน้ 5 อาคารสำานกังานมหาวทิยาลยั 2 มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

มช. ผลักดันโอกาสทางการศึกษา ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการศึกษา ซึ่งนางสาวณัฐวดี	 รำาไพพนาลี	 ได้ผ่านการคัดเลือก ด้วยความ
เพียรพยายามและการสนับสนุนจากภาควิชาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ก็สามารถสำาเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 55 ในสาขาวิชากายภาพบำาบัด และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 พร้อมกับบัณฑิตจากคณะอื่นๆ ท่ีร่วมเข้ารับกว่า 2,300 คน สร้าง
ความปลื้มปิติให้แก่ครอบครัว นับเป็นความภาคภูมิใจของภาควิชาและคณะท่ีได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
ด้านการศึกษาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงเรื่องการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำา 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมกันสร้างให้เกิดการพัฒนาแก่ชุมชน วางรากฐานให้ทั่วถึง  
ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทก็ตาม มหาวิทยาลัยได้ผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน 
ในพื้นท่ีห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษา จบมาเป็นบัณฑิตที่พร้อมกลับไปช่วยเหลือท้องถิ่นของตน 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำาหนดไว้
ในวสิยัทศัน ์“มหาวทิยาลยัชัน้นำาทีร่บัผดิชอบตอ่สังคมและการพฒันาทีย่ัง่ยืน” ถอืเปน็การสรา้งประโยชน์
แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

 ภาควิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่นำาโดยผูช้ว่ยศาสตราจารย	์	
ดร.ปฏิรูป	 ผลจันทร ์ ร่วมกับ Hamburg University of Technology, Germany รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ในยุโรป (Greece & Italy) รวมถึงมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา 
ไดร้บัทนุจาก Erasmus (EU) เพือ่ดำาเนนิโครงการ Sustainable solid WAste management and Policies:  
SWAP เน่ืองจากการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิ และสงัคมโลกขยายขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จงึตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุ
การจดัการกำาจดัของเสยีทีเ่พิม่จำานวนขึน้ ทัง้ยงัตอ้งเพิม่ท้ังประสิทธภิาพ รวมท้ังผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นจัดการ
ขยะมูลฝอยโครงการดังกล่าว ใช้วิธีการสร้างขีดความสามารถในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
 โดยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง ตลอดจนโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ปลูกฝัง 
ผูเ้ชีย่วชาญในอนาคต แนะนำาผลติภณัฑด์า้นวิชาการและด้านเทคนคิและอาชวีศกึษาและการฝกึอบรม (TVET) ใหม ่ๆ   
ให้กับครูและผู้ฝึกสอนโดยเน้นย้ำาเรื่องการจัดการขยะเป็นเป้าหมายหลัก ภายใต้ประเด็นความเสี่ยงด้าน
สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม กระบวนการหนว่ยบำาบัดของเสยี การฝงักลบ: การควบคมุการปลอ่ยมลพิษบนดนิน้ำา 
และอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
 นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสพร้อมได้รับประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ใช้งานได้จริง ในศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นโดยโครงการ SWAP ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานท้องถิ่น  
รวมถึงมหาวิทยาลัยผู้ให้บริการฝึกอบรม แม้กระทั่งผู้ประกอบกการที่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ สามารถเข้าถึง
การศึกษาทั้งหมดด้วย Open Online Learning Management System – OOLMS หรือ E-Learning ฃ
ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.swap-eplus.org/

วิศวฯ มช. รับทุนจาก EU ร่วมขบวนการ SWAP 
พร้อมดำ�เนินโครงก�รส่งต่อองค์คว�มรู้
เพื่อกำ�จัดของเสีย และขยะมูลฝอย
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แกว้ธรรมานุกลู คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการขยายฐานการเรียนรู้นวัตกรรม
ข้ามสาขาสู่การพัฒนาวิชาชีพ Inspiration Innovation Mind ผ่านระบบ Zoom 
Meeting โดยมีวทิยากรรับเชญิ ไดแ้ก ่ผูช่้วยศาสตราจารย	์ดร.เกษมศกัด์ิ	อุทัยชนะ  
และ ทมีพฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรมเร่ิมตน้ อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(STEP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์
นเิทศมคีวามเขา้ใจท่ีตรงกันและสามารถชีแ้นะให้ผูเ้รยีนพฒันานวตักรรมทีส่ามารถ
ต่อยอดทางธุรกิจได้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

 คณะผูบ้รหิารคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่นำาโดยคณบด ี
รองศาสตราจารย	์ดร.ธงชยั	ฟองสมทุร ให้การต้อนรับ นายฮิโรคาซึ	ซาซาฮาระ  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด และคณะ  
ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำาเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจน 
ความก้าวหน้าด้านอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในรอบปี พร้อมขอบคุณและหารือเกี่ยวกับ 
ความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการพัฒนานักศึกษาซึ่งดำาเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ก้องภู	 นิมานันท์	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง เมื่อวันที่ 2 
กมุภาพนัธ ์2565 ณ ลานเปตอง คณะบรหิารธรุกจิ การแขง่ขนักฬีาดงักลา่วเปน็ 1 
ในกิจกรรม	“คนรุน่ใหม	่ใสใ่จสขุภาพ” ภายใตโ้ครงการ “Happy	Workplace” 
ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างบุคลากรของคณะฯ ประกอบไปด้วย  
การแข่งขันเปตอง , ปิงปอง และกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง โดยมีระยะเวลา
ดำาเนินกิจกรรมตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนพฤษภาคม 2565 

	 รองศาสตราจารย	์ดร.ประโยชน	์อนุจะนำา	ผูอ้ำานวยการศนูยก์ารศกึษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ "หริภุญไชย" จงัหวดัลำาพนู เป็นประธานกลา่วเปิดการอบรม 
การให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การกำาหนดราคา
กลางพสัด	ุและแนวทางปฏบิตักิารกำาหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง	และการคำานวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์"	โดยมี นายวรพันธ์	ปัญญากาศ	
วิศวกรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยัทีป่ฏบิตังิานเปน็ประจำา ณ ศนูยก์ารศกึษาฯ ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ
ถึงแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตัวตามมาตราการควบคุมโรคติดต่อ 
COVID-19 ตามประกาศจังหวัดลำาพูนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด  
ณ อาคาร HPB 5 ศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม ่"หรภุิญไชย" จังหวดัลำาพนู 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

• วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 •

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามร่วม 25 สถาบัน เปิดโอกาส
ทางการศึกษายุคใหม่ ให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นักศึกษาเก่า มช. รหัส 13 จัดกิจกรรมสังสรรค์  
“	รักเพื่อน	คิดถึงเพื่อน	มช.13” ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำา 
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อ 13-15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  
โดยมี คุณกำาธร	ล้อวงศ์งาม เจ้าของสถานที่ ให้การต้อนรับ
เพื่อนๆ ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น บรรยากาศ
สวยงามของรีสอร์ทบวกกับความคิดถึงกันงของลูกช้าง 13 
ทำาให้กิจกรรมครั้งนี้มีแต่ความสุข สนุกประทับใจ

 ขอแสดงความยนิด ีกบันางสาว
พนิดา	 เข่ือนจินดา นักศึกษาเก่า มช. 
รหสั 58 คณะวจิิตรศลิป ์ทีไ่ดร้บัตำาแหนง่  
มิสแกรนด์นครพนม 2022
 ขอบคุณภาพจากเพจ ฉันชอบ
ดูนางงาม
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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

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดโครงการ The U.S. Ambassadors  

Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 “Conservation	of	Traditional	 

Lanna	 Architecture	 in	 Chiang	Mai” โดยมีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม ่	 รองศาสตราจารย์โรม	 จิรานุกรม	 รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ 

นายไมเคิล	 ฮีธ	 อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย  กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ พร้อมด้วย

นายฌอน	โอนีลล์	กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

พิธีปิดโครงการ The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 

“Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai”

 2. การอนุรักษ์บูรณะซ่อมแซมเรือนฯภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายให้กับ 

กลุ่มอาสาสมัคร นักศึกษา และผู้เข้าเยี่ยมชม ได้มีส่วนร่วมสังเกตการณ์และ 

เรียนรู้เทคนิคเชิงช่างและสถาปัตยกรรมเรือนในการบูรณะซ่อมแซมเรือนไม้โบราณ 

และถึงแม้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา 

ไม่สามารถดำาเนินการในส่วนการจัดอบรม workshop ในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม 

พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ปรับทั้งการจัดอบรมฝึกปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆมาดำาเนินการจัดทำา 

ผ่านรูปแบบออนไลน์ อาทิ  การสัมภาษณ์สล่า ช่างผู้เชี ่ยวชาญ นักวิชาการ ในรูปแบบ 

จัดเสวนา การอบรมฯ มีทั้งผ่านช่องทางเฟสบุคไลฟ์ และการบันทึกคลิปวีดิทัศน์ 

เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ แทนการจัดอบรมในพื้นที่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรน ี ผู ้อำานวยการสำานักส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม และผู้อำานวยการโครงการฯ กล่าวรายงานว่า พิพิธภัณฑ์ 

เรือนโบราณล้านนา ได้รับมอบทุนโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ  

เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม หรือชื่อย่อ AFCP โดยสถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย เพื่อดำาเนินงานการ	 “อนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

ล้านนาโบราณในจังหวัดเชียงใหม่”	 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานัก 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ.2562-2564) จนดำาเนินการโครงการแล้ว 

เสร็จนั้น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้ดำาเนินการโครงการโดย แบ่งเป็น 3  

ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

 1. การดำาเนินการอนุรักษ์เรือนโบราณ จำานวน 9 หลัง ซึ่งจำานวนเหล่านี้  

มีเรือนโบราณ 7หลังและ 2 ยุ้งข้าว จากจำานวนทั้งหมด14 หลังที่รวบรวมไว้ทั้งหมด

ของพิพิธภัณฑ์เรือนแห่งนี้ โดยได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซม บูรณะให้แข็งแรง 

 3. นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน โดยการนำาความรู้ ด้านวิถีชีวิต 

ภูมิปัญญาเชิงช่าง(สล่า) ในการ อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา เป็นบทสรุปโครงการ

ในการเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ นำามาจัดแสดง นิทรรศการภูมิปัญญาสล่า 

สร้างเรือน เพื่อ เผยแพร่ถ่ายทอดให้ความรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ให้กับผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

 นับได้ว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการ 

เล็งเห็นคุณค่าสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาของ 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดทั้งเป็นการสนับสนุน 

งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการบริการวิชาการ องค์ความรู้ 

ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการนี้จะทำาให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดส่งต่อ 

ให้คนรุ่นลูกหลานได้อย่างยั่งยืนสืบไป


