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ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง ประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรม วุฒสิภา พรอ้มดว้ยคณะกรรมาธกิารการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู ้
ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยวิีจยัและนวัตกรรม ณ หอ้งประชมุตะวนั กงัวานพงศ ์อาคารยทุธศาสตร ์
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2565

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง 
iExtract แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมติดตามการดำาเนินงาน “พืชกระท่อมไทย ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ มช. 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธกิารบด ี 
และ รองศาสตราจารย ์ดร.ยทุธนา พมิลศริผิล ผูอ้ำานวยการศนูยน์วตักรรมอาหารและบรรจภุณัฑ ์(FIN)  

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำายอง นักวิจัยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำาปี 2565” งบประมาณ
รวม 12 ล้านบาท จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการวิจัย เรื่อง 
"การประยกุตใ์ชส้ารออกฤทธิช์วีภาพจากราเพือ่อตุสาหกรรมอาหารสขุภาพ 
และการนำาไปใช้ทางการแพทย์เพ่ือการค้นหายาและการตรวจหาสารพิษ
ด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา" 
 ทนุศาสตราจารยว์จัิยดเีดน่นี ้มอบให้กบันกัวจิยัอาวโุสระดบัศาสตราจารย์
ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นงานวิจัยที่ทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบ 
ทางวชิาการและมีศกัยภาพในการนำาไปประยกุตเ์พือ่ใหเ้กิดผลในเชิงปฏบิตัหิรอื
สร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยในแต่ละปีจะมีเพียงแค่ 3 ท่าน
เท่านั้น ที่จะได้รับทุนนี้จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นักวิจัย มช. รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
ประจำาปี 2565 จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มช. เปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง
iExtract และโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทาน
ปรญิญากติตมิศักดิ ์ในงานพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้ที ่56 ประจำาปกีารศกึษา  
2563-2564 โดยมศีาสตราจารยเ์กียรตคุิณ นายแพทยเ์กษม วัฒนชยั นายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และมอบดอกไม้ 
ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
กล่าวตอ้นรบัและมอบของทีร่ะลกึ แกผู่ท้ีไ่ดร้บัพระราชทานปรญิญากติตมิศกัดิ ์ 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 คุณลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร) เป็นประธานในการประชุมหารือ 
ระหว่างสำานักงาน กปร.และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมือ่วันที ่24 มนีาคม 2565 โดยม ีศาสตราจารย ์ดร.นพ.พงษร์กัษ ์ศรบีณัฑติมงคล  
รองอธกิารบดี และ รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั ฟองสมทุร คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำาเพ็ญบุญกุศลศพ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล
และสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ถนอมศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา มารดา ม.ล.กัตติกา 
เกษมสันต์ ละอองศรี ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา
สำาโรงวัฒนา วัดปราสาท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม2565

 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เปน็ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิจยัระดบัชาตสิำาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ 65 : 
ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” โดยมีนายเรวัต รัตนกาญจน์  
ประธาน ปขมท.ชุดที่ 21 กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาย 
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำาคัญของงานวิจัยที่จะช่วย 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน การเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่จะ
นำาไปสู่การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การวิจัย รวมถึงการมีผลงานที่เป็นมาตรฐาน 
ได้รับการยอมรับทางวิชาการ ซึ่งสามารถนำาไปเป็นผลงานเพื่อขอการกำาหนด
ตำาแหน่งที่สูงขึ้นการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบนัอดุมศกึษา เริม่จดัครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2552 โดยกลุม่เครอืขา่ยหวัหนา้งาน 
ธุรการภาควิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปขมท. 
ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมขึ้นในปีเดียวกัน โดยได้มีการหมุนเวียน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน การจัดการประชุมในคร้ังน้ีมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศในการบรรยาย ตรวจแก้และวิพากษ์ผลงานวิจัย ทำาให ้
ผลงานวิจยัมคีวามครบถว้น ถกูตอ้ง สมบรูณ ์ตามหลกัวชิาการ จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่ 
30-31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2565  ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์   
ณ ห้องประชุมทองกวาว สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันีที่ 
31 มีนาคม 2565

มช. เปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กรมส่งเสริมการเกษตรและ
ภาคีเครือข่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม  
ในโอกาสตดิตามการดำาเนนิงาน “พชืกระท่อมไทย ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก บนพืน้ฐานผูป้ระกอบการ 
ยคุใหม”่ ภายใตโ้ครงการ “ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย ดว้ยพืชกระท่อมสูต่ลาดโลก” เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2565 
 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ในการน้ี ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดใ้หเ้กียรตเิปน็ประธาน
เปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract แห่งแรกของประเทศไทยและรับฟังการบรรยาย เรื่อง 
การวิจัยพัฒนา และแปรรูปสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง โดย รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 
ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) พร้อมนำาคณะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัด
พืชกระท่อมคุณภาพสูง ภายใต้การบริหารจัดการและดำาเนินงานโดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center, FIN) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก: นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4) ศูนย์สัตว์ทดลอง 5) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทภาคเอกชน 

 ดำาเนนิการเพือ่สกดัสารมลูคา่สงูสำาหรบัการใชใ้นอตุสาหกรรม โดยใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมเพือ่ให้ได้ 
สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถนำาไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
 1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Dietary Supplement) 
 2) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical) 
 3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง (Cosmetics and Personal Care) 
 รวมถึงการต่อยอดในการสกัดสารออกฤทธิ์ในพืชที่มีศักยภาพ เช่น กัญชา กัญชง หรือกระท่อมได้
อีกด้วย ซึ่งจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่“เป็นผู้นำาด้านการสกัดสารมูลค่าสูงที่มีความบริสุทธิ์สูง” 
 ทัง้นี ้อาคารนวตักรรมสารสกดัมลูคา่สงู iExtract มคีรภัุณฑช์ดุสกดัสารมลูค่าสงูและเครือ่งมอืตา่งๆ 
ได้แก่ ชุดสกัดที่ใช้ตัวทำาละลาย ชุดสกัดที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถทำาความดันได้สูงถึง 600 บาร์ และ
เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลแบบฟิล์มบางพร้อมปั๊มสุญญากาศ ขนาด 2 นิ้ว Wiped-Film Still With 
Vacuum Pump ซึง่สง่เสรมิใหเ้กดิการใชป้ระโยชนแ์ละขบัเคลือ่นสารสกัดพชืเปา้หมายใหส้ามารถตอบโจทย์
เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ เกิดการลงทุน การจ้างงาน และเชิงสังคมในด้านการจ้างแรงงาน และ 
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ซึ่งคาดว่าจะเกิดการขยายผลทางเศรษฐกิจต่อไปมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
 Cr : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เกศนิ ีเกตพุยคัฆ์ รองคณบดฝีา่ยวเิทศสมัพนัธ์
และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัฆคา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Nobumasa Hatcho ศาตราจารย์อาคันตุกะจาก  
Faculty of Agriculture, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือน 
เพือ่ร่วมหารือเกีย่วกับการตอ่อายขุอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ และโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง สำานักงานคณบดี  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

 เจา้ไวยวตั ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนธิิไวยวัต ณ เชยีงใหม ่เพือ่บุคคลพเิศษ  
และเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการไทย พร้อมด้วย ดร.ชวิศา 
ชวกุล เย่ียมชมการดำาเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การ
บรหิารสว่นตำาบลดอยหลอ่ เพือ่หาแนวทางการขยายงานบรกิาร พรอ้มทัง้มอบเงนิ 
และสิง่ของสนบัสนนุกจิกรรมของศนูยฯ์ โดยมี ศาสตราจารย ์ดร.สาคร พรประเสรฐิ  
คณบดคีณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรบั ณ อบต.ดอยหลอ่  
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร 
สำานักฯ ร่วมจัดทำาหลุมปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง ณ วัดผาลาด กิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Happy Society ซ่ึงเป็นกิจกรรมด้านจิตอาสา 
ที่สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดข้ึน โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารและ
บุคลากรสำานักฯ ซึ่งเป็นการนำาองค์ความรู้ที่ต่อยอดจากกิจกรรม Green Office 
ของส่วนงาน เพื่อไปบำาเพ็ญประโยชน์แก่วัดผาลาด พร้อมกันนี้สำานักส่งเสริม 
ศลิปวฒันธรรม มช. ยงัไดร่้วมถวายปจัจยัและขา้วของเครือ่งใชท่ี้จำาเปน็แดพ่ระสงฆ ์ 
ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรวชิญ ์ จนัทรฉ์าย คณบดวีทิยาลยัศลิปะ สือ่  
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่กลา่วเปดิคา่ยอบรมการพฒันาแอนนเิมชนั  
“Animation Summer camps” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน 
เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยในการอบรมครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับบริษัท 
The Monk Studios ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำาในการผลิตผลงานทางด้าน  
animations and visual effects มีผลานงานเปน็ท่ียอมรบัในระดบัสากล มีสว่นรว่ม 
ในการสรา้งภาพยนตร์ animation ชือ่ดงั เชน่  Rango, strange magic, final fantasy cv  
หรอืผลงานลา่สดุทีฉ่ายทาง netflix  เรือ่ง Wish dragon และผลงานอืน่ๆ อกีมากมาย  
นำาโดย คุณปวณีา มสีมาน Office Manager และคณุพทิกัษ ์ธยิานนัท ์Outreach 
Manager  ไดใ้หเ้กยีรตมิาเปน็วทิยากรถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณจ์ากการ
ทำางานในอตุสาหกรรมเกมและแอนนเิมชนั เพ่ือรว่มพฒันากำาลงัคนใหส้อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม และเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนในจงัหวดัเชยีงใหม ่
ได้พัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเข้าสู ่
อตุสากหรรมดิจิทลัในอนาคต โดยมนีางจนัทรจ์ริา  ศริพัิฒน ์ผูอ้ำานวยการพรอ้มดว้ย 
คณะผู้บริหาร คุณครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน
เรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 •

วัคซีน 2 เข็มไม่ป้องกันการติดโอมิครอน แนะเร่งฉีดกระตุ้นเข็ม 3 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ 
ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง 98% ทั้งนี้ วัคซีนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นหลังการฉีด 14 วัน 

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ  
"ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำายอง"
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 คณะเกษตรศาสตร์ 

ในโอกาสได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  ประจำาปี 2565 
จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

โครงการวิจัย เรื่อง "การประยกต์ใช้สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากรา
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ 

และการนำาไปใช้ทางการแพทย์เพื่อการค้นหา
ยาและการสำารวจหาสารพิษด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา"

งบประมาณ 12,000,000 บาท

 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ สำานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จัดประชมุปรบัปรงุและพฒันาเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทันสมัย เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ในการเผยแพรก่ารดำาเนนิงานตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ 
 การประชมุปรับปรงุและพฒันาเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหมค่รัง้นี ้ 
จดัขึน้ในวนัที ่30 มนีาคม 2565 โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรสัแสง   
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะทำางานปรับปรุงและ
ดแูลเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็ประธานเปิดการประชุม โดยมีผูป้ฏบิตังิาน 
ด้านประชาสัมพันธ์ และผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะ ส่วนงานต่างของมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่กว่า 50 สว่นงาน จำานวน 105 คน เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยั ใหต้อบสนองและรองรับตอ่อปุกรณต์า่งๆ ในปจัจบุนั ทีม่คีวามหลากหลาย 
มากข้ึน ประกอบกับเวบ็ไซตน์บัเป็นช่องทางการสือ่สารทีมี่ความสำาคัญตอ่การเผยแพร่ผลงาน กจิกรรมทางวชิาการของมหาวทิยาลยั 
ตลอดจนการดำาเนินงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรอย่างทั่วถึงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะทำางานปรับปรุงและดูแล
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดม้กีารพฒันาเวบ็ไซตเ์พือ่ใหร้องรบัระบบการทำางาน การจดัทำาเทมเพลทเวบ็ไซตส์ว่นกลาง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำาเนินงานได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการกำาหนดแผนการปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต์ระยะแรก 

ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ จับมือ ITSC มช. 
ผนึกกำาลังพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cmu.ac.th

 การประชุมดังกล่าวมีการบรรยาย เร่ือง ผลการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกและ
แก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมงานสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อเป็นการนำาเสนอข้อมูลสำาคัญของหน่วยงาน อันเป็นการสื่อสาร ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.cmu.ac.th/
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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

ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

 ศาสตราจารย ์(เชีย่วชาญพเิศษ) ดร.ทพญ.สริพิร ฉตัรทพิากร  จากคณะทนัตแพทยศาสตร ์และหวัหนา้หนว่ย Neurophysiology ศนูยวิ์จยัและฝกึอบรมสาขาโรคทางไฟฟา้
ของหวัใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ไดรั้บรางวลัทนัตแพทย์ดเีดน่ ดา้นวชิาการ ประจำาปี 2565 จาก ทนัตแพทยสภา  ในพธิมีอบรางวลัทนัตแพทยด์เีดน่  
ทนัตแพทยสภา วาระที ่9 (พ.ศ. 2562-2565) โดยม ีนายกทันตแพทยสภา เปน็ประธานในพธิฯี โดยการมอบรางวลัทนัตแพทยด์เีดน่ในครัง้นีเ้พือ่เปน็การยกยอ่งและเชดิชเูกยีรตแิกท่นัตแพทย์
ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและประกอบคุณงามความดี ตลอดจนมีความดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโท  
ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.พิศาส เทพสิทธา ทันตแพทยสภา ชั้น 5 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2565 ทีผ่า่นมา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เกษมศกัดิ ์อทุยัชนะ  
รองผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่
รางวัล “คนเลี้ยงม้า Award” จาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำานวยการด้านระบบ
นวัตกรรม สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA ภายในการจัดงาน 
“แถลงข่าวผลสำาเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย”  
เวททีีผ่สานกำาลงัความรว่มมอืจากภาคีเครอืขา่ยกวา่ 20 หน่วยงาน ทีร่ว่มสรา้งผูป้ระกอบการ  
สง่ตอ่องคค์วามรูด้า้นนวตักรรม มาพฒันาตอ่ยอดธรุกจิให้ประสบความสำาเรจ็ สำานกังาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน เดินหน้าผสานกำาลังจัดการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม รอบภูมิภาค 
รุ่นที่ 2 (นิลมังกร แคมเปญ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup  
นำานวตักรรมไปตอ่ยอดธรุกจิในแต่ละท้องถ่ินใหแ้ข็งแกร่ง เปดิรบัสมัครวนันี ้– 31 พฤษภาคม  
2565  ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thailand INNO BIZ Champion  

 อาจารย ์ดร.กรรณกิาร ์อนิตะ๊วงศ์ สงักดัคณะสาธารณสขุศาสตร ์  มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นท่ีมีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "Media  

Innovation Awards 2021" ประเภทบคุคล "รางวลับคุคลดเีดน่ดา้นนวตักรรมสือ่" 

จากกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์จากผลงานวจิยัเรือ่งระบบความเปน็จรงิ

เสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำาหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 รางวัล "Media Innovation Awards" เป็นการเสนอช่ือ โดยองค์กร  

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเฟ้นหาผลงานนวัตกรรมสื่อที่มีความสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย และ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้าง โดยการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล ในครั้งนี้ เป็นการ

เสนอชื่อจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

  หัวหน้าหน่วย Neurophysiology
ศูนย์ CERT CENTER คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำาปี 2565 จาก ทันตแพทยสภา

STeP ร่วมกับภาคีเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

คว้ารางวัลคนเลี้ยงม้า พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทย

ในโครงการ “นิลมังกร” รุ่นที่2

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.
รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านนวัตกรรมสื่อ” 

จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 


