พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวโครงการ
Telemedicine ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร่วมกับบริษัท
หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.(เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ)
นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมแถลงข่าวโครงการฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตัง้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล ให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 194 ง วันที่ 22
สิงหาคม 2565

เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 26 สิ ง หาคม 2565 มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด พิ ธี รั บ สนอง
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์
ศรีบณ
ั ฑิตมงคล ให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อ่านประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์
ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และกล่าวส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ พร้อมด้วยกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงาน และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมในพิธีและมอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ส�ำเร็จการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (นิติเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
(อ่านต่อหน้า 2)

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์
จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
ดร.นิพนธ์ ธีระอ�ำพน ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ในโอกาสที่ ม าลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มชม
ผลงานความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรคระบาด ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (EPI)
ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีท�ำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีท�ำบุญในวาระครบรอบ 113 ปี
ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ โถงอาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดินทางเข้าร่วมประชุมแนวทางการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยได้หารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้
ส�ำหรับการประชุมแนวทางความร่วมมือนีฯ้ ได้รบั เกียรติจากนายนิวตั ไิ ชย เกษมมงคล
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายอุทิศ
บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
คณะเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติรว่ มการประชุม
ในครัง้ นีด้ ว้ ย เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอบรมชัน้ 3 อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครัง้ ที่ 6
"Sustainable MSMEs,Women and Business" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้างความตระหนักรูแ้ ก่ทกุ ภาคส่วนในประเด็นการผลักดัน MSMEs และการส่งเสริม
บทบาทสตรีที่เอเปคให้ความส�ำคัญ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสและศักยภาพของ
ภาคธุรกิจไทยในภูมภิ าคได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมี นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ประธานพิธีเปิดการเสวนาฯ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับฯ พร้อมด้วย
นายวรญาณ บุญณราช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการเสวนาฯ เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ จัดงานเสวนาพิเศษ
APEC Academic Forum ภายใต้หวั ข้อ “Driving Startup and Entrepreneurship
towards Sustainability: A Dialogue with APEC Officials” (การขับเคลื่อน
ธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน โดยผู้น�ำและเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC)
เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท
การประชุม APEC และบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผูอ้ ำ� นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งงานนี้มีผู้ประกอบการและประชาชน
ทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมจ�ำนวนมาก
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พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

Doctor of Philosophy (Pharmacology /Toxicology), The Ohio State University, Ohio, USA. และ
ได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา

ปัจจุบนั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชานิตเิ วชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
หน้าที่ส�ำคัญ อาทิ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าศูนย์/ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล ได้นำ� ความรูไ้ ปปฏิบตั งิ านในการเป็นกรรมการ
และอนุกรรมการทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ อาทิ External Advisory Board of The Ohio State
Global One Health initiative (GOHi), The Ohio State University, USA อนุกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
(พ.ศ. 2561 - 2564) ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานเครือข่ายรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานเครือข่ายรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ตลอดจน
น�ำวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำทีมอาสาสมัครแพทย์ ทันตแพทย์ จิตอาสาออกหน่วยและ
ช่วยสาธารณกุศล เช่น ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด
รางวัลและเกียรติคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้รับ อาทิ รางวัล
นักเรียนทุน รัฐบาลไทยดีเด่น สาขาแพทยศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เข็มเครือ่ งหมายยุตธิ รรมธ�ำรง
ชัน้ ที่ 4 อันเป็นทีช่ มเชยยิง่ จากกระทรวงยุตธิ รรม รางวัลผูบ้ ริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักศึกษาเก่า
ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะ
สังคมศาสตร์ น�ำ โดย คุณสราวุธ 
แซ่เดี๋ยว นา ยกสม าคมพร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาคมฯ จัดการประชุม
หารือแนวทาง ก ารด�ำ เนินงานของ
สมาคม ฯ ครัง้ ที่ 1 โดยได้รบั รับเกีรยติ
จาก พลเอกนินนาท เบีย้ วไข่มขุ คุณสุเมธ จินดาวัฒน์ นักศึกษาเก่า มช.รหัส 12 ทีป่ รึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า
คณะสังคมศาสตร์ คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนกั ศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ
บริหารสมาคม นักศึ กษาเก่า มช. และ รศ.ดร .เท พินทร์ พัชรานุรั กษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รวมถึงผู้บริ หารคณะ นั กศึกษา ร่วมแสดงความยิ นดีและประชุมหารื อเพื่อการด�ำเนินงานของสมาคมต่อไป
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 35 วันที่ 29 - สิงหาคม 4 กันยายน 2565

อาจารย์ CAMT ร่วมโครงการ วิจัย ASTRA เขตรั้ว
กับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปและเอเชียอีก 7 สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ์ หาญวงศ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการวิจัย ASTRA (Advancing Strategic Management,
Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) ร่วมกับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปและเอเชีย
อีก 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ส�ำหรับโครงการ ASTRA เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European: EU)
ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานของ Erasmus+ มีเป้าหมายเพื่อร่วมศึกษาหาแนวทางเรื่องการระดมทุนเพื่อการ
ท�ำวิจัยให้กับบุคลากรทางวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย สร้างความยั่งยืนด้านการวิจัย
และจัดหาเงินทุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์
และด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) กรอบระยะเวลาด�ำเนินงานโครงการรวม 3 ปี ตั้งเป้าหมาย
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินส�ำหรับการท�ำวิจัย
ให้มากขึ้น ซึ่งปลายทางของโครงการจะมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา
แห่งใหม่ จ�ำนวน 4 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยพันธมิตร (ประเทศไทย 2 แห่ง สปป.ลาว 2 แห่ง)
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการได้แนวทาง
ในการระดมทุนเพื่อการท�ำวิจัยจากภายนอกจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถเขียนโครงการ
และมีเทคนิคต่าง ๆ ในการขอรับทุนวิจัยภายนอกได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ปัจจุบันโครงการ ASTRA อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติ (Protocol) จากฐานการวิจัยในรอบการ
ด�ำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้คู่มือการปฏิบัติงาน ส�ำหรับใช้ด�ำเนินงาน “ศูนย์นวัตกรรมและ
ให้ค�ำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา ASTRA” (ASTRA R&D Innovation & Consulting Hub) ซึ่งจะ
จัดตั้งขึ้นในอนาคต

ความก้าวหน้าในปัจจุบัน
ผลจากการประชุมในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม “Train the Trainers
Programme” เพื่อน�ำไปใช้ฝึกอบรมแก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายจาก 4 มหาวิทยาลัยพันธมิตรในระยะถัดไป
โดยได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันพันธมิตรซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการ
ในระยะต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และการส่งมอบผลลัพธ์ของงานในแต่ละระยะ หลังจากนั้น
ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
รวมทั้งแผนงานที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.astra-project.eu/

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสทุ ธิศกั ดิ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.นวพร เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ho Chi Minh City
University of Law (HCMUL) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนือ่ งในโอกาสเดินทางมาเยีย่ มชมคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์
ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ได้บรรยายหัวข้อ Law & Court System of Thailand
ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก HCMUL ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�ำ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภญุ ไชย" จังหวัดล�ำพูน ให้การต้อนรับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ไพลิน ภูจ่ นี าพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ในการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ "รัฐศาสตร์ฯ มช. ฟืน้ ฟูปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565" และ
รับฟังการบรรยายพิเศษเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูและปลูกป่า
โดยนายพุทธมนต์  สนธิคณ
ุ และความพร้อมด�ำเนินการปลูกป่า (ต้นไม้ใหม่) และ
ฟื้นฟูต้นไม้เดิม โดยนายปรีชา ลภัสวุฒิกุล นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นและแปลงวนเกษตร
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2565

นายสมศักดิ์ จีรตั น์ ผูช้ ว่ ยหัวหน้าศูนย์วจิ ยั สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร
แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล ในการเข้าศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมนอกสถานที่ทางด้านชีววิทยากับกิจกรรมภายใน CMU FARM at
MAEHIA พร้อมร่วมปลูกต้นทองกวาว จ�ำนวน 50 ต้น ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 •
มช. ขอเชิญชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” ร่วมสร้างมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง
นำ�ปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ที่ ไม่มีใครเคยเห็นเกือบ 500 ปี ด้วยแสงเลเซอร์
ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี หัวหน้าภาควิชา
เหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในโอกาสน�ำนิสิตแลกเปลี่ยนฝึกงานจาก Division of Sustainable
Resources Engineering, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภาควิชาฯ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
www.cmu.ac.th
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นศ.ป.เอก. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร์ รับรางวัล Outstanding poster
presentation award - Second prize นางสาวกันต์กนิตย์ ยี่รงค์ นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding poster
presentation award-Second prize หัวข้อเรือ่ ง:
Anti-inflammatory activity, cytotoxicity,
and irritation property of Acheta domesticus
extracts จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference and
Exhibition on Pharmaceutical Sciences
and Technology (PST 2022) เมื่อวันที่ 23-24
มิถุนายน 2565

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มช.
คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันผลงานการออกแบบ
โครงงานเชิงความคิดด้านวัสดุศาสตร์

นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนางสาว
ซากุระโกะ มาซุดะ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันผลงานการออกแบบโครงงาน
เชิงความคิดด้านวัสดุศาสตร์ ในหัวข้อ วัสดุเพื่อสร้างสังคมสีเขียว Materials for Green
society จากผลงาน “นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศจากวัสดุแก้วพรุน เคลือบด้วย
ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ร่วมกับถ่านไม้ไผ่”
โครงงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุ (MatSciKU Awards)
ประจ�ำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทที่ 2
ประเภท ผลงานการออกแบบโครงงานเชิงความคิดด้านวัสดุศาสตร์ ในหัวข้อ "วัสดุ
เพือ่ สร้างสังคมสีเขียว Materials for Green society " ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

นศ.เทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 คว้า “เหรียญเงิน”
รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี)

นางสาวกัลยรักษ์ เถื่อนถ�้ำ และนายภูธเนศ ตั้งวรธรรม นักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงาน
นวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญเงิน” สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลาสมาแห้ง
เพือ่ ใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพส�ำหรับการตรวจวัดระดับ D-dimer (Development
of lyophilized plasma for use as control material for D-dimer
measurement)” โดยได้รบั การคัดเลือกให้เข้าน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจ�ำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo
2022) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 5
สิงหาคม 2565

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
YSEALI ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Miss SAKURAKO MASUDA
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
ให้รับทุนแลกเปลี่ยนในโครงการ Young
Southeast Asian Leaders Initiative
(YSEALI), Academic Fellowship for
Fall 2022 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 28
กันยายน 2565 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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: ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รักษาการแทนรองอธิการบดี
: อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
: ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นางสาวศุภวรรณ ขำ�เจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม นางสาวธันยรัศ พันธุ์พวง
ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ� นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวอรอุมา สืบกระพัน นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์
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