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เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 เพือ่ แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ ปวงชนชาวไทย ซึง่ จะน�ำออกอากาศ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

CAMT มช. รุกชูนโยบาย Global Citizenship
ร่วมมือ Oxford Brookes University
สหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจราย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร หารือร่วมกับ Professor Dr.Joseph H. M. Tah.
Pro Vice-Chancellor, Dean of the Faculty of Technology, Design and Environment
พร้อมด้วยทีมบริหารของ Faculty of Technology, Design and Environment Oxford Brookes
University ร่วมประชุมหารือในการสร้างหลักสูตรร่วมกันเพือ่ ให้นกั ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย
ศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนือ่ งสองปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ในระดับปริญญาตรี และ Oxford Brookes University ในระดับปริญญาโท ในสาขาที่
เกีย่ วข้องกับ กลุม่ วิชาการจัดการ/การบริหาร (Management) / กลุม่ วิชาวิทยาการค�ำนวณ
(Computing) / และกลุม่ วิชาศิลปะดิจทิ ลั (Digital Arts)
ปัจจุบนั การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ให้ความส�ำคัญ
กับความเป็นนานาชาติทสี่ อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทมี่ งุ่ เน้นความเป็น
Global Citizenship โดยในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ มีนกั ศึกษาต่างชาติมากกว่า 200 คน
ในหลักสูตรนานาชาติ และกว่า 1,300 คน ในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรไทย (อ่านต่อหน้า 2)

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูแ้ ทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ
ช่อดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระการบริหารงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครัง้ ที่ 13/2565
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ�ปี 2565
CMU High Impact Research &
Innovation Expo 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผลักดันงานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
จัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2565 ภายใต้แนวคิด
“CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ระหว่างวันที่
22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านวิจยั เสริมสร้างการรับรู้ ช่วยเผยแพร่ น�ำเสนอผลงาน
วิจยั และนวัตกรรมทีม่ ผี ลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
(อ่านต่อหน้า 2)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30 วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธถี วายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�ำ้ ฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจ�ำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจน
การสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธฯี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

CAMT มช. รุกชูนโยบาย Global Citizenship ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

อาจารย์.ดร.อัจฉรา ค�ำอักษร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL
COLLABORATION” [4+1 PROGRAM] กล่าวว่า โครงการนีจ้ ะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาให้กบั นักศึกษาของวิทยาลัย
ให้มโี อกาสศึกษาต่อในสหราชอณาจักร โดยเฉพาะในเมืองการศึกษาอย่าง Oxford ได้งา่ ยมากขึน้ ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาของ
กระบวนการ การรับเข้าศึกษา ส่งผลดีตอ่ การสร้างโอกาสและสร้างความพร้อมให้กบั นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทีส่ นใจเข้าศึกษาต่อ
เนือ่ งระดับปริญญาตรีตอ่ ระดับปริญญาโท โดยในอนาคตมีแผนทีจ่ ะท�ำความร่วมมือในด้านอืน่ ๆ ด้วยเช่น การแลกเปลีย่ น บุคลากร
นักวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเรียนเพือ่ การเทียบโอนหน่วยกิต ในระยะสัน้ เป็นต้น
นอกจากนี้ การด�ำเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ดงั กล่าว ศูนย์ China Intelligent Center (CIC) โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ
พงษ์พชั ราธรเทพ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสทีด่ ใี นการต่อยอดการศึกษาให้กบั นักศึกษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุม่ นักศึกษาจีนทีม่ คี วามสนใจศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และมีชอื่ เสียง โดยปัจจุบนั
ศูนย์ CIC มีการด�ำเนินการด้านวิจยั บริการวิชาการ ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับองค์กรในระดับ ภาคการศึกษา เอกชน และรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ โดยภาพรวมโครงการนีจ้ ะช่วยให้สามารถบริการจัดการและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาจีน
ทีต่ อ้ งการมาเรียน ณ สหราชอาณาจักรได้สะดวกขึน้
จากการเยือนมหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ของทีมผูบ้ ริหารของวิทยาลัย ศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ โครงการ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1 PROGRAM] นี้ จะช่วยส่งเสริม
การต่อยอดความเชีย่ วชาญในระดับทีส่ งู ขึน้ ของนักศึกษาในวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี ให้สามารถเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
Oxford Brookes University ทีม่ คี วามพร้อมทางวิชาการ สภาพแวดล้อม
โดยโครงการจะเปิดรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เป็นต้นไปตัง้ แต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ สนใจสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมที่ : หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942649 E-mail: graduate.
camt@gmail.com

มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2565 ฯ
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธที ำ� บุญอาคารศูนย์นวัตกรรมการสอน
และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณบดี คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธฯี
ซึง่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำ� การรือ้ ถอนอาคารหอพักนักศึกษาชาย 2 เดิม ก่อสร้างอาคาร
รูปทรงตัว E สูง 4 ชัน้ และขาตัว E สามขาจะเป็นอาคาร A B และ C ซึง่ นักศึกษาสามารถ
ใช้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือทีเ่ รียกว่า “24 hour co-working space” มีเส้นทางเดินเชือ่ ม
ระหว่างอาคารขนาดใหญ่ทสี่ ามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเชือ่ มระหว่างอาคารและนัง่ ท�ำงาน
ได้ รอบโครงการมีพนื้ ทีส่ เี ขียว โดยชัน้ ล่างสุด จะเป็นพืน้ ทีเ่ ปิดโล่ง มีพนื้ ทีอ่ เนกประสงค์ให้
นักศึกษาได้ใช้ทำ� กิจกรรมทีห่ ลากหลายอีกด้วย ภายในอาคาร A ในชัน้ ที่ 1 มีสำ� นักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC Corner Co-Working Space) ชัน้ ที่ 2 วิทยาลัยการศึกษา
ตลอดชีวติ (CMU School of Lifelong Education) และชัน้ ที่ 3 ศูนย์นวัตกรรมการสอน
และการเรียนรู้ (TLIC) และอาคาร B และ C เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ของวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี และคณะต่างๆ เพือ่ ตอบสนองการขยายตัวด้านการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ ประกอบด้วยห้องเรียน Smart classroom ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ และห้อง Multimedia ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และ DIGITAL UNIVERSITY

เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธที ำ� บุญอาคารศูนย์กฬี าและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่ อง
ศูนย์กฬี าและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธฯี ได้รบั เกียรติจาก พระราชวิสทุ ธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ล�ำพูน – แม่ฮอ่ งสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์
(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึง่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำ� การรือ้ ถอนอาคาร
เดิม(สนามยิงปืน) ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนึ้ ภายในอาคารศูนย์กฬี าและสุขภาพ
ประกอบด้วย ห้องตรวจและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ห้องฟิตเนส ห้องปฐมพยาบาล
(คลินกิ กายภาพบ�ำบัด) สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามยิงปืน สนามเทควันโด
สนามยูยติ สูเป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่นกั ศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียน
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และครอบครัว นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปทีม่ คี วามสนใจด้านกีฬาประเภทต่างๆ ณ อาคารศูนย์กฬี าและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส�ำหรับ
นักศึกษาเพือ่ พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs:
SEED Program) ในกิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair
เพือ่ ให้นกั ศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย ได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำ
กิจกรรมเพือ่ เผยแพร่วฒ
ั นธรรมของประเทศตนเอง อีกทัง้ ยังส่งเสริมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ รวมทัง้ เป็นการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
เพือ่ ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม
จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธเี ปิดกิจกรรมฯ ณ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ เมือ่ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

2 www.cmu.ac.th

(ต่อจากหน้า 1)

เพื่อการต่อยอดพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานเปิดงานฯ วีดิทัศน์ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒิ หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตก�ำลังคน
ระดับสูง และงานวิจัยและนวัตกรรมผลกระทบสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคแห่งการพลิกผัน”
โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เสวนา
วิชาการ หัวข้อ “ทิศทางของงานวิจยั และนวัตกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา: มุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์” โดย ดร. วิรไท สันติประภพ
อดีตผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�ำเนิน
รายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และการพัฒนาระบบวิจัยของ
ประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.)  และการน�ำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั และนวัตกรรมวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบสูงของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กว่า 40 ผลงาน
นอกจากนี้ยังมีการประกาศเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2565.
ประเภทที่ 1 คือ อาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง
นักวิจัยยอดเยี่ยม (Distinguished Researcher)
1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สายสมร ล�ำยอง คณะวิทยาศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์
นักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา  คณะวิทยาศาสตร์
2. ผู้ศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร  คณะเกษตรศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นาวี กังวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (Excellent Young Researcher)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์
2. ดร. BHAGAVATHI SUNDARAM SIVAMARUTHI ส�ำนักงานบริหารงานวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง ส�ำนักงานบริหารงานวิจัย
4. ดร. นครินทร์ สุวรรณราช ส�ำนักงานบริหารงานวิจัย
ประเภทที่ 2 เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลกระทบสูงเศรษฐกิจ
(1) ชือ่ ผลงาน “Immunochromatographic Strip Test for Screening -Thalassemia Carriers”  โดย ศาสตราจารย์
(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ คณะเทคนิคการแพทย์
(2) ชื่อผลงาน “Mini Dental Implant for Retaining Removable Denture” โดย รองศาสตราจารย์ ทพ.ปฐวี
คงขุนเทียน คณะทันตแพทยศาสตร์
(3) ชือ่ ผลงาน “Concentrated Longan Extract” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(4) “Resorbable Bioplastic for Medical Applications” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทที่ 3 ผลงานวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม
โครงการ “Participatory One Health Disease Detection (PODD) โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก
ศรีกิจการ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ประเภทที่ 4 อาจารย์/นักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ New England Journal
of Medicine ในฐานะผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) และ/หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)”
อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ส้มเพ็ชร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Nature ฉบับวันที่ 1
June 2022
อาจารย์ ดร.นิธิวดี ไทยเจริญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Science ฉบับวันที่ 26
November 2021

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 30 วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี
กับศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา
ไกรสินธุ์นักศึกษาเก่า รหัส 13 คณะเภสัชศาสตร์
ทีไ่ ด้รบั รางวัล 2022 Global Women's Leadership
Awards ในการประชุม 'สุดยอดผูน้ ำ� สตรีโลกปี 2565'
Global Summit of Women 2022  งานประชุม
ผูน้ ำ� สตรีโลกซึง่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมือ่ วันที่ 24
มิถุนายน  2565

ตัวแทน "สิงห์ขาวรุ่นที่ 3 นักศึกษาเก่า มช.
รหัส'104.. น�ำโดยคุณมานิตย์ มกรพงศ์ อดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
ร่วมท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล ถึงเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้ว
จ�ำนวน19 คน  ณ วิหารหลวงวัดสวนดอก วัดสวน
ดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565 •
ถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก ช่วยบรรเทาปัญหาการจัดการขยะ ลดการใช้ยาง
มะตอยและค่าใช้จ่ายในการทำ�ถนน ทั้งมึความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้จริง
โดยเปิดให้ชุมชนใช้สัญจรแล้ววันนี้ที่ ไร่แม่เหียะ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกลู คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธี
ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำ�ปี 2565
ณ วัดผาบ่อง ถนนสิงหราช ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2565

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผูอ้ ำ�นวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทาง
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันฯ ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ในโครงการพัฒนากลไกและต้นแบบธุรกิจ ที่เอื้อต่อการลงทุนเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่
การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ�ที่น่าอยู่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาของเทศบาล
เมืองแม่เหียะ ในการดำ�เนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านดิจิทัลของเทศบาล
เมืองแม่เหียะ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบช่วยในการ
ทำ�งานและส่งเสริมให้มีระบบบริหารงานในการอำ�นวยความสะดวก เป็นระบบ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 5 ระบบ คือ ระบบบริหาร
จัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE ระบบ
ขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ ระบบหนังสือรับรองการแจ้งฯ ออนไลน์ และระบบ
ชำ�ระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า

บริเวณถนนระแกงเชียงใหม่ ปรับภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า บำ�บัดน้ำ�เสีย

ลุล่วงไปแล้วกว่า 90 % เตรียมเป็นจุด Check in และสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

คณะท�ำงานวิชาการเพือ่ สนับสนุนด้านการบริหารจัดการน�้ำ  มช. น�ำโดย รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์
ประธานคณะท�ำงานฯ เป็นผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพืน้ ทีก่ บั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พร้อม
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ที่บริเวณสะพานระแกงถึงบริเวณ
หลังวัดหัวฝาย ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 750 เมตร ซึง่ ปัจจุบนั ได้มคี วามเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก  
ความคืบหน้าการท�ำงานเสร็จลุลว่ งไปแล้วกว่า 90 %  ทัง้ การปรับภูมทิ ศั น์ ทางเดินเท้า การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และเตรียมให้เป็นจุด
แลนด์มาร์คทีส่ ำ� คัญของคลองแม่ขา่ ในอนาคตอันใกล้
ในการตรวจติดตามงานเป็นทีน่ า่ พอใจ เพราะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน  คาดว่าในอนาคต สถานทีแ่ ห่งนีจ้ ะเป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว จุด Check in และสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน  เบือ้ งต้นพบว่าสภาพปัจจุบนั ภูมทิ ศั น์ตลอดสองฝัง่ คลองแม่ขา่
ช่วงนีม้ คี วามเป็นระเบียบสวยงาม ขณะทีผ่ ทู้ มี่ บี า้ นพักอาศัยริมฝัง่ คลองต่างได้ใช้ประโยชน์ปลูกผักสวนครัวและไม้ประดับตามริมตลิง่ ทัง้
สองฟากฝัง่ คลองทีป่ รับปรุงด้วยการเรียงบล็อกคอนกรีต รวมทัง้ การไหลของน�ำ้ และคุณภาพน�ำ้ ดีขนึ้ อย่างชัดเจนเปลีย่ นแปลง
จากอดีตเป็นอย่างมาก จนผูท้ พี่ บเห็นต่างแสดงความชืน่ ชมและเปรียบเทียบกับภูมทิ ศั น์คลองทีม่ ชี อื่ เสียงในต่างประเทศ พร้อมทัง้ ยก
ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเชียงใหม่และน�ำภาพไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รว่ มสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ ในการวางแผนมาตรการเร่งด่วน Quick Win 3 ประเด็นคือ
การจัดการให้มนี ำ�้ ต้นทุนไหลในคลองแม่ขา่ การศึกษาและออกแบบระบบบ�ำบัดและรวบรวมน�ำ้ เสียเพิม่ เติม และการปรับปรุงสภาพ
คลองและภูมทิ ศั น์ตลอดแนว รวมทัง้ การบริหารจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนทีร่ กุ ล�ำ้ ล�ำน�ำ ้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำ� เนินการตามแผน
แม่บทคลองแม่ข่า และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการ หรือไทม์ไลน์ เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับ ติดตาม และขับเคลื่อน
การท�ำงานให้มคี วามต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คณะท�ำงานวิชาการเพือ่ สนับสนุนด้านการบริหารจัดการน�ำ 
้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
Facebook page : PR Chiangmai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำ�นวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�ทีมคณะผู้บริหาร
และบุคลากรอุทยานฯ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพือ่ สร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยัง่ ยืน”
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ในงาน FTI
EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้าง
การรับรู้ สร้างความตระหนัก พร้อมแรงขับเคลื่อนในการนำ�เทคโนโลยี งานวิจัย
และนวัตกรรมมาช่วยสร้างโอกาสและยกระดับแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยได้รบั
ความสนใจจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาร่วมรับฟังเป็นจำ�นวนมาก
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ยังให้เกียรติชม
บูธนิทรรศการผลงานและกลไกการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด
กระทรวง อว. รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วย โดยมีนางสาวทิพวัลย์
เวชชการัณย์ ผูอ้ ำ�นวยการกลุม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ นำ�ชมบูธดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1
กรกฎาคม 2565

ศาสตราจารย์ (เชีย่ วชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
"การคิดเชิงกลยุทธ์เพือ่ การจัดการองค์กรแนวใหม่" ในการอบรมหลักสูตรผูน้ ำ�การพยาบาล
รุ่นที่ 2 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้นำ�ระดับสูงฝ่ายการพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�การพยาบาล ให้มีองค์
ความรู้ ทักษะ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในรูป
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
www.cmu.ac.th
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. มอบประกาศเกียรติคุณ
เฮือนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเฮือนโบราณ ภายใต้โครงการ
เรือนพื้นถิ่นล้านนา “เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำ�ปี พ.ศ.2565

นศ.ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล Outstanding Oral
Presentation Award สาขา Pharmacognosy

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศ
เกียรติคณ
ุ เฮือนต้นแบบในการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูเฮือนโบราณ ภายใต้โครงการเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนา
“เฮือนเก่า เฮาฮักษา” ประจำ�ปี พ.ศ. 2565  โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธ  ี เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีเรือนโบราณทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการอนุรกั ษ์ในชุมชนสันป่าตอง จำ�นวน
10 หลัง ได้แก่
1. เฮือนเฮือนป้อน้อยสิงห์แก้ว โดย พ่อครูโพธิ์ทอง คำ�ภีระ 2. เฮือนแสนคันธา
โดย พ่อทนายถวิล ไชยมณี 3. เฮือนป้อตุ้ยหนานทิม โดย แม่อำ�นวย โพธิ 4. เฮือนป้ออุ๊ย
นวล แม่อุ๊ยปุ๊ด โดย แม่เทียมตา วิธุรัตน์ 5. เฮือนแปแม่ครูพรพิมพ์ โดย แม่ครูพรพิมพ์
ไชยยารักษ์ 6. เฮือนเชียงบุญ โดย แม่ครูอาภรณ์ สุวรรณเลิศ 7. เฮือนแม่อำ�พร โดย
แม่อำ�พร เรือนมูล 8. เฮือนป้อตุ้ยใส่ – ตุ้ยปัน จันทร์ไชย โดย พ่อบุญธรรม สิงห์กันท์ 9.
เฮือนแสนกุย มหาอินทร์ โดย อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ 10. เฮือนป้อน้อยคำ� 
โดย ร้อยตำ�รวจตรีเพชร เรือนจันทร์
โดยเรือนโบราณในชุมชนสันป่าตอง ทั้ง10 หลัง นี้ได้ร่วมดำ�เนินการอนุรักษ์ และ
เผยแพร่ขอ้ มูลความรูเ้ รือ่ งการจัดการเรือนโบราณล้านนา ให้กบั สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ จัดเก็บเป็นคลังความรูแ้ ละเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ซึง่ ชุมชนสันป่าตอง เป็นชุมชนนำ�ร่อง
ที่ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหอศิลป์สันป่าตอง โดยมีอาจารย์รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ เป็นผู้นำ�
สำ�คัญที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณ
และพัฒนาร่วมกันกับเจ้าของและทายาทเรือนต้นแบบทั้ง 10 หลัง จนมีความพร้อมที่จะ
เป็นต้นแบบให้กบั ชุมชนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสนใจทีจ่ ะอนุรกั ษ์เรือนโบราณภายในชุมชน สามารถ
สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรือนโบราณล้านนา
ในอนาคตต่อไป

นางสาวลัภมาส เรือนคำ� นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั รางวัล Outstanding Oral
Presentation Award สาขา Pharmacognosy ในผลงานการวิจัย เรื่อง Cytotoxicity
and antioxidant activities of crude fractional extracts from Sophora exigua
in leukemic cell lines. ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (เซลล์ KG-1a และ EoL-1) และเซลล์ปกติ (PBMCs) และฤทธิ์การต้าน
การอักเสบของสารสกัดหยาบแยกส่วนและสารสำ�คัญจากพิษนาศน์ซงึ่ เป็นพืชสมุนไพรไทย
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน
ประชุมวิชาการ 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical
Sciences and Technology 2022 - “Innovations in Pharmaceutical Sciences for
Sustainable Development Goals” จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

“ทีม En(we)ronment” นักศึกษาแมสคอม มช.
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวด
แผนการสร้างแบรนด์ “J-MAT Brand Planning Competition”

อรกัญญา สมศรี เขมิกา ทามัน สุวัจจี จันทร์สุพัท และนภัสกร สินแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “ทีม En(we)ronment” โดยมีอาจารย์สุลิตา ทิพยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร จากการประกวด
โครงการ “J-MAT Brand Planning Competition” ครั้งที่ 1
โครงการประกวดแผนการสร้างแบรนด์ “J-MAT Brand Planning Competition”
จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ เอสซีจี ภายใต้หัวข้อ “SCG Green Choice
คุณเลือกเพื่อโลกได้”
มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วม 822 คน จาก 64 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมผลงาน
ทั้งสิ้น 128 ทีม โดยมีการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 50 ทีม และรอบ 10 ทีมสุดท้ายตามลำ�ดับ
ซึ่งในรอบ 50 ทีมสุดท้าย มีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เข้ารอบจำ�นวน 4 ทีม ได้แก่
1) ทีม En(we)ronment 2) ทีม SKB Three Angie 3) ทีม Tee(n)age และ 4) ทีม Greenie
Rangers โดยทีมที่เข้ารอบได้ร่วมกิจกรรม Training และ Workshop เพื่อเสริมความรู้และทักษะใหม่ ๆ
มากมายในการสร้างแบรนด์ และนำ�ไปต่อยอด พัฒนาผลงานในการแข่งขันต่อไป
จากนั้นจึงเข้าสู่การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งแต่ละทีมที่เข้ารอบได้ร่วม
กิจกรรมเยี่ยมชม SCG Experience และได้รับงบประมาณมูลค่า 20,000 บาท สำ�หรับการทดลอง
ทำ�แผนในระยะเวลา 1 เดือน พร้อมรับโอกาสในการ Mentoring กับผู้เชี่ยวชาญจาก MAT & SCG
พร้อมเตรียมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ สำ�นักงานใหญ่ SCG ในรอบ Final เพื่อคัดเลือกทีม
ชนะเลิศและรองอันดับต่าง ๆ
ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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โดยทีม En(we)ronment มีการนำ�เสนอแผนการสร้างแบรนด์ SCG Green Choice ผ่านการ
สร้างประสบการณ์ของแบรนด์ทดี่ ี (Brand Experience) ต่อกลุม่ เป้าหมาย มีการนำ�องค์ความรูท้ ไี่ ด้เรียน
มาประยุกต์ใช้จนสามารถเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอบครอง
รายชื่อนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ทีมที่เข้ารอบ 50 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย
ทีม En(we)ronment (ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุลิตา ทิพยศ
1. อรกัญญา สมศรี (หัวหน้าทีม) นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
2. เขมิกา ทามัน นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
3. นภัสกร สินแท้ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
4. สุวัจจี จันทร์สุพัท นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
ทีม SKB Three Angie (ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุลิตา ทิพยศ
1. ธมนันท์ นุ้ยภิรมย์ (หัวหน้าทีม) นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
2. อนันตญา พงษ์สุวรรณ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
3. ภูษณิศา ภูวนารถ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
ทีม Tree(n)age (ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย)
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุลิตา ทิพยศ
1. นัสรีน เล็กล้อม (หัวหน้าทีม) นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
2. อานิตาร์ สมิงแก้ว นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. พิริยากร ประเสริฐอาภา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4. ศศิวิมล ศรีสุข นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อามีนา สมันเลาะ นักศึกษาคณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีม Greenie Rangers (ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ
1. วิศวะ โภคมณี (หัวหน้าทีม) นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
2. นันทินี โอหิรัญกูล นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
3. นงนภัส คำ�ผล นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
4. ภัทราพร สิงห์โตหิน นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
5. พัตรพิมล วระภิญโญ นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

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
ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ� นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำ�แสน อินต๊ะนิล

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900 E-mail : ccarac@cmu.ac.th

พิมพ์ที่ : หจก.นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์ www.nantakarngraphic.com

