
 พลเอก สุทศัน ์จารมุณ ีนายทหารราชองรกัษพ์เิศษในพระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วั ไดน้ำาอาจารย์ไพศาล จ่ัวทอง อาจารยป์ระจำาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เขา้กราบนมัสการ สมเด็จพระธรีญาณมนุ ี(เจา้อาวาส
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร) ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
เมือ่วันที 5 มกราคม 2565 ในการนี้ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ไดถ้วายหนงัสือ 
"นครเชียงตุง" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของ
ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี พร้อมด้วย 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธญัญานภุาพ อานนัทนะ ผูอ้ำานวยการอทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(STeP) ตอ้นรับ นายสนัน่ องัอบุลกลุ ประธานคณะกรรมการหอการคา้ไทย

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคเหนอื หอการคา้ไทย ประธานกรรมการหอการคา้ 17 จงัหวดั และคณะผูบ้รหิาร 

จาก14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในโอกาสที่มาร่วมพิธี 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ หอการค้า

จังหวัดเชียงใหม่ ลำาปาง ลำาพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย 

เพชรบรูณ ์กำาแพงเพชร นครสวรรค ์อทุยัธานี พิจิตร และพิษณโุลก กบั 14 มหาวทิยาลยัเครอืข่าย 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ. 

พิบูลสงคราม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงราย มรภ.ลำาปาง มรภ.กำาแพงเพชร มรภ.นครสวรรค์  

มรภ.เพชรบูรณ์ มทร.ล้านนา เพ่ือเช่ือมโยงงานวิจัย นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ่มเพาะ 

ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคการศึกษาด้วย

การนำาความรู้ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับภาคธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต 

อย่างยั่งยืน ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

(จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565

 สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล
ผลงนประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2565 โดยคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 
ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์
 งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการผลิต โซล่าเซลล์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ 
แบบหลายชั้นทีละชั้นที่ควบคุมได้เป็นครั้งแรกของโลก ที่มีประสิทธิภาพและ
ความทนทานความชื้นสูง” (Layer-by-layer Spray Coating of a Stacked 
Perovskite Absorber for Perovskite Solarcells with Better Performance 
and Stability Under a Humid Environment) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พิพัฒน์ เรือนคำา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิจัย ร่วมกับทีมวิจัยของ รองศาสตราจารย์ 
ดร.พงศกร กาญจนบษุ จากมหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัรางวัลการวิจยัแหง่ชาต ิ:  
รางวัล ผลงานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 ระดับดีมาก

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 
ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผลงานวิจัยเรื่อง "พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทของการเรียนรู้และ
ความจำาในภาวะอ้วนจากระดับเซลล์ถึงผู้ป่วย" (Neuropathophysiology of 
Cognition in Obes 14t y: from Cells to Bedside) โดย ศาสตราจารย์ 
(เช่ียวชาญพเิศษ) ดร.ทนัตแพทยห์ญงิสริพิร ฉตัรทิพากร คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
และทีมวจิยัคณะแพทยศาสตร ์ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพเิศษ) ดร.นายแพทย์ 
นิพนธ ์ฉตัรทิพากร รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา ปรชัญาสกลุ นายฐติกิร จนัทรไ์ชย  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล รองศาสตราจารย์  
ดร.เภสัชกรจิรภาส ศรีเพชรวรรณดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  
ศรเีพชรวรรณดี ดร.ณฐัยาภรณ ์อภยัใจ ดร.เพยีงขวญั สงวนหมู่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.นายแพทย์ปารเมศ เทียนนิมิต และ นางสาวหิรัญญา ปินตานา 
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 3 ในประเทศไทย และอันดับที่ 10  

ใน ASEAN จากการจัดอันดับ TOP1000: ISC World University Rankings 2021 โดย  

Islamic World Scientific Citation Center 

 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University Rankings 2021 โดย  

Islamic World Scientific Citation Center (ISC) ได้ใช้เกณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 

ด้าน  คือ 1) Research 60%, 2) Education 10%, 3) International Activity 15% และ  

4) Innovation 15% ทั้งน้ีตัวชี้วัด 4 ด้านแรก เป็นการใช้ฐานข้อมูลจาก InCites ของ  

Clarivate Analytics & Web of Science และด้านที่ 4 (ด้านนวัตกรรม) เป็นการใช้ 

ข้อมูลจาก US Patent & Trademark Office (10%) และ ร้อยละของ Industry  

Collaborations (5%) ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา โดยตัวชี้วัดแต่ละด้าน ยังประกอบด้วยตัวชี้วัด 

ที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ที่  ISC World Universities Ranking 

มช. อันดับ 3 ของประเทศ
อันดับ 10 ของ ASEAN  

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
(ISC World University Rankings 2021)

(อ่านต่อหน้า 3)

(อ่านต่อหน้า 2)

คณาจารย์ นักวิจัย มช.
รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 

ประจำาปี 2565
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรับ Associate Professor Dr. Masato Takagi, Department  
of Architecture and Design, Kyoto Institute of Technology, Japan  
ในโอกาสเดนิทางมาบรรยายพิเศษและจดัทำาหลกัสตูร Double Degree Programme 
ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute 
of Technology (KIT) ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมพธีิยกเสาเอก เสาโท  
ก่อสร้างลานบุญ ข่วงวัฒนธรรม เพ่ือรองรับกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรม
สำาคญัตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การทำาบญุตกับาตร การจดังานทำาบญุทอดกฐิน  
ซึง่เปน็การสง่เสรมิขนมธรรมเนยีมประเพณศีลิปวฒันธรรม และในกจิกรรมอนัเปน็
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ท้ังในด้านการเรียน การสอน กิจกรรมของนักศึกษา
และบุคลากร ณ ลานบุญ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2565

  ศนูยบ์รกิารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จดัโครงการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ และนวตักรรมสรา้งสรรค ์“ต่อยอดอดีต ปรบัปจัจบุนั และสรา้งคุณค่าใหม ่
ในอนาคต” โดยม ีศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจิต อธิการบดมีหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม ่เปน็ประธานเปิดฯ อาจารย ์ดร. มาโนช นาคสาทา ผูอ้ำานวยการ ศนูยบ์รกิาร 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่กล่าวรายงาน นายอาคม ศภุางคเ์ผา่  
ประธานสมาพนัธ ์SMEs สว่นภมูภิาค ภาคเหนอื กลา่วต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และคณาจารย ์กลุม่นักวจิยัของคณะวิทยาศาสตร ์ผูป้ระกอบการ  
SMEs - Start Up ในพื้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่กลุ่มเกษตรกรรุน่ใหม ่Young SMEs +  
Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และ
สถาบันการเงิน ร่วมงานฯ ณ บริเวณลานอะตอม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

  ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน ์นันทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)  
ในโอกาสมอบทุนการศึกษา โครงการ คนเก่งหัวใจแกร่ง จำานวน 1 ทุนการศึกษา
จนจบปริญญาตรี ให้แก่นางสาววินิตรา แสงสร้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ณ หอ้งหมอ่มหลวงป่ิน  
มาลากุล สำานกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2565

คณาจารย์ นักวิจัย มช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

• วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565 •

ประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 เน้นประเด็นหลักด้านใด
ไทยได้ประโยชน์อย่างไร และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ   
หัวหน้าสำานักวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร     
หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 ระดับดี สาขานิติศาสตร์
 ผลงานวจิยัเรือ่ง "สภาพปญัหาและลูท่างสนับสนุนสทิธใินการรวมกลุม่บนโลกไซเบอรเ์พ่ือแสดงออก
ในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (The Problems and Prospects on Supporting 
the Right to Association in Cyberspace for Expression in the Issues of Natural Resource and 
Environment) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 ระดับดี สาขาสังคมวิทยา
 ผลงานวจิยัเร่ือง "การบริโภคละครไทยผา่นเวบ็ไซตใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีนและจนี : กรณศีกึษาประเทศ 
เวยีดนาม ฟลิปิปนิส ์อนิโดนเีซยี และจนี"  (Consumption of Thai Television Dramas Through Websites  
in ASEAN and China: Case Studies of Vietnam, the Philippines, Indonesia and China)  โดย รองศาสตราจารย ์ 
ดร.อัมพร จิรัฐติกร คณะสังคมศาสตร์
 ผลงานวจิยัเรือ่ง “ครรภข์องชาต ิ: การสรา้งวนิยัการเจรญิพนัธุแ์ละประวติัศาสตรว์า่ดว้ยรฐักับเพศวถิ ี
ของผูห้ญงิในไทย”  (Wombs of the Nation: Disciplining Reproduction and the History of State and 
Women's Sexuality in Thailand)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 ระดับดี สาขาการศึกษา
 ผลงานวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะด้านการให้การปรึกษา สำาหรับ 
ครูประจำาชั้นระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย" (Research and Development 
of the Counseling Skills Strengthening Program for Elementary School Teachers, Northern 
Thailand) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปีงบประมาณ 2565 
ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์
 ผลงานเรื่อง “เครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการสปาร์ก” (Thin Film Coating Machine 
Via Sparking Process) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช  
ทองสุวรรณ ทีมวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปีงบประมาณ 2565 
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผลงานเรื่อง "ชุดทดสอบวินิจฉัยโรคติดเชื้อราท่ีมีความสำาคัญทางการแพทย์แบบรวดเร็วโดยวิธี 
อิมมูโนโครมาโตกราฟฟี" (A Novel Rapid Diagnostic Kit for Medically Important Fungi by Using  
Immunochromatographic Assay) โดย รองศาสตราจารย ์ตร.สิรติา ยงัฉมิ นายปกรณส์วิส สระทองเดซวิสฐิ  
นายกฤษฎา พฤกษผล คณะแพทยศาสตร์

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปีงบประมาณ 2565 
ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผลงานเรื่อง “แอร์กีตาร์และแขนกลกระจกเงา - ชุดอุปกรณ์ฝึกการสื่อสารของมือและสมอง”  
(Air Guitar and Mirror Robotic Hand-Brain and Hand Communication Practice Instrument) โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ดร.เทวสินธุ์ คำาปิคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ  
และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ วริลัห์เวชยันต ์ทีมวิจยัภาควิชาฟสิกิสแ์ละวัสดศุาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปีงบประมาณ 2565 
ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 วิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลของตัวยับยั้งการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรียต่อ 
การทำางานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วนที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่"  
(The Effects of Mitochondrial Fission Inhibitor and Mitochondrial Fusion Promoter on Cardiac 
Function in Lean and Obese Rats with Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury) โดย ดร.ชโยดม  
มณีโชติ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการยกระดับ 
เศรษฐกจิและสงัคมแบบบรูณาการ (มหาวทิยาลัยสูต่ำาบล) กรณีพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิาร 
ส่วนตำาบลดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำางานฯ 
ภายใต้การดูแลของ คณะเทคนิคการแพทย์, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม (อว.) 
จดักจิกรรม กจิกรรมถอดบทเรยีน U2T ดอยหลอ่ - มช. เพือ่รบัฟงัและแลกเปลีย่น 
การเสนอผลการดำาเนินงานผลโครงการต่างๆ ในด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ด้านการเกษตรสมัยใหม่ และด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จาก
ผู้รับการจ้างงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การ
บรหิารสว่นตำาบลดอยหลอ่ ปฏิบตัหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอยหลอ่ 
กลา่วตอ้นรบั และ รองศาสตราจารย ์ดร.ขวญัชยั รตันเสถยีร ทีป่รกึษาโครงการฯ  
กลา่วเปิดงาน และไดร้บัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารยอ์ทุมุมา มัฆเนม ีทีป่รกึษาฯ 
ให้เกียรตเิป็นผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ใหข้อ้เสนอแนะแกผู่น้ำาเสนอการถอดบทเรยีน โดยม ี
คณาจารย ์นกัวชิาการ ทมีผูร้บัผดิชอบฝา่ยชมุชนดอยหลอ่ ชาวบา้น ผูป้ระกอบการ 
ทีม่สีว่นรว่มในโครงการรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการนำาเสนอทศิทางการดำาเนนิงาน 
ในปีที่ 2 ตามแนวทาง BCG ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2564

 ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ ดร.สัญชยั จตรุสทิธา  ผู้อำานวยการสถาบันวจิยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ในโครงการนำาร่องจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย โดยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 
ชาข้าวสีเข้ม สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกล่ินหอม เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
(DustBoy) เครื่องทำาลายเชื้อโรคในอากาศ (AD-1) และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ ในงาน Lanna Expo 2021 ในระหว่างวันที่ 7-16 
มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ี แกว้ธรรมานกุลู คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จำานวน 36 เครื่องให้แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยม ีนางอาจารี ศรีสุนาครัว 
ผู้อำานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และคณะ รับมอบ เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์
ภายในหน่วยงานเก่ียวกับการอบรมของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และ 
สถานเลีย้งเดก็ โครงการกำาลงัใจในพระดำารพิระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกติยิาภา  
ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

 ศาสตราจารย ์นพ. ขวญัชยั  ศภุรตันภ์ญิโญ ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ลงนามบันทกึขอ้ตกลง กับนายวิทยา 
ครองทรพัย ์ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนอื ในความรว่มมอืการสนบัสนนุ
ขอ้มลูดา้นวชิาการเพือ่รว่มเปน็ภาคเีครอืข่ายดา้นสขุภาพ ระหวา่ง สภาลมหายใจ
ภาคเหนอื กบั สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เพือ่ดำาเนิน
กจิกรรมความรว่มมอื ในการรว่มสนบัสนนุดา้นวชิาการและรว่มเปน็ภาคเีครอืขา่ย
ในการผลกัดันใหร้ฐับาลมนีโยบายการบรหิารจดัการอากาศในระยะยาว เพือ่ใหเ้กดิ 
การแกไ้ขปญัหาฝุน่พเีอ็ม 2.5 ทีม่ผีลตอ่สขุภาพ โดยมคีวามรว่มมอืกนัทกุภาคสว่น และ 
รว่มเปน็ภาค ีเครอืข่ายด้านสุขภาพ ในเขตภาคเหนือตอนบน เพือ่ใหเ้กิดความตระหนัก 
ให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยมีการเรียนรู้ข้อมูล
จากเครือ่งวดัพีเอ็ม 2.5 ผ่านเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชัน ณ สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

 ชมรมศษิยเ์กา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัขอนแกน่ นำาโดย นายเกยีรติศักด์ิ สมุานนท ์ ประธานชมรมฯ  
พร้อมด้วยสมาชิกชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และ
สาธารณะกุศลแก่บ้าน (ชุมชน) วัดและโรงเรียนเป็นประจำาทุกปี โดยกิจกรรมที่ดำาเนินการเป็นประจำา คือ 
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  
ซ่ึงกจิกรรมหนึง่ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ ชัดเจนเป็นตัวอยา่งทีด่ ีคือ การพฒันาโรงเรยีนบา้นนาน้ำาซำา อำาเภอภผูามา่น  
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางชมรมฯ ได้ดำาเนินการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  
2561-2564  โดยในปกีารศึกษา 2561-2562 ไดใ้หท้นุการศกึษาแกเ่ดก็นกัเรียนทกุคน ทนุละ 500 บาทและทนุยากจน  
ทนุละ 1,000 บาท ปกีารศกึษา 2563 มอบทนุการศกึษา 43 ทนุและ ปกีารศกึษา 2564 แจกทนุการศกึษา 46 ทนุ  
และทนุยากจนอนบุาลถงึระดบัประถมศกึษาปทีี ่6 พรอ้มการปรับปรุงสถานทีต่่างๆของโรงเรียน พรอ้มสนับสนุน 
อุปกรณ์การเรยีน อปุกรณก์ฬีา และระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ  ซึง่การสนบัสนนุดา้นตา่งๆของชมรมฯ  ทำาใหผู้ป้กครอง 
มีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น

มช. อันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 10 ของ ASEAN ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 ASEAN Top Universities (Ranked Within Top 1000) สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
ที่ได้รับการจัดอันดับ ใน ISC World University Rankings 2020 อยู่ในช่วงไม่เกินอันดับที่ 1000 มีทั้งหมด 
16  แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ 3 แห่ง มาเลเซีย 6 แห่ง ไทย 4 แห่ง อินโดนีเซีย 1 แห่ง 
และ เวียดนาม 2 แห่ง ตามภาพที่ปรากฏนี้ 
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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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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเสนอชื่อ ชิงรางวัล WiT Wonder Woman 2022 
จัดโดยองค์กร Women in Toys  
 รางวัล Wonder Women Awards จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก ่
ผู้หญิงที่มีคุณูปการหรือสร้างประโยชน์ต่อวงการของเล่น  โดยปี 2022 นี้จะจัดเป็น 
ครั้งที่ 17 มีประเภทรางวัลหลายประเภท เช่น นักบริหาร และ influencer ของวงการ  
โดยประเภทรางวัล “เพื่อสังคม” หรือ Social Good  มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา  
ตรีโรจนานนท์ เป็นคนไทยเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย คณะกรรมการ 
ให้ความสนใจ “โครงการตุ๊กตาวิเศษ” ที่ชักชวนอาสาสมัครมาตัดเย็บตุ๊กตาจำาลอง
แบบอวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ประกอบการสอบถามผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ (ตุ๊กตา 
มีช่องปาก นิ้วมือ ช่องทวารและอวัยวะเพศ) ซึ่งการตัดสินและประกาศผลรางวัล
จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตามที่ Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ Google 
workspace หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บัญชี @elearning.cmu.ac.th  
จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้  

ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบ ? 
- ผู้ที ่เก็บข้อมูลไว้บน Google drive 
- ผู้ที ่ใช้อีเมล @elearning.cmu.ac.th 
- ผู้ที ่ใช้งาน Google form หรือ Google classroom 
- ผู้ที ่ใช้บริการอื่น ๆ ภายใต้บัญชี @elearning.cmu.ac.th 

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? 
- ทำาการสำารองข้อมูลในอีเมล และ Google Classroom 
- ย้ายข้อมูลออกจาก Google drive 
- เปลี่ยนแปลงบัญชีข้อมูลอีเมลในเว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ ที่ใช้อีเมล @elearning. 
cmu.ac.th 

 หมายเหตุ: หลังจากวันที่ประกาศยกเลิกให้บริการทางมหาวิทยาลัย 
จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้น 
 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดูบริการทดแทน และการย้ายข้อมูลได้ที่  https://
itsc.cmu.ac.th/google 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  One Stop Services ชั้น 1 สำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053-943800 กด 1  หรือ Line : https://
cmu.to/LineITSC

อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล WiT Wonder Woman 2022

 นายสิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ 
รางวัล Best Oral Presentation จากการนำาเสนอ 
ผลงานวิจัยในหัวข้อ "Nitric oxide level modification  
on antioxidant enzyme activity, antioxidant 
capacity and pericarp browning of postharvest 
longan fruit" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 
12th International Conference on Bioscience, 

นักศึกษา ป.เอก ชีววิทยา วิทยา มช.
คว้ารางวัล Best Oral Presentation

ในการนำาเสนอผลงานวิจัย
จาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่น

Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB 2022) ซึ่งจัดโดย Hong Kong 
Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES) 
ร่วมกับ Tokai University, Biology and Bioinformatics Society (BBS) และ 
South China University of TechnologyTokai University, Tokyo, Japan 
(online) ระหว่าง วันที่ 7-10 มกราคม 2565
 งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่นายสิทธิศักดิ์กำาลัง
ดำาเนินการศึกษา เรื่อง “Effects of gaseous chlorine dioxide on reactive 
nitrogen species (RNS) metabolism of postharvest ‘Daw’ longan fruit in 
relation to pericarp browning” โดยมี ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล ผศ.ดร.จำานงค ์ 
อุทัยบุตร และ ผศ.ดร.อุษราปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมกับ  
อ.ดร.กมลชนก อำานาจกิติกร สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

มช. จะยกเลิกบัญชี
@elearning.cmu.ac.th
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 


