
 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ฯ พณ ฯ เดวิด เดล ี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป 
ประจำาประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหาร เพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างในประเทศไทยและยุโรป  
และความร่วมมือในประเด็นต่าง ที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน 
และสหภาพยุโรปอย่างเข้มแข็งมาด้วยแรงสนับสนุนจากประเทศไทยได้สร้างความสัมพันธ ์
ของทั้งสองฝ่ายสู่การยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 
อีกหลายสิ่งที่สหภาพยุโรปและประเทศไทยสามารถพัฒนาร่วมกันได้ ทั้งในระดับทวิภาคีและ 
ระดับภูมิภาค และร่วมกิจกรรมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนในฐานะพลเมืองที่ม ี
บทบาทสำาคัญในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนเมือง ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ “Re-Think Urban Spaces-RTUS การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง” โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป ณ ห้องรับรอง 
ม.ล. ปิ่น มาลากุล สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์
ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและ
พยาธิวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) โดยมี 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดี กล่าวรายงาน 
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 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าสักการะ 
สระเกล้าดำาหัวพระเถระช้ันผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณี 
ที่ปฏิบัติมาเป็นประจำาทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีที่ 
ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 21  
เมษายน 2565

ถวายเครื่องสักการะ
พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและ ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่รว่มเปน็เกยีรติในพิธลีงนามการขบัเคลือ่นโครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที ่
ภาคเหนอืตอนบน โดยม ีดร.นพ.ปฐม สวรรคป์ญัญาเลศิ อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
(วศ.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) เป็นประธานฯ  
พรอ้มดว้ย รศ.ดร.สมัพันธ ์สงิหราชวราพนัธ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 
ผศ.ดร.ระววิรรณ ์เจรญิทรพัย ์หวัหนา้ศนูยน์วตักรรมสมนุไพรครบวงจร มหาวิทยาลยัแม่
ฟา้หลวง รศ.ดร.อเุทน คำานา่น รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  
รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและบริการวิชาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำานวยการสถาบันนวัตกรรม
และถา่ยทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัพะเยา ผศ.ดร.จำารสั กลิน่หน ูรองอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย รศ.ดร.วัชรพงษ ์วัฒนกูล รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำาปาง ร่วมลงนามฯ ในครัง้นี ้ณ อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอลยนูเิวอรซ์ติีล้กี  
ครัง้ที ่1 ระหวา่งวนัท่ี 3-12 เมษายน 2565 ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
และสนามฟตุบอล อัลไพน ์กอล์ฟ รีสอร์ท เชยีงใหม่ จงัหวัดลำาพูน ซึง่ในการแขง่ขนั
ครัง้นี ้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสริมและสนบัสนนุกจิกรรม ของนสิติ นกัศึกษา โดยให ้
ความสำาคญักบัการฟืน้ฟกูจิกรรมดา้นกฬีาระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา ความมน้ีำาใจ 
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักให้อภัย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบัน 
การอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำานวน 24 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก  
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
อำานวยการจดัการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล ยนูเิวอรซ์ติีล้กี ครัง้ที ่1 ประธานในพธิปิีดการ
แขง่ขนักฬีาฟตุบอลยูนเิวอร์ชติีล้กี ครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้มอบถว้ยรางวลั เหรยีญรางวลั  
และเงินรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน และเทคนิคกีฬา 
กลา่วรายงาน ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2565

 รองศาสตราจารยป์ระเสรฐิ ฤกษเ์กรยีงไกร รองอธิการบดีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม ่เปน็ประธานในการประชมุคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง และตรวจเยีย่ม
พื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพจัดหาน้ำาต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การ
ศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ครัง้ที ่11/13 โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน ์
อุนจะนำา ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัด
ลำาพนู ใหก้ารตอ้นรบั ณ ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม ่"หรภิญุไชย" จงัหวดั
ลำาพูน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

 ห้องพพิธิภณัฑก์ายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสตัวแพทย ์แตเ่ดมิเปน็เพยีงหอ้งทีใ่ชส้ำาหรบัเกบ็รกัษา
ตวัอยา่งทางกายวิภาคและมกีารจดัแสดงเฉพาะโครงกระดกูสตัวช์นดิตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการบริจาคจากหนว่ยงาน 
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน รวมถงึเจ้าของสัตวเ์ล้ียง อยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณาจารย ์สาขาพรคีลนิกิทางสตัวแพทย ์
ภาควชิาชวีศาสตรท์างสตัวแพทยแ์ละสตัวแพทยส์าธารณสขุ คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
ตัง้แตเ่ริม่จดัตัง้สาขานีเ้มือ่ป ีพ.ศ. 2546 โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจดัทำาพพิิธภัณฑ์ในคร้ังนัน้ คอืเพือ่ต้องการ
ให้มีแหล่งเรียนรู้สำาหรับกับนักศึกษาสัตวแพทย์ เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จดัตัง้ขึน้ไดไ้มน่าน ทัง้ยงัขาดตัวอย่างทีใ่ชด้า้นการเรยีนการสอนในวชิากายวภิาคศาสตร์อยูม่าก ตอ่มาเมือ่มี
จำานวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มนำามาใช้เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่น ๆ  รวมทั้งได้
เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงแขกจากต่างชาติ และมีการนำา
ตัวอย่างไปจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป ด้วยจำานวน 
ตัวอย่างที่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้พื้นที่เดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างทางกายวิภาค 
ทีม่อียูไ่ดท้ัง้หมด ประกอบกบับรเิวณทีเ่กบ็รกัษาเป็นพืน้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทีใ่ชเ้พือ่การเรยีนการสอนเปน็หลกั 
ทำาให้ต้องเคลื่อนย้ายตัวอย่างเสมอ และหากมีการเรียนการสอนก็จะไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ 
 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวศาสตรท์างสัตวแพทยแ์ละสัตวแพทย์สาธารณสขุ จึงมีโครงการ
ปรับปรุงห้องจัดแสดงใหม่ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์” เพื่อใช้สำาหรับ
จดัแสดงตวัอย่างทางกายวภิาคและพยาธิวทิยาใหม้คีวามสวยงาม เปน็แหลง่เรียนรู้ใหแ้ก ่นกัเรยีน นกัศึกษา 
และบุคคลท่ัวไป โดยการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน
จากบุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกส่วนหนึ่งมาจากการร่วม
บรจิาคของบคุคลทัว่ไป และการจดักจิกรรมการกศุล เชน่ โยคะการกศุล เพ่ือดำาเนนิการปรบัปรงุ พพิธิภณัฑ์
กายวภิาคและพยาธวิทิยาทางสตัวแพทย ์ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์พพิธิภณัฑก์ายวภิาคและพยาธวิทิยาทางสตัวแพทย์
จัดแสดงโครงกระดูกและอวัยวะของสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยมีทั้งสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์จากต่างประเทศ 
เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวัน
หยุดนักขัตฤกษ์

 บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำากัด บริษัทในเครือ เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ภายใต้กลุ่มธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) ลงนามความร่วมมือกับคณะการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน 
สนับสนุน ส่งเสริมการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และนำาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่มีมาปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้จริงผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  พิธีลงนามความร่วมมือได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสีหนาท ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำากัด  
เป็นผู้แทนลงนามฯ โดยมีคณุวลิาสิน ีจิวานนท์ Vice President, Payment Product, Retails Payment Ecosystem  
ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด มหาชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานจากบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำากัด  
รวมถงึคณาจารยจ์ากคณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เขา้รว่มเปน็สกัขพียาน เมือ่วนัที ่19 เมษายน  
2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space
  ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวยังได้จัดงาน Robinhood Pitching Challenge ประกวดแผนการสื่อสารการ
ตลาดโดยเปดิโอกาสใหน้กัศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหมไ่ดใ้ชค้วามรูด้า้นการสือ่สารการตลาดและแสดงความคดิ
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสการแข่งขันธุรกิจแพลตฟอร์ม Robinhood และขยายตลาด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท
  การประกวดในครัง้นี ้มนีกัศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหมใ่หค้วามสนใจสมคัรเขา้รว่มการประกวดและผ่าน
เขา้รอบสดุทา้ยจำานวนทัง้สิน้ 11 ทมี และไดน้ำาเสนอแผนการสือ่สารการตลาดในรปูแบบ Pitching Challenge  
ทางออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings ซ่ึงคณะกรรมการได้ตัดสินรางวัลและประกาศผลผู้ชนะ 
การประกวดจำานวน 4 รางวัล ดังนี้
  - รางวัลชนะเลิศ         ทีม มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง  เงินรางวัลจำานวน 30,000 บาท
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ทีม วีรสตรีขี่ม้าขาว   เงินรางวัลจำานวน 20,000 บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    ทีม โรบินฮู้ดเรนเจอร์   เงินรางวัลจำานวน 10,000 บาท
  - รางวัลขวัญใจกรรมการ        ทีม นะโมสาธุ   เงินรางวัลจำานวน 5,000 บาท
  นบัเปน็การเริม่ตน้กา้วแรกของความร่วมมอืระหวา่งท้ังสองฝา่ยท่ีประสบความสำาเรจ็ดว้ยความประทบัใจ  
โดยในอนาคตจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
เว็บไซต์ www.masscomm.cmu.ac.th และ Facebook Page: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

โรบินฮู้ด จับมือ สื่อสารฯ มช. ลงนาม MOU พร้อมจัด Pitching Challenge
แผนการสื่อสารการตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขยายตลาดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร จาก
สำานักวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง ในโอกาสเดนิทางเขา้ศกึษา
ดงูานเพือ่เรยีนรูก้ารดำาเนนิงานตามเกณฑ ์EdPEx ณ หอ้งบรรยายศษิยเ์กา่สมัพันธ์ 
อาคาร 2 คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2565

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นประธานให้การตอ้นรบัพรอ้มแนะนำาเกีย่วกบัหลกัสตูร
ระดบัปริญญาตร ีรวมถงึความสำาคญัของวศิวกรใหแ้กค่ณะนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ตอนปลายในจงัหวัดภาคเหนอื จากค่าย Strong Academy (Strong Summer Camp 
2022) จำานวน 70 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน  
เพ่ือประกอบ การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมกันน้ี อาจารย์ 
ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล แนะนำาหลักสูตร
เปิดใหม่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนแสดงเทคโนโลยี
เก่ียวกับหุ่นยนต์ และปิดท้ายด้วย การแนะแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อโดย 
นายสทุศัน ์ขนัเลข หวัหนา้งานบรกิารการศกึษา ณ หอ้งประชมุใหญ ่อาคารเรยีนรวม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

 ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ให้การต้อนรับ น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผูจ้ดัการศนูยเ์ฝา้ระวังสขุภาพ 
หนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำางาน ตัวแทน รองศาสตราจารย์ 
น.สพ.ดร.เลิศรกั ศรกีจิการ ผูอ้ำานวยการศูนย์เฝา้ระวงัสขุภาพหนึง่เดยีว ในโอกาส
เข้าพบปะและพูดคุยวางแผนความร่วมมือการดำาเนินงาน พร้อมแสดงความยินด ี
ในโอกาสเขา้ดำารงตำาแหนง่คณบด ีณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“Kaizen : Concept & Implementation" โดยม ี อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี  
รองคณบดฝีา่ยบริหาร กล่าวรายงานถึงวตัถุประสงคข์องการการจดับรรยายพเิศษ 
ซ่ึงเปน็แผนปฏบิติัการตามแผนยทุธศาสตรด้์านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจำาป ี
งบประมาณ 2565 ของคณะสงัคมศาสตร ์โดยคณะฯ มเีปา้ประสงคใ์นการนำาแนวคดิ 
“Kaizen” มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง  
ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ การจัดบรรยายพิเศษใน
ครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ 
อาจารย์ประจำาภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรของคณะฯ 
ซึง่นอกจากการรับฟงัการบรรยายแลว้ ยงัไดมี้การฝกึปฏบัิตกิารเขยีนข้อเสนอแนะ 
การปรบัปรงุงาน (Kaizen Suggestion) และนำาเสนอใหว้ทิยากรเพือ่ใหข้อ้แนะนำา
ในการปรับปรุงข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ตัวแทนนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค 
โครงการเสื้อเพื่อรุ่นน้อง AGGIE CMU  
จำานวน 61,300 บาท สำาหรับใช้เป็นทุน 
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของคณะเกษตรศาสตร์  โดยมี  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ดรุณ ีนาพรหม 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์เปน็ผูร้บัมอบ  
เมือ่วันที ่5 เมษายน 2565 ณ หอ้งรบัรอง 
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 •

มช. โดยสภาพนักงาน จัดโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำาปี พ.ศ. 2565
เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง

" (Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era
 วันที่ 12-13  พฤษภาคม 2565 ณ สำานักบริการวิชาการ มช. และผ่านระบบ Zoom Meeting

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล 
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์ 
เลขานุการสภาพนักงานและผู้อำานวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน ปขมท.
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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

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th

ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

 เม่ือระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง และ  
น.ส.เกศญา ระดาฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก จากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและ 
สุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานปากเปล่าในงานประชุมวิชาการนานาชาติ CEPHA 2022  
International Symposium ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบัน 
วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น  
ได้แก่ น.ส.เกศญา ระดาฤทธิ์ (1st runner-up Best oral presentation award)  
ในหัวข้อ “Biomonitoring of Long-term Exposure to Ambient PM2.5-bounded 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Scalp Hair Analysis“

 ผูแ้ทนนกัศกึษาจากคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ Meeting with the SDGs Youth Panel in 
Thailand จดัโดย United Nations Thailand โดยมหีวัขอ้ในการหารือคอื Climate Action  
และ Gender Equality เพ่ือเชื่อมโยงกับงานด้านเยาวชนเนื่องในวันสตรีสากลใน 
เดอืนมนีาคม และวนัสิง่แวดลอ้มโลก ในเดอืนเมษายน รว่มกบั Ms. Amina J. Mohammed 
UN Deputy Secretary-General และ Ms. Gita Sabharwal, Resident Coordinator, 
United Nations in Thailand เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
 ผูน้ำาเยาวชน จากสถาบนัพัฒนาบรหิารศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
แมฟ่า้หลวง และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จำานวน สถาบนัละ 6 -7 คน ได้รบัคัดเลอืกให้เขา้รว่ม
เสวนาออนไลน์ ร่วมกับ  Ms. Amina J. Mohammed, UN Deputy Secretary-General 
และ Ms. Gita Sabharwal, Resident Coordinator, United Nations in Thailand  
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (Climate Action) และ ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
(Gender Equality) ผู้นำาเยาวชนจะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  
ถา่ยภาพกบัศลิปนินกัแสดงภาพประกอบ ร่วมการประชมุและแสดงเรือ่งราวของการอภปิราย
ในเชิงกราฟิก เมื่อสิ้นสุดการประชุม ได้นำาลายนิ้วมือที่ทาสีมาใช้ในการทำางานศิลปะนี้ 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการประกวด 
นำาเสนอผลงานทางวชิาการ ในการประชมุวชิาการระดับชาต ิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
 นางสาววิภาดา บรรทม ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำาเสนอผลงานแบบ
บรรยาย กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
 ชื่อเรื่อง “การจัดเส้นทางเดินรถของผู้จำาหน่ายสินค้าประเภทสังฆภัณฑ์ใน 
ภาคเหนือ : กรณีศึกษาร้านพุทธธรรมสังฆภัณฑ์” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ 
ดร.สาลินี ธำารงเลาหะพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฐา มินเสน
 นายตี๋เล็ก ลุงต๋า ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  
กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
 ชื่อเรื่อง “คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2564” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ และอาจารย์ 
ดร.ปาริชาต ภัทรพานิชชัย
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เพื่อเป็นการมุ่งมั่นในการดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการยุติความไม่เท่าเทียม 
ทางเพศต่อไป
 Ms. Gita Sabharwal, Resident Coordinator, United Nations in Thailand 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหประชาชาติประจำาประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 
มีประสบการณ์การทำางานด้านการพัฒนาเกือบ 3 ทศวรรษ จากการทำางานในบริบทต่าง ๆ  
ของประเทศในทวปีเอเชีย งานของเธอมุง่เน้นเปน็พิเศษไปทีก่ารสรา้งสันตภิาพ ธรรมาภิบาล 
และนโยบายทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลBig Dataและข้อมูล 
เชิงประจักษ์เพื่อจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาที่เกิดขึ้น
 Ms. Amina J. Mohammed ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็รองเลขาธกิารสหประชาชาติ
และประธานกลุม่การพฒันาท่ีย่ังยนืแห่งสหประชาชาต ิเคยไดร้บัการแตง่ตัง้เคยดำารงตำาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ซึ่งเธอเป็นผู้นำาความ
พยายามของประเทศในการดำาเนินการด้านสภาพอากาศและความพยายามในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และยังเป็นผู้นำากระบวนการที่ส่งผลให้เกิดข้อตกลงระดับโลก
เกี่ยวกับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ประกอบดว้ย นางสาวณฐัณศิา พทุธสมีา  นางสาวพรชิตา พรหมปราการ   
นางสาวชนญัชดิา อรยิะ  นางสาวพรปวณี ์หงสห์อยลม นายกศดิษิ รืน่กมล นายกฤษณะ 
สมพมิตร นายศิริกร สุขรัตน์   


