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ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

	 นายจิรายุส	 สุดเสมอใจ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้า
รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพ่ือการ
ศกึษาและวจิยัทางดา้นวศิวกรรมศาสตร ์ในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำาปี 2564 ด้วย
คะแนนเฉลีย่สะสม 3.94 อนึง่ รางวัลดังกลา่วคัดเลอืกโดยวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนักศึกษาจาก
คณะวศิวกรรมศาสตรท์ัว่ประเทศ ทีม่ผีลการเรยีนดี และสอบไดเ้ปน็ 
ที่ 1 ของคณะฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณา

นักศึกษาวิศวฯ โยธา มช. 
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น 

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำาปี 2564

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์เกษมวัฒนชัย	 องคมนตรี	 
เปน็ผูแ้ทนพระองคไ์ปในพธิมีอบเหรยีญดงักลา่ว พรอ้มโลป่ระกาศเกยีรติคณุ ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา

	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ Dr.Katsuyuki Ohtomo อธิการบดี Asahi University พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.ธานี	 แก้วธรรมมานุกูล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ Dr.Takao Kojima คณบดี 
School of Health Sciences ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
แบบออนไลน์ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ท่ีท้ังสองฝ่ายให้ความเห็นชอบร่วมกัน
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย  
การแลกเปล่ียนนักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา การพฒันาความรว่มมอืดา้นการวจิยั  
การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยและการสอน (อ่านต่อหน้า 2)

 ดร.จิรณัทฐ์	 เตชะรัง	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง  
ประจำาปี 2565 (รางวัล Prime Minister's TRIUP Award for Research 
Utilization with High Impact 2022) สาขาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
"ระดับดี"	 จากผลงาน "ข้าวพันธ์ุใหม่จากเทคโนโลยีลำาไอออนเพื่อ 
เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย"	จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นพ.สุทธิพร	 
จิตต์มิตรภาพ ประธาน สกสว. ในงาน TRIUP Fair จัดโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี  
รองศาสตราจารย	์ดร.สมัพนัธ	์สงิหราชวราพนัธ	์รองอธิการบดีมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ รว่มแสดงความยินดี เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2565 ณ สามย่านมติรทาวน์  
กรุงเทพมหานคร
           ผลงาน “ข้าวพันธุ์ใหม่จากเทคโนโลยีลำาไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิต
ให้กับเกษตรกรไทย” มี	 ดร.จิรณัทฐ์	 เตชะรัง เป็นหัวหน้าโครงการ และ  
ดร.บญุรกัษ	์พนัธไ์ชยศร	ีศนูย์ความเป็นเลิศด้านฟสิิกส์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
เป็นผู้ร่วมวิจัย  

 รองศาสตราจารย์โรม	จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Alpha 
Academy โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.วรวิชญ์	จันทร์ฉาย คณบดวีทิยาลัย
ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน  ซึ่งโครงการ 
Alpha Academy เป็นหลักสูตรสมัยใหม่ที่จัดระบบการเรียนการสอนรูป
แบบสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาของนกัเรยีนในระดับมัธยมศกึษา สรา้งมาตรฐานด้านองคค์วามรู ้
และทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital skill) ที่ตรงตามความต้องการของภาค 
อตุสาหกรรมดจิทิลั ณ หอ้งนมิมานคอนเวนชันฮอลล ์โรงแรมย ูนมิมาน เชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
 วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มุง่พลกิโฉม
ระบบการศกึษาไทย ตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
การศกึษาแบบ New normal โดยการสรา้งนวตักรรมระบบการเรยีนการสอน
รปูแบบสือ่ดจิทิลัแพลตฟอรม์ (Digital Learning Platform) เพือ่ขยายโอกาส
ทางการศกึษาและสรา้งมาตรฐานดา้นองคค์วามรู้และทกัษะดจิทิัลเทคโนโลย ี
(Digital skill) ที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล

CAMT CMU เปิดตัวโครงการ
Alpha Academy

นักวิจัย มช. รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ
ที่มีผลกระทบสูง ประจำาปี 2565 จาก สกสว.

(อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว CAMT CMU เปิดตัวโครงการ  ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำาผู้ประกอบการบริษัท  
เดอะพอสสิเบิ้ล จำากัด คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน RSP Innovation Award 2021 ระดับประเทศ 
ประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาอาการปวดด้วยสารสกัด 
จากพริกและสมุนไพรไทยโดยใช้นาโนเทคโนโลยี (งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลระดับโลก Euro Invent 2020)  
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช. 
 ผลติภัณฑน์วตักรรมนี ้สามารถชว่ยบรรเทาอาการปวด อกัเสบ และลดความรนุแรงจากการเจบ็ปวด  
ใช้เทคโนโลยี การบรรจุสารสำาคัญไว้ในไลโปโซมเพื่อกักเก็บตัวยาและส่งผ่านทางผิวหนัง เพิ่มความคงสภาพ 
ทำาให้สามารถซึมผ่านผวิหนงัในช้ันทีล่กึ ช่วยลดความเปน็พษิของยา ลดการระคายเคอืงของยาท่ีใหท้างผวิหนัง 
และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย มาเป็นองค์ประกอบในครีมแก้ปวด  
 นอกจากนี้ บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำากัด ผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของ STeP ยังได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยธรรมชาติ 100%  
จากเวที RSP Innovation Award 2021 ระดับประเทศ ด้วยเช่นกัน

อุทยานวิทย์ฯ มช. นำาผู้ประกอบการจากเชียงใหม่
คว้าชัยผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยในเวที

RSP Innovation Award 2021 ระดับประเทศ

 ผลิตภัณฑ์แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยธรรมชาติ 100% เป็นการนำาเอาเส้นใยปอสานผสมเส้นใย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาผลิตเป็นแผ่นกรองอากาศซึ่งมีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 3 ไมโครเมตร 
กรองเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่าร้อยละ 97 โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมในการผลิตกระดาษของชุมชนมาสร้าง
มูลค่าให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

 ในปจัจบุนัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ในอตุสาหกรรมดจิทิลัเพิม่สงูขึน้ แตก่ารผลติบคุลากรทางดา้น IT  
ในแตล่ะปมีไีมเ่พยีงพอตอ่ภาคอตุสาหกรรม จงึเกดิความรว่มมอืระหวา่งภาคการศกึษาและภาคอตุสาหกรรม มุง่สรา้ง 
บคุลากรทางดา้น IT ใหก้บัเยาวชนรุน่ใหมต่ัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษา เพือ่พฒันาทกัษะแรงงานในอตุสาหกรรมดจิทิลั 

	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรวชิญ	์	จนัทรฉ์าย	คณบด ีวทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
กลา่วถงึ โครงการ Alpha Academy  โดย วิทยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วา่มวีตัถปุระสงค ์
มุ่งเนน้พฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหแ้ก่นกัเรียนในระดับมธัยมศกึษา โดยได้คดัเลือกองค์ความรู้ 
ท่ีมคีวามเหมาะสมและมคีวามจำาเป็นสำาหรบัเยาวชนในยคุปจัจบัุน เนน้การพฒันาทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะ
สารสนเทศ สือ่ เทคโนโลย ีทกัษะชวีติและอาชพี โดยปจัจุบันมเีนือ้หาหลกัสตูรทีจั่ดสอน มจีำานวน 5 หลกัสตูร ไดแ้ก ่ 
 1. หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 2. หลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Rapid Application)
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการเว็บไซต์ (Web Management) 
  4. หลักสูตรเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะ (Interactive Embedded Software) 
  5. หลักสูตรเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
 ดว้ยการสรา้งนวตักรรมระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Digital Learning Platform รวบรวม
เนื้อหาบทเรียนและการประเมินผลการเรียนไว้ภายในระบบ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการบริการด้านการศึกษา 
ในรปูแบบออนไลนอ์ย่างครบวงจร อกีทัง้ยังสนบัสนนุกระบวนการเรยีนรู้และการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และดิจทัิล ให้แก่นกัเรยีนในระดับมธัยมศกึษาสามารถเขา้ถึงชอ่งทางการศึกษาทีท่นัสมยัซ่ึงระบบการเรยีนการสอน 
ในรูปแบบสือ่ดจิิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Learning Platform) นีจ้ะมฟีงักช่ั์นหลกัท่ีสำาคัญ ประกอบไปดว้ย ระบบ
บริหารและจัดการสิทธิ์การใช้งาน ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ระบบบริหารจัดการตารางเรียน ระบบบริหาร 
จดัการการสอบ และระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใช้งาน โดยระบบนีส้ามารถใช้งานได้ทัง้อาจารย ์ผู้ช่วยสอน 
 และนกัเรยีน โดยรปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูผ้า่น VDO 
สือ่การสอน ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณจ์ากอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นในระดบัมหาวทิยาลยั อกีทัง้
ยงัสามารถพดูคยุโตต้อบกบัผูช้ว่ยสอน (Teacher Assistant) ไดข้ณะฝกึปฏบิตั ิซึง่เนือ้หาหลกัสตูรภายในระบบ
จะเป็นองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่ปรับให้ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 

่

 รองศาสตราจารยโ์รม	จิรานกุรม	รองอธิการบด ีพร้อมดว้ยคณะผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Assoc. Prof. Vasco Fitas da Cruz, Principal  
Coordinator, ERASMUS+ International Credit Mobility ผู้แทนจาก  
University of Evora ประเทศโปรตุเกส ในโอกาสทีม่าแลกเปลีย่นและหารอืเกีย่วกับ
โครงการ ERASMUS+ International Credit Mobility กับมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

 รองศาสตราจารย์	นพ.อำานาจ	อยู่สุข	รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ตอ้นรับ ดร.ดนชุ	ตนัเทดิทติย	์ผูช้ว่ยรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
ในโอกาสที่มาประชุม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) ครั้งที่ 1  
(1st Thailand Football University League ) โดยมีคณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
24 สถาบัน ร่วมพิธีเปิด และเริ่มการแข่งขันฟุตบอลคู่แรกระหว่างมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งสำานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนั จดัขึน้ระหว่างวนัที ่3-12 เมษายน 
2565 ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และสนามฟตุบอล อลัไพนก์อลฟ์ 
รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลำาพูน

   สืบเนื่องจาก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำากัด ได้สนใจที่จะให ้
ความรว่มมือและสนบัสนนุงานวจิยัของคณะวศิวกรรมศาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านวิศวกรรมของคณะ มุ่งม่ันท่ีจะผลักดันและพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้า  
โดยเฉพาะ Frontier Research ในดา้นยานยนตไ์ฟฟา้ ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและสามารถ
นำาไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ จนเป็นที่มา
ของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กับบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำากัด ในวันนี้
 บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืฯ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความรว่มมอือนั
จะนำาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำา
ผลการวจิยัและพฒันามาใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ธรุกจิ และอตุสาหกรรมของบรษิทั 
ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการวจิยัและพฒันาบคุลากรและนกัวิจยั
ของทั้งสองหน่วยงาน โดยได้วางแผนที่จะศึกษา วิจัย และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 
ต้นแบบ ซึ่งดัดแปลงจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เพื่อนำามาปรับใช้จริงใน 
ภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยมีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นฐานการทำางาน
 การลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยม ีศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน	์
นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอังคณา	 สุวิทย์ศักดานนท์	
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำากัด ร่วมลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรัทยา	 ชินกรรม	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Ian Coxhead อาจารย์จาก
มหาวทิยาลยั University of Wisconsin-Madison ในโอกาสพบปะผูบ้ริหารและ
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ เพือ่หารอื
เกีย่วกบัโครงการสง่นกัศกึษาของคณะเศรษฐศาสตรไ์ปแลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลยั 
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ECB 3202  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

 ศาสตราจารย์	 ดร.ธรณินทร์	 ไชยเรืองศรี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ลงนามความรว่มมอืผา่นระบบออนไลน ์รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร  
Tohoku University ประเทศญีปุ่น่ เพือ่แลกเปลีย่นความรว่มมอืทางวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก ระหวา่งคณะวทิยาศาสตร ์กบั Graduate  
School of Engineering และ Graduate School of Science, Tohoku University  
โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน  
โดยคณะวิทยาศาสตร ์และ Tohoku University มคีวามรว่มมอืกันมาอยา่งยาวนาน  
ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งเชื่อว่าการลงนามความร่วมมือฯ  
ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงาน 
ให้มีความก้าวหน้า และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นเหนียวมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2565

	 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.ธาน	ีแกว้ธรรมานกุลู	คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็ประธานกลา่วตอ้นรบั	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ธวัชชยั	 
อภเิดชกลุ	คณบด ีพรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร จากสำานกัวชิาวทิยาศาสตร ์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการดำาเนินงาน 
โดยเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การดำาเนนิงานทีเ่ปน็เลศิ (Education Criteria for  
Performance Excellence: EdPEx) ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

                     ศนูยว์จัิยขา้วล้านนา รว่มกบัคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิารแกเ่กษตรกร และเจา้หนา้ท่ีจากสำานกังาน
สภาเกษตรกร ใน 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน (เชยีงใหม ่เชยีงราย ลำาพนู ลำาปาง แพร ่ 
นา่น พะเยา และแมฮ่อ่งสอน) หวัข้อ การเพิม่มลูคา่ฟางขา้วดว้ยนวัตกรรมการผลติ 
แผน่เยือ่ฟางขา้วและวสัดุกอ่สรา้งมวลเบาเพือ่ลดมลภาวะส่ิงแวดล้อมในภาคเหนอื 
อย่างย่ังยืน โดยมี ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สุฐพศั	คำาไทย รองผู้อำานวยการศนูยว์จิยั 
ข้าวล้านนา และอาจารยค์ณะอตุสาหกรรมเกษตร เป็นวทิยากรอบรมเรือ่งกระบวนการผลติ 
เยื่อกระดาษจากฟางข้าว และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีวรา	สุวรรณ อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการผลิตวัสดุก่อสร้างมวลเบาจาก
ฟางข้าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 •
มช. เปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมรองรับการต่อยอด

สกัดสารออกฤทธิ์ในพืชต่าง ๆ เริ่มจากพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น กระท่อม กัญชา กัญชง เพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตรไทย

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.วิญญู ศักดาทร 
รองผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันที่ 24 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จับมือ 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด จัดพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยภายใต้
โครงการพฒันาแนวทางการแก้ไขวสัดขุัน้พืน้ฐานอยา่งชาญฉลาดและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อมสำาหรับการกอ่สร้าง
ถนนของประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ	อานันทนะ	ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในฐานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคุณมนสิช	 สาริกะภูติ	 ในนามบริษัท  
เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด และคุณวิสุทธ	จงเจริญกิจ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด  
ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาวิธีก่อสร้างถนนไทยให้ดีขึ้นด้วยวัสดุทางเลือกอื่นที่สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างด้วย 
ระยะเวลาก่อสร้างที่น้อยลง มีความแข็งแรง พร้อมลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สำาหรบัโครงการดงักลา่ว STeP ในฐานะผูใ้ห้บรกิารพฒันาธรุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรมอยา่งครบวงจร  
ได้จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก รศ.ดร.ธงชัย	 ฟองสมุทร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรพงศ์	 จิตเสงี่ยม	 อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญในด้านเทคโนโลยีการทาง (Pavement Technology)  
แถวหน้าของประเทศไทย และภาคเอกชนอย่าง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด ที่มีความชำานาญในด้านวัสดุ
ประเภทปูนซีเมนต์และคอนกรีต ร่วมวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่สำาหรับวงการก่อสร้างถนนของประเทศไทย  
โดยหวังหากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะสามารถใช้เป็นโครงการนำาร่องและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ 
ประเทศต่อไป ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ Disruptive Technology แบบเดิมๆ

มช. STeP ก้าวล้ำ  จับมือ SCG Cement และ SCG (ลำ ปาง) 
ลงนามสัญญาร่วมวิจัยวัสดุก่อสร้างถนนไทย เตรียมสร้างปรากฎการณ์ใหม่

ด้วยวัสดุทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์ปัญหาก่อสร้างถนนไทย

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดง
ความยนิดกีบั คณุรงคเ์พชร	เขาเรยีง 
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 25 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับ 
แตง่ต้ังใหด้ำารงตำาแหนง่ รองผูว้า่การ
ปฏิบัติการระบบสง่ การไฟฟา้นครหลวง
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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
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