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จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 71 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์
ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้านาย
ฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานและประชาชน
ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  70 พรรษา  28 กรกฎาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
นักศึกษา  และประชาชน ร่วมพิธี ณ ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

นักวิจัยวิทย์ มช. พัฒนาวิธีการลดและชะลอ
การตกกระของผลกล้วยไข่ ช่วยยืดอายุ
การวางจำ�หน่ายให้นานขึ้น

กล้วยไข่เป็นผลไม้เศรษฐกิจส�ำคัญชนิดหนึ่งของไทย นิยมบริโภคสดทั้งภายในประเทศ
และส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2564 มีมูลค่าส่งออกมากถึง 210.5 ล้านบาท
การตกกระที่เปลือกผลแม้ไม่ท�ำให้รสชาติด้อยลงแต่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขาย นับเป็น
ปัญหาส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและวางจ�ำหน่าย
ทีมนักวิจยั สรีรวิทยาวิทยาและอณูชวี วิทยาของพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล, ผศ.ดร.อุษรา ปัญญา และ
นายสิรวิชญ์ โชติกะคาม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาชีววิทยา ค้นพบครั้งแรกว่าการตกกระ
ของผลกล้วยไข่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตายของเซลล์อย่างเป็นระบบ (programmed cell
death) ที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว เป็นการตายของเซลล์เปลือกผลที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ถูก
กระตุ้นโดยอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว (reactive oxygen species) ผ่านวิถีไมโทคอนเดรีย
ที่น�ำไปสู่การกระตุ้นการท�ำงานของเอนไซม์แคสเปส (caspase) และเอนโดนิวคลีเอส
(endonuclease) จนท�ำให้นวิ เคลียสของเซลล์แตกออกเป็นส่วนเล็กๆ (nuclear fragmentation)
และน�ำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด
(อ่านต่อหน้า 2)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มช. จิตอาสา 
เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณรัว้ ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ภายในกิจกรรมมีบคุ ลากรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ท�ำความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว บริเวณแนวรั้วรอบ รั้วไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการท�ำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม
ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บคุ ลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ชาว มช.

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 31 วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทศพร พิชยั ยา รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประกอบพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ อัยการ
ตุลาการ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า  ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและพสกนิกรจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2565

นักวิจัยวิทย์ มช. พัฒนาวิธีการลดและชะลอการตกกระของผลกล้วยไข่ ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

การน�ำผลกล้วยไข่หลังการเก็บเกี่ยวมาแช่ในสารละลายเมทิลซาลิไซเลต (methyl salicylate)
ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ นาน 30 นาที สามารถลดและชะลออาการตกกระออกไปได้อีก 2 วัน โดยมีผล
ส่งเสริมศักยภาพในการป้องกั นออกซิเดชัน ช่วยรักษาโครงสร้าง-หน้าที่ของไมโทคอนเดรีย และลดการ
ปลดปล่อยไซโตโคมซี (cytochrome c) ที่กระตุ้นการท�ำงานของแคสเปส
ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย นี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว 2 เรื่อง และก�ำลังรอผล
การตีพิมพ์อีก 1 เรื่อง ผลงานวิจัยนี้ได้ให้องค์ความรู้ใหม่เรื่องการเกิดการตกกระในผลกล้วยไข่ที่เกี่ยวข้องกับ
การตายของเซลล์อย่างเป็นระบ บ และวิธีการชะลออาการตกกระนี้ด้วยเมทิลซาลิไซเลตผ่านการควบคุม
การตายของเซลล์
ผลงานวิจัยที่ได้นี้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้จ�ำหน่าย
ในการช่วยยืดอายุการใช้ประโยชน์และการวางจ�ำหน่ายผลกล้วยไข่
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพและ
เพิม่ มูลค่าสินค้าแก่ผสู้ ง่ ออก รวมทัง้ สามารถน�ำผลงานวิจยั นีไ้ ปต่อยอด
ในการพัฒนารูปแบบการใช้เมทิลซาลิไซเลตที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการตกกระของผลกล้วยไข่หรือ
การตายของเซลล์อย่างเป็นระบบทีเ่ กิดกับผลไม้อนื่ ต่อไปในอนาคต
ผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัยนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญ
ในการต่อยอดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและส่งออกกล้วยไข่
รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของประเทศโดยเฉพาะนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG
Model) ด้านการเกษตร อาหาร และพลังงานชีวภาพให้ถูกน�ำมา
ใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ให้มีความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่วารสาร
1. Postharvest Biology and Technology เมื่อ January 2022 (Q1 ISI/Scopus, Impact
Factor 6.751, Top 2% in Horticulture) doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111832
2. Acta Horticulturae เมื่อ April 2022 (Scopus) DOI 10.17660/ActaHortic.2022.1336.13

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินประจ�ำปี2565 เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และประชาชน
ร่วมพิธี ณ ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2565

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีท�ำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับ
ต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่
ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดวาระ
ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลพระภูมิ
และห้องพระ ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี พระเทพปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ พิธีเมตตาเจริญ
พระพุทธมนต์สืบชะตา  และพิธีสักการะพระพุทธทศพลชินราช และพระพุทธ
พิงคนคราภิมงคล ณ ศาลาธรรม พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล และบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
ณ บริเวณศาลพระภูมิ พิธีเรียกขวัญตามโบราณล้านนาประเพณี และผูกข้อมือ
โดยพ่อครูสะอาด ทองขันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ
อานันทนะ รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
Professor Fong-Chin Su, Distinguished Professor& Executive Vice
President, National Chen Kung University (NCKU) Taiwan และคณะ
ในโอกาสทีเ่ ยีย่ มคารวะผูบ้ ริหาร เยีย่ มชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมประชุมหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบัน
ชีวกรรมการแพทย์ เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมผูบ้ ริหาร 2 ส�ำนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 www.cmu.ac.th

ชมรมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น มอบตู้ท�ำน�้ำร้อน น�้ำเย็นให้กับ
ส�ำนักงานคุมความประพฤติจังหวัดขอนแก่น โดยมี
คุณจิราวรรณ นักศึกษาเก่า  มช.รหัส 28 หัวหน้า
ส�ำนักงานฯ เป็นผู้รับมอบ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น�ำโดยนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 
มช. ร่วมกับ ผู้ช่วยศาตร าจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
รองอธิการบดี และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้บริจาค
ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ เครือ่ งควบคุมการให้สารละลาย
ทางหลอดเลือดด�ำและให้เลื อดอัตโนมัติ (Infusion
Pump) จ�ำนวน 1 เครื่อง มู ลค่า  46,000 บาท
ให้กบั โรงพยาบาลแม่แตง  ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม
2565 โดยเป็นเงินบริจาคจากกิจกรรม "วิ่งการกุศล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน"
(CMU - Chiang Mai Maratho n) เป็นกิจกรรม
ของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 31 วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 •
บทบาทของสหรัฐอเมริกา และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม APEC

Mr. Eric Jordan
APEC Coordinator
U.S.Embassy Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ
หัวหน้าสำ�นักวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม
2565 โดยนำ�นักศึกษาไปทัศนศึกษายังวัดและโบราณสถานต่าง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ลำ�ปางและลำ�พูน ในโอกาสนีผ้ ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จงจิตงาม
หัวหน้าสาขาศิลปะไทยพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าสักการะ "พระพุทธ
หริภญ
ุ ไชยสุภมงคล" พระพุทธรูปประจำ�ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เข้าพักทำ�กิจกรรมสานสัมพันธ์ของสาขาฯอีกด้วย ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำ�พูน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference
on International Relations and Development หรือ ICIRD
25 กรกฎาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ภมู ภิ าคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MAIDS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศกึ ษา (IHRP) มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการ
นานาชาติ (International Conference on
International Relations and Development
หรือ ICIRD) ซึ่งเป็นเวทีส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตลอดจน
นักวิชาการจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์วิจัย มีก�ำหนดจัดการ
ประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ
การจัดงาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน การจัดการประชุม ICIRD
ครั้งที่ 7 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ มีกำ� หนดจัดในรูปแบบ Hybrid คือ การจัดงานแบบ online และ onsite
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2565 โดยหัวข้อหลักของการ
ประชุมครั้งนี้ คือ “Disruption, Challenges and Resilience in Contemporary Southeast Asia”
ซึ่งมุ่งเน้นมิติด้านการเมืองและสังคม วิกฤติการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและโอกาสที่ไม่คาดคิด การบริหาร
จัดการทรัพยากร ความขัดแย้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม รวม
ไปถึงวิกฤติความขัดแย้งในด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ และความมัน่ คง ในภูมภิ าคเอกเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมภิ าค
อินโด-แปซิฟิก นับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ Covid-19
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนวิกฤติประชาธิปไตยในภูมิภาค ฯลฯ
2. เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นทางวิชาการในระดับนานาชาติ และสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย
ระหว่างนักวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับนักวิชาการจากนานาชาติ
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการไทย นักวิชาการ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักวิชาการจากนานาชาติ ในประเด็นศึกษาร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม
ภายใต้โครงการ IBERD: Global Wellness & Therapists B2B ในงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 6 - 10
กรกฎาคม 2565 โดยได้นำ�ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครือ่ งสำ�อางทีผ่ ลิตจากสถานที่
ผลิตของคณะเภสัชศาสตร์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำ�อางจากงานวิจัย
ของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานดังกล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Anousine Phonedala
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จาก Laos Friends Hospital for
Children สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาอบรม
ระยะสั้นหลักสูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Short Course Training:
Clinical Microscopy Training) เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 27 กรกฎาคม
2565 ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร อาจารย์ประจำ�คลินิก
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ Asian
Satellites Campus Institute (ASCI) มหาวิทยาลัยนาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะ Designated Professor ร่วมประชุมกับ ฯพณฯ ท่านSakhon Veng
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา 
พร้อมคณะทำ�งาน ว่าด้วยเรือ่ งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือ
ในการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลเชิงวิชาชีพ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการสร้างและพัฒนาประเทศกัมพูชาใน
อนาคต โดยมี Prof.Dr.Satoru TSUCHIKAWA คณบดีบัณฑิตทางชีวเกษตร
มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญีป่ นุ่ เป็นผูน้ ำ�คณะทำ�งานในการเข้าประชุมพบปะ
พูดคุย ณ ที่ทำ�การกระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
www.cmu.ac.th
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สำ�นักหอสมุด มช. รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
รับรองเป็นสำ�นักงานสีเขียว ระดับประเทศ
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green
ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารียส์ มั พันธ์ ชัน้ 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
สำ�นักหอสมุดตระหนักและให้ความสำ�คัญในการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
จึงได้ดำ�เนินการด้านสำ�นักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำ�นักหอสมุด ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และตอบสนองต่อแผน CMU Smart City-Clean Energy ตาม
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาสำ�นักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนงานสำ�คัญ
“การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และก้าวสู่การเป็นสำ�นักงานสีเขียว
(Green Office)”
ในปี 2564 จึงได้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นสำ�นักงานสีเขียว
โดยการดำ�เนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม และสำ�นักหอสมุดได้รบั คัดเลือกให้
เข้ารับการตรวจประเมินเพือ่ รับรองเป็นสำ�นักงานสีเขียว เริม่ ดำ�เนินการโดยกำ�หนดนโยบาย
สิง่ แวดล้อม แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาสำ�นักงานสีเขียวเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาสำ�นักงาน
สีเขียว ร่วมกันระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเมิน เพื่อจัดลำ�ดับความสำ�คัญของ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (input) และด้านมลภาวะ (output) เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำ�คัญ กำ�หนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร
พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมสิง่ แวดล้อม และได้ดำ�เนินการพัฒนาตามเป้าหมายและแผนดำ�เนินการตรวจติดตาม
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงาน ของ
เสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก และขั้นตอนสุดท้าย คือ การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการพัฒนาระบบสำ�นักงานสีเขียว

ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
ได้รับการรับรอง ISO 15189: 2021
และ ISO 15190:2003

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร จากสำ�นักมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน
2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2569
ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ซึ่งรับรองว่าห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติ
การที่ผ่านการับรองความสามารถตามมาตรฐาน และข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำ�นักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
และได้รับการรับรอง ISO 15190: 2003 ในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำ�นักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารตามข้อกำ�หนด
เงือ่ นไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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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
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