สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานรางวัลชนะเลิศการวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน
ครั้งที่ 6 The 6th CMU - CHIANG MAI MARATHON โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ
ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานขึ้น
ประดิษฐาน ณ แท่นพิธีศาลาธรรม และนักวิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชาย และรางวัล
ชนะเลิศประเภทหญิง เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักวิ่ง
ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ข่าวรอบสัปดาห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS

ปี ที่ 17 ฉบับที่ 47

https://cmu.ac.th

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี นมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�ำปี 2565 “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา
เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” น�ำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า
18,000 คน ร่วมกันเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวล้านนา รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และ
ยังเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ สโมรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

เชิญชวนผู้ประกอบการอาหาร
ร่วมต่อยอดความอร่อย

กับมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง
ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ลำ�ปาง ลำ�พูน พะเยา และเชียงราย

วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2565

มช. อันดับที่ 99 ของเอเชีย อันดับที่ 19
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ 99 ของเอเชีย อันดับที่ 19 ของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในเอเชีย
QS Asia University Rankings ประจ�ำปี 2023 โดยส�ำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds
(QS) ประกาศผลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น 760 สถาบัน
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับของเอเชีย มีทงั้ หมด 25 สถาบัน              
โดย 9 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ Food
Innovation and Packaging Center: FIN เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร
เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful
Secondary City of LANNA Gastronomy Tourism) ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดล�ำปาง ล�ำพูน พะเยา และเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565
จนถึง 25 พฤศจิกายน 2565 รับจ�ำนวนจ�ำกัด 40 ร้าน จังหวัดละ 10 ร้านเท่านัน้
เพื่อต่อยอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพิ่มการชูอัตลักษณ์เมืองรอง
สร้างสรรค์สนิ ค้า บริการ พัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว
สู่เมืองรอง
โครงการนีม้ ตี น้ แบบ
มาจากภารกิจหลักในการส่ง
เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม
อาหาร เกษตรแปรรูป ภายใต้
การด�ำเนินงานหลักโครงการ
Gastronomy Tourism :
LANNA Gastronomy “คิดถึง
เชี ย งใหม่ ” ในปี ที่ ผ ่ า นมา
โครงการทีเ่ ข้าช่วยฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ภายหลังจากสถาณการณ์โควิด

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม
(A Leading University Committed to Social Responsibility for Sustainable Development through Innovation)

(อ่านต่อหน้า 3)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 47 วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดงานวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6
(CMU - Chiang Mai Marathon 2022) เพือ่ เป็นทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์ และมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยมีนายศักดิช์ ยั คุณานุวฒ
ั น์ชยั เดช รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายสุมติ ร เพชราภิรชั ต์ นายกสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Zhongqing
Cup การประกวดนวัตกรรมและการท�ำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ "T2C ไลฟ์สดสินค้าไทยสู่ตลาดจีน" ซึ่งจัดโดย กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ประธานในพิธีเปิด และ Mr.Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�ำเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 201 ชั้น 2 ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรฐั และอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหมวกกันน๊อค “สังคมหัวแข็ง” จ�ำนวน
150 ใบ จากนายอาณาจักร พิมสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัติมอเตอร์ จ�ำกัด
ซึ่งร่วมกับบริษัทไทยฮอนด้าจัดโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
และนักศึกษา ตะหนักถึงความปลอดภัยในการขับขีย่ านพาหนะและการใช้รถใช้ถนน
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยจราจร ตลอดจนช่วยลดความรุนแรงและ
เสียชีวติ จากการเกิดอุบตั เิ หตุ ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (อ.มช.) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประกอบพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดา
แห่งฝนหลวง เนือ่ งในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2565 เพือ่ น้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะ ทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัย
ว่าน่าจะน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ ในการที่จะให้เมฆ
ทีก่ ระจายอยูใ่ นท้องฟ้า มารวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสูพ่ นื้ ทีแ่ ห้งแล้ง อันเป็นเป็นต้น
ก�ำเนิดของแนวพระราชด�ำริทไี่ ด้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาจนเป็น “โครงการพระ
ราชด�ำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่
จากส่วนงานองค์กรต่างๆ ร่วมพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่

2 www.cmu.ac.th

มช. อันดับที่ 99 ของเอเชีย อันดับที่ 19 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯ

(อ่านต่อหน้า 1)

การจัดอันดับ QS Asia University Rankings มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ติดอันดับ 60 ของเอเชีย จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic
Reputation) และเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (International Research Network) ในสัดส่วนน�้ำหนัก
การให้คะแนนที่แตกต่างกัน คะแนนเต็ม (Overall 100%) ประกอบด้วย
1) Academic Reputation: ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)
2) Employer Reputation: การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (20%)
3) Faculty Student: สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%)
4) Staff with PhD: อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%)
5) Citations per Paper: การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%)
6) Papers per Faculty: ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%)
7) International Research Network: เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%)
8) International Faculty: สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%)
9) International Students: สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (2.5%)
10) Inbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)
11) Outbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)  
ข้อมูลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ https://www.topuniversities.com/university-rankings/
asian-university-rankings/2023
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 รุ่น 5
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ "มช.11 รวมใจไมตรี
54 ปี แห่งความรักสามัคคี" เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2565 ทีผ่ า่ นมา  ณ ร้านอาหารเพลิน
วิภาวดี กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจ�ำ 
ในวันที่ 11 เดือน 11 ของทุกปี เพือ่ พบปะสังสรรค์
พูดคุย ร�ำลึกความหลังของลูกช้างรุน่ 5 ซึง่ กิจกรรม
ในครัง้ นี้ มีลกู ช้างรุน่ 5 ไปร่วมงานกันอย่างคับคัง่
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน
ตามข้อความที่ว่า มช. รุ่น 5 เพื่อนกันตลอดไป

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 47 วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2565

เชิญชวนผู้ประกอบการอาหาร ร่วมต่อยอดความอร่อย ฯ

(อ่านต่อหน้า 1)

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านเรื่องราวจากเมนูอาหาร พัฒนาวัตถุดิบคุณภาพสูงด้วยการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เมนูอาหาร เช่นเดียวกับ โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรม
อาหารเมืองรอง ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารจะได้พฒ
ั นาทักษะด้าน Food Gastronomy เพือ่ พัฒนาและยกระดับ
สู่เมนูอาหารล้านนาสร้างสรรค์ด้วย Molecular Gastronomy กว่า 40 เมนู จากวัตถุดิบชั้นยอดจาก
เมืองรองทัง้ 4 จังหวัด ด้วยศาสตร์และศิลปะ ผสานเข้ากับความเชีย่ วชาญด้านเทคนิค ผสมผสานกับเอกลักษณ์
ของอาหารแต่ละร้าน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการรับประทานอาหารที่ทั้ง
รสชาติดีและแปลกตา
โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง
ไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยสร้างสรรค์เมนูอาหารที่น่าลิ้มลองให้แก่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
อาหารล้านนาแบบใหม่ หรือ go local Gastronomy Culture
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท่องเทีย่ วของแต่ละชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้จงั หวัด
ท่องเที่ยวเมืองรองเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชน
เชิงวัฒนธรรมทางด้านอาหารให้เป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนั้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยากจะสร้างองค์ความรู้
สู่ชุมชน สู่การกระจายรายได้จากอ�ำเภอเมือง สู่ชุมชนอ�ำเภอ
โดยรอบ ที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
ให้ยืนขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
ผูท้ สี่ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์นวัตกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-948286,
081-9948489 หรือดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ https://fin.cmu.
ac.th/ และ Page Facebook : Food innovation and Packaging center

CAMT มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Evora
ดำ�เนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีโครงการ One Faculty
One MoU ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 เพื่อกระตุ้น
ผลักดัน และส่งเสริมให้สว่ นงานได้รเิ ริม่ และเพิม่ พูนกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิม ล่าสุด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี (CAMT) มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับ
มหาวิทยาลัย Evora และเยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de
Ciencia e Tecnologia ณ เมือง Evora ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่
7-9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี
วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผูช้ ว่ ยคณบดีวทิ ยาลัยศิลปะ สือ่
และเทคโนโลยี และ Prof. Paulo Quaresma Vice-Rector for Research, Innovation and Internationalization
Associate Professor Dr. Teresa Goncalves Head of faculty ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมัง่ อ.ธิสนิ ี สุรพันธ์
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ Luis Maduro ผู้ดูแล Mobility Support Office และ
Academic Services ทั้งนี้ในข้อตกลงได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม การด�ำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย
นวัตกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและโปรตุเกส
นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความร่วมมือเพิ่มเติม โดยมีการเยี่ยมชม PACT - Parque do Alentejo de
Ciencia e Tecnologia ได้มี คุณ Hugo Valadas Business Development Executive และ คุณ Catherine
Coimbra, Marketing & Communications Manager ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ และพูดคุย หารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือ Tourism Tech ในด้านเทคโนโลยีส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ และเสริมสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้แก่กลุ่ม
Tech-Start Up ในประเทศไทย และประเทศโปรตุเกสโดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ระกอบการในด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จ�ำลอง ดิษยวณิช อาจารย์พิเศษภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27
ทีจ่ ดั ขึน้ โดย ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวสติปัฏฐาน4 ซึ่งเป็นข้อธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ เพื่อให้
ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ท่านได้รหู้ ลักการและวิธกี ารเจริญจิตภาวนา และสามารถน�ำสิง่ ทีไ่ ด้จากการอบรม
มาปรับประยุกต์ใช้ทั้งในการท�ำงาน และการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน โดยมีระยะเวลาการฝึก
อบรมในระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง
สิ้นจ�ำนวน 8 วัน ทั้งนี้โดยได้อาราธนา พระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร เป็นผู้ให้พระกรรมฐาน
และอ�ำนวยการฝึกอบรม รวมถึงมีการบรรยาย การปฏิบตั ธิ รรม โดยสอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับ
พระพุทธศาสนา และค�ำสอนที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากร เรื่อง การประเมินแผน
การด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2565 (รอบครึ่งปีหลัง) เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผน
การปฏิบัติงานของฝ่าย แผนปฏิบัติการประจ�ำปี แผนบริหารความเสี่ยง และแผนกลยุทธ์
โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามแผนงาน ก่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ำแผนของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล นอกจากนี้มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก ให้แก่บคุ ลากร
ได้รับทราบโดยทั่วกัน ณ นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
28-30 ตุลาคม 2565

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวุ รรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยสารสนเทศและ
โสตทัศนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมบุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการเชื่อมระบบ
ข่าว API CMU เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรของสถาบันฯ
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และพัฒนาทักษาะการท�ำงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารส�ำนักงานคณะฯ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 •
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27
ในธีม “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล” Read, Read, Read for Digital Life
วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 – 21.00 น.
ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คุณปราชญ์ สงวนศักดิ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวันกรรม
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ
Prof. Dr. Luc de Witte ต�ำแหน่ง Professor of Technology for Health Care,
Innovations & Robotics จาก The Hague University of Applied Sciences ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีด้านวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์ ผู้ช่วยหัวหน้า
ภาควิชาฝ่ายวิจยั คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ Prof. Dr. Luc de Witte
ได้รบั เชิญเป็น Visiting Professor ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 โดยในโอกาสนี้ Prof. Dr. Luc de Witte ได้ร่วม
หารือในการสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลด้วย ณ ห้องประชุม
ICB1313 ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
www.cmu.ac.th
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คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ : ผู้มีผลงานดีเด่น
รับรางวัลครูบาศรีวิชัย
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปีที่ ๓๓)

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ : ผูม้ ผี ลงานดีเด่น
รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปีที่ ๓๓) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่
จัดโดย ส�ำนักงานมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่

มช. เปิดคอร์ส “อักษรธรรมล้านนา” ออนไลน์
ร่วมสืบสานมรดกเมืองเหนือ ไม่ให้เลือนหายไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือ เปิดคอร์สสอนออนไลน์
“อักษรธรรมล้านนา” แก่บคุ คลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำ� กัดวุฒกิ ารศึกษา เข้ามาเรียนรูเ้ นือ้ หา
ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับอักษรล้านนาทีใ่ ช้แพร่หลายในวรรณกรรมล้านนาโบราณจากคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนี้ด�ำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ CMU – MOOC ที่สร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนรู้ผ่านระบบ CMU - MOOC
พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร (เมื่อเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด*)
หลักสูตรวิชาอักษรธรรมล้านนานี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การออกเสียง การเขียน การอ่าน อักษรธรรมล้านนา ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ตามบทเรียนให้ครบทั้ง 40 บท และสอบก่อนการเรียน 1 ครั้ง หลังจากที่เรียนแล้วจึง
สอบทบทวนเพือ่ ประเมินผลการเรียน จ�ำนวน 1 ครัง้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถพูด อ่าน เขียน
และน�ำอักษรล้านนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ผูท้ สี่ นใจสามารถสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://cmu.to/2qwVg สามารถ
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล "โปสเตอร์ดีเด่น"
จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชาติ: National EMS forum 2022

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั รางวัล "โปสเตอร์ดเี ด่น"
เรื่อง: การพัฒนาข้อเสนอบัญชียาจ�ำเป็นในภาวะฉุกเฉิน จากการเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ: National EMS forum 2022 ครั้งที่ 14 ประจ�ำปี
2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมือ่ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565
ข่าวรอบสัปดาห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับล้านนา
ในหลักสูตรอืน่ ๆ ทีเ่ ปิดให้ผสู้ นใจเข้าท่องโลกแห่งความรูอ้ กี มากมายอย่างไร้ขดี จ�ำกัด อาทิ
ระบบอักษรธรรมล้านนา (หลักสูตรเบื้องต้น) (https://cmu.to/lannamooc)
LannaVille (https://lannaville.oou.cmu.ac.th/site/game) สื่อการสอนที่มี
ความสนุก สนุกเพลิดเพลินไปกับเกมแบบฝึกหัดออนไลน์ ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียน
อักษรธรรมล้านนาและฝึกฝนการประสมค�ำตามอักขรวิธีล้านนาอย่างถูกต้อง

: ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี
: อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำ�นวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
: ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นางสาวศุภวรรณ ขำ�เจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม นางสาวอรอุมา สืบกระพัน
ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ� นายกันตคุณ วงศ์อาษา นางสาวธันยรัศ พันธุ์พวง ฝ่ายเผยแพร่ : นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์
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