


สารจากอธิการบดี

	 ในนามของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ขอแสดงความยนิดี

กบันกัศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2565	และผูป้กครองทกุท่าน	

กับอีกก้าวหนึ่งของความส�าเร็จอันเป็นผลจากความต้ังใจและ

มุมานะ	พร้อมทั้งขอต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ทุกคน	สู่รั้วสีม่วง	

มช.	สถาบนัการศกึษาแห่งแรกในดนิแดนล้านนา	ทีผ่ลติบณัฑติ

ที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น	มากว่า	58	ปี	แห่งนี้	

		 แม้ปัจจุบันสถานการณ์ของ	COVID-19	เริ่มคล่ีคลาย	

การแพร ่ระบาดเป ็นไปในทิศทางท่ีควบคุมได ้มากขึ้น		 

แต่มหาวิทยาลัยยังคงเน้นย�้าในเรื่องความปลอดภัยของ

นักศึกษาเป็นส�าคัญ	โดยให้ทุกส่วนงาน	ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนท่ีมีการเว้นระยะห่าง

ระหว่างทีน่ัง่	ผูเ้รยีนสวมหน้ากากอนามยัเสมอ	มกีารดแูลเรือ่ง

สุขอนามัยการใช้อาคารและพื้นท่ีต่างๆ	โดยรอบมหาวิทยาลัย	

ซึ่งจะมีการท�าความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร	ลิฟต์	

ห้องน�้า	ตรวจเช็ดท�าความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วย 

สเปรย์หรือน�้ายาฆ่าเชื้อ	เช่น	ปุ ่มกดลิฟต์		ราวบันได	ที่จับ

หรือลูกบิดประตู	มีการจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 

โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร	หน้าลิฟต์	ห้องประชุม	

ศูนย์อาหาร	และบริเวณต่าง	ๆ 	ภายในอาคาร	รวมถึงยังมีการ

วางแนวปฏิบัติ	CMU	COVID	-	Free	Setting	ในการจัดและ

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	กีฬา	กิจกรรมรวมกลุ่มคนท่ี

นอกเหนือจากการเรียนการสอนและการสอบ	ทั้งด้านสถานที่	

ผู้จัดและผู้เข้าร่วมงาน	เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา	

	 เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยแล้ว	การศึกษา 

หาความรู ้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นสิ่งส�าคัญท่ี

มหาวิทยาลัยให้ความใส่ใจเสมอ	โดยมีอาจารย์คอยดูแล

อย่างใกล้ชิด	ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ในหลักสูตรและการเป็น

ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ	พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เป็นดั่งที่พักใจ	 

เพือ่ช่วยดแูลสขุภาพใจโดยผูเ้ชีย่วชาญเม่ือยามต้องการทีพ่ึง่พงิ	 

ให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่น	ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นบ้านหลัง

ที่สองของลูกช้างทุกคน

	 สุดท้ายน้ี	ผมขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	

พระบรมธาตุดอยสุเทพ		และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีทุกท่านนับถือ 

ได้โปรดประทานพรให้นกัศกึษาใหม่ทกุคนประสบแต่ความสุข	 

มีสติป ัญญาเฉลียวฉลาด	มีก�าลังกายก�าลังใจที่จะศึกษา 

จนส�าเร็จดังที่มุ ่งหวังไว ้ทุกประการ	ขอแสดงความยินดี 

พร้อมทัง้ขอต้อนรับผู้ปกครองและนกัศกึษาใหม่	สู่ร่มแดนช้าง	

มช.	

ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.นิเวศน์	นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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o n t e n t 		 สารบัญ 
ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ	และ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการและวชิาชีพชัน้สูง	เพือ่อ�านวยประโยชน์แก่ท้อง
ถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
		 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม	ค้นคว้า	วิจัย	
และถ่ายทอดความรู้	ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ	
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม	เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ	การประยุกต์	เผยแพร่	และการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม
		 บณัฑติแห่งมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	พงึฝักใฝ่ในการ
ฝึกฝนตน	เป็นผู้รู้จริง	คิดเป็น	ปฏิบัติได้	สามารถครองตน	
ครองคน	ครองงาน	ด้วยมโนธรรมและจิตส�านึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์
 มหาวทิยาลยัชัน้น�าท่ีรับผดิชอบต่อสงัคมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
	 A	Leading	University	Committed	to	Social	
Responsibility	and	Sustainable	Development

พันธกิจ
1)	ให้การศึกษา	ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2)	ท�าการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและ 
	 เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3)		บริการทางวิชาการแก่สังคม
4)		ท�านุบ�ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และอนุรักษ ์
	 สิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เสรมิสร้างค่านยิม	E-CMU	
สนบัสนุนยทุธศาสตร์ขับเคลือ่นทางจรยิธรรม	ประกอบด้วย	
10	หวัข้อ	ทีบ่คุลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ยึดถือปฏิบัติ	ภายใต้อุดมการณ์การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ	 
การเชิดชูรับใช้สังคม	การยึดหลักธรรม	และรวมพลัง 
เป็นหนึง่เดยีว		

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG  MAI  UNIVERSITY  

สารอธิการบดี  2

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 3

แนะน�าผู้บริหาร  4

มช. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก  4

Metaverse สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู ้ 

พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ มช. 5

อบอุ่น สุขกาย สบายใจ ในรั้ว มช. 6-7

มช. เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และศูนย์กีฬาและสุขภาพ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจนักศึกษา 8

ที่พักใจ ใน มช. 9

“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ”   

และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย”  มช.  

ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 10

Skills4Life ทักษะแห่งอนาคตส�าหรับนักศึกษา 

สู่ความพร้อมในโลกของการท�างาน  11
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แนะน�าผู้บริหาร

	 จากวิสยัทศัน์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ที่มุ ่ งเป ็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่ งยืน	 ในช ่วง 
ที่ผ ่านมาได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 
ของโลกหลายแห่ง	อาทิ		มหาวิทยาลัยแห่ง 
ความย่ังยืน อันดับที่  70 ของโลก และ 
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย จาก 1,406  
มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยการจัดอันดับ 
ของ The Times Higher Education  
University Impact Rankings 2021 ตาม
เกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ 
(United	Nations:	Sustainable	Development	Goals	หรือ	UN:	SDGs)		
โดยมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ	SDG	ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เข้าร่วม	คือ	SDG	5	Gender	Equality	ด้านความเท่าเทียมทางเพศ	ได้รับ 
การจัดอันดับเป็นท่ี	1	ของโลก	อันดับ	1	ของไทย	และ	SDG	13	Climate	
Action	การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	ได้รับการจัด
อันดับเป็นอันดับ	1	ของไทย	และอันดับที่	50	ของโลก	นอกจากนี้	ยังได้รับ
การจดัอนัดบั	Top	100	ของโลก	ในอีก	5	SDGs	อนัดบัที	่101	–	200	ของโลก	
6	SDGs	และอันดับที่	201	–	300	ของโลก	2	SDGs	
	 สามารถติดตามความคืบหน้าและการด�าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์	https://sdgs.cmu.ac.th/
	 นอกจากนี้	จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา 
ประจ�าปี 2022 โดย QS World University Rankings มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2022 จ�านวนท้ังส้ิน 10 สาขาวิชา  
จากทั้งหมด	51	สาขาวิชา	มากที่สุดเป็นอันดับ	3	ของประเทศ		
		 รวมถึงได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 3  
ของไทย และอันดับที่ 531 ของโลก จากการจัดอันดับของ Round  
University Ranking (RUR) 2022 
	 ล่าสุด	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 10 ของ
อาเซียน ท้ังยังคงคุณภาพความเป็นเลิศอยู่ที่อันดับที่ 3 ของประเทศไทย 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาโดย Center for 
World University Rankings (CWUR) 2022 ซึง่ในปีนีม้สีถาบนัอดุมศกึษา
ร่วมการจัดอันดับกว่า	20,000	แห่งจากทั่วโลก
	 การได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น	สะท้อนถึงด�าเนิน
งานของมหาวทิยาลยัและการร่วมแรงร่วมใจกนัของทกุส่วนงาน	ทัง้คณาจารย์	
บคุลากรและนกัศกึษา	นบัเป็นความภาคภมูใิจและยนืยนัในมาตรฐานคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะน�า 
ผลการจัดอันดับไปพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

มช. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก

1.	ศ.คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	 อธิการบดี

2.	ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์	ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดี

3.	รศ.โรม	จิรานุกรม	 รองอธิการบดี	

4.	รศ.ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร	 รองอธิการบดี

5.	รศ.ดร.สัมพันธ์	สิงหราชวราพันธ์	 รองอธิการบดี

6.	รศ.นายแพทย์อ�านาจ	อยู่สุข	 รองอธิการบดี

7.	รศ.อุษณีย์	ค�าประกอบ	 รองอธิการบดี

8.	รศ.ดร.ชรินทร์	เตชะพันธุ์	 รองอธิการบดี

9.	รศ.ดร.อาวรณ์	โอภาสพัฒนกิจ	 รองอธิการบดี

10.	ผศ.ดร.เอกชัย	มหาเอก	 รองอธิการบดี

11.	ผศ.ทพ.พิริยะ	เชิดสถิรกุล	 รองอธิการบดี

12.	ผศ.ดร.ณัฐ	วรยศ	 รองอธิการบดี

13.	รศ.นพ.รณภพ	เอื้อพันธเศรษฐ	 ผู้ช่วยอธิการบดี

14.	รศ.ดร.ปิยะพงศ์	เนียมทรัพย์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

15.	รศ.ดร.ถนอมพร	เลาหจรัสแสง	 ผู้ช่วยอธิการบดี	

16.	ผศ.กภ.ทศพร	พิชัยยา	 ผู้ช่วยอธิการบดี

17.	อ.ไพสิฐ	พาณิชย์กุล	 ผู้ช่วยอธิการบดี

18.	รศ.ดร.พรชัย	วิสุทธิศักดิ์	 ผู้ช่วยอธิการบดี

19.	ผศ.ดร.ปิติพงษ์	ยอดมงคล	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ มช.
Metaverse  สร้างมิติใหม่แห่งการเรยีนรู้

	 ขณะนี้ผู ้คนทั่วโลกก�าลังอยู ่ในคลื่นการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีครั้งใหญ่	ที่เข้ามามีความส�าคัญกับชีวิตของเราในทุกก้าวเดิน	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้น�าเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนจริง หรือ 
Metaverse เข้ามาเสริมทัพด้านการศึกษา	เกิดห้องเรียนที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่	ทุกเวลา	โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสนุก	 
น่าสนใจ	เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดรับ 
สิ่งใหม่	ขยายขอบเขตการเรียนรู้	เกิดเป็นประสบการณีที่ดีแก่นักศึกษา	
ซึ่งขณะนี้หลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้เริ่มน�า	Metaverse	 
เข้ามาพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	
	 นอกจากการเรียนรู ้ มิติใหม ่อย ่าง	 Metaverse	 แล ้ว	
มหาวิทยาลัยยังได ้ตั้ งเป ้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่การเป ็น	
“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ด้วย Digital Transformation น�าดิจิทัล
เทคโนโลยีเข ้ามามีส ่วนในการท�างานในทุกภาคส่วน	บูรณาการ 
การด�าเนินงานทั้งระบบให้เกิดการเชื่อมโยงกัน	เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดด	ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาและการท�างาน
ในมหาวิทยาลัย	โดยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของ	มช.	มีกลยุทธ์
ส�าคัญ	5	ด้าน	คือ	Organized	and	Ready	Digital	Infrastructure	
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน	(Hardware)	ระบบเครือข่าย	(Networks)	
ระบบปฏิบัติงานดิจิทัล	(Software)	ในมหาวิทยาลัย	รวมถึงยกระดับ
โครงสร้างการเก็บบันทึกข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล	(Information)	 
ส่งเสริมการบูรณาการการใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย	
พร้อมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยคุกคาม
ลักษณะต่างๆ	จากการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยมาตรฐานสากล
	 นอกจากนี้	ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท�างานสนบัสนนุภารกจิและยทุธศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
และระบบดิจทิลั	Integrated	Digital	Operation	and	Administrations:	

SMART	OFFICE	and	SMART	CAMPUS	มีการเชื่อมต่อการงาน
ท�างานของหน่วยปฏิบตังิานย่อยอย่างมรีะเบยีบแบบแผน	เพือ่ให้ข้อมลู 
มีความถูกต้องและพร้อมใช้งานให้มากที่สุด
	 ในด้านการศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยีและแพล็ตฟอร์มดิจิทัล	Digital	Platforms	for	Learning	 
and	Human	Development		ส�าหรับการเรียนรู ้ ในหลักสูตร	 
เสริมหลักสูตร	และกิจกรรมนอกหลักสูตร	
		 ส�าหรับด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัยส่งเสริมการยกระดับ 
การวจิยั	การพฒันาและถ่ายทอดความรูด้้วยเทคโนโลยแีละแพลต็ฟอร์ม 
ดิจิทัล	Digital	platforms	for	Collaboration	and	Wisdom	 
ที่มีการบูรณาการข้ามส่วนงาน	เพิ่มขีดความสามารถของการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน	
		 อีกทั้งได้ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักรู้ถึง
ประโยชน์และความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล	Digitalized	mindset	 
and	Digital	Ready	Culture	สนับสนุนการเรียนรู ้ทักษะดิจิทัล 
เพือ่น�ามาพฒันาการท�างาน	ให้มีความรวดเรว็	ถกูต้อง	ลดความผดิพลาด	
สามารถเช่ือมโยงการท�างานร่วมกัน	และสร้างนวัตกรรมในการท�างาน
ด้วยความรู้เทคโนโลยี	
	 จะเห็นได้ว ่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนพันธกิจหลัก	 
เพื่อผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ผสานกิจกรรม
ทั้งเทคโนโลยีโลกอนาคตกับโลกปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ	โดยเฉพาะ
ในโลกการศึกษาและการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนา 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
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	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินดีต้อนรับและพร้อมดูแล
นักศึกษาสู่บ้านหลังที่	2	ให้ใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	อย่างมี
ความสุข		นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว	มหาวิทยาลัย
ได้มกีารปรบัปรงุภมูทิศัน์และการใช้ประโยชน์ของพืน้ที	่รวมถึง 
สิง่แวดล้อมให้มีความสวยงามมากขึน้	โดยได้ปรบัปรงุสนามกฬีา 
หลายสนาม	ให้มีความทันสมัย	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการ 
ออกก�าลังกาย		พร้อมทั้งมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับ
นักศึกษาได้ใช้เป็นพื้นท่ีส่วนกลางท่ีมีบรรยากาศธรรมชาติ
ของความเป็น	มช.	อ�านวยความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษา	
ไม่ว่าจะเป็น CMU Food Center ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ที่ตั้งอยู ่บริเวณศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยเป็น 
แหล่งรวมของร้านอาหารท่ีหลากหลาย	พร้อมท้ังมีบริการ	
WiFi	อย่างทั่วถึง	ให้นักศึกษาได้เติมพลังก่อนและหลังเรียนได ้

อบอุ่น สุขกาย สบายใจ ในรั้ว มช.

ตลอดทั้งวัน		อีกทั้งยังมี	ITSC Corner	ให้บริการส�าหรับ
นักศึกษา	 มี พ้ืนท่ีส�าหรับน่ังท�างาน	 อ ่านหนังสือ	 และ
คอมพิวเตอร์	พร้อมอินเทอร์เน็ตให้บริการ	เปิดให้บริการ	2	
จุดด้วยกัน	ท้ัง	ITSC	CORNER	บริเวณหน้าส�านักหอสมุด		
และ	ITSC	Corner	Co-Working	Space	ชั้น	1	อาคารศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้
	 ส�าหรับด้านการพักอาศัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ได้สร้างหอพักนักศึกษาใหม่	และปรับปรุงหอพักนักศึกษา	
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ	พร้อมมีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่
นกัศกึษา		ได้แก่	ห้องอ่านหนงัสือ	ห้องนนัทนาการ	ร้านอาหาร	
รวมถึงสถานท่ีออกก�าลังกายตามหอพักต่างๆ	เช่น	สนาม			
เปตอง	สนามบาสเกตบอล	สนามแบดมนิตนั	เป็นต้น	เพ่ือสร้าง
สุขภาพทีดี่ให้กบันักศกึษา		โดยนกัศกึษาสามารถเลือกสถานที่
ออกก�าลงักายได้ในรปูแบบทีช่อบ	ไม่ว่าจะเป็นสนามกฬีากลาง	
ซึง่มยีมิเนเซยีมขนาดกว้างขวาง	รองรบัหลายประเภทกีฬา	หรอื
จุดออกก�าลังกายกลางแจ้งที่กระจายทั่วมหาวิทยาลัย	และ 
ศูนย์กีฬาแห่งใหม่เพิ่มพื้นที่ออกก�าลังกาย	
	 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้	เพิ่มความร่มรื่น	
พร้อมทั้งมีเสียงน�้าเบา	ๆ	รวมถึงลมเย็น	ๆ	ที่พัดผ่านผืนน�้า	 
ของ “อ่างแก้ว”  และ	“อ่างตาดชมพู”	ซึ่งเป็นอ่างเก็บน�้า 
ท่ีสวยงาม	โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท�าพ้ืนท่ีโดยรอบให้เป็น 
สถานท่ีออกก�าลังกาย	 นักศึกษาสามารถมาเดิน	 วิ่ง	 
สร้างสุขภาพที่ดี	หรือนั่งชมบรรยากาศได้อย่างปลอดภัย
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	 นอกจากด้านการออกก�าลังกายแล้วในเร็ว	ๆ	นี้	
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ก�าลงัจะเปิดตวั	CMU Health Center 
ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์เพื่อนักศึกษา	มช.	ในยามที่ 
ไม่สบาย	ซึ่งอยู่ใกล้	ๆ 	กับบริเวณหอพักนักศึกษา	เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของนักศึกษาอีกด้วย	
	 ด ้านระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
การสัญจรภายในมหาวิทยาลัย	มีรถไฟฟ้าให้บริการเชื่อมโยง 
การเดินทางที่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย	ให้ม ี
ความสะดวก	 ปลอดภัย	 และเป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 

ทัง้ฝ่ังสวนสกัภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		
ฝั ่งสวนดอก	สาย	มช.-สวนดอก	และ	 
ฝั่งแม่เหียะ	สาย	มช.-แม่เหียะ	นักศึกษา
สามารถติดตามต�าแหน่งรถและทีว่่างบน
รถแต่ละคนั	แบบ	Realtime		ผ่าน	CMU	
Mobile	Application		

	 พิเศษส�าหรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่าน	 
ในการเข้าถงึสถานทีต่่างๆ	ของมหาวทิยาลยั	สามารถท�าได้ง่ายๆ	 
เพียงปลายนิ้วสัมผัส	บนระบบ Virtual Tour 360 องศา 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผ่านเว็บไซต์	https://cmu.ac.th/ 
360/	สร้างความรู ้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่จริง	พร้อมแผน 
ทีน่�าทางให้ทกุท่านสนกุและเพลดิเพลนิไปกบัการเยีย่มชม	มช.	
	 ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ดีๆ 	ทีม่หาวิทยาลยัมอบให้กบันกัศกึษา	
มช.	และหวังเป็นอย่างยิ่งว ่า	ลูกช้างทุกคนจะมีความสุข	 
ทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้	ที่	มช.
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	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้มีนโยบายในการส่งเสริม
ด้านสุขภาพมาอย่างต่อเน่ือง	ดังจะเห็นได้จากการจัดการ
ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
มีความเหมาะสมต่อการออกก�าลังกาย		โดยมีการสร้างและ
การปรับปรุงสนามกีฬาประเภทต่างๆให้มีความพร้อมใช้งาน 
อยู ่ เสมอ	เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร 
และนักศึกษาที่ให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ	ส่งเสริม 
การออกก�าลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

	 ในการดูแลสุขภาพกาย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด
สร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นสถานท่ี
ออกก�าลงักายและเล่นกฬีาอีกแห่งหน่ึง	เพือ่เป็นศนูย์กลางด้าน
การส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัย	ตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้กับสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นอาคาร 
ขนาด	3	ช้ัน	เป็นศูนย์ออกก�าลังกายในร่ม	และสนามฝึกซ้อม 
กีฬาประเภทการต่อสู้		สนามกีฬาเอนกประสงค์		เป็นศูนย์ฝึก
อบรมเชิงปฏิบตักิารด้านต่างๆ		อาทิ	การฝึกอบรมเชงิปฏบัิติการ 
ในด้านการออกก�าลังกายของบุคลากรและนักศึกษาตาม
ความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย	การอบรมด้านโภชนาการและ
อาหารเพื่อสุขภาพ	และการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้
กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย	รวมถึงร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์กีฬา	 
ร้านจ�าหน่ายอาหาร		เครื่องดื่ม		และห้องประชุม

	 พร ้อมกันน้ี	 เตรียมเป ิดให ้บริการศูนย ์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ซึ่งจะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์

แบบครบวงจร	ท้ังคลินิกทางการแพทย์	บริการทางทันตกรรม	

คลินิกกายภาพบ�าบัด	กิจกรรมบ�าบัดส่งเสริมสุขภาพ	ร้านยา	

ห้องเรียนส�าหรับนักศึกษาทางคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และ

พื้นที่สโมสรมหา	วิทยาลัยเชียงใหม่	เพื่ออ�านวยความสะดวก	 

ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฝั่ง 

สวนสัก	ให้สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้อง

เดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

	 การส่งเสริมการออกก�าลังกายและการดูแลสุขภาพ

ให้แข็งแรงอยูเ่สมอจะท�าให้นกัศกึษา	มช.	มท้ัีงสุขภาพกายและ

สุขภาพใจที่ดี

มช. เตรยีมเปิดศูนย์สขุภาพมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   และ
ศนูย์กีฬาและสุขภาพ   ดูแลสุขภาพกาย   สุขภาพใจนักศกึษา
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ที่พักใจ ใน มช. 
 เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษา เปลี่ยนจากชีวิตในรั้วโรงเรียน มาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

เป็นช่วงส�าคัญท่ีน้องๆ จะได้เติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่ง โดยในแต่ละวันจะได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ 

มากมาย ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวันน้ันจะเป็นที่ดีหรือวันที่รู ้สึกแย่  

หากรูส้กึว่าอยากหาทีพ่กัใจใน มช. มหาวทิยาลยักพ็ร้อมจะอยูเ่คยีงข้างเสมอ โดยมหีลายหน่วยงาน

ที่คอยให้ค�าปรึกษาและเป็น Safe Zone ส�าหรับนักศึกษาทุกคน 

“มหาวิทยาลยัพร้อมเป็นก�าลงัใจและอยูเ่คยีงข้างนกัศึกษาทุกคน” 

ให้บริการเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักนักศึกษา 
มช. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สถานทีท่�าการ: ส�านกังานหอพกันกัศึกษา	หอพกันกัศกึษาหญงิ	
อาคาร	7

		053-94-	4747	และ	06-1301-5666	
	pakjai.counselingservices@gmail.com
		DormCMU.CounselingServices/

เวลาท�าการ:	วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.

พักใจ : Pak Jai 

    บ้านหลงัท่ีสอง (คณะมนุษยศาสตร์)
ให้บริการการปรึกษาทางจิตวิทยา ส�าหรับนักศึกษาและ

บคุลากรมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สถานทีท่�าการ: ชัน้	1	อาคาร	HB1	คณะมนษุยศาสตร์	มช.

		08-3585-6046

		ashomecmu@gmail.com

		CMUCounselingServices

เวลาท�าการ:	วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	09.30-17.00	น.

    โรงพยาบาลสวนดอกรักษ์ ใจ
ให้บริการดูแลจิตใจ 

 Line Official : รพ.สวนดอกรักษ์ใจ	(ID	Line:	@psycmu)

เวลาท�าการ:		วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	08.30-12.00	น.	

    CMU Mental Health Center
ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตใจแก่นักศึกษาและบุคลากร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
สถานที่ท�าการ: CMU	MIND	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สู่สากลและแนะแนว	กองพัฒนานักศึกษา	มช.

	https://mentalhealth.cmu.ac.th/

	053-943043	และ	09-7924-8000	

	cmumind@gmail.com								

	CMU	Mind

เวลาท�าการ: 	วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.
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 “ศูนย์ส ่งเสริมพฤฒพลังผู ้ สูงอายุ” ประตูย้อนวัยของ	
สว.สุขภาพดี	ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น�้าปิง	ต.ป่าแดด	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	
เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ	เป็นศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่ผู ้สูงอายุ	และผู้ดูแล	โดยค�านึงถึงการสร้าง
รากฐานของร่างกายที่แข็งแรงเป็นหลักส�าคัญ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	
ส่งเสริมสุขภาพกาย	ใจ	และปัญญา	พื้นที่แห่งนี้เปิดให้ผู้สูงอายุได้เข้ามา
ใช้บริการด้วยเป้าหมายคอื	ลดอตัราการเจบ็ป่วย	ส่งเสรมิให้คนป่วยน้อย
ที่สุด	สอดคล้องกับประโยคที่ว่า	“แก่ได้	แต่สุขภาพดี”		
	 ภายในโครงการแบ่งออกเป็นหลายโซน	เช่น	อาคารฝึกอบรม	
ที่ให้บริการการตรวจเช็คสุขภาพ	กายภาพบ�าบัด	ธาราบ�าบัด	มีคอร์ส
การอบรมต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นต่อผู ้สูงอายุ	เช่น	การดูแลผู้ป่วยติดเตียง	 
มีโซนพื้นที่สวน	ที่ผู้สูงอายุสามารถมาเดินออกก�าลังกาย	หรือพักผ่อน	
มีศูนย์อาหารที่เน้นโภชนาการที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุ	เป็นต้น	ที่นี่จึงเป็น
พื้นที่รวมองค์ความรู้ที่คาดว่าจะช่วยย้อนวัย	และยืดวัยให้แก่ผู้สูงอายุ
ราว	60,000	คนต่อปี	ส่งเสริมให้สังคมผู้สูงวัยในอนาคตให้เป็นสังคม 
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	โดยเตรียมเปิดให้บริการเร็วๆ	นี้	

	 ส�าหรับ	“ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย” ก่อตั้งขึ้น	
ณ	ต�าบลศรบีวับาน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัล�าพนู	เพือ่เพิม่โอกาสการเข้าถงึ 
บริการทางการแพทย์	ช่วยลดการเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล 
ในเมืองใหญ่	ลดความเหล่ือมล�้าจากการกระจุกตัวของบุคลากร 
ทางการแพทย์	นอกจากนี้	ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ของบคุลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เพือ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาโรคในท้องถิน่	น�าไปสู่องค์ความรู	้ทีห่ลากหลาย	 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้ในอนาคต		

	 การพัฒนาระบบสุขภาพเป็นเรื่องพื้นฐานอันส�าคัญต่อชีวิต	เน่ืองจากสภาวะการเจ็บป่วยเป็นส่ิงที่รอไม่ได้	ประกอบกับใน	พ.ศ.	2568	

ประเทศไทย	จะมีผู้สูงอายุเกือบ	15	ล้านคน	หรือ	มากกว่า	20%	ของประชากรทั้งหมด	นับว่าเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์	การวางแผน

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้คนวัยหนุ่มเติบโตเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ	 

(Active	Aging)	และเตรียมระบบบริการสุขภาพท่ีรองรับปัญหาโรคเรื้อรัง	และโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบาย

ก�าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ	และการดูแลผู้สูงอายุ	โดยการจัดตั้ง	“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ”	และ	 

“ศูนย์บริการทางการแพทย์	หริภุญไชย”	ขึ้น	เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน	สร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาในอาณาบริเวณที่กว้างขึ้น	

“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” และ 
“ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย”  มช. 
ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

	 ขณะนีก้�าลังอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	โดยโครงการตัง้อยูบ่น
เนือ้ทีป่ระมาณ	12	ไร่	ประกอบด้วยอาคารขนาด	4	ชัน้	จ�านวน	4	อาคาร	
สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า	200	เตียง	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รักษาโรคเฉพาะทางในเขต	17	จังหวัดภาคเหนือ	อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
และนานาชาต	ิส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงใหม่ในการบรกิาร
สุขภาพทางเลือกใหม่	และมุ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะของ
บุคลากรทางการแพทย์	โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง	จ�านวน	
300	ล้านบาท	
	 การจัดต้ัง	“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒผู้สูงอายุ”	และ	“ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์	หริภุญไชย”	ขึ้นนี้	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อมั่นในการ
ให้บริการทางการแพทย์ท่ีเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ	โดยเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง	และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	เพือ่บรรลุถงึวสิยัทศัน์ 
ในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าที่รับผิดชอบต่อสังคม	และพัฒนาสู ่ 
ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนต่อไป
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ทักษะแห่งอนาคตส�าหรับนักศึกษา 
สู่ความพร้อมในโลกของการท�างาน

Skills4Life 
	 ตลอดระยะเวลา	58	ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ในการส ่งมอบความรู ้และสร ้างทักษะความเชี่ยวชาญ 

ท่ีหลากหลายให้แก่คนในสังคม	โดยในยุคปัจจุบันการเรียนรู ้

ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่าน้ัน	ทักษะจ�าเพาะที่ได้จาก

การเรยีนในมหาวทิยาลยัหรอืท่ีเรยีกว่า	Hard	skills	เป็นทกัษะ

เฉพาะทางทีจ่�าเป็นส�าหรบัวชิาชพี	แต่การพฒันาทักษะของการ

เข้าสังคม	การใช้ชีวิต	และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	หรือ	“Soft	

skills”	นั้นก็มีความจ�าเป็นเช่นกัน	ซึ่งโดยปกติแล้วหลาย	ๆ 	 

คนอาจจะมี	Soft	skills	ท่ีเข้มแข็งข้ึนมาได้ก็ต่อเมื่อผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตไปสกัระยะหนึง่	อย่างไรกต็าม	ทกัษะเหล่านี ้

สามารถฟูมฟักกันได้	

		 โดยต้องอาศยัความเข้าใจก่อนว่าความสามารถแต่ละ

อย่างน้ันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร	และวิธีการใดท่ีจะท�าให้เรา

เกิดทักษะดังกล่าว	พร้อมทั้งต้องรู้เทคนิคในการพัฒนาตนเอง

ในด้านนั้น	ๆ 	ให้เกิดการสั่งสมไปตลอดชีวิตการท�างาน	ดังนั้น 

เพือ่ให้เข้าใจถงึความส�าคญัและความจ�าเป็น	รวมถงึการปรบัตวั

และปรับใช้ทกัษะ	Soft	Skills	กบัการท�างานและชีวติประจ�าวนั	 

‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’	 

เล็งเห็นถึงความส�าคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก	จึงได้จัดท�า 

โครงการ	‘Skills4Life’	หลักสูตรที่สอนทักษะการใช้ชีวิต 

และการท�างาน	เพือ่เตมิเตม็สมรรถนะของนกัศกึษา	บณัฑติจบ

ใหม่	และวยัท�างาน	ให้มคีวามพร้อมสูย่คุแห่งการเปลีย่นแปลง 

และโลกแห่งการแข่งกัน	เพื่อพิชิตหนทางสู่ความส�าเร็จในด้าน

ทักษะการเข้าสังคม	ด้านอารมณ์	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	หรือ	

‘Soft	Skills’

		 จากการวิจัยของ	McKinsey	&	Company	ที่เก็บ

ข้อมูลกลุ ่มตัวอย่างจาก	15	ประเทศ	จ�านวน	18,000	คน	 

ถึงทักษะท่ีจ�าเป็นของการท�างานในอนาคต	โดยผลการวิจัย 

ได้สรุปเป็นทักษะหลัก	4	ด้าน	และมีทักษะย่อยจ�านวน	56	 

ทักษะ	(DELTAs:	56	distinct	elements	of	talent)	หลักสตูร	

Skills4Life	จึงยึดถือวิจัยดังกล่าวและจัดท�ากลุ่มหลักสูตร

น�าร ่องที่ เน ้นในด้านปัญญา	ได้แก่	หมวดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	(Critical	Thinking)	หมวดเทคนิคการสื่อสาร	

(Communication)	หมวดการวางแผนและวิธีการท�างาน	

(Planning	and	ways	of	working)	และหมวดความคิด

ยืดหยุ่น	(Mental	Flexibility)	

		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยวิทยาลัยการศึกษา 

ตลอดชีวิต	ได้จัดท�าเป็นหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์ผ่าน

ระบบ	CMU	MOOC	เพื่อสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ตาม

ความต้องการ	ง่ายต่อการเรียนรู้	และน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง	

และยังเป็นหลักสูตร	‘ฟรี’	ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	สามารถเข้าเรียน

ได้ถึง	16	หลักสูตร	อาทิ	พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดใน

ที่สาธารณะ	(Storytelling	&	public	speaking)	การถาม

ในประเด็นที่ตรงจุด	(Asking	the	right	questions)	การฟัง

อย่างใส่ใจ	(Active	listening)	การบริหารเวลาและการล�าดับ 

ความส�าคัญ	(Time	management	&	prioritization)	 

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	(Adaptability)	และวิธีการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Learning	how	to	learn)	

		 นอกจากนี	้ยงัมี	Workshop	เพือ่น�าความรู	้Soft	Skills	

ท่ีได้จากการเรียนออนไลน์มาทดลองปฏบิติัใช้จริง	และเกดิการ

สงัเคราะห์เพือ่พฒันาการทีเ่หมาะสมกบัแต่ละบคุคล	เนือ่งจาก	

Soft	skills	เป็นทกัษะแห่งอนาคต	ทีไ่ม่ใช่แค่การเรียนรูแ้ล้วน�า

ไปต่อยอดเท่านั้น	แต่เป็นทักษะที่ออกแบบเราให้เป็นคนใหม่ 

ที่สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้ อื่นและอยู ่ ในสังคมการท�างาน 

ที่หลากหลายได้	สู่ความส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	

		 ติดตามรายละเอียดการพัฒนา	 Soft	 skills	 

โดยวทิยาลยัการศกึษาตลอดชวีติ	มช.	และสมคัรได้ที	่https://

www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life/	หรอืสอบถามเพิม่เตมิ

ที่	Line	OA	:	@CMULifelong
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ที่ปรึกษา :  ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการบริหาร :  รองศาสตราจารย์โรม  จิรานุกรม  รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  ผู้ช่วยอธิการบดี
บรรณาธิการ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  ตันตระกูล  ผู้อ�านวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผลิตโดย :   ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Website :   www.cmu.ac.th
Facebook Fanpage :   @cmuoffififififfiicial  

   E-mail :  ccarc@cmu.ac.th

CMU TRANSIT
เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าและรถตู้ มช.
โดย ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

 รถไฟฟ้า ขส.มช.   0-5394-1493   
 รถตู้ ขส.มช.   0-5394-4949 
 korsormorchorU

Facebook

สทิธกิารรกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย
- สิทธิค่ารักษาพยาบาล
- สิทธิประกันอุบัติเหตุ
โดย  กองพัฒนานักศึกษา

 งานสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ   0-5394-3041
     และนักศึกษาเสียชีวิต        

 สวัสดิการกรณีนักศึกษา-มชประสบอุบัติเหตุ

Facebook

ช่องทางติดตามข่าวสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 Website : https://cmu.ac.th/
  cmuofficial       @cmuthailand
  cmuofficial_tw       cmuofficial.ig
 CMU Channel Plus
 chiang mai university (School)

Website

เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวที่
นักศึกษาใหม่ไม่ควรพลาด 
โดย กองพัฒนานักศึกษา 

 https://cmu.ac.th/th/firstyear

Website

ITSC Services 
ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 0-5394-3811  
 https://portal.cmu.ac.th/
 ITSC CMU

Website

ท�าบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องควรรู้ ส�าหรับผู้ไม่มีบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย
โดย ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

 0-5394-1109   
 https://scmc.cmu.ac.th
 SCMC : Smart Campus 

    Management Center
Website

CMU MIND 
การให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพจิตและแบบทดสอบ
ทางจิตวทิยา
โดย  งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว

  0-5394-3043, 0-5394-3054   
  CMUMind

Facebook

บริการของส�านักหอสมุด 
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
พื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาและค้นคว้าของนักศึกษา
โดย ส�านักหอสมุด

 0-5394-4567  
 https://library.cmu.ac.th/
 Chiang Mai University Library(CMUL)

Website

หอพักนักศึกษา
ข้อความรู้...เมื่ออยู่หอใน
โดย  ส�านักงานหอพักนักศึกษา

 0-5394-4750   
 http://udo.oop.cmu.ac.th/
 Dorm CMU

Website

ทุนการศึกษา
- ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ในการศึกษา
- สวัสดิการด้านการเงินให้นักศึกษาที่มีความจ�าเป็น
โดย  งานทุนการศึกษาและเสริมสร้างสุขภาวะ

 0-5394-3032      ScholarshipCMU

Facebook

Website

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
บริการของส�านักทะเบียนและประมวล 
มีระบบให้บริการ เช่น
- ระบบค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน
- ระบบลงทะเบียนเรียน
- ระบบขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษาออนไลน์
- ปฏิทินการศึกษา เป็นต้น
โดย ส�านักทะเบียนและประมวลผล

 0-5394-8901   
 https://www1.reg.cmu.ac.th/web/th/   
 Reg CMU
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