มช. ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง
ต่อยอดองค์เจดีย์หลวง
นำ�ปัจจุบันกลับไปยังอดีตที่ ไม่มีใครเคยเห็น

ยิง่ ใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง
น�ำปัจจุบนั กลับไปยังอดีต เพือ่ ต่อยอดองค์เจดียห์ ลวง จ.เชียงใหม่ ทีไ่ ม่มใี ครเคยเห็นเกือบ 500 ปี
ด้วยแสงเลเซอร์ (Lost and Found” the Missing Moment Experience).
การทดลองนวัตกรรมแสงกับองค์เจดีย์หลวง ที่ท�ำให้ศาสนาและเทคโนโลยีมาเจอกัน
จนเกิดเป็นความงามทีล่ ำ�้ สมัย ด้วยการฉายแสงเลเซอร์เติมไปในบริเวณส่วนยอดขององค์เจดียห์ ลวง
ที่หายไป โดยเป็นการใช้ปรากฏการณ์แสงเติมรูปทรงและสัดส่วนความสูงให้กับองค์เจดีย์หลวง
ด้วยเทคนิคการฉายอุโมงค์แสงให้เกิดเป็นเส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์ เพื่อแสดงสัดส่วนและ
ความสูงของเจดีย์ที่สมบูรณ์ จนท�ำให้คนเชียงใหม่มีโอกาสได้ย้อนไปสัมผัสความสง่างามของ
องค์เจดีย์หลวงในอดีต หลังจากที่ไม่มีใครเคยเห็นมาเกือบ 500 ปี
ส�ำหรับพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีความสูงประมาณ
70 เมตร (จากการอ้างอิงรูปทรงกับความสูง จากการศึกษาเทียบเคียงหลักฐาน ต�ำนาน และ
ข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมล้านนา) ฐานเจดีย์เป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร สร้างขึ้น ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัย
พญาแสนเมืองมา กระทั่งเมื่อ 477 ปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ท�ำให้ส่วนยอดของเจดีย์หัก
เหลือความสูงเพียง 40 เมตร
(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ส�ำนักบริการวิชาการ ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพนักงาน
เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน
เครือข่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ CMU - KM Day
ประจ�ำปี 2565 พัฒนางานประจ�ำน�ำสูม่ หาวิทยาลัยแห่งความสุข ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม น�ำความยัง่ ยืนสูส่ งั คม Establish
wisdom and innovation to sustainable social community” ในรูปแบบ Hybrid
(On-Site & Online) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสือ่ มวลชน ในโอกาสเยีย่ มชม
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ (CMU Senior Wellness Center) เพื่อ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมและ
การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของศูนย์พฤฒพลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้อ�ำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
พฤฒพลังผู้สูงอายุ ร่วมให้การต้อนรับและน�ำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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กระทรวง อว. ร่วมกับสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข หวังเป็นต้นแบบ
การขยายผลนวัตกรรมดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการ
โรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีระอ�ำพน
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การ
ต้อนรับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาลง
พื้นที่เยี่ยมชมผลงานความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน
การบริหารจัดการโรคระบาด ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม
(EPI) ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
(อ่านต่อหน้า 3)
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เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง ต่อยอดองค์เจดีย์หลวง ฯ (ต่อจากหน้า 1)
และจุดเริ่มต้นของการทดลองนี้ เกิดขึ้นจากค�ำถามส�ำคัญว่า เราจะสามารถปลุกโบราณสถาน ให้ตื่น
และมีชีพจรในจังหวะเดียวกับสังคมร่วมสมัยได้อย่างไร จึงค้นหาวิธีการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เร้าความรู้สึก
ด้วยปรากฎการณ์แสง ด้วยความคาดหวังว่าปรากฏการณ์นอี้ าจจะสามารถกระตุน้ ให้ผคู้ น โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่
ได้เกิดความสนใจและเริม่ หันมาสร้างบทสนทนาด้วยภาษาใหม่กบั โบราณสถาน และงานชิน้ นีอ้ าจเป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อาจเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สามารถที่ช่วย
ปลุกชีวิตให้มรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ สามารถเดินไปพร้อมกับจังหวะของโลกร่วมสมัยได้

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานปิดและมอบรางวัล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยกย่องเชิดชู ตลอดจนสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการท�ำงาน ในโครงการ CMU - KM Day ประจ�ำปี 2565 พัฒนางาน
ประจ�ำน�ำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม น�ำความยั่งยืนสู่สังคม Establish
wisdom and innovation to sustainable social community” ณ
ห้องประชุมทองกวาว ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ส�ำนักบริการวิชาการ ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สภาพนักงาน เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
บุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์
จันทร์บาง ประธานกรรมการอ�ำนวยการการประชุมวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด และ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว บรรยายเรื่อง ทิศทางการด�ำเนินงานศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ ว ซึง่ จัดโดย ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมส�ำนักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ส�ำหรับเทคนิคที่ใช้ เป็นการฉายแสงเลเซอร์เติมไปในบริเวณส่วนยอดขององค์เจดีย์หลวงที่หายไป
โดยเป็นการใช้ปรากฏการณ์แสงเติม รูปทรงและสัดส่วนความสูงให้กับองค์เจดีย์หลวง ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า
“Projection” หรือ “ภาพฉาย” สร้างอุโมงค์แสงเสมือน (Space) ซ้อนทับลงไปกับองค์เจดีย์ ท�ำให้เกิดเป็น
เส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์ เพื่อแสดงสัดส่วนและความสูงของเจดีย์ที่สมบูรณ์ ส่งผลท�ำให้ชาวเชียงใหม่รวมถึง
นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสได้ย้อนไปสัมผัสความสง่างามขององค์เจดีย์หลวงในอดีต หลังจากที่ไม่มีใครเคยเห็น
มาเกือบ 500 ปี
"ต่อยอด แสงหลวง" จัดโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดยมีศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และล้านนา
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดจนวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารเชียงใหม่ ร่วมขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy
(KHUM)
มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” จัดแสดงทุกวันอาทิตย์
เวลา 20.00 - 22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จัดแสดงไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2565

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบผลิตภัณฑ์สำ� หรับใช้กนั ยุงให้แก่ผนู้ ำ� นักศึกษา
ในกิจกรรมด้านการรณรงค์ปอ้ งกันไข้เลือดออกในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ ให้
นักศึกษาได้ใช้ในการป้องกันยุง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มียุงชุกชุม ที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาใช้พื้นที่
ในส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการอ่านหนังสือสอบ สร้างความปลอดภัย
ห่างไกลจากไข้เลือดออก ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (อ.มช.) และศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กินในมอ) เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
และจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการอบรมหัวข้อ Investment Policy and
Governance System for Holdings Company โดยมีคณะผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม D405 ตึก D อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565
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คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ นายก
สมาคมนักศึกษาเก่า มช. กรุงเทพฯ พร้อม
ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดง
ความยินดีกบั คุณสุมติ ร เพชราภิรชั ต์ ในโอกาส
ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มช. วาระการบริหาร พ.ศ. 2565 - 2567
นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานเพื่อ มช. ของทั้งสองสมาคมที่จะ
ด�ำเนินร่วมกันในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 31
สิ ง หาคม 2565 ณ บริ ษั ท ชั ย รั ช การ
กรุงเทพมหานคร

มช. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเก่า
(CMU MIS) พร้ อ มสร้ า งเครื อ ข่ า ยงานนั ก ศึ ก ษาเก่ า
ทัง้ มหาวิทยาลัย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิตพิ งษ์ ยอดมงคล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านนักศึกษาเก่า
(CMU MIS) และการสร้างเครือข่ายงานด้านนักศึกษาเก่า
ระดับคณะ โดยมี อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท  ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์สอื่ สารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  และมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรฐั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
จัดการอบรม เพือ่ ก่อให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายระดับ
คณะรวมถึงการใช้ขอ้ มูลในด้านนักศึกษาเก่าให้มปี ระสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ ค�ำทอง
ชั้น 5 ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 36 วันที่ 5 - 11 กันยายน 2565

กระทรวง อว. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฯ (ต่อจากหน้า 1)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าขับเคลื่อนการน�ำนวัตกรรม
ด้านสังคมและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ มาช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมที่ 1 ผ่านการท�ำงานหน่วยงานเครือข่ายพื้นที่ภายใต้
โครงการยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (Ending Pandemics through Innovation : EPI) โดยศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หวังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิจิทัลและข้อมูลสนับสนุนงานบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดพื้นที่
อย่างยัง่ ยืน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง อว. เยีย่ มชมการขยายผลนวัตกรรมระบบบริการเพือ่ การดูแลภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข CMUGency และการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการ CMHIS ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ สอดรับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
สุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การเบิกจ่าย การเข้าถึงการบริการและ
การรักษาของประชาชนในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยน�ำนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่มีอยู่
มาใช้ปฏิบัติอย่างทันท่วงทีภายใต้บริบทของประเทศไทย ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ น ได้แก่ ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “ในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน
การบริหารจัดการโรคระบาด ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (EPI) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะท�ำให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเมืองมั่นคงด้านสุขภาพ ด้วยการน�ำนวัตกรรมมาช่วยบูรณาการข้อมูลสุขภาพ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาและการบริการให้กบั ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทัง้ ยังสามารถใช้ประเมิน
สถานการณ์และวางมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ การเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสุขภาพ
จะน�ำไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมด้านการบริการและการรักษาใหม่ๆ พร้อมกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนและการพัฒนา
งานด้านดิจิทัลของประเทศ

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดในประเทศ กระทรวง อว. พร้อม
สนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยงานให้ทุนภายใต้การกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหลายๆ แหล่ง หน่วยงานวิชาการนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนการขยายนวัตกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพน�ำร่องพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง โดยหากโครงการนี้
ประสบความส�ำเร็จ เราก็จะช่วยขยายผลความร่วมมือไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เราหวังว่า
นวัตกรรมดังกล่าวจะท�ำให้ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
น�ำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป” ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวปิดท้าย

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 •
คณะเกษตรศาสตร์ มช. พัฒนาเมล่อน 4 สายพันธุ์ ใหม่ ทนทานต่อโรค
เหมาะกับสภาพอากาศในไทย ลดการนำ�เข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ
เตรียมเปิดตัวในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 1-12 ธ.ค. 2565 นี้ที่ ไร่แม่เหียะ มช.
คุณกมล ทิพโชติ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นค�ำ นักวิจัยช�ำนาญการพิเศษ สังกัดหน่วยวิจัย
ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดนิ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 31st
International Horticulture Congress (IHC 2022)”  ในระหว่างวันที่ 8 20 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งได้น�ำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Effect of
altitudinal locations on growth and flowering of ornamental
Curcuma” ณ ANGERS CONGRESS CENTRE  เมือง Angers ประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งการเข้าร่วมประชุมและน�ำเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งนี้ ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาพืชสวนของนานาประเทศด้วยกันเพื่อน�ำไปสู่
ความร่วมมือในงานวิจัยต่อไปในอนาคต

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรม เรือ่ ง "การเสริมสร้าง
ศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างส�ำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง"
Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for
elephant tourist staffs เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้
รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึง่ โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม
2565 และ วันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
สนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ส�ำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมด้วยสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการ
อบรมและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช้าง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ เช่น
ปางช้าง มัคคุเทศก์ ควาญช้าง เป็นต้น รวมทั้งเป็นการให้ความรู้และข้อเท็จจริง
เชิงวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง เช่น การจัดการเลี้ยงดูช้างเพื่อการท่องเที่ยว
น�ำมาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลส�ำคัญทีส่ ามารถน�ำไปเผยแพร่ให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้อย่าง
ถูกต้องในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการทบทวนการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์: CMU e-Document ซึ่งจัดโดยงานบริหารทั่วไป ส�ำนักงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยมุง่ อบรมบุคลากรในสังกัด
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาทีพ่ บ
พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน อีกทัง้ ก่อเกิดความช�ำนาญการด�ำเนินงาน
ด้านเอกสารของทุกหน่วยงานภายในผ่าน CMU e-Document ซึง่ เป็นระบบทีถ่ กู
ใช้งานจริงมาแล้วกว่า 3 ปี และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การปฏิรปู องค์กรเพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลง พัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (E-faculty Digital Technologies)
ของคณะฯ ทัง้ นีก้ ารอบรมแบ่งเป็น 3 ครัง้ คือ วันที่ 15, 18 และ 23 สิงหาคม 2565  
ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Siva Shankar Ramasamy อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ วัฒนธรรมและมารยาท
การรับประทานอาหารแบบอินเดีย รวมทัง้ ให้ความรูด้ า้ นทักษะและการสือ่ สาร
ทางวัฒนธรรมในสังคมอินเดีย ภายใต้โครงการ CMU SEED Program ซึง่ จัดขึน้
โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จ�ำนวน 63 คน ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
www.cmu.ac.th
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อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�
คณะเกษตรศาสตร์ รับ "รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่
สาขาสัตวศาสตร์ ประจำ�ปี 2565"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หล�ำแสงกุล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น�้ำ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นใหม่
สาขาสัตวศาสตร์" ประจ�ำปี 2565 สาขาโภชนศาสตร์สตั ว์กระเพาะเดีย่ ว (Non-ruminant
nutrition) จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี พ.ศ. 2565
(NASCOT 2022) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม
ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารการศึกษา

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับรางวัล "Bernd Rode Award"

ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์
พงษ์ไทย อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "Bernd
Rode Award" ประเภทนักวิจยั รุน่ ใหม่ (Junior
Researcher) จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีป
ยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ ในงาน ASEAN-European
Academic University Network Plenary
Meeting 2022 ณ Johannes Kepler
University เมือง Linz ประเทศ Austria

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับอุดมศึกษา
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ทีม ‘พรนับพัน’ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับอุดมศึกษา
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมาชิกทีม ‘พรนับพัน’ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาว
กาญจนาพร อินทะชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส 630210102
นายณัฐพล พรมมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส 630210108
นายนันทพงค์ นิลทิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส  630210114 และ  
นางสาววิลาสินี บรรลุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส 630210126

นางสาวอัญชลีภรณ์ สุขป้อ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั รางวัลคุณภาพดีเยีย่ ม ระดับเหรียญทอง
ด้านบริหารการศึกษา ผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง การจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรอบรมกับโรงเรียน “นวัตกรรมการสร้างหลักสูตรอบรมระยะ
สัน้ ในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวติ หลักสูตร Global Citizenship ของคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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: ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี
: อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท รักษาการแทนผู้อำ�นวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
: ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นางสาวศุภวรรณ ขำ�เจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม นางสาวธันยรัศ พันธุ์พวง
ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำ� นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวอรอุมา สืบกระพัน นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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