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เร�องจากปก

- มช. “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

สิ่งใหม ใน มช.

- อาคารบานพักญาติผูปวยสวนดอก พรอมใหบริการผูปวยและญาติ
ในเขตภาคเหนือ เพ�อผูปวยหรือญาติผูปวยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รอบรั้ว มช.
ลูกชางสัมพันธ
1

บทบรรณาธิการ
ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลูกช้ างสัมพันธ์  “ทองกวาว”  ฉบับ ปี ที่ 24 ฉบับที่ 1 นี้ ได้ นำ� เนื้อหา
สาระหลากหลายในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็ นต้ นแบบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งเป็ นสื่อแห่งการเข้ าถึง
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่นและประชาชนทั่วไป
ในฉบับนี้อดั แน่นไปด้ วยเนื้อหาสาระที่เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ
เรื่องราวน่ายินดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทีไ่ ด้ รบั พิจารณาเป็ น “พื้ นทีพ่ ฒ
ั นาเมืองอัจฉริยะ” ซึ่งเป็ น 1 ใน 15
ของประเทศ การให้ บริการอาคารบ้ านพักญาติผ้ ูป่วยสวนดอกรองรับผู้ป่วยและญาติท่เี ข้ ารับบริการรักษาสุขภาพ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และการเปิ ดให้ เยี่ยมชม มช. โดยการใช้ เทคโนโลยี VR 360 องศา
ที่สามารถเข้ าถึงภาพแบบสมจริงแม้ อยู่ห่างไกล พร้ อมทั้งติดตามพืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวัง กับการ
เปิ ดโลกกัญชา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงข่าวรอบรั้ว มช. กิจกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในด้ านต่างๆ ข่าวความเคลื่อนไหวของนักศึกษาเก่า มช. ในคอลัมน์ลูกช้างสัมพันธ์ เป็ นต้ น

2

C

on

สารบัญ

เรือ่ งจากปก :
มช. “พื้ นทีพ่ ฒ
ั นาเมืองอัจฉริยะ”
1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

4

สิง่ ใหม่ในมช. :
อาคารบ้านพักญาติผูป้ ่ วยสวนดอก
6
เปิ ดให้บริการผูป้ ่ วยและญาติในเขตภาคเหนือ

ข่าวสารทองกวาว ปี ที่ 24 ฉบับที่ 1
ประจ� ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565
วัตถุประสงค์ : ข่าวสารทองกวาว จัดท�ำขึ้นเป็ นสื่อกลาง
ในการเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรมความก้ าวหน้ าของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทัง้ ความภาคภูมใิ จจากผลงาน
เด่นของอาจารย์นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า

มช.วันนี้ :
- เยีย่ มชม มช. สุด WOW ผ่าน CMU 360 องศา 7
- เปิ ดโลกกัญชา สู่พชื สมุนไพรแห่งโอกาส
8
และความหวัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG MAI UNIVERSITY

วิสยั ทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนําที่รับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาที่ย่ังยืน

A Leading University Committed to Social Responsibility
and Sustainable Development

พันธกิจ

1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต
2. สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัย-นวัตกรรม)
3. บริการวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4. สืบสานวัฒธรรมล้ านนา-ไทยและบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้ อม

3

รอบรั้ว มช.

10

ลูกช้างสัมพันธ์

12

รายนามน�้ำใจลูกช้าง เพือ่ มช.

23
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เรื่องจากปก

มช. “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ”
1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ รับการพิจารณาเป็ น
“พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะ
ของประเทศ จากส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้ ารับมอบตราสัญลักษณ์ฯ จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรั ฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

4

CMU Smart City เมืองต้นแบบด้าน Smart City
เป็ นโครงการที่มุ่งเน้ นการใช้ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
เมือง โดยการศึกษาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ บูรณาการ
เทคโนโลยี สร้ างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและน�ำมาต่อยอด
ให้ ใช้ งานได้ จริง พร้ อมเผยแพร่ส่งมอบให้ แก่สาธารณะ
เพื่อพัฒนาคนส่งเสริมและสร้ างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมือง
อัจฉริยะ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั มีมติให้
ข้ อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมืองอัจฉริยะ ความเป็ นเลิศที่ยงยื
ั ่ นสู่ชุมชน" โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
"ประเภทเมืองเดิม" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
ที่ผ่านมา และสามารถใช้ ตราสัญลักษณ์ Smart City
Thailand ได้ เป็ นระยะเวลา 2 ปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเป็ นเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้ วย
โครงสร้ างพื้นฐานเชิงกายภาพ เช่น ศูนย์บริหารจัดการ
ชีวมวลครบวงจร สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานนครพิงค์
รวมถึงศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Smart Campus Management Center, SCMC)

เรื่องจากปก

รวมถึงโครงสร้ างพื้นฐานทางด้ านดิจทิ ลั เช่น ระบบเครือข่าย
ระบบ Internet ไร้ สาย Wi-Fi, 4G, 5G, LoRaWan
โครงข่าย ไฟเบอร์ออฟติก โครงข่าย Internet of Things
(IoTs) เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ รับการรับรอง
เป็ นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะครบทั้ง 7 ด้ าน คือ Smart
Environment/ Smart Energy/ Smart Economy/ Smart
Governance/ Smart Mobility/ Smart Living และ Smart
People ประกอบด้ วย
(1) ด้านสิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
เมืองที่คำ� นึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมและสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ เทคโนโลยีเข้ ามา
ช่ วยบริหารจัดการอย่ างเป็ นระบบ เช่ น การจัดการน�ำ 
้
การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และ
การเฝ้ าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น
(2) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
เมืองที่สามารถบริ หารจัดการด้ านพลังงานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพสร้ างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้
พลังงานในพื้นที่ เพื่อสร้ างความมั่นคงทางพลังงานและ
ลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้ าหลัก อาทิ
มีการสร้ างระบบ Smart Grid, Low carbon society โดย
มีแผนการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊ส พลังงานแสงอาทิตย์ และไบโอ
ดีเซล
(3) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
เมืองที่ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มในระบบ
เศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็ นต้ น
(4) ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
บริหารจัดการสัญจรที่มีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่ อ

ข่าวสาร

สิ่งแวดล้ อม” เพื่อลดการใช้ พลังงานและมลภาวะต่อเมือง
และชุมชนรอบข้ าง โดยการวางผังเมืองสร้ างการเชื่อมต่อ
คมนาคมให้ สามารถเดินถึงกันได้ และมีการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายขนส่งที่สะดวก
(5) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
เมืองทีม่ งุ่ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตลอดจนเปิ ดกว้ างส�ำหรับความคิดสร้ างสรรค์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ จัด
ให้มวี ทิ ยาลัยการศึกษาตลอดชีวติ (CMU Lifelong Education)
เพื่อเป็ นช่องทางการศึกษาตลอดชีวิตและเป็ นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ตามแนววิถใี หม่
(6) การด�ำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกโดยค�ำนึง
ถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ ประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย และ
มีความสุขในการด�ำรงชีวิต
(7) ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart
Governance) เมืองที่พัฒนาระบบข้ อมูล (Big Data)
และระบบบริการภาครัฐ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนเพื่อมีส่วนได้ ส่วนเสียในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐ โดยมุ่งเน้ น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
และมีการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อมั่นว่าการด�ำเนินการ
"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็ นเลิศที่
ยังยื
่ นสู่ชมุ ชน" จะเป็ นต้ นแบบที่เป็ นรูปธรรม สร้ างการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมืองยั่งยืนให้ กบั ชุมชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนรอบข้ างให้ มกี าร
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.
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สิง่ ใหม่ใน มช.

อาคารบ้านพัก
ญาติผู้ป่วยสวนดอก

พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยและญาติในเขตภาคเหนือ
เพื่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ข้ อมูล: คณะแพทยศาสตร์ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์
เปิ ดให้ บริการอาคารบ้ านพักญาติผ้ ูป่วยสวนดอก รองรับ
ผู้ป่วยและญาติท่เี ข้ ารับบริการรักษาสุขภาพของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ในเขตภาคเหนือที่ประสบปัญหา
เรื่องที่พักอาศัยและขาดก�ำลังทรัพย์
ศาตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ
โลจนาภิวฒ
ั น์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เปิ ดเผยว่า "โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นโรงเรียน
แพทย์แห่งแรกของภาคเหนือ เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ที่รองรับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจากทุกจังหวัด
ในภาคเหนือ ที่ผ่านมาพบว่ามีผ้ ูป่วยที่เดินทางมาจาก
ต่างอ�ำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ประสบปัญหา
เรื่องที่พักอาศัยในระหว่างเข้ ามารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยและญาติท่ฐี านะยากจนไม่มกี ำ� ลังทรัพย์ในการช�ำระ
ค่าที่พักอาศัย ที่ผ่านมาจะพบว่ามีการนอนพักตามอาคาร
ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ซึ่งก่อให้ เกิดความไม่เป็ น
ระเบียบเรียบร้ อย และความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว
ประกอบกับได้ รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณ
หลายภาคส่วนร่ วมกันบริจาคทุนทรัพย์ จึงมีโครงการ
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จัดสร้ างอาคารพักญาติผ้ ูป่วยสวนดอกฯ ขึ้นเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและให้ ความอนุเคราะห์กบั ผู้ป่วยและญาติ
ที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัยระหว่างมารับการรักษา
พยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ส�ำหรับ อาคารพักญาติผ้ ปู ่ วยสวนดอกฯ เปิ ดให้
บริการ 200 เตียง ตั้งอยู่ฝ่ังตรงข้ ามของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ห่ างจากโรงพยาบาลระยะทาง
300 เมตร มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ให้ บริการ
ที่พักพร้ อมเครื่องนอน บริการน�ำ ้ – ไฟฟ้ า พัดลม และ
ห้ องน�ำ้ สะอาด แยกชาย-หญิง มีห้องพักผ่อน ห้ องสมุด
ห้ องรับประทานอาหาร เครื่องซักผ้ าหยอดเหรียญ มีเจ้ า
หน้ าที่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้ อยตลอด 24 ชั่วโมง
มีการประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรณีฉุกเฉิน
ปัจจุบนั มีการเก็บค่าบริการเพียงวันละ 50 บาท
ซึ่งผู้ท่จี ะเข้ าพักได้ ต้องเป็ นผู้ป่วยและญาติของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ และมีใบนัดของทางโรงพยาบาลฯ
โดยติดต่อผ่านงานสังคมสงเคราะห์และเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
การพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส�ำหรับ
ผู้ป่วยหรือญาติผ้ ูป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ติดต่อใช้ บริการอาคารพักญาติผ้ ูป่วยสวนดอก ได้ ท่มี ูลนิธิ
โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โทร.0-5393-4738-9
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เยี่ยมชม มช. สุด WOW
ผ่าน CMU 360 องศา
ในยุคปัจจุบนั ที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่าง
รวดเร็วพร้ อมความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ ชีวติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้งั ใจน�ำเทคโนโลยี VR 360 องศา
มาไว้ ในรูปของเว็บไซต์ ตอบโจทย์การเดินทางที่สามารถ
เข้ าถึงภาพ Virtual Tour 360 องศาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ ผ้ ูใช้ สามารถ
เข้ าไปใช้ งานได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา แม้ ไม่มแี ว่น VR ก็ยงั สามารถ
สัมผัสประสบการณ์ท่สี มจริงนั้นได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Smart phone, Computer หรือ
Tablet เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต พาทุกท่านเสมือนอยู่ใน
สถานที่สำ� คัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ทุกที่เพียง
ปลายนิ้วสัมผัส เพื่อตอบโจทย์วถิ ชี ีวติ ของคนในปัจจุบนั
พร้ อมข้ อมูลของสถานที่น้ัน ๆ และกิจกรรมที่สำ� คัญอีก
มากมาย ผ่านเว็บไซต์ https://cmu.ac.th/360/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ ความส�ำคัญในเรื่องนี้
พร้ อมปรับตัวก้ าวทันเทคโนโลยีท่ีไม่ อาจปฏิเสธได้
รวมถึงการเยี่ยมชมจุด land mark และสถานที่ในความ
ทรงจ�ำของใครหลายคน เช่ น ศาลาธรรม อ่างแก้ ว
อ่างตาดชมพู สถานที่ใหม่ ๆ เช่น ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ศูนย์บริการผู้เกษียณ หรือแม้แต่สถานทีส่ ว่ นกลางทีห่ ลายคนอาจเคยได้ใช้ บริการ
เช่น ส�ำนักหอสมุด ศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ออกแบบมาในรูปแบบ CMU 360 องศา สร้ างความรู้สกึ เสมือนอยู่ในสถานที่จริง
พร้ อมแผนที่นำ� ทางให้ ทุกท่านสนุกและเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชม มช. มากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ การเข้ าถึงเว็บไซต์ 360 องศา ผ่าน https://cmu.ac.th/360/ คุณพบกับ
หัวข้อทีส่ ามารถเลือกรับชมได้ หรือเลือกเข้าถึงสถานทีผ่ า่ น icon ทีจ่ ะปรากฏในหน้าแรก ดังนี้
เมื่อเลือกสถานที่แล้ วจะถูกพาไปยังสถานที่น้ันเพียงเสี้ยววินาที โดยจะปรากฏ
ปุ่ มวงกลมสีขาว เพียงคลิกก็จะเสมือนการก้ าวเดินหรือจะกดปุ่ มแผนผังเพื่อเลือกจุด
ที่ต้องการไป อีกทั้งยังมีรายละเอียดให้ คุณได้ เรียนรู้เรื่องราวตามจุดที่สำ� คัญอีกด้ วย
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ข่าวสาร

ข่าวสาร
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กั
ญ
ชา
สู่พืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวัง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใบกัญชามีลกั ษณะเป็ นแฉก ๆ รูปทรงยาวรี ทีอ่ าจไม่ได้สวยงาม
โดดเด่นอย่างใบไม้ ทว่ั ไป แต่ความโดดเด่นของกัญชาคือ การทีธ่ รรมชาติ
ได้ จดั สรรทั้งคุณประโยชน์และโทษมหันต์ รวมกันไว้ ในพืชชนิดนี้
เพื่อท้าทายความสามารถในการจัดการของมนุษย์ว่า จะท�ำให้ กญ
ั ชา
เป็ นโอกาส เป็ นความหวัง หรือหนทางสูห่ ายนะ?
กัญชาเป็ นพืชสมุนไพรทีอ่ ยู่ในวิถชี วี ติ ของคนไทยมานานหลาย
ร้ อยปี ในอดีตมีการใช้ กญ
ั ชา ในการแพทย์แผนไทย และในต�ำรับ
หมอยาพื้นบ้ านต่าง ๆ เพื่อให้ คนไข้ รับประทานอาหารได้ มากขึ้น
นอนหลับสบาย และรักษาอาการปวดเมื่อย แต่ ขณะเดียวกัน
ยาวิเศษอย่างกัญชาก็อาจกลับกลายเป็ นยาพิษได้ หากรับประทานใน
ปริมาณทีม่ ากเกินไป เพราะกัญชามีสารออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท กระตุ้น
ให้ เกิดอาการหลอนอย่างทีเ่ รียกกันว่า “เมากัญชา” นัน่ เอง ด้วยเหตุน้ ี
ท�ำให้ กญ
ั ชาจัดเป็ นยาเสพติดให้ โทษที่ต้องควบคุมอย่างเข้ มงวด
ตามกฎหมาย
แต่ด้วยประโยชน์ทม่ี ากมายมหาศาลของกัญชา ทีม่ กี ารศึกษา
วิจยั พบว่า สารสกัดกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ ต่อมา
ประเทศไทยได้ ปรับแก้กฎหมาย และอนุญาตให้ ใช้ กญ
ั ชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์และการวิจยั ภายใต้ กรอบของกฎหมาย ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 นับเป็ นการปลดล็อคกัญชา
ออกจากค�ำว่า “หนทางสู่หายนะ” เพื่อก้าวสูโ่ อกาสและความหวัง
ทีร่ ออยู่ข้างหน้ า...

กัญชาตามมาตรฐานทางการแพทย์

โอกาสแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปัจจุบนั แทบไม่มใี ครไม่ร้ จู กั ประโยชน์ของกัญชา โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งจ�ำนวนหนึง่ ทีใ่ ช้นำ�้ มันกัญชาเพื่อให้นอนหลับสบายและ
รับประทานอาหารได้ อย่างไรก็ตาม การน�ำกัญชามาใช้ ในการบ�ำบัด
รักษาคนไข้ ยังต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก และต้องอยูใ่ นความดูแล
ของแพทย์เท่านั้น เนื่องจากกัญชาประกอบด้ วยสารเคมีต่าง ๆ กว่า
750 ชนิด ทีท่ ง้ั เป็ นประโยชน์และเป็ นโทษ หากน�ำไปใช้โดยขาดความรู้
อาจท�ำให้ เกิดผลข้ างเคียงและอันตรายตามมาได้
          ท่ามกลางความตื่นตัวของประชาชนทีม่ องเห็นกัญชาเป็ น
ตัวเลือกใหม่ในการรักษาโรค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบัน
การศึกษาทีม่ อี งค์ความรู้ข้นั สูงในหลากหลายสาขาวิชา และมีศกั ยภาพ
ในการสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของ
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สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ ทีจ่ ะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งประโยชน์ในด้ านการ
แพทย์ และการต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ จึงได้มกี าร
จัดท�ำ โครงการวิจยั ด้านกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Medical
Cannabis Research) ขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีข้นั สูงของมหาวิทยาลัย และสร้ างสรรค์
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับกัญชาเพื่อใช้ ในการรักษาโรค
“ปัจจุบนั มีการสังเกตว่า คนไข้ มะเร็งระยะ
สุดท้าย เมือ่ ได้กนิ น�ำ้ มันกัญชาทีส่ ะอาด และมีคณุ ภาพ
ท�ำให้เขามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ กินข้าวได้ นอนหลับได้
แม้วา่ จะไม่เกีย่ วกับการรักษาโรคมะเร็งก็ตาม เมือ่ เรา
พิสจู น์ถงึ สรรพคุณของกัญชาในข้อนี้ได้ เป้ าหมาย
คือ ท�ำให้มมี าตรฐาน มีเนื้อยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และได้
มาตรฐาน เป็ น Medical Grade จึงจะสามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และส่งออกไปต่างประเทศได้”
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิต
มงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะ
ผู้ควบคุมดูแลโครงการวิจยั นี้ ได้กล่าวถึงเป้ าหมาย
ของ มช. ในการผลิตกัญชาตามมาตรฐานทางการ
แพทย์ หรือทีเ่ รียกกันว่า Medical Grade ซึง่ ก�ำลัง
เป็ นทีต่ ้ องการอย่างมาก ทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เนือ่ งจากในปัจจุบนั กฎหมายเปิ ดช่องให้
แพทย์สามารถใช้ นำ�้ มันกัญชาตามมาตรฐานทางการ
แพทย์ รักษาโรคให้แก่ผ้ปู ่ วยโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบั เคมี
บ�ำบัด เพือ่ ลดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน หรือนอนไม่หลับ
ผู้ป่วยที่มอี าการเบื่ออาหาร ผู้ป่วยโรคลมชักใน
บางกรณี และใช้ บรรเทาอาการปวดทีไ่ ม่สามารถ
รักษาด้ วยยาทีใ่ ช้ อยู่ตามมาตรฐานได้
นี่จงึ เป็ นโอกาสทีท่ ้าทายส�ำหรับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการระดมสรรพก�ำลังเพื่อสร้ างสรรค์
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมุ่งสู่
เป้ าหมายในการผลิตกัญชาตามมาตรฐานทาง
การแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของ
สังคมให้ ได้ อย่างทันท่วงที
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ปลูก-สกัด-รักษา

บูรณาการในสายธารของความรู้

          โครงการวิจยั ด้ านกัญชา เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็ นชุดโครงการวิจยั แบบบูรณาการ
ภายใต้ การประสานงานของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเด่นของ
โครงการนี้คอื การบูรณาการองค์ความรูร้ ว่ มกัน
ของคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการด�ำเนินการวิจยั 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 การปลูกและผลิตกัญชา
เป็ นการศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์
กัญชา สภาวะทีเ่ หมาะสม ในการปลูกกัญชา
และระบบการควบคุมคุณภาพผลผลิต
มีจุดประสงค์เพื่อให้ ได้ สายพันธุ์ และ
เทคโนโลยี การปลูกกัญชาให้ ได้ ทง้ั คุณภาพ
และปริมาณ ในส่วนนี้มีการศึกษาวิจัย
ร่วมกันระหว่างนักวิจยั จากคณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนที่ 2 การสกัดสารออกฤทธิ์
จากกัญชา เป็ นการดําเนินการวิจยั ต่อจาก
ส่วนที่ 1 โดยพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด
สารออกฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ จากกัญชา เพื่อ
ให้ ได้ ส ารออกฤทธิ์บ ริสุท ธิ์ในปริม าณ
ที่มีความเหมาะสมกับการนาํ ไปใช้ งาน
มีกระบวนการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพสารออกฤทธิ์ตลอดสายการผลิต
ส่วนนี้เป็ นการศึกษาวิจยั ร่วมกันของนักวิจยั
จากคณะเภสัชศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ (FIN)
ส่วนที่ 3 การใช้ สารสกัดกัญชา
เพื่อการรักษาโรค เป็ นการนาํ สารออกฤทธิ์
ทีไ่ ด้ จากส่วนที่ 2 มาศึกษา ในผู้ป่วยตาม
กระบวนการของการนํายาไปใช้ เพื่อการ
รักษาโรค ภายใต้ เกณฑ์ทอ่ี งค์การอาหาร
และยา และองค์การอนามัยโลกกาํ หนดไว้
โดยการศึกษาวิจยั ส่วนนี้ จะดาํ เนินการ
วิจยั ตามมาตรฐานสากล โดยนักวิจยั ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ ในขัน้ ตอนต่าง ๆ เช่น ขอ
อนุญาตผลิตหรือนําเข้า การครอบครอง การ
ศึกษาวิจยั ทางคลินกิ และการจําหน่ายกัญชา
และสารสกัดจากกัญชาด�ำเนินการโดยทีมจาก
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ลั ทัง้ หมดนี้

ข่าวสาร

เป็นการบูรณาการร่วมกันของคณะวิชาต่าง ๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัง้ แต่ระดับต้นน�ำ้
กลางน�ำ ้ และปลายน�ำ ้ ไหลต่อเนือ่ งในสายธารแห่งความรู้สเู่ ป้ าหมายทีต่ ง้ั ไว้ นัน่ คือ
การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตกัญชา Medical Grade
ทีส่ ามารถใช้งานได้จริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ ยังได้
รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้ แก่ บริษทั แอตแลนต้ า เมดดิแคร์ จ�ำกัด
ในการส่งเสริมการวิจยั เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากสารสกัดกัญชา และสนับสนุนการวิจยั
เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า และมีคณ
ุ ภาพ

อาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์

กัญชา Medical Grade โจทย์ยากแต่ต้องท�ำ!!!

แม้ กญ
ั ชาจะได้ รบั การปลดล็อคแล้ ว เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ ใช้ กญ
ั ชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจยั ได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ การผลิตกัญชา
Medical Grade ก็ยงั ต้ องมีการควบคุมในระดับสูงสุด และ ในทุกกระบวนการ
ต้ องมีการขออนุญาตในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการขออนุญาตน�ำเข้ าเมล็ด
ขออนุญาตปลูก ขออนุญาตครอบครองปลูก ขออนุญาตสกัด และขออนุญาต
จ�ำหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้ ได้ กญ
ั ชาตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่มี มี าตรฐาน
เชื่อถือได้ และสามารถส่งออกได้ ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์
ได้ กล่าวถึงข้ อจ�ำกัดเหล่านี้ว่า แม้ เป็ นโจทย์ทย่ี ากแต่ต้องท�ำ เพราะผลทีจ่ ะได้
รับนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง
“กัญชานั้นมีกฎหมายยาเสพติดควบคุม จึงต้ องมีการขออนุญาต
นับตั้งแต่การปลูก จะปลูกกี่เมล็ด ปลูกเสร็จแล้ วเอาแต่นำ�้ มัน ใบต้ องเผาทิ้ง
และถ้ าเป็ นกัญชา Medical Grade จะปลูกในท้องไร่ท้องนาก็ไม่ได้ ต้ องปลูก
ในโรงเรือนทีม่ กี ารควบคุมดิน น�ำ ้ ลม ไฟ อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น
พอถึงขั้นตอนการสกัด ต้องมีใบขออนุญาตสกัด สกัดเท่าไร สารส�ำคัญ
คืออะไร แล้วต้องมีใบอนุญาตจัดจ�ำหน่าย ทัง้ หมดมี 5 ใบอนุญาต ในการท�ำวิจยั
ต้ องมีการค�ำนวณอย่างละเอียด เช่น ชุดนี้ต้องการ 20 ขวดขวดละ 5 ซีซี
ก็ต้องค�ำนวณแล้ วว่าต้ องปลูกกี่ต้น สมมติว่ารอบหน้ าต้ องการอีก 100 ขวด
เพือ่ ท�ำการวิจยั ก็ต้องค�ำนวณกลับไปอีกว่า ต้องปลูกกีต่ ้น จึงจะได้นำ�้ มัน 100 ขวด
ปลูกเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด หรือปลูกทิ้งปลูกขว้างไม่ได้ เมือ่ ผลิตแล้ว ก็ต้องมีการวิจยั
จนเชื่อถือได้ กอ่ น ถึงจะน�ำไปจดทะเบียนยากับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เมื่อ อย.รับรองแล้ ว หมอจึงจะสัง่ ได้ และส่งออกได้ จะเห็นว่า
ขั้นตอนต่าง ๆ มีการควบคุมมากเลย แต่เราก็ต้องสู้ เพราะโจทย์คอื ถ้ าหาก
ได้เป็ นกัญชา Medical Grade แล้วจะสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ และส่งออกได้
ซึ่งจะท�ำให้ กญ
ั ชาเป็ นพืชทีจ่ ะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ในอนาคต”
ในปัจจุบนั เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตำ� รับยาจากส่วนผสมของกัญชาเข้ ามา
จ�ำหน่ายในตลาด และได้ รบั ความสนใจจากผู้บริโภคเป็ นจ�ำนวนมาก รวมทัง้
มีการน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดืม่ และเครื่องส�ำอาง สะท้อนให้เห็น
ถึงข้อเท็จจริงทีว่ า่ กัญชาได้กลายเป็ นความหวังในการก่อเกิดอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ และมีศกั ยภาพมากพอทีจ่ ะก้าวไปสูต่ ลาดโลกได้ หากมีการศึกษาวิจยั
และมีการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน และเมือ่ นัน้ ...พืชสมุนไพรทีม่ ลี กั ษณะใบเป็ นแฉก ๆ
รูปทรงยาวรีน้ ี ก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนใน
อนาคตได้ อย่างแน่นอน
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รอบรั้ว มช.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทรงเปิ ด ศูนย์แก้ ไขความพิการบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริฯ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้ อมด้ วยศาสตราจารย์คลินกิ นพ.นิเวศน์
นันทจิ ต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ คณาจารย์และบุคลากร เฝ้ าฯ รับเสด็จ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเป็ นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ
ด้ านวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ส�ำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อด�ำเนินโครงการกระจายความรู้ส่ผู ้ ูประกอบการ
ยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจ�ำปี 2565

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิ ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้ อมด้ วย ศาสตราจารย์
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ การต้ อนรับ ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเข้ า
เยี่ยมชมห้ องปฏิบตั กิ าร ผลงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณ
สื่อมวลชนประจ�ำปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid Meeting (onsite
และ online) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชน
ที่ให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้ วยดีตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมให้ รายละเอียดและตอบข้ อซักถามในด้ านต่างๆ
ณ ห้ องประชุม ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชิงต่าว ร่วมลง
นามใน “Memorandum of Understanding between Chiang
Mai University and Qingdao University” ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้ องระหว่าง
เมืองชิงต่าวกับจังหวัดเชียงใหม่ และผลักดันความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานของไทยและจีน พัฒนากิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการ ด้ านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ข้ อมูล
ทางวิชาการ การท�ำวิจัยและกิจกรรมความร่วมมืออื่น ๆ

รอบรั้ว มช.

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล
รองอธิการบดี พร้ อมด้ วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ การ
ต้ อนรับ นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการหอการค้ าไทย
และสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย และนายสมบัติ ชินสุขเสริม
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นทีภ่ าคเหนือ หอการค้ าไทย
ประธานกรรมการหอการค้ า 17 จังหวัด และคณะผู้บริหารจาก
14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ใน
โอกาสที่มาร่วมพิธลี งนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
หอการค้ า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่าย
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงงานวิจยั น�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ อาคารอ�ำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ รับการประกาศเกียรติคุณ
“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้ าน
คอร์รัปชั่น ประจ�ำปี 2564 ประเภท "สถาบันการศึกษาดีเด่น
ด้านส่งเสริมต้านคอร์รบั ชัน่ " เป็ นสถาบันการศึกษาที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล บริหารงานด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และ
มีส่วนร่ วมในการรณรงค์ต่อต้ านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ ์ รองอธิการบดี ผู้แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ ารับรางวัล จากนายชวน
หลีกภัย ประธานรัฐสภา ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิ ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Lanna Gastro
Fest & MART 2021 ภายใต้ โครงการ Gastronomy Tourism
: LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” โดยมี นายประสงค์
หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นประธานเปิ ดกิจกรรม ณ
โครงการ MORE SPACE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสาร

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิ ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้ อมด้ วย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี เข้ าปรึกษาหารือและรับนโยบาย
จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการวางแผน
ด�ำเนินการของศูนย์ความเป็ นเลิศทัง้ 11 ศูนย์ โดยมีผ้ อู ำ� นวยการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านฟิ สิกส์และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวเข้ าร่วมรับฟังด้ วย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่ วมกับ ส�ำนักงานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แห่ งชาติ จัดสัมมนา “Digital
Transformation for Future University” ณ ส�ำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบคู่กบั ระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิ ต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมการสัมมนา และรองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ศีลพิพฒ
ั น์ กรรมการ กสทช. เป็ นประธานกล่าว
เปิ ดการสัมมนา ภายในงานสัมมนามีวิทยากร ซึ่งเป็ นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทชั้นน�ำทางด้ านสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจน
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณนั บัณฑิตย์ ผู้อำ� นวยการ
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นผู้แทน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรน�ำใน
การให้ บริการ Digital Transcript โดยได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
ดร.ศุ ภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ เปิ ดให้ บริการเอกสารส�ำคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล
ด้ วย “Digital Transcript” เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
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วันเวลาล่วงผ่านอย่างรวดเร็ว แต่ “ลูกช้ างสัมพันธ์”
ยังเป็ น หนึ่งคอลัม น์ส ำ� หรับ การรวบรวมทุก เรื่อ งราว
ทั้งสุขและทุกข์รวมถึงความร่ วมมือของลูกช้ าง มช.
ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก ที่ร่วมกันท�ำกิจกรรมต่างมากมาย
ทั้งที่เป็ นประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัยและส�ำหรับสังคม
โดยทัว่ ไป นักศึกษาเก่าท่านใดท�ำกิจกรรมไหนบ้ าง สามารถ
ติดตามได้ จากคอลัมน์น้ ี หรือ
กดติดตาม ส่งข่าวแจ้งมาบอกกล่าว
ทางออนไลน์ได้ ท่ี เพจเฟชบุก๊ :
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. ข่าวสาร
ข้ อมูลไม่จางหาย ติดตามกัน
ได้ ทุกเวลา
Scan QR Code
ติดตามเพจ

รหัส 07
เริ่มต้ นข่าวเศร้ า กับการสูญเสีย ผศ.ดร.นฤจร
อิทธิจีระจรัส อดีตประธานชมรมนักศึกษาเก่าสังคม
วิ ท ยาฯ (ท่ า นแรก) และอดี ต อาจารย์ ป ระจ�ำ ภาค
วิชาสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ภก.นิ พ นธ์
ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนนักศึกษาเก่า รหัส 07
ร่วมงานสวดบ�ำเพ็ญกุศลศพ
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และพร้ อมกันนี้ คุณสันติ บัณฑุโอภาสวงศ์
ประธานนักศึกษาเก่า มช. รหัส 07 รศ.นวลอนงค์
อิ ท ธิ จี ร ะจรั ส อดี ต หั ว หน้ า ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ประทีป
จันทร์ คง อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ ได้ ร่วมมอบ
เงินทุน “ผศ.ดร.นฤจร - รศ.นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส
และเพื่อน มช. 07” จ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบ
โครงการทุนช่ วยเหลือนักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
รหัส 10
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้ าพระกฐิ นให้
เจ้ าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ และเพื่อนคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รุ่นที่ ๔ รหัส’๑๐ เชิญไปถวายพระสงฆ์ท่ี
จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดข้าวแท่นน้อย ต�ำบลสันทรายหลวง
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2564 พร้ อมท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้ กบั คณาจารย์ และ
เพื่อนๆที่ล่วงลับ จ�ำนวน115 คน รวมปัจจัยในการร่วม
โดยเสด็จพระกุศล ทั้งสิ้น ๕๖๒,๑๔๒ บาท โดยมี รศ.ดร.
พิสทุ ธิ์ เนียมทรัพย์ ประธานรุ่นศิษย์เก่า มช.รหัส ๑๐ เป็ น
ประธานในพิธถี วายผ้ าพระกฐิ น พร้ อมด้ วย คุณโยธิน
วิมกุ ตายน คุณสุรยิ ศักดิ์ สุรยิ ะมณี รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล
และครอบครัว รศ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล คุณพัณณทิพา
ทองดี อ.เรวดี คงชนะ คุณจิรนั ดร เทพพิพธิ พล.ต.ต.พันธุว์ ฒ
ั น์
ศรีวาลัย คุณภิญโญ จักรอิศราพงศ์ คุณสมยศ ทายะติ
คุณสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ตัวแทนศิษย์เก่ามช.รหัส'10
ไปร่วมงาน นอกจากนี้ยังมี คุณสุมนา กัลป์ กะ คุณจิตรา
กลั่นประยูร รหัส 16 และคุณรัชนี จูฑะเตมีย์ รหัส 19
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญ

ลูกช้างสัมพันธ์
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ต่อด้ วยการจัดกิจกรรม “11.11 เพราะคิดถึง จึง
Online โควิดพ่ายความห่วงหา มช.ห้ า ขอเจอกัน คิดถึง
เพื่อน ต้ องสังสรรค์ เราเจอกันทาง online" โดยมี
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ ประธานนักศึกษาเก่า มช. รุ่น 5 ประธาน
จัดงาน, คุณสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ดำ� เนินรายการ พร้ อมด้ วย
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 11 (มช.
รุ่นที่ 5) ร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้ องประชุม ส�ำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส 11
มีกจิ กรรมร่วมกันทุกปี ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่
แต่ งานที่ รหัส 11 รวมตัวกันจ�ำนวนมากที่สุด คือ
วันที่ 11 เดือน 11 ของทุกปี เพราะถือว่าเป็ นเลขประจ�ำ
รหัส เริ่มต้ นเดือนพฤศจิกายน 64 ด้ วยงาน "ลูกช้ าง
มช.รุ่น 5 รหัส 11 เพื่อนกันตลอดไป" ร่วมท�ำบุญอุทศิ
ส่วนกุศลให้ คณาจารย์และเพื่อนผู้ล่วงลับ ณ วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ทีผ่ ่านมา
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นประธาน หลังจากเสร็จพิธี
ท�ำบุญก็ได้ มาร�ำลึกความหลังนั่งรถไฟฟ้ า ชมบรรยากาศ
รอบ มช.และชมสถานที่จัดท�ำหอ

รหัส 12
รวมตั ว กั น เหนี ย วแน่ น เช่ น เดิ ม ส�ำ หรั บ
นักศึกษาเก่า รหัส 12 เมื่อโควิดห่ างจึงจัดกิจกรรม "
สังสรรค์ มช. รุ่น 6 รหัส 12" มีผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรม
กว่า 120 คน กับบรรยากาศสดใสของทะเลเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง เพื่อคลายความคิดถึง พร้ อมท�ำบุญอุทศิ
ส่วนกุศลให้ กบั เพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้ ว จ�ำนวน 160 คน
13
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รหัส 13
ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ คุณรุ่งวิทย์
สุวรรณอภิชน พร้ อมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส 13 เข้ าเยี่ยมชมศูนย์ส่อื สารองค์กรและนักศึกษาเก่า
สัมพันธ์ พร้ อมมอบหนังสือ 50 ปี มช. รหัส 13 ให้ กบั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม
ตันตระกูล ผู้อำ� นวยการศูนย์ส่อื สารองค์กรและนักศึกษา
เก่าสัมพันธ์ ให้ การต้ อนรับ นอกจากนี้ยังทัวร์เที่ยว
มช.พร้ อมทั้งถ่ายภาพกับประตูหน้ า มช. ในโอกาส
ครบรอบ 12 ปี ของการสนับสนุนการปรับปรุงป้ ายหน้ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของรหัส 13

ต่อด้ วยการร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม น�ำโดย
พลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุข ที่นำ� ทีมนักศึกษาเก่าลูกช้ าง
มช. หลายรุ่นหลายคณะ รวมพลั งเป็ นทีมจั ดงาน
“วิ่งการกุศล เขาใหญ่ มาราธอน 2021 ” ครั้งที่ 4
ของมูลนิธริ ัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อน�ำ
รายได้ ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ถือเป็ นการ
รวมตัวของนักศึกษาเก่า มช. ในการท�ำกิจกรรมที่ดี
เพื่อสังคม ได้ ท้งั ความผูกพันและการช่วยเหลือสังคม
สมกับเป็ นลูกช้ าง มช.

ปิ ดท้ ายด้ วยข่าวน่ายินดีกบั บริษัท โพสเฮลท์แคร์
จ�ำกัด โดย เภสัชกร ดร.พิ สิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ลูกช้ าง
คณะเภสัชศาสตร์ ทีไ่ ด้รบั
รางวัลพระราชทาน SME
Excellence Award 2021
สาขาการผลิต จาก สมเด็จ
พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า
กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ขอแสดงความ
ยินดีมา ณ โอกาสนี้
14

รหัส 15
ขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธาน
คณะอนุกรรมการ ระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์
มช. และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มอบเงิน
บริจาคจ�ำนวน 30,000,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่
แหวน สุจณ
ิ โณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจณ
ิ โณ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ลูกช้างสัมพันธ์
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รหัส 22

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไป
ของ คุณชาลี ตั้งจีรวงษ์ นักศึกษาเก่า คณะวิทยาศาสตร์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และ
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดเี ด่น ประจ�ำปี พ.ศ.
2544

ขอแสดงความยินดีกบั คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วี ฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดที่ได้ รับรางวัลชนะ
เลิศ นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2564 ด้ านเศรษฐกิจ
ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง ซึ่งเป็ นรางวัลนวัตกรรมอัน
ทรงเกียรติของประเทศไทยที่มอบแก่องค์กรที่มีผลงาน
โดดเด่ นเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้ านต่ างๆที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์และคุณค่าต่อประเทศชาติ

รหัส 24

รหัส 20
ขอขอบคุณ คุณศิริพรรณ บุณอริยะ นักศึกษา
เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และคุณวิโรจน์ บุญอริยะ ที่ร่วม
สมทบทุนกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จ�ำนวน 1,000,000 บาท

ขอแสดงความ
ยินดีกบั รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เขียงใหม่ ลูกช้ างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาส
ได้ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
ประจ�ำปี 2564 ของกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
รหัส 26
ขอแสดงความยินดีกบั คุณโชคชัย บัณฑิตศิละ
ศักดิ์ สิงห์ขาว รุ่นที่ 19 เจ้ าของนามปากกา โชคชัย บัณฑิต
ในโอกาสได้รบั รางวัลการประพันธ์ในภาวะโรคระบาดในชาติ
พ.ศ. 2563 ประเภทบทกวี จากผลงาน ชื่อ มีพรุ่งนี้ ...
เพราะวันนี้ มีเมื่อวาน จากการประกวดนวนิยายเรื่องสั้น
ความเรียง กวีนพิ นธ์ บันทึก สารคดีและบทละคร ในภาวะ
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลกและ
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รหัส 30
ขอแสดงความยินดี
กับ คุณวิบูรณ์ แววบัณฑิต  
ลูกช้ างคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาส
ได้ รับโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
เป็ นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ในประเทศไทย จากมูลนิธวิ ชิ าหนังสือ และ ดร.นวลจันทร์
วิจักษณ์จินดา ลูกช้ างคณะเทคนิคการแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านภูมคิ ้ ุมกันวิทยา (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชี่ยวชาญ) กลุ่มภูมคิ ้ ุมกันวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโอกาสได้ รับ
โปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและ
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ (ภูมิค้ ุมกันวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทรงคุณวุฒ)ิ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
รหัส 30
ขอแสดงความยินดีกบั คุณรณพพัณณ์ กปิ ตถัย
ลูกช้ างคณะมนุษยศาสตร์ ในโอกาส ได้ รับต�ำแหน่งหัวหน้ า
ส�ำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ คนใหม่ เและ
ยังแวะเยีย่ มเยือนถิน่ ศึกษาเดิม พร้อมพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่หารือข้ อราชการต่างๆ  โดยมี ศ.คลินกิ นพ.นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้ อมด้ วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ การต้ อนรับ ณ ห้ อง
หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ส�ำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
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และขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร
หญิงอุษณีย์ ค�ำประกอบ
ลูกช้ างคณะเภสัชศาสตร์
ในโอกาสได้ รับรางวัลผู้
บริ หารดีเด่ น ประจ�ำปี
2564 ของกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส 35
ขอแสดงความยินดี
กับ คุณฐานิตา แจ้งชัด ลูกช้าง
คณะการสื่อสารมวลชนใน
โอกาสได้ รับแต่งตั้งให้ ดำ� รง
ต�ำแหน่งผู้อำ� นวยการสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทยอ�ำ เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ฝาง)
รหัส 44
ขอขอบคุณ คุณนพรัตน์ ขาวหิรัญ ศิษย์เก่าชมรม
Dance Cheerleader คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มอบเงินจ�ำนวน 50,000 บาท เพื่อน�ำไปพัฒนา
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร
พรประเสริฐ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์
คงสวัสดิ์ เป็ นผู้รับมอบ ณ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลูกช้างสัมพันธ์

รหัส 53
ขอแสดงความ
ยินดีกบั เภสัชกรอิศรา
แก้ วค�ำ  ลูกช้ างคณะ
เภสัชศาสตร์ เนื่องใน
โอกาสได้ รั บ รางวั ล
“เภสัช กรการตลาด
ดีเด่น” ประจ�ำปี 2564
โดยสมาคมเภสัชกรรม
การตลาด(ประเทศไทย);
MPAT เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้ การน�ำของ คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมฯ
และความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคม นักศึกษาเก่า
มช.หลายๆท่าน ยังคงมีกจิ กรรมส�ำหรับนักศึกษาเก่า
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
มาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค
Covid 19 เริ่มต้ นจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน
ทางไกล Tour de CMU ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคุณไพศาล
สุรธรรมวิทย์ เป็ นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อน�ำรายได้ จากการจัดการแข่งขัน จัดสรร
เป็ นทุนการศึกษาให้ แก่นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนต่อเนื่องจนส�ำเร็จ
การศึกษา ประจ�ำปี การศึกษา 2565 วันที่ 17-19
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และภายในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
มีผ้ ูสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมเป็ นจ�ำนวนมาก
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ต่อด้ วยกิจกรรมการกุศล “ปั่นเพื่อน้ อง กรุงเทพฯ
- เชียงใหม่ ครั้งที่ 4”  (CMU Charity Cycing 2021)
ระยะทางปั่น 737 กิโลเมตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ สมาคม
ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดแพร่ และจังหวัดล�ำปาง โดยมีคณ
ุ สมยศ วงษ์ทองสาลี
เป็ นประธานด�ำเนินการ พร้ อมด้ วยคณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2564  
เป็ นระยะเวลา 4 คืน 5 วัน  มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับบริจาค
เงินสมทบทุน "โครงการลูกช้ างรักชีวิต" ของสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมกิจกรรม
ส�ำหรับนักศึกษาในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบน
ท้ องถนน และลดภาวะโรคซึมเศร้ าในกลุ่มนักศึกษา และ
เพื่อน�ำรายได้ สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์
อันได้ แก่ การสนับสนุ นทุนการศึกษา แก่เยาวชนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่โครงการหลวง ผ่านมูลนิธิ
โครงการหลวง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน�ำราย
ได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายจัดสรรเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรม
เริ่มต้ นปล่อยตัวนักปั่น จ�ำนวน 15 ท่าน ณ Toyota Buzz
วิภาวดี กรุงเทพ โดยได้ รับเกียรติจาก คุณสุวพันธ์
ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุตธิ รรม เป็ นประธานปล่อยตัว พร้ อมทั้งแขก
ผู้เกียรติท่เี ป็ นนักศึกษาเก่า มช. มากมายให้ เกียรติมา
ร่วมงาน ขอขอบพระคุณนักศึกษาเก่า มช.ทุกท่านที่มา
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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เงินจ�ำนวน 1,111,111.- บาท เพื่อจัดตั้งเป็ น "ทุน
รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ในกองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
เพื่อให้ ทุนการศึกษาปี ละ 6 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท
แก่นกั ศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็ นการเปิ ดรับบริจาคจากศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เพื่อน�ำมาเป็ นทุนช่วยเหลือ
นักศึกษา ที่เรียนดี มีความคิดสร้ างสรรค์ในการท�ำประโยชน์
ให้ สงั คม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศาสตราจารย์
คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้ อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ
มอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร
นั ก ปั่ น และทีม งานทุ ก ท่ า นมี ก ำ� ลั ง ใจ จาก
ลู ก ช้ า ง มช.ตลอดเส้ น ทาง ได้ รั บ การต้ อ นรั บ จาก
นักศึกษาเก่า ณ จุดแวะพักตามจังหวัดต่างๆ ในเส้ นทาง
ปั่นบรรยากาศเป็ นไปด้ วยความอบอุ่น รวมถึงการต้ อนรับ
คณะนักปั่นและทีมงานที่ป่ันมาถึงจุดหมาย ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  พร้ อมด้ วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคม และ
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ การต้ อนรับ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณทีมนักปั่น
และทีมงานทุกท่านทีม่ กี จิ กรรมดีทท่ี ำ � เพื่อ มช. เพื่อลูกช้ าง
เพื่อสังคม อย่างต่อเนื่อง

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะการสือ่ สารมวลชน
ดร.นงค์นาถ ศรีสกุล ห่านวิไล ประธานกรรมการ
"ทุน รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์" พร้ อมด้ วย รองศาสตราจารย์
สดศรี เผ่าอินจันทร์ และคณะกรรมการกองทุน ร่วมมอบ
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สมาคมนักศึกษาเก่า
มนุ ษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ น�ำโดยคุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมพร้ อม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินสมทบสร้ างอาคาร
60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช. จ�ำนวน 300,000 บาท
มอบเงินให้ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อ
ใช้ ในกิจกรรมรับน้ องขึ้นดอย 20,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.
ระวี จันทร์ส่อง คณบดีและผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์
เป็ นผู้รับมอบ และมอบเงินให้ สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ ในการท�ำกิจกรรมดับไฟป่ า
จ�ำนวน 4,000 บาท โดยมี คุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา
เลขานุการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็ นผู้รับมอบ นอกจากนี้ นักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ รหัส
141 ยังได้ มอบเงินจ�ำนวน 187,500 บาท ให้ สมาคม
นักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
สมทบเข้ ากองทุนศิษย์เก่าเพื่อน้ อง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ถึงแม้ การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ยังไม่
จางหาย แต่กิจกรรมความสัมพันธ์ต่างๆของสมาคม
นักศึกษาเก่ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่น�ำโดย
คุณไพทูร ไพศาลสุขวิทยา นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. สมัยที่ 17 ยังคงด�ำเนินไป
อย่างต่อเนื่องหลากหลาย เพื่อสมาคมฯและคณะเริ่มต้ น
จากการจัดกิจกรรม "นายกฯ(พี่แก้ ว) พบน้ องปี 4 และ
ซุปเปอร์ " เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  บรรยากาศยัง
เต็มไปด้ วยความสุข อบอุ่นเช่นเดิม ณ โรงแรมกรีนเลค
จ.เชียงใหม่

ต่อด้ วยการ ร่วมแสดงความยินดีกบั คุณประพันธ์
สีนวล รหัส 25 (เกียร์ 13) ในโอกาสได้ รับประกาศแต่ง
ตั้งเป็ น รองผู้ว่าการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้ องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของการร่วมพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
สมาคมฯ ลูกช้ างวิศวกรรม มช. มากมาย ก็ได้ ให้ การ
สนับสนุนด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก คุณสุมิตร
เพชราภิรัชต์ รหัส 22 เป็ นตัวแทนมอบเงินให้ กบั โครงการ
ช้ างไฟ จ�ำนวน 600,000 บาท พร้ อมประชุมปรึกษา
หารือโครงการ “ ช้ างไฟ “ เพื่อน�ำเทคโนโลยี AI มาช่วย
ตรวจเช็คจุดที่เกิดไฟ ป่ า อันเป็ นสาเหตุให้ เกิดปัญหา PM
2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ที่ผ่านมา ถือเป็ นโครงการน�ำร่องให้ เกิดการต่อยอดแบบ
บูรณาการเพื่อปั ญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน
และสุดท้ายขอบขอบคุณ คุณพีระ เลาหกานต์นยิ ม
รหัส 24 (เกียร์ 12) บริษทั Lee Machinery ที่ได้ สนับสนุน
เครนไฟฟ้ า ขนาด 3.2 ตัน ให้ กบั ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาด้ านวิศวกรรม
จาก โดยมี รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็ นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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และสัญจรต่อด้ วยจังหวัดล�ำพูน โดยคณะกรรมการ
สมาคมฯ โดยได้ รับความอนุเคราะห์ด้านการประสานงาน
และการจัดการประชุม จาก ดร.ศิริราวรรณ นิลวรณ์ อดีต
ผู้อำ� นวยการโรงเรียนบ้ านห้ วยไซ จังหวัดล�ำพูน และคุณ
สมคิด ปัญญาแก้ ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ� พูน
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ปี 2566
นี้รอติดตามกิจกรรมการเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์
ครบรอบ 55 ปี ได้ เลย

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจรในหลายจังหวัด เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ และ
เพื่อเชิญชวนเข้ าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯและคณะศึกษา
ศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเฉลิมฉลองคณะศึกษา
ศาสตร์ครบรอบ 55 ปี ในปี 2566 เริ่มต้ นสัญจรกันที่
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
น�ำโดย อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ รหัส อุปนายกสมาคม
นักศึกษาเก่าคนที่ 1 พร้ อมด้ วยคณะกรรมการสมาคมฯ
โดยมีผ้ ูอำ� นวยการวราภรณ์ ไชยเดช และนักศึกษาเก่า
คณะศึกษาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ให้ การต้ อนรับ
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ขอขอบคุ ณทุ กก�ำลั งใจและการบริ จาคจาก
ลูกช้ างมช. ชมรมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มช.จังหวัด
พิจิตร ให้ การต้ อนรับทีมนักปั่นจาก กิจกรรม “ปั่นเพื่อ
น้ อง ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่” (750 กิโลเมตร)
ด้ วยซาลาเปาลูกใหญ่ และชากะเพราที่อร่อย

ลูกช้างสัมพันธ์

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่า มช. จังหวัด
พิษณุโลก น�ำโดยคุณวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา นายกสมาคม
นักศึกษาเก่า มช. จังหวัดพิษณุโลก พร้ อมด้ วยกรรมการ
สมาคมฯ ในการต้ อนรับทีม
นั ก ปั่ น และที ม งานจาก
โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่
4 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่”
(750 กิโ ลเมตร) ด้ ว ย
บรรยากาศอันอบอุน่ ณ Iron
Resort จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 21 ธันวามคม 2564 นอกจากการต้ อนรับที่
อบอุ่น ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ด้ วยการเสื้อ
ปั่นเพื่อน้ องอีก จ�ำนวน 71 ตัวและร่วมบริจาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลือน้ องๆ ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์อกี 30,000 บาท

สมาคมนักศึกษาเก่าจังหวัดล�ำปาง
สมาคมนักศึกษาเก่า มช จังหวัดล�ำปาง โดยคุณ
จ�ำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง นายก
สมาคมนักศึกษาเก่า มช. จังหวัดล�ำปาง คุณจรัญ ค�ำเงิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้ า 2 คุณประจวบ ดอนค�ำมูล
ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้ อมด้ วยลูกช้ างจังหวัด
ล�ำปาง ให้ การต้ อนรับคณะนักปั่นและทีมงานจากโครงการ
“ปั่นเพื่อน้ อง ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่” ด้ วยอาหาร
แสนอร่ อย พร้ อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จ�ำนวน
100,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ สวน
อาหารคลองสายลม The Canal Cafe จังหวัดล�ำปาง โดยมี
คุณอ�ำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล�ำปาง ลูกช้ างเจ้ าของสถานที่อำ� นวยความสะดวก
ขอบคุณลูกช้ าง มข. ล�ำปางทุกท่านที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมในครั้งนี้

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น
ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น น�ำโดย คุณเกียรติศกั ดิ์ สุมานนท์ ประธานชมรมฯ
พร้ อมด้ วยสมาชิกชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และ
สาธารณะกุศลแก่บ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียนเป็ น
ประจ�ำทุกปี โดยกิจกรรมที่ดำ� เนินการเป็ นประจ�ำ  คือ
การทอดผ้ าป่ าเพื่อการศึกษาให้ แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้ เคียง
ซึ่งกิจกรรมหนึ่งทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ ชัดเจนเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
คือ การพัฒนาโรงเรียนบ้ านนาน�ำ้ ซ�ำ  อ�ำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางชมรมฯ ได้ ดำ� เนินการพัฒนา
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กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาตั้งแต่ปีการศึกษา
2561-2564 โดยในปี การศึกษา 2561-2562 ได้ ให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุกคน ทุนละ 500 บาท และ
ทุนยากจน ทุนละ 1,000 บาท ปี การศึกษา 2563
มอบทุนการศึกษา 43 ทุนและปี การศึกษา 2564 แจก
ทุนการศึกษา 46 ทุน และทุนยากจนอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พร้ อมการปรับปรุงสถานที่ต่างๆของ
โรงเรียน พร้ อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี า
และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งการสนับสนุนด้ านต่างๆ
ของชมรมฯ ท�ำให้ ผ้ ูปกครองมีความมั่นใจในคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนเข้ าสู่
ระบบการศึกษา มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ทางชมรมยังได้ จัด
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดใกล้ เคียงเป็ นประจ�ำทุกปี อาทิ ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้ เคียงในภาคอีสาน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ตาบอดและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนตาบอด
นักเรียนพิเศษ (พิการซ�ำ้ ซ้ อน) โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สงู อายุ บ้ านพักคนชรา
จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้ น
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สมาคมนักศึกษาเก่า มช. จังหวัดแพร่
ประธานชมรมนักศึกษาเก่า มช. แพร่ เภสัชกรเด่น
ปั ญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
พร้ อมด้วย นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ทีป่ รึกษาชมรมศิษย์เก่า
มช.แพร่ คุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล และสมาชิกชมรม
ลูกช้ าง จังหวัดแพร่่ ให้ การต้ อนรับทีมท�ำงาน เยี่ยมบ้ าน
นักศึกษาขอทุน ในพื้นที่จังหวัดแพร่  นอกจากนี้และทีม
ชมรมนักศึกษาเก่า มช.แพร่ ให้ การต้ อนรับนักปั่นและ
ทีมงานจากโครงการ “ปั่นเพื่อน้ อง ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ
- เชียงใหม่” ด้ วยอาหารเที่ยงแสนอร่อย ณ หมวดบ�ำรุง
รักษาทาง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร้ อมมอบเงิน สมทบ
กิจกรรม ในครั้งนี้ จ�ำนวน 26,000 บาท เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2564 ขอบพระคุ ณส�ำหรั บการร่ วมเป็ น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆของพวกเรานักศึกษาเก่า มช.

รายนามนำ�้ ใจ ลูกช้างสู่ มช.
กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณจาริตา ประทีปะเสน
คุณวสุ ละอองศรี
คุณพิเศษ ขันติพงษ์

11,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท
2,970 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

คุณพิมล มีพยุง
คุณศร ธีปฏิมากร
คุณพัชรินทร์ พรหมวิหาร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ตพิ งษ์ ยอดมงคล
คุณวริศรา มาละแซม
คุณนลินี อธิมา

1,000 บาท
900 บาท
500 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท

โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
คุณพิชญ์กญ
ั ญา สว่างแสง
คุณปวรินทร์ สุม่ มาตย์
คุณอริษา จิวะธานนท์

300 บาท
3,400 บาท
5,000 บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณดวงเดช คณานุศกั ดิ์
คุณสิรพิ ชั ช�ำนาญ

1,298 บาท
1,000 บาท
199 บาท

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
ขอเชิญนักศึกษาเก่า ร่วมบริจาค ในโครงการลูกช้างเพื่อ มช.

นามผู้บริจาค .............................................. เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ....................................... รหัสนักศึกษาเก่า .....................................
คณะ .............................. ภาควิชา ........................................... มือถือ ........................................... E-mail : ………………………........……......…
ทีอ่ ยู่ ........................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์บริจาค / สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1. สมทบกองทุนลูกช้างเพื่อ มช. 			
จำ�นวน ..........................................บาท
• ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-51973-2
2. โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด			
จำ�นวน ..........................................บาท
• ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-71923-5
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 557-2-05666-1
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 456-0-10659-2
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 667-0-08900-9
กรุณาส่งส�ำเนาใบโอนเงิน มาที่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือ โทร 053-942625 E-mail : alumni@cmu.ac.th
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมสรรพากร มีระบบการรับเงินบริจาค
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิคส์
ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิคส์
(e- Donation)
ซึ่งเงินบริจาคของท่าน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
โดยส่งข้อมูลเพิ่มเติมคือ เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของผู้บริจาค

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ “การให้ที่ยิ่งใหญ่”

จากศิษย์เก่าสู่สถาบันแม่ – จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มช. หนึ่งรักเดียวกันคือรัก มช.
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Scan QR Code
ติดตามเพจ
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