
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมาร ี ทรงพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
ให้อาจารย์ไพศาล	จั่วทอง	ที่ปรึกษาคณะทำางาน เข้ารับพระราชทานน้ำาสรง 
จากพระตำาหนกัจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสติ กรงุเทพมหานคร 
เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำาพระราชทานพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่า 
และเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชา 
เสาอนิทขลิ ประจำาปพีทุธศกัราช 2565	“ทพิยธาราบชูาพระธาตเุจดยีห์ลวง” 
โดยมศีาสตราจารย์คลนิิก	นายแพทยนิ์เวศน์	นันทจติ อธิการบดมีหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำาสรงพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน  
ณ แท่นสักการะบูชา ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย 
ศาสตราจารย์	ดร.วรลญัจก	์บณุยสรุตัน ์ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัสงัคมคณะผูบ้รหิาร  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
 

 อาคารเรอืนเดิม คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็ทัง้ประวตัศิาสตรแ์หง่การกอ่ตัง้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่วงรวบรวมและผลิตผลงานทางวิชาการล้านนา 
 คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จดัพธิทีำาบญุอาคารเรอืนเดมิ คณะมนษุยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและรำาลึกถึงบูรพชนผู้ก่อตั้งและ 
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับอาคารเรอืนเดมิแหง่น้ี เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2565 โดยม ีศาสตราจารยค์ลินกิ	 
นายแพทยน์เิวศน	์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธานในพธีิ พรอ้มด้วยคณะผู้บรหิาร  
คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศกึษาเกา่รว่มพธิ ีโดยมีผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ระวี	จันทร์สอ่ง	คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน 
 เรือนเดิมแห่งนี้เป็นสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตามโครงการพฒันาการศกึษาในสว่นภมิูภาค เปน็ทีร่ว่มกนัวางแผนเตรยีมการกอ่ตัง้ของคณะผูก้อ่ตัง้  
นำาโดย ฯพณฯ หมอ่มหลวง ปิน่ มาลากลุ ซึง่ขณะนัน้ดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2504 เวลา 15.45 น.

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสตูดิโอ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา  
3 มถุินายน พ.ศ. 2565	สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา	พชัรสุธาพมิลลกัษณ	พระบรมราชนิ	ีเพือ่แสดงถงึ 
ความจงรกัภกัดแีละน้อมสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมตีอ่ปวงชนชาวไทย ซึง่จะนำาออกอากาศ 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

 สำานกัจัดอนัดบั Round University Ranking (RUR) ไดป้ระกาศผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำาปี 2022 โดยใช้ข้อมูลจากฐาน ISI (Web of 
Science) และมตีวัชีว้ดัหลกั 4 ดา้น ได้แก ่การเรียนการสอน (Teaching) 40%  
การวจิยั (Research) 40% ความเปน็นานาชาติ (International diversity) 10%  
และเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sustainability) 10%     
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ การพัฒนาศักยภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำาหรับการขับเคลื่อนสู่
มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ปีที่ 2 (Smart and Sustainable 
Healthy Chiang Mai University) (Healthy CMU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากร มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และดูแลตนเองด้านสุขภาพ 
ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์โดยมคีณะพยาบาลศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะสาธารณสขุศาสตร ์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์คณะสือ่สารมวลชน คณะศกึษาศาสตร ์สำานกังานสภาพนกังาน 
สำานกัหอสมุด กองพัฒนานักศึกษา กองบรหิารงานบุคคล และสำานกังานมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธานี	 แก้วธรรมานุกูล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ  
รองศาสตราจารย	์ดร.วณิชา	พึง่ชมภู	หวัหนา้โครงการ Healthy CMU กลา่วแนะนำา
โครงการฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

	 	ศาสตราจารยค์ลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจติ อธิการบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และ	คุณภาณุ	ทรงไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม 
จำากดั พรอ้มดว้ย	รองศาสตราจารย	์ดร.	ธงชยั	ฟองสมุทร	คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
และคณุคุณทรงพล อินทรห์น ูรองกรรมการผูจ้ดัการสว่นงานขาย ไดล้งนามในบนัทึกข้อ
ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการรว่มกัน เมือ่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ณ สำานักบรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา
เทคโนโลยีของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทดสอบที่สำาคัญในด้านวิศวกรรมโยธา
ที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ โดยเฉพาะงานทางด้านฐานรากรางรถไฟ ให้ก้าวล้ำาทันสมัย  
นำาไปสู่การส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

 รองศาสตราจารย	์นพ.รณภพ	เอือ้พนัฐเศรษฐ	ผูช้ว่ยอธกิารบดมีหาวิทยาลยั
เชยีงใหม ่เปน็ประธานเปดิกจิกรรมและบรรยายเรือ่ง บทบาทของ HR กับการสง่เสรมิ 
สขุภาพจติของบคุลากร โครงการสง่เสรมิ ปอ้งกนั รกัษา ด้านสขุภาพจติ ของบคุลากร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(Stop Start Street Year 2) กจิกรรมที ่4 ฟืน้ฟพูลงัใจสำาหรับ
ภาวะหมดไฟในวัยทำางาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และรักษา ตลอดจนการกระตุ้น
และสร้างแรงผลักดันให้วัยทำางานที่มีสภาพกายใจที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงตนเองให้
สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยาน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(STeP) เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2565

 รองศาสตราจารย	์ดร.สมัพนัธ	์สงิหราชวราพนัธ	์รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูาน จากมหาวิทยาลยัพายพั ในโอกาสท่ีมาศกึษาดงูาน
เกีย่วกบัจรยิธรรมวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ซึง่กำากับดแูลโดยคณะกรรมการ 
จรยิธรรมการวิจยัในคน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นคณะกรรมการท่ีจะดแูลการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัมนษุย์ในกลุม่สาขาวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์ และกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยสามารถตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากอคติ อันเนื่องมาจากระบบ
บริหาร นักวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯณ ห้องประชุม
ยงยทุธ สจัจวาณชิย ์อาคารยทุธศาสตร ์สำานกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

พิธีทำ�บุญอ�ค�รเรือนเดิม ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

มช. อันดับที่ 3 ของไทย และอันดับที่ 531 ของโลก ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 จากผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมอันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 531 
ของโลก โดยสามารถขยับอันดับขึ้น 21 อันดับ และคะแนนเพิ่มขึ้น 8.23 คะแนน จากปี 2021 ซึ่งอยู่อันดับที่ 
552 ของโลก และคะแนน 45.549 คะแนน

 สถานท่ีแหง่นีเ้ปน็แหลง่ผลติผลงานวชิาการดา้นลา้นนาของคณาจารยม์าอยา่งต่อเนือ่ง เม่ือคราวเปดิหลกัสตูร 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา ในปี พ.ศ. 2528 อาคารเรือนเดิมจึงเป็นทั้ง
สำานักงานและห้องเรยีนของนักศกึษาระดับปรญิญาโท เรยีบเสมอืนศนูยบ์ญัชาการผลติผลงานทางวชิาการดา้น
ลา้นนา และมกีารรวบรวมผลงานทางวฒันธรรมลา้นนาระดบัชาตจิากนกัวชิาการหลากหลายแขนง หลายสถาบนั
 โครงการสำาคญัทีร่วมพลงัทางปญัญาของคณาจารย์ด้านลา้นนา ณ เรอืนเดิมแห่งน้ีคอื โครงการปรวิรรต
วรรณกรรมล้านนาไทย (การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย) นำาโดย รองศาสตราจารย์	
ดร.พิชิต	อัคนิจ	และคณะ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น เริ่มโครงการเมื่อ 
พ.ศ. 2528 และสิน้สดุในป ีพ.ศ. 2536 อกีโครงการท่ีสำาคัญคือโครงการสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ นำาโดย  
ศาสตราจารย	์ดร.อดุม	รุง่เรอืงศร ีและคณะ  นอกจากนีอ้าคารเรอืนเดมิยงัเปน็สถานทีท่ีนั่กวิชาการจากหน่วยงานตา่งๆ  
ร่วมกันจัดทำาโครงการ e-book เพื่อเก็บรักษาเอกสารโบราณของล้านนาและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

 ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัท่ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหมม่อีนัดบัทีด่ขีึน้กวา่ปท่ีีผา่นมา ไดแ้ก่ ด้านการวจิยั (Research) อนัดบัที ่ 
579 ของโลก ดีขึ้นมา 6 อันดับ ซึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ 585 ของโลก และด้านเสถียรภาพทางการเงิน  
(Financial Sustainability) อยู่ในอันดับที่ 177 ดีขึ้นมาถึง 248 อันดับ ซึ่งปีที่ผ่านมาอันดับที่ 425 ของโลก 
 สำาหรับคะแนนย่อยในตัวชี้วัดต่างๆ เปรียบเทียบการจัดอันดับในปี 2022 กับปี 2021 ปรากฏผลการ
จัดอันดับ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้มลูอา้งองิ https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022 
จัดทำาโดย สำานักงานบริหารงานวิจัย
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	นายแพทยส์วุฒัน	์จรยิาเลิศศกัดิ	์คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รองศาสตราจารย	์ดร.นพินธ	์ธรีอำาพน	 
ผูอ้ำานวยการสถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ได้เขา้รว่มให้การต้อนรบั  
นายแพทยส์วุทิย	์วบุิลผลประเสรฐิ	ประธานคณะกรรมการบรหิารศนูยค์วามเปน็เลศิ 
ดา้นชีววิทยาศาสตร ์(TCELS) และคณะ ณ โรงพยาบาลสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
เมือ่วันที ่10 พฤษภาคม 2565 ในโอกาสเขา้เยีย่มชมการพฒันาระบบการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูสุขภาพเพือ่สนบัสนนุการรกัษาและบรกิารในเครอืข่ายพืน้ท่ีจงัหวัดเชียงใหม ่
รวมถึงการนำานวัตกรรมแพลตฟอร์ม CMUgency เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน
สำาหรับรถฉุกเฉินและ CMU Smart Weight Balance Device เครื่องประเมิน
ความสมดุลแรงกดน้ำาหนักเทา้สำาหรบัผู้ปว่ยออ่นแรงครึง่ซกีจากโรคหลอดเลอืดสมอง 
ทีพ่ฒันาขึน้โดยสถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่มาใช้ในการ
วนิจิฉัยและรกัษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึง่ CMUgency และ CMU Smart Weight 
Balance Device เป็นนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ  
"การพฒันาระบบบรกิารเพือ่การดแูลภาวะฉกุเฉนิดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
อย่างครบวงจร (พบฉ) หรือ Smart Emergency Care Service Integration : 
SECSI" ทุนสนับสนุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ศาสตราจารย์	 ดร.ธรณินทร์	 ไชยเรืองศรี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำากัด (THAI TOHKEN 
THERMO CO., LTD) เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบริษัท  
ไทยโตเคน เทอร์โม จำากดั รว่มเปน็เกยีรตใินพธิ ีณ หอ้งประชมุ 2 ชัน้ 2 อาคาร 40 ป ี 
คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.สญัชยั	จตรุสทิธา		ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่รว่มงานแถลงขา่วการจดักจิกรรมโครงการเพิม่ศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมแถลงข่าว
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ ณ หอ้งเชยีงทอง ศนูยป์ระชมุนานาชาติ
คุ้มคำา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

 นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสมทุรสาครบรูณะ เขา้รว่มปฏบิตังิานการทำางาน 
วจิยัโครงงานวทิยาศาสตร ์ณ หอ้งปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร ์วทิยาลัยการศึกษาและ 
การจดัการทางทะเล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในระหวา่งเดอืนมนีาคม – กนัยายน 2565  
โดยมคีณาจารยแ์ละนกัวทิยาศาสตรข์องวทิยาลยัฯ รว่มเปน็ทีป่รกึษาให้คำาแนะนำา
สำาหรบัการทดลอง การทำาวจิยั และการใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณท์างวทิยาศาสตร์
ในการทาวิจัยที่ทันสมัยและเก็บข้อมูลได้ตามกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

• วันอ�ทิตย์ ที่ 29 พฤษภ�คม 2565 •

มช. ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมเชียงใหม่

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม”่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.10 – 08.30 น. ท�งสถ�นีวิทยุเสียงสื่อส�รมวลชน FM100 คณะก�รสื่อส�รมวลชน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผลิตร�ยก�รโดย ศูนย์สื่อส�รองค์กรและนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์ สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. (CENDiM) 
ประธานคณะทำางานศูนย์วิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ขอแสดงความยนิดกัีบคณุเวชวฒัน	์นธิกีลุวฒัน	์นกัศึกษาเกา่ มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
รหสั 28 (เกยีร์ 16) ในโอกาสไดร้บัเลอืกตัง้เปน็นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
สมัยที ่18 จากการประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมนกัศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 ขอขอบคุณนักศึกษาเก่า มช. คณะ

เกษตรศาสตร ์รุน่ 9 รหสั 158 โดยคณุจารนุนัต	์ 

ตนัตวิรวทิย	์ผูแ้ทนรุ่น มอบเงนิสมทบโครงการ 

กองทนุลกูชา้งเพือ่ มช. จำานวน 15,850 บาท  

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี รหัส 15 โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม	 ตันตระกูล	 

ผูอ้ำานวยการศนูยส์ือ่สารองคก์รและนกัศกึษา

เกา่สมัพนัธ ์เปน็ผูร้บัมอบ ณ ศนูยศ์นูยส์ือ่สาร

องค์กรและนกัศกึษาเกา่สัมพนัธ ์มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

และประชมุใหญส่ามญัประจำาป ี2565 โดยม ี
คุณไพทูร	ไพศาลสุขวิทยา	เกียร์ 15 นายก 
สมาคมฯ สมัยที่ 17 เป็นประธานที่ประชุม  
เม่ือวนัที ่23 เมษายน 2565 ณ ทีท่ำาการอาคาร 
สมาคมฯ กรุงเทพมหานคร



ที่ปรึกษา       : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

 อาจารยค์ณะศกึษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ไดร้บัรางวัล
บทความวิจัยดีเด่นประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย  
ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม:	การเปลี่ยน
ผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติท่ีเปลี่ยนไป”	 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 เร่ืองที ่1 “การพฒันาระบบสนบัสนนุของสถานศกึษาเพือ่การขบัเคลือ่นระบบ
ธนาคารหนว่ยกติในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน” โดย	อาจารย	์ดร.ศกัดา		สวาทะนนัทน	์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต และ อาจารย์ฐิติมา		อินทวงษ์		อาจารย์ประจำาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เรือ่งที ่2	“รปูแบบการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องครใูนการจัดกจิกรรมวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา” โดย ผศ.ดร.
อุไรวรรณ	หาญวงศ์	รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

อ�จ�รย์คณะศึกษ�ศ�สตร์ และ
โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

รับร�งวัลบทคว�มวิจัยดีเด่น

นศ. มช. คว้าเหรียญทองที่ 2
ของนักกีฬาเรือพาย ใน "ฮานอยเกมส์"

 นางสาวกานต์ธิดา	 หนูรุ่น	 
รหัส 631910003 นักศึกษาสาขา
การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย 
คว้าเหรยีญทองที ่2 ใหก้บัตวัเองในการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จากการ
แขง่ขนัเรอืพาย ประเภทเรอืคยคั 2 (K2) 
คนหญิง ระยะ 1000 เมตร ด้วยสถิติ 
04.13.241 นาที 


