ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธที �ำ บุญตักบาตร
พระสงฆ์ เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา ประจำ�ปี 2565 โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมการดำ�เนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ถนน
สายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

Skills4Life ทักษะแห่งอนาคต
สำ�หรับนักศึกษา สู่ความพร้อมในโลก
ของการทำ�งาน

ตลอดระยะเวลา 58 ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งมอบความ
รู้และสร้างทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลายให้แก่คนในสังคม โดยในยุค
ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ทักษะจำ�เพาะที่ได้จาก
การเรียนในมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่า Hard skills เป็นทักษะเฉพาะทาง
ที่จำ�เป็นสำ�หรับวิชาชีพ แต่การพัฒนาทักษะของการเข้าสังคม การใช้ชีวิต
และการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น หรือ “Soft skills” นั้นก็มีความจำ�เป็นเช่นกัน
ซึ่งโดยปกติแล้วหลาย ๆ คนอาจจะมี Soft skills ที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อ
ผ่านประสบการณ์ชีวิตไปสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทักษะเหล่านี้สามารถ
ฟูมฟักกันได้
โดยต้องอาศัยความเข้าใจก่อนว่าความสามารถแต่ละอย่างนั้นมีที่มา
ที่ไปเป็นอย่างไร และวิธีการใดที่จะทำ�ให้เราเกิดทักษะดังกล่าว พร้อมทั้งต้องรู้
เทคนิคในการพัฒนาตนเองในด้านนั้น ๆ ให้เกิดการสั่งสมไปตลอดชีวิต
การทำ�งาน ดังนัน้ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็น รวมถึงการปรับตัว
และปรับใช้ทักษะ Soft Skills กับการทำ�งานและชีวิตประจำ�วัน ‘วิทยาลัย
การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในส่วนนี้
เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำ�โครงการ ‘Skills4Life’ หลักสูตรที่สอนทักษะการใช้
ชีวิตและการทำ�งาน เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และ
วัยทำ�งาน ให้มีความพร้อมสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและโลกแห่งการแข่งกัน
(อ่านต่อหน้า 2)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำ�ฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษาประจำ�ปี 2565 เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
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รางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำ�ปี
และรับเกียรติบัตร ประจำ�ปี2564

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบรับรางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่อง
เชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำ�ปีและรับเกียรติบัตร ประจำ�ปี2564 ในงานประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in
New Normal: Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
พุทธศักราช 2564 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์เกียติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธฯี โดยมีศาสตราจารย์คลินกิ
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณ
ต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำ�ปีและรับเกียรติบัตร ประจำ�ปี
2564 พร้อมด้วย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลห้องสมุดดีเด่น (ห้องสมุดสาถบันอุดมศึกษาดีเด่น) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
(อ่านต่อหน้า 2)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 29 วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธที �ำบุญอาคารศูนย์สขุ ภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท�ำการรื้อถอนอาคารเดิม ก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่ขึ้น เป็นเป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 5,636.78 ตร.ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่
ประโยชน์การใช้สอยให้มากขึน้ และเพียงพอต่อการขยายตัวกับการ พัฒนามหาวิทยาลัย
โดยออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันในหลากหลาย
ส่วนงาน ในด้านการให้บริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ตามยุทธของ
มหาวิทยาลัย เช่น คลินิกทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ บริการทางเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ร้านจ�ำหน่ายยา ห้องเรียนส�ำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงพื้นที่
Co-working space เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
และ ห้องชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (ไผ่ล้อม) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

รางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผูน้ �ำ
องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ทั้งด้านการบริหารงานและ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินงานของสำ�นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นหัวใจของการศึกษา
อย่างแท้จริง ตั้งแต่การพัฒนาบริการห้องสมุด
ไปสู่การบริการดิจิทัลทั้งด้าน Digital content
และการบริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจยั
สนับสนุนให้ส�ำ นักหอสมุดเป็นศูนย์ขอ้ มูลล้านนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
หอสมุด ด้วยงบประมาณรวมกว่า 410 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาในการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี ได้อุทิศตน
ทุ่มเท เสียสละ นำ�องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสำ�นักหอสมุดให้เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจท้องถิน่ และประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง

Skills4Life ทักษะแห่งอนาคตส�ำหรับนักศึกษา ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

เพือ่ พิชติ หนทางสูค่ วามสำ�เร็จในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ การทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ หรือ ‘Soft Skills’
จากการวิจยั ของ McKinsey & Company ทีเ่ ก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างจาก 15 ประเทศ จำ�นวน 18,000 คน
ถึงทักษะที่จำ�เป็นของการทำ�งานในอนาคต โดยผลการวิจัยได้สรุปเป็นทักษะหลัก 4 ด้าน และมีทักษะย่อย
จำ�นวน 56 ทักษะ (DELTAs: 56 distinct elements of talent) หลักสูตร Skills4Life จึงยึดถือวิจัย
ดังกล่าวและจัดทำ�กลุ่มหลักสูตรนำ�ร่องที่เน้นในด้านปัญญา ได้แก่ หมวดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) หมวดเทคนิคการสื่อสาร (Communication) หมวดการวางแผนและวิธีการทำ�งาน (Planning
and ways of working) และหมวดความคิดยืดหยุ่น (Mental Flexibility)
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการ
Transformation องค์กรเพื่อเข้าสู่การเป็น Smart Office ตลอดจนเป็นองค์กร
ต้นแบบด้าน Digital เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน e-Document,
e-Signature, e-Saraban หรือ Digital ID พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกันในการ
พัฒนาบุคลากรและสร้างก�ำลังคนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น การพัฒนาบุคลากรด้าน e-Commerce ร่วม
กับการพัฒนาชุมชน ด้าน Data Science หรือการสนับสนันสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านดิจิทัล (Digital Life-long Education) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้อง 201 ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานเฉลิมฉลองส�ำนักหอสมุด
ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษที่ 7 ส�ำนักหอสมุด ก้าวสู่บริการดิจิทัลอย่างไร้ขีดจ�ำกัด”
(The 7th Decade of CMU Library, Toward the Inclusive Digital Services)
เพือ่ เผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาบริการให้เป็นประโยชน์ตอ่ การรับรูแ้ ละการเข้าถึง
บริการของส�ำนักหอสมุดให้ชมุ ชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมให้มากยิง่ ขึน้ และ
เพื่อเป็นเฉลิมฉลองในโอกาสปรับปรุงอาคารส�ำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้บริหารส�ำนัก
หอสมุด เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธมี อบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2565 โดยมี
คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะกรรมการส่งเสริม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษา
รองศาสตราจารย์ นพ.อ�ำนาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดี กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณ
ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนทีม่ อบให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 จากคณะต่างๆ ทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์ สนับสนุนส่งเสริมให้มเี งินทุนในการศึกษาและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน เป็นนักศึกษา
ที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

2 www.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวติ ได้จดั ทำ�เป็นหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์
ผ่านระบบ CMU MOOC เพื่อสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความต้องการ ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง และยังเป็นหลักสูตร ‘ฟรี’ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเข้าเรียนได้ถึง 16 หลักสูตร อาทิ
พลังแห่งการเล่าเรื่องและการพูดในที่สาธารณะ (Storytelling & public speaking) การถามในประเด็นที่
ตรงจุด (Asking the right questions) การฟังอย่างใส่ใจ (Active listening) การบริหารเวลาและการลำ�ดับ
ความสำ�คัญ (Time management & prioritization) การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) และ
วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning how to learn)

นอกจากนี้ ยังมี Workshop เพือ่ นำ�ความรู้
Soft Skills ที่ได้จากการเรียนออนไลน์มาทดลอง
ปฏิบตั ใิ ช้จริง และเกิดการสังเคราะห์เพือ่ พัฒนาการที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เนือ่ งจาก Soft skills เป็นทักษะ
แห่งอนาคต ทีไ่ ม่ใช่แค่การเรียนรูแ้ ล้วนำ�ไปต่อยอด
เท่านัน้ แต่เป็นทักษะทีอ่ อกแบบเราให้เป็นคนใหม่
ทีส่ ามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ และอยูใ่ นสังคมการทำ�งาน
ทีห่ ลากหลายได้ สูค่ วามสำ�เร็จทีเ่ ป็นรูปธรรมมากขึน้
ติดตามรายละเอียดการพัฒนา Soft
skills โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. และ
สมัครได้ที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/
skills4life/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Line OA :
@CMULifelong

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 29 วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2565

“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย” มช.
ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
การพัฒนาระบบสุขภาพเป็นเรือ่ งพืน้ ฐานอันสำ�คัญ
ต่อชีวิต เนื่องจากสภาวะการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้
ประกอบกับใน พ.ศ. 2568 ประเทศไทย จะมีผสู้ งู อายุเกือบ
15 ล้านคน หรือ มากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด
นับว่าเป็นการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยโดยสมบูรณ์ การวางแผน
เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุจงึ เป็นสิง่ จำ�เป็น
โดยเริม่ จากการเตรียมความพร้อมให้คนวัยหนุม่ เติบโตเป็น
ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ (Active Aging) และเตรียมระบบ
บริการสุขภาพทีร่ องรับปัญหาโรคเรือ้ รัง และโรคทีเ่ กีย่ วกับ
ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายกำ�หนด
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผูส้ งู อายุ โดยการจัดตัง้ “ศูนย์สง่ เสริมพฤฒพลัง
ผู้สูงอายุ” และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย”
ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สร้างโอกาสการ
เข้าถึงการรักษาในอาณาบริเวณที่กว้างขึ้น
“ศูนย์สง่ เสริมพฤฒพลังผูส้ งู อายุ” ประตูยอ้ นวัยของ
สว.สุขภาพดี ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ�ปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแล โดยคำ�นึงถึงการสร้างรากฐานของร่างกาย
ทีแ่ ข็งแรงเป็นหลักสำ�คัญ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ส่งเสริม
สุขภาพกาย ใจ และปัญญา พื้นที่แห่งนี้เปิดให้ผู้สูงอายุได้
เข้ามาใช้บริการด้วยเป้าหมายคือ ลดอัตราการเจ็บป่วย
ส่งเสริมให้คนป่วยน้อยที่สุด สอดคล้องกับประโยคที่ว่า
“แก่ได้ แต่สุขภาพดี”
ภายในโครงการแบ่งออกเป็นหลายโซน เช่น อาคาร
ฝึกอบรม ทีใ่ ห้บริการการตรวจเช็คสุขภาพ กายภาพบำ�บัด
ธาราบำ�บัด มีคอร์สการอบรมต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อผู้สูงอายุ
เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีโซนพื้นที่สวน ที่ผู้สูงอายุ
สามารถมาเดินออกกำ�ลังกาย หรือพักผ่อน มีศูนย์อาหาร
ที่เน้นโภชนาการที่ดีสำ�หรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่นี่จึงเป็น
พื้นที่รวมองค์ความรู้ที่คาดว่าจะช่วยย้อนวัย และยืดวัย
ให้แก่ผู้สูงอายุราว 60,000 คนต่อปี ส่งเสริมให้สังคม
ผู้สูงวัยในอนาคตให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
สำ�หรับ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภญ
ุ ไชย”
ก่อตั้งขึ้น ณ ตำ�บลศรีบัวบาน อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ช่วยลด
การเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ได้ใน
อนาคต ลดความเหลือ่ มล้�ำ จากการกระจุกตัวของบุคลากร
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ของ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา
โรคในท้องถิ่น นำ�ไปสู่องค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้ในอนาคต
ขณะนีก้ �ำ ลังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการ
ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีป่ ระมาณ 12 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาด
4 ชั้น จำ�นวน 4 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า
200 เตียง เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางใน
เขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภมู ภิ าคลุม่ น้�ำ โขงและนานาชาติ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริการ
สุขภาพทางเลือกใหม่ และมุ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับงบประมาณ
ในการก่อสร้าง จำ�นวน 300 ล้านบาท
การจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒผู้สูงอายุ” และ
“ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภญุ ไชย” ขึน้ นี้ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เชือ่ มัน่ ในการให้บริการทางการแพทย์ทเี่ ปีย่ มไปด้วย
คุณภาพ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบโจทย์
ความต้องการของสังคม เพือ่ บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในอนาคต

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 •

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดยคณบดี รองศาสตราจารย์
ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยบริหารทัว่ ไป ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ
ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ พร้อมคณาจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิเ์ กษม ระมิงค์วงศ์
และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โพธิ จ้าวไพศาล เข้าร่วมการประชุม Final meeting
Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs
in an X-to-order and Mass Customization Environment – SME 4.0
ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถนุ ายน 2565 ณ Faculty of Science and Technology,
Free University of Bolzano, Italy การประชุมครัง้ นี้ เป็นการสรุปผลดำ�เนินงาน
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถนุ ายน 2565 โดยตลอดโครงการมีการแลกเปลีย่ น
นักวิจัยมากกว่า 150 คน/ เดือน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันมากกว่า 120 บทความ
รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในยุโรปและอเมริกา
ได้แก่ The Free University of Bolzano ประเทศอิตาลี, Monta Universität
Leoben ประเทศออสเตรีย, Technical University of Kosice ประเทศสโลวาเกีย,
SACS MAVMM Engineering College Madurai ประเทศอินเดีย, Worecester
Politecnique Institute of Technology และ Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นเกีย่ วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการผลิต 4.0 โลจิสติกส์ 4.0 รวมถึงการบริหารองค์กร ตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำ�หรับ SMEs

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยสือ่ สารองค์กร จัดโครงการ
Young Science Ambassadors รุ่นที่ 1 ประจำ�ปี 2565 นำ�นักศึกษากว่า 30 คน
ทีม่ คี วามสนใจในงานด้านการสือ่ สารและมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วม Workshop
ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสื่อสาร การเป็นพิธีกร การพูด การพัฒนา
บุคลิกภาพ การออกแบบสือ่ และการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ เป็นต้น โดยวิทยากรจาก
ฝ่ายสือ่ สารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยวิทยากรพิเศษ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะ
วิทยศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ มาร่วมกันถ่ายทอด และ
แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง
สัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้นักศึกษา
ได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถด้านการสือ่ สาร และทักษะอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถเป็นตัวแทนในการนำ�เสนอภาพลักษณ์ที่
ดีงามของคณะต่อชุมชนและสังคมได้ ทัง้ นี้ การจัดโครงการดังกล่าวสำ�เร็จลุลว่ งด้วยดี
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสารองค์กรของคณะฯ และ
ร่วมทำ�กิจกรรมทางด้านการสื่อสารของคณะฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนารูปแบบการบริการทางดิจิทัล
Smart Accessibility เพื่อการเข้าถึงหนังสืออย่างไร้ขีดจำ�กัด
คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด และหัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมบริกา

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน
Education Smarter Way to Learn and Collaboration – The New Trend
เพือ่ รับฟังข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุด พร้อมทัง้ อัปเดต
โซลูชนั สุดล้�ำ ทีจ่ ะมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้กา้ วหน้าสูโ่ ลกดิจติ อลในอนาคต
ณ Veranda High Resort จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้างรุ่นที่ 4/ มช.ร หัส' 10 (เชียงใหม่ลำ�พูน)..นัดพบกัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ที่บ้าน "คุณพิทักษ์"..ของเพื่อนทิม คุณพิทักษ์
อ.สันป่าตอง เชียงใหม่..ร่วมกันแสดงความยินดี
ยิง่ กับ ดร.พิสทุ ธิ์ เนียมทรัพย์ (ดร.ต้อย) ในวาระทีไ่ ด้รบั
โล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะทีเ่ ป็นผูห้ นึง่ ทีท่ �ำ คุณประโยชน์ให้
กับคณะผลิตกรรมทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่ และในวาระเดียวกันนี้ ได้รว่ มอวยพรวันเกิด
ให้กับเพื่อนๆ ทุกคนที่มีวันเกิดในเดือนนี้ด้วยค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็ม
ชัน้ ปีแก่นกั ศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 และ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
ประจำ�ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รบั เกียรติจาก ดร.พรศิริ ใจสม
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.ปินนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ผูแ้ ทนจากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และ ผูป้ กครองของนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน่ พิธดี งั กล่าวจัดภายใต้
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID Free Setting) ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2565
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อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มช.
รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award

จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PST 2022
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ปรัชญา ทิพย์ดวงตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award ในหัวข้อเรื่อง
"Optimization of Polyvinyl Pyrrolidone Electrospun Fiber Containing Toluidine
Blue for Oral Potentially Malignant Disease Screening Application" จากการ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition
on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2022) เมื่อวันที่ 23-24
มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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FoodPrompt มช. ผนึกพลัง คว้ารางวัลชนะเลิศ
Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH
SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ

FoodPrompt แพลตฟอร์มชาญฉลาดสำ�หรับการให้โภชนบำ�บัดและการผลิตอาหาร
แบบเฉพาะเจาะจง บูรณาการ โภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย
แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล อีกทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งานของนักโภชนาการ ผลงานของทีม FoodPrompt ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาชิก ได้แก่ นายศุภกร ประภาเลิศ (นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์),
นางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ (นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์), นางสาวผุสชา
ผ่องเดช (นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร), นางสาวลลิตา สุเขียว (นักศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ) และนายกฤษดา พิชัยศรทัต (สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี
คณะการสือ่ สารมวลชน) โดยมีคณาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย
วรรธนัจฉริยา, ศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วฒ
ุ ธิ รรม, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
(คณะวิศวกรรมศาสตร์), อาจารย์ นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร (คณะแพทยศาสตร์),
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), รองศาสตราจารย์
ดร.เภสัชกรสุพฒ
ั น์ จิรานุสรณ์กลุ (คณะเภสัชศาสตร์) และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จักริน
ชวชาติ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:
STeP เป็นที่ปรึกษาใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีแข่งขัน Youth in Charge,
APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ จากผู้ ร่วมแข่งขัน 21 ทีม 7
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ พร้อมแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ที่ปรึกษา
: ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
บรรณาธิการ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำ�เจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม
ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ� นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำ�แสน อินต๊ะนิล

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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