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ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

             เม่ือวนัที ่6 เมษายน 2565 ได้มกีารประกาศผลการจดัอันดบัมหาวทิยาลยัโลก 
รายสาขาวิชา ประจำาปี 2022 โดย QS World University Rankings ซื่ง 
ผลปรากฎวา่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มีสาขาตดิอันดับโลกในปี 2022 จำานวนท้ังส้ิน  
10 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 
โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล มีจำานวนสาขา 
ที่ติดอันดับโลกมากสุดของประเทศไทย 

มช. ติดอันดับโลกจำ�นวน 10 ส�ข�
ม�กที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ใน QS World University

Rankings by Subject 2022

(อ่านต่อหน้า 3)

 นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช. ประสบความสำาเร็จในการประยุกต์ใช้ 
environmental DNA หรือ eDNA ในการสำารวจสิ่งมีชีวิตหายากในแม่น้ำา 
สายหลกัของประเทศไทย ชว่ยให้การสำารวจประชากรของส่ิงมชีวีติในแหลง่น้ำา
เปน็ไปได้งา่ยข้ึน และยังไมเ่ป็นการรบกวนการดำารงชีวติของสิง่มชีีวติในแหลง่น้ำา

(อ่านต่อหน้า 2)

นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช.
ประสบความสำ เร็จในการประยุกต์ใช้ 

eDNA สำ รวจสิ่งมีชีวิตหายาก
ในแม่น้ำ สายหลักของประเทศไทย

 ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นพินธ ์ฉตัรทพิากร ผู้อำานวยการศนูย์วจัิยและ
ฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานทุนนักวิจัยแกนนำา สวทช. ในโครงการวิจัยเรื่อง  
“การพฒันาแนวทางการรกัษาแบบใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละการใชย้ามุง่เปา้ไปที่ 
ไมโตคอนเดรยี เพือ่ปอ้งกนัรกัษาภาวะหวัใจล้มเหลวและสมองเสือ่มจากการใชย้าเคมบีำาบดัรกัษามะเรง็”  
เม่ือวนัท่ี 28 มนีาคม 2565 ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย ถนนพหลโยธนิ 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ในงานประชุมวิชาการประจำาปี (NSTDA Annual Conference: NAC)  ทั้งนี้
โครงการวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การค้นคว้าวิจัย เพื่อค้นหายาและสารออกฤทธิ์ เพื่อนำามาใช้ในการ
ปอ้งกนัความเสียหาย ทีเ่กดิกบัหวัใจและสมอง อนัเนือ่งมาจากการไดร้บัยาเคมีบำาบดัเพือ่รักษามะเรง็ 

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะท่ีมีนักศึกษาไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้นำานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2565 ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ (ร้อยละ 77.91) อันดับที่ 2  คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 65.43) และ
อนัดบัที ่3 คณะศกึษาศาสตร์ (ร้อยละ 64.09) และมอบใบประกาศนยีบตัรแกค่ณะทีส่ามารถสรา้ง
อัตราส่วนให้นักศึกษามาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติในปีก่อน ได้แก่ 
อันดับที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ (ร้อยละ 8.7) อันดับที่ 2 คณะการสื่อสารมวลชน (ร้อยละ 6.28) และ
อันดับที่ 3 คณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 5.24) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดง
ความยนิด ีในการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเชียงใหมค่รัง้ที ่6/2565 ณ ห้องประชุม  
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานเกียรติบัตรทุนนักวิจัยแกนนำา
แก่ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ CERT CENTER
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวโรดม ปิฏกานนท์ กุงสุลกิตติมศักดิ์ ฮังการี  
ณ นครเชียงใหม่ ผู้แทน ฯพณฯ ดร.ชานดอร์ ชิโพช เอกอัครราชทูตฮังการี  
ประจำาประเทศไทย เพือ่มอบหนงัสอืใหก้บัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่ใชป้ระโยชน์
ทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พรอ้มดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธญัญานภุาพ อานนัทนะ ผูอ้ำานวยการอทุยานฯ 
พรอ้มดว้ย รองศาสตราจารย ์นพ.ธน ูหนิทอง ผูอ้ำานวยการสำานกังานบรหิารและ
จดัการทรพัยส์นิ ร่วมใหก้ารต้อนรบั ดร.วชิยั ธญัญพาณชิย ์และ ดร.อารพีงศ ์ภู่ชอุม่  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสนำาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีานเขา้พบเพือ่ประชมุปรกึษาหารอืแนวทางการจดัตัง้บรษิทั
นติบิคุคลรว่มทนุ (Holding Company) ในฐานะทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหมม่ต้ีนแบบ
การดำาเนินงานจริงจากบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด และเข้าเยี่ยมชมแนวทาง
การดำาเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงการดำาเนินงานระหว่างท้ังสองมหาวิทยาลัย  
ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช. ประสบความสำาเร็จ ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 การศกึษาการกระจายตัวของส่ิงมชีวีติในแหลง่น้ำาเป็นสิง่สำาคญัในการอนรัุกษ์ การประเมนิความอดุมสมบรูณ ์ 
และการเฝา้ระวงัสิง่มชีวีติ รกุรานตา่งถิน่ อยา่งไรกต็ามวธิกีารศกึษาการกระจายตวัประชากรทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป จะ
เปน็การจบัสิง่มชีวีติทีต่อ้งการศกึษาจากแหลง่น้ำาดว้ยอุปกรณต์า่ง ๆ  เชน่ ตาขา่ยสวิง อวน เบด็ หรอืแมก้ระทัง่ 
การใชก้ระแสไฟฟา้ ซึง่การใชอ้ปุกรณเ์หลา่น้ี มขีอ้จำากดัหลายประการตามสภาพแหลง่น้ำา ทัง้ยงัไมส่ามารถสำารวจ
สิง่มชีวีติไดค้รบทกุชนิดโดยเฉพาะส่ิงมชีวีติทีม่จีำานวนนอ้ยและหายาก รวมถงึยังเป็นการรบกวนการดำารงชีวติ 
ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำาอีกด้วย
 Environmental DNA คอื ชิน้สว่น DNA สายสัน้ ๆ  ทีส่ิง่มชีวีติปลดปลอ่ยออกมาสูส่ิง่แวดลอ้ม ไมว่า่จะเปน็ดนิ  
น้ำา หรอื อากาศ โดยชิน้สว่น DNA เหลา่นีส้ามารถใชใ้นการสำารวจสิง่มชีวีติตา่ง ๆ  ทีอ่าศยัอยูใ่นสิง่แวดลอ้มนัน้ ๆ   
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำาสูงอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์ใช้ eDNA ในการศึกษา
การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำาเพื่อทดแทนวิธีการใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิมจึงมีความสำาคัญอย่างมาก 
เนือ่งจากเปน็วธีิการทีม่คีวามแมน่ยำาสงูสามารถตรวจหาสิง่มชีวีติได้แมจ้ะมจีำานวนนอ้ย และยงัไมเ่ปน็การทำาลาย 
ระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย
 ทมีนกัวจิยัภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่นำาโดย รศ.ดร.มสัลนิ โอสถานันตกุ์ล  
อาจารยป์ระจำาภาควชิาชวีวทิยา ไดท้ำาการสำารวจสิง่มชีวีติแบบเฉพาะเจาะจง ทัง้ในกลุม่ของสตัวค์รึง่บกครึง่น้ำา 
และปลา ในแหลง่น้ำาตา่ง ๆ  ดว้ย eDNA จากน้ำาตวัอยา่ง โดยตวัอยา่งของสตัวค์รึง่บกครึง่น้ำาคอื กระทา่งเหนือ 
(Tylototriton uyenoi) ซ่ึงเปน็สตัว์ทีม่ข้ีอมูลการกระจายตัวในธรรมชาตินอ้ยและยงัเสีย่งตอ่การสญูพนัธุอ์กีดว้ย  
(Vulnerable – VU) ในสว่นของกลุม่ปลานัน้ไดแ้ก ่ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ทีจ่ดัอยูก่ลุม่ทีใ่กลส้ญูพันธุ ์
อย่างยิ่ง มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Critically Endangered - CR) และปลาชะโด 
(Channa micropeltes) ท่ีเปน็ตวัการสำาคญัท่ีทำาให้ความหลากหลายของปลาในแหลง่น้ำาตา่ง ๆ  ลดลงจากการ 
ศกึษาพบวา่ eDNA สามารถใชใ้นการสำารวจประชากรและการกระจายตวัสิง่มชีีวิตทีอ่าศยัอยูใ่นแหลง่น้ำาตา่ง ๆ   
ทัง้ในแมน่้ำาสายหลกั เชน่ แมน่้ำาเจา้พระยา แมน่้ำาโขง รวมถงึ อา่งเกบ็น้ำาขนาดใหญ ่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แมน่ยำา  
และรวดเร็วกว่าวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในอยู่ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งมี
ชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำาอีกด้วย
 ทั้งนี้ รศ.ดร.มัสลิน โอสถานันต์กุล ยังมีความร่วมมือกับทีมวิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ
ประเทศอังกฤษ โดยนำาเอา eDNA ร่วมกับ Next generation sequencing (NGS) ไปใช้ในการสำารวจ
และระบุชนิดปลาที่พบในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา (แม่น้ำาปิง แม่น้ำาวัง แม่น้ำายม แม่น้ำาน่าน และแม่น้ำาเจ้าพระยา)  
ซึ่งสามารถทำาให้มองเห็นภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยำาว่ามีปลาชนิดใดบ้างอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำาบริเวณที่ทำาการศึกษา
 ในอนาคตทาง รศ.ดร.มสัลนิ โอสถานนัตก์ลุ และทมีวจัิย มคีวามสนใจทีจ่ะขยายขอบเขตการศกึษา 
ในการนำาเอา eDNA ไปประยกุตใ์ชส้ำาหรบัการสำารวจตดิตามสิง่มชีวีติในน้ำาทะเล โดยเนน้การประเมนิความเสีย่ง
ของโอกาสทีจ่ะพบแมงกระพรนุพษิในบรเิวณชายหาดของประเทศไทยทัง้ในฝัง่อา่วไทย และฝัง่ทะเลอนัดามนั

 สมัยก่อนการเดินทางมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นไม่ได้ง่ายดายนัก แต่ในยุคปัจจุบัน 
ที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วพร้อมความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงตั้งใจนำาเทคโนโลยี VR 360 องศา มาไว้ในรูปของเว็บไซต์ ตอบโจทย์
การเดินทางท่ีสามารถเข้าถึงภาพ Virtual Tour 360° ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกที่  
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไม่มีแว่น VR ก็ยัง
สามารถสมัผัสประสบการณท่ี์สมจรงิน้ันไดเ้พยีงแคม่อุีปกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์เชน่ Smart phone, 
Computer หรอื Tablet เชือ่มโยงอนิเทอรเ์นต็ พาคณุเสมือนอยูใ่นสถานทีส่ำาคัญของมหาวทิยาลยั
เชยีงใหมไ่ดท้กุทีเ่พยีงปลายนิว้สมัผสั  เพือ่ตอบโจทยว์ถิชีวีติของคนในปจัจบุนั พรอ้มขอ้มลูของ
สถานที่นั้น ๆ และกิจกรรมที่สำาคัญอีกมากมาย ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.ac.th/360/
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้ พร้อมปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยี 
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ในความทรงจำาของใครหลายคน เช่น ศาลาธรรม 
อ่างแก้ว อ่างตาดชมพู สถานที่ใหม่ ๆ เช่น ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการ 
ผู้เกษียณ หรือแม้แต่สถานที่ส่วนกลางที่หลายคนอาจเคยได้ใช้บริการ เช่น  สำานักหอสมุด  

ศนูยค์วามเปน็เลศิทางการแพทย ์อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ถูกออกแบบมาในรูปแบบ  
CMU 360 องศา รังสรรค์ความรู้สึกเสมือนอยู่ใน
สถานทีจ่รงิ พร้อมแผนท่ีนำาทางรบัรองว่าคณุจะสนกุ
และเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชม มช. มากยิ่งขึ้น
 ทั้งนี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ 360 องศา ผ่าน 
https://cmu.ac.th/360/ คุณจะพบกับหัวข้อที่
สามารถเลอืกรับชมได ้หรอืเลอืกเขา้ถงึสถานทีผ่า่น 
icon ที่จะปรากฏในหน้าแรก ดังนี้

เมื่อเลือกสถานที่แล้วคุณจะถูกพาไปยังสถานที่นั้นเพียงเสี้ยววินาที

 โดยจะปรากฏปุ่มวงกลมสีขาว เพียงคลิกก็จะเสมือนการก้าวเดินของคุณ
หรือจะกดปุ่มแผนผังเพื่อเลือกจุดที่ต้องการไป อีกทั้งยังมีรายละเอียดให้คุณได้เรียน
รู้เรื่องราวตามจุดที่สำาคัญอีกด้วย

เปิดเยี่ยมชม มช. สุด WOW

https://cmu.ac.th/360/
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 เทศบาลตำาบลศรีบัวบานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำาริในการฟื้นฟูแหล่งน้ำาตามธรรมชาติให้สะอาดสวยงาม กำาจัดวัชพืช  
สิ่งปฏิกูล ผักตบชวา และปรับปรุงทัศนียภาพ ให้เกิดความสวยงามของลำาน้ำา  
โดยมีพนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำาพูน 
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ตำาบล 
ศรีบัวบานร่วมกิจกรรมฯ ณ ลำาน้ำาแม่สาร ท่าน้ำาหน้าวัดทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน  
อ.เมือง จ.ลำาพูน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

 ศาสตราจารย์ ดร.ระววิรรณ โอฬารรตันม์ณี คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร รบัมอบเงินบรจิาคจำานวน 100,000 บาท 
จากคณุบษุยมาลี ธีรัทธานนท ์ผู้แทนของคณุบุษบา ธรีทัธานนท์ ภรรยาของอาจารย์
เลีย่ม ธรีทัธานนท ์เพือ่เปน็ทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน 18 มีนาคม 2565

 ศูนยบ์รหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดใ้หก้ารตอ้นรบั
คณะศึกษาดูงานจาก สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)  
ในโอกาสเดินทางมาศกึษาดูงาน ดา้นการจดัการเมอืงอจัฉรยิะ พลงังาน การจราจร 
การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร 
ศนูยบ์รหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มใหก้ารตอ้นรบั ณ ศูนยบ์รหิาร 
จัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จดัพธิเีปิดการอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
รุน่ท่ี 15 โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีแกว้ธรรมานกุลู คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ 
เปน็ประธาน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. บญุพิชชา จติตภ์กัด ีประธานกรรมการหลกัสตูรฯ  
กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ฉววีรรณ ธงชยั ผูอ้ำานวยการศนูยบ์รกิารพยาบาล  
กลา่วตอ้นรบั การอบรมจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่21 มนีาคม - 17 กรกฎาคม 2565 ผูเ้ขา้รบั 
การอบรม จำานวน 34 คน เป็นการเรียนในรูปแบบ Onsite ยุค New normal

มช. ติดอันดับโลกจำานวน 10 สาขา  ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

• วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 •

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ชวนน้อง ม.4-6 ร่วมกิจกรรม ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 
สัมผัสแนวทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม เพื่อตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

“เล่�สู่กันฟังกับมห�วิทย�ลัยเชียงใหม”่
ทุกวันอ�ทิตย์ เวล�  08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      นายไพทรู ไพศาลสขุวทิยา นายกสมาคม 
นกัศึกษาเกา่คณะวิศวกรรมศาสตร ์พรอ้ม 
นายสุชาติ โชคประจักษ์ชัด  เลขาธิการ  
สมาคมฯ และกรรมการสมาคม เป็นตัวแทน 
ในนามสมาคมนกัศกึษาเกา่คณะวศิวกรรม 
ศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ  
นายเกรยีงไกร ไชยศริวิงศส์ขุ นักศกึษาเก่า  
มช. รหสั 34  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ในโอกาส 
ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น ผูอ้ำานวยการทา่เรอื
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2565 ณ สำานักงานใหญ่การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 โดยผลการจัดอันดับปี 2022 มช.ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหลักเพิ่มขึ้น 2 สาขาวิชา รวมเป็น 3  
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Life Sciences & Medicine ซ่ึงได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น  
เป็นอันดับท่ี 353 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 385 และมีสาขาวิชาหลักที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้เพิ่มคือ  
Art & Humanities* และ Social Sciences & Management* โดยได้รับการจัดอันดับที่ 401-450  
ของโลก สำาหรับการจัดอันดับสาขาวิชาเฉพาะนั้น สาขาวิชาเฉพาะที่มีอันดับดีที่สุดของมช. และยังเป็น
อันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับที่ 151-200 ของโลก และ 
สาขาวิชา Nursing อันดับที่ 151-170 ของโลก ทั้งนี้ สาขาวิชา Nursing เป็น 1 ใน 3 ของสาขาวิชาที่ได้รับ
การจัดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่ของ มช. ในปีนี้อีกด้วย และอีก 2 สาขาวิชาที่ได้รับจัดอันดับเพิ่มเข้ามา ได้แก่ 
สาขาวิชา Environmental Studied อันดับท่ี 451-460 และสาขาวิชา Computer Science & Info 
Systems อันดับที่ 601-650
 ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2022 มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
1) Academic reputation  2) Employer reputation 3) Research citations per paper 4) H-index 
และ 5) International Research Network (ตัวชี้วัดใหม่สำาหรับสาขาวิชาหลักเท่านั้น) โดยน้ำาหนักการให้
คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา
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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
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