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 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ประธานมลูนธิพิฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มอบเงนิจ�านวน 100,000 บาท  

(หน่ึงแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เพื่อสร้างที่พักอาศัย 

แก่ผูป่้วยมะเรง็ท่ีต้องรบัการรกัษา ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

กบัมูลนธิต่ิอต้านโรคมะเรง็ภาคเหนอื โดยศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เฉลยีว  

ปิยะชน ประธานมลูนธิต่ิอต้านโรคมะเรง็ภาคเหนอื พร้อมด้วยคณะกรรมการมลูนธิฯิ 

ร่วมรบัมอบ ณ ห้องประชมุ 801 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

พัฒนานวัตกรรมน�้ามันสกัดจาก
แมลงทหารเสือ สู่ กีฏส�าอางยกระดบั
ความสามารถ เสริมอาชีพชุมชน  
ต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรม

 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. น�าเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน

 (อ่านต่อหน้า 2)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าขยะ 
มาแปรเป็นพลงังานทดแทน ตอบโจทย์การน�า
ขยะมาสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อยอด
เป็นต้นแบบให้กับชุมชน 

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร 
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิดเผยว่า จากการ 
ด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทางด้าน 
สิง่แวดล้อมและพลังงาน หรือ CMU Smart City Clean Energy  
Waste Management แบบเชงิรกุอย่างต่อเนือ่ง ตวัอย่าง
ต้นแบบด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมหนึง่ของมหาวทิยาลยั 
คือ  ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร ซึ่งจัดตั้งขึ้น 
เพือ่บรหิารจดัการขยะมลูฝอยทีเ่กดิข้ึนในชุมชนมหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่แบบครบวงจร ด้วยแนวคดิ Zero Waste ลดปรมิาณ
ขยะตัง้แต่ต้นทาง เพือ่ให้เหลือขยะทีน่�าไปก�าจัดน้อยทีส่ดุ 
จนกลายเป็นศนูย์ ไม่เพียงเท่าน้ัน ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล 
ครบวงจร ยงัเปลีย่นขยะให้เป็นพลังงานน�ากลับมาใช้ต่อไป
ได้อีกด้วย 
 ชมุชนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มผีูอ้ยูอ่าศัยราว 46,000 คน  
มขียะส่งมายงัโรงคดัแยกฯ ของศนูย์บรหิารจดัการชวีมวล 
ครบวงจร วันละประมาณ 15 ตัน มีการใช้เครื่องจักร 
ในการคดัแยก เพ่ือน�าสารอนิทรย์ี หรอืเศษอาหารออกจาก
ขยะแห้ง เพือ่น�าไปหมกัเป็นก๊าซชวีภาพ พลังงานทดแทน  
ส่วนขยะทีเ่หลอืสามารถน�าไปรไีซเคลิ จากการบรหิารจดัการขยะ 
ท�าให้สามารถลดปรมิาณขยะทีส่่งไปฝังกลบได้ตามเป้าหมาย 

และสามารถบรหิารจดัการขยะอ่ืนๆ ได้ โดยใช้เทคโนโลยเีข้ามา 
ช่วยเพ่ิมคุณค่าและมลูค่าของขยะ ได้แก่ เทคโนโลยีการคัดแยกขยะ  
เทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพส�าหรบัหมกัย่อยร่วม เทคโนโลยกีารผลติ 
ก๊าซไบโอมเีทนอดั (CBG) เพ่ือให้เกดิกระบวนการจดัการขยะ
แบบครบวงจร ใช้เป็นเชือ้เพลิงส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และปรบัปรงุคณุภาพเพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิ 
ส�าหรับรถตูส้าธารณะ ขส.มช. เพือ่วิง่รับ – ส่งนกัศกึษาและบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย ซึง่นบัว่าเป็นพลังงานทดแทนท่ีมาจากขยะท่ี
เกดิประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมและเหน็ผลจรงิ 

นอกจากนีย้งัมกีารน�าขยะส่วนอืน่ ๆ  ไปแปรรปูเป็นพลงังาน 
เช่น ขยะพลาสตกิได้น�าไปแปรรปูเป็นเช้ือเพลงิ RDF และใช้
เป็นส่วนผสมของยางมะตอยกับอิฐบลอ็กปพูืน้ถนน ซึง่ขณะนี้ 
ได้ทดลองใช้ในศนูย์บรหิารจดัการชีวมวลฯ แล้ว ส่วนขยะชีวมวล 
ถูกน�าไปใช้เป็นถ่านกัมมันต์และเชื้อเพลิงอัดแท่ง กากไขมัน
ถูกน�าไปผลิตเป็นน�้ามันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นส่วนผสมของเชื้อ
เพลิงดีเซล เป็นต้น  รวมถึงยังมีโครงการศกึษาพฒันาการใช้
ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสตกิเหลอืใช้เพือ่น�ามาท�าถนน

 เป็นทีย่อมรับว่า ปัจจบุนัตลาดส่งออก 
ให้ความสนใจกับแมลงเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก  
รวมถึงภาคธุรกิจในรูปแบบของอาหารหรือ
สารสกัด ซึ่งแนวโน้มว่าโปรตีนและสารสกัด
จากแมลงจะเตบิโตอย่างรวดเรว็และมโีอกาส
ที่จะขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ 
ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จงึได้ด�าเนนิงานโครงการวจิยัด้านแมลงทีพ่ร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยผลกัดนันวตักรรม
จากแมลงทหารเสือเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์และความงาม ภายใต้แผนงาน  
สเปียเฮด (Spearhead program) ตามแนวทางด้านเศรษฐกจิของส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ซึ่งเป็นแผนงานวิจัย
และนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมาย 
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
แห่งการประกอบการในประเทศไทย
 โครงการนวัตกรรมผลติภณัฑ์เวชส�าอางครบวงจรจากแมลงทหารเสอื ครอบคลมุ
การท�างานหลายด้าน จากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เรื่อง 
ของการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน โดยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหา 
แนวทางการเพาะเลี้ยงว่าควรเลี้ยงอย่างไร สิ่งแวดล้อมอย่างไรท่ีดี ซึ่งถ้าหากเลี้ยงใน
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม จะท�าให้แมลงเจริญพันธ์ุได้ดี เรื่องการปรับสูตร
อาหารเพื่อให้ตัวอ่อนขาวขึ้น น�้ามันมีคุณภาพ ใส และมีกลิ่นลดลง ไปจนถึงขั้นตอนของ
กระบวนการท�าแห้ง การรีดสกัดน�้ามัน ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มช. น�ำเทคโนโลยเีพิม่มูลค่ำเปลีย่นขยะฯ     (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดี พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เข้าพบ พลตรี สบืสกลุ บัวระวงศ์ ผูบ้ญัชาการ 
มณฑลทหารบกที ่33 ค่ายกาวลิะ ในโอกาสทีม่าสวสัดปีีใหม่ประจ�าปีพุทธศักราช  
2564 และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาความร่วมมือกับ 
มณฑลทหารบกที ่33 ค่ายกาวลิะในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที ่33  
ค่ายกาวลิะ เมือ่วันที ่22 มกราคม 2564

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดี  
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เข้าพบ นายเจรญิฤทธิ ์สงวนสัตย์  
ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ ในโอกาสทีม่าสวสัดปีีใหม่ประจ�าปีพทุธศักราช 2564  
และปรกึษาหารือแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษา 
และการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ และกองแผนงาน  
ส�านกังานมหาวทิยาลยั ได้จดักจิกรรม Workshop ภาพอนาคตของมหาวิทยาลยั
ด้วยการท�า Foresight ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  
โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดี  
และประธานคณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภายในกิจกรรมให้
คณะท�างานได้ร่วมกันกวาดและจับสัญญาณประเด็นภาพอนาคตที่ส�าคัญ 
ของมหาวิทยาลัยใน 5-10 ปี และเพื่อให้ได้ฉากทัศน์ในการจัดท�าแผนพัฒนา 
การศึกษาฯ ระยะที ่13 ต่อไป ณ ห้อง The Brick X ชัน้ 1 อาคารอทุยานวทิยาศาสตร์ 
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2564

 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สงิหราชวราพันธ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Eduardo Klien, Regional Director for HelpAge  
International ในโอกาสท่ีมาปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืด้านการดแูล 
ผูส้งูอาย ุภายหลงัจากทีไ่ด้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกับ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องรับรอง อาคารยทุธศาสตร์ ส�านกังานมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2564

แอสฟัลต์คอนกรีตผสมพลาสติกทีใ่ช้แล้ว ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท กลุม่บรษิทั ดาว 
เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั  
(มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
 ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรสามารถ 
ลดปรมิาณการก�าจดัขยะแบบฝังกลบ และการผลติพลงังาน
ทดแทนได้เพิม่ขึน้ โดยสามารถผลติน�า้ก๊าซชีวภาพได้วนั
ละกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร น�าไปปรับปรุงคุณภาพและ
ผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้ในศนูย์ฯ 5,200 กิโลวัตต์ต่อชัว่โมงต่อปี  
และผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ CBG ส�าหรับ
รถยนต์ปีละ 18,000 กิโลกรัมต่อปี สามารถลดปริมาณ
การก�าจัดขยะแบบฝังกลบและเผาได้ 4,050 ตันต่อปี  
ลดการฝังกลบ ขยะเปียกและเศษอาหารได้ 500 ตันต่อปี  
และลดการฝังกลบกากไขมันได้ 125 ตันต่อปี และลด 

การปลดปล่อยปริมาณคาร์บอน (Carbon reduction)  
ได้ถงึ 22,000 tCO2/y   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นอกจาก
จะสามารถจดัการกบัขยะ และเปลีย่นเป็นพลงังานทดแทน  
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  
ยงัพร้อมต่อยอดเป็นต้นแบบให้กบัชมุชนได้ศกึษา เรยีนรู้
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามแต่บริบท
ของชุมชน 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เดนิหน้าสูม่หาวทิยาลยัช้ันน�า 
ภายใต้ยทุธศาสตร์เชงิรกุ ด้านนวตักรรม ด้านสิง่แวดล้อม
และพลังงาน ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs)  ทั้งนี้
เพ่ือให้สังคมและชุมชน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

และคณะวทิยาศาสตร์ จากการวจัิยท�าให้ได้น�า้มนัทีเ่พิม่ขึน้ 
จากเดิม 4% เป็นประมาณ 6.5% ได้น�้ามันคุณภาพดี 
กลิ่นจางลง และมีสีท่ีดีข้ึน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคือ
การน�าสารสกัดน�้ามันเป็นสารส�าคัญในเครื่องส�าอาง จึง
น�ามาสู่การท�าวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์ ท�าเครื่องส�าอาง 11 ต�ารับ จากการวิจัย
พบว่าเมื่อน�าน�้ามันจากแมลงทหารเสือมาผสมในเครื่อง
ส�าอางพบว่ามีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการซึมผ่านผิว
ได้ดี ป้องกันการเกิดสิว ลดปัญหาริ้วรอย และปัญหา 
ฝ้า กระ โดยในกระบวนการได้มกีารทดสอบฤทธิท์างชวีภาพ  
รวมถึงทดสอบประสิทธิผลโดยแพทย์ผิวหนัง และเพื่อ
ความปลอดภัย โครงการได้น�าน�้ามันไปส่งตรวจสอบ
เรื่องการเป็นพิษหรือการแพ้ใน Lab ที่ได้มาตรฐาน
ระบบการควบคุมคุณภาพและทดสอบความปลอดภัย

ของ OECD GLP ทีป่ระเทศเกาหลใีต้ รวมถงึการท�างาน 
ร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยด้วย
 จากการด�าเนินการทั้งหมด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ เพื่อ
น�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการ
วิจัยได้ค�านึงถึงการเติบโตในอนาคตหากเกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมากข้ึน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงมีโรงเรือน
ต้นแบบท่ีมีระบบการควบคุมท่ีมีคุณภาพ การพัฒนา 
บคุลากรภาคการเกษตร เพือ่เพิม่ศกัยภาพขดีความสามารถ  
สามารถน�าไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ ได้อย่างหลากหลาย  
ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูใ่ห้แก่เกษตรกร  
และความมัน่คงทางอาหารของโลกน�าไปสูค่วามเป็นอยู ่
ท่ีดขีอง ชมุชน ยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ 
ภูมิภาค ตลอดจนต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ 

พฒันำนวัตกรรมน�ำ้มนัสกดัฯ            (ต่อจากหน้า 1)
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 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา  
หวัข้อ “Aggie Overview: มมุมองเชงิระบบ เพือ่มุง่สู ่Smart Agriculture 
for Better Life”  เพื่อการพัฒนากระบวนการท�างานของทุกหน่วยงาน
ภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ  โดยได้รบัเกยีรตจิากผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
เป็นวทิยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบญุญวาส ล�าเภาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 อาจารย์ ดร. กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร วทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ พร้อมด้วยเลขานุการฯ และหัวหน้างาน 
ให้การต้อนรบัคณะศกึษาดูงานจากส�านกังานบรหิารงานวจิยั  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 
ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ งานบริหารงานบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานร่วมกัน ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�า ผู้อ�านวยการศูนย์การ
ศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม ่“หริภญุไชย” จงัหวัดล�าพนู ใหก้ารต้อนรบั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประสานงานศูนย์แม่ข่าย
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
(อพ.สธ.-มช.) และคณะ ในโอกาสหารือแนวทางการบริหารกิจกรรม 
งานวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากรตามโครงการ อพ.สธ.-มช. ในพื้นที่ของ
ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และเยีย่มชมห้องศนูย์แสดงข้อมลู
ทรัพยากรเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ  ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
31 มกราคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไขข้อสงสัยในเรือ่งใกล้ตวักบั COVID-19
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์สวุฒัน์ จรยิาเลศิศกัดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทย์วฒันา และรองศาสตราจารย์  แพทยห์ญิงนิรมล  นาวาเจรญิ   

นกัศกึษาเก่า มช.รหสั 15  บรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท สมทบกองทนุผูป่้วยเดก็ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  โดยม ีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณฐัพงษ์ อัครผล และ รองศาสตราจารย์  

แพทย์หญิงประไพ  เดชค�ารณ อาจารย์ประจ�าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมรับมอบ 

ณ โรงแรม แอ่วนิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นักศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ได้รบั 
รางวัล ชนะเลิศ ในระดับนานาชาติ จากการ
ประกวดออกแบบ Winter Pavilion London

 นายพัสกร ยะนา  นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวลั  
ชนะเลศิ ในระดบันานาชาต ิจากการประกวดออกแบบ 
Winter Pavilion London การสร้างศาลาส�าหรบัใช้งาน 
หลายรูปแบบในสวนสาธารณะ Hyde Park ที่เป็น
สัญลักษณ์ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อผู้คน ธรรมชาติ และ
สถาปัตยกรรม โดยการออกแบบศาลาต้องเน้นให้เหน็ถงึ 
การเฉลมิฉลองและภมิูทศัน์ฤดหูนาว จากการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ได้
 แนวความคิดในการออกแบบ : เมือ่ฤดหูนาว ทกุคน 
ต้องการหาพืน้ทีท่ีอ่บอุน่ในการพกัพงิในยามร่างกายหนาว 
หรือจิตใจเปล่าเปลีย่ว ในฤดทูีท่กุคนควรจะเฉลิมฉลองนี้
ไม่มใีครทีค่วรอยูเ่ดีย่วดาย pavilionนี ้จะเป็นจดุเยีย่มชม 
ในฤดกูาล และช่วยให้ความรูส้กึอบอุน่แก่ทกุคน การเป็น 

พืน้ทีพ่เิศษให้กับทกุคน และการเป็นสนามเด็กเล่นให้กบัเด็ก ๆ   
และยังส่งเสริมในการเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูที่มีผลต่าง  
วสัดตุ่าง ๆ  ทีใ่ช้ในโครงการ pavilionนีจ้ะเป็นสญัลกัษณ์ 
ให้กับทุกคนท่ีมาเยี่ยมเยือนพ้ืนที่ตรงนี้ ให้รู ้สึกถึง 
ความอบอุ่นและความสนุกสนานในช่วงเวลานี้
 แนวความคดิหลกัคอืการน�าเรือ่งของกจิกรรม
ในฤดหูนาว เช่น การป้ันมนษุย์หิมะจงึท�าการถอดรปูร่าง
และปรับรูปแบบให้ดูเรียบง่ายมากขึ้น โดยการปรับให้
เป็นฟอร์มในรูปทรงเรขาคณิต นอกจากน้ียังคิดข้ึนมา
แบบระบบโมดลู่าท่ีสามารถถอดประกอบได้เม่ือหมดช่วง
ฤด ูและการคดิยงัค�านึงถึงสิง่ท่ีมองไม่เหน็น่ันคอืเรือ่งของ
อณุหภูมิในฤดท่ีูหนาวเหนบ็จงึน�าเทคโนโลยใีนการสร้าง
ความอบอุน่เพือ่ให้เกดิสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone)  
ผ่านระยะทีเ่หมาะสมและการสมัผสัให้แก่คนทีเ่ข้ามาใช้งาน

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19  
ได้จดัให้มสีถานการณ์จ�าลองซ้อมรบัและดแูลผู้ป่วยในกรณทีีต้่องท�าการ
ผ่าตัดผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น.
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ จดัสมัมนา
พัฒนาองค์กร (OD) ฝ่ายการพยาบาล เร่ือง “การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ MED PMS (Performance  
Management System)  in Nursing Division”  รุ่นที ่6 ในวนัเสาร์ที่  
6 กมุภาพนัธ์ 2564 และรุ่นที ่7 ในวันอาทติย์ที ่7 กุมภาพนัธ์ 2564   
เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ Horizon Village Resort และสวน 
พฤกษศาสตร์ทวีชล เชยีงใหม่ ส�าหรบับคุลากรทางการพยาบาล
ทุกระดับ ฝ่ายการพยาบาล รุ่นละ 320 คน

6 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง 
เทคโนโลยกีารออกแบบการผลิตและประกนัคณุภาพ
เภสัชภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบการสัมมนา
ออนไลน์ (Webinar)

วันอังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการอคัคภัีย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม่ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง  
“การใช้เครือ่งดบัเพลงิ 2564” รุน่ที ่3 ในวันองัคารที่  
2 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 – 16.15 น.  
ณ ห้อง RB 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 
และบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลทิศตะวันตก  
คณะแพทยศาสตร์

4 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 07.00 น. 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จดักจิกรรมสภากาแฟเวยีงเจด็ลนิ ครัง้ที ่3/2564  
ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 08.00 น.
ศนูย์บริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดักาดวฒันธรรม กาดโก้งโค้ง ในวนัพฤหสับดีที่  
4 - วนัศกุร์ที ่5 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. พบกบั 
โปรโมชัน่พเิศษ ผักและผลไม้ปลอดสารพษิ ของขวญัจากก้อนดนิฟาร์ม 
ณ ลานจอดรถภาควชิาสตัวศาสตร์และสตัว์น�า้ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรส�านักหอสมุดคว้า 3 รางวัลใหญ่ 
การน�าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

             บคุลากรส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ได้รบัรางวลัการน�าเสนอผลงานวชิาการ ระดบัดเีด่น  
จ�านวน 2 รางวัล คือ ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1  
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และประเภท
บรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ รวมทั้ง
ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 
การจัดการทรพัยากรสารสนเทศ ในการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิPULINET ครัง้ท่ี 11 (The 11th  

PULINET Online National Conference: 
PULINET 2021) ภายใต้แนวคดิ "New Normal  
Library: Opportunities & Challenges"  จดัโดย 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
(PULINET) ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

ผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
 1.  รางวัลน�าเสนอผลงานระดับดีเด่น  
ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แก่ นางชมพูนุช  สราวุเดชา  
ผลงานเรื่อง การศึกษาความต้องการใช้วารสาร
ทางการแพทย์ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การน�าเสนอผลงานวิชาการในการประชมุ 
วิชาการ PULINET นั้น ส�านักหอสมุดได้รับ 
รางวลัอย่างต่อเนือ่ง และในปี 2564 นี ้มผีลงาน 
วชิาการท่ีได้รบัคดัเลอืกให้ไปน�าเสนอในประเภท
บรรยายและโปสเตอร์ รวมจ�านวน 11 ผลงาน 
            การประชุมวชิาการระดบัชาต ิPULINET  
ครัง้ที ่11 (The 11th PULINET Online National  
Conference : PULINET 2021) เป็นเวที
การน�าเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วม 
การประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด
สถาบนัอดุมศึกษา บรรณารกัษ์ นกัเอกสารสนเทศ  
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ บคุลากรห้องสมดุสถาบนั
อดุมศกึษา อาจารย์ในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ จากทัว่ประเทศ ผ่านระบบ 
ออนไลน์ จ�านวน 1,042 คน ซึ่งมีผู้น�าเสนอ 
ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จ�านวน 66 ผลงาน

 2. รางวัลน�าเสนอผลงานระดับดีเด่น  
ประเภทบรรยาย กลุม่ 2 การบรกิารสารสนเทศ ได้แก่  
นายปราชญ์ สงวนศกัดิ ์ นางสาวอุทมุพร มณวีรรณ์  
และนางสาวชณัษา สีแดง ผลงานเรือ่ง การพฒันา 

ระบบเชือ่มโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยมื/คืน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแบบอตัโนมตัิ
 3. รางวลัน�าเสนอผลงานระดบัดี ประเภท 
บรรยาย กลุม่ 1 การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ  
ได้แก่ นางกชพร ศรีพรรณ์ และนางสาวดวงฤทัย  
ณ ทุง่ฝาย ผลงานเรือ่ง การเพิม่โอกาสการเข้าถงึ 
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมิน
กระบวนการท�างานตามแนวทาง ADLI

5 กุมภาพันธ์ 2564วันศุกร์วันพฤหัสบดี วันเสาร์


