มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ
จากการจัดอันดับของ QS World
University Rankings 2023

เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2565 ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประจำ�ปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำ�หรับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีฯ

สัมมนาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2565

QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
QS World University Rankings 2023 เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2565 โดยในปีนี้
มีสถาบันการศึกษาได้รับการจัดอันดับ 1,422 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยของ
ไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 10 แห่ง
โดยผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปีนี้ อันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 224 ของโลก) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
(อันดับ 256 ของโลก) และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 601-650
ของโลก)
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รบั การจัดอันดับในด้านความมีชอื่ เสียง
ด้านวิชาการ (Academic Reputation) อยู่อันดับที่ 264 ของโลก ดีขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 6 อันดับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำ�หนักการให้คะแนนมากที่สุด และ
ตัวชี้วัดนี้ มช. ถูกจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Ranking พิจารณาจาก
ตัวชีว้ ดั 6 ด้าน ซึง่ มีคา่ น�้ำ หนักทีแ่ ตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย Academic
reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) Employer Reputation :
การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) Faculty Student : สัดส่วนของ
(อ่านต่อหน้า 3)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำ�ปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหาร
บริษทั เทคโนโลยีระดับโลก ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง Group Chief Economist ของ Sea Limited
บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ�ของอาเชียน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นรู้จัก และได้รับความนิยม อาทิ
เกม RoV อีคอมเมิร์ซ Shopee และ AirPay บริษัทเทคโนโลยี "ยูนิคอร์น" ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ศาสตราจารย์
คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
(อ่านต่อหน้า 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ นพ.อำ�นาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมให้กำ�ลังใจแก่นักศึกษาจิตอาสาใน "กิจกรรม
จิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรัว้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ มช. จิตอาสา
เราทำ�ความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจิตอาสาฯ ซึ่งในวันนี้มี
กิจกรรมทาสีรั้ว เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชน
สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรัก
และผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา
ชาว มช. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณแนวรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25 ปีที่ 17 วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สนิ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำ�กับการบริหารความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา
และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานมหาวิทยาลัย/
ผูอ้ �ำ นวยการกอง/ศูนย์/สำ�นักงานในสังกัดสำ�นักงานมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน/รองประธานสภาพนักงาน/
กรรมการสภาพนักงาน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย กว่า
600 คน ร่วมการสัมมนาฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รว่ มลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ในรูปแบบออนไลน์ ซึง่ เป็นข้อตกลงทีก่ �ำ หนดกรอบความร่วมมือในการจัดงาน e-AYVP
2022 โครงการดังกล่าวมุ่งระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์จากกลุ่มประเทศอาเซียนและ
จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ให้มีส่วนร่วมในทำ�งานร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทีเ่ ป็นนวัตกรรมใหม่ เพือ่ รับมือกับความท้าทายทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค โดย UKM มอบทุน จำ�นวน 2,500 USD เพื่อสมทบ
การจัดโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อโครงการของปีนี้ คือ การส่งเสริม
เยาวชนอาสาสมั ค รอาเซี ย นในการพั ฒ นาชุ ม ชนและการขจั ด ความยากจน
("Empowering ASEAN Youth Volunteers in Community Development
and Poverty Eradication.")

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นสักขีพยานและลงนามให้ความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยีกบั คณะแพทยศาสตร์ เมือ่ วันที่ 14
มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำ�ทอง ชั้น 5 อาคารสำ�นักงานมหาวิทยาลัย 2
โดยมีศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ลงนามในฐานะคู่ความร่วมมือ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ
พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีลงนาม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วย
ศ.(เชีย่ วชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�คณะแพทยศาสตร์
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์หริภุญไชย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร A B C D ซึ่งเป็นอาคารขนาด 4 ชั้น
จำ�นวน 4 อาคาร สร้างในพื้นที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย
จังหวัดลำ�พูน สำ�หรับใช้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ อนุภมู ภิ าคลุม่ น�้ำ โขงและนานาชาติ เพือ่ ส่งเสริมสร้างสุขอนามัย สร้างมาตรฐาน
การให้บริการทางการแพทย์ภายใต้การบริการสุขภาพทางเลือกใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้
พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษา ณ พืน้ ทีโ่ ครงการก่อสร้างศูนย์
บริการการแพทย์หริภุญไชย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของนางสาว
กานต์ธดิ า หนูรนุ่ รหัส 631910003 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 เหรียญทอง
จากชนิดกีฬาเรือพาย ในประเภทคยัค 4 คน และ 2 คน หญิง ระยะ 1,000 เมตร
และ 2 เหรียญทองแดง จากชนิดกีฬาเรือพาย ในประเภทคยัค 4 คน และ 2 คน
หญิง ระยะ 500 เมตร โดยมีคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีฯ
ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
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การสัมมนาผู้บริหาร ประจำ�ปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ
ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็น เพือ่ นำ�แผนฯ 13 ไปใช้ในการบริหารงาน
ภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2565 นับเป็นเวที
สำ�คัญของมหาวิทยาลัยจะได้รว่ มระดมพลังสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25 ปีที่ 17 วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

อาจารย์ต่อนักศึกษา (20%) Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) International
Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และ International Student : สัดส่วนของนักศึกษา
ชาวต่างชาติ (5%)
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2023

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภญ
ุ ไชย" จังหวัดลำ�พูน ร่วมกับ
จังหวัดลำ�พูนโดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำ�พูน
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพือ่ สร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชน
และเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานได้เห็นความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลำ�พูนเป็นประธาน
กล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานต่าง ๆ
ในจังหวัดลำ�พูน และบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"
จังหวัดลำ�พูน ร่วมกิจกรรมฯและปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำ�พูน
ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำ�พูน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกลู คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 48 ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบหมวกและเข็ม
แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำ�ปีการศึกษา 2564
เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังสำ�เร็จการศึกษา
นอกจากนีท้ �ำ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจต่อการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตบริการ และ มีความสุขในการ
ทำ�งาน ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2565

นักศึกษาเก่าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 54 นัดรวมตัว
กลับมาเยี่ยมเยือนภาควิชา รำ�ลึกความหลังร่วมกัน ในวาระครบ 10 ปี ศิษย์เก่าธรณีวิทยารุ่น 54 10 ปี
ธรณีรนุ่ 54 พร้อมกับมอบของทีร่ ะลึกของรุน่ และทุนการศึกษาให้กบั ภาควิชาฯ ณ ภาควิชาภาควิชาธรณีวทิ ยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.อุทัยธานี
นำ�โดย ทันตแพทย์หญิงอรศรี
เรื อ งจั ก รเพ็ ช ร ทำ�หน้าที่แทน
นายกสมาคมฯ และทีมลูกช้าง
มช. จังหวัดอุทัยธานี คุณกุลธร
เรืองจักรเพ็ขร Sc. 13 คุณไอรดา
วงษ์รักษ์ ให้การต้อนรับ พลเอก
นินนาท เบีย้ วไข่มขุ และคุณสุเมธ
จินดาวัฒน์ นักศึกษาเก่า มช.
รหัส 12 ในการประชุม โครงการปัน่
เพือ่ น้อง#5 ตอน เพือ่ อาคารสุจณ
ิ โณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดย ศาสตราจารย์
ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2565
ARCH CMU Retreat & Refresh โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
ไปสูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ รายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา ทิศทางแผนการ
ดำ�เนินงานของคณะฯ ให้แก่บุคลากร และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร
พร้อมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายงานต่าง ๆ และรางวัล Virtual Sports
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ Buffalo Island Resort อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ โดยภายในการประชุมฯ ยังได้จดั กิจกรรม workshop และการบรรยาย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Empathy Workshop โดย ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์
นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา Team Building โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์ประจำ�สอนวิชาการแสดง
ภาพยนตร์และสือ่ ดิจทิ ลั วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ Inspiration Talk: Transform/Digital/Metaverse โดย นายอภิรัตน์
หวานชะเอม Chief Digital Officer แห่ง SCG, CBM

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5ส+1 “BIG Cleaning
Day ต้อนรับเปิดเทอม 66” สร้างบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมในสถานทีท่ �ำ งานให้ดขี นึ้
เพือ่ ให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงงานและสถานทีท่ �ำ งาน เพือ่ ให้สถานทีท่ �ำ งาน
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพือ่ ให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม
จิตอาสาเพือ่ ส่วนรวม อีกทัง้ ยังเพือ่ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาในวันเปิดเทอม
ที่ใกล้จะมาถึงนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ
นายสุวฒ
ั น์ งามดี เลขานุการคณะฯ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2565
www.cmu.ac.th
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บุคลากร มช. รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน
ประจำ�ปี 2564

นายธนากร อุ่นอานนท์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน ประจำ�ปี 2564 โดยการคัดเลือกจากโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ กระทรวง
พัฒนาสังคม พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่
ประจำ�ปี 2564 มีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

นศ.รังสีเทคนิค มช. ได้รับรางวัลระดับ Gold
ในงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2

นางสาวปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์ และ นายธันวา มหาไม้ นักศึกษารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ Gold ในงานประชุม
วิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (2nd RT PCCMS Undergraduate Conference 2022)
ผลงานวิจยั ในหัวข้อเรือ่ ง “การศึกษาสมบัตกิ ารกำ�บังรังสีเอกซ์ทรี่ ะดับพลังงานทางรังสี
วินิจฉัยของแก้วที่เจอด้วยธาตุดิสโพรเซียม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา
แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY

WEEKLY NEWS

https://ccarc.cmu.ac.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ
เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์บริหารจัดการขยะ
ชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดูงานถนนชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติก ที่ไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการผสมขยะ
พลาสติกเข้าไปในกระบวนการผลิด ก่อสร้าง และการใช้งาน โดย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมจะสร้างถนน
ชนิดนี้ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นถนนสายสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
โครงการถนนต้นแบบชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทีม่ สี ว่ นผสมของขยะพลาสติก
บนพืน้ ฐานด้านวิศวกรรมและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable development
goals) เป็นความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันวิจยั
และพัฒนาพลังงานนครพงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้สร้างถนนต้นแบบชนิดผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตทีม่ สี ว่ นผสมของขยะพลาสติก ทีไ่ ด้รบั การศึกษาให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ างด้าน
วิศวกรรมเทียบเคียงได้กับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปกติ ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกับ
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตตามมาตราฐานของกรมทางหลวง แต่สามารถนำ�เอาขยะพลาสติก
ชนิด Thermoplastic (ถุงหิ้วถุงร้อนถุงก๊อบแก๊บ) มาเป็นส่วนผสมหลักในการทำ�ผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต

นักศึกษาปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award
นายวรวุฒิ อ้ายดวง นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Oral
Presentation Award ในหัวข้อเรื่อง "Screening
of Mushroom Mycelia and Agricultural
Wastes for Myco-composite Material
Production" จากงานประชุมวิชาการ Thai Society
for Biotechnology International Conference
Online ซึง่ จัดโดย Thai Society for Biotechnology
หรือ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์

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
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