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มช. สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2565
ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะที่ 13 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565
ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) :
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565  ณ หอประชุม มช.
และสำ�นักบริการวิชาการ มช. ผนึกกำ�ลังผู้บริหารมหาวิทยาลัยกว่า 600 คน      
ร่วมระดมความคิดเห็น เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิง่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รบั ความความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการดำ�เนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 –
2570) ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ ขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยโดยรวม ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละประเทศ โดยน้อมนำ�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนให้สามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยและขับเคลือ่ นประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 13 ให้กบั บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้จดั โครงการ
สัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 เรือ่ ง “การถ่ายทอดแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสูก่ าร
ปฏิบตั ”ิ ขึน้ ในวันที่ 18 – 19 มิถนุ ายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิด
และมอบรางวัลในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand
Olympiad in Informatics 2022) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.
เป็นประธานในพิธปี ดิ และมอบรางวัล พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบตั ร ซึง่ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์ สอวน.
ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนคัดเลือกนักเรียนเข้านับการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทย เพื่อก้าว
เข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

มช. อันดับที่ 301-350 ของเอเชีย
จากการจัดอันดับของ
THE Asia University Rankings 2022
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวของไทย
ที่ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

(อ่านต่อหน้า 2)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Brian Tighe และ
Professor Dr. Paul Topham นักวิชาการจาก Aston University, UK ใน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำ�นักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการในโครงการ Molecular Design of Polymers for Biomedical
Applications (MEDIPOL) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือแบบสหวิทยาการ
ในระดับนานาชาติ โดยใช้การแลกเปลีย่ นบุคลากรนักวิจยั ระหว่างสหภาพยุโรป
และเอเซีย เพื่อแก้ไขประเด็นสำ�คัญด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนั้นๆ
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมโดยความเชี่ยวชาญของคณะผู้วิจัย
ในแต่ละสถาบันของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 - 9 มิถนุ ายน
2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ Marie Sklodowsk-Curie Research and Innovation Staff
Exchange, Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Molecular
Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)

The Times Higher Education Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University
Rankings 2022 โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับในปีนี้
จำ�นวนทั้งสิ้น 616 แห่ง จาก 31 ประเทศ
ซึ่งผลจากการจัดอันดับในปี 2022 ของ Times Higher Education Asia University
Rankings 5 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ 1. Tsinghua University, 2. Peking University,
3. National University of Singapore, 4. University of Hong Kong และ 5. Nanyang
Technological University, Singapore
สำ�หรับมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วม 23 มหาวิทยาลัย และได้รบั การจัดอันดับเพียง 17
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยปี 2022
ได้รบั การจัดอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย และปี 2021 ได้รบั การจัดอันดับที่ 351-400 ของเอเชีย
ขยับขึ้นมาอีกช่วงอันดับ โดยหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆของไทย มช.เป็นเพียงมหาวิทยาลัย
เดียวที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น
(อ่านต่อหน้า 3)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24 ปีที่ 17 วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลในการดำ�เนินงาน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ ศาลพระภูมิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณพิสษิ ฐ์ จินตวิวฒ
ั น์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่
และคณะกรรมการสมาคม ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะและขอคำ�ปรึกษาในการ
ทำ�ความร่วมมือในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมนักธุรกิจไทยจีน
เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่ง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.หลี ชุน ฉบับแปลจีน-ไทย
ให้กบั สมาคมฯ โดยมีคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องหม่อมหลวงปิน่
มาลากุล สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับนักศึกษาอเมริกนั โครงการ USAC Summer
2022 Session 1ในโอกาสทีม่ าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ฉายดรุณ
ทิพวรรณ ผู้อำ�นวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น ร่วมต้อนรับ
ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำ�ทอง อาคารสำ�นักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

มช. สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2565 ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ระดมความคิดเห็น เพือ่ นำ�แผนฯ 13 ไปใช้ในการบริหารงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ของความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้
การสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 ได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
พร้อมทัง้ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒมิ าเป็นวิทยากรในการเสวนาและบรรยายพิเศษ ได้แก่
การบรรยายพิเศษ “บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย
นักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง Group Chief Economist
ของ Sea Limited บริษทั เทคโนโลยีชั้นนำ�ของอาเชียน ซึง่ เป็นผู้ให้บริการที่เป็นรู้จกั และได้รับความนิยม อาทิ
เกม RoV อีคอมเมิร์ซ Shopee และ AirPay บริษัทเทคโนโลยี "ยูนิคอร์น" ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  
การเสวนา เรือ่ ง “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่: ขับเคลือ่ นอย่างไรให้เกิดผล” โดยมี
ดร.วิรไท สันติประภพ นักเศรษฐศาสตร์ทมี่ ปี ระสบการณ์การทำ�งานหลากหลายด้าน ทัง้ ในธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน
ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ในอดีตดำ�รงตำ�แหน่งอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
ในคณะกรรมการทีก่ �ำ หนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศหลายคณะ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผูม้ ปี ระสบการณ์ท�ำ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่า 20 ปี เปลีย่ นผ่าน
ภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัลทุกมิติ เพื่อมุ่งสู่การสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) (DGA) ดำ�เนินรายการโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำ�นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีกทัง้ การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลด้านยุทธศาสตร์
โดยรวม ด้านบริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สนิ และด้านกฎหมาย และการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดิจทิ ลั ” โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
นอกจากนี้ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งนี้ จะมีการแบ่งกลุ่มย่อย จำ�นวน 7 กลุ่ม เพื่อระดม
ความคิดเห็นเชิงนโยบายต่อแผนฯ 13  ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 SO1: Biopolis Platform กลุม่ ที่ 2 SO2: Medicopolis Platform
กลุม่ ที่ 3 SO3: Creative Lanna Platform กลุม่ ที่ 4 SO4 : Education Platform กลุม่ ที่ 5 SO4 : Education
Platform กลุม่ ที่ 6 SO5 : Research and Innovation Platform และ กลุม่ ที่ 7 PM2.5 Hackathon ตลอดจน
มีการนำ�เสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์จากคณะ ส่วนงานต่างๆ บริเวณโดยรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำ�นวน 600 คน
ประกอบด้วย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการ
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำ�กับ
การบริหารความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน/
รองหัวหน้าส่วนงาน/ผูช้ ว่ ยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้า
ภาควิชาและรองหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานมหาวิทยาลัย/
ผูอ้ �ำ นวยการกอง/ศูนย์/สำ�นักงานในสังกัดสำ�นักงานมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน/รองประธานสภาพนักงาน/
กรรมการสภาพนักงาน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
ขอเชิญผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Application : CMU Mobile โดยเลือก
กดเมนู CMU SEMINAR 2022 ในหมวด Other Services และดูรายละเอียดการจัดสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ประจำ�ปี 2565 ได้ที่ https://seminar.cmu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-94-1312 และ 053-94-3115
ทัง้ นี้ เพือ่ ความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนา
ทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์กฬี า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสัมมนาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 นี้ นับเป็นเวทีส�ำ คัญของมหาวิทยาลัยจะได้รว่ มระดม
พลังสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพือ่ ขับเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 •

รองศาสตราจารย์ นพ.อำ�นาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรม Amazing Thailand ซิตรี้ นั ...มันส์ฟนั เว่อร์ยงิ่ กว่าเดิม โดยมีนายวรวิทย์
ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และนักวิ่งกว่า 400 คน
ร่วมกิจกรรม ซึง่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
กระตุ้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในปัจจุบัน
เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565

2 www.cmu.ac.th

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำ�นาจ อยู่สุข
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24 ปีที่ 17 วันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2565

มช. อันดับที่ 301-350 ของเอเชีย ฯ

เขตรั้ว

(ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำ�นักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดกิจกรรม 5ส
ประจำ�ปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ตามนโยบาย 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
สร้างนิสัย รวมถึงการส่งเสริม ให้นำ�กิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และ รองศาสตราจารย์
ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดี ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน
ที่ทำ�ผลงาน 5ส ได้ดีเด่น ณ สำ�นักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีณนั บัณฑิตย์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบ Digital Transcript การลงทะเบียน และการรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้อง 3205 อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 สำ�นักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 25
2. การวิจัย (Research) ร้อยละ 30  
3. การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30
4. รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5
5. ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/
2022/regional-ranking#!/ ข้อมูลโดย สำ�นักงานบริหารงานวิจัย

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่นครสวรรค์ นำ�โดย ทญ.พัชราวลัย
จิวสืบพงษ์ และนักศึกษาเก่า มช. จังหวัด
นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พลเอกนินนาท
เบี้ยวไข่มุข และคุณสุเมธ จินดาวัฒน์
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 12 ในการประชุม
โครงการปัน่ เพือ่ น้อง#5 เพือ่ อาคารสุจณ
ิ โณ
เชิญชวนลูกช้างช่วยกันระดมทุน เพื่อใช้
ในการปรับปรุง อาคารสุจณ
ิ โฺ ณ โรงพยาบาล
สวนดอก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “สังคม
แห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (Society
of Intelligent and Sustainable Sexual Healthy Chiang Mai University)
จัดการอบรมแกนนำ�สุขภาพ “Comprehensive Sex Education Training”
ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ ในด้านความหลากหลาย
ทางเพศ สุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิต โดยมี แพทย์หญิงอัมราภรณ์ ฤกษ์เกษม
นักวิจยั ประจำ�โครงการ เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำ�สุขภาพ และพร้อมกันนี้
ได้เชิญวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านเพศสภาวะ และความหลากหลาย การให้
คำ�แนะนำ�เรือ่ งเพศกับวัยรุน่ ประเด็นการตีตราในสังคมไทย สถานการณ์ LGBTQ+
ในประเทศไทยและสิทธิพนื้ ฐาน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผูม้ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ การใช้สารเสพติด และความหลากหลายในสิ่งกระตุ้นเร้าทางเพศ และ
ปัญหาสุขภาพจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพทางเพศ เมือ่ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรม ibis Styles เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการเขียนบทความ
ในวารสารนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Expert views: Success story ในกิจกรรม
“Road to Scopus #2” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทัง้ ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และรูปแบบ Zoom Online เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
www.cmu.ac.th
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มช. เปิดทางเลือกใหม่ในการยืนยันตัวตน
ผ่านระบบ NDID ให้กับนักศึกษาใหม่
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย

เมือ่ ทุกก้าวเดินของมนุษย์แทบจะขับเคลือ่ นด้วยคำ�ว่า “ดิจทิ ลั ” การพัฒนาขีดจำ�กัด
การทำ�งานขององค์กรย่อมต้องเร่งฝีกา้ วให้เท่าทันกับเทคโนโลยีเสมอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เตรียมพร้อมการเปลีย่ นแปลงสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิ ลั ต้อนรับการเปิดปีการศึกษาใหม่
2565 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านทางดิจิทัล (e-KYC)
ด้วยระบบ NDID (National Digital ID) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สร้างความเชือ่ มัน่ ด้วยความปลอดภัยทีส่ ามารถตรวจสอบได้ เป็น Platform
แรก และ Platform เดียวในขณะนีท้ ผี่ า่ นโครงการทดสอบทางนวัตกรรมของสำ�นักงาน
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และให้บริการภายใต้พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นบั เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกทีไ่ ด้น�ำ ระบบ NDID เข้ามา
ปรับใช้กบั กระบวนการทำ�งาน โดยศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสำ�นักทะเบียนและประมวลผลร่วมกันจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผา่ นระบบ NDID ซึง่ เป็นตัวกลาง
สำ�หรับการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั (e-KYC) ซึง่ ถูกออกแบบระบบให้เป็น Data Security
and Privacy by Design เป็นบริการทีม่ ี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่ง
ข้อมูล และระบบไม่มกี ารรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยูก่ บั หน่วยงานทีด่ แู ลข้อมูลและ
ให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
ซึง่ เชือ่ มต่อข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากธนาคารขนาดใหญ่ของไทยทัง้
10 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารเกียรติ
นาคินภัทร จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ภายใต้การกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ การเชือ่ มโยงข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องได้รบั การยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (Consent) ก่อน ลดความยุง่ ยากจาก
การใช้เอกสารสำ�เนาต่าง ๆ ความซับซ้อนในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทีเ่ ปลืองทรัพยากร
เวลา และแรงงาน เป็นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทัง้ ยังช่วยอำ�นวย
ความสะดวก ช่วยให้กระบวนการทำ�งานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ผูใ้ ช้งานไม่จ�ำ เป็นต้องมี
หลาย ID ก็สามารถเข้าถึงการบริการได้
ขัน้ ตอนการใช้รายงานตัวของนักศึกษาใหม่ คือ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ
สำ�นักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( https://www3.reg.cmu.ac.th/
stdinfo/ ) เพือ่ นำ�ไปสูข่ นั้ ตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพียงใช้เลขประจำ�ตัวประชาชน
13 หลัก โดยนักศึกษาจะต้องมีบัญชีกับธนาคารดังกล่าวในข้างต้น เพื่อลงทะเบียนรับ
บริการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้น ๆ หากนักศึกษาไม่มีบัญชีธนาคาร สามารถ
เปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำ�เนินการยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านธนาคารที่ร่วมให้บริการ
ได้ทกุ สาขา ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไม่มเี ลขประจำ�ตัวประชาชน หรือไม่ตอ้ งการยืนยันตัวตน
ผ่านระบบ NDID ทางเว็บไซต์มีการยืนยันตัวตนแบบระบบเดิมไว้รองรับเช่นเดียวกัน
ระบบการรายงานตัวแบบใหม่นี้จะเริ่มใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประจำ�ปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 มิถนุ ายน 2565 นี้ โดยเมือ่ ลงทะเบียนเรียบร้อย นักศึกษา
จะได้รับ CMU Account สำ�หรับใช้งาน CMU MOBILE ที่เป็น Application portal
ทีย่ งั เชือ่ มต่อไปยังบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยในอนาคตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่มโี ครงการทีจ่ ะขยายขอบเขตการใช้งานการยืนยันตัวตนด้วย NDID นีใ้ นวงกว้าง
มากขึ้น สู่นักศึกษาในทุกชั้นปี รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นลำ�ดับต่อไป
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ให้การตอบสนองการใช้งานมากที่สุดมาอยู่ในมือ คือ
เทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มคี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้น
การใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สงู สุดอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับนโยบาย CMU Digital
Transformation พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ก้าวทันโลกอนาคตอย่างแท้จริง
ข่าวรอบสัปดาห์
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช.
คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ

นายจิตรภานุ ทวีเศรษฐ นักศึกษาสาขา
วิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับ
รางวัล "รองดีเด่นระดับชาติ" การประกวดผลงาน
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำ�งานดีเด่นระดับชาติ ประจำ�ปี 2565 ประเภท
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำ�งาน” หรือ
“CWIE DAY” ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2565 เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2565 ณ BBS Auditorium ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
จากโครงการ การปรับปรุงเคลือบเจือด้วยแมงกานีสไดออกไซด์สำ�หรับการลดจุดขาว
ใต้เคลือบ สถานประกอบการ บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำ�กัด โดยมี ผศ.ดร.
วรพงษ์ เทียมสอน ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์นิเทศ
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำ�งาน หรือ CWIE ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ Curriculum Redesign และ New
Learning Platform เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
บัณฑิตร่วมออกแบบหลักสูตรและกำ�หนดสมรรถนะ (Co-design) สร้างความสมดุลและ
เชือ่ มโยงทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ (Theory-Practice) ความรูแ้ ละประสบการณ์ (Knowledge
-Experience) และสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ (University-Workplace
Engagement) ที่สำ�คัญ คือ การเชื่อมกับการได้งานทำ�  (Job Creation) เมื่อจบ
การศึกษาก็ทำ�งานในตำ�แหน่งนั้น ๆ ได้ทันทีหรือใช้ประสบการณ์ที่ได้ไปสร้างธุรกิจ
ของตนเอง
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