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เร�องจากปก

- มช. “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

สิ่งใหมใน มช.

- อาคารบานพักญาติผูปวยสวนดอก พรอมใหบริการผูปวยและญาติ

  ในเขตภาคเหนือ เพ�อผูปวยหรือญาติผูปวยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รอบรั้ว มช.

ลูกชางสัมพันธ
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บทบรรณาธิการ
	 ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลูกช้างสมัพันธ	์	“ทองกวาว”		ฉบบั	ปีที่	24	ฉบบัที่	1	น้ี	ได้น�าเน้ือหา

สาระหลากหลายในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการศกึษาสงัคม	วัฒนธรรม	

ประเพณ	ี และนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาเป็นต้นแบบ	 เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ตลอดทั้งเป็นสื่อแห่งการเข้าถงึ

นักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่นและประชาชนทั่วไป

	 ในฉบบัน้ีอดัแน่นไปด้วยเน้ือหาสาระที่เป็นไปตามวิสยัทศัน์	 พันธกจิ	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อาท	ิ

เร่ืองราวน่ายินดขีองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ทีไ่ด้รับพิจารณาเป็น “พื้ นทีพ่ฒันาเมืองอจัฉริยะ”	ซ่ึงเป็น	1	ใน	15	 

ของประเทศ	การให้บริการอาคารบ้านพักญาตผู้ิป่วยสวนดอกรองรับผู้ป่วยและญาตทิี่เข้ารับบริการรักษาสขุภาพ

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 และการเปิดให้เย่ียมชม	มช.	 โดยการใช้เทคโนโลย ีVR 360 องศา  

ที่สามารถเข้าถงึภาพแบบสมจริงแม้อยู่ห่างไกล	พร้อมทั้งตดิตามพืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวัง	กบัการ

เปิดโลกกญัชา	 ตามมาตรฐานทางการแพทย์	 รวมถงึข่าวรอบร้ัว	 มช.	 กจิกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ในด้านต่างๆ	ข่าวความเคล่ือนไหวของนักศกึษาเก่า	มช.	ในคอลัมน์ลูกชา้งสมัพนัธ ์เป็นต้น



3

on สารบัญC
เรือ่งจากปก : 
   มช. “พื้ นทีพ่ฒันาเมืองอจัฉริยะ” 
   1 ใน 15 เมืองอจัฉริยะของประเทศ

สิง่ใหม่ในมช. :
   อาคารบา้นพกัญาติผูป่้วยสวนดอก 
   เปิดใหบ้ริการผูป่้วยและญาติในเขตภาคเหนอื

มช.วนันี้   :
- เยีย่มชม มช. สุด WOW ผ่าน CMU 360 องศา 
- เปิดโลกกญัชา สู่พชืสมุนไพรแห่งโอกาส
   และความหวงั

รอบรั้ว มช.

ลูกชา้งสมัพนัธ์

รายนามน�้าใจลูกชา้ง เพือ่ มช. 
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พนัธกิจ 
1.	สั่งสอนและอบรมบณัฑติ

2.	สั่งสมและประยุกตปั์ญญาความรู้ 	(วิจัย-นวัตกรรม)

3.	บริการวิชาการเพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดนิ

4.	สบืสานวัฒธรรมล้านนา-ไทยและบ�ารงุรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารทองกวาว ปีที ่24 ฉบบัที ่1
ประจ�าเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

วตัถุประสงค ์: ข่าวสารทองกวาว	จัดท�าขึ้นเป็นสื่อกลาง 
ในการเผยแพร่ข่าวสาร	 กจิกรรมความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รวมทัง้ความภาคภมูใิจจากผลงาน 
เด่นของอาจารย์นักศกึษา	บุคลากร	และนักศกึษาเก่า

วิสยัทศัน ์
มหาวิทยาลัยช้ันน�าที่รับผดิชอบต่อสงัคม	

และการพัฒนาที่ย่ังยืน
A Leading University Committed to Social Responsibility 

and Sustainable Development

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG MAI UNIVERSITY
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มช. “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ”
1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

เรื่องจากปก
ข่าวสาร

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับการพิจารณาเป็น	
“พ้ืนที่พัฒนาเมืองอจัฉริยะ”	 1	 ใน	 15	 เมืองอจัฉริยะ 
ของประเทศ	 จากส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 โดยม ี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั มหาเอก	รองอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้ารับมอบตราสญัลักษณฯ์	จาก พล.อ.ประวิตร วงษสุ์วรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
ขบัเคล่ือนการพัฒนาเมอืงอจัฉริยะ

 CMU Smart City เมืองตน้แบบดา้น Smart City 
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
เมือง	 โดยการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ 	 บูรณาการ
เทคโนโลยี	 สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและน�ามาต่อยอด
ให้ใช้งานได้จริง	พร้อมเผยแพร่ส่งมอบให้แก่สาธารณะ	
เพ่ือพัฒนาคนส่งเสริมและสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและบริหารโครงการเมือง
อัจฉริยะ	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั	 มีมติให้ 
ข้อเสนอแผนพัฒนาเมอืงอจัฉริยะ "มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เมืองอจัฉริยะ ความเป็นเลิศที่ย ัง่ยืนสู่ชุมชน" โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นพ้ืนที่พัฒนาเมืองอจัฉริยะ	
"ประเภทเมืองเดิม"	 เมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2564	 
ที่ผ่านมา	 และสามารถใช้ตราสญัลักษณ์	 Smart	 City	
Thailand	ได้เป็นระยะเวลา	2	ปี	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นเมอืงอจัฉริยะ	ประกอบด้วย
โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพ	เช่น	ศนูย์บริหารจัดการ
ชีวมวลครบวงจร	สถาบนัวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	
รวมถงึศนูย์บริหารจัดการเมอืงอจัฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
(Smart	 Campus	Management	 Center,	 SCMC)	 
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เรื่องจากปก
ข่าวสาร

รวมถงึโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านดจิิทลัเช่น	ระบบเครือข่าย
ระบบ	 Internet	 ไร้สาย	Wi-Fi,	 4G,	 5G,	 LoRaWan	 
โครงข่าย	ไฟเบอร์ออฟตกิ	โครงข่าย	 Internet	of	Things	
(IoTs)	 เป็นต้น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรอง
เป็นพ้ืนที่พัฒนาเมอืงอจัฉริยะครบทั้ง	7	 ด้าน	คือ	Smart	
Environment/ Smart Energy/ Smart Economy/ Smart 
Governance/	Smart	Mobility/	Smart	Living	และ	Smart	
People	ประกอบด้วย
 (1) ดา้นสิง่แวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) 
เมืองที่ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 เช่น	 การจัดการน�า้	 
การดูแลสภาพอากาศ	 การบริหารจัดการของเสีย	 และ 
การเฝ้าระวังภัยพิบัติ	 ตลอดจนเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิเป็นต้น
 (2) ดา้นพลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy)  
เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้
พลังงานในพ้ืนที่	 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ 
ลดการพ่ึงพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก	 อาท	ิ
มกีารสร้างระบบ	Smart	Grid,	Low	carbon	society	โดย
มแีผนการผลิตพลังงานหมุนเวียน	(Renewable	Energy)	
กา๊ซชีวภาพหรือไบโอแกส๊	พลังงานแสงอาทติย์	และไบโอ
ดเีซล
 (3) ดา้นเศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) 
เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบ
เศรษฐกจิและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ	
เช่น	เมอืงเกษตรอจัฉริยะ	เมอืงทอ่งเที่ยวอจัฉริยะ	เป็นต้น
 (4) ดา้นขนส่งอจัฉริยะ (Smart Mobility)  
บริหารจัดการสัญจรที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม”	เพ่ือลดการใช้พลังงานและมลภาวะต่อเมอืง
และชุมชนรอบข้าง	โดยการวางผงัเมอืงสร้างการเช่ือมต่อ
คมนาคมให้สามารถเดนิถงึกนัได้	และมกีารเช่ือมต่อเครือ
ข่ายขนส่งที่สะดวก
 (5) ดา้นพลเมืองอจัฉริยะ (Smart People) 
เมอืงทีมุ่่งพัฒนาองค์ความรู้	ทกัษะ	และสิง่แวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ลดความเหล่ือมล�า้ทางสงัคมและเศรษฐกจิ	
ตลอดจนเปิดกว้างส�าหรับความคิดสร้างสรรค์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน	โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด
ให้มวิีทยาลัยการศกึษาตลอดชีวิต	(CMU	Lifelong	Education)	
เพ่ือเป็นช่องทางการศึกษาตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลาง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนววิถใีหม่
 (6) การด�ารงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) 
เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกโดยค�านึง 
ถงึหลักอารยสถาปัตย์	(Universal	Design)	ให้ประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย	 และ 
มคีวามสขุในการด�ารงชีวิต
 (7) ดา้นการบริหารภาครฐัอจัฉริยะ (Smart 
Governance)	 เมืองที่พัฒนาระบบข้อมูล	 (Big	 Data)	
และระบบบริการภาครัฐ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเพ่ือมส่ีวนได้ส่วนเสยีในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐ	โดยมุ่งเน้น	ความโปร่งใสและการมส่ีวนร่วม	
และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองผ่านการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมบริการ
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่ือมั่นว่าการด�าเนินการ	
"มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เมืองอจัฉริยะ ความเป็นเลิศที่
ย ัง่ยนืสู่ชมุชน"	จะเป็นต้นแบบที่เป็นรปูธรรม	สร้างการ
มส่ีวนร่วมในการพัฒนาเมอืงย่ังยืนให้กบัชุมชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนรอบข้างให้มกีาร
พัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป.
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	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยคณะแพทยศาสตร์	
เปิดให้บริการอาคารบ้านพักญาตผู้ิป่วยสวนดอก	รองรับ 
ผู้ป่วยและญาตทิี่เข้ารับบริการรักษาสขุภาพของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	ในเขตภาคเหนือที่ประสบปัญหา 
เร่ืองที่พักอาศยัและขาดก�าลังทรัพย์
 ศาตราจารย ์(เช่ียวชาญพเิศษ)นพ.บรรณกิจ 
โลจนาภิวฒัน ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เปิดเผยว่า	"โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นโรงเรียน
แพทย์แห่งแรกของภาคเหนือ	เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูิ	
ที่รองรับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจากทุกจังหวัด
ในภาคเหนือ	 ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก 
ต่างอ�าเภอในจังหวัดเชียงใหม่	และต่างจังหวัด	ประสบปัญหา
เร่ืองที่พักอาศยัในระหว่างเข้ามารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผู้ป่วยและญาตทิี่ฐานะยากจนไม่มกี�าลังทรัพย์ในการช�าระ
ค่าที่พักอาศยั	ที่ผ่านมาจะพบว่ามกีารนอนพักตามอาคาร
ต่างๆ	 ภายในโรงพยาบาล	 ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 และความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	
ประกอบกับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณ
หลายภาคส่วนร่วมกนับริจาคทุนทรัพย์	 จึงมีโครงการ 

จัดสร้างอาคารพักญาตผู้ิป่วยสวนดอกฯ	ขึ้นเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์กบัผู้ป่วยและญาติ
ที่ประสบปัญหาเร่ืองที่พักอาศยัระหว่างมารับการรักษา
พยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
	 ส�าหรับ	อาคารพักญาตผู้ิป่วยสวนดอกฯ	เปิดให้
บริการ	 200	 เตียง	 ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	 ห่างจากโรงพยาบาลระยะทาง	
300	 เมตร	 มีระบบสาธารณปูโภคครบครัน	 ให้บริการ
ที่พักพร้อมเคร่ืองนอน	บริการน�า้	–	ไฟฟ้า	พัดลม	และ
ห้องน�า้สะอาด	แยกชาย-หญิง	มห้ีองพักผ่อน	ห้องสมุด	
ห้องรับประทานอาหาร	เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ	มเีจ้า
หน้าที่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอด	24	ช่ัวโมง	
มกีารประสานงานกบัโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรณฉุีกเฉิน	
	 ปัจจุบนัมกีารเกบ็ค่าบริการเพียงวันละ	50	บาท	
ซ่ึงผู้ที่จะเข้าพักได้ต้องเป็นผู้ป่วยและญาตขิองโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	และมใีบนัดของทางโรงพยาบาลฯ	
โดยติดต่อผ่านงานสงัคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ส�าหรับ
ผู้ป่วยหรือญาตผู้ิป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
ตดิต่อใช้บริการอาคารพักญาตผู้ิป่วยสวนดอก	ได้ที่มูลนิธิ
โรงพยาบาลสวนดอก	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	โทร.0-5393-4738-9	

ส่ิงใหมใ่น มช.
ข่าวสาร

อาคารบ้านพัก
ญาติผู้ป่วยสวนดอก
พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยและญาติในเขตภาคเหนือ
เพื่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อาคารบ้านพัก
ญาติผู้ป่วยสวนดอก

	 ข้อมูล:	คณะแพทยศาสตร์	มช.
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เยี่ยมชม มช. สุด WOW
ผ่าน CMU 360 องศา

มช. วันนี้
ข่าวสาร

	 ในยุคปัจจุบนัที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่าง
รวดเรว็พร้อมความเปล่ียนแปลงของรปูแบบการใช้ชีวิต	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งใจน�าเทคโนโลยี	VR	360	องศา	
มาไว้ในรปูของเวบ็ไซต	์ตอบโจทย์การเดนิทางที่สามารถ
เข้าถงึภาพ	Virtual	Tour	360	องศาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา	แม้ไม่มแีว่น	VR	กยั็งสามารถ
สมัผัสประสบการณ์ที่สมจริงน้ันได้เพียงแค่มีอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส	์ เช่น	 Smart	 phone,	 Computer	 หรือ	
Tablet	 เช่ือมโยงอนิเตอร์เนต็	พาทุกทา่นเสมอืนอยู่ใน
สถานที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกที่เพียง
ปลายน้ิวสมัผสั	เพ่ือตอบโจทย์วิถชีีวิตของคนในปัจจุบนั	
พร้อมข้อมูลของสถานที่น้ัน	ๆ 	และกจิกรรมที่ส�าคัญอกี
มากมาย	ผ่านเวบ็ไซต	์https://cmu.ac.th/360/
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองน้ี	
พร้อมปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยีที่ไม่อาจปฏิเสธได้	 
รวมถงึการเย่ียมชมจุด	land	mark	และสถานที่ในความ
ทรงจ�าของใครหลายคน	 เช่น	 ศาลาธรรม	 อ่างแก้ว	 
อ่างตาดชมพู	สถานที่ใหม่	ๆ 	เช่น	ศนูย์อาหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ศนูย์บริการผู้เกษียณ	หรือแม้แต่สถานทีส่่วนกลางทีห่ลายคนอาจเคยได้ใช้บริการ	
เช่น	ส�านักหอสมุด	ศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ที่ออกแบบมาในรปูแบบ	CMU	360	องศา	สร้างความรู้สกึเสมือนอยู่ในสถานที่จริง	
พร้อมแผนที่น�าทางให้ทุกทา่นสนุกและเพลิดเพลินไปกบัการเย่ียมชม	มช.	มากย่ิงขึ้น
	 ทัง้น้ี	การเข้าถงึเวบ็ไซต	์360	องศา	ผ่าน	https://cmu.ac.th/360/	คุณพบกบั
หัวข้อทีส่ามารถเลือกรับชมได้	หรือเลือกเข้าถงึสถานทีผ่่าน	icon	ทีจ่ะปรากฏในหน้าแรก	ดงัน้ี	
	 เมื่อเลือกสถานที่แล้วจะถูกพาไปยังสถานที่น้ันเพียงเสี้ยววินาท	ีโดยจะปรากฏ
ปุ่มวงกลมสขีาว	 เพียงคลิกกจ็ะเสมอืนการก้าวเดนิหรือจะกดปุ่มแผนผงัเพ่ือเลือกจุด 
ที่ต้องการไป	อกีทั้งยังมีรายละเอยีดให้คุณได้เรียนรู้ เร่ืองราวตามจุดที่ส�าคัญอกีด้วย
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กัญชา
สู่พืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวังสู่พืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวัง

มช. วันนี้
ข่าวสาร

	 ใบกญัชามลัีกษณะเป็นแฉก	ๆ 	รปูทรงยาวรี	ทีอ่าจไม่ได้สวยงาม 
โดดเด่นอย่างใบไม้ทัว่ไป	แต่ความโดดเด่นของกญัชาคือ	การทีธ่รรมชาติ
ได้จัดสรรทั้งคุณประโยชน์และโทษมหันต	์ รวมกนัไว้	 ในพืชชนิดน้ี	 
เพ่ือท้าทายความสามารถในการจัดการของมนุษย์ว่า	 จะท�าให้กญัชา
เป็นโอกาส	เป็นความหวัง	หรือหนทางสูห่ายนะ?
	 กญัชาเป็นพืชสมุนไพรทีอ่ยู่ในวิถชีีวิตของคนไทยมานานหลาย
ร้อยปี	 ในอดตีมกีารใช้กญัชา	 ในการแพทย์แผนไทย	 และในต�ารับ 
หมอยาพ้ืนบ้านต่าง	ๆ	 เพ่ือให้คนไข้รับประทานอาหารได้มากขึ้น	 
นอนหลับสบาย	 และรักษาอาการปวดเมื่อย	 แต่ขณะเดียวกัน	 
ยาวิเศษอย่างกญัชากอ็าจกลับกลายเป็นยาพิษได้	หากรับประทานใน
ปริมาณทีม่ากเกนิไป	เพราะกญัชามสีารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	กระตุ้น
ให้เกดิอาการหลอนอย่างทีเ่รียกกนัว่า “เมากัญชา” น่ันเอง	ด้วยเหตน้ีุ	
ท �าให้กญัชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด 
ตามกฎหมาย
	 แต่ด้วยประโยชน์ทีม่ากมายมหาศาลของกญัชา	ทีม่กีารศกึษา
วิจัยพบว่า	 สารสกดักญัชามปีระโยชน์ทางการแพทย์	 ส่งผลให้ต่อมา
ประเทศไทยได้ปรับแก้กฎหมาย	และอนุญาตให้ใช้กญัชาเพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย์และการวิจัย	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสขุ	พ.ศ.	 2564	 นับเป็นการปลดลอ็คกญัชา
ออกจากค�าว่า	“หนทางสู่หายนะ” เพ่ือก้าวสูโ่อกาสและความหวัง
ทีร่ออยู่ข้างหน้า...

กัญชาตามมาตรฐานทางการแพทย์
โอกาสแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
	 ปัจจุบนัแทบไม่มใีครไม่รู้ จักประโยชน์ของกญัชา	โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคมะเรง็จ�านวนหน่ึง	ทีใ่ช้น�า้มนักญัชาเพ่ือให้นอนหลับสบายและ
รับประทานอาหารได้	อย่างไรกต็าม	การน�ากญัชามาใช้ในการบ�าบดั
รักษาคนไข้	ยังต้องมคีวามระมดัระวังอย่างมาก	และต้องอยู่ในความดูแล
ของแพทย์เทา่น้ัน	 เน่ืองจากกญัชาประกอบด้วยสารเคมต่ีาง	ๆ	กว่า	
750	ชนิด	ทีท่ัง้เป็นประโยชน์และเป็นโทษ	หากน�าไปใช้โดยขาดความรู้ 	
อาจท�าให้เกดิผลข้างเคียงและอนัตรายตามมาได้	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ทา่มกลางความตื่นตวัของประชาชนทีม่องเหน็กญัชาเป็น 
ตวัเลือกใหม่ในการรักษาโรค	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในฐานะสถาบนั
การศกึษาทีม่อีงค์ความรู้ขั้นสงูในหลากหลายสาขาวิชา	และมศีกัยภาพ
ในการสนองตอบต่อความต้องการของสงัคม	ได้เลง็เหน็ถงึคุณค่าของ 

สารสกดัจากกญัชาในทางการแพทย์	ทีจ่ะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม	ทั้งประโยชน์ในด้านการ
แพทย์	 และการต่อยอดสูเ่ชิงพาณชิย์	 จึงได้มกีาร
จัดท�า	โครงการวิจัยด้านกญัชา	เพ่ือประโยชน์ทางการ
แพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (Medical	 
Cannabis	Research)	ขึ้นเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีขั้นสงูของมหาวิทยาลัย	และสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยเกี่ยวกบักญัชาเพ่ือใช้ในการรักษาโรค	
	 “ปัจจุบนัมกีารสงัเกตว่า	คนไข้มะเรง็ระยะ
สดุท้าย	เมือ่ได้กนิน�า้มนักญัชาทีส่ะอาด	และมคุีณภาพ	
ท�าให้เขามคุีณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น	กนิข้าวได้	นอนหลับได้	
แม้ว่าจะไม่เกีย่วกบัการรักษาโรคมะเรง็กต็าม	เมือ่เรา
พิสจูน์ถงึสรรพคุณของกญัชาในข้อน้ีได้	เป้าหมาย
คือ	ท�าให้มมีาตรฐาน	มเีน้ือยาทีม่คุีณภาพ	และได้
มาตรฐาน	 เป็น	Medical	Grade	 จึงจะสามารถ 
ต่อยอดเชิงพาณชิย์	และส่งออกไปต่างประเทศได้”	
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยพ์งษรั์กษ ์ ศรีบณัฑติ
มงคล รองอธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในฐานะ
ผู้ควบคุมดูแลโครงการวิจัยน้ี	 ได้กล่าวถงึเป้าหมาย
ของ	มช.	 ในการผลิตกญัชาตามมาตรฐานทางการ
แพทย์	หรือทีเ่รียกกนัว่า	Medical	Grade	 ซ่ึงก�าลัง 
เป็นทีต้่องการอย่างมาก	ทัง้ในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ	เน่ืองจากในปัจจุบนั	กฎหมายเปิดช่องให้
แพทย์สามารถใช้น�า้มนักญัชาตามมาตรฐานทางการ
แพทย์	 รักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเรง็ทีไ่ด้รับเคมี
บ�าบดั	เพ่ือลดอาการคล่ืนไส้	อาเจียน	หรือนอนไม่หลับ	
ผู้ป่วยที่มอีาการเบื่ออาหาร	 ผู้ป่วยโรคลมชักใน
บางกรณ	ีและใช้บรรเทาอาการปวดทีไ่ม่สามารถ
รักษาด้วยยาทีใ่ช้อยู่ตามมาตรฐานได้
	 น่ีจึงเป็นโอกาสทีท้่าทายส�าหรับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ในการระดมสรรพก�าลังเพ่ือสร้างสรรค์	
องค์ความรู้	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	และมุ่งสู่
เป้าหมายในการผลิตกญัชาตามมาตรฐานทาง 
การแพทย์	 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
สงัคมให้ได้อย่างทนัทว่งที

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

มช. วันนี้
ข่าวสาร

ปลูก-สกัด-รักษา
บูรณาการในสายธารของความรู้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการวิจัยด้านกญัชา	 เพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ	
ภายใต้การประสานงานของสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุดเด่นของ 
โครงการน้ีคือ	การบูรณาการองค์ความรูร่้วมกนั 
ของคณะวิชาต่าง	ๆ 	ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และการด�าเนินการวิจัย	3	ส่วน	ได้แก่
	 ส่วนที	่1	การปลูกและผลิตกญัชา	
เป็นการศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์
กญัชา	สภาวะทีเ่หมาะสม	ในการปลูกกญัชา	
และระบบการควบคุมคุณภาพผลผลิต	 
มีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้สายพันธุ์	 และ
เทคโนโลยี	การปลูกกญัชาให้ได้ทัง้คุณภาพ
และปริมาณ	 ในส่วนน้ีมีการศึกษาวิจัย 
ร่วมกนัระหว่างนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์	 
คณะวิทยาศาสตร์	และวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดจิิทลั	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 ส่วนที	่ 2	การสกดัสารออกฤทธิ์
จากกญัชา	เป็นการด�าเนินการวิจัยต่อจาก
ส่วนที	่ 1	 โดยพัฒนาเทคโนโลยีการสกดั
สารออกฤทธิ์ชนิดต่าง	ๆ	จากกญัชา	เพ่ือ
ให้ได้สารออกฤทธิ์บริสุทธิ์ในปริมาณ 
ที่มีความเหมาะสมกบัการน�าไปใช้งาน	 
มีกระบวนการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพสารออกฤทธิ์ตลอดสายการผลิต	
ส่วนน้ีเป็นการศกึษาวิจัยร่วมกนัของนักวิจัย
จากคณะเภสชัศาสตร์	คณะอตุสาหกรรม
เกษตร	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	และศนูย์นวัตกรรมอาหารและ
บรรจุภณัฑ	์(FIN)
	 ส่วนที่	 3	 การใช้สารสกดักญัชา
เพ่ือการรักษาโรค	เป็นการน�าสารออกฤทธิ์
ทีไ่ด้จากส่วนที	่2	มาศกึษา	ในผู้ป่วยตาม
กระบวนการของการน�ายาไปใช้เพ่ือการ
รักษาโรค	ภายใต้เกณฑท์ีอ่งค์การอาหาร
และยา	และองค์การอนามยัโลกก�าหนดไว้	
โดยการศกึษาวิจัยส่วนน้ี	 จะด�าเนินการ
วิจัยตามมาตรฐานสากล	โดยนักวิจัยของ
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 นอกจากน้ี	ในขัน้ตอนต่าง	ๆ 	เช่น	ขอ
อนุญาตผลิตหรือน�าเข้า	การครอบครอง	การ
ศกึษาวิจัยทางคลินิก	และการจ�าหน่ายกญัชา
และสารสกดัจากกญัชาด�าเนินการโดยทมีจาก
วิทยาลัยนานาชาตนิวัตกรรมดจิิทลั	ทัง้หมดน้ี 

เป็นการบูรณาการร่วมกนัของคณะวิชาต่าง	ๆ 	ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตัง้แต่ระดบัต้นน�า้ 
กลางน�า้	และปลายน�า้	ไหลต่อเน่ืองในสายธารแห่งความรู้สูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้	น่ันคือ	 
การพัฒนาองค์ความรู้	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมในการผลิตกญัชา	Medical	Grade	 
ทีส่ามารถใช้งานได้จริง	และสามารถต่อยอดในเชิงพาณชิย์ได้	นอกจากน้ี	ยังได้
รับความร่วมมอืจากภาคเอกชน	ได้แก่	บริษัท	แอตแลนต้า	เมดดแิคร์	จ�ากดั	
ในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือผลิตสารสกดักญัชาระดบั	Medical	Grade	เพ่ือประโยชน์ 
ทางการแพทย์	ผลิตภณัฑเ์วชส�าอางจากสารสกดักญัชา	และสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือผลิตสารสกดักญัชาอย่างคุ้มทุน	คุ้มค่า	และมคุีณภาพ	

กัญชา Medical Grade โจทย์ยากแต่ต้องท�า!!!  
	 แม้กญัชาจะได้รับการปลดลอ็คแล้ว	เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ใช้กญัชา
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์	และการวิจัยได้	แต่ในทางปฏบิตั	ิการผลิตกญัชา	
Medical	Grade	กยั็งต้องมกีารควบคุมในระดบัสงูสดุ	และ	ในทุกกระบวนการ
ต้องมกีารขออนุญาตในทุกขั้นตอน	 ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตน�าเข้าเมลด็	
ขออนุญาตปลูก	ขออนุญาตครอบครองปลูก	ขออนุญาตสกดั	และขออนุญาต 
จ�าหน่าย	ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้กญัชาตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่มมีาตรฐาน	 
เช่ือถอืได้	และสามารถส่งออกได้	ดงัที	่ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยพ์งษร์กัษ ์
ได้กล่าวถงึข้อจ�ากดัเหล่าน้ีว่า	แม้เป็นโจทย์ทีย่ากแต่ต้องท�า	เพราะผลทีจ่ะได้
รับน้ันคุ้มค่าอย่างย่ิง
	 “กญัชาน้ันมกีฎหมายยาเสพตดิควบคุม	 จึงต้องมกีารขออนุญาต	 
นับตั้งแต่การปลูก	จะปลูกกี่เมลด็	ปลูกเสรจ็แล้วเอาแต่น�า้มนั	ใบต้องเผาทิ้ง	
และถ้าเป็นกญัชา	Medical	Grade	จะปลูกในท้องไร่ท้องนากไ็ม่ได้	ต้องปลูก
ในโรงเรือนทีม่กีารควบคุมดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	อากาศ	อณุหภมู	ิความช้ืน
		 พอถงึขั้นตอนการสกดั	ต้องมใีบขออนุญาตสกดั	สกดัเทา่ไร	สารส�าคัญ
คืออะไร	แล้วต้องมใีบอนุญาตจัดจ�าหน่าย	ทัง้หมดม	ี5	ใบอนุญาต	ในการท�าวิจัย	
ต้องมกีารค�านวณอย่างละเอยีด	 เช่น	 ชุดน้ีต้องการ	20	 ขวดขวดละ	5	 ซีซี	 
กต้็องค�านวณแล้วว่าต้องปลูกกี่ต้น	สมมตว่ิารอบหน้าต้องการอกี	100	ขวด	
เพ่ือท�าการวิจัย	กต้็องค�านวณกลับไปอกีว่า	ต้องปลูกกีต้่น	จึงจะได้น�า้มนั	100	ขวด	
ปลูกเผือ่เหลือเผือ่ขาด	หรือปลูกทิ้งปลูกขว้างไม่ได้	เมือ่ผลิตแล้ว	กต้็องมกีารวิจัย
จนเช่ือถอืได้ก่อน	ถงึจะน�าไปจดทะเบยีนยากบัส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	(อย.)	เมื่อ	อย.รับรองแล้ว	หมอจึงจะสัง่ได้	และส่งออกได้	จะเหน็ว่า
ขั้นตอนต่าง	ๆ	มกีารควบคุมมากเลย	แต่เรากต้็องสู้	เพราะโจทย์คือ	ถ้าหาก
ได้เป็นกญัชา	Medical	Grade	แล้วจะสามารถต่อยอดเชิงพาณชิย์ได้	และส่งออกได้	
ซ่ึงจะท�าให้กญัชาเป็นพืชทีจ่ะยกระดบัเศรษฐกจิของประเทศไทยได้ในอนาคต”
	 ในปัจจุบนัเร่ิมมผีลิตภณัฑต์�ารับยาจากส่วนผสมของกญัชาเข้ามา
จ�าหน่ายในตลาด	และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก	รวมทัง้
มกีารน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร	เคร่ืองดืม่	และเคร่ืองส�าอาง	สะท้อนให้เหน็
ถงึข้อเทจ็จริงทีว่่ากญัชาได้กลายเป็นความหวังในการก่อเกดิอตุสาหกรรมใหม่
ของประเทศ	และมศีกัยภาพมากพอทีจ่ะก้าวไปสูต่ลาดโลกได้	หากมกีารศกึษาวิจัย	
และมกีารผลิตทีไ่ด้มาตรฐาน	และเมือ่น้ัน...พืชสมุนไพรทีม่ลัีกษณะใบเป็นแฉก	ๆ 	
รปูทรงยาวรีน้ี	 กจ็ะสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศอย่างย่ังยืนใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน
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รอบรั้ว มช.
ข่าวสาร

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชิงต่าว	ร่วมลง
นามใน	“Memorandum of Understanding between Chiang 
Mai University and Qingdao University”	ในรปูแบบออนไลน์	
เพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ความสมัพันธบ้์านพ่ีเมืองน้องระหว่าง
เมืองชิงต่าวกบัจังหวัดเชียงใหม่	 และผลักดันความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานของไทยและจีน	พัฒนากจิกรรมความ
ร่วมมอืทางวิชาการ	ด้านการแลกเปล่ียนบุคลากร	นักศกึษา	ข้อมูล
ทางวิชาการ	การท�าวิจัยและกจิกรรมความร่วมมืออื่น	ๆ	

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชด�าเนินไป 
ทรงเปิด	 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ	
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยม	ี
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.เกษม วฒันชยั	 นายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วยศาสตราจารยค์ลินกิ นพ.นเิวศน ์
นนัทจิต อธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	คณาจารย์และบุคลากร	เฝ้าฯ	รับเสดจ็

 นายจุรินทร ์ ลกัษณวิศิษฐ ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เพ่ือเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านวิชาการระหว่าง	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวง
พาณชิย์	 กบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	 ส�านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เพ่ือด�าเนินโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ
ยุคใหม่	(From	Gen	Z	to	be	CEO)	ประจ�าปี	2565

 ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยน์ิเวศน ์ นนัทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย	ศาสตราจารย ์
ดร.ธรณินทร ์ไชยเรืองศรี คณบดคีณะวิทยาศาสตร์	และผู้บริหาร	
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมให้การต้อนรับ	ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอดุมศกึษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ในโอกาสเข้า
เย่ียมชมห้องปฏบิตักิาร	ผลงานวิจัย	และนวัตกรรมใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

 

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณ
สื่อมวลชนประจ�าปี	2564	ในรปูแบบ	Hybrid	Meeting	(onsite	
และ	 online)	 เพ่ือประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร	 กจิกรรมต่างๆ	
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชน 
ที่ให้การสนับสนุน	 ช่วยเหลือการประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร
ด้วยดีตลอดมา	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ร่วมให้รายละเอยีดและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ	
ณ	ห้องประชุม	ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 ส�านักงานกิจการ 
กระจายเสยีง	 กิจการโทรทศัน์แห่งชาติ	 จัดสมัมนา	 “Digital 
Transformation for Future University” ณ	 ส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ควบคู่กบัระบบ
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส	์(Webinar)	โดยม	ีศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทยน์ิเวศน ์ นนัทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสมัมนา	และรองศาสตราจารย ์
ดร.ประเสริฐ ศีลพพิฒัน ์กรรมการ	กสทช.	เป็นประธานกล่าว
เปิดการสมัมนา	 ภายในงานสมัมนามีวิทยากร	 ซ่ึงเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทช้ันน�าทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม	ตลอดจน
ผู้บริหารโรงพยาบาลศริิราช	และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

 ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยน์ิเวศน ์ นนัทจิต 
อธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	อธกิารบดมีหาวิทยาลัย
มหิดล	อธกิารบดจุีฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย	อธกิารบดมีหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เข้าปรึกษาหารือและรับนโยบาย
จาก ศาสตราจารย ์นายแพทยสิ์ริฤกษ ์ทรงวิไล ปลัดกระทรวง	
อุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ในการวางแผน
ด�าเนินการของศนูย์ความเป็นเลิศทัง้	11	ศนูย์	โดยมผู้ีอ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี 
หลังการเกบ็เกี่ยวเข้าร่วมรับฟังด้วย	ณ	กระทรวงการอดุมศกึษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วีณนั บณัฑิตย ์ผู้อ�านวยการ
ส�านักทะเบยีนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบเกยีรติบัตรในฐานะองค์กรน�าใน
การให้บริการ	Digital	Transcript	โดยได้รับเกยีรตจิาก ศาสตราจารย ์
ดร.ศุภชยั ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้เปิดให้บริการเอกสารส�าคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล	 
ด้วย	“Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย	

รอบรั้ว มช.
ข่าวสาร

 ศาสตราจารย ์ ดร.นพ.พงษร์กัษ ์ ศรีบณัฑิตมงคล  
รองอธกิารบด	ีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้การ
ต้อนรับ นายสนัน่ องัอบุลกลุ ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และนายสมบติั ชินสุขเสริม 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิพ้ืนทีภ่าคเหนือ	หอการค้าไทย	
ประธานกรรมการหอการค้า	17	จังหวัด	และคณะผู้บริหารจาก	
14	 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	 ใน
โอกาสที่มาร่วมพิธลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	ระหว่าง
หอการค้า	17	จังหวัดภาคเหนือ	กบั	14	มหาวิทยาลัยเครือข่าย
อทุยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	เพ่ือเช่ือมโยงงานวิจัย	น�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ	ณ	อาคารอ�านวยการอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่)	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับการประกาศเกยีรติคุณ	
“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”	ส่งเสริมการต้าน
คอร์รัปช่ัน	ประจ�าปี	2564	ประเภท	"สถาบนัการศึกษาดีเด่น 
ดา้นส่งเสริมตา้นคอรร์บัชัน่"	 เป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล	บริหารงานด้วยความโปร่งใส	ซ่ือสตัย์	สจุริต	และ
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน	 โดยม ี
รองศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร ์เตชะพนัธุ ์รองอธกิารบด	ีผู้แทน
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้ารับรางวัล	 จากนายชวน  
หลีกภยั	ประธานรัฐสภา	ณ	สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก	(ททบ.5)

 ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยน์ิเวศน ์ นนัทจิต 
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกจิกรรม	 Lanna	Gastro	
Fest	&	MART	2021	ภายใต้โครงการ	Gastronomy	Tourism	
:	LANNA	Gastronomy	“คิดถงึเชียงใหม่” โดยม	ีนายประสงค ์
หลา้อ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดกจิกรรม	ณ	
โครงการ	MORE	SPACE	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

	 วันเวลาล่วงผ่านอย่างรวดเรว็	แต่	“ลูกช้างสมัพันธ”์	
ยังเป็นหนึ่งคอลัมน์ส �าหรับการรวบรวมทุกเรื่องราว	 
ทั้งสุขและทุกข์รวมถึงความร่วมมือของลูกช้าง	 มช. 
ทั้งรุ่นใหญ่	 รุ่นเลก็	 ที่ร่วมกันท�ากิจกรรมต่างมากมาย	 
ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ	มหาวิทยาลัยและส�าหรับสงัคม
โดยทัว่ไป	นักศกึษาเก่าทา่นใดท�ากจิกรรมไหนบ้าง	สามารถ

	 และพร้อมกันน้ี	 คุณสันติ	 บัณฑุโอภาสวงศ	์ 
ประธานนักศึกษาเก่า	 มช.	 รหัส	 07	 รศ.นวลอนงค์	 
อิทธิจีระจรัส	 อดีตหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์	 
คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ประทปี	
จันทร์คง	 อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์	 คณะ 
วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ร่วมมอบ 
เงินทุน	 “ผศ.ดร.นฤจร	 -	 รศ.นวลอนงค์	 อทิธจีิระจรัส	 
และเพ่ือน	มช.	07”	จ�านวน	100,000	บาท	เพ่ือสมทบ
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษา	 ภาควิชาสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา	เมื่อเดอืนตลุาคมที่ผ่านมา

	 เร่ิมต้นข่าวเศร้า	กบัการสญูเสยี	ผศ.ดร.นฤจร	 
อิทธิจีระจรัส	 อดีตประธานชมรมนักศึกษาเก่าสังคม 
วิทยาฯ	 (ท่านแรก)	 และอดีตอาจารย์ประจ�าภาค 
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 คณะสังคมศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 ผศ.ดร.ภก.นิพนธ	์ 
ตุวานนท์	 อดีตอธิการบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพ่ือนนักศึกษาเก่า	 รหัส	 07	 
ร่วมงานสวดบ�าเพญ็กุศลศพ	

	 สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	
สกลมหาสังฆปริณายก	 โปรดประทานผ้าพระกฐินให้	 
เจ้าสรีุย์	ณ	เชียงใหม่	และเพ่ือนคณะศษิย์เก่า	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 รุ่นที่	 ๔	 รหัส’๑๐	 เชิญไปถวายพระสงฆ์ที่ 
จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส	ณ	วัดข้าวแทน่น้อย	ต�าบลสนัทรายหลวง	 
อ�าเภอสนัทราย	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	
2564	พร้อมท�าบุญอทุศิส่วนกุศลให้กบัคณาจารย์	และ
เพ่ือนๆที่ล่วงลับ	จ�านวน115	คน	รวมปัจจัยในการร่วม
โดยเสดจ็พระกุศล	ทั้งสิ้น	๕๖๒,๑๔๒	บาท	โดยม	ีรศ.ดร.
พิสทุธิ์	เนียมทรัพย์	ประธานรุ่นศษิย์เก่า	มช.รหัส	๑๐	เป็น
ประธานในพิธถีวายผ้าพระกฐิน	พร้อมด้วย	 คุณโยธนิ	 
วิมุกตายน	คุณสริุยศกัดิ์	สริุยะมณ	ีรศ.ดร.ยุวด	ีพีรพรพิศาล	
และครอบครัว	รศ.ดร.พรทพิย์	จันทรมงคล	คุณพัณณทพิา	
ทองด	ีอ.เรวด	ีคงชนะ	คุณจิรันดร	เทพพิพิธ	พล.ต.ต.พันธุวั์ฒน์	 
ศรีวาลัย	 คุณภิญโญ	 จักรอศิราพงศ	์ คุณสมยศ	ทายะต	ิ
คุณสุรีย์	 ณ	 เชียงใหม่	 ตัวแทนศิษย์เก่ามช.รหัส'10	 
ไปร่วมงาน	นอกจากน้ียังม	ีคุณสมุนา	กลัป์กะ	คุณจิตรา	 
กล่ันประยูร	รหัส	16	และคุณรัชนี	 จูฑะเตมย์ี	รหัส	19	
ร่วมกจิกรรมในคร้ังน้ี	ขออนุโมทนาบุญ

ตดิตามได้จากคอลัมน์น้ี	 หรือ
กดตดิตาม	ส่งข่าวแจ้งมาบอกกล่าว
ทางออนไลน์ได้ที่	เพจเฟชบุก๊:	
นักศกึษาเก่าสมัพันธ	์มช.	ข่าวสาร
ข้อมูลไม่จางหาย	 ติดตามกนั
ได้ทุกเวลา	

รหสั 07

รหสั 10

Scan QR Code
ติดตามเพจ
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ลูกช้างสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

	 มีกจิกรรมร่วมกนัทุกปี	 ไม่ว่างานเลก็หรือใหญ่	
แต่งานที่	 รหัส	 11	 รวมตัวกันจ�านวนมากที่สุด	 คือ	 
วันที่	11	เดอืน	11	ของทุกปี	เพราะถอืว่าเป็นเลขประจ�า
รหัส	 เร่ิมต้นเดือนพฤศจิกายน	 64	 ด้วยงาน	 "ลูกช้าง	
มช.รุ่น	5	รหัส	11	เพ่ือนกนัตลอดไป"	ร่วมท�าบุญอทุศิ
ส่วนกุศลให้คณาจารย์และเพ่ือนผู้ล่วงลับ	ณ	วัดเจด็ยอด	
พระอารามหลวง	เมื่อวันที	่10	พฤศจิกายน	64	ทีผ่่านมา	
โดยม	ีศาสตราจารย์	ดร.พงษ์ศกัดิ์	องักสทิธิ์		อดตีอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 หลังจากเสรจ็พิธี
ท�าบุญกไ็ด้มาร�าลึกความหลังน่ังรถไฟฟ้า	ชมบรรยากาศ
รอบ	มช.และชมสถานที่จัดท�าหอ

รหสั 11

	 ต่อด้วยการจัดกจิกรรม	“11.11	เพราะคิดถงึ	จึง	
Online	โควิดพ่ายความห่วงหา	มช.ห้า	ขอเจอกนั	คิดถงึ
เพ่ือน	 ต้องสังสรรค์	 เราเจอกันทาง	 online"	 โดยม ี 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ศลีพิพัฒน์	กรรมการกจิการ
กระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ	 ประธานนักศึกษาเก่า	 มช.	 รุ่น	 5	 ประธาน 
จัดงาน,	คุณสภุาพ	คล่ีขจาย	ผู้ด�าเนินรายการ	พร้อมด้วย
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รหัส	 11	 (มช. 
รุ่นที่	 5)	 ร่วมกจิกรรมในระบบออนไลน์	 เมื่อวันที่	 11	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	ณ	ห้องประชุม	ส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 รวมตัวกันเหนียวแน่นเช่นเดิม	 ส�าหรับ 
นักศึกษาเก่า	 รหัส	 12	 เมื่อโควิดห่างจึงจัดกจิกรรม	 "	
สังสรรค์	 มช.	 รุ่น	 6	 รหัส	 12"	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 
กว่า	 120	 คน	 กบับรรยากาศสดใสของทะเลเกาะเสมด็	
จังหวัดระยอง	เพ่ือคลายความคิดถงึ	พร้อมท�าบุญอทุศิ
ส่วนกุศลให้กบัเพ่ือนผู้ล่วงลับไปแล้ว	จ�านวน	160	คน

รหสั 12
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ลูกช้างสัมพันธ์ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

	 ปิดท้ายด้วยข่าวน่ายินดกีบับริษัท	โพสเฮลทแ์คร์	
จ�ากัด	 โดย	 เภสัชกร	 ดร.พิสิฐ	 อุ่ยรุ่งโรจน์	 ลูกช้าง 

	 ขอขอบคุณ	ศ.ดร.นพ.เฉลิม	หาญพาณชิย์	ประธาน
คณะอนุกรรมการ	ระดมทุนเพ่ือพัฒนา	คณะแพทยศาสตร์	
มช.	และนายกสมาคมศษิย์เก่าแพทย์เชียงใหม่	มอบเงนิ
บริจาคจ�านวน	 30,000,000	 บาท	 สมทบทุนหลวงปู่
แหวน	สจิุณโณ	เพ่ือโครงการปรับปรงุอาคารผู้ป่วยสจิุณโณ	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มช.

	 ต่อด้วยการร่วมกนัท�ากจิกรรมเพ่ือสงัคม	น�าโดย	
พลเอกนินนาท	 เบี้ยวไข่มุข	ที่น�าทมีนักศกึษาเก่าลูกช้าง	
มช.	 หลายรุ่นหลายคณะ	 รวมพลังเป็นทีมจัดงาน	 
“ว่ิงการกุศล	 เขาใหญ่มาราธอน	 2021	 ”	 คร้ังที่	 4	 
ของมูลนิธรัิฐบุรุษ	 พลเอกเปรม	 ติณสลูานนท	์ เพ่ือน�า 
รายได้ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ	 ถือเป็นการ 
รวมตัวของนักศึกษาเก่า	 มช.	 ในการท�ากิจกรรมที่ด ี
เพ่ือสงัคม	 ได้ทั้งความผูกพันและการช่วยเหลือสงัคม	 
สมกบัเป็นลูกช้าง	มช.

	 ศาสตราจารย์	 ดร.เกตุ	 กรุดพันธ์	 คุณรุ่งวิทย์	
สวุรรณอภชิน	พร้อมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
รหัส	13	เข้าเย่ียมชมศนูย์สื่อสารองค์กรและนักศกึษาเก่า
สมัพันธ	์พร้อมมอบหนังสอื	50	ปี	มช.	รหัส	13	ให้กบั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม	
ตนัตระกูล	ผู้อ�านวยการศนูย์สื่อสารองค์กรและนักศกึษา
เก่าสัมพันธ์	 ให้การต้อนรับ	 นอกจากน้ียังทัวร์เที่ยว	
มช.พร้อมทั้งถ่ายภาพกับประตูหน้า	 มช.	 ในโอกาส 
ครบรอบ	12	ปี	ของการสนับสนุนการปรับปรงุป้ายหน้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ของรหัส	13	

รหสั 13

รหสั 15
คณะเภสชัศาสตร์	ทีไ่ด้รับ 
รางวัลพระราชทาน	SME	
Excellence	Award	2021	
สาขาการผลิต	จาก	สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสดุาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	ขอแสดงความ
ยินดมีา	ณ	โอกาสน้ี
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ลูกช้างสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

	 ขอขอบคุณ	 คุณศิริพรรณ	 บุณอริยะ	 นักศึกษา
เก่าคณะวิทยาศาสตร์	 และคุณวิโรจน์	 บุญอริยะ	 ที่ร่วม
สมทบทุนกองทุน	60	ปี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	จ�านวน	1,000,000	บาท

	 ขอแสดงความเสยีใจและอาลัยย่ิงต่อการจากไป
ของ	คุณชาลี	ตั้งจีรวงษ์	นักศกึษาเก่า	คณะวิทยาศาสตร์	
นายกสมาคมศษิย์เก่าคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์	และ
นักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดเีด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	
2544

	 ขอแสดงความยินดกีบั	คุณอภิรักษ์	โกษะโยธนิ	
นักศกึษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการบริหาร	
บริษัท	วี	ฟู้ดส	์(ประเทศไทย)	จ�ากดัที่ได้รับรางวัลชนะ
เลิศ	นวัตกรรมแห่งชาต	ิประจ�าปี	2564	ด้านเศรษฐกจิ	
ประเภทวิสาหกจิขนาดกลาง	ซ่ึงเป็นรางวัลนวัตกรรมอนั
ทรงเกยีรติของประเทศไทยที่มอบแก่องค์กรที่มีผลงาน
โดดเด่นเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่างๆที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติ

รหสั 20

รหสั 22

	 ขอแสดงความ
ยินดกีบั	รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร 
รองอธกิารบดมีหาวิทยาลัย
เขียงใหม่	 ลูกช้างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์	ในโอกาส
ได้รับรางวัลผู้บริหารดเีด่น	

รหสั 24

ประจ�าปี	 2564	 ของกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

	 ขอแสดงความยินดกีบั	คุณโชคชัย	บณัฑติศลิะ
ศกัดิ์	สงิห์ขาว	รุ่นที่	19	เจ้าของนามปากกา	โชคชัย	บณัฑติ	
ในโอกาสได้รับรางวัลการประพันธใ์นภาวะโรคระบาดในชาต	ิ
พ.ศ.	2563	ประเภทบทกวี	จากผลงาน	ช่ือ	มพีรุ่งน้ี	...	
เพราะวันน้ี	มเีมื่อวาน	จากการประกวดนวนิยายเร่ืองสั้น	
ความเรียง	กวีนิพนธ	์บนัทกึ	สารคดแีละบทละคร	ในภาวะ
โรคระบาดไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)	ทั่วโลกและ

รหสั 26
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ลูกช้างสัมพันธ์ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

	 ขอแสดงความยินดีกบัคุณรณพพัณณ	์ กปิตถยั 
ลูกช้างคณะมนุษยศาสตร์	ในโอกาส	ได้รับต�าแหน่งหัวหน้า
ส�านักงานหนังสอืเดนิทางช่ัวคราวเชียงใหม่	คนใหม่	เและ
ยังแวะเย่ียมเยือนถิน่ศกึษาเดมิ	พร้อมพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่หารือข้อราชการต่างๆ		โดยม	ีศ.คลินิก	นพ.นิเวศน์	
นันทจิต	อธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้อง
หม่อมหลวงป่ิน	มาลากุล	ส�านักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	11	ตลุาคม	พ.ศ.	2564

	 ขอแสดงความยินดี
กบั	คุณฐานิตา	แจ้งชัด	ลูกช้าง
คณะการสื่อสารมวลชนใน
โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยอ�าเภอฝาง	
จังหวัดเชียงใหม่	(สวท.ฝาง)

	 ขอแสดงความยินดี
กบั	 คุณวิบูรณ	์ แววบัณฑติ		
ลูกช้างคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์	ในโอกาส
ได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	

	 ขอขอบคุณ	คุณนพรัตน์	ขาวหิรัญ	ศษิย์เก่าชมรม	

Dance	Cheerleader	คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	มอบเงนิจ�านวน	50,000	บาท	เพ่ือน�าไปพัฒนา

คณะเทคนิคการแพทย์	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาคร	

พรประเสริฐ	คณบด	ีและผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศริิพันธุ	์

คงสวัสดิ์	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 คณะเทคนิคการแพทย์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	ธนัวาคม	2564

รหสั 30

รหสั 30

รหสั 35

รหสั 44

และขอแสดงความยินด	ี
รองศาสตราจารย์	เภสชักร
หญิงอษุณย์ี	ค�าประกอบ	
ลูกช้างคณะเภสชัศาสตร์	
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้
บริหารดีเด่น	 ประจ�าปี	โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์	 (ภมูิคุ้มกันวิทยา)	
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทรงคุณวุฒิ)	กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

2564	ของกองทุนอธกิารบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในประเทศไทย	จากมูลนิธวิิชาหนังสอื	และ	ดร.นวลจันทร์	
วิจักษณจิ์นดา	ลูกช้างคณะเทคนิคการแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านภมูคุ้ิมกนัวิทยา	(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เช่ียวชาญ)	กลุ่มภมูคุ้ิมกนัวิทยา	สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสขุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโอกาสได้รับ
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	 ขอแสดงความ
ยินดกีบั	 เภสชักรอศิรา	
แก้วค�า	 ลูกช้างคณะ
เภสชัศาสตร์	 เน่ืองใน
โอกาสได้รับรางวัล	
“เภสัชกรการตลาด 
ดเีด่น”	ประจ�าปี	2564	
โดยสมาคมเภสชักรรม
การตลาด(ประเทศไทย);	
MPAT	 เมื่อวันที่	 25	

	 สมาคมนักศึกษาเก่า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ภายใต้การน�าของ	 คุณนฤมล	 พูลเพียร	นายกสมาคมฯ	
และความร่วมมอืของคณะกรรมการสมาคม	นักศกึษาเก่า	
มช.หลายๆท่าน	 ยังคงมีกจิกรรมส�าหรับนักศึกษาเก่า
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราอย่างต่อเน่ือง	ภายใต้
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค	
Covid	19	เร่ิมต้นจากกจิกรรมการแข่งขนักฬีาจักรยาน
ทางไกล	 Tour	 de	 CMU	 คร้ังที่	 1	 ซ่ึงมีคุณไพศาล	 
สรุธรรมวิทย์	เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขนั	
มวัีตถุประสงค์เพ่ือน�ารายได้จากการจัดการแข่งขนั	จัดสรร
เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ประเภททุนต่อเน่ืองจนส�าเรจ็ 
การศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2565	 วันที่	 17-19	
ธนัวาคม	พ.ศ.	 2564	ณ	 สนามแข่งขันมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 และภายในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่	 
มผู้ีสนใจเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมาก

รหสั 53

สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่

พฤศจิกายน	2564	ที่ผ่านมา

	 ต่อด้วยกจิกรรมการกุศล	“ป่ันเพ่ือน้อง	กรงุเทพฯ	
-	เชียงใหม่	คร้ังที่	4”		(CMU	Charity	Cycing	2021)
ระยะทางป่ัน	737	กโิลเมตร	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ร่วมกบั	สมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สมาคม
นักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กรงุเทพฯ	 สมาคม	
ชมรมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดชัยนาท	
จังหวัดนครสวรรค์	 จังหวัดพิษณโุลก	 จังหวัดอตุรดิตถ	์
จังหวัดแพร่	และจังหวัดล�าปาง	โดยมคุีณสมยศ	วงษ์ทองสาลี	
เป็นประธานด�าเนินการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ด�าเนินงาน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	19	–	23	ธนัวาคม	2564		
เป็นระยะเวลา	4	คืน	5	วัน		มวัีตถุประสงค์เพ่ือรับบริจาค
เงินสมทบทุน	 "โครงการลูกช้างรักชีวิต"	 ของสมาคม
นักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมกจิกรรม
ส�าหรับนักศึกษาในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนน	และลดภาวะโรคซึมเศร้าในกลุ่มนักศกึษา	และ
เพ่ือน�ารายได้สนับสนุนโครงการ/กจิกรรมสาธารณประโยชน์	
อันได้แก่	 การสนับสนุนทุนการศึกษา	 แก่เยาวชนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพ้ืนที่โครงการหลวง	 ผ่านมูลนิธิ
โครงการหลวง	 อกีทั้งเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพ่ือน�าราย
ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดสรรเป็นทุนการศกึษาแก่นักศกึษา	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	กจิกรรม
เร่ิมต้นปล่อยตวันักป่ัน	จ�านวน	15	ทา่น	ณ	Toyota	Buzz	
วิภาวดี	 กรุงเทพ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 คุณสุวพันธ	์ 
ตันยุวรรธนะ	 สมาชิกวุฒิสภา	 และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุตธิรรม	เป็นประธานปล่อยตวั	พร้อมทั้งแขก
ผู้เกยีรติที่เป็นนักศึกษาเก่า	 มช.	 มากมายให้เกยีรติมา
ร่วมงาน	 ขอขอบพระคุณนักศกึษาเก่า	 มช.ทุกท่านที่มา
ร่วมกจิกรรมในคร้ังน้ี
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	 นักป่ันและทีมงานทุกท่านมีก�าลังใจ	 จาก 
ลูกช้าง	 มช.ตลอดเส้นทาง	 ได้รับการต้อนรับจาก 
นักศกึษาเก่า	ณ	จุดแวะพักตามจังหวัดต่างๆ	ในเส้นทาง 
ป่ันบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น	รวมถงึการต้อนรับ
คณะนักป่ันและทมีงานที่ป่ันมาถงึจุดหมาย	ณ	ศาลาธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมี	 ศาสตราจารย์คลินิก	 
นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่		พร้อมด้วยนายกสมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 คณะผู้บริหาร	 คณะกรรมการสมาคม	 และ
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การต้อนรับ	 
เมื่อวันที่	23	ธนัวาคม	พ.ศ.	2564	ขอขอบคุณทมีนักป่ัน
และทมีงานทุกทา่นทีม่กีจิกรรมดทีีท่ �า	เพ่ือ	มช.	เพ่ือลูกช้าง	
เพ่ือสงัคม	อย่างต่อเน่ือง

เงินจ�านวน	 1,111,111.-	 บาท	 เพ่ือจัดตั้งเป็น	 "ทุน	

รศ.สดศรี	เผ่าอนิจันทร์	ในกองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"	

เพ่ือให้ทุนการศกึษาปีละ	6	ทุน	ทุนละ	10,000.-	บาท 

แก่นักศกึษาคณะการสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ซ่ึงเงนิจ�านวนดงักล่าวเป็นการเปิดรับบริจาคจากศษิย์เก่า	

ศิษย์ปัจจุบัน	 และผู้สนใจ	 เพ่ือน�ามาเป็นทุนช่วยเหลือ

นักศกึษา	ที่เรียนด	ีมคีวามคิดสร้างสรรค์ในการท�าประโยชน์

ให้สงัคม	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 โดยมี	 ศาสตราจารย์

คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธกิารบดมีหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รับ

มอบ	เมื่อวันที่	21	มกราคม	พ.ศ.	2565	ณ	กรงุเทพมหานคร

	 สมาคมนักศกึษาเก่ามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	น�าโดยคุณสมุาลี	กนัจินะ	นายกสมาคมพร้อม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	มอบเงนิสมทบสร้างอาคาร	
60	 ปี	คณะมนุษยศาสตร์	มช.	 จ�านวน	300,000	บาท	
มอบเงนิให้นายกสโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์	เพ่ือ
ใช้ในกจิกรรมรับน้องขึ้นดอย	20,000	บาท	โดยม	ีผศ.ดร.	
ระวี	 จันทร์ส่อง	 คณบดแีละผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์
เป็นผู้รับมอบ	 และมอบเงินให้สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพ่ือใช้ในการท�ากจิกรรมดบัไฟป่า	
จ�านวน	4,000	บาท	โดยมี	คุณเพญ็สวุรรณ	นาคะปรีชา 
เลขานุการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้รับมอบ	นอกจากน้ี	นักศกึษาเก่ามนุษยศาสตร์	รหัส	
141	 ยังได้มอบเงนิจ�านวน	187,500	บาท	ให้สมาคม
นักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพ่ือ
สมทบเข้ากองทุนศษิย์เก่าเพ่ือน้อง	เมื่อวันที่	22	ธนัวาคม	
2564	ณ	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนกัศึกษาเก่าคณะการสือ่สารมวลชน

สมาคมนกัศึกษาเก่า
มนุษยศาสตรม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่

	 ดร.นงค์นาถ	ศรีสกุล	ห่านวิไล	ประธานกรรมการ	
"ทุน	รศ.สดศรี	เผ่าอนิจันทร์"	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์
สดศรี	เผ่าอนิจันทร์	และคณะกรรมการกองทุน	ร่วมมอบ
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	 ถึงแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ยังไม่ 
จางหาย	 แต่กิจกรรมความสัมพันธ์ต่างๆของสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มช.	 ที่น�าโดย 
คุณไพทูร	 ไพศาลสขุวิทยา	 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.	 สมยัที่	 17	 ยังคงด�าเนินไป
อย่างต่อเน่ืองหลากหลาย	เพ่ือสมาคมฯและคณะเร่ิมต้น
จากการจัดกจิกรรม	"นายกฯ(พ่ีแก้ว)	พบน้องปี	4	และ
ซปุเปอร์	"	เมื่อวันที่	23	ธนัวาคม	2564		บรรยากาศยัง
เตม็ไปด้วยความสขุ	อบอุ่นเช่นเดมิ	ณ	โรงแรมกรีนเลค	
จ.เชียงใหม่

สมาคมนกัศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 ในส่วนของการร่วมพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย	
สมาคมฯ	 ลูกช้างวิศวกรรม	 มช.	 มากมาย	 กไ็ด้ให้การ
สนับสนุนด้านต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 เร่ิมจาก	 คุณสมุิตร	
เพชราภรัิชต	์	รหัส	22	เป็นตวัแทนมอบเงนิให้กบัโครงการ
ช้างไฟ	 จ�านวน	 600,000	บาท	พร้อมประชุมปรึกษา
หารือโครงการ	“	ช้างไฟ	“	เพ่ือน�าเทคโนโลยี	AI	มาช่วย
ตรวจเชค็จุดที่เกดิไฟ	ป่า	อนัเป็นสาเหตใุห้เกดิปัญหา	PM	
2.5	ของจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	24	ธนัวาคม	2564	
ที่ผ่านมา	ถอืเป็นโครงการน�าร่องให้เกดิการต่อยอดแบบ
บูรณาการเพ่ือปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ 
อย่างย่ังยืน

	 ต่อด้วยการ	ร่วมแสดงความยินดกีบั	คุณประพันธ	์
สนีวล	รหัส	25	(เกยีร์	13)	ในโอกาสได้รับประกาศแต่ง
ตั้งเป็น	 รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 4	
พฤศจิกายน	2564	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	3	ช้ัน	2	การ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	กรงุเทพมหานคร

	 และสดุท้ายขอบขอบคุณ	คุณพีระ	เลาหกานตนิ์ยม	
รหัส	24	(เกยีร์	12)	บริษัท	Lee	Machinery	ที่ได้สนับสนุน
เครนไฟฟ้า	ขนาด	3.2	ตนั	ให้กบัภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพ่ือการพัฒนาด้านวิศวกรรม	
จาก	โดยมี	รศ.ดร.เจษฎา	เกษมเศรษฐ์	อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 เป็นผู้รับมอบ	 เมื่อวันที่	 28	
มกราคม	พ.ศ.	2565	ณ	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 สมาคมนักศกึษาเก่าคณะศกึษาศาสตร์	 ร่วมกบั
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดกจิกรรม
สานสมัพันธ์ศิษย์เก่าสญัจรในหลายจังหวัด	 เพ่ือสร้าง
ความสมัพันธอ์นัดกีบันักศกึษาเก่าคณะศกึษาศาสตร์	และ
เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมกจิกรรมของสมาคมฯและคณะศกึษา
ศาสตร์	 โดยเฉพาะกจิกรรมการเฉลิมฉลองคณะศึกษา
ศาสตร์ครบรอบ	55	 ปี	ในปี	2566	 เร่ิมต้นสญัจรกนัที่
จังหวัดนครสวรรค์	 เมื่อวันที่	 21	 ธนัวาคม	 2564	ณ	
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดนครสวรรค์	
น�าโดย	อาจารย์สมพงษ์	ตนัตวิรวิทย์	รหัส	อปุนายกสมาคม
นักศกึษาเก่าคนที่	1	พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ	
โดยมีผู้อ�านวยการวราภรณ์	 ไชยเดช	 และนักศึกษาเก่า
คณะศกึษาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์	ให้การต้อนรับ	

	 และสญัจรต่อด้วยจังหวัดล�าพูน	โดยคณะกรรมการ
สมาคมฯ	โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านการประสานงาน
และการจัดการประชุม	จาก	ดร.ศริิราวรรณ	นิลวรณ	์อดตี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไซ	จังหวัดล�าพูน	และคุณ
สมคิด	ปัญญาแก้ว	ประธานสหกรณอ์อมทรัพย์ครลู�าพูน	
จ�ากดั	เมื่อวันที่	29	ธนัวาคม	2564	ที่ผ่านมา	ปี	2566	
น้ีรอติดตามกจิกรรมการเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์
ครบรอบ	55	ปี	ได้เลย	

	 ขอขอบคุณทุกก�าลังใจและการบริจาคจาก	 
ลูกช้างมช.	ชมรมนักศกึษาเก่า	คณะศกึษาศาสตร์	มช.จังหวัด
พิจิตร	ให้การต้อนรับทมีนักป่ันจาก	กจิกรรม	“ป่ันเพ่ือ
น้อง	คร้ังที่	4	กรงุเทพฯ	-	เชียงใหม่”	(750	กโิลเมตร)	
ด้วยซาลาเปาลูกใหญ่	และชากะเพราที่อร่อย	

สมาคมนกัศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์
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	 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จังหวัด
ขอนแก่น	น�าโดย	คุณเกยีรตศิกัดิ์	สมุานนท	์ประธานชมรมฯ	 
พร้อมด้วยสมาชิกชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จังหวัดขอนแก่น	 จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และ
สาธารณะกุศลแก่บ้าน	 (ชุมชน)	 วัด	 และโรงเรียนเป็น
ประจ�าทุกปี	 โดยกจิกรรมที่ด�าเนินการเป็นประจ�า	 คือ	 

การทอดผ้าป่าเพ่ือการศกึษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ	ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง	 

ซ่ึงกจิกรรมหน่ึงทีป่ระสบผลส�าเรจ็	 ชัดเจนเป็นตวัอย่างทีด่	ี
คือ	 การพัฒนาโรงเรียนบ้านนาน�า้ซ�า	 อ�าเภอภผูาม่าน	
จังหวัดขอนแก่น	 ซ่ึงทางชมรมฯ	 ได้ด�าเนินการพัฒนา

สมาคมนกัศึกษาเก่า มช. จงัหวดัพษิณุโลก

สมาคมนกัศึกษาเก่าจงัหวดัล�าปาง

	 ขอขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่า	 มช.	 จังหวัด
พิษณโุลก	น�าโดยคุณวีรพงษ์	รุ่งศรีวัฒนา	นายกสมาคม
นักศกึษาเก่า	มช.	จังหวัดพิษณโุลก	พร้อมด้วยกรรมการ

	 สมาคมนักศกึษาเก่า	มช	จังหวัดล�าปาง	โดยคุณ
จ�าลักษ์	 กนัเพช็ร์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	 นายก
สมาคมนักศกึษาเก่า	มช.	จังหวัดล�าปาง	คุณจรัญ	ค�าเงนิ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	 2	 คุณประจวบ	 ดอนค�ามูล	 
ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ	 พร้อมด้วยลูกช้างจังหวัด
ล�าปาง	ให้การต้อนรับคณะนักป่ันและทมีงานจากโครงการ	
“ป่ันเพ่ือน้อง	คร้ังที่	4	กรงุเทพฯ	-	เชียงใหม่”	ด้วยอาหาร
แสนอร่อย	 พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม	 จ�านวน 
100,000	บาท	 เมื่อวันที่	 22	 ธนัวาคม	2564	ณ	สวน
อาหารคลองสายลม	The	Canal	Cafe	จังหวัดล�าปาง	โดยมี
คุณอ�านวย	วรญาณกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล�าปาง	ลูกช้างเจ้าของสถานที่อ�านวยความสะดวก	
ขอบคุณลูกช้าง	 มข.	 ล�าปางทุกท่านที่เป็นส่วนหน่ึงของ
กจิกรรมในคร้ังน้ี

ชมรมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่
จงัหวดัขอนแก่น

สมาคมฯ	ในการต้อนรับทมี
นักป่ันและทีมงานจาก 
โครงการ	“ป่ันเพ่ือน้อง	คร้ังที่	
4	กรงุเทพฯ	-	เชียงใหม่”	
(750	 กิโลเมตร)	 ด้วย
บรรยากาศอนัอบอุน่	ณ	Iron	
Resort	 จังหวัดพิษณุโลก	

เมื่อวันที่	 21	ธนัวามคม	2564	นอกจากการต้อนรับที่
อบอุ่น	 ยังร่วมสนับสนุนกจิกรรมในคร้ังน้ี	 ด้วยการเสื้อ
ป่ันเพ่ือน้องอกี	 จ�านวน	71	ตวัและร่วมบริจาคเงนิเพ่ือ
ช่วยเหลือน้องๆ	ทีข่าดแคลนทุนทรัพย์อกี	30,000	บาท
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กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนมาตั้งแต่ปีการศึกษา	
2561-2564	 โดยในปีการศกึษา	 2561-2562	 ได้ให้
ทุนการศกึษาแก่เดก็นักเรียนทุกคน	ทุนละ	500	บาท	และ
ทุนยากจน	 ทุนละ	 1,000	 บาท	 ปีการศึกษา	 2563	 
มอบทุนการศกึษา	43	 ทุนและปีการศกึษา	2564	แจก
ทุนการศึกษา	 46	 ทุน	 และทุนยากจนอนุบาลถงึระดับ
ประถมศกึษาปีที่	6	พร้อมการปรับปรงุสถานที่ต่างๆของ
โรงเรียน	พร้อมสนับสนุนอปุกรณก์ารเรียน	อปุกรณก์ฬีา	
และระบบสาธารณปูโภคต่างๆ	ซ่ึงการสนับสนุนด้านต่างๆ
ของชมรมฯ	 ท�าให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมให้เดก็นักเรียนเข้าสู่
ระบบการศกึษา	มากย่ิงขึ้น	นอกจากน้ี	ทางชมรมยังได้จัด
กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม	 (CSR)	 ในจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจ�าทุกปี	อาท	ิช่วย
เหลือผู้ประสบภยัน�า้ทว่มในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียงในภาคอสีาน	 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ตาบอดและเล้ียงอาหารกลางวันแก่นักเรียนตาบอด	
นักเรียนพิเศษ	 (พิการซ�า้ซ้อน)	 โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น	 เล้ียงอาหารกลางวันผู้สงูอายุ	 บ้านพักคนชรา	
จังหวัดขอนแก่น	เป็นต้น

	 ประธานชมรมนักศกึษาเก่า	มช.	แพร่	 เภสชักรเด่น	
ปัญญานันท์	 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วย	นพ.นิยม	วิวรรธนดฐิกุล	ทีป่รึกษาชมรมศษิย์เก่า	
มช.แพร่	คุณสมุามาลย์	วิวรรธนดฐิกุล	และสมาชิกชมรม
ลูกช้าง	จังหวัดแพร่่	ให้การต้อนรับทมีท�างาน	เย่ียมบ้าน
นักศกึษาขอทุน	ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่		นอกจากน้ีและทมี
ชมรมนักศกึษาเก่า	 มช.แพร่	 ให้การต้อนรับนักป่ันและ
ทมีงานจากโครงการ	“ป่ันเพ่ือน้อง	คร้ังที่	4	กรงุเทพฯ	
-	เชียงใหม่”	ด้วยอาหารเที่ยงแสนอร่อย	ณ	หมวดบ�ารงุ
รักษาทาง	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	พร้อมมอบเงนิ	สมทบ
กจิกรรม	ในคร้ังน้ี	จ�านวน	26,000	บาท	เมื่อวันที่	22	
ธันวาคม	 2564	 ขอบพระคุณส�าหรับการร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของกจิกรรมดีๆ ของพวกเรานักศกึษาเก่า	มช.
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สมาคมนกัศึกษาเก่า มช. จงัหวดัแพร่
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โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด

   ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ “การให้ที่ยิ่งใหญ่” 
จากศิษย์เก่าสู่สถาบันแม่ – จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มช. หนึ่งรักเดียวกันคือรัก มช.

นามผู้บริจาค .............................................. เลขบัตรประจำาตัวประชาชน ....................................... รหัสนักศึกษาเก่า .....................................
คณะ .............................. ภาควิชา ...........................................  มือถือ ........................................... E-mail : ………………………........……......…
ทีอ่ยู ่........................................................................................................................................................................................................................    
ข้าพเจ้ามีความประสงค์บริจาค / สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1. สมทบกองทุนลูกช้างเพื่อ มช.     จำานวน ..........................................บาท
    •  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
     ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-51973-2
2. โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด   จำานวน ..........................................บาท
 •  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
     ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-71923-5     ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 557-2-05666-1
     ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 456-0-10659-2     ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 667-0-08900-9
กรุณาส่งส�าเนาใบโอนเงิน มาที่
 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือ โทร 053-942625 E-mail : alumni@cmu.ac.th
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมสรรพากร มีระบบการรับเงินบริจาค
     ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิคส์ 
       ซึ่งเงินบริจาคของท่าน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
     โดยส่งข้อมูลเพิ่มเติมคือ เลขบัตรประจำาตัวประชาชน ของผู้บริจาค

Scan QR Code
ติดตามเพจ

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิคส์                           
(e- Donation)
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11,000	บาท
5,000	บาท
3,000	บาท
2,970	บาท
1,200	บาท
1,000	บาท
1,000	บาท

คุณพิมล	มพียุง		 	 	
คุณศร	ธปีฏมิากร		 	 	
คุณพัชรินทร์	พรหมวิหาร		 	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิตพิงษ์	ยอดมงคล
คุณวริศรา	มาละแซม		 	
คุณนลินี	อธมิา		 	 	

1,000	บาท
900	บาท
500	บาท
300	บาท
300	บาท
300	บาท

รองศาสตราจารย์	ดร.ถนอมพร	เลาหจรัสแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม	ตนัตระกูล		
รองศาสตราจารย์โรม	จิรานุกรม		
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 	 	
คุณจาริตา	ประทปีะเสน	 	
คุณวส	ุละอองศรี		 	 	
คุณพิเศษ	ขนัตพิงษ์		 	 	

คุณพิชญ์กญัญา	สว่างแสง		  
คุณปวรินทร์	สุม่มาตย์	 	
คุณอริษา	จิวะธานนท	์

300	บาท
3,400	บาท
5,000	บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	
คุณดวงเดช	คณานุศกัดิ์	
คุณสริิพัช	ช�านาญ	 	

1,298	บาท
1,000	บาท
199	บาท

กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.

รายนามนำาใจ ลูกช้างสู่ มช.้

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
ขอเชิญนักศึกษาเก่า ร่วมบริจาค ในโครงการลูกช้างเพื่อ มช.



24

¢‹ÒÇÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹áÅÐÅÙ¡ªŒÒ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸�

»‚·Õè 24 ©ºÑº·Õè 1 »ÃÐ¨Óà´×Í¹µØÅÒ¤Á - Á¡ÃÒ¤Á 2565

เร�องจากปก

- มช. “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

สิ่งใหมใน มช.

- อาคารบานพักญาติผูปวยสวนดอก พรอมใหบริการผูปวยและญาติ

  ในเขตภาคเหนือ เพ�อผูปวยหรือญาติผูปวยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รอบรั้ว มช.

ลูกชางสัมพันธ


