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Metaverse
“ฉบับประชาชน”
โดย... รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในปีสองปีมานี้ ดูผู้คนจะฉงนกับค�ำว่า “Metaverse” กันมาก สงสัยว่ามันคืออะไร และมีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง
อย่างไร และอยากเห็นตัวอย่างทีช่ ดั ๆ มิใช่คำ� อธิบายทีเ่ ป็นเทคนิค วันนีจ้ งึ ขอพยายามน�ำเสนอแบบ “ไม่ตอ้ งแบกกระไดมาอ่าน” ครับ

ถาม ถ้าตอบแบบสั้น ๆ เกี่ยวกับ Metaverse เพื่อให้พอเข้าใจได้ จะว่าอย่างไร?
ตอบ Metaverse คือ เทคโนโลยีใหม่ด้านไอทีที่ก�ำลังพัฒนาแข่งกันอยู่โดยหลายบริษัทใหญ่ของโลก ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

พูดง่าย ๆ ก็คอื คล้าย Facebook ทีเ่ ป็นสามมิติ แทนทีจ่ ะเพียงพูดคุยกันเป็นตัวอักษรและค�ำพูด แต่จะไปอีกขัน้ หนึง่ คือ พูดจาโต้ตอบ
กันอย่างเห็นหน้าตากันเหมือนจริง มีปฏิสัมพันธ์กัน สัมผัสกันได้ เดินคุยกันได้แบบในโลกเราจริง ๆ เพียงแต่มันเป็น “โลกเสมือน”

ทีว่ า่ เป็น “โลกเสมือน” ก็คอื ตัวเรามิได้ไปปรากฏตัวจริง ๆ หากพบปะกันมีปฏิสมั พันธ์กนั ผ่าน
“ตัวละคร” เฉพาะของแต่ละคน ดังที่เรียกว่า Avatar (ร่าง “อวตาร” ดังที่เรารู้จักกัน
ในภาษาไทย) ผูใ้ ช้ Metaverse ต้องใช้อปุ กรณ์แว่นตาอันใหญ่ เพือ่ เข้าไปใน “โลกเสมือน” นี้

ถาม จะเข้าไปใช้เทคโนโลยี Metaverse นี้ได้อย่างไร?
ตอบ Metaverse คือ แอปพลิเคชันอันหนึ่งที่ผู้คนสามารถเข้าไปใช้ได้ โดยต้องมีอุปกรณ์

แว่นตาและอุปกรณ์โทรคมนาคมทีท่ นั สมัย เพราะ Metaverse ท�ำงานบนโครงสร้างพืน้ ฐานไอทีใหม่
ที่เรียกว่า Web 3.0

เรามีแอปพลิเคชันชนิดเข้าไปฟังเพลง อ่านข่าว และชนิดแพลตฟอร์ม เช่น Line หรือ Facebook ส�ำหรับ Metaverse นัน้
เป็นแอปพลิเคชันชนิดแพลตฟอร์ม กล่าวคือ บรรดาคนที่ใช้จะสามารถโต้ตอบเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้แบบสามมิติ ดังนั้น
ขณะนี้ Metaverse เป็นแอปพลิเคชันก้าวหน้าชนิดหนึ่ง ที่พูดอย่างนี้ เพราะในอนาคตมันอาจพัฒนาเป็นสิ่งมาทดแทน
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดก็เป็นไปได้
ทุกบริษัทใหญ่ที่เร่งแข่งกันพัฒนา Metaverse เพื่อเป็นแอปพลิเคชันให้คนเข้ามาใช้ อาศัยเทคโนโลยีส�ำคัญอย่างน้อย
2 อย่าง คือ Virtual Reality (VR) กับ Augmented Reality (AR) ที่มีมานานพอควรแล้ว VR คือ การสร้าง “โลกเสมือน”
โดยจะให้มันมีสีสันสวยงามอย่างไร มีหน้าตาอย่างไร มีเสียงประกอบไพเราะอย่างไร มีสิ่งของและผู้คนปรากฏอย่างไร เทคโนโลยี
VR ท�ำได้ทั้งนั้น พูดง่าย ๆ ก็คือ การสร้างโลกใหม่มาแทนที่โลกจริง ใน Metaverse เจ้าตัวแทน หรือ “อวตาร” ของเรา ซึ่งจะให้
มีหน้าตาเหมือนเราก็ได้ เคลื่อนไหว พูดจา มองเห็น และได้ยินผ่านการควบคุมของผู้ใช้ คือ เรา โดยใช้ถุงมือวิเศษประกอบอุปกรณ์
แว่นตา ตลอดจนเครือ่ งมือทีท่ ำ� งานด้วยเสียงควบคุมและติดตามการเคลือ่ นไหวดวงตาของเรา เพือ่ ให้ทกุ อย่างไปสะท้อนใน “อวตาร”
ของเราอย่างใกล้เคียงโลกจริงอย่างทีส่ ดุ เราพูดออกไปเสียงก็ผา่ น “อวตาร” ออกไป เราเดินเคลือ่ นไหวไปได้รอบทิศโดยการควบคุม
ของเรา และใช้ “อวตาร” เป็นตัวแทน
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ส่วน AR นั้น คือ เทคโนโลยีที่ไปขยายขอบเขตของโลกจริง เช่น เมื่อตามองตึก ข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่ามีอายุ
เท่าใด สร้างโดยใคร ใครเป็นเจ้าของ ฯลฯ ใน Metaverse ซึ่งมีทั้ง VR และ AR ปนกัน เมื่อ “อวตาร” ของมิตรใหม่ปรากฏ AR
ก็จะให้ข้อมูลบนจอของเราว่าชื่ออะไร อายุเท่าใด มีแฟนหรือยัง มีประวัติเป็นมาอย่างไร เราเคยพบมาก่อนหรือไม่ ฯลฯ

ถาม  คราวนี้มาถึงตัวอย่างและประโยชน์ในโลกจริง
ตอบ ตัวอย่างแรก คือ เรื่องของการศึกษา Metaverse สร้างห้องเรียน

ทีน่ า่ ตืน่ เต้นให้เด็กสนใจอย่างไรก็ได้ โดยผสมภาพจริงกับสร้างสิง่ เสมือนขึน้ ห้องเรียน
นี้คนทั้งโลกเข้ามาเรียนได้ไม่มีจ�ำกัด มีครู “อวตาร” ที่เป็นเลิศ พูดภาษาอะไรออกมา
ก็มกี ารแปลเป็นภาษาทีต่ อ้ งการทันที เด็กเข้ามานัง่ ฟังและลุกเดินไปมาในห้องเพือ่ คุยกับ
เพื่อนได้ หากเป็นวิชาประวัติศาสตร์ก็เรียนกันในสถานที่จริง โดยผู้เรียนสัมผัส
แบบสามมิตไิ ด้ ซึง่ จะท�ำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรูท้ ดี่ มื่ ด�ำ่ อย่างยิง่ อย่างเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ หากเบื่อก็ไปเรียนอีกห้องที่อยู่อีกซีกโลกได้ โดยไม่ต้องเดินทาง
        ตัวอย่างที่สอง คือ ธุรกิจขายและเช่าบ้าน บริษัทไปเปิดในพื้นที่ของ
บริษัทผู้สร้าง Metaverse มีอาคารเสมือนที่น่าเชื่อถือ มี “อวตาร” เซลล์แมน
ระดับเทพและมีลูกค้า “อวตาร” จากทุกมุมโลกเดินเข้าไปรับบริการ คนขาย
ก็พาชมทุกบ้านที่มีอยู่ โดยเห็นทุกบ้านและทุกห้องแบบสามมิติอย่างเสมือนจริง AR
ก็จะให้ข้อมูลประกอบตลอดเวลา เมื่อลูกค้าเห็นของจริงในโลกเสมือนแล้ว ก็ตัดสิน
ใจได้เลย ธุรกิจมีโสหุย้ น้อย จ่ายเงินกันด้วยเงินคริปโตเพือ่ รับบริการจริงทุกธุรกิจและ
ทุกสินค้าสามารถใช้ Metaverse เป็นตัวสร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย สร้างก�ำไรด้วย
ต้นทุนทีต่ ำ 
�่ ไม่ตอ้ งลงทุนสร้างอาคารส�ำนักงาน แค่ซอื้ พืน้ ทีใ่ น Metaverse ก็ทำ� ธุรกิจ
ได้แล้ว
ถาม ธุรกิจด้านใดที่จะไปได้ดีมากในตอนแรก
ตอบ Metaverse ทีส่ มบูรณ์แบบยังไม่เกิดขึน้ มีแต่การทดลองเป็นจุด ๆ มีการแข่งขันกันพัฒนาฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์ม
ของตนเอง ที่ส�ำคัญคืออุปกรณ์แว่นตายังหนัก ไม่เหมาะต่อการใส่นาน ๆ และมีราคาแพง อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ก็เร่งพัฒนา
ธุรกิจบันเทิงจะไปอย่างเร็วมาก ลองคิดดูจะตืน่ เต้นแค่ไหนทีเ่ ห็นภาพยนตร์ใหญ่มเี วอร์ชนั ปกติทโี่ ป๊อยูแ่ ล้วกับเวอร์ชนั ในแพลตฟอร์ม
Metaverse ทีส่ ามารถเห็นแบบสามมิตเิ สมือนเข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์ดว้ ย หรือดูฟตุ บอลโลกอย่างเห็นจริงจังมากโดยไม่ตอ้ งเดินทางไปดู
ผู้คนสามารถประกอบธุรกิจกันได้เสมือนอยู่ในโลกจริง แต่สินค้าที่ได้รับนั้นเป็นของจริง นอกจากนี้ ก็ไปมาหาสู่กันได้
จัดปาร์ตวี้ นั เกิด งานแต่งงาน งานสวดศพ ฯลฯ ได้ทงั้ นัน้ โดยไม่ตอ้ งเดินทางจริง แต่ได้รบั ประสบการณ์เสมือนจริง หากแต่เสียเงินจริง
การรูว้ า่ เมือ่ ใดอยูใ่ นโลกจริงและเมือ่ ใด
อยูใ่ นโลกเสมือนนัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ คนทีเ่ ล่น
พนันเสียเงินจริงในบ่อนออนไลน์ ซึ่งแท้จริง
แล้วก็คือโลกเสมือน (เพราะเขาบังคับให้ผล
การเล่นเป็นอย่างใดก็ได้) หมดตัวเอาได้งา่ ย ๆ
เพราะจริง ๆ แล้ว มันก็คือการต้มตุ๋นเราดี ๆ
นี่เอง

ข้อมูลจากเพจ facebook :
วรากรณ์ สามโกเศศ

เขียนไว้เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565
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อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ จ�ำนวน 13 ราย

รอบโต๊ะ
สภา
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 7/2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.ac.th
หัวข้อ : ก�ำหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ซึง่ ผูส้ นใจสามารถเข้าไปศึกษาเพิม่ เติมได้ ส่วนเนือ้ หา
ในฉบับนี้... จะขอน�ำมาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น
แต่งตั้ง “ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล”
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต่งตั้ง “นางวีณา ภัทรประสิทธิ์”
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565
เป็นต้นไป

ตำ�แหน่งทางวิชาการ

อนุมัติแต่งตั้ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
(จำ�นวน 7 ราย)

อนุมัติแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์
(จำ�นวน 6 ราย)

ส่วนงาน

จำ�นวน
(ราย)

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่
- รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
- รศ. ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
- รศ. ดร.นาวี กังวาลย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยให้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิจัยช�ำนาญการ
และนักวิจัยช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
- พญ.อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิจัย
ช�ำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสาขาวิชา
2111 ระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
- ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิจัยช�ำนาญ
การพิเศษ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา
วิชา 1801 เทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติ
จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
- รศ. ดร. ทพ.ปฐวี คงขุนเทียน ให้ดำ� รงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ปฏิบัติ ในสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2565 เป็นต้นไป
- รศ. ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ปฏิบัติ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม
2565 เป็นต้นไป
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (25 มีนาคม 2565 – 24
มีนาคม 2569) ของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ศ. ดร. นสพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ได้น�ำเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแผนฯ โดยมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ ดังนี้

รอบโต๊ะสภา

1. มีแผนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
2. ด้านสหวิทยาการทางสัตวแพทยศาสตร์ควรให้ความ
ส�ำคัญระหว่างสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถ
อธิบายความหมายในภาพรวมได้เป็นค�ำว่า “สุขภาพหนึ่งเดียว
หรือ One Health” และควรปลูกฝังเรือ่ งสุขภาพหนึง่ เดียวให้เป็น
ส่วนหนึ่งในวิธีคิดของนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะ เนื่องจาก
ทุกด้านมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
3. ควรวางแผนการด�ำเนินงานที่มีความชัดเจนในการ
ผลิตสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์เพิ่มเติม รวมถึง
การผลิตสัตวแพทย์ท่ีเป็นนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อแก้ปัญหา
และบูรณาการทางด้านสัตวแพทย์อย่างเป็นระบบ
4. การน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และวิทยาการข้อมูล
เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ฐานข้อมูล
ทางด้านสัตวแพทย์ เป็นต้น
5. ปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความสนใจในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับคณะในการต่อยอด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงต่อไป
6. กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์/สังคม ได้มีการอธิบายแผนการด�ำเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน ซึง่ หากด�ำเนินการได้จะส่งผลให้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการของคณะประสบผลส�ำเร็จตามไปด้วย ดังนั้น
คณะควรให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ตอ่ ไป
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (26 มีนาคม 2565 – 25
มีนาคม 2569) ของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ. ดร. ทพ.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้นำ� เสนอแผนปฏิบตั งิ านระยะ 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย ทีป่ ระชุม
ได้พจิ ารณาและรับทราบแผนฯ โดยมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ควรพิจารณาหลักสูตรหลังปริญญาให้ครอบคลุมถึง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้วย นอกเหนือจากการมุง่ เน้นปริญญาทีส่ งู ขึน้
เท่านัน้ เนือ่ งจากปัจจุบนั ทันตแพทย์ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดส่วนใหญ่
ยังขาดความช�ำนาญเฉพาะทางค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วน
ของทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับรากเทียมและฟันปลอม ยิง่ ใน
อนาคตจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุดว้ ยแล้ว ยิง่ มีความจ�ำเป็นอย่างมาก
2. การที่จะเป็นผู้น�ำทางด้านระบบสุขภาพช่องปากของ
ภาคเหนือได้นนั้ คณะควรเข้าไปท�ำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
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และหน่วยงานอื่น ๆ ในการท�ำงานวิชาการเชิงระบบที่จะน�ำไปสู่
สุขภาพช่องปากของคนจ�ำนวนมากให้มากยิ่งขึ้น
3. คณะควรท�ำความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ให้มากยิง่ ขึน้
เพือ่ ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ เน้นเรือ่ งเทคโนโลยีนวัตกรรม อีกทัง้
หากคณะสามารถจัดท�ำหลักสูตรการเรียนรูต้ ลอดชีวติ หรือการรณรงค์
ให้ประชาชนตระหนักรูใ้ นเรือ่ งสุขภาพช่องปาก ก็จะส่งผลให้ประชาชน
มีสขุ ภาพช่องปากทีด่ แี ละเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนอย่างแท้จริง
ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ขั้นตอนที่ 1)
โดยให้จัดท�ำรายละเอียดของหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2)
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีผู้แทนหลักสูตร
มาร่ ว มให้ ข้อ มูลประกอบด้วย ศ. (เกียรติคุณ) ดร. นพ.สุวัฒน์
จริยาเลิศศักดิ์ รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง และ อ. ดร.พัลลภ
เซียวชัยสกุล ซึง่ ทีป่ ระชุมมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำ� คัญว่า
คณะควรจัดท�ำกระบวนวิชาทีใ่ ห้นกั ศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน เนือ่ งจาก
ปัญหาทางด้านสาธารณสุขนั้นเป็นปัญหาในลักษณะองค์รวมและ
มีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค รวมทั้งควรมีการท�ำงานวิจัย
ทีต่ อบโจทย์ปญ
ั หาทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
เช่น ปัญหาฝุน่ ควัน ไฟป่า และปัญหาโรคระบาดในท้องถิน่ เป็นต้น

อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จ�ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะวิจิตรศิลป์
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2565 คณะวิจิตรศิลป์
อนุมัติข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ าน
และการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2565
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
โดยรายละเอียดสามารถ
สืบค้นได้ทรี่ ะบบกฎหมายและกฎ มช.
(CMU-LAW) ที่ https://cmulaw.
cmu.ac.th หรือสแกน QR CODE นี้

6

เรื่องน่ารู้

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU HEALTH CENTER)

เนื่องด้วยปัจจุบันมีจ�ำนวนประชากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้การเข้ารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ค่อนข้างล่าช้าและไม่สะดวกเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้สร้างศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU HEALTH CENTER) ขึ้น เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 5,636.78 ตารางเมตร แทนที่อาคารเดิมที่เรียกติดปากว่า “คลินิกไผ่ล้อม”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
มีการบริการที่หลากหลายกว่าเดิม โดยออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันในหลากหลายส่วนงาน ในด้านการ
ให้บริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นสวัสดิการและการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการดูแลและรักษาทางด้านสุขภาพที่ดีข้ึน อาทิ คลินิกทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
บริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และร้านจ�ำหน่ายยา คณะเภสัชศาสตร์
รวมถึงพื้นที่ Co-Working  Space เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ชัน้ ที่ 1 มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 2,145.45 ตารางเมตร ซึง่ มีพนื้ ทีห่ อ้ งต่าง ๆ เช่น ห้องพักคอย ห้องตรวจ ห้องพักแพทย์ ห้องยา/ห้องการเงิน
ห้องคัดกรอง ร้านขายยา ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โถงพักคอย และพื้นที่รับประทานอาหาร เป็นต้น
บริเวณโถงพักคอย
ร้านขายยา
ร้านอาหาร
										และพื้นที่รับประทานอาหาร

เรื่องน่ารู้
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ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,866.59 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่ห้องต่าง ๆ เช่น ห้องกายภาพบ�ำบัด ห้องนันทนาการ ห้องคลินิกกายภาพ
ห้องทันตกรรม ห้องตรวจจิตเวช พื้นที่ Co-Working  Space (ชั้น 2) และโถงพักคอย เป็นต้น
คลินิกกิจกรรมบำ�บัด

ห้องทันตกรรม

ห้องตรวจจิตเวช

Co-Working Space (ชั้น 2)

ชั้นที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,624.74 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่ห้องต่าง ๆ เช่น ห้องดนตรีและนันทนาการ ห้องประชุม ส�ำนักงานสโมสร
ส�ำนักงานผู้สูงอายุ พื้นที่ Co-Working  Space (ชั้น 3) และลานอเนกประสงค์ เป็นต้น
Co-Working Space (ชั้น 3)

Co-Working Space (ชั้น 3)

สำ�นักงานผู้สูงอายุ

โดย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและท�ำบุญอาคาร
ศูนย์สุขภาพ มช. พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
ที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ได้ตามรายละเอียดดังนี้
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์  
- ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
นอกจากนี้ยังมีห้องบริการอื่น ๆ ที่จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ เช่น พื้นที่ Co-Working Space ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร
โรงอาหาร ห้องสุขใจ CMU Minds ศูนย์ทันตกรรม คลินิกกายภาพบ�ำบัด ศูนย์นวดเพื่อการรักษา คลินิกกิจกรรมบ�ำบัด เป็นต้น
โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกฝ่ายยินดีให้บริการด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี เพื่อร่วมกันเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของพวกเราชาว มช.
ให้พร้อมสร้างสรรค์งานและการศึกษาเรียนรู้ต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 : ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม
วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ ศ.คลินกิ นพ.นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดี ในโอกาสครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สองวาระ) ตั้งแต่ 10 พ.ย. 2555 – 9 พ.ย.
2559 และ 25 ก.ค. 2561 – 24 ก.ค. 2565 โดย ผศ. ดร.นิพนธ์
ตุวานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นผูแ้ ทนของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 : การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
บุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 : การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์
อาคารยุทธศาสตร์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 : การประชุมเพื่อทดลอง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงาน โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ
ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : นายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน
หัวหน้าสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรสำ�นักงาน
สภามหาวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน ณ วัดป่าแดง
มหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทีป่ รึกษา : ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารย ดร. นพ.พงษรกั ษ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการบริหาร : ผูช ว ยศาสตราจารย ทพ.พิรยิ ะ เชิดสถิรกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี ทำหนาทีแ่ ทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการ : นายทนงศักดิ์ เชือ้ เจ็ดตน หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ : นายปรีดา ศิรริ งั ษี นางมัณฑนา สุกณ
ั ศีล นายเกรียงไกร ใจโส นายอุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร
นางวราวรรณ ปน ทอง นายมนัส โภชนา นางจันทรตรี มายัง น.ส.อารยา อริยะเครือ
นายอดิศร ไขคำ นายคมเคียว รักขสวัสดิ์ น.ส.จิราภา นุชนารถ น.ส.มนสิชา รัตนกิจ
ออกแบบโดย : หจก.นันทกานต กราฟฟค การพิมพ www.nantakarngraphic.com
ภาพปกโดย : วาที่ ร.ต.หญิงอารยา อริยะเครือ นักจัดการงานทัว่ ไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาคารยุทธศาสตร ชัน้ 4 เลขที่ 239
ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท : 0-5394-2630, 0-5394-3674
โทรสาร : 0-5394-3028

