มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
อันดับที่ 70 ของโลก จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2022
และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย

สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธมี ฑุ ติ าจิต สระเกล้า 
ดำ�หัว ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2565 เพื่อเป็นการแสดง
การสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่
สืบไป ณ ห้องพระยาศรีวสิ ารวาจา สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาระดมความคิดเห็น
เชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation”
ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย
จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาฯ
พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกทีส่ ร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัย
ทัว่ โลก ทัง้ นีก้ ารจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
แห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั การจัดอันดับเป็น อันดับที่ 70 ของโลก ดีขนึ้ จากปี
2021 ซึง่ ได้อนั ดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย คะแนนรวม 90.4 คะแนน
จาก 100 คะแนน ซึง่ จากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์วา่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ
SDG ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม ดังนี้ SDG5 Gender Equality มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ขยับขึ้นมา
อย่างก้าวกระโดดจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย และยังมี
SDG13 Climate Action ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก

(อ่านต่อหน้า 2)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18 ปีที่ 17 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ Top 100 ของโลก ในอีก 5 SDGs ได้แก่
SDG1: No Poverty  อันดับที่ 26 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG2: Zero Hunger อันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย
SDG12: Responsible Consumption and Production อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย
SDG15: Life on Land อันดับที่ 78 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย
SDG17: Partnership for the Goals อันดับที่ 79 ของโลก อันดับที่ 4 ของไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำ�เพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโฺ ต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จำ�นวน 4 คณะ ณ ห้องบำ�เพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธที �ำ บุญสำ�นักงานมหาวิทยาลัย เนือ่ งในประเพณีปใี๋ หม่เมือง
ประจำ�ปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นสักขีพยานในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
แสดงเจตจำ�นงในการร่วมขับเคลื่อน “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ทักษะงานในยุคดิจิทัล” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ เครือข่ายโรงเรียนผูส้ งู อายุ
แห่งประเทศไทย และเครือข่าย YEN-Dx เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ สำ�นักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
อธิบดีกรมกิจการผูส้ งู อายุ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ดร.วิภารัตน์ ดีออ่ ง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานการวิจยั แห่งชาติ พระครูปยิ วรรณพิพฒ
ั น์
ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนายกิตติ์รเมศ
อธิกรธีรพัฒน์ ประธาน Yen-d frontier Thailand-Laos และรองประธานสมาพันธ์
SME อีสานเหนือตอนบนและผู้แทนเครือข่าย YEN-Dx ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ ฝรั่งเศส – ไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1 ชั้น 2
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
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อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 8 SDGs ดังนี้ SDG3, SDG4, SDG7, SDG8, SDG9, SDG11
อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก และ SDG10, SDG16 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำ�เว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลาง
ในการนำ�เสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำ�เทคโนโลยี
มาพัฒนาการดำ�เนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงดำ�เนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
ทีม่ งุ่ หวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพือ่ ชุมชน และร่วมพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและ
สามารถทำ�ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทุกส่วนงาน และคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา
ที่ร่วมกันขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
สามารถติดตามผลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่   https://www.timeshighereducation.com/
rankings/impact/2022/overall

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18 ปีที่ 17 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Vasco Fitas da Cruz ศาสตราจารย์
อาคันตุกะภายใต้โครงการ Erasmus+ staff mobility project ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กับ University of Evora ประเทศโปรตุเกส ณ ห้องรับรองสำ�นักงาน
คณบดี จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง และบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"Notes on Precision Agriculture in Portugal" ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง Smart Agriculture and BCG ร่วมกับคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปิด โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มา-หากุศล 60 ปี 60,000 กม. เพื่อกองทุน 60 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ทวีศกั ดิ์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิรกิ ลุ รัตน์
ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผูบ้ ริหาร ผูเ้ กษียณ ศิษย์เก่า และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ บริเวณลานกิจกรรม ชัน้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 ทีผ่ า่ นมา โดยภายในงาน
มีการจัดพิธมี อบเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และพิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่คณ
ุ ชาลี ตัง้ จีรวงษ์
อดีตประธานกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการสะสมระยะทางเดิน วิ่ง และปั่น รวมกันได้ถึง
69,666.69 กิโลเมตร และได้รบั เงินสมทบกองทุนฯ รวมกว่า 1,296,060 บาท ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้รบั การสมทบทุน
จากกลุม่ ศิษย์เก่ารหัส 155 จำ�นวน 400,155 บาท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ
ผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุนกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญ
เพื่อบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ซึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
อย่างยั่งยืนต่อไป

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 •

"พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์"
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
คณบดีหคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภญ
ุ ไชย" จังหวัดลำ�พูน ร่วมกับ
สำ�นักงานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมจังหวัดลำ�พูน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  "โครงการ
จัดอบรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน้ำ�เพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้
คุณภาพน�้ำ " เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารศึกษาทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ของแมลงน้ำ� ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเป็นระบบให้คุ้มค่า
และยั่งยืนต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ� ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำ�พูนเข้าร่วมโครงการฯ
ณ อาคาร HPB5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำ�พูน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคม
และวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำ�อักษร ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ยคณบดีดา้ นการบริหารมาตรฐาน
ระบบ ISO 30401 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำ�เนินงานตาม
มาตรฐานสากล ISO 30401 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) ในระดับมาตรฐานสากล และการรับรอง
ISO 40401 ณ ห้องประชุมขั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอนุรกั ษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปใี๋ หม่เมือง)
จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำ�พระ ประจำ�ปี 2565 เพื่อเป็นการทำ�นุบำ�รุง
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของไทย และเพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรวิทยาลัยนานาชาติ
และนักศึกษาต่างชาติทศี่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา และเรียนรูเ้ พือ่ เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับประเพณีทสี่ �ำ คัญของล้านนาไทยยิง่ ขึน้
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ลั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำ�ตุงไปปักกองทรายที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
www.cmu.ac.th
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ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18 ปีที่ 17 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2565

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำ�ปี 2565

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  มช. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
ประจำ�ปี 2565 ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี
จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ประกาศรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรม ประจำ�ปี 2565 โดยพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป
สถาปัตยกรรม ประจำ�ปี 2565 ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน
ในระดับดี
สำ�หรับพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่นั้น ดำ�เนินการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ยัง
คงหลงเหลืออยู่ โดยการย้ายจากทีต่ งั้ เดิมเพือ่ มาอนุรกั ษ์ไว้ยงั ทีต่ งั้ ปัจจุบนั ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา  ภายใต้การดูแล และกำ�กับของ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นรูปแบบการอนุรักษ์ การจัดทำ�แบบสถาปัตยกรรม
การซ่อมแซมด้วยเทคนิคฝีมอื ช่างด้วยวิธดี งั้ เดิมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ภายในอาคารมีการจัดแสดง
และสื่อความหมายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรม และเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
ผ่านรูปแบบ workshop และเรียนรูผ้ า่ นองค์ความรูท้ งั้ ในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online
ทั้งนี้ จะมีพิธีพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะแจ้งหมายกำ�หนดการให้ทราบอีกครั้ง
และมีการจัดนิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำ�ปี 2565
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การนำ�เสนอแผนธุรกิจ

ภายใต้โครงการ Empowering Women Through Business

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมนำ�เสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ภายใต้โครงการ
Empowering Women Through Business เพื่อชิงโล่รางวัลและสิทธิพิเศษในการร่วม
บ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานฯ โดยได้รบั เกียรติจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุตใิ นการร่วมตัดสิน
การนำ�เสนอแผนธุรกิจ ได้แก่ คุณฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา  เชียงใหม่  
รองศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ประจำ�ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์หญิงชุติมา ดุลย์มณี กรรมการ บริษัท
โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำ�กัด อาจารย์ใจรัตน์ จตุรภัทรพร อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รบั รางวัลชนะเลิศ - รองชนะเลิศอันดับหนึง่ โดยได้รบั โล่รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีม ANGKAEW Le Cafe' LAB
หัวข้อ Lower Risk of Uterine-Fibroids (tumor) in Women by non-Alcoholic
Beverages สมาชิกทีม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมขวัญ มีรักษ์ อาจารย์
ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นายธีรวัฒน์ งามนอก นักศึกษาปริญญาโท
ภาควิชาชีววิทยา นายพิชญุตม์ ศรีใส นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Five Angels
หัวข้อ Date Palm Fiber Drink สมาชิกทีม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.หทัยชนก
ปันดิษฐ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวนิพิฐพร หลิม
พาณิช นักศึกษาปริญาโท ภาควิชาชีววิทยา คุณอรัญญา มิทธิศร ผูจ้ ดั การ Local leasing
เขตภาคเหนือ บจม เซ็นทรัลพัฒนา คุณลินดารัตน์ ปิติธรรม marketing manager Vo
innovation คุณเจซลีย์ พาพงษ์พันธ์ นักธุรกิจอิสระ
ขอบคุณภาพถ่ายจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP

29 นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ มช. สอบผ่านทักษะ CCSK รับประกันความรู้ ความสามารถ
ด้านความปลอดภัยและการใช้งานของระบบ Cloud
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบวัด
ทักษะความรู้และได้รับประกาศนียบัตรของ Cloud Security Alliance: สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ในสาขา 
"Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)" เป็นจำ�นวนถึง 29 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ได้แก่
นายณพวัฒน์ เก่งระดมกิจ นายนพรุจ ซือ่ ตรง  นายภูมิ สมวงษ์ นางสาวมนปรียา กันหาภัย  นายรวิช พิชติ ปัจจา  นายวรัชญ์ ดวงจิต
นายศานติ แขอุดม  นายธีรภัทร กันธบุปผา  นายชนพัฒน์ ดวงพิกลุ นางสาวชืน่ ฤทัย ชัยอนันต์รตั น์ นางสาวณัฐวรรณ เวทชญากุล  
นางสาวนรินทรา ป๊อกแก้ว นายพงศกร ทองอร่าม  นางสาวนลินรัตน์ ทองทับทิม  นายพีรณัฐ กีฬาแปง นางสาวแพรจีน นนทรีย  ์
นายเศวตฉัตร สุธรรม  นางสาวสุชัญญา สิริธนากิจ และ นางสาวสุพรรษา นิยมไทย
รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
นางสาวกฤตธินนั ท์ ทวีบญุ   นางสาวกฤติยาภรณ์ ตาคำ�  นายกษิดเิ์ ดช คำ�มูล  นายไตรภพ ศรีมณี  นายวิศรุต วงตา  นายสหัสวรรษ ไชยล้วน
นายอัครพันธ์ รัตนโกศ  นายวราดร ศิริพันธุ  ์ นายเมธิส กันทวี แล นายอัคราช ชุณหภิญโญกุล (นักศึกษาระดับปริญญาโท)
ความสำ�คัญของการสอบวัดทักษะความรู้ดังกล่าวสืบเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลจำ�นวนมากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล หรือ “คลาวด์” องค์กรจำ�ต้องให้ความสำ�คัญแก่
การปกป้องข้อมูลเหล่านั้น หรือเรียกอีกอย่างว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะ ครอบคลุมเรื่องการรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลจำ�นวนมากบน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีความละเอียดอ่อน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่อาจมีบุคคลใด ๆ สามารถเข้าถึง และ
พร้อมเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ข้อมูลข้างต้นจึงจำ�เป็นต้องได้รับการปกป้อง และมีการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์ และการ
สอดแนมทางดิจิทัลทวีความซับซ้อน และรุนแรงขึ้นจนเป็นภัยคุกคามต่อการทำ�ธุรกิจ สำ�หรับ Cloud Security Knowledge เป็นเครื่องการันตีของผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง ทั้งด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการระบบคลาวด์ให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการคลาวด์
ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY

WEEKLY NEWS

https://ccarc.cmu.ac.th

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
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900 E-mail : ccarac@cmu.ac.th

4 www.cmu.ac.th

พิมพ์ที่ : หจก.นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์ www.nantakarngraphic.com

