
	 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในคราวประชุม	ครั้งที่	11/2564		เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2564	 
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีณัฑิตกติตมิศกัดิ	์แดส่มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  
เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัด ีสริกิจิการณิพีรียพฒัน รฐัสมีาคณุากรปยิชาต ิ
สยามบรมราชกมุาร ีในปีการศกึษา	2564	เพือ่เทดิทนูยกยอ่งในพระปรชีาสามารถ	และพระอจัฉรยิภาพ 
ที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย	 
ด้วยพระราชกรณยีกจิอนัเป็นทีป่ระจกัษท์างดา้นการสาธารณสขุนานปัการ	ยงัประโยชน์ตอ่การพฒันา 
งานสาธารณสขุทัง้ทางตรงและทางออ้ม	ซึง่ลว้นเป็นงานทีย่ากย่ิงและต้องอาศัยเวลาทีต่่อเน่ืองยาวนาน	 
จงึบรรลผุลสำาเรจ็ในการพฒันาสขุภาพอนามยัของประชาชน	จงึเปน็การสมควรทีจ่ะเฉลมิพระเกยีรตคิณุ 
ให้ปรากฏแกว่งวชิาการและวชิาชพี	เพ่ือเปน็แบบอย่างใหแ้กผู้่ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
ได้ดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป	และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 เมือ่วนัอาทติยท์ี	่13	มนีาคม	2565	ณ	ลานพระเจดย์ี	ดา้นหลังพระวหิารหลวง	พระราชรชัมุน	ี 
เจา้อาวาสวดัสวนดอก	พระอารามหลวง	เจา้คณะอำาเภอเมอืงเชยีงใหม่	ประธานฝา่ยสงฆ	์และ	พล.ต.ท.ตอ่ศกัด์ิ  
สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	ประธานฝ่ายฆราวาส	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์นเิวศน ์นนัทจติ	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม	่ในฐานะทีป่รกึษาคณะกรรมการดำาเนนิงาน 
บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดสวนดอก	พระอารามหลวง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	 
ผู้อำานวยการสำานักศิลปากรที่	๗	เชียงใหม่	หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่	สมาคมลูกหลาน
เจ้านายฝ่ายเหนือ	เข้าร่วมในพิธีฯ	ณ	ลานพระเจดีย์วัดสวนดอก	พระอารามหลวง
	 โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการบูรณะพระเจดยีว์ดัสวนดอก	พระอารามหลวง	เพ่ือจะไดน้อ้มเกลา้ฯ	
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค	์พระราชทานปรญิญาบตัร 
แก่ผูส้ำาเร็จการศกึษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ประจำาปกีารศกึษา	2563	–	2564	
ในพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร	ครัง้ที	่56	ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ในวนัศกุรท์ี	่	 
25	มีนาคม	2565		ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม 
ให้สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
เสดจ็พระราชดำา	เนนิแทนพระองคพ์ระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำาเร็จการศกึษา
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ประจำาปกีารศกึษา	2563	–	2564	ในพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตร	 ครั้งที่	 56	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2564	 
สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ขอพระราชทานทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายปรญิญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา	2564	 

	 สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่อนมุตัปิริญญากติตมิศกัดิ	์ประจำาปกีารศกึษา	
2564	แกผู่ท้รงคุณวุฒ	ิจำานวน		6	ทา่น		โดยจะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรและ
เกยีรติบตัร	จากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ   
สยามบรมราชกมุาร ีในพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร	ครัง้ท่ี	56	ของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	ในวันศุกร์ที่	25	มีนาคม	2565	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 สภามหาวทิยาลัยในคราวประชมุครัง้ที	่11/2564	เมือ่วนัที่	30	ตุลาคม	
2564	 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ	 ประจำาปีการศึกษา	 2564	 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ทั้ง	 6	 ราย	 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
เสนอ	ดังนี้	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์คลินกินายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวิทยาลยั
เชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีเปิด	การแข่งขันกอล์ฟการกุศล	2022	สมทบกองทุน
หมอเจ้าฟ้า	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ 
อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วย	ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) 
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน	์คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร	หัวหน้าฝ่าย	และ
หัวหน้างาน	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คุณผาณิต พูนศิริวงศ์  
รองประธานกรรมการ	บรษิทั	เดอะรอยลัเชยีงใหมก่อลฟ์คลบั	พรอ้มดว้ยคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน	และผู้สมัครแข่งขันกอล์ฟฯ	เข้าร่วมในพิธี	ณ	เดอะรอยัลเชียงใหม่
กอล์ฟรีสอร์ต	อ.	สันทราย	จ.	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	13	มีนาคม2565

 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพนัธ ์สงิหราชวราพนัธ ์รองอธกิารบด	ีมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม	่รว่มพิธลีงนามบนัทกึความเขา้ใจความรว่มมือแบบออนไลน	์ระหว่างประเทศไทย 
และประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	ในการจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารรว่ม	“หนึง่แถบ
เศรษฐกจิหนึง่เสน้ทาง" ดา้นการขนสง่ทางราง	รว่มกบั	CRRC	Qingdao	Sifang	Co.,	
Ltd.,	Beijing	Jiaotong	University,	Southwest	Jiaotong	University	Central	
South	University	ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย	(วว.)	และมหาวิทยาลยัของไทยอีก	5	สถาบนั	ประกอบดว้ย	 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบงั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
สรุนารี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อดำาเนินงานด้านวิชาการโดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการขนส่งทางรถไฟของจีน	ตลอดจนการฝึกอบรมด้านเทคนิคกับรถไฟ 
ความเรว็สูงเพือ่การพฒันาเทคโนโลยขีัน้สูงของรถไฟความเรว็สูงของประเทศไทย	
ในการน้ี	ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชชัวาลย์ ชยัชนะ	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์
และรองศาสตราจารย์	ดร.	พีระพงศ์	จิตเสงี่ยม	อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา	 ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย	 ณ	 ห้อง	 202	 ชั้น	 2	 
สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2565

  ศาสตราจารยค์ลนิกินายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคเหนอื 
ตอนบน	ครั้งที่	1/2565	เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	เกี่ยวกับการ
บรหิารจดัการ	การศกึษา	การวจิยั	ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ	ของสถาบันอดุมศกึษา	 
โดยมีคณะกรรมการฯ	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 จากสถาบันอุดมศึกษา 
ในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์	 ณ	 ห้องประชุม	 
ตะวนั	กงัวานพงศ์	อาคารยทุธศาสตร	์สำานกังานมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่
เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2565

	 เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	2565	ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมสนับสนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค	ปี	2565	(APEC	2022)	โดยมี นายธนวัต ศิริกุล  
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นประธานการประชุม	 
มผีูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษาเขา้ร่วมการประชุม	ผา่นระบบออนไลน	์โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือประชาสมัพนัธ์	สรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้กน่กัศกึษา	บคุลากร	และสาธารณชน	
ผา่นการเผยแพรข้่อมลูข่าวสาร	การจดักจิกรรม	หรอืสือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ผ่านช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

เพือ่เทดิทนูยกยอ่งในพระปรชีาสามารถ	และพระอจัฉรยิภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงวชิาการดา้นการสาธารณสขุและ
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย	
	 พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	ครัง้ที	่56	ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่มผีูส้ำาเรจ็การศกึษา	จำานวนทัง้สิน้	6,578	คน	 
จาก	21	คณะ		2	สถาบนั	2	วทิยาลัย	และ	1	บณัฑติวทิยาลยั	คอื	ระดบัปรญิญาเอก	200	คน	ระดบัปรญิญาโท	827	คน	 
ระดบัปรญิญาตร	ี5,551	คน	แบง่ออกเปน็คณะมนษุยศาสตร	์639	คน	คณะศกึษาศาสตร	์382	คน	คณะวิจติรศลิป์	243	คน	 
คณะสงัคมศาสตร	์211	คน	คณะวทิยาศาสตร	์517	คน	คณะวศิวกรรมศาสตร	์905	คน	คณะแพทยศาสตร	์273	คน	 
คณะเกษตรศาสตร	์354	คน	คณะทันตแพทยศาสตร	์125	คน	คณะเภสชัศาสตร์	140	คน	คณะเทคนคิการแพทย์		284	คน	 
คณะพยาบาลศาสตร์	 238	 คน	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 230	 คน	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 75	 คน	 
คณะบรหิารธุรกิจ	606	คน	คณะเศรษฐศาสตร	์278	คน	คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์	98	คน	คณะการสือ่สารมวลชน	 
230	คน	คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร	์288	คน	คณะนติศิาสตร	์221	คน	คณะสาธารณสขุศาสตร	์24	คน		 
วิทยาลัยศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี	187	คน	วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	3	คน	บัณฑิตวิทยาลัย	14	คน	 
สถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย	์	11	คน	สถาบนันโยบายสาธารณะ	2	คน	ในจำานวนนีม้บีณัฑติทีไ่ดร้บัเกยีรตนิยิมอนัดบั	1	 
จำานวน	781	คน	เกยีรตนิยิมอนัดบั	2	จำานวน	823	คน	บณัฑิตทีไ่ด้รับเหรียญรางวลัเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง	 
จำานวน	188	คน	เหรียญเงิน	จำานวน	593	คน

	 และในการประชุมเดียวกันนี้	 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 
จำานวน	4	ราย	ตามที่สภาวิชาการเสนอด้วย	ดังนี้
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร 
	 		 	สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ 
	 		 	สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนฤมล ธีรวัฒน์    
	 		 	สาขาประวัติศาสตร์
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพรรณี ปิ่นมณี   
	 				สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. นายชวลิต ถนอมถิ่น
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาธรณีวิทยา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์วิชาญ วิทยาศัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

4. ศาสตราจารย์พิเศษ
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

5. ดร.เภสัชกร แสงสุข พิทยานุกุล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

6. ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์  
(Professor Brian Tighe, Ph.D.)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาเคมี
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 หนว่ยวจิยัโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั	ศนูยว์จิยัดา้นโรคไมต่ดิเชือ้และอนามยัสิง่แวดลอ้ม	 
สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่นำาโดย	ศาสตราจารย ์(เชีย่วชาญพเิศษ)  
นพ.กติตพินัธ์ุ ฤกษเ์กษม รองผูอ้ำานวยการ	ในฐานะหัวหนา้หนว่ยวจิยัฯ	ไดน้ำาทีมออกหนว่ย
ใหบ้รกิารตรวจเสน้ฟอกไต	ใหแ้กผู่ป้ว่ยไตวายเรือ้รัง	ณ	หอ้งฟอกไตเหมอืงงา่เวชกรรม	จงัหวดั
ลำาพนู	โดยการออกหนว่ยตรวจครัง้นีเ้ปน็ส่วนหนึง่ของกิจกรรมส่ือสารองคก์รและส่งเสรมิความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร	(CSR	)	ในวาระทีส่ถาบันฯ	กอ่ตัง้ครบรอบ	55	ป	ีภายใตโ้ครงการ	 
“55 ป ีสขุภาพดกัีบ RIHES” การบรกิารตรวจในครัง้น้ี	มจีำานวนผู้ปว่ยโรคไตวายเรือ้รัง	เขา้รบับรกิาร 
ตรวจทัง้สิน้จำานวน	37	คน	โดยไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากกรรมการผูจ้ดัการ	แพทย	์พยาบาล	 
และเจ้าหน้าที่ห้องฟอกไตเหมืองง่าเวชกรรม	 ในการอำานวยความสะดวกแก่หน่วยวิจัยฯ	 
ซึง่จดุประสงคข์องการใหบ้รกิารดังกลา่วคอื	ทำาให้ผูป้ว่ยได้รบัการดูแลเส้นฟอกไต	เพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต	ิรวมท้ังสามารถทำาการรักษาและแก้ไขไดทั้นท่วงทีเม่ือเส้นฟอกไตมีปัญหา	 
จากทีท่างทมีงานได้ลงพ้ืนทีบ่ริการตรวจใหกั้บผู้ป่วยพบว่าในผู้ป่วยบางรายขาดการตรวจเชค 
สภาพเสน้ฟอกไตมานานกว่า	10	ป	ีโดยหนึง่สาเหตทุีท่ำาให้ผูป้ว่ยขาดการตรวจเชคสภาพเสน้ฟอกไต 
เกิดจากปัญหาของเรื่องทุนทรัพย์และข้อจำากัดในการเดินทางมาหาหมอ	ณ	 โรงพยาบาล 
ที่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.แผน่ดนิ อนุจะนำา รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ	์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การต้อนรับ	 รองศาสตราจารย์  
พญ.ประภาพร สูป่ระเสริฐ	รองคณบดด้ีานวชิาการ	พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารและบคุลากรคณะแพทยศาสตร	์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ในโอกาสทีเ่ขา้เยีย่มชมหอ้งเรยีน	หอ้งประชมุ	และหอ้งปฏิบตักิารตา่ง	ๆ 	 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ณ	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2565

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย ์	 หัวหน้าศูนย์วิจัย	 สาธิตและฝึกอบรม 
การเกษตรแมเ่หยีะ	คณะเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ไดใ้หก้ารตอ้นรบั	นายเจรญิ พิมพข์าล  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่	 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานโครงการยกระดับการแข่งขัน 
ในระบบธุรกิจเกษตร	 กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรือ 
อินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว	ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
รว่มกบักลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	1	สำานักงานเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม	่โดยมนีายปฐมชาติ	 
ศรีเจริญจิตร์	 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	 สำานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	
ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย	ณ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2565	

 รองศาสตราจารย ์ดร.ประโยชน ์อนุจะนำา ผูอ้ำานวยการศนูยก์ารศกึษามหาวิทยาลยั 
เชยีงใหม	่"หรภิญุไชย"	จงัหวดัลำาพนู	ใหก้ารตอ้นรบั นายจรญู คำาปันนา	นายกเทศมนตรตีำาบลศรบีวับาน	 
อ.เมือง	 จ.ลำาพูน	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรตำาบลศรีบัวบาน	 ในโอกาสเข้าหารือ 
ความรว่มมอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็เรือ่งตลาดเกษตรชุมชนดา้นเกษตรอนิทรยี	์ณ	หอ้งประชมุ	1	 
ศนูยก์ารศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	"หรภิญุไชย"	จงัหวดัลำาพนู	เมื่อวนัที	่10	มนีาคม	2565

 

																							ขอขอบคณุ	แพทยห์ญงิจนัทิมา องคโ์ฆษิต นกัศึกษาเกา่	มช.	รหสั	08	คณะแพทยศาสตร	์ทีม่อบทนุการศึกษาใหแ้กน่กัศกึษาแพทย	์ 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบ์ณัฑิต	นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปทีี	่1	ทีข่าดแคลนทนุทรพัยเ์ปน็ทุนตอ่เนือ่งจนจบหลกัสตูร	จำานวน	2	ทนุ	ทนุละ	723,000	บาท	 
รวมเป็นเงิน	 1,446,000	 บาท	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันทนา ประภากร นักศึกษาเก่า	 มช.	 รหัส	 08	 
เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา	และมี	ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มช.	 
และผูบ้รหิารคณะ	เปน็ผูแ้ทนนกัศกึษาแพทย	์รับมอบทนุการศกึษา	เมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ	์2565	ณ	สมาคมศษิยเ์กา่แพทยเ์ชยีงใหม่	 
ชั้น	1	คณะแพทยศาสตร์	มช.

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เตรียมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	56	ในวันที่	25	มีนาคม	2565	 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต	 โดยได้จัดเตรียมถ่ายทอดสด	 
ณ	คณะต่างๆ	ที่บัณฑิตสังกัด	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่รับชมการถ่ายทอดสด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
 1. บัณฑิตวิทยาลัย 
					ห้องโถงบัณฑิตวิทยาลัย
 2. คณะการสื่อสารมวลชน 
					ห้อง	Learning	Space	ชั้น	1	
					อาคารเรียนรวม	
 3. คณะเกษตรศาสตร ์
						หอ้งประชมุบญุญวาส	สำาเพาพงศ์	
					และบริเวณใต้อาคารเรียนเดิม	
				 สำานักงานคณะ
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
				 จอโทรทัศน์ออนไลน์ภายใน
				 บริเวณอาคารของคณะ	
				และห้องโถง	ชั้น	1	อาคาร	7
 5. คณะเทคนิคการแพทย์ 
				 ใช้พื้นที่ร่วมกับส่วนกลาง	
					(สำานักบริการเทคโนโลยี	 
					สารสนเทศ)
 6. คณะบริหารธุรกิจ 
					ลาน	D	อาคาร	1	ชั้น	1
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ 
				 ลานม๋วนใจ๋	อาคาร	2	ชั้น	1

มช. อำ นวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองบัณฑิต
จัดสถานที่ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

หมายเหตุ : จุดรับชมการถ่ายทอดส่วนกลาง
	 				1.	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริเวณลานอเนกประสงค์	ชั้น	1
	 				2.	สถาบันภาษา	บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น	1	
	 				3.	ศาลาอ่างแก้ว 
	 ทั้งนี้	 เพ่ือความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอสงวนพื้นที่บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้เฉพาะบัณฑิตและคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรเท่านั้น	สำาหรับผู้ปกครองและผู้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต	สามารถรับชมพิธีฯ	ได้ทำาการถ่ายทอดสด	 
ณ	จุดต่างๆ	ที่คณะและส่วนงานได้จัดพื้นที่อำานวยความสะดวกนี้

 8. คณะเภสัชศาสตร ์
					บริเวณโรงอาหาร
 9. คณะแพทยศาสตร ์
					ชั้น	1	อาคาร	50	ปี
10. คณะมนุษยศาสตร ์
						ห้องโถงชั้นล่าง	อาคาร	HB	7
11. คณะวิจิตรศิลป ์
					ห้องโถงด้านหน้าคณะ
12. คณะวิทยาศาสตร ์
					ลานอะตอม	และห้องบรรยาย	
					SCB	2100	อาคาร	40	ปี	
					คณะวิทยาศาสตร์
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
					ใช้พื้นที่ร่วมกับส่วนกลาง
14. คณะศึกษาศาสตร ์
								หอ้งประชมุ	40	ป	ีอาคาร	4	ชัน้	1
15. คณะสังคมศาสตร ์
					โถงหน้าห้อง	sb	4105	4106		
					ชั้น	1	อาคารเรียนรวม	(SB4)
16. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
					ห้องเรียน	B210	ชั้น	2	
					อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	

17. คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
					 ใช้พื้นที่ร่วมกับส่วนกลาง
18. คณะรัฐศาสตร์ 
					และรัฐประศาสนศาสตร์	 		
					 โถงกลางคณะ	
					และห้องเรียนใหญ่	PSB1101
19. คณะเศรษฐศาสตร์ 
						ห้องประชุม	ECB	Slope	
					(ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	
					ฤทธิ์	ศิริมาตย์		
						อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ
						เศรษฐศาสตร์:	ชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ	
					 คณะเศรษฐศาสตร์
					ลานอเนกประสงค์	F1	
					อาคารเรียนและอเนกประสงค์			
					(อาคาร	2)	ลาน	G1	อาคาร	1	
					คณะเศรษฐศาสตร์	
20. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
					หอ้งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ชัน้	1
21. คณะนิติศาสตร ์
					ห้องประชุมใหญ่คณะนิติศาสตร์

22. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
      และเทคโนโลย ี
						ลานข้างห้อง	113,	114	และ
						ลานนำาพุ	CAMT				
23. วิทยาลัยนานาชาติ
      นวัตกรรมดิจิทัล 
						ลานอเนกประสงค์	ชั้น	1	
						อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
						นวัตกรรมดิจิทัล
24. สำานักบริการเทคโนโลยี
     สารสนเทศ 
						ลานอเนกประสงค์	ชั้น	1	
						อาคารสำานักบริการเทคโนโลยี
						สารสนเทศ	
25. สำานักบริการวิชาการ 
		 			ห้องประชุมอินทนิล	ชั้น	1
26. สถาบันภาษา 
		 			ลานอเนกประสงค์ชั้น	1	
27. จุดถ่ายทอดสดส่วนกลาง          
						ศาลาอ่างแก้ว	

้
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