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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

อันดับที่ 70 ของโลก จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2022
และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

	 สำ�นกัง�นมห�วทิย�ลัย	มห�วทิย�ลัยเชียงใหม่	จดัพธิมีฑุติ�จติ	สระเกล�้	 
ดำ�หวั	ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ	อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั 
เชียงใหม่	 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง	 ประจำ�ปี	 2565	 เพื่อเป็นก�รแสดง 
ก�รสุม�ค�รวะและเป็นก�รสืบส�นประเพณีและวัฒนธรรมล้�นน�ให้คงอยู่ 
สบืไป	ณ	หอ้งพระย�ศรวิีส�รว�จ�	สำ�นักง�นมห�วิทย�ลยั	มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่ 
เมื่อวันที่	26	เมษ�ยน	2565

	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมสัมมน�ระดมคว�มคิดเห็น 
เชิงนโยบ�ย	 (Retreat)	 ระหว่�งกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยและผู้บริห�ร 
มห�วิทย�ลัย	 ประจำ�ปี	 2565	 เรื่อง	 “Digital Transformation” 
ระหว่�งวันที่	 23	–	24	 เมษ�ยน	2565	ณ	โรงแรมพูลแมน	ภูเก็ต	อ�เคเดีย	 
จังหวัดภูเก็ต	โดยได้รับเกียรติจ�ก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  
วัฒนชัย น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ประธ�นเปิดก�รสัมมน�ฯ	 
พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต	 อธิก�รบดี 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	และคณะผู้บริห�ร	ร่วมง�นสัมมน�ฯ

	 เมื่อวันที่	28	เมษ�ยน	2565	The	Times	Higher	Education	Impact	Rankings	2022	 
ประก�ศผลก�รจดัอนัดบัมห�วทิย�ลยัระดับโลกทีส่ร�้งผลกระทบสงูตอ่สงัคม	จ�ก	1,406	มห�วทิย�ลยั 
ทัว่โลก	ทัง้นีก้�รจดัอนัดบัดงักล�่วใชเ้กณฑ์ก�รประเมนิมห�วิทย�ลยัต�มเป�้หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื 
แห่งสหประช�ช�ติ	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	
	 โดยในปนีี ้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดรั้บการจัดอนัดบัเปน็ อนัดบัท่ี 70 ของโลก	ดีข้ึนจ�กป	ี 
2021	ซึง่ไดอ้นัดบั	101-200	ของโลก	และเปน็อนัดบัที ่2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน  
จ�ก	100	คะแนน	ซึง่จ�กก�รจัดอนัดบัแสดงใหเ้หน็ในเชิงประจักษ์ว�่มห�วทิย�ลัยเชียงใหม่เปน็มห�วทิย�ลัย 
ชั้นนำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 และมีผลง�นที่โดดเด่นต�มเป้�หม�ยของ	 
SDG	ที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่เข้�ร่วม	ดังนี้	SDG5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก	 จ�กทั้งหมด	 938	 มห�วิทย�ลัยที่เข้�ร่วม	 ขยับขึ้นม� 
อย่�งก้�วกระโดดจ�กปี	2021	ซึ่งได้อันดับที่	54	ของโลก	และเป็นอันดับ	1	ของไทย	และยังมี	 
SDG13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก
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 รองศาสตราจารย ์โรม จิรานกุรม	รองอธกิ�รบด	ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิ�ร 
มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม	่ใหก้�รตอ้นรบั	H.E. Mr. Thierry Mathou	เอกอคัรร�ชทตู
ฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทยและคณะ	 ในโอก�สที่ม�ร่วมก�รประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคว�มร่วมมือ	 ฝร่ังเศส	 –	 ไทย	 ร่วมกับคณะผู้บริห�รของ 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์และคณะมนุษยศ�สตร์	ณ	 ห้องประชุมผู้บริห�ร	 1	 ชั้น	 2	
สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	เมษ�ยน	2565

 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ 
คว�มมั่นคงของมนุษย์	และ	นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคม
และคว�มมัน่คงของมนษุย	์เปน็สกัขพีย�นในพธิลีงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มร่วมมอื 
แสดงเจตจำ�นงในก�รร่วมขับเคลื่อน “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา 
ทักษะงานในยุคดิจิทัล”	 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ	 
กรมกจิก�รเดก็และเย�วชน	สำ�นกัง�นก�รวจัิยแหง่ช�ติ	เครือข�่ยโรงเรยีนผูส้งูอ�ยุ
แห่งประเทศไทย	และเครอืข�่ย	YEN-Dx	เมือ่วนัที	่28	เมษ�ยน	2565	ณ	สำ�นกับรกิ�ร 
เทคโนโลยสี�รสนเทศ	มห�วิทย�ลยัเชียงใหม	่โดยศาสตราจารยค์ลินกิ นายแพทย์ 
นิเวศน์ นันทจิต	อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  
อธบิดกีรมกจิก�รผูส้งูอ�ย	ุนางจตพุร โรจนพานิช	อธิบดีกรมกิจก�รเด็กและเย�วชน	
ดร.วภิารตัน ์ดีออ่ง ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นก�รวจิยัแหง่ช�ต	ิพระครปูยิวรรณพพิฒัน ์ 
ประธ�นเครือข่�ยโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ	 17	 จังหวัดภ�คเหนือ	 และนายกิตติ์รเมศ  
อธกิรธรีพฒัน์ ประธ�น	Yen-d	frontier	Thailand-Laos	และรองประธ�นสม�พันธ์	 
SME	 อีส�นเหนือตอนบนและผู้แทนเครือข่�ย	 YEN-Dx	 ร่วมลงน�มในบันทึก 
ข้อตกลงคว�มเข้�ใจ

	 มห�วิทย�ลยัเชียงใหม่	ร่วมเปน็เจ้�ภ�พก�รบำ�เพญ็กศุลสวดพระอภธิรรมศพ	 
เจ้าประคณุสมเดจ็พระวนัรตั (จนุท ์พรฺหฺมคตุโฺต) อดีตเจ�้อ�ว�สวดับวรนเิวศวหิ�ร	โดยม	ี 
ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจิต อธกิ�รบดี	มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย	และคณะศิษย�นุศิษย์	ร่วมกันเป็นเจ้�ภ�พ 
จำ�นวน	 4	 คณะ	ณ	ห้องบำ�เพ็ญกุศล	 ชั้น	 2	 อ�ค�ร	 100	ปี	 วัดบวรนิเวศวิห�ร	 
เมื่อวันที่	21	เมษ�ยน	2565

 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธิก�รบดมีห�วทิย�ลยั
เชยีงใหม	่เปน็ประธ�นในพธีิทำ�บญุสำ�นกัง�นมห�วิทย�ลยั	เนือ่งในประเพณปีีใ๋หมเ่มอืง	 
ประจำ�ปี	 2565	 โดยมีคณะผู้บริห�ร	 ผู้อำ�นวยก�รและเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�น
มห�วิทย�ลัย	 เข้�ร่วมพิธีฯ	ณ	ห้องพระย�ศรีวิส�รว�จ�	สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	เมษ�ยน	2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 ทั้งนี้	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ได้รับก�รจัดอันดับ	Top	100	ของโลก	ในอีก	5	SDGs	ได้แก่

SDG1:	No	Poverty		อันดับที่	26	ของโลก	อันดับที่	2	ของไทย	

SDG2:	Zero	Hunger	อันดับที่	68	ของโลก	อันดับที่	4	ของไทย	

SDG12:	Responsible	Consumption	and	Production	อันดับที่	71	ของโลก	อันดับที่	2	ของไทย	

SDG15:	Life	on	Land	อันดับที่	78	ของโลก	อันดับที่	3	ของไทย	

SDG17:	Partnership	for	the	Goals	อันดับท่ี	79	ของโลก	อันดับท่ี	4	ของไทย	  

	 อีกทั้ง	 ในส่วนของบทบ�ทก�รพัฒน�ท่ียั่งยืนด้�นอื่นๆ	 ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 และ 

ได้รับก�รจัดอันดับอีกทั้งหมด	 8	 SDGs	 ดังนี้	 SDG3,	 SDG4,	 SDG7,	 SDG8,	 SDG9,	 SDG11	 

อยู่ในอันดับที่	101	–	200	ของโลก	และ	SDG10,	SDG16	อันดับที่	201	–	300	ของโลก

	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ได้จัดทำ�เว็บไซต์	 https://sdgs.cmu.ac.th/	 เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกล�ง 

ในก�รนำ�เสนอผลง�นจ�กคณะและหน่วยง�นของมห�วิทย�ลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืนทั้ง	 17	 ข้อต่อประช�คมโลก	 โดยในแผนพัฒน�ก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ระยะที่	 12	 

ได้มุ่งสู่ก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนด้วย	 SDGs	 สนับสนุนก�รศึกษ�รูปแบบใหม่	 ผลักดันก�รนำ�เทคโนโลยี	 

ม�พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	 เพื่อเป็นมห�วิทย�ลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพ่ือชุมชน	 และร่วมพัฒน� 

สังคมอย่�งยั่งยืน

	 ทั้งนี้	ก�รที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ได้รับก�รจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น	สะท้อนถึงดำ�เนินง�น 

ของมห�วิทย�ลัย	 และก�รร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนง�น	 ทั้งคณ�จ�รย์	 บุคล�กรและนักศึกษ�	 

ทีมุ่ง่หวงัใหเ้กดิก�รพฒัน�มห�วทิย�ลยัเพือ่เปน็มห�วิทย�ลัยแหง่นวตักรรมตน้แบบเพือ่ชมุชน	และรว่มพฒัน� 

สังคมอย่�งยั่งยืนผ่�นก�รเรียนก�รสอน	 ก�รวิจัยและบริก�รสังคม	 รวมทั้งกิจกรรมต่�งๆ	 ที่ส่งเสริมและ 

ส�ม�รถทำ�ให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ขอขอบคุณคณะผู้บริห�ร	 ทุกส่วนง�น	 และคณ�จ�รย์บุคล�กรนักศึกษ� 

ที่ร่วมกันขับเคลื่อน	มช.	สู่มห�วิทย�ลัยแห่งคว�มยั่งยืน

	 ส�ม�รถติดต�มผลก�รจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่	 	 https://www.timeshighereducation.com/

rankings/impact/2022/overall
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม	 คณบดีคณะเกษตรศ�สตร์	
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่	ให้ก�รตอ้นรบั Prof. Vasco Fitas da Cruz ศาสตราจารย์
อาคนัตุกะภ�ยใตโ้ครงก�ร	Erasmus+	staff	mobility	project	ระหว�่ง	มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่	กับ	University	of	Evora	ประเทศโปรตุเกส	ณ	ห้องรับรองสำ�นักง�น
คณบดี	 จ�กน้ัน	 ได้เข้�เยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�รกล�ง	 และบรรย�ยพิเศษ	 หัวข้อ	
"Notes on Precision Agriculture in Portugal"	ในก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�ร	 
เรื่อง	Smart	Agriculture	and	BCG	ร่วมกับคณ�จ�รย์ของคณะเกษตรศ�สตร์	
ณ	ห้องประชุมสุขุม	อัศเวศน์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ	คณะเกษตรศ�สตร์	
เมื่อวันที่	7	เมษ�ยน	2565

	 ศนูยก์�รศกึษ�มห�วิทย�ลยัเชยีงใหม่	"หริภุญไชย"	จงัหวัดลำ�พูน	ร่วมกับ	 
สำ�นกัง�นทรพัย�กรและส่ิงแวดล้อมจังหวดัลำ�พนู	จัดอบรมเชงิปฏบัิตกิ�ร		"โครงก�ร
จัดอบรมก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มหล�กหล�ยของแมลงน้ำ�เพ่ือเป็นดัชนีบ่งชี้
คณุภ�พน้ำ�"	เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูก้�รศกึษ�ทรพัย�กรชวีภ�พและคว�มหล�กหล�ย 
ของแมลงน้ำ�	 ซึ่งมีคว�มสำ�คัญต่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรอย่�งเป็นระบบให้คุ้มค่�
และยั่งยืนต่อไป	โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา	ผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์ก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 เป็นประธ�นกล่�วเปิดง�นและเจ้�หน้�ที่ 
ที่เกี่ยวข้องจ�กหน่วยง�นปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำ�พูนเข้�ร่วมโครงก�รฯ	
ณ	อ�ค�ร	HPB5	ศูนย์ก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	"หริภุญไชย"	จังหวัดลำ�พูน	
เมื่อวันที่	7	เมษ�ยน	2565

 อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่�ยบริก�รสังคม 
และวิจัย	 วิทย�ลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	
อาจารย ์ดร.อจัฉรา คำาอกัษร	ผูป้ฏบิตัหิน�้ทีช่ว่ยคณบดดี�้นก�รบรหิ�รม�ตรฐ�น
ระบบ	 ISO	 30401	 เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ในโครงก�รสัมมน�พัฒน�ศักยภ�พ 
ผู้บริห�รระดับสูง	 เพ่ือประเมินผลกระทบท�งเศรษฐกิจและก�รดำ�เนินง�นต�ม
ม�ตรฐ�นส�กล	 ISO	 30401	 หัวข้อ	 ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รจัดก�รคว�มรู้	
(Knowledge	Management	 :	 KM)	 ในระดับม�ตรฐ�นส�กล	 และก�รรับรอง	
ISO	 40401	ณ	 ห้องประชุมขั้น	 15	 อ�ค�รเฉลิมพระบ�รมี	 คณะแพทยศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	เมษ�ยน	2565

	 วทิย�ลัยน�น�ช�ตนิวัตกรรมดจิิทลั	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ร่วมอนุรักษ์และ
สืบส�นวฒันธรรมประเพณอัีนดงี�ม	เนือ่งในเทศก�ลสงกร�นต	์(ป�๋เวณปีีใ๋หมเ่มอืง)	 
จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง	สรงน้ำ�พระ	ประจำ�ปี	2565	เพื่อเป็นก�รทำ�นุบำ�รุง
วฒันธรรมประเพณอีนัดีง�มของไทย	และเพือ่สง่เสรมิใหบ้คุล�กรวทิย�ลยัน�น�ช�ติ
และนกัศกึษ�ต�่งช�ตท่ีิศกึษ�ในมห�วทิย�ลยัเชยีงใหมไ่ดส้ง่เสริมศิลปวฒันธรรมไทย- 
ล�้นน�	และเรยีนรูเ้พือ่เกดิคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัประเพณทีีส่ำ�คญัของล�้นน�ไทยยิง่ขึน้	 
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษ�ก�รแทนคณบดีวิทย�ลัย
น�น�ช�ตินวตักรรมดจิทิลั	ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาศ สขุสถติย ์รองคณบด ี
ฝ�่ยพฒัน�นกัศกึษ�และวเิทศสมัพนัธ	์เปน็ประธ�น	พรอ้มคณะผูบ้รหิ�ร	คณ�จ�รย	์
บุคล�กร	ณ	 ล�นกิจกรรมอเนกประสงค์	 วิทย�ลัยน�น�ช�ตินวัตกรรมดิจิทัล	
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 พร้อมท้ังนำ�ตุงไปปักกองทร�ยท่ีวัดพระสิงห์วรมห�วิห�ร	
จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	12	เมษ�ยน	2565

• วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 •

"พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์" 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์    
คณบดีหคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 คณะวิทย�ศ�สตร์จัดพิธีปิด	โครงก�รเดิน	วิ่ง	ปั่น	ม�-ห�กุศล	60	ปี	60,000	กม.	เพื่อกองทุน	60	ปี	

คณะวทิย�ศ�สตร	์มช.	โดยไดร้บัเกยีรตจิ�กศาสตราจารย ์ดร.ธรณินทร ์ไชยเรืองศร ีคณบดคีณะวทิย�ศ�สตร	์

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.ทวศีกัดิ ์ระมงิคว์งศ ์หวัหน�้โครงก�รฯ	รองศาสตราจารย ์ดร.นรนิทร ์สริกิลุรตัน์  

ประธ�นชมรมผู้เกษียณคณะวิทย�ศ�สตร์	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  

รองอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่ตลอดจนผูบ้รหิ�ร	ผูเ้กษียณ	ศิษย์เก�่	และบคุล�กร	รว่มเปน็เกยีรตใินพิธี	 

ณ	บรเิวณล�นกจิกรรม	ชัน้	1	อ�ค�ร	40	ปี	คณะวิทย�ศ�สตร์	เม่ือวนัที	่1	เมษ�ยน	2565	ทีผ่�่นม�	โดยภ�ยในง�น 

มกี�รจดัพิธีมอบเงินสมทบกองทุน	60	ป	ีคณะวทิย�ศ�สตร์	และพิธทีำ�บญุอทุศิสว่นกศุลแด่คณุชาล ีตัง้จรีวงษ ์ 

อดีตประธ�นกองทุน	60	ปี	คณะวิทย�ศ�สตร์	และผู้ก่อตั้งสม�คมศิษย์เก่�คณะวิทย�ศ�สตร์	ก�รจัดกิจกรรม

ในครั้งน้ี	 ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี	 ผู้เข้�ร่วมโครงก�รสะสมระยะท�งเดิน	 วิ่ง	 และปั่น	 รวมกันได้ถึง	

69,666.69 กิโลเมตร	และไดร้บัเงนิสมทบกองทนุฯ	รวมกว�่	1,296,060 บาท	ซึง่ส่วนหน่ึงไดร้บัก�รสมทบทนุ

จ�กกลุม่ศิษยเ์ก่�รหสั	155	จำ�นวน	400,155 บาท	คณะวทิย�ศ�สตร	์มห�วิทย�ลยัเชียงใหม	่ขอขอบพระคุณ

ผูม้อีปุก�รคณุทกุท�่น	ทีใ่หก้�รสนบัสนนุกองทุน	60	ป	ีคณะวทิย�ศ�สตร	์ซึง่กอ่ตัง้ขึน้โดยมวัีตถุประสงคส์ำ�คญั

เพื่อบูรณะอ�ค�รให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ของนักเรียน	นักศึกษ�	ตลอดจนสนับสนุนทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�	

ซึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คณะวิทย�ศ�สตร์มีคว�มเจริญก้�วหน้�	 ทั้งท�งด้�นก�รวิจัยและก�รเรียนก�รสอน 

อย่�งยั่งยืนต่อไป
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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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ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การนำาเสนอแผนธุรกิจ
ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business

	 นักศึกษ�ภ�ควิช�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 ผ่�นก�รสอบวัด
ทักษะคว�มรู้และได้รับประก�ศนียบัตรของ	Cloud	Security	Alliance:	สม�คมคว�มมั่นคงปลอดภัยคล�วด์	ในส�ข�	 
"Certificate	of	Cloud	Security	Knowledge	(CCSK)"	เป็นจำ�นวนถึง	29	คน	ประกอบด้วย	
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย	ได้แก่	
น�ยณพวฒัน	์เกง่ระดมกิจ	น�ยนพรจุ	ซือ่ตรง		น�ยภมู	ิสมวงษ	์น�งส�วมนปรยี�	กนัห�ภยั		น�ยรวชิ	พชิติปจัจ�		น�ยวรชัญ	์ดวงจติ	 
น�ยศ�นต	ิแขอุดม		น�ยธรีภทัร	กนัธบปุผ�		น�ยชนพฒัน	์ดวงพกิลุ	น�งส�วชืน่ฤทยั	ชยัอนนัตร์ตัน	์น�งส�วณฐัวรรณ	เวทชญ�กลุ		 
น�งส�วนรินทร�	ป๊อกแกว้	น�ยพงศกร	ทองอร่�ม		น�งส�วนลินรัตน	์ทองทบัทมิ		น�ยพรีณัฐ	กีฬ�แปง	น�งส�วแพรจีน	นนทรีย	์	 
น�ยเศวตฉัตร	สุธรรม		น�งส�วสุชัญญ�	สิริธน�กิจ	และ	น�งส�วสุพรรษ�	นิยมไทย
รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร	์ได้แก่		
น�งส�วกฤตธนินัท	์ทวบุีญ		น�งส�วกฤตยิ�ภรณ	์ต�คำ�		น�ยกษิดิเ์ดช	คำ�มลู		น�ยไตรภพ	ศรมีณ	ี	น�ยวศิรตุ	วงต�		น�ยสหัสวรรษ	ไชยลว้น	 
น�ยอัครพันธ์	รัตนโกศ		น�ยวร�ดร	ศิริพันธุ	์	น�ยเมธิส	กันทวี	แล	น�ยอัคร�ช	ชุณหภิญโญกุล	(นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท)

29 นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ มช. สอบผ่านทักษะ CCSK รับประกันความรู้ ความสามารถ
ด้านความปลอดภัยและการใช้งานของระบบ Cloud

	 คว�มสำ�คัญของก�รสอบวัดทักษะคว�มรู้ดังกล่�วสืบเนื่องจ�กปัจจุบันข้อมูลจำ�นวนม�กอยู่ในสภ�พแวดล้อมแบบดิจิทัล	 หรือ	 “คล�วด์”	 องค์กรจำ�ต้องให้คว�มสำ�คัญแก่
ก�รปกป้องข้อมูลเหล่�นั้น	 หรือเรียกอีกอย่�งว่�ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 ซึ่งจะ	 ครอบคลุมเรื่องก�รรวบรวม	 ก�รประมวลผล	 ตลอดจนก�รจัดเก็บข้อมูลจำ�นวนม�กบน
คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์อื่น	ๆ 	ซึ่งมีคว�มละเอียดอ่อน	เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�,	ข้อมูลท�งก�รเงิน,	ข้อมูลส่วนบุคคล	หรือข้อมูลประเภทอื่น	ๆ 	ที่อ�จมีบุคคลใด	ๆ 	ส�ม�รถเข้�ถึง	และ
พร้อมเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต	ดังนั้น	ข้อมูลข้�งต้นจึงจำ�เป็นต้องได้รับก�รปกป้อง	และมีก�รเข้�ถึงข้อมูลนั้น	ๆ	ได้อย่�งถูกต้อง	โดยเฉพ�ะในยุคที่ก�รโจมตีท�งไซเบอร์	และก�ร
สอดแนมท�งดิจิทัลทวีคว�มซับซ้อน	และรุนแรงขึ้นจนเป็นภัยคุกค�มต่อก�รทำ�ธุรกิจ	สำ�หรับ	Cloud	Security	Knowledge	เป็นเครื่องก�รันตีของผู้ทำ�ง�นเกี่ยวข้องกับระบบคล�วด์	
คอมพิวติ้ง	ทั้งด้�นเทคโนโลยี	รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รระบบคล�วด์ให้เป็นไปอย่�งมั่นคงปลอดภัย	อีกทั้งสร้�งคว�มเชื่อมั่นของผู้ใช้บริก�รคล�วด์

	 สถ�นกงสลุใหญส่หรฐัอเมรกิ�	เชยีงใหม	่รว่มกบัอทุย�นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ี 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	(STeP)	จัดกิจกรรมนำ�เสนอแผนธุรกิจ	(Pitching)	ภ�ยใต้โครงก�ร	
Empowering	Women	Through	Business	เพื่อชิงโล่ร�งวัลและสิทธิพิเศษในก�รร่วม
บม่เพ�ะธรุกิจกบัอทุย�นฯ	โดยไดร้บัเกยีรตจิ�กคณะกรรมก�รผูท้รงคุณวุตใินก�รรว่มตดัสนิ
ก�รนำ�เสนอแผนธุรกิจ	 ได้แก่	คุณฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริก�	 เชียงใหม่		 
รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�พืชศ�สตร์และปฐพีศ�สตร์	
คณะเกษตรศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	แพทย์หญิงชุติมา ดุลย์มณี กรรมก�ร	บริษัท	
โอแคร์	เฮลท์	ฮับ	จำ�กัด	อาจารย์ใจรัตน์ จตุรภัทรพร อ�จ�รย์พิเศษภ�ควิช�ก�รตล�ด
คณะบรหิ�รธรุกจิ	มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่เมือ่วนัที	่20	มนี�คม	2565	ณ	อทุย�นวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
	 กจิกรรมดงักล�่ว	มอี�จ�รยแ์ละนกัศกึษ�จ�กคณะวทิย�ศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่ 
เข�้รว่มก�รแขง่ขัน	และไดร้บัร�งวลัชนะเลศิ	-	รองชนะเลศิอนัดบัหนึง่	โดยไดร้บัโลร่�งวัล	ดงันี้
รางวัลชนะเลิศ ทีม ANGKAEW Le Cafe' LAB
	 หวัขอ้	Lower	Risk	of	Uterine-Fibroids	(tumor)	in	Women	by	non-Alcoholic	 
Beverages	สม�ชิกทีม	ประกอบด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมขวัญ มีรักษ	์อ�จ�รย์
ประจำ�ภ�ควิช�ชีววิทย�	คณะวิทย�ศ�สตร์	นายธีรวัฒน์ งามนอก	นักศึกษ�ปริญญ�โท	
ภ�ควิช�ชีววิทย� นายพิชญุตม์ ศรีใส	นักศึกษ�ปริญญ�เอก	ภ�ควิช�ชีววิทย�
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Five Angels
	 หัวขอ้	Date	Palm	Fiber	Drink	สม�ชกิทมี	ประกอบดว้ย	อาจารย ์ดร.หทยัชนก  
ปันดิษฐ์	 อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ชีววิทย�	 คณะวิทย�ศ�สตร์	นางสาวนิพิฐพร หลิม
พาณชิ นกัศกึษ�ปรญิ�โท	ภ�ควิช�ชวีวทิย� คุณอรัญญา มทิธศิร ผูจั้ดก�ร	Local	leasing	 
เขตภ�คเหนือ	บจม	เซ็นทรัลพัฒน� คุณลินดารัตน์ ปิติธรรม marketing	manager	Vo	
innovation คุณเจซลีย์ พาพงษ์พันธ์ นักธุรกิจอิสระ
	 ขอบคณุภ�พถ�่ยจ�ก	อทุย�นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม:่	STeP 

	 พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�	 มช.	 ได้รับร�งวัลอนุรักษ์ศิลปสถ�ปัตยกรรม	
ประจำ�ปี	 2565	 ประเภทง�นอนุรักษ์มรดกท�งสถ�ปัตยกรรมและชุมชน	 ระดับดี	 
จ�กสม�คมสถ�ปนิกสย�ม	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
	 เมื่อวันที่	 22	 เมษ�ยน	 2565	 สม�คมสถ�ปนิกสย�ม	 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 
ไดป้ระก�ศร�งวลัอนุรักษศ์ลิปสถ�ปตัยกรรม	ประจำ�ป	ี2565	โดยพพิธิภณัฑ์เรอืนโบร�ณ
ล้�นน�	สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ได้รับร�งวัลอนุรักษ์ศิลป
สถ�ปตัยกรรม	ประจำ�ป	ี2565	ประเภทง�นอนรุักษม์รดกท�งสถ�ปตัยกรรมและชมุชน	
ในระดับดี
	 สำ�หรับพพิธิภณัฑเ์รอืนโบร�ณล�้นน�	สำ�นักสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม	มห�วทิย�ลยั 
เชียงใหม่น้ัน	 ดำ�เนินก�รอนุรักษ์เรือนโบร�ณล้�นน�	 ซึ่งเป็นสถ�ปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ียัง 
คงหลงเหลอือยู	่โดยก�รย�้ยจ�กทีต่ัง้เดมิเพือ่ม�อนรุกัษไ์วย้งัทีต่ัง้ปจัจบุนั	ณ	พพิธิภณัฑ์ 
เรือนโบร�ณล้�นน�	 ภ�ยใต้ก�รดูแล	 และกำ�กับของ	 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 โดยเน้นรูปแบบก�รอนุรักษ์	 ก�รจัดทำ�แบบสถ�ปัตยกรรม	 
ก�รซอ่มแซมดว้ยเทคนคิฝมีอืช่�งด้วยวธิด้ัีงเดิมโดยผูเ้ช่ียวช�ญ	ภ�ยในอ�ค�รมกี�รจัดแสดง 
และสื่อคว�มหม�ยด้�นวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่	 รวมไปถึงภูมิปัญญ�เชิงช่�ง	 นอกจ�กน้ี	 
ยังเปดิโอก�สใหส้�ธ�รณชนมสีว่นรว่มในก�รอนรุกัษส์ถ�ปตัยกรรม	และเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม	 
ผ�่นรปูแบบ	workshop	และเรยีนรู้ผ�่นองคค์ว�มรูท้ั้งในรปูแบบ	onsite	และรปูแบบ	online 
	 ทั้งน้ี	 จะมีพิธีพระร�ชท�นร�งวัลดังกล่�ว	 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะแจ้งหม�ยกำ�หนดก�รให้ทร�บอีกครั้ง	 
และมีก�รจัดนิทรรศก�รร�งวัลอ�ค�รอนุรักษ์ศิลปสถ�ปัตยกรรม	ประจำ�ปี	 2565	 
ระหว่�งวันที่	26	เมษ�ยน	–	1	พฤษภ�คม	2565	ณ	อ�ค�รช�เลนเจอร์	ฮอลล์	อิมแพค	
เมืองทองธ�นี	กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำ ปี 2565


