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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ หม่อมหลวงดิศปนัดดา	 ดิศกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับการรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกโดย ดร.วิรไท	 สันติประภพ	 เลขาธิการและประธานคณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและ 
กล่าวแสดงความยินดีการมคีวามร่วมมอืในครั้งนี้ ณ หอ้งตะวัน กงัวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร ์
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปยังทำาเนียบเอกอัครราชทูต 
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 
เพื่อพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน
ทักษะภาษาฝรั่งเศสในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประกาศจัดตั้งสมาคม 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส Légion d’honneur ซึ่งจัดโดยสมาคมครู 
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
  ในการนี ้นางสาวภรภทัร	ไรส่งูเนนิ	นกัศกึษาช้ันปทีี ่3 สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ซึ่งชนะรางวัลที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหา (ระดับอุดมศึกษา) ได้เข้าเฝ้า 
ทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ	นายแพทย	์นเิวศน	์
นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 
การประกาศเกยีรติคุณบคุคลผู้มอุีปการคุณตอ่วงการ
ห้องสมุด ประจำาปี 2564 จากสมาคมห้องสมุด 
แหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์ฯ ศาสตราจารย์คลนิกิ	 
นายแพทยน์เิวศน	์นนัทจติ	อธิการบดมีหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้นำาองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงาน เล็งเห็นความสำาคัญของห้องสมุดของ
มหาวทิยาลัยในฐานะหัวใจของการศกึษามาโดยตลอด 
ช่วงวาระการทำาหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ดำารงตำาแหนง่คณบดคีณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั

 ปัจจุบันพบว่าประชากรเต่ามะเฟืองทั่วโลกมีจำานวนลดลงมาก จากการประเมินบัญชี 
ชนดิพนัธุท์ีถ่กูคกุคามขององคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN Red List)  
เตา่มะเฟอืงจึงจดัเปน็สตัวท์ีมี่แนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์(Vulnerable: VU) จากการสำารวจ ประเทศไทย
ไม่พบการวางไข่ของเต่ามะเฟืองเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี จนกระทั่ง 2 ปีที่ผ่านมา พบการ
ขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองเป็นจำานวนกว่า 20 รังที่ชายหาด บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา ถือว่า
เป็นเรื่องที่สร้างความน่ายินดีแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยศนูยว์จิยัชีวศาสตรท์างสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตรท์างสตัวแ์พทยแ์ละสตัวแพทยส์าธารณสขุ 
คณะสตัวแพทยศาสตร์ นำาโดยศาสตราจารย	์นายสตัวแพทย	์ดร.กรกฎ	งานวงศพ์าณิชย	์หวัหนา้
ศนูยว์จิยัฯ รว่มกบั ศนูยวิ์จยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทะเลอนัดามนัตอนบน กรมทรพัยากร
ชายทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นำาโดย	 ดร.ก้องเกียรติ	 
กิตติวัฒนาวงศ์	 ผู้อำานวยการศูนย์ เข้าศึกษาวิจัยโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ประชากรของ 
เต่ามะเฟืองจากการวางไข่อย่างใกล้ชิด
 เต่ามะเฟืองมีลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะตัว จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพน้อย 
เปน็เหตุผลหนึง่ทีท่ำาใหก้ารขยายพนัธุต์ามธรรมชาตนิัน้นอ้ยลงไปดว้ย ทมีวจิยั ศนูยว์จิยัทรพัยากร 
ทางทะเลฯ เกิดข้อสงสยัเกีย่วกับแม่เตา่มะเฟืองท่ีเขา้มาวางไขท่ีภ่เูกต็และพงังาในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา 
ว่า มีจำานวนทั้งหมดกี่ตัว เพื่อให้สามารถคาดการณ์ถึงจำานวนประชากรของเต่ามะเฟืองที่มีอยู่ใน 
ธรรมชาติในบริเวณชายฝั่งประเทศไทยได้ จึงเกิดการศึกษาโครงสร้างด้านพันธุศาสตร์ของ 
เตา่มะเฟือง โดยการนำาเอาเนือ้เยือ่ของลกูเตา่ท่ีเสยีชวีติตัง้แต่ในรงั จำานวน 149 ตัวอยา่ง แยกมาจาก 
ทัง้หมด 14 รงั จาก 5 ชายหาด ในระหวา่งปีพ.ศ. 2561-2563 สง่มาใหท้มีนกัวจิยั ศาสตราจารย	์ดร. 
นายสัตวแพทย์	 กรกฎ	 งานวงศ์พาณิชย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาคำาตอบ ซึ่งจากการ

มช.ร่วมวิจัย ความหวังใหม่แห่งท้องทะเล
เต่ามะเฟืองวางไข่เพิ่มขึ้น สะท้อนธรรมชาติกำ ลังฟื้นฟู

(อ่านต่อหน้า 2)

นศ.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เข้ารับพระราชทาน
รางวัลการตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชยีงใหม ่และตลอดชว่งการดำารงตำาแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยได้ 
ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
ของสำานกัหอสมดุ รวมถงึการสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาสำานกัหอสมดุ 
ท้ังด้านการเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น 
ห้องสมุดสมัยใหม่เป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้สำานักหอสมุดสามารถพัฒนาบริการ 
ไดต้ามเปา้หมาย สามารถจดัการและบรกิารทรพัยากรสารสนเทศดว้ยนวตักรรม
บรกิารและเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลดตีอ่การใช้บริการ
ห้องสมุดของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ที่สามารถใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล ณ อาคารสำานักหอสมุดและ 
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ See less

อธิการบดี มช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
บุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 ศาสตราจารยค์ลินิก	นายแพทย์นเิวศน	์ทันทจติ	อธิการบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท
แก่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดที่ 48  
ในโอกาสท่ีคณะกรรมการดำาเนนิการฯ เขา้รบัตำาแหนง่ชดุใหม่ โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย	์ 
ทนัตแพทย	์ดร.นฤมนสั	คอวนชิ	ประธานกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมให้การประชุม  
ณ หอ้งทองกวาว ชัน้ 3 สำานักงานสหกรณอ์อมทรพัย ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่จำากดั

 มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่จัดกจิกรรมจบัรางวลัสำาหรบัผูร้ว่มตอบแบบสอบถาม 
โครงการศึกษาคุณลักษณะของ Gen Z วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี  
รองศาสตราจารย	์เภสชักรหญงิอษุณย์ี	คำาประกอบ	รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่และหัวหนา้โครงการวจิยั กลา่วความเป็นมาและวตัปุระสงคข์องกิจกรรม 
และจบัรายชือ่ผูโ้ชคดเีพือ่รบัรางวัล ทาง LIVE ผา่น Facebook วทิยาลยัการศกึษา
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สัมพันธ์	 สิงหราชวราพันธ์	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำาปี 
ด้านมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิารเครอืขา่ยภาคเหนอื ประจำาป ี2564 โดยม ี
รองศาสตราจารย	์ดร.วนิติา	บณุโญดม	รองประธานคณะกรรมการความปลอดภยั
ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สังเกตการณ์จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบัน
อดุมศกึษา ผู้บรหิาร คณาจารย ์นกัวจิยั และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับหอ้งปฏบิตักิาร  
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนา 
ดา้นมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร 3 ระดบั ไดแ้ก่ เครอืขา่ยวิจยัภมูภิาค 
(Network) มหาวทิยาลยัแมข่า่ย (node) และลูกข่าย (sub-node) ร่วมกนัแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัย มุ่งสู ่
การพฒันามาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิารทัว่ประเทศ ณ หอ้งประชุม 201  
ช้ัน 2 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2565

มช.ร่วมวิจัย ความหวังใหม่แห่งท้องทะเล ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

MOU พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทย-จีน
“สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน)”

ศกึษาโดยวิธีการเปรยีบเทยีบพนัธุกรรมจากสว่นของ Mitochondria ซึง่เปน็ลักษณะพันธกุรรมทีถู่กถา่ยทอด 
มาจากแม่เท่านั้น ในตำาแหน่ง Control Region ของส่วน D-loop หากมีลักษณะท่ีตรงกันก็จะแสดงถึง 
แมเ่ตา่ตวัเดยีวกนันัน่เอง ซึง่พบวา่ไขท่ัง้ 14 รงันีม้าจากแมเ่ตา่จำานวน 3 ตวั และทีน่า่สนใจคอื พบแมเ่ตา่ 1 ตัว 
ที่กลับมาวางไข่ในปีที่ 2 ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว ควรจะกลับมาวางไข่อีกครั้งในช่วง 3 - 5 ปี 
 ผลการศกึษาวจัิยครัง้นีส้รา้งความหวงัใหแ้ก่ผู้ท่ีรกัและสนใจในธรรมชาตอิยา่งมาก แสดงถงึสัญญาณ
ทีด่วีา่ธรรมชาตทิางทะเลกำาลงัคอ่ยๆ ฟ้ืนฟตูวัเองกลับมา	ศาสตราจารย	์ดร.นายสัตวแพทย	์กรกฎ ไดก้ล่าววา่  
“แม้เราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเล เราก็สามารถที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติได้ด้วยการลดการใช้พลาสติก หรือ 
การรีไซเคิลพลาสติก เนื่องจากสาเหตุการเสียชีวิตหลักอย่างหนึ่งของสัตว์ทะเลคือพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเล 
การที่เราช่วยกันทางอ้อมก็ถือว่ากำาลังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์เหล่าน้ีได้เช่นกัน” ซึ่งท่ีมาของ 
ความสำาเร็จนี้เกิดจากการไม่ละท้ิงคำาถามท่ีเกิดขึ้นกับธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึง 
ความสำาคัญและคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และมีจำานวนประชากร 
ไม่มากแล้ว จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  
นำาไปสู่การอนุรักษ์ และสร้างสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรวิชญ์	จันทร์ฉาย	คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิริกร	 
สันติโรจนกุล	หัวหน้าหน่วยดิจิทัลคอมเมิร์ซ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ลงนามความรว่มมอืทางวชิาการเพือ่พฒันาหลกัสตูรและบคุลากรไทย-จีนรว่มกนั ในโครงการวทิยาศาสตรมหา
บัณฑิต “สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน)”	ร่วมกับ  
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ China Intelligence Center โดย Ms.LIAN	Chen ผู้อำานวยการ 
สถาบันขงจื่อ พร้อมด้วย Ms.LAI	Lin	ผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การ
สนบัสนนุของกองทนุพเิศษแม่โขง-ลา้นช้าง และโครงการวจิยัภายใตช้ดุโครงการ การสรา้งผูป้ระกอบการเชงิดจิทัิล” 
ภายใตก้ารสนบัสนนุของ แผนงานคนไทย 4.0 โดยเขา้มามสีว่นในการจดัตัง้สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยดีจิทิลั

 โดยจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์
อเิลก็ทรอนกิสข์า้มพรมแดนไทย-จนี) (Digital Technology Management) (DTM) ซึง่เปน็หลกัสตูรทีจ่ะชว่ย 
ให้ทุกสาขาอาชพีสามารถมาตอ่ยอดเรียนรูทั้กษะเชงิ digital และ digital platform เพือ่กลายเปน็ startups 
หรือ digital workforce ไดใ้นอนาคต อกีทัง้สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ถอืเป็นสถาบนัท่ีมคีวามทันสมยั  
นอกเหนอืจากการทำาหนา้ทีเ่ผยแพรภ่าษาวฒันธรรมของจนีในแบบ traditional ซึง่ทางสถาบนัขงจือ่ยงัมองเหน็
ความสำาคัญต่อการสร้าง digital workforce ผ่านการทำากิจกรรมต่างๆเพื่อเรียนรู้ Platform E-commerce 
และการตลาดออนไลน์โดยใช้ภาษาจีนเป็นส่ือกลาง โดยได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลย ี
จดัประกวดการทำาส่ือการตลาดออนไลนส์นิคา้ไทยบุกตลาดจีน มาเปน็เวลาต่อเนือ่งถงึ 5 ปี โดยคร้ังล่าสุดใชช้ือ่วา่  
"จงชงิคพั" ทีมี่นกัศกึษาจากภาควิชาภาษาจนีและบริหารธรุกจิจากสถาบันอดุมศกึษาทัว่ประเทศกวา่ 100 คน 
เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนั้นจึงเชื่อว่าหลักสูตร DTM ที่ร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นก้าวแรกในกระบวนการสร้าง Project Manager หรือผู้จัดการ
โครงการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรท่ีมีทั้งทักษะภาษาไทย-จีน และทักษะภาษาดิจิทัล 
เพื่อการค้าผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี คุณจักรี	เตจ๊ะวารี	ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการ
และส่งมอบผลลัพธ์แผนงานคนไทย 4.0 และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ 
นวตักรรมการเรยีนรู ้วทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 Ms.Lian	Chen	ผูอ้ำานวยการฝา่ยจนี สถาบนัขงจือ่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ณพศิษฏ์	 จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
นวตักรรมดจิทิลั และ นายอฏิฐชยั	จกัรพิทกัษ	์ผูจ้ดัการสถาบันภาษาและวฒันธรรม 
AILC Education ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
เพื่อเปิดโลกการเรียนการสอนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Metaverse  
อยา่งเตม็รปูแบบเปน็ทีแ่รก ใหเ้ดก็ไทยมคีวามสามารถทางภาษาจนีในระดบันานาชาต ิ
(ระดับ YCT 4 และ HSK 4) เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจนถึงปริญญาตรี ในประเทศจีน พร้อมทั้งได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ 
Meta YCT Lab โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 30 ท่าน เข้าร่วมรับฟัง 
การแนะนำาโครงการ พรอ้มทัง้เรยีนภาษาและวฒันธรรมจนีในหอ้งเรยีน Meta YCT Lab  
โดยมีทีมงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เป็นผู้ตั้งค่าอุปกรณ์ 
Tablet และ VR พร้อมแนะนำาวิธีการใช้งานให้กับ นักเรียนและผู้ปกครอง  
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

	 ศาสตราจารย์	ดร.สาคร	พรประเสริฐ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และคณะ เขา้เยีย่มคารวะรองศาสตราจารย	์ดร.ประโยชน	์
อุนจะนำา	ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัด
ลำาพนู ในโอกาสเขา้หารอืความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งคณะเทคนิคการแพทย์
และศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฯ และสวัสดปีใีหม ่2565 ณ ศนูยก์ารศกึษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำาพูน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 ศาสตราจารย์	(เชีย่วชาญพิเศษ)	นพ.บรรณกิจ	โลจนาภวัิฒน์	คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
แพทยสภา และหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 โดยมี พลอากาศตรีนายแพทย์	 อิทธพร	 คณะเจริญ	
เลขาธิการแพทยสภา และผู้อำานวยการหลักสูตร ปธพ.9 เป็นประธานในพิธีเปิด 
พรอ้มดว้ย คณุอารยี	์เตชะหรวูจิติร	ประธานศาลอทุธรณ ์ภาค 5 โดยในงานจัดใหม้ ี
การบรรยายความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.จังหวัดเชียงใหม่กับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยคณุพชิยั	เลศิพงศอ์ดศิร	นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั
เชียงใหม่, การบรรยายโครงการ Medical and Health Hub โดย ศาสตราจารย์	
(เชี่ยวชาญพิเศษ)	นพ.บรรณกิจ	โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. 
และ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9, การบรรยายเร่ือง	 "โครงการ	 Chiang	Mai	
Wellness	City	and	Bio	Hub"	โดย คุณวิเชียร	เชิดชูตระกูลทอง	นักศึกษา
หลักสูตร ปธพ.9 และ รองศาสตราจารย์	ดร.ปิติวัฒน์	วัฒนชัย	รองผู้อำานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 15 
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยงานบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ เรือ่ง “โยคะอยา่งไรห่างไกล	Office	Syndrome”	เพือ่สง่เสรมิ 
และสนบัสนนุใหบ้คุลากรของสถาบนัฯ ตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพทัง้ทางกายใจ  
และหันมาใส่ใจการออกกำาลังกาย โดยนำาการฝึกโยคะ (Yoga) ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ทีส่ามารถทำาไดง้า่ย เหมาะสมกบัทกุเพศ ทกุวยั โยคะถอืวา่เปน็การออกกำาลงักาย
ทีช่ว่ยใหก้ลา้มเนือ้กลบัมาแขง็แรงและลดปญัหาออฟฟศิซนิโดรมไดด้ทีีส่ดุอยา่งหนึง่ 
ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้น้ีไดร้บัเกยีรตจิาก	ศาสตราจารย	์(เกยีรตคิณุ)	นพ.ขวญัชยั	 
ศุภรัตน์ภิญโญ	ผู้อำานวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงาน และ วิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 ท่าน คือ คุณครูฐานันดร	นามเขต	หรือ ครูฐา และ คุณอุไร	พูลเพิ่ม 
หรือ ครูเล็ก ครูผู้สอนโยคะมากว่า 5 ปี จากสถาบันโยคะฟรายเชียงใหม่ และ 
ดร.โศธดิา	นนัตะกลู	(ดร.น้ำาหวาน)	วทิยากรประจำาหนว่ยวจิยัโรคไม่ติดตอ่เรือ้รงั 
ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยส่ิงแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โดยมีบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมจำานวนทั้งหมด 60 คน จากทุกส่วนงานของ
สถาบนัฯ เขา้รว่มกจิกรรม ณ หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคาร 1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
สุขภาพ เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

 

• วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 •

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการจัดการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิการ และขยายโอกาส 
ทางการศกึษาในโครงการพเิศษสำาหรบัผู้ท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกาย พรอ้มพืน้ท่ีอำานวยความสะดวก 
ทั่วมหาวิทยาลัย ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียม

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำานาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาเก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 25 (รุ่น13 ) เป็นเจ้าภาพจัดงาน พิธีทำาบุญเลี้ยงพระเน่ืองในโอกาส 
ทำาบุญประจำาปี และพิธีแสดงมุฑิตาจิตนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 22 (รุ่น10)  

	 รองศาสตราจารย	์ชโูชค	อายพุงศ ์
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม
ประชุมและลงพืน้ที ่การตดิตามความกา้วหนา้ 
และแก้ไขปัญหาคลองแมข่า่จงัหวดัเชยีงใหม ่
ของราชเลขานุการในพระองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ 
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ทีห่อประชุมเตชะตงุคะ กองบนิ 41 อำาเภอเมือง 
จงัหวัดเชยีงใหม	่พลอากาศเอก	สถติยพ์งษ	์ 
สขุวมิล	ราชเลขานกุารในพระองคพ์ระบาท

การติดตามความก้าวหน้า
และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และคณะ ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ติดตามการดำาเนินงาน 
ดา้นการจดัการทีอ่ยู่อาศยัชมุชนบริเวณร่องกระแจะ (ดา้นหลงัวดัโลกโมฬ)ี การปรบัปรงุภมูทัิศน ์บรเิวณสะพานแมข่า่  
รัตนโกสินทร์ การเตรียมพ้ืนที่ท่ีอยู่อาศัย บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการปรับภูมิทัศน์  
ถนนระแกงถึงประตูก้อม โดยมนีายประจญ	ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาตราจารย์ชูโชค	
อายุพงศ์	ประธานคณะทำางานวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
ส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงและลงพื้นที่รายงานผลการปฏิบัติงาน
 ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดร้ว่มสนบัสนนุจงัหวดัเชยีงใหม ่ในการวางแผนมาตรการเร่งด่วน Quick Win  
3 ประเดน็คอื การจดัการใหมี้น้ำาตน้ทนุไหลในคลองแมข่า่ การศกึษาและออกแบบระบบบำาบดัและรวบรวมน้ำาเสยี 
เพิม่เตมิ และการปรบัปรงุสภาพคลองและภมูทิศัน์ตลอดแนว รวมทัง้การบรหิารจดัการทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนทีร่กุล้ำาลำาน้ำา  
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำาเนินการตามแผนแม่บทคลองแม่ข่า และได้จัดทำาแผนปฏิบัติการ หรือ ไทม์ไลน์  
เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการกำากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการทำางานให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ในงาน Engineers'Soul 2022 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ อาคารสมาคมนักศึกษาเก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. กรุงเทพ  
งานนี้มี พ่ี น้อง นักศึกษาเก่า 
วิศวกรรมศาสตร์ หลายรุ่น ร่วม 
กิจกรรมอย่างคับคั่ง บรรยากาศ 
เต็มไปด้วยความอบอุ่น
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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
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 นายวรีภทัร	สังข์รุ่ง	นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาวิชาแอนนเิมชนัและวชิวลเอฟเฟกต ์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการชีวิต 

นอกกรุง Localist สารคดีเชิงข่าว ในประเด็นเรื่องเงินดิจิทัล และการซื้อขายสินค้าทั่วไป 

โดยเฉพาะผลงานทางด้านศิลปะ ผ่านช่องทางเงินดิจิทัลท่ีกำาลังเติบโตและมีคนรุ่นใหม่ 

ให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งรายการออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 13.00 -13.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ในรายการ LOCALIST ชีวิต 

นอกกรุง ตอน คริปโตฯ clip on ชุมชน สามารถรับชมรายการได้ทาง https://www.

facebook.com/watch/?v=689795365720910

 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ
ระดับประเทศ ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.จิราพร	 กุลสาริน	 รางวัล "ครุฑทองคำา	
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น"	 ประจำาปี พ.ศ. 2564 นายกิตติชัย	 ทิพย์ทา รางวัล  
"ครุฑทองคำา	ลูกจ้างประจำาดีเด่น" ประจำาปี พ.ศ. 2564

 ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์	 ดร.กรกฎ	 งานวงศ์พาณิชย์	 สังกัดหน่วย 
พรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ” 
ด้านบริหารองค์กรการศึกษา ในวาระการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษา ANI CAMT
ให้สัมภาษณ์ในรายการชีวิตนอกกรุง 

Localist เรื่องเงินดิจิทัล

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ

 นายรชต	เย็นกล่ำา	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6	นายพงศกร	พรมมิ่ง	
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 5/7  โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ไดร้บัรางวัล 
RISING STAR CHEMISTRY จากการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบรรยาย 
ในหวัขอ้ “Citrus	Group	Antioxidant	Efficacy	and	Vital	Substance	Analysis”	 
ในการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ งาน 
KVIS International Science Fair (KVIS-ISF) ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์)  
เมื่อวันที่ 24-28 มกราคม 2565

นักเรียนสาธิต มช. คว้ารางวัล การนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
หัวข้อ “Citrus Group Antioxidant Efficacy and Vital Substance Analysis”

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ได้รับรางวัล 
“นักศึกษาเก่าเกียรติยศ” ด้านบริหารองค์กรการศึกษา


