สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2563 – 2564
ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ท  ี่
25 มีนาคม 2565  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ� เนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2563 – 2564 ในพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2564
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิรกิ จิ การิณพี รี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564 เพือ่ เทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย
ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นทีป่ ระจักษ์ทางด้านการสาธารณสุขนานัปการ ยังประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
งานสาธารณสุขทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ ล้วนเป็นงานทีย่ ากยิง่ และต้องอาศัยเวลาทีต่ อ่ เนือ่ งยาวนาน
จึงบรรลุผลสำ�เร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็นการสมควรทีจ่ ะเฉลิมพระเกียรติคณ
ุ
ให้ปรากฏแก่วงวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ เป็นแบบอย่างให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์
ได้ดำ�เนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมตั ปิ ริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา
2564 แก่ผทู้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน  6 ท่าน  โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและ
เกียรติบตั ร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 56 ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ 11/2564 เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม
2564 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2564
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
เสนอ ดังนี้
(อ่านต่อหน้า 2)

ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ลานพระเจดีย์ ด้านหลังพระวิหารหลวง พระราชรัชมุนี
เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์
สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะทีป่ รึกษาคณะกรรมการดำ�เนินงาน
บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมลูกหลาน
เจ้านายฝ่ายเหนือ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานพระเจดีย์วัดสวนดอก พระอารามหลวง
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการบูรณะพระเจดียว์ ดั สวนดอก พระอารามหลวง เพือ่ จะได้นอ้ มเกล้าฯ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 ปีที่ 17 วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2022 สมทบกองทุน
หมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และ
หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
รองประธานกรรมการ บริษทั เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน และผู้สมัครแข่งขันกอล์ฟฯ เข้าร่วมในพิธี ณ เดอะรอยัลเชียงใหม่
กอล์ฟรีสอร์ต อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม2565

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การศึกษา การวิจยั ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนบนร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม
ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมสนับสนุนการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) โดยมี นายธนวัต ศิริกุล
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม
มีผบู้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา บุคลากร และสาธารณชน
ผ่านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดกิจกรรม หรือสือ่ ประชาสัมพันธ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ผ่านช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือแบบออนไลน์ ระหว่างประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารร่วม “หนึง่ แถบ
เศรษฐกิจหนึง่ เส้นทาง" ด้านการขนส่งทางราง ร่วมกับ CRRC Qingdao Sifang Co.,
Ltd., Beijing Jiaotong University, Southwest Jiaotong University Central
South University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยของไทยอีก 5 สถาบัน ประกอบด้วย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำ�เนินงานด้านวิชาการโดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีการขนส่งทางรถไฟของจีน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านเทคนิคกับรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีขนั้ สูงของรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย
ในการนี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และรองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้อง 202 ชั้น 2
สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

เพือ่ เทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและ
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผสู้ �ำ เร็จการศึกษา จำ�นวนทัง้ สิน้ 6,578 คน
จาก 21 คณะ  2 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ระดับปริญญาเอก 200 คน ระดับปริญญาโท 827 คน
ระดับปริญญาตรี 5,551 คน แบ่งออกเป็นคณะมนุษยศาสตร์ 639 คน คณะศึกษาศาสตร์ 382 คน คณะวิจติ รศิลป์ 243 คน
คณะสังคมศาสตร์ 211 คน คณะวิทยาศาสตร์ 517 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 905 คน คณะแพทยศาสตร์ 273 คน
คณะเกษตรศาสตร์ 354 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 125 คน คณะเภสัชศาสตร์ 140 คน คณะเทคนิคการแพทย์  284 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ 238 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 230 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 75 คน
คณะบริหารธุรกิจ 606 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 278 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 98 คน คณะการสือ่ สารมวลชน
230 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 288 คน คณะนิตศิ าสตร์ 221 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 คน  
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 187 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 3 คน บัณฑิตวิทยาลัย 14 คน
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  11 คน สถาบันนโยบายสาธารณะ 2 คน ในจำ�นวนนีม้ บี ณ
ั ฑิตทีไ่ ด้รบั เกียรตินยิ มอันดับ 1
จำ�นวน 781 คน เกียรตินยิ มอันดับ 2 จำ�นวน 823 คน บัณฑิตทีไ่ ด้รบั เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง
จำ�นวน 188 คน เหรียญเงิน จำ�นวน 593 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. นายชวลิต ถนอมถิ่น
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธรณีวิทยา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์วิชาญ วิทยาศัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

4. ศาสตราจารย์พิเศษ
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5. ดร.เภสัชกร แสงสุข พิทยานุกุล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

6. ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์
(Professor Brian Tighe, Ph.D.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี
และในการประชุมเดียวกันนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
จำ�นวน 4 ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอด้วย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
   สาขาทันตกรรมจัดฟัน
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
   สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนฤมล ธีรวัฒน์ 			
   สาขาประวัติศาสตร์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพรรณี ปิ่นมณี 		
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ฉบับที่ 12 ปีที่ 17 วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2565

มช. อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองบัณฑิต
จัดสถานที่ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยได้จัดเตรียมถ่ายทอดสด
ณ คณะต่างๆ ที่บัณฑิตสังกัด สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่รับชมการถ่ายทอดสด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

1. บัณฑิตวิทยาลัย
     ห้องโถงบัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะการสื่อสารมวลชน
     ห้อง Learning Space ชั้น 1
     อาคารเรียนรวม
3. คณะเกษตรศาสตร์
      ห้องประชุมบุญญวาส สำ�เพาพงศ์
     และบริเวณใต้อาคารเรียนเดิม
     สำ�นักงานคณะ
4. คณะทันตแพทยศาสตร์
     จอโทรทัศน์ออนไลน์ภายใน
     บริเวณอาคารของคณะ
    และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 7
5. คณะเทคนิคการแพทย์
     ใช้พื้นที่ร่วมกับส่วนกลาง
     (สำ�นักบริการเทคโนโลยี
     สารสนเทศ)
6. คณะบริหารธุรกิจ
     ลาน D อาคาร 1 ชั้น 1
7. คณะพยาบาลศาสตร์
     ลานม๋วนใจ๋ อาคาร 2 ชั้น 1

8. คณะเภสัชศาสตร์
     บริเวณโรงอาหาร
9. คณะแพทยศาสตร์
     ชั้น 1 อาคาร 50 ปี
10. คณะมนุษยศาสตร์
      ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร HB 7
11. คณะวิจิตรศิลป์
     ห้องโถงด้านหน้าคณะ
12. คณะวิทยาศาสตร์
     ลานอะตอม และห้องบรรยาย
     SCB 2100 อาคาร 40 ปี
     คณะวิทยาศาสตร์
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ใช้พื้นที่ร่วมกับส่วนกลาง
14. คณะศึกษาศาสตร์
        หอ้ งประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชัน้ 1
15. คณะสังคมศาสตร์
     โถงหน้าห้อง sb 4105 4106  
     ชั้น 1 อาคารเรียนรวม (SB4)
16. คณะสัตวแพทยศาสตร์
     ห้องเรียน B210 ชั้น 2
     อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

17. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     ใช้พื้นที่ร่วมกับส่วนกลาง
18. คณะรัฐศาสตร์
     และรัฐประศาสนศาสตร์
  
     โถงกลางคณะ
     และห้องเรียนใหญ่ PSB1101
19. คณะเศรษฐศาสตร์
      ห้องประชุม ECB Slope
     (ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ฤทธิ์ ศิริมาตย์  
      อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ
      เศรษฐศาสตร์: ชูชาติ เพ็ชรอำ�ไพ
      คณะเศรษฐศาสตร์
     ลานอเนกประสงค์ F1
     อาคารเรียนและอเนกประสงค์   
     (อาคาร 2) ลาน G1 อาคาร 1
     คณะเศรษฐศาสตร์
20. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     ห้องการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ชัน้ 1
21. คณะนิติศาสตร์
     ห้องประชุมใหญ่คณะนิติศาสตร์

22. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
      ลานข้างห้อง 113, 114 และ
      ลานนำ�้ พุ CAMT    
23. วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล
      ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
      อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
      นวัตกรรมดิจิทัล
24. สำ�นักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
      ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
      อาคารสำ�นักบริการเทคโนโลยี
      สารสนเทศ
25. สำ�นักบริการวิชาการ
     ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1
26. สถาบันภาษา
     ลานอเนกประสงค์ชั้น 1
27. จุดถ่ายทอดสดส่วนกลาง
      ศาลาอ่างแก้ว

หมายเหตุ : จุดรับชมการถ่ายทอดส่วนกลาง
    1. สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
    2. สถาบันภาษา บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1
    3. ศาลาอ่างแก้ว
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอสงวนพื้นที่บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เฉพาะบัณฑิตและคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรเท่านั้น สำ�หรับผู้ปกครองและผู้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต สามารถรับชมพิธีฯ ได้ทำ�การถ่ายทอดสด
ณ จุดต่างๆ ที่คณะและส่วนงานได้จัดพื้นที่อำ�นวยความสะดวกนี้

หน่วยวิจยั โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ศูนย์วจิ ยั ด้านโรคไม่ตดิ เชือ้ และอนามัยสิง่ แวดล้อม
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดย ศาสตราจารย์ (เชีย่ วชาญพิเศษ)
นพ.กิตติพนั ธุ์ ฤกษ์เกษม รองผูอ้ �ำ นวยการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจยั ฯ ได้น�ำ ทีมออกหน่วย
ให้บริการตรวจเส้นฟอกไต ให้แก่ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง ณ ห้องฟอกไตเหมืองง่าเวชกรรม จังหวัด
ลำ�พูน โดยการออกหน่วยตรวจครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมสือ่ สารองค์กรและส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR ) ในวาระทีส่ ถาบันฯ ก่อตัง้ ครบรอบ 55 ปี ภายใต้โครงการ
“55 ปี สุขภาพดีกบั RIHES” การบริการตรวจในครัง้ นี้ มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รัง เข้ารับบริการ
ตรวจทัง้ สิน้ จำ�นวน 37 คน โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากกรรมการผูจ้ ดั การ แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ห้องฟอกไตเหมืองง่าเวชกรรม ในการอำ�นวยความสะดวกแก่หน่วยวิจัยฯ
ซึง่ จุดประสงค์ของการให้บริการดังกล่าวคือ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลเส้นฟอกไต เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมทัง้ สามารถทำ�การรักษาและแก้ไขได้ทนั ท่วงทีเมือ่ เส้นฟอกไตมีปญ
ั หา
จากทีท่ างทีมงานได้ลงพืน้ ทีบ่ ริการตรวจให้กบั ผูป้ ว่ ยพบว่าในผูป้ ว่ ยบางรายขาดการตรวจเชค
สภาพเส้นฟอกไตมานานกว่า 10 ปี โดยหนึง่ สาเหตุทที่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ยขาดการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไต
เกิดจากปัญหาของเรื่องทุนทรัพย์และข้อจำ�กัดในการเดินทางมาหาหมอ ณ โรงพยาบาล
ที่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ� รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์
พญ.ประภาพร สูป่ ระเสริฐ รองคณบดีดา้ นวิชาการ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสทีเ่ ข้าเยีย่ มชมห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานโครงการยกระดับการแข่งขัน
ในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์ร่ีปลอดภัยหรือ
อินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำ�นักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปฐมชาติ
ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำ�นักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

                       ขอขอบคุณ แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต นักศึกษาเก่า มช. รหัส 08 คณะแพทยศาสตร์ ทีม่ อบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาแพทย์
หลักสูตรแพทยศาสตร์บณั ฑิต นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 1 ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนต่อเนือ่ งจนจบหลักสูตร จำ�นวน 2 ทุน ทุนละ 723,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,446,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันทนา ประภากร นักศึกษาเก่า มช. รหัส 08
เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา และมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
และผูบ้ ริหารคณะ เป็นผูแ้ ทนนักศึกษาแพทย์ รับมอบทุนการศึกษา เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่
ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มช.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ� ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ "หริภญุ ไชย" จังหวัดลำ�พูน ให้การต้อนรับ นายจรูญ คำ�ปันนา นายกเทศมนตรีต�ำ บลศรีบวั บาน
อ.เมือง จ.ลำ�พูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรตำ�บลศรีบัวบาน ในโอกาสเข้าหารือ
ความร่วมมือและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเรือ่ งตลาดเกษตรชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุม 1
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภญ
ุ ไชย" จังหวัดลำ�พูน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
www.cmu.ac.th
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ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 ปีที่ 17 วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2565

แผนผังเส้นทางเดินรถ

ข่าวรอบสัปดาห์
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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 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
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