
  

 พลาสติกเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นจำานวนมหาศาลในทุกวินาที ขยะพลาสติกจึงเพิ่มมากขึ้น 
เป็นทวีคูณในทุกวัน ด้วยระบบการจัดการขยะที่ไม่มีคุณภาพ ในแต่ละปีมีจำานวนขยะโดยรวม
ประมาณ 27-28 ล้านตัน มีขยะเพียงจำานวน 11.70 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกำาจัดโดยวิธีการฝังกลบ ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยการเพ่ิมความแข็งแรงของถนน 
โดยสรา้งจากขยะพลาสตกิมาผสมกบัยางมะตอย นอกจากชว่ยบรรเทาปัญหาในการจดัการขยะแลว้  
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนได้อีกทางหนึ่ง
 หัวข้อการทำา Zero Waste  คือการจัดการขยะด้วยตัวเอง 100 % เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีให้ความสำาคัญแก่การคัดแยกขยะเป็นต้นทางการบริหารจัดการขยะ 
ที่สำาคัญมาก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากรในการ 
คดัแยกขยะ โดยพลาสตกิชนดิถงุหิว้ ถงุรอ้นท่ีมกีารปนเป้ือนมกัจะไมส่ามารถRecycle โดยตรง จึงจำาเปน็ 
ตอ้งกำาจดัดว้ยวธิกีารฝงักลบ หรอืการเผา แม้จะก่อให้เกิดประโยชนใ์นแงข่องการสรา้งพลงังานกต็าม  
แต่ยังสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จึงได้ทำาการคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่การแปลงสภาพของขยะพลาสติกเหล่านั้น  

มช.สร้างถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก สัญจรได้จริง

ลดปัญหาพลาสติกที่ไม่สามารถ Recycle ได้

(อ่านต่อหน้า 2)
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ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

 มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ได้รับ “รางวัลชมเชยองคก์รโปร่งใส คร้ังท่ี 10”  
(NACC Integrity Awards) จาก พลตำารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ(ปปช.) จดัข้ึนโดย
สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(สำานกังาน 
ป.ป.ช.) ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 2 อาคาร 4 สำานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำา) 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
 รางวัลดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการมอบรางวัลที่สำานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)  
ดำาเนนิการภายใตก้ารขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิวา่ดว้ยการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ที่เปิดโอกาสให้ 
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการและ 

มช. คว้า “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทยพ์งษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
นำาคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน สำานัก คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมพิธ ี
ลงนามถวายพระพร เพือ่รว่มแสดงความจงรกัภกัด ีและสำานึกในพระมหากรณุาธคิณุ เนือ่งในโอกาส 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พัชรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี ี3 มถินุายน  
2565 ณ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รองศาสตราจารย์ นพ.อำานาจ อยู่สขุ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
เปน็ประธานเปดิกจิกรรม มช.จติอาสา บำาเพญ็สาธารณประโยชน ์เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีี   
รว่มทำาคนัดนิปอ้งกนัดนิสไลด ์และปรบัปรงุภมูทิศัน ์เพือ่ใหบ้รเิวณวดัมคีวามสะอาด  
เรยีบรอ้ย สวยงาม โดยมพีระครธูรีสตุพจน ์เจา้อาวาสวดัผาลาด พรอ้มดว้ยจติอาสา 904  
คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยนายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน ผู้อำานวยการกองบริหารงานกลาง ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 44 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชินีี  3 มถินุายน  2565  โดยมนีายประจญ  
ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า 
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะพงศ ์เนยีมทรพัย ์ผู้ช่วยอธกิารบด ีผู้แทนอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประกอบพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะหนา้พระฉายาลกัษณ ์
สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสธุาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ี และพธิีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา  
3 มิถุนายน 2565 โดยมนีายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565



www.cmu.ac.th

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่ 23 ปีที่ 17 วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565

2

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิตพิงษ ์ยอดมงคล ผูช้ว่ยอธกิารบดมีหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรบั Mr.Robert Hurlbutt, Head of International Recruitment  
จาก Birmingham City University, UK, ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือการจัดทำา
หลกัสตูรรว่ม 2+2 หรอื 3+1 และการทำาวจิยัรว่มกันในสาขาดงันี ้Art, Design, Media  
(ADM) Computing, Engineering and Built Environment (CEBE), Health 
Education, Life Science (HELS), Business Laws and Social Sciences  
ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที ่
30 พฤษภาคม 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565 •

PDPA  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และแนวทางการดำาเนินงานของ มช.

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. คว้า “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

มช.สร้างถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

ส่งขอ้มูลเขา้รับการพิจารณา เพ่ือยกย่องเชดิชหูนว่ยงานท่ีมคีวามพยายามสรา้งความโปรง่ใสใหเ้กิดขึน้ในสงัคม
ไทยผ่านการดำาเนินงานของตนเอง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำางานหนัก  
เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทาง
การบริหารองค์กร
 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย์นิเวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่กลา่ววา่ มหาวทิยาลยั
ได้ดำาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(Chiang Mai University - Integrity and Transparency Assessment : CMU-ITA) ที่ทุกส่วนงานได้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณธรรมในการดำาเนินงานและ ยกระดับมาตรฐาน 
การทำางานในการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ การเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ ของสว่นงานและมหาวทิยาลยั 
ด้วยแล้วนั้น การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน 
ไดมุ้ง่มัน่ใหก้ารบรกิารท่ีมปีระสทิธภิาพแกน่กัศกึษา บคุลากร ผูรั้บบริการ และประชาชนท่ัวไป ยึดหลกัความเสมอภาค  
ความเท่าเทียม เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อไป
 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเพียงสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 
ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จำานวน 3 หน่วยงาน และรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จำานวน 17 หน่วยงาน
 สำาหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัล ประกอบด้วย 4 หมวด จำานวน 65 ข้อคำาถาม ได้แก่
 1. องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ มีนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจาก 
ผลกระทบ และมีแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนที่ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) มีแนวปฏิบัติเพ่ือกำากับให้องค์กร
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมาย
 3. องคก์รใหค้วามสำาคญักบัสิทธมินษุยชน (Human Rights) ของผูป้ฏิบตังิาน ผูร้ว่มงาน และปฏิบตัติาม 
แนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical Practices)
 4. องค์กรดำาเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และป้องกัน
การให้หรือรับสินบน

 โดยนำาเข้าสูก่ระบวนการทดสอบความสามารถในการ
เป็นสารยึดเกาะท่ีผสมกับยางมะตอยหรือที่เรียกว่า Asphalt 
พลาสติกไดเ้ปลีย่นแปลงรปูรา่งพนัธะอยา่งสมบูรณ ์ไมก่อ่ให้เกดิ 
การปนเป้ือนของไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจาก
การชะล้างในสภาวะธรรมชาติ 
 ถนนพลาสติกนี้มีความแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน
สามารถลดการใชย้างมะตอยได ้ทำาใหต้น้ทนุของการทำาถนน หรือ
การทำาพ้ืนผวิทางโยธาถกูลง ความสำาคัญอกีประการในการวจิยั 
คร้ังนีคื้อการทดสอบความทนทานของท้องถนน สร้างความมัน่ใจวา่ 
ถนนสามารถใช้งานได้จริง รองรับต่อการเสียดสีในระยะยาว 
7 – 8 ปี งานวิจัยประสบความสำาเร็จจนเกิดถนนต้นแบบที่ได้
มาตรฐานทางวิศวกรรมของการทำาทางทั้งจากกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท เปน็ถนนสาธารณะทีท่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้เปิดให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้สัญจร ตั้งอยู่ ณ บริเวณ 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
 ปญัหาการจดัการขยะไมเ่พยีงแต่เปน็หน้าทีข่องหนว่ยงาน 
ใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น หากแต่เป็นส่ิงที่เราทุกคนสามารถ 
รว่มมอืกนัเพือ่สรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้ได ้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
มคีวามมุง่มัน่ในทศิทางการดำาเนนิงานสูเ่ป้าหมายของการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื โดยกำาหนดเป็นวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ขององคก์ร 

ร่วมกบัการทำางานกบัชมุชน เพือ่คนืคณุคา่
ความดีงามสู่สังคม สร้างประโยชน์ ทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบัโลกได ้ถนนแห่งน้ี 
ไม่เพียงแตไ่ดเ้ปน็ทางเดนิรถเทา่น้ัน แตเ่ปน็
ส่ิงท่ีสะท้อนวา่ถงึการจดัการปญัหาท่ีส่ังสม
มานานได้อย่างเป็นรูปธรรม

  เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 ณ สำานักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหมแ่ละอาจารยธ์วัช อัศวเดชาฤทธิ ์คณบดวิีทยาลยัดริุยศลิป ์มหาวิทยาลยัพายพั  
รว่มลงนามในบนัทกึความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยัดรุยิศลิป ์มหาวทิยาลยั
พายัพ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลักสตูร 4 ปี) สาขาวิชาดนตรี การร่วมกนัจดัทำาหลกัสตูรครัง้นี ้ 
ถือเป็นหลักสูตรแรกที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่บูรณาการความเชี่ยวชาญและ
ทกัษะดา้นดนตรขีองวทิยาลยัดุรยิศลิป ์มหาวทิยาลยัพายพั ผนวกกบัความเชีย่วชาญ
ศาสตร์การสอนของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างลงตัว ซึ่งจะ
สามารถผลติบณัฑติวชิาชพีครดูนตร ีทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นดนตร ีทัง้ทางมติิ
วิชาการและมิตวิชิาชีพท่ีทันสมัยตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงของทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จดัพธิเีปดิการแขง่ขนัคอมพวิเตอรโ์อลิมปกิระดบัชาต ิครัง้ที ่18 (The 18th Thailand  
Olympiad in Informatics 2022) ณ หอ้ง SCB2100 อาคาร 40 ป ีคณะวทิยาศาสตร ์ 
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี  
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ กลา่วรายงานการจดัการแขง่ขนัฯ และรองศาสตราจารย์เยน็ใจ  
สมวิเชียร กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 
Professor Dr.Brian Tighe และ Professor Dr.Paul Topham นักวิชาการจาก 
Aston University, UK ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในโครงการ 
Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)  
ซึง่เปน็โครงการความร่วมมือแบบสหวทิยาการในระดบันานาชาต ิโดยใชก้ารแลกเปลีย่น 
บคุลากรนกัวจิยัระหวา่งสหภาพยโุรปและเอเซยี เพือ่แกไ้ขประเดน็สำาคญัดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศนั้นๆ โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมโดยความเชี่ยวชาญ
ของคณะผูว้จิยัในแตล่ะสถาบนัของสหภาพยุโรป ระหวา่งวนัที ่27 พฤษภาคม 2565- 
9 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ Marie Sklodowsk-Curie Research and Innovation Staff 
Exchange, Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Molecular 
Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ย้ิมแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
ให้การต้อนรับ นายวิโชติ คงคติธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ 
จำากัด และนายนเรศวร์ พัชราพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำากัด 
พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำาเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
ณ ศนูยว์จัิยและฝกึอบรมทีส่งู คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เม่ือวนัที ่ 
10 พฤษภาคม 2565

 ศูนยบ์รหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดใ้หก้ารตอ้นรบั
คณะศกึษาดูงานจาก องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำาปาง ในโอกาสเดนิทางมาศกึษา
ดงูาน ดา้นการจดัการเมอืงอจัฉรยิะ พลงังาน การจราจร การรกัษาความปลอดภัย  
และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการ 
เมืองอจัฉรยิะมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มใหก้ารตอ้นรบั เมือ่วันที ่17 พฤษภาคม 2565 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ จับมือบริษัท พลังงาน
นครพิงค์ จำากัด (ENSE : ENERGY NAKORNPING CO.,LTD.) ร่วมกันบูรณาการ
งานวิชาการ วจิยั นวตักรรม และบรกิารวชิาการ เสรมิศกัยภาพ ความเขม้แขง็ทาง
วชิาการและวชิาชพี โดยนำาองคค์วามรูด้า้นวศิวกรรมประยกุตใ์ชก้บัการใหบ้รกิาร
วิชาการทางวิศวกรรม (Consulting service) เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา 
นักวิจัย ฝึกทักษะการทำางานด้านวิศวกรรมจากการดำาเนินงานจริง ก่อเกิดความ
เชี่ยวชาญในการควบคุมงาน เเละออกเเบบงานวิศวกรรม มีกรอบระยะเวลา 4 ปี  
โดยคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั ฟองสมทุร เปน็ผูล้งนาม 
ในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ พรอ้มกรรมการผูจั้ดการ ENSE คุณชมุนัดภ ์มณศิีร ิ 
ณ หอเกยีรตยิศชัน้ 6 อาคาร 30 ป ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2565 

 ศนูยบ์รกิารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จดัพธิปีดิ 
และมอบประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
รุ่นท่ี 14 และ สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ประธานคณะกรรมการ
สาขาการบรหิารการพยาบาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรนัธรณ ์จงรุ่งโรจนส์กลุ 
ประธานคณะกรรมการสาขาการพยาบาลอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม กลา่วรายงาน  
และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล  
กล่าวแสดงความยนิดี ณ ขว่งม่วนใจ ๋ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันที ่27  
พฤษภาคม 2565

             รองศาสตราจารยป์ระทปี จนัทรค์ง นกัศกึษาเกา่  มช.  
รหสั 12 เปน็ตวัแทนคณะผูจ้ดัทำาหนงัสอื #ทศวรรษแรก 
ชวีตินกัศกึษา มช. ภาพและเรือ่งโดยนกัศกึษา มช. ชว่งป ี 
2507-2516 #มาส่งมอบหนังสือ ตามที่มหาวิทยาลัย 
ไดใ้หค้วามสนบัสนนุ  จำานวน 100 เลม่ ใหก้บัศูนยส์ือ่สาร
องค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่หนังสือ 
ให้กับนักศึกษาเก่าที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาคม ตันตระกูล ผู้อำานวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นกัศกึษาเกา่สมัพนัธ์ เปน็ผูร้บัมอบ ณ ศนูยศ์นูยส์ือ่สาร
องค์กรและนกัศกึษาเกา่สมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 สมาคมนกัศกึษาเกา่คณะวศิวกรรมศาสตร ์จดักจิกรรมกจิกรรม Entaneer Business Club No.96 
โดย คณุเกรยีงไกร ไชยศริวิงศส์ขุ เกยีร ์22 ผูอ้ำานวยการการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย (กทท.) เขา้รว่มการรบัฟงั 
และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ คุยสบายๆ กับ ผู้อำานวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
พร้อมจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สำาหรับพี่น้องวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในงาน PIONEER PARTY GE4R 
1-10 REUNION NO.1/2565 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำาการอาคารสมาคมฯ ซ.ลาดปลาเค้า 
14 กรุงเทพมหานคร

 สำานกังานนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(องคก์าร
มหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) รว่มกบั 
พันธมิตรนวัตกรรมไทย เปิดตัวโครงการ  
“เสอืติดดาบ” พรอ้มลงนามความรว่มมอื “กลไก
การสง่เสรมิศกัยภาพดา้นนวตักรรมเพิม่เตมิ 
จากการสนับสนุนด้านการเงิน” กับหน่วย
งานชั้นนำาของประเทศทั้งภาครัฐ สถาบันการ
ศกึษา ภาคเอกชน และสมาคมธรุกิจ จำานวน 15  
หน่วยงาน อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์และ

STeP ร่วมลงนาม “กลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติม
จากการสนับสนุนด้านการเงิน (เสือติดดาบ)” พร้อมติดอาวุธ 7ด้าน

ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย หวังยกระดับธุรกิจให้เติบโตในยุควิกฤต

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่(STeP) ศนูยน์วตักรรมอาหารและบรรจภุณัฑ ์(FIN) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) บริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำากัด (UIC Certification)  
ฯลฯ เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านการเข้าถึงบริการและสิทธิ
ประโยชนจ์ากหนว่ยงานทีป่รึกษา/ผู้ให้บรกิาร โดยให้การสนบัสนนุธรุกจิจำานวน 7 ดา้นครอบคลมุตลอดห่วงโซ ่
คุณค่าทัง้ดา้นการผลติ การบรหิารจดัการและการขยายผลการเตบิโตของนวตักรรม เสมอืนเปน็การติดอาวธุ 
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้นวัตกรรมสำาหรับสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเพื่อต่อสู้และปรับตัวต่อ 
ภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ
นวตักรรมแห่งชาต ิกล่าวเปิดโครงการ และ ดร. พันธุอ์าจ ชัยรตัน์ ผูอ้ำานวยการ สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
(องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวและการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในภาวะวิกฤต”
 ในการนี ้คณุเมลนิ เชือ้มโนชาญ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการอทุยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ เข้าร่วมการลงนามดังกล่าว พร้อมกล่าวแนะนำาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานฯ ได้แก่ 
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), โรงงานต้นแบบ
กำาจัดแมลงและไข่แมลงดว้ยเคลืน่ความถีว่ทิย ุ(RF Technology Pilot Plant), ศูนยเ์ทคโนโลยกีารขึน้รูปชิน้งาน 
สามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB), ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำาไอออนและการวิเคราะห์เชิง
แสง (Center of Ion Beam Materials Development and Optical Analysis) ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้าน
เทคโนโลยพีลาสมาสำาหรบัเกษตรและชวีภาพ(Agriculture and Bio Plasma Technology Center: ABPlas)  
และหอ้งปฏบิตักิารกลางอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื (จ.เชยีงใหม)่ ณ สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 



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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ข่าวรอบสัปดาห์ข่าวรอบสัปดาห์

 4 นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัรางวัลในโครงการทตูเยาวชนวทิยาศาสตรไ์ทย  
ประจำาป ี2564 (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021) ซึง่จดัโดย องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 นักศกึษาคณะการสือ่สารมวลชน 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทมี "Y1" , "Y9" และ 
"Y10" ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายระดับ
ประเทศ พร้อมคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 เพิม่อกี 1 รางวลั 
จากการประกวดโครงการ Thai PBS Young 

นักศึกษา มช. คว้า 4 รางวัล
โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำาปี 2564

 นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็น ทูตวิทยาศาสตร์ไทย  
ในโครงการทตูเยาวชนวทิยาศาสตรไ์ทย ประจำาป ี 
2564" (Young Thai Science Ambassador 
2021) ครัง้ที ่17 พรอ้มเงนิรางวัล 5,000 บาท 
และไดร้บัหนา้ทีเ่ปน็พธิกีรรว่มงานกบั อพวช. 
ตลอด 1 ปี
 นายณัฐดนัย คำาหลวง นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4  
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักส่ือสาร
วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม และได้เป็นผู้แทนทูต
เยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยเดินทางไปศึกษา 
ดงูานด้านการสือ่สารวิทยาศาสตร ์เปน็เวลา 1 
สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

 นายภานวุฒัน ์พลแหลม นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม ชัน้ปทีี ่4  
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
 นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 การคัดเลือกนี้จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู 
คอปเปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) โดยมีการอบรมความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับ
นักส่ือสารวทิยาศาสตร์ เพือ่สง่เสริมการพฒันาบคุลากรทางดา้นการสือ่สารวทิยาศาสตร์
ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้และความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
เรือ่งราววทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม โดยโครงการฯ ดังกลา่วจดัขึ้นเมื่อวนัที่  
27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

โครงการ Thai PBS Young Content Creator

Content Creator โดยจดัพธิปีระกาศผลและมอบรางวลัเมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2565 
ที่ผ่านมา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร
  โครงการประกวดดงักลา่วจดัขึน้ภายใตก้ารดำาเนนิงานของสถานวิีทยโุทรทศันไ์ทยพบีเีอส  
เปดิโอกาสให้เยาวชน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปทัว่ประเทศ อายรุะหวา่ง 20 – 23 ป ี 
ทีม่คีวามสนใจดา้นสือ่สารมวลชน ไดเ้ข้ารว่มโครงการเพือ่พฒันาทกัษะดา้นแนวคดิภาควชิา 
การและภาคปฏบิตั ิการผลติรายการ การเลา่เรือ่ง การถา่ยวดิโีอและการตดัตอ่ เตรยีมพรอ้ม 
การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพฯ และ 
ศูนยข์า่วภมิูภาคของไทยพบีเีอส เรยีนรู้การผลิตรายการกบัคนสือ่มอือาชพีจาก Thai PBS และ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก รวมถงึผลติผลงานเขา้รว่มการประกวดในประเด็น “เศรษฐกจิปากทอ้ง”  
หรอื “ระบบอปุถมัภ”์ หรอื “Future Skill” ลุน้ชิงทนุการศกึษารวมกวา่ 150,000 บาท
  โดยนกัศึกษาจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ผ่านเข้ารอบ 
16 ทีมสุดท้าย จำานวน 3 ทีม และคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้
  - ทีม Y10 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศประเภทโทรทัศน์” และ “รางวัลชนะเลิศ
ประเภทมลัตมิเีดยี” รบัทนุการศกึษารางวลัละ 40,000 บาท พรอ้มใบประกาศเกยีรตคุิณ  
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายเกล้ากวินทร์ ตรีทิพยรักษ์ นายธนกฤต ประกายศรี  
นายภูริภัทร อยู่ใหม่และ นางสาวลลติา รอดเเตง  โดยมี อาจารย์ ดร.ศวิพร สกุฤตานนท ์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  - ทีม Y9 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมัลติมีเดีย” รับทุน 
การศกึษาจำานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรตคิณุ สมาชกิในทมี ประกอบดว้ย  
นางสาวสิริกร กองบุตร นายจักรินทร์ นมนาน นางสาวฐิตารีย์ ไชยวัต และ นางสาว
ฟ้าริดา วีระเพ็ชร์
  - ทีม Y1 ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย นายกฤษฎา ต๊ะวัน 
นางสาวนิรมัย มูลคำา และ นางสาวภูริชญา พันแพง
  สำาหรบัประเดน็ทีท่ัง้สองทมีเลอืกผลติผลงานสง่เขา้ประกวด คอื Future Skill โดยทมี  
Y10 ผลติรายการ "เป็ดขัน้เทพ" มุ่งสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัคนทีเ่ปน็เปด็ คือ มคีวามสามารถ 
หลายดา้นแตอ่าจไมเ่กง่หรอืไมโ่ดดเดน่สกัดา้น ทำาใหม้องตัวเองไปในทางลบ ซึง่แทจ้รงิแลว้ 
การที่เป็นเป็ดก็สามารถสร้างความเป็นตัวตนและประสบความสำาเร็จได้ ส่วนทีม Y9  
ผลติรายการ "Hello Social" นำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัวธิกีารจดัการความเครยีดของนกัศกึษา
จบใหม ่โดยการโทรศพัทส์มัภาษณน์กัจิตวทิยาในประเดน็ดงักลา่ว พรอ้มนำาเสนอทกัษะ 
ทีน่กัศึกษาจบใหมค่วรมเีพือ่ใช้ในการทำางานหลงัเรยีนจบ ตดิตามรบัชมผลงานของผูเ้ขา้รว่ม 
โครงการ Thai PBS Young Content Creator ไดท้าง Facebook Page : Thai PBS Academy 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
คณะวศิวกรรมศาสตร ์รว่มมอืกบับรษิทั 
ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำากัด 
(บริษัทในเครือ GMC Group) เพ่ือ 
สง่เสรมิการวจิยั พฒันาสรา้งองคค์วามรู ้
ด้านระบบโครงสร้าง ควบคุมอาคาร 
จอดรถอตัโนมตัริปูแบบตา่งๆ รองรบั
การพัฒนาดา้นอตุสาหกรรมระบบจอด
รถอตัโนมัต ิอกีท้ังผลิตนกัศกึษา พฒันา

กรรมการผูจั้ดการบรษิทั ระบบท่ีจอดรถอตัโนมตัทิัว่ไป จำากดั คุณวสิรสั เอีย่มประชาและ 
คุณจตุพร หอระตะ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ทีม่าของความรว่มมอืฯ สบืเนือ่งจากปจัจุบนับรษิทัฯ ประสงคพั์ฒนาเทคโนโลยี
อัตโนมัติด้านอาคารจอดรถอัตโนมัติ กอรปกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเป็นส่ิงสำาคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนสถานที่จอดรถ เป็นโอกาสให้นักวิจัย มช. มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการคดิคน้ วเิคราะห ์พร้อมนำาเทคโนโลยรีะบบควบคุมเสริมเข้ากบัระบบดังกล่าว  
ซึง่บรษิทัฯ นำาเขา้ระบบอาคารจอดรถอัตโนมติัตดิตัง้ในพืน้ทีต่ามความตอ้งการของลกูคา้ 
ทัง้ยงัมีแนวโน้มต่อยอด พัฒนาให้ผู้ดแูลควบคุมการทำางานสามารถทราบถงึการทำางานของ
ระบบ รวมทัง้แสดงขอ้มลูการทำางานของระบบ หรอือปุกรณต่์างๆ กรณเีกดิความผดิพลาด  
ทัง้สองฝา่ยจงึรว่มมอืกนัเพือ่เสรมิขดีความสามารถการวจิยัและพฒันา สรา้งองคค์วามรู ้
ดา้นอาคารจอดรถอตัโนมตั ิรองรบัความกา้วหน้าดา้นอุตสาหกรรมอาคารจอดรถของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากร 
และบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ขอบเขตความรว่มมอื คอื มหาวทิยาลยัฯ สนบัสนนุบุคลากรเข้ารว่มดำาเนนิการศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม รวมทั้งทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำาเป็น ส่วนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลการออกแบบและ
พัฒนาระบบอาคารจอดรถอัตโนมัติ ก่อเกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจต่อการพัฒนา 
ดา้นดงักลา่ว พรอ้มใหพ้ืน้ทีเ่รยีนรูแ้กก่ารสรา้งระบบ เชน่ โครงสรา้งอาคาร การออกแบบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ระบบควบคมุอตัโนมตั ิตลอดจนอปุกรณท์ีจ่ำาเปน็ พรอ้มสนบัสนนุการพฒันา
นกัศึกษา และบุคลากร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ ให้มคีวามรู้ด้านระบบอาคารข้างต้นอย่างถ่องแท้  
ภายในระยะเวลา 3 ปี

ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากร ตลอดจน 
พัฒนาบุคลากร สำาหรับปรับปรุงหลักสูตรตอบสนองมาตรฐานทางวิชาชีพระดับสากล 
ผ่านกิจกรรมอบรมระยะสั้นอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย 
รวมถึงรว่มโครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงานภายนอกในการวจิยัพฒันาระบบอาคาร
จอดรถอัตโนมัติ   ทั้งนี้ พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการมีขึ้นเมื่อที่ 27 พฤษภาคม 2565 
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
พรอ้มดว้ยคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั ฟองสมทุร ตลอดจน 

วิศวฯ จับมือ บริษัทระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป เครือ GMC Group 

ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ระบบโครงสร้างควบคุมอาคารจอดรถ

อัตโนมัติ พร้อมผลิต นักศึกษาเพิ่มศักยภาพ ตอบโจทย์วิชาชีพระดับสากล


