สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเกียรติบัตรทุนนักวิจัยแกนนำ�
แก่ผู้อำ�นวยการศูนย์ CERT CENTER
ศาสตราจารย์ (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั และ
ฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานทุนนักวิจัยแกนนำ� สวทช. ในโครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครือ่ งมือทางการแพทย์และการใช้ยามุง่ เป้าไปที่
ไมโตคอนเดรีย เพือ่ ป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสือ่ มจากการใช้ยาเคมีบ�ำ บัดรักษามะเร็ง”
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดโดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในงานประชุมวิชาการประจำ�ปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ทั้งนี้
โครงการวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การค้นคว้าวิจัย เพื่อค้นหายาและสารออกฤทธิ์ เพื่อนำ�มาใช้ในการ
ป้องกันความเสียหาย ทีเ่ กิดกับหัวใจและสมอง อันเนือ่ งมาจากการได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดเพือ่ รักษามะเร็ง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้นำ�นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ อันดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ (ร้อยละ 77.91) อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 65.43) และ
อันดับที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 64.09) และมอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะทีส่ ามารถสร้าง
อัตราส่วนให้นักศึกษามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติในปีก่อน ได้แก่
อันดับที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ (ร้อยละ 8.7) อันดับที่ 2 คณะการสื่อสารมวลชน (ร้อยละ 6.28) และ
อันดับที่ 3 คณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 5.24) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดง
ความยินดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครัง้ ที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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มช. ติดอันดับโลกจำ�นวน 10 สาขา
มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ใน QS World University
Rankings by Subject 2022

เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2565 ได้มกี ารประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
รายสาขาวิชา ประจำ�ปี 2022 โดย QS World University Rankings ซื่ง
ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มสี าขาติดอันดับโลกในปี 2022 จำ�นวนทัง้ สิน้
10 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล มีจำ�นวนสาขา
ที่ติดอันดับโลกมากสุดของประเทศไทย
(อ่านต่อหน้า 3)

นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช.

ประสบความสำ�เร็จในการประยุกต์ใช้
eDNA สำ�รวจสิ่งมีชีวิตหายาก
ในแม่น้ำ�สายหลักของประเทศไทย
นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช. ประสบความสำ�เร็จในการประยุกต์ใช้
environmental DNA หรือ eDNA ในการสำ�รวจสิ่งมีชีวิตหายากในแม่น้ำ�
สายหลักของประเทศไทย ช่วยให้การสำ�รวจประชากรของสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งน�้ำ
เป็นไปได้งา่ ยขึน้ และยังไม่เป็นการรบกวนการดำ�รงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งน�้ำ
(อ่านต่อหน้า 2)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 15 ปีที่ 17 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวโรดม ปิฏกานนท์ กุงสุลกิตติมศักดิ์ ฮังการี
ณ นครเชียงใหม่ ผู้แทน ฯพณฯ ดร.ชานดอร์ ชิโพช เอกอัครราชทูตฮังการี
ประจำ�ประเทศไทย เพือ่ มอบหนังสือให้กบั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ ใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดย ศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอ้ �ำ นวยการอุทยานฯ
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ธนู หินทอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สนิ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิชยั ธัญญพาณิชย์ และ ดร.อารีพงศ์ ภูช่ อุม่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสนำ�คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าพบเพือ่ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตัง้ บริษทั
นิตบิ คุ คลร่วมทุน (Holding Company) ในฐานะทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่มตี น้ แบบ
การดำ�เนินงานจริงจากบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำ�กัด และเข้าเยี่ยมชมแนวทาง
การดำ�เนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงการดำ�เนินงานระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย
ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำ�นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช. ประสบความสำ�เร็จ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

การศึกษาการกระจายตัวของสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งน�้ำ เป็นสิง่ สำ�คัญในการอนุรกั ษ์ การประเมินความอุดมสมบูรณ์
และการเฝ้าระวังสิง่ มีชวี ติ รุกรานต่างถิน่ อย่างไรก็ตามวิธกี ารศึกษาการกระจายตัวประชากรทีใ่ ช้โดยทัว่ ไป จะ
เป็นการจับสิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งการศึกษาจากแหล่งน�้ำ ด้วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น ตาข่ายสวิง อวน เบ็ด หรือแม้กระทัง่
การใช้กระแสไฟฟ้า ซึง่ การใช้อปุ กรณ์เหล่านี้ มีขอ้ จำ�กัดหลายประการตามสภาพแหล่งน�้ำ ทัง้ ยังไม่สามารถสำ�รวจ
สิง่ มีชวี ติ ได้ครบทุกชนิดโดยเฉพาะสิง่ มีชวี ติ ทีม่ จี �ำ นวนน้อยและหายาก รวมถึงยังเป็นการรบกวนการดำ�รงชีวติ
ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ�อีกด้วย
Environmental DNA คือ ชิน้ ส่วน DNA สายสัน้ ๆ ทีส่ งิ่ มีชวี ติ ปลดปล่อยออกมาสูส่ ง่ิ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นดิน
้น�ำ หรือ อากาศ โดยชิน้ ส่วน DNA เหล่านีส้ ามารถใช้ในการสำ�รวจสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ�สูงอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์ใช้ eDNA ในการศึกษา
การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ�เพื่อทดแทนวิธีการใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิมจึงมีความสำ�คัญอย่างมาก
เนือ่ งจากเป็นวิธกี ารทีม่ คี วามแม่นยำ�สูงสามารถตรวจหาสิง่ มีชวี ติ ได้แม้จะมีจ�ำ นวนน้อย และยังไม่เป็นการทำ�ลาย
ระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย
ทีมนักวิจยั ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดย รศ.ดร.มัสลิน โอสถานันต์กลุ
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา ได้ท�ำ การสำ�รวจสิง่ มีชวี ติ แบบเฉพาะเจาะจง ทัง้ ในกลุม่ ของสัตว์ครึง่ บกครึง่ น�้ำ
และปลา ในแหล่งน�้ำ ต่าง ๆ ด้วย eDNA จากน�้ำ ตัวอย่าง โดยตัวอย่างของสัตว์ครึง่ บกครึง่ น�้ำ คือ กระท่างเหนือ
(Tylototriton uyenoi) ซึง่ เป็นสัตว์ทมี่ ขี อ้ มูลการกระจายตัวในธรรมชาตินอ้ ยและยังเสีย่ งต่อการสูญพันธุอ์ กี ด้วย
(Vulnerable – VU) ในส่วนของกลุม่ ปลานัน้ ได้แก่ ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ทีจ่ ดั อยูก่ ลุม่ ทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์
อย่างยิ่ง มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Critically Endangered - CR) และปลาชะโด
(Channa micropeltes) ทีเ่ ป็นตัวการสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ความหลากหลายของปลาในแหล่งน�้ำ ต่าง ๆ ลดลงจากการ
ศึกษาพบว่า eDNA สามารถใช้ในการสำ�รวจประชากรและการกระจายตัวสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแหล่งน�้ำ ต่าง ๆ
ทัง้ ในแม่น�้ำ สายหลัก เช่น แม่น�้ำ เจ้าพระยา แม่น�้ำ โขง รวมถึง อ่างเก็บน�้ำ ขนาดใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ�
และรวดเร็วกว่าวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในอยู่ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งมี
ชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ�อีกด้วย
ทั้งนี้ รศ.ดร.มัสลิน โอสถานันต์กุล ยังมีความร่วมมือกับทีมวิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ
ประเทศอังกฤษ โดยนำ�เอา eDNA ร่วมกับ Next generation sequencing (NGS) ไปใช้ในการสำ�รวจ
และระบุชนิดปลาที่พบในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา (แม่น้ำ�ปิง แม่น้ำ�วัง แม่น้ำ�ยม แม่น้ำ�น่าน และแม่น้ำ�เจ้าพระยา)
ซึ่งสามารถทำ�ให้มองเห็นภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยำ�ว่ามีปลาชนิดใดบ้างอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ�บริเวณที่ทำ�การศึกษา
ในอนาคตทาง รศ.ดร.มัสลิน โอสถานันต์กลุ และทีมวิจยั มีความสนใจทีจ่ ะขยายขอบเขตการศึกษา
ในการนำ�เอา eDNA ไปประยุกต์ใช้ส�ำ หรับการสำ�รวจติดตามสิง่ มีชวี ติ ในน�้ำ ทะเล โดยเน้นการประเมินความเสีย่ ง
ของโอกาสทีจ่ ะพบแมงกระพรุนพิษในบริเวณชายหาดของประเทศไทยทัง้ ในฝัง่ อ่าวไทย และฝัง่ ทะเลอันดามัน

เปิดเยี่ยมชม มช. สุด WOW
สมัยก่อนการเดินทางมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นไม่ได้ง่ายดายนัก แต่ในยุคปัจจุบัน
ที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วพร้อมความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงตั้งใจนำ�เทคโนโลยี VR 360 องศา มาไว้ในรูปของเว็บไซต์ ตอบโจทย์
การเดินทางที่สามารถเข้าถึงภาพ Virtual Tour 360° ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกที่
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไม่มีแว่น VR ก็ยัง
สามารถสัมผัสประสบการณ์ทสี่ มจริงนัน้ ได้เพียงแค่มอี ปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น Smart phone,
Computer หรือ Tablet เชือ่ มโยงอินเทอร์เน็ต พาคุณเสมือนอยูใ่ นสถานทีส่ �ำ คัญของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้ทกุ ทีเ่ พียงปลายนิว้ สัมผัส เพือ่ ตอบโจทย์วถิ ชี วี ติ ของคนในปัจจุบนั พร้อมข้อมูลของ
สถานที่นั้น ๆ และกิจกรรมที่สำ�คัญอีกมากมาย ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.ac.th/360/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้ พร้อมปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยี
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ในความทรงจำ�ของใครหลายคน เช่น ศาลาธรรม
อ่างแก้ว อ่างตาดชมพู สถานที่ใหม่ ๆ เช่น ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการ
ผู้เกษียณ หรือแม้แต่สถานที่ส่วนกลางที่หลายคนอาจเคยได้ใช้บริการ เช่น สำ�นักหอสมุด
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ ถู ก ออกแบบมาในรู ป แบบ
CMU 360 องศา รังสรรค์ความรู้สึกเสมือนอยู่ใน
สถานทีจ่ ริง พร้อมแผนทีน่ �ำ ทางรับรองว่าคุณจะสนุก
และเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชม มช. มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การเข้าถึงเว็บไซต์ 360 องศา ผ่าน
https://cmu.ac.th/360/ คุณจะพบกับหัวข้อที่
สามารถเลือกรับชมได้ หรือเลือกเข้าถึงสถานทีผ่ า่ น
icon ที่จะปรากฏในหน้าแรก ดังนี้
https://cmu.ac.th/360/
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เมื่อเลือกสถานที่แล้วคุณจะถูกพาไปยังสถานที่นั้นเพียงเสี้ยววินาที

โดยจะปรากฏปุ่มวงกลมสีขาว เพียงคลิกก็จะเสมือนการก้าวเดินของคุณ
หรือจะกดปุ่มแผนผังเพื่อเลือกจุดที่ต้องการไป อีกทั้งยังมีรายละเอียดให้คุณได้เรียน
รู้เรื่องราวตามจุดที่สำ�คัญอีกด้วย

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 15 ปีที่ 17 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

มช. ติดอันดับโลกจำ�นวน 10 สาขา ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

โดยผลการจัดอันดับปี 2022 มช.ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหลักเพิ่มขึ้น 2 สาขาวิชา รวมเป็น 3
สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช า Life Sciences & Medicine ซึ่ ง ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ที่ ดี ขึ้ น
เป็นอันดับที่ 353 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 385 และมีสาขาวิชาหลักที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้เพิ่มคือ
Art & Humanities* และ Social Sciences & Management* โดยได้รับการจัดอันดับที่ 401-450
ของโลก สำ�หรับการจัดอันดับสาขาวิชาเฉพาะนั้น สาขาวิชาเฉพาะที่มีอันดับดีที่สุดของมช. และยังเป็น
อันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry อันดับที่ 151-200 ของโลก และ
สาขาวิชา Nursing อันดับที่ 151-170 ของโลก ทั้งนี้ สาขาวิชา Nursing เป็น 1 ใน 3 ของสาขาวิชาที่ได้รับ
การจัดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่ของ มช. ในปีนี้อีกด้วย และอีก 2 สาขาวิชาที่ได้รับจัดอันดับเพิ่มเข้ามา ได้แก่
สาขาวิชา Environmental Studied อันดับที่ 451-460 และสาขาวิชา Computer Science & Info
Systems อันดับที่ 601-650
ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2022 มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Research citations per paper 4) H-index
และ 5) International Research Network (ตัวชี้วัดใหม่สำ�หรับสาขาวิชาหลักเท่านั้น) โดยน้ำ�หนักการให้
คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศบาลตำ�บลศรีบัวบานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำ�ริในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ�ตามธรรมชาติให้สะอาดสวยงาม กำ�จัดวัชพืช
สิ่งปฏิกูล ผักตบชวา และปรับปรุงทัศนียภาพ ให้เกิดความสวยงามของลำ�น้ำ�
โดยมีพนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำ�พูน
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ตำ�บล
ศรีบัวบานร่วมกิจกรรมฯ ณ ลำ�น้ำ�แม่สาร ท่าน้ำ�หน้าวัดทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน
อ.เมือง จ.ลำ�พูน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 •
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ชวนน้อง ม.4-6 ร่วมกิจกรรม ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23
สัมผัสแนวทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม เพื่อตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร รับมอบเงินบริจาคจำ�นวน 100,000 บาท
จากคุณบุษยมาลี ธีรทั ธานนท์ ผูแ้ ทนของคุณบุษบา ธีรทั ธานนท์ ภรรยาของอาจารย์
เลีย่ ม ธีรทั ธานนท์ เพือ่ เป็นทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน 18 มีนาคม 2565

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร
การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริหาร
จัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา นายกสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม
นายสุชาติ โชคประจักษ์ชัด เลขาธิการ
สมาคมฯ และกรรมการสมาคม เป็นตัวแทน
ในนามสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายเกรียงไกร ไชยศิรวิ งศ์สขุ นักศึกษาเก่า
มช. รหัส 34 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาส
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็น ผูอ้ �ำ นวยการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2565 ณ สำ�นักงานใหญ่การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิธเี ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล
รุน่ ที่ 15 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกลู คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นประธาน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. บุญพิชชา จิตต์ภกั ดี ประธานกรรมการหลักสูตรฯ
กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บริการพยาบาล
กล่าวต้อนรับ การอบรมจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 17 กรกฎาคม 2565 ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม จำ�นวน 34 คน เป็นการเรียนในรูปแบบ Onsite ยุค New normal
www.cmu.ac.th
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บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
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