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 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Sarah Taylor, Ambassador of Canada to the 
Kingdom of Thailand, Kingdom of Cambodia and Lao People’s 
Democratic Republic เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำาประเทศไทย  
ในโอกาสท่ีเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมหารือความร่วมมือ 
แคนาดา-ไทย ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำานวยการ
สถาบันนโยบายสาธารณะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังส ี
ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค ์ณ หอ้งหมอ่มหลวงปิน่  
มาลากุล สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 6  
พฤษภาคม 2565

 โรคหลอดเลอืดสมองเปน็สาเหตสุำาคญัของการเสยีชวีติอนัดบั 1 ของ
ประเทศ กรมควบคมุโรคระบวุ่า ในปทีีผ่่านมาทัว่โลกพบมีผู้ปว่ย 13.7 ล้านคน 
โดย 1 ใน 4 มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เสียชีวิต 5.5 ล้านคน ประเทศไทยในปี 2562 
มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 34,728 คน เพศชาย 20,034 คน และ 
เพศหญงิ 14,694 คน (ทีม่า สถติสิาธารณสขุ พ.ศ.2562) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ 
โดย คณะแพทยศาสตร ์ไดเ้ลง็เหน็ปญัหาดงักลา่ว จงึรว่มกบั อทุยานวทิยาศาสตร ์
ภาคเหนอื วิจัยพชืสมุนไพร เพือ่ใชใ้นการปอ้งกนัและรกัษาโรคเสน้เลอืดในสมองตบี 
หรือ Stroke ในกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่น

มช. ยกระดับสมุนไพรไทย
มุ่งวิจัยยาป้องกันหลอดเลือดสมองตีบ

(อ่านต่อหน้า 2)

 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาภูมิศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ 
รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ประธานเปิดการแข่งขัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัล “ชนะเลิศ”  
ในการประกวด “สื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ Digital Content for Learning Contest  
ประจำาปี 2022” โดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-Learning Association of  
Thailand) อันได้แก่
 หลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล เกษียณมีดี” ได้รับรางวัล “สุดยอด e-Learning 
เพื่อการอุดมศึกษาและผู้สูงวัย”

มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ
“สุดยอด E-Learning”

ระดับประเทศ

(อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 เมือ่วนัจันทรท์ี ่9 พฤษภาคม 2565 ณ หอ้งทองกวาว สำานกับรกิารวชิาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการ 
จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัภมูภิาค (ภาคเหนอื) โครงการวจิยั ตดิตาม และประเมนิ
ผลการพฒันาครแูละโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน ป ี2564 โดยมศีาสตราจารยค์ลนิกิ  
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และได้รับเกียรติจากพลตำารวจตรี สมกูล กาญจนอุดมการ ผู้บังคับการ
ตำารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ประธานเปิดฯ
 กจิกรรมเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารพฒันาครแูละโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน 
ระดบัภมูภิาค (ภาคเหนอื) ครัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิระบบและกลไกลการพฒันาสมรรถนะครู 
ในโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนนำารอ่ง 70 โรงเรยีน โดยใชโ้รงเรยีนและหนว่ยปฏบิตังิาน 
ในระดับพื้นที่เป็นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูใหญ่ ครู โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีร่วมพัฒนา 
ไดแ้ก ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกำาแพงเพชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้อำานวยการ
โรงเรียน ครูโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รองศาสตราจารยโ์รม จริานกุรม รองอธกิารบด ีพรอ้มดว้ยรองศาสตราจารย ์
ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์อินเดีย
ศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหก้ารต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสลุอินเดยี
ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการและร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดต้ังรูปป้ันคานธี ท่ีจะ 
จดัสรา้งขึน้ ณ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2565

 รองศาสตราจารย์ นพ.อำานาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มอบเงินอัดฉีด 
ทีมฟุตบอล ส.มช. ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก บริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ 
จำากัด จำานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และมอบโล่ที่ระลึก 
การแขง่ขนักฬีาฟตุบอลยูนิเวอร์ซติีลี้กครัง้ที ่1 ซึง่สำานกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่  
3-12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล  
ผู้ชว่ยอธิการบด ีรว่มรับมอบ ณ หอ้งประชมุอาวธุ ศรสีกุร ีอาคารยุทธศาสตร์ สำานกังาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เดนิทางเขา้สกัการะสระเกลา้ดำาหวั กราบนมสัการ 
ขอพร พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวหิาร เพือ่ความเปน็สริมิงคล สบืทอดประเพณท่ีีดงีาม เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์
หรอืปีใ๋หมเ่มอืง ประจำาป ี2565 ณ วัดพระธาตดุอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมอืงเชยีงใหม ่
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

มช. ยกระดับสมุนไพรไทย  ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

  จากความสำาคัญดังกล่าวทำาให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นศึกษาวิจัย 
เชงิสขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะสมนุไพรพืน้ถิน่ของไทย พบว่าขิง พทุราจนี และเห็ดหูหนดูำา มีสารตา้นอนมูุลอิสระ  
ต้านการอักเสบของเซลล์ ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดตีบในสมอง ผลบ่งชี้ของ จินเจอรอล (Gingerol) 
ท่ีมีในขิง ช่วยให้การไหลเวียนในหลอดเลือดดีข้ึน ลดการอุดตันของเส้นเลือด นำาไปสู่การศึกษาวิจัยใน 
รา่งกายมนษุย ์หากผลทางคลนิกิสำาเรจ็ จงึจะเขา้สูข่ัน้ตอนเพือ่ผลติเปน็ยา ประกอบความพรอ้มขององคค์วามรู้ 
ทางวทิยาศาสตร ์และทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพในการแปรรปูผลติภณัฑ ์ของอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื 
อาจทำาใหเ้ราไดเ้หน็ยารกัษาโรครา้ยออกมาอกีมากมาย ชว่ยลดการนำาเขา้ยาราคาแพงไดใ้นอนาคต เนื่องจาก
เป็นการใช้พืชสมุนไพรจากเกษตรกรในประเทศเอง สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดรายได้จากผลผลิต 
ล้นตลาดได้อีกทาง
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหมพ่รอ้มผลกัดนัทกุงานวจิยั รวมถงึสรา้งผลติภณัฑใ์หม้คุีณภาพ ยกระดับสมนุไพรไทย 
ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาและทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับ 
การประยุกต์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรักษาโรค หรือด้านการบูรณาการความรู้แก่ชุมชนให้ ตอบโจทย์
ความต้องการของสังคม ตลอดจนสอดรับกับ BCG Model แผนการดำาเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย  
ในด้านอาหารสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ อันจะนำาไปสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 หลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำาคัญในชีวิตและการทำางาน : Skills4Life” ได้รับรางวัล “สุดยอด  
e-Learning เพื่อการอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับโล่รางวัลในงานมหกรรมด้านดิจิทัล
เทคโนโลยีระดับนานาชาติ Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022)  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.25 น.
 หลักสูตร “เกษียณมีดี” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพลังเกษียณสร้างชาติ: ระบบนิเวศการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำาหรับผู้สูงวัย และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่ 
สู่การนำาไปใช้ที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย 15 หลักสูตรย่อยที่ช่วยเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยตลอดจนผู้สนใจ
ทั่วไปในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน ์รองรับการเขา้สู่สงัคมสูงวัยของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนนุ
การวจิยัจาก สำานักงานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม (อว.)
 หลักสูตร “Skills4Life” เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำางานและบัณฑิต 
จบใหมใ่หม้คีวามเพียบพรอ้มในด้านทกัษะการเขา้สงัคม ด้านอารมณ ์การทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่ และการบรหิาร
จัดการในชีวิต หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” ผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากหลักสูตรย่อย 16 หลักสูตร ที่สร้าง
ความเข้าใจถึงการพัฒนาทักษะจำาเป็นต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากทักษะจำาเพาะทางวิชาชีพ
 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ทั้ง 2 หลักสูตรได้ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่
 เกษียณมีดี: https://www.lifelong.cmu.ac.th/medee
 Skills4Life: https://www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่"หรภิญุไชย" จงัหวดัลำาพนู จดัพธิี 
สรงน้ำา "พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล" พระพุทธรูปประจำาศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พธิไีหวส้กัการะศาลพระภมูแิละพธิมุีทติาจติ สระเกลา้ ดำาหัว 
รองศาสตราจารย์ ประโยชน์ อุนจะนำา ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำาพูน เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำาปี 2565 
เพือ่เปน็การแสดงการสมุาคารวะและเปน็การสบืสานประเพณแีละวฒันธรรมลา้นนา 
ใหค้งอยู่สืบไป ณ ศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่"หริภญุไชย" จงัหวดัลำาพูน 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่นำาโดยคณบด ีรองศาสตราจารย ์ 
ดร.ธงชัย ฟองสมทุร รว่มพธิรีดน้ำาดำาหวัผูอ้าวโุส ประจำาป ี2565 สบืสานประเพณ ี
ปใีหมเ่มอืง เริม่จากประกอบพธิทีางศาสนา ทานขนัขา้ว และอทุศิบญุกศุล แกบ่คุลากร 
รวมถงึนกัศกึษาผูล้ว่งลบัไปแลว้ จากนัน้จงึเคลือ่นขบวนแหเ่คร่ืองสมุาคารวะ รวมถึง 
ของดำาหัว อันได้แก่ น้ำาขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค 
ทำาการรดน้ำาดำาหวัขอขมา พรอ้มรบัพรจากผูอ้าวโุส โดยมผีูบ้รหิาร คณาจารย ์และ
บุคลากรร่วมงาน ณ อาคารฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

 งานธนาคารเลอืด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่นำาโดย ทนพญ.นภิาพรรณ ลีต้ระกลู หวัหนา้งานธนาคารเลอืด  
พร้อมคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พญ.วราลี พงษ์วิวัฒนชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมคณะ นำาข้าราชการตำารวจจิตอาสาในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน  
94 นาย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำานวน 21,600 ซีซี ณ หอประชุม ภ.จว.เชียงใหม่ 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

 รองศาสตราจารย์ ดร.อดศิกัดิ ์ธรีานพุฒันา รองคณบดคีณะบรหิารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลกัษณ์ พชิญกุล  
รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี และ อาจารย์ 
ดร.รว ิรุง่เรอืงศร ีผูช้ว่ยคณบด ีเดนิทางเขา้รว่มประชมุเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา 
แหง่ภมิูภาคด้านบรหิารธรุกจิ (Thailand Regional Business School Network: 
TRBS NET) ครัง้ที ่1/2565 ณ หอ้งประชมุณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชัน่ ราชมังคลา  
อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2565 เพ่ือร่วมส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
และการจดัประชุมวิชาการรว่มกัน โดยในการประชุมครัง้นี ้คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์นำาโดยผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์รีวฒัน ์หงัสพฤกษ ์คณบดี
คณะวิทยาการจดัการ เปน็เจา้ภาพหลกัในการจดัประชมุ ซึง่มสีถาบนัเขา้รว่มในการ
ประชุมครั้งนี้ทั้งหมด 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะบรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และคณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 

• วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 •

เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตไปกับหลักสูตร Skills4Life 
ทักษะ Soft skills ที่คนยุคใหม่จำาเป็นต้องเรียนรู้ 

โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์
รองผู้อำานวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอชิญ นักศึกษาเก่า มช.และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอ่านเรื่องราว ของลูกช้าง มช. ทศวรรษแรก  
ผ่าน หนังสือ "ทศวรรษแรก ชีวิตนักศึกษา มช." ภาพและเร่ืองโดยนักศึกษา มช. ช่วงปี 2507-2516  
โดยสั่งจองหนังสือ เป็นรูปเล่ม ได้ที่  https://cmu.to/BookCMU  ในราคาเล่มละ 250 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)   
สั่งจองภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยโอนเงินไปได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี  
667-447139-6 ชื่อบัญชี นายประทีป จันทร์คง หนังสือ "ทศวรรษแรกชีวิตนักศึกษา มช."
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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

 นางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีท่ี 2 และ 
นางสาวสิดารัศมิ์ คำาภักดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และ 
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทย เขา้รว่มโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นของหอสงัเกตการณน์วิตรโินไอซ์ควิป ์ 
(IceCube Summer Student Program) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 
2565 ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วราภรณ ์นนัทิยกลุ อาจารยป์ระจำาภาควชิาฟสิกิสแ์ละวสัดศุาสตร์ รว่มเดนิทางดว้ย
 โครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นของหอสงัเกตการณน์วิตรโินไอซค์วิป ์(IceCube 
Summer Student Program) เกิดขึ้นจากหน่วยงาน Wisconsin IceCube Particle 
Astrophysics Center (WIPAC) สหรัฐอเมริกา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ของไทยเพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
จำานวน 2 คนต่อปี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นปีแรก ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำาเนนิโครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแต่งตั้งคณะกรรม 
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นจึงขอทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสรุป 
การคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 2 คน ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน

ของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ สหรัฐอเมริกา

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ  
TOP 4  รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิก
สัตว์บริโภค TOP 9 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม คลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชา
คลนิกิสตัวเ์ลีย้งและสตัวป์า่ ทีไ่ดรั้บการอา้งองิ (Citation) ผลงานทางวชิาการ ตดิอนัดบั 
TOP 10 ของประเทศ สาขาสัตวแพทย์ จากทั้งหมด 500 คน ในฐานข้อมูล SciVal 
ระหว่างปี 2016 ถึง 2021

 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม เทพเจ้ากิม” และ 
“ทีม Pathfinder” ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ และได้รับรางวัลชมเชย
จำานวน 2 รางวัล จากการประกวด โครงการมินิซีรีส์ มุมมองใหม่ ใส่ใจประโยชน์สาธารณะ  
(New Perspective Mini Series) รบัทนุการศกึษามูลคา่ 15,000 บาท พรอ้มประกาศนยีบตัร
 โครงการประกวดดังกล่าว จัดข้ึนภายใต้การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
เข้าร่วมแข่งขัน โดยได้จัดอบรมเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์และการทำางานโปรดักชั่นจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงมือผลิตมินิซี่รี่ส์ที่มีความสนุก สอดแทรกจิตสำานึกที่ดี ภายใต้
แนวคิด Social Enterprises ความยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
สามารถรับชมผลงานของทั้ง 2 ทีม ได้ดังนี้

อาจารย์คณะสัตวแพทย์ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ผลงานทางวิชาการ ติดอันดับ 

TOP 10 ของประเทศ สาขาสัตวแพทย์

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัลชมเชยระดับประเทศ
การประกวด New Perspective Mini Series

 – ทมี Pathfinder : นามลูแฟคทอร ีFar Form Home  https://www.youtube.
com/playlist?list=PLD6ALBSmd4kIrZiKnACe-KFDymVn_v7Gp
 – ทีม เทพเจ้ากิม : Missing Homestay https://youtube.com/playlist?list
=PLD6ALBSmd4kI2qa_9Gd5xzHirsZT5bsR_
 นบัเปน็โอกาสและความสำาเรจ็ของนกัศกึษาคณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสดุท้ายระดับประเทศ รวมถึงคว้ารางวัลชมเชยมาได้
ทัง้สองทมี ซึง่อนาคตจะไดพ้ฒันาฝมีอืเพือ่ตอ่ยอดผลติผลงานท่ีสรา้งสรรคแ์ละเกดิประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป
สมาชิก “ทีม เทพเจ้ากิม”
 1. นายกฤษฎา ต๊ะวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ 
(Intergrated Journalism) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
 2. นายฐานทัพ ทองสุกงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารบันเทิง  
(Entertainment Communication) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
 3. นายศุภกิตต์ิ ต๊ะนะสา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด  
(Marketing Communication) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุนันทา แย้มทัพ
สมาชิก “ทีม Pathfinder”
 1. นางสาวชุติกาญจน์ นพบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงาน
ภาพยนตร์ (Film Administration) หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)
 อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธิติ เกตุทัต
 
 ดขูอ้มลูโครงการฯ เพิม่เตมิและรับชมผลงานมนิซิีร่ีส่ท์ัง้หมดไดท้ี ่Facebook Page 
และ YouTube Channel : New Perspective Mini Series


