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 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธิการบด ีพร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อนุจะน�า ผูอ้�านวยการศนูย์การศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
หรภิญุไชย จังหวดัล�าพนู และคณะผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ตรวจเยีย่มความก้าวหน้า 
ในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารการแพทย์หรภิญุไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ อาคาร A B C D ซึง่เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ จ�านวน 4 อาคาร สร้างในพืน้ทีข่องศูนย์การศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หรภิญุไชย จงัหวดัล�าพนู ส�าหรบัใช้เป็นศนูย์กลางในการรกัษาโรค 
เฉพาะทางในเขต 17 จงัหวดัภาคเหนอื อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงและนานาชาต ิเพือ่ส่งเสรมิ 
สร้างสขุอนามัย สร้างมาตรฐานการให้บรกิารทางการแพทย์ภายใต้การบรกิารสขุภาพ 
ทางเลอืกใหม่ เป็นศนูย์การเรยีนรู ้พฒันาทกัษะของบคุลากรทางการแพทย์และนกัศึกษา  
ณ พืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างศูนย์บรกิารการแพทย์หรภิญุไชย เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2564

มช. สานต่อพระราชปณิธาน  
สร้างอาชพีเกษตรกร  น�าสยามทวิลิป 
ไม้ดอกไทย สู่ตลาดโลก

 (อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย 
มหาเอก รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
กล่าวว่า มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่เป็นมหาวทิยาลยั 
ท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาคของวฒันธรรมล้านนา โดยได้ 
ให้ความส�าคัญต่อการรกัษาองค์ความรูภู้มปัิญญา 
และศิลปวฒันธรรมล้านนาให้คงอยู่ พร้อมสบืสาน  

และผสมผสานให้เข้ากับความทันสมัยของวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน 
  “ล้านนาสร้างสรรค์ หรอื Creative Lanna” เป็นยทุธศาสตร์ 
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ทีเ่น้นการเป็น 
ศูนย์กลางการรักษา อนุรักษ์และพัฒนาด้วยการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากสินค้า  
บรกิาร หรอืการท่องเทีย่วจากต้นทนุทางภมูปัิญญา ศลิปวฒันธรรม 
ล้านนา มกีารสร้างและรวบรวมองค์ความรูพ้ร้อมใช้ เพือ่น�าไปท�าให้ 
ประโยชน์ต่อชมุชนให้สามารถน�าไปต่อยอดด้วยการประยกุต์ บรูณาการ 
กบัการออกแบบรสนยิมวถีิชีวิตสมัยใหม่ ท�าให้เกิดการสร้างสรรค์ 
นวตักรรมร่วมสมยัและเตบิโตด้วยตนเองได้ ซ่ึงท่ีผ่านมาสามารถ 
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 101 ล้านบาท ด้วยการ 
สนับสนุนการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  
ปัจจบัุนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อยูใ่นระยะแรกของการด�าเนินโครงการ  
“การพฒันาย่านสร้างสรรค์ (Creative District)” และ “ศนูย์ออกแบบ 
การพัฒนางานล้านนาสร้างสรรค์ (CLC)” เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์  
   ในการด�าเนนิงานมหาวทิยาลยัได้ก�าหนดเป้าหมายกลยทุธ์ 
ด้านล้านนาสร้างสรรค์ไว้ 4 กลยทุธ์หลกั หรอืเรยีกอกีอย่างว่า 4 แจ่งล้านนา  

เพ่ือด�าเนนิการครอบคลมุทกุด้านเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน ประกอบด้วย 
 1. ภูมปัิญญาล้านนา (Lanna Wisdom) ศนูย์องค์ความรู ้
ด้านล้านนา เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปเป็นข้อมลูเกีย่วกบัหลกัสตูร 
ระยะสั้นและระยะยาว
 2. คลังความรู้ล้านนา (Lanna Knowledge) ฐานข้อมูล 
ด้านล้านนาความหลากหลายทางวฒันธรรมและผลงานตพีมิพ์ทาง
วิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 3. ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) นวัตกรรมท่ีได้รับ 
การพฒันา ธรุกจิเกิดใหม่และผลงานนวตักรรมเชงิสร้างสรรค์ทีต่่อยอด 
จากความรู้ด้านล้านนา
 4. ภูมิทศัน์วัฒนธรรม (Lanna Lanscape) กจิกรรมทีด่�าเนนิการ 
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์
  ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2562-2563 นั้น ได้ม ี
การด�าเนินกลยุทธ์ผ่านโครงการของแต่ละหน่วยงานภายใน 
มหาวทิยาลยั ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทล้านนาคด ี8 ด้านภมูปัิญญา 
ล้านนาสร้างสรรค์ เพือ่การต่อยอดทีย่ัง่ยนืผ่านนวัตกรรม ซึง่ตอบตวัชีว้ดั  

สร้างการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยภูมิปัญญา
ล้านนาสร้างสรรค์กับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

 (อ่านต่อหน้า 2)

Sustainable Development Goals (SDGs) ด้านที ่1 ขจดัความยากจน  
ทุกรปูแบบ ทุกสถานท่ี ด้านท่ี 3 รบัรองการมสีขุภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดี 
ของทุกคนทกุช่วงอาย ุ ด้านที ่4 รบัรองการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมและ 
ทัว่ถึง ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ทกุคน  ด้านท่ี 11 ท�าให้เมอืงและ 
การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์มีความปลอดภัยทัว่ถงึ พร้อมรบัความเปลีย่นแปลง 
และการพฒันาอย่างยัง่ยนื โครงการทีด่�าเนนิการ ได้แก่
  1. โครงการส่งเสรมิศกัยภาพความเป็นผูป้ระกอบการ  
ผ่านกระบวนการคิดและพฒันาธุรกจิล้านนาสร้างสรรค์ “Lanna 
Essence  Workshop” (ปั้นคน)
  2. โครงการพฒันาผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมล้านนา 
สร้างสรรค์ “Creative Lanna League” (ต่อยอดธุรกิจ)
  3. โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ (Art & 
Design Contest: Lanna Contemporary 2020)
  4. โครงการคดิถงึเชยีงใหม่ (Visit Chiang Mai, I miss you)  
ภายใต้โครงการคิด..แล้วต้องไปให้...ถึง

 จากพระราชด�าริของ พระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรชักาลที ่9  

ท่ีทรงรับสั่งว่า “งานน้ีเป็นประโยชน์ถึง 

ประชาชนอย่างแท้จรงิ อย่าได้หยดุ ให้ท�าต่อไป  

ชวนอาจารย์มหาวทิยาลยัให้มาช่วยกนัให้

มากขึน้ ช่วยให้ถงึประชาชน” คอื จดุเริม่ต้น 

ของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ ์

ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์  

ทีไ่ด้ท�าการศกึษาและพฒันาพนัธุไ์ม้ดอกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สายพนัธุไ์ม้ดอกไทย  

ในกลุ่มปทุมมาและกระเจียว ที่มีการน�าสายพันธุ์และลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น 

จากทัว่ประเทศมาผสมกัน  จนได้ลกูผสมท่ีดีท่ีสดุ สวยงาม ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็นไม้ตัด

ดอกเศรษฐกิจส่งออกที่ส�าคัญไปสู่ตลาดต่างประเทศ ในชื่อ สยามทิวลิป
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว สร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนืด้วยภมูปัิญญาฯ      (ต่อจากหน้า 1)

มช. สานต่อพระราชปณิธานฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบัีณฑติมงคล รองอธกิารบดี  
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�า ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดล�าพูน และ
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ นายวรยุทธ เนาวรัตน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน เพ่ือปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 
เก่ียวกบัการบรหิารจดัการ ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ในการวางแผนเพือ่พฒันาด้านการศึกษาและการพัฒนาระบบสาธารณสขุ 
ของจังหวัดล�าพูน โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง 
ศนูย์บรกิารการแพทย์หรภิญุไชยจงัหวดัล�าพนู  ณ ห้องรบัรอง ศาลากลาง 
จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธิการบดมีหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสุวรรณ ศึกษาธิการภาค 15  
เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ และปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ ส�านักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

  จากความทุม่เทของมหาวทิยาลยัส่งผลให้การด�าเนนิงาน 
ด้านล้านนาสร้างสรรค์ได้รับรางวลัและการประกาศเกียรติคณุ
ระดับประเทศ ได้แก่ 
  1. พพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณล้านนา มช. ได้รบัรางวลั 
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูด้เีด่น ประจ�าปี 2563 (Museum  
Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม 
ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 
  2. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์  
(มหาอนิทร์) ได้รบัรางวลั Museum Thailand Awards 2020 
ประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ประจ�าปี 2563 
(Museum Thailand Popular Vote 2020)

  ในปี 2564-2565 การด�าเนนิงานด้านล้านนาสร้างสรรค์  
จะสานต่อ 4 แจ่งล้านนา โดยจะขบัเคลือ่นผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ 
  1. โครงการเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ (Lanna Festival)  
ในปี พ.ศ. 2564 และปีพ.ศ. 2565
  2. โครงการข่วง(ลาน)วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. โครงการเร่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจยัและนวัตกรรม 
ด้านล้านนาสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพข้อมลูสูก่ารตพีมิพ์บทความในฐานข้อมลู Scorpus 
  4. ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติผ่าน CMU Lifelong 
Education
  5. โครงการออกแบบก่อสร้างศนูย์การเรยีนรูแ้ละ 
พฒันาองค์ความรูล้้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Center:  
CLC) (ส�าเรจ็ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2565) ส่งเสรมิหน่วยงาน  
Sandbox เพือ่รองรับการสร้างผลิตภณัฑ์ บรกิารและการบรหิาร 
จัดการ มุ่งสู่การบรรลุความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์

 ท้ังนี ้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้จดัท�า CMU Lanna Portal  
เว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาสร้างสรรค์ของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ให้ทกุคนสามารถเข้าไปศึกษาและน�าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ได้ทุกท่ีทุกเวลา ท่ี creativelanna.cmu.ac.th 

 ส�าหรบัเส้นทางก่อนจะมาเป็นพนัธุไ์ม้ดอกทีส่วยงาม 
ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ต้องผ่านการวิจัย ทดลองขยายพนัธุ ์โดยได้ ท�าการพฒันา 
พันธุไ์ม้ดอกพืน้เมอืงของไทยทีด่แูล้วมศีกัยภาพน�ามาเจยีระไน 
จนได้พันธุ์ที่สวยงาม ซึ่งจากการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 
ของทมีนกัวชิาการ น�ามาซึง่ความส�าเรจ็ของการน�าดอกปทมุ
มาผสมกับกระเจียว จนได้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ได้ดอกที่มี
ขนาดใหญ่ สะดุดตา สีสดใส อยู่ได้นานกว่าเดิมถึง 3 เท่า 
ได้ขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ในชุด Royal Thai เช่น พันธุ์ 
Thai Garnet ซ่ึงได้รับรางวลัยอดเย่ียมระดบันานาชาต ิในงาน 
ประกวดพชืสวนโลกปี 2009  พันธุ ์Great King พนัธุ ์Great Reign   
เป็นต้น ซ่ึงได้น�าไปจัดแสดงในต่างประเทศหลายต่อหลายครัง้  
เป็นท่ีชื่นชอบของผู้พบเห็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ปัจจบุนัเป็นไม้ดอกทีส่่งออกล�าดับท่ี 2 รองจากกล้วยไม้ ท้ังนี้ 
นอกจากตัดดอกขายแล้ว หวัพนัธุด์อกยงัเป็นทีต้่องการในกลุม่ 
ประเทศฝั่งยุโรป ซึ่งหลักๆ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์กับ
สหรฐัอเมรกิาเพือ่น�าไปปลกูต่อเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี ้ทาง

ศนูย์ฯ ยงัได้น�าพนัธุไ์ม้จากต่างประเทศมาปรบัปรงุพนัธ์ุและคดัเลอืก 
พนัธุใ์ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เช่น แกลดโิอลสั  
และว่าน 4 ทศิ จนกระทัง่สามารถปลกูได้ทัว่ประเทศ จากการพฒันา 
สายพันธุ์ไม้ดอกที่หลากหลาย พร้อมขยายผลสู่กลุ่มชาวบ้าน 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจน�าไม้ดอกไปเป็นอาชีพหลักหรือ 
อาชีพเสริมในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ 
พะเยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจาก 
ผลการด�าเนินงานกลุ่มไม้ดอก ปี 2563 สร้างรายได้รวมถึง 
18,590,214 บาท  
 ด้วยเป้าหมายสงูสดุของศนูย์บรกิารการพฒันาขยาย 
พนัธุไ์ม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ท่ีมุ่งมั่นในการสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน 
โดยหวงัให้ราษฎรมอีาชพีพ่ึงพาตนเองได้ จงึมแีนวทางส่งเสริม
ให้เกษตรกรทีม่ใีจรกัในการปลูกดอกไม้มาอบรม ถ่ายทอดความรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ 
สามารถส่งขายได้ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน .
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 คณะบริหารธรุกิจจดัประชมุสมัมนาสรุปผลการด�าเนินงาน  
วาระ 8 ปี (2555-2563) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรวิฒุิ   
บรูณพริ และแผนการบรหิารงาน วาระปี 2563-2567 และงาน  
AccBA Together เพือ่ให้คณาจารย์และบคุลากรได้รบัทราบ 
สรปุผลการด�าเนินงานของคณะบรหิารธรุกจิ ในรอบปี 2562  
ทีส่อดคล้องกบัการการมุง่สูก่ารรบัรองระดบันานาชาต ิInternational Accreditation  
(AACSB International –The Association to Advance Collegiate Schools of  
Business) และชี้แจงแผนการบริหารงาน วาระตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. พชิญา พลูลาภ รองคณบดี  
และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขยีวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมหารอื 
ความร่วมมอืด้านการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาผลติภณัฑ์จากผลติผลทางการเกษตร 
ผ่านระบบ Zoom กบั Dr. Chang, Wen-Ching, Vice President for International  
Affairs/ Program Hostess และ Mr. Mark Lan, Senior Project Manager  
จาก Providence University Taiwan ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พชิติปัจจา รกัษาการแทนรองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั  
และบุคลากรในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 
และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ให้การต้อนรบันางปิยะวนั จนัทราภานนท์  
เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมบุคลากร ในโอกาสท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
และแลกเปลีย่นรูด้้านการจดัการข้อมลูสารสนเทศทีเ่ก่ียวกบัการปฏบิตังิานและการให้
บรกิารนกัศกึษาของคณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชมุยทุธศาสตร์ 
อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรยีงไกร  
ศรธีนวบิญุชยั รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย 
วิทยาศาสตร์สขุภาพมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรตัน์ หงษ์สิบสอง  
อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาการวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ  
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนาพื้นที ่
ต้นแบบการพฒันาคณุภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยกุต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
ขั้นก้าวหน้า “Premium Product of Thailand ในทุกภูมิภาคของไทย”  
ซึ่งมีงบประมาณรวมกว่า 144 ล้านบาท ในส่วนการรับผิดชอบของสถาบันฯ  
มงีบประมาณ 36 ล้านบาท โดยมีกจิกรรมการศกึษาแบบการวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์ 
ในขั้นก้าวหน้า เพ่ือให้เกิด Premium Product of Thailand ในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคละ 9 ผลติภณัฑ์ รวม 36 ผลติภณัฑ์  
ผลกัดนัไปสูต่ลาดนานาชาต ิและร่วมกนัสนบัสนนุงานวชิาการ ให้ค�าปรกึษา ร่วมตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพงานตามหลักวิชาการท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขโครงการพัฒนา 
พืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคณุภาพชวีติตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยกุต์สู ่“โคก หนอง นา  
โมเดล” เหล่านี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูเ่ป้าหมายความยัง่ยนื และน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพยีงและแนวคดิเกษตรทฤษฎใีหม่เป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนในพืน้ที ่
ชนบท เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ทีเ่กิดความสขุ ด�าเนินชวิีตอย่างพอเพยีงต่อไป ณ เวทกีลาง  
อาคารชาเลนเจอร์ 2 อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจ.นนทบรุ ีเมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
24 มกราคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สานต่อภูมิปัญญาเครื่องเงิน เครื่องเขิน  
สู่การพฒันาทกัษะอาชพีชมุชนววัลาย จ.เชยีงใหม่ 
ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจาก COVID-19   
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา เบญจวรรณ
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อ�านวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  
รับมอบผักปลอดสารพิษที่ได้ร่วมการปลูกภายในคณะ จากผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์  
เพื่อแสดงความขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ท่ีให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา 
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษาด้วยดีมาตลอด ณ อาคารส�านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารย์และนกัวจิยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ TOP 2% นกัวทิยาศาสตร์ของโลก  
ที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์  สาขา Analytical Chemistry  
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์  สาขา Materials  
• ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา  คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ พาณิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  สาขา Materials
• รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ ทองเต็ม  คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
• รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Physics 
• Dr. Christopher K. Morley คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Geochemistry & Geophysics 
• Dr. Louis Lebel  คณะสังคมศาสตร์  สาขา Environmental Sciences  
• Prof. Hung T. Nguyen คณะเศรษฐศาสตร์  สาขา Al & Image Processing

* ข้อมูลโดย Stanford University 2020

คณาจารย์และนักวิจยั มช. TOP 2% 
นกัวทิยาศาสตร์ของโลก ทีม่ผีลงาน
ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 25 - 31 มกราคม 2564

29 ธันวาคม 2563วันศุกร์

เวลา 09.00 น.
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 
School of Lifelong Education) จัด Zoom Webinar  
ในหวัข้อ  "อาจารย์จะสอนออนไลน์อย่างไร...ให้ปัง” ในวันศุกร์ท่ี  
29 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  ส�าหรบัคณาจารย์
ระดบัมหาวทิยาลยัไทยและผู้ทีส่นใจทัว่ไป  INNOVATION ในวนัศกุร์ที่  
11 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ Avani 
Riverside Hotel กรุงเทพฯ

เวลา 09.00 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม 
ระยะสัน้ เรือ่ง “Tricks and tips for bone graft techniques: 
an intensive course” ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที ่ 
31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม 
แคนทาร่ี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคาร 25 มกราคม 2564 

เวลา 08.30 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปาก 
และใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะ 
ปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิดและการใช้นวัตกรรมนาโซฟอร์ม”  
ระหว่างวนัจนัทร์ที ่25 - วนัศกุร์ที ่29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Startup มช. ผลผลิตการบ่มเพาะธรุกิจจาก 
STeP น�าเครื่องฉายรังสี UVC  รับรางวัล
ผลงานวจิยัและนวตักรรมเด่นตอบรบัชวีติ
วิถีใหม่ New Normal จากกระทรวง อว.

นักศกึษาทันตแพทย์ชนะเลิศประกวด 
ผลงานวิจัย "The 23rd Student 
Clinician Research Program "

 บรษิทั มณจีนัทร์ ไอโอท ีโซลูชนั จ�ากดั รบัรางวัลผลงานวจิยัและนวตักรรมเด่นตอบรบั 
ชวีติวถิใีหม่ (New Normal) และการปรับตัวอนัเนือ่งมาจากภาวะวกิฤต COVID-19 ปี 2563  
จาก ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ในงานแถลงข่าวยทุธศาสตร์กระทรวง อว. ประจ�าปี 2563  
ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ เมื่อวันที่  
24 ธันวาคม 2563

 ผลงานนวตักรรมผสานเทคโนโลยีในการสร้างเคร่ืองฉายแสง UVC ฆ่าเชือ้แบบเคล่ือนที ่ 
“V-Free By Maneejun” โดยสามารถก�าเนดิแสง UV ทีม่คีวามเข้มข้นในช่วงคลืน่ 253.7 นาโนเมตร  
ส�าหรบัฆ่าเชือ้ท�าความสะอาดพืน้ทีม่รีะบบอากาศปิดเช่นสถานพยาบาลและวสัดทุางการแพทย์  
ช่วยลดความเสีย่งของการตดิโรคแก่บคุลากรและผูใ้ช้บริการสถานพยาบาล พร้อมลดต้นทุน
ในการท�าความสะอาดได้ โดยปรับแต่งอุปกรณ์ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายเพื่อความสะดวก
ต่อการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ส�าหรับการฆ่าเชื้อในห้องต่างๆ รวมถึงพื้นที่แออัดซึ่งยากต่อ 
การท�าความสะอาด ท้ังยงัมรีะบบหยุดการท�างานฉกุเฉนิ พร้อมควบคมุการท�างานผ่านระบบ  
IOT แสดงผลประสทิธภิาพการท�างาน โดยสามารถส่งต่อไปยงัห้องปฏิบติัการเพือ่วเิคราะห์เชือ้ 
และรายงานผลอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลอด UVC ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  
ท�าให้สะดวกต่อการใช้งานและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 
จากผู้ผลิตรายอื่น

 ปัจจุบัน V-Free by Maneejun ได้น�าไปใช้งานแล้วกว่า 11 แห่ง ทั้งโรงพยาบาล
และสถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย ์
จาก อย., รบัรองคณุภาพความปลอดภัยจาก PTEC พร้อมอยูใ่นระหว่างการยืน่ขอการรบัรอง
จาก มอก. เพิม่ประสทิธภิาพผลิตภัณฑ์ผลการทดสอบด้วยการวจิยัร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมท้ังอยู่ในระหว่างการขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยคาดว่า  
จะได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมภายในต้นปี 2564 ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทยแสดงความพร้อมการใช้งานเชงิพาณชิย์ผ่านการจดัซือ้จดัจ้างสาธารณะ 
(Public Procurement) เพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศต่อไป

 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย  

นทพ.ธนุณัฐ เจริญสุข นทพ.ภูมิระพี พนาสันติภาพ นทพ.กิตติทัต วันหนุน และ  

นทพ.พศวัต ลู่พรธนพัฒน์   ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัย "The 23rd  

Student Clinician Research Program "  จากผลงาน เรือ่ง “Investigation of antimicrobial  

properties of Mangiferin on multi-species Enterococcus faecalis - Candida albi-

cans biofilm in an ex vivo tooth model”  โดยมี อาจารย์ ทพ.ดร.วรตัม์  ลีลาพรพิสฐิ  

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 111 (2/2563) ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563


