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มช. สร้าง Community Dogs ในโครงการ 
(ห)มา ซเีอม็ยเูปล่ียนสุนขัจร เป็น สุนขัชมุชน  
อยู่ร่วมกับคนอย่างยั่งยืน

มช. ชโูครงการฟ้ืนฟกูารท่องเทีย่ว
หลงัวกิฤตโควดิ-19 ภายใต้แนวคดิ 
Gastronomy Tourism : LANNA 
Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2563 
Thailand Quality Class : TQC 2020

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 มีความหลากหลายและซับซ้อน	 
อย่างไรก็ตาม	 ด้วยการแข่งขันที่มีเพ่ิมมากขึ้น	 รวมถึงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม	 ท�าให้อุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวอ 
ยู่ตลอดเวลา	โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19	รูปแบบของการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไป 
อย่างมาก	นอกจากน้ีแล้วอาหารยังเป็นเหมอืนจดุรวบรวมระหว่างวฒันธรรมขนมธรรมเนียม	 
และเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่	 ๆ	 อาหารจึงเป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ 
ประการหนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วให้เดนิทางมายงัแหล่งท่องเทีย่วได้	การท่องเทีย่ว
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร	เกิดขึ้น
 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
และบรรจุภัณฑ์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เปิดเผยว่า	 โครงการ	 Gastronomy	 Tourism:	 
LANNA	Gastronomy	“คดิถงึเชยีงใหม่”	เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ 
และสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา	 เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม	่
ให้เติบโต	 มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้	 แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
ทีส่ามารถเผยแพร่การด�ารงชพีของชาวเชยีงใหม่ให้ออกสูส่ากล	ผ่านตวักลางทางด้านอาหาร	สามารถ
ยกระดบัและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารตัง้แต่ต้นน�า้	ซึง่เป็นการส่งเสรมิ 

	 ด้วยจ�านวนประชากรสนุขัในมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	ที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในพื้นที่สาธารณะ
หรอือยูร่่วมกบั		ชุมชุนในคณะและหน่วยงานต่างๆ	
พบว่า	 มีมากกว่าหนึ่งร้อยตัว	 ทั้งที่เป็นมิตรและ
ไม่เป็นมิตร	 สุนัขที่ไม่เป็นมิตรและจับบังคับไม่ได้
มักก่อปัญหาด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย	
เช่น	 สร้างความบาดเจ็บและหวาดกลัวเนื่องจาก
พฤติกรรมที่ก้าวร้าว	 ก่อความร�าคาญจากเสียง
และความสกปรก	 และที่ส�าคัญมีโอกาสแพร ่
โรคตดิต่อจากสตัว์สูค่น	เช่น	โรคพษิสนุขับ้า	อีกด้วย	 
นอกจากนี้	 ยังส่งผลให้จ�านวนประชากรสุนัข 
เพิม่มากข้ึนเพราะไม่สามารถควบคมุการผ่าตดัท�าหมนัได้ 
การ	 "Set	 Zero"	 ที่ เหมาะสมกับบริบท 
ของชมุชนชาว	มช.	คือไม่ได้ท�าให้เป็นศนูย์	แต่หมายถงึการท�าให้ไม่มสีนุขัจรจดัในพ้ืนที	่จงึเกดิเป็น 
โครงการ	(ห)มา	ซีเอม็ย	ูหรอื	MaCMU	Project	เริม่ต้นเปลีย่น	สนุขัจรจัด	หรอื	สนุขัไร้บ้าน	ในเขต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้เป็นสุนัขชุมชน
	 จากกระบวนการหารอืและศกึษาแนวคดิต่าง	ๆ 	เพือ่ทีจ่ะจัดการปัญหาสนุขัภายใน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ทางโครงการได้เลง็เหน็ว่าจรงิๆ	แล้ว	การน�าสนุขัออกจากพืน้ทีไ่ม่ใช่เป็น 
การแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน	เนือ่งจากในทีส่ดุกจ็ะมสีนุขัจากพืน้ทีอ่ืน่เข้ามาอยูแ่ทนทีส่นุขัตวัทีย้่าย 
ออกไปตามหลกัธรรมชาต	ิจงึได้มกีารสร้างระบบในการจัดการสนัุขให้สามารถอยูก่บัชมุชนได้ 
และเกิดการดแูลอย่างเป็นระบบมากขึน้	ภายใต้โครงการจดัการปัญหาสนุขั	มช.	หรอื	MaCMU	Project	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดย	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ร่วมกับ	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับการประกาศรางวัล
อันทรงเกียรติการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 ประจ�าปี	 2563 
Thailand	Quality	Class	:	TQC	2020 จากส�านกังานรางวลัคณุภาพ 
แห่งชาต	ิสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ 
พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และ 
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญงิอษุณย์ี  
ค�าประกอบ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินพธิแีถลงข่าว 
ผลรางวลัคุณภาพแห่งชาต	ิจดัโดยสถาบนั 
เพิม่ผลผลติแห่งชาต	ิสถาบนัเครอืข่าย 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม	 ในฐานะ 
ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ 
ณ	โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตัล	กรงุเทพฯ	 
เมื่อวันศุกร์ที่	5	กุมภาพันธ์	2564	

 งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้	 
ได้รับเกียรติจากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวผลรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อธศิานต์ วายภุาพ ผูอ้�านวยการสถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาต	ิ 

และ	ดร.ปิยะบตุร ชลวจิารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวลั 
คุณภาพแห่งชาติ	 กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดี	 
ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ	 ในวันศุกร์ที่	 19	
มีนาคม	 2564	ณ	 หอประชุมใหญ่	 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย	กรุงเทพฯ
	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้น�าเกณฑ์รางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ	(TQA)	ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ
องค์กรท่ีเป็นเลิศ	ทัดเทียมระดบัมาตรฐานโลก	(World	Class)	
หรือในระบบการศึกษาเรียกว่าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการยกระดับการด�าเนินการและพัฒนาการในด้านต่างๆ	
ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั	และระดบัส่วนงาน	ตลอดจนกระตุน้
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ	ส่งผลให้องค์กรเกิดการบรูณาการกระบวนการท�างาน
ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ	มผีลลพัธ์การด�าเนนิการทีด่ขีึน้
อย่างต่อเนือ่ง	และส่งมอบคณุค่าทีด่ขีึน้อยูเ่สมอให้แก่ลกูค้า	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ชุมชนและสังคม

 (อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มช. ชูโครงการฟ้ืนฟกูารท่องเทีย่วฯ            (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ	อธิการบดมีหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมพธิยีกเสาเอก	 
เสาโท	ส�าหรับก่อสร้างศนูย์ส่งเสริมพฤฒพิลงัผูส้งูอายุ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
(CMU	Senior	Wellness	Center)	บนพืน้ทีต่ดิรมิแม่น�า้ปิง	ต.ป่าแดด	อ.เมอืง	 
จ.เชยีงใหม่	เพ่ือเป็นต้นแบบในการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุสีขุภาพด	ีรองรบั 
สงัคมผูส้งูอายแุละการเป็นเมอืงสขุภาพของเชยีงใหม่	ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ผูส้งูอายุทกุรปูแบบ	มุง่เน้นการอบรมการดแูลผูส้งูอาย	ุทัง้ตวัผูส้งูอายเุอง 
และผู้ดแูลผูส้งูอาย	ุซึง่จะตอบโจทย์ของการใช้ชีวิต	การดูแลสขุภาพ	ด้วยเป้าหมาย 
คอืลดอตัราการเจบ็ป่วย	ส่งเสรมิให้คนป่วยน้อยทีส่ดุ	หรืออาจเรยีกได้ว่า	 
สงูวยัอย่างมสีขุภาพด	ีณ	บริเวณก่อสร้างศนูย์ส่งเสริมพฤฒพิลงัผูส้งูอาย	ุ
ต.ป่าแดด	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	29	มกราคม		2564

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รับมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก	
(ดอกป๊อปปี้)	ซึ่งตรงกับวันที่	3	กุมภาพันธ์	ของทุกปี	จากชมรมแม่บ้าน
ทหารอากาศ	 กองบิน	 41	 เพื่อร่วมส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทร 
ต่อทหารผ่านศึก	สดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก	วีรชนผู้กล้า	ที่เสียสละ
เพื่อแผ่นดินเพ่ือระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ	 ตลอดจนเป็น 
การร�าลกึถงึคณุงามความดแีละวรีกรรมของเหล่าทหารหาญทีท่�าให้เรา
อยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย	 ท�าให้ชาวไทยมีอธิปไตยมีชาติ	 
บ้านเมอืง	ให้ได้อยูอ่าศยั	ตราบช่ัวลูกช่ัวหลานจวบจนปัจจุบนั	ณ	ห้องรบัรอง	 
อาคารยุทธศาสตร์	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2564

		จดัพธิลีงนามในข้อตกลงทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
กบั	University	of	Medicine	1,	Yangon	แบบออนไลน์	โดยม	ีศาสตราจารย์คลนิกิ  
นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจติ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกจิ โลจนาภวัิฒน์ คณบดคีณะแพทยศาสตร์	 
คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยเชียงใหม่	และ	Professor Dr. Zaw Wai Soe,  
Rector	of	University	of	Medicine	1,	Yangon,	The	Republic	of	the	 
Union	 of	Myanmar	 	 ร่วมลงนามฯ	 เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร	 
การแลกเปล่ียนนกัศึกษา	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เมือ่วนัที	่28	มกราคม	2564	 
ณ	ห้องประชุม	202	ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ซึ่งในปัจจุบันทาง	University	 of	Medicine	 1,	 Yangon	 
นัน้ได้มคีวามร่วมมือด้านการส่งนักศกึษามาเรยีน	หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก	 
ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. สร้าง Community Dogsฯ            (ต่อจากหน้า 1)

การเพาะปลูกพืช	 การพัฒนาให้องค์ความรู้เกษตรกร	 
และจดัการวตัถดุบิอาหารในท้องถิน่	เพือ่สร้างวตัถดุบิทีม่ ี
มาตรฐาน	ซึง่วตัถดุบิบางชนิดหาได้ในภาคเหนือ		เช่น	ผกัเชยีงดา	 
ผักหวาน	 เป็นต้น	 จุดเด่นของพืชแต่ละชนิด	 มีรสชาต ิ
เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด	
	 นอกจากนี	้ยงัมจีดุเด่นด้านปศสุตัว์และการประมง 
เช่น	การเลีย้งไก่ประดูห่างด�า	ไข่ไก่อารมณ์ดี	และสกุร	จงึต้อง 
การพัฒนาให้มีความโดดเด่น	 มีคุณค่าทางโภชนาการ	
และสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 เพื่อส่งเสริม 
ให้เกิด	Molecular	 Agriculture	 ในจังหวัดเชียงใหม่	 
เพือ่สร้างวตัถดิุบทีม่มีาตรฐาน	มคีณุภาพสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับ	 และต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์	 ส่งผลให้สังค 
มเกษตรกรเกิดรายได้ทีเ่พิม่ขึน้	จากนัน้ส่งมอบวัตถดิุบทีม่ี
คณุค่าสูก่ลางน�า้	ผ่านการแปรรปูโดยใช้เทคนคิทีส่ร้างสรรค์	
ร้อยเรยีงมาเป็นเมนอูาหารแสดงตวัตนสูผู่บ้รโิภค		โดยน�า
เทคนคิด้านวทิยาศาสตร์	ศลิปะ	และนวัตกรรมมาประยกุต์

ใช้ผสมผสานเข้ากบัวฒันธรรมการปรงุอาหารล้านนา	เชือ่ม
โยงการท่องเทีย่ว	โดยใช้อาหารเป็นตวัเล่าเรือ่งราว	และ
ชวนให้ทกุคนกลบัมาคดิถึงเชยีงใหม่	ตวัอย่างเมนอูาหาร
ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ	ได้แก่	ล�าไรซ์	ข้าวซอยอินสวย	
และ	สปาร์คกลิง้อญัชนั	เป็นต้น		เพือ่สร้างความแปลกใหม่ 
และเป็นที่น่าจดจ�า	 ส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพไปยัง 
ผู้บรโิภคเป็น	New	LANNA	Food	การสรา้งเมนูอาหาร
ล้านนาใหม่	ๆ 	ผ่านร้านอาหารชื่อดัง	Street	Food	ที่ม ี
ยอดตดิตามสงู	และเชฟทีผ่่านการ	Training	โดยใช้หลกั	
Michelin	Star	และข้อก�าหนดสุขาภบิาลอาหารปลอดภยั	
เชือ่มสูก่ารสร้าง	Story	Telling	กบัแหล่งท่องเทีย่ว	และ
การประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการรับรูใ้นวงกว้าง	โดยผ่านการท�า	 
Digital	Marketing,	Wonder	Food	Festival	ต่าง	ๆ 	ซ่ึงถอืเป็น 
โอกาสดทีีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลผลติตลอดห่วงโซ่ของ	
Gastronomy	 และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน	 น�าเสนอ 
อาหารล้านนาไทยรปูแบบใหม่ให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้	ส่งเสรมิ 
ให้จงัหวัดเชยีงใหม่เป็นจังหวดัท่ีขึน้ชือ่ว่าเป็น	Destination	 
of	 Gastronomy	 Tourism	 เกิดเป็นจุดศูนย์กลาง 
การท่องเทีย่วในรปูแบบอาหารในจงัหวัดเชียงใหม่	สามารถ 
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเรียนรู้ทางด้านวฒันธรรม	 
เพือ่ยกระดับการท่องเทีย่วทีเ่น้นคณุภาพและสร้างรายได้สงู	 
ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกจิ	การท่องเท่ียวและธรุกจิ 
ร้านอาหารในจังหวดัเชยีงใหม่มากยิง่ขึน้	ซึง่เป็นการกระจาย
รายได้ให้ทุกภาคส่วนมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน

สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ในชุมชน	 มช.	 มีส่วนร่วม 
ในการจัดการกับปัญหา 
สนัุขจรจัด	สร้าง	Community	 
Dogs	Friendly	University	 
มแีหล่งข้อมลูด้านระบบการจดัการปัญหาสนุขัในท่ีสาธารณะ	 
และพฒันาสู่การเป็นศูนย์โรคพษิสนัุขบ้าและจดัการปัญหา
สนุขัในอนาคต	
	 โดยโครงการเริม่จากข้ันตอนการฝังไมโครชพิเพ่ือ
ท�าทะเบยีนประวตัสินุขั	ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	

ตรวจเลอืดและตรวจสขุภาพ	ควบคมุประชากรด้วยการ
ผ่าตัดท�าหมนั	ฝึกให้เชือ่งและเป็นมติร	สวมปลอกคอระบุ
พฤตกิรรม	ซึง่ปลอกคอจะมสัีญลักษณ์	3	สี	ได้แก่	สีเขยีว	
คอื	สนัุขท่ีเป็นมิตรสามารถจบัเล่นได้และมีความปลอดภัย	 
สีเหลืองเป็นสุนัขที่ยอมให้จับได้เฉพาะบางคนแต่ต้อง
ระมัดระวัง	 และสีแดงเป็นสุนัขที่ไม่ยอมให้เข้าใกล้ 
รอการปรบัพฤติกรรม	ส่วนสนุขัท่ีไม่มปีลอกคอเป็นสนุขั
ที่ยังไม่สามารถจับตัวมาเข้าโครงการได้	 ซึ่งแนวปฏิบัติ
ปลอกคอ	 3	 สี	 ได้ขยายผลไปสู่พื้นที	่ จ.สมุทรสงคราม	
ในโครงการสุนัขชุมชน	ตลาดแม่กลอง	เพื่อ	น�าไปปรับ
ใช้กับการจัดการสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่สาธารณะ	

	 จากโครงการ	(ห)มา	ซเีอม็ย	ูมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ท�าให้เกิดการสานต่อไปสู่วิชาชีพสัตวแพทย์ให้เป็นที่พึ่ง 
แก่สงัคม	ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์	นักศกึษา	 
และบคุลากรท่ีใส่ใจด้านสวัสดภิาพของสุนขั	ซึง่โครงการฯ	 
มเีป้าหมายระยะยาวในการต่อยอดกิจกรรมสูชุ่มชนอื่น 
ในพืน้ทีจั่งหวัดเชยีงใหม่	เพือ่น�าร่องเป็น	“เชยีงใหม่โมเดล”	 
โดยหวงัผลให้คนและสนุขัในแต่ละชมุชนนัน้	อยูร่่วมกนั 
ได้อย่างเป็นสุข	ปลอดภยั	ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบ
น�าไปประยุกต์ใช้และขยายสู่พื้นที่อื่นๆ	 ในรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 6  ปีที่ 16 วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

www.cmu.ac.th3

	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	จดัโครงการบรรยายพเิศษ
หัวข้อ	“EdPEx		Overview:	บรหิารองค์กรสูค่วามเป็นเลศิด้วยเกณฑ์	EdPEx” 
เพือ่ให้ผูบ้ริหาร	หวัหน้างาน	หวัหน้าหน่วยและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์	EdPEx	มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยง 
การปฏบิติังานตามพันธกจิหลักเพ่ือมุง่สู่วิสัยทัศน์	“Smart	Agriculture	 
for	Better	Life”	โดยได้รบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวชั  
วเิศษบริสทุธิ	์รองคณบดด้ีานพฒันาคณุภาพ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นวิทยากรบรรยาย	ณ	ห้องประชุมบุญญวาส	 ล�าเภาพงศ์	 
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 จัดการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 
“การประเมนิมลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ
และสงัคมทีเ่กดิจากการด�าเนนิงานโครงการ
วจิยั”	เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัหลกัและวธิกีาร
ประเมนิผลกระทบจากโครงการวจัิยในทางเศรษฐกจิและสังคมแก่คณาจารย์	นกัวจิยั	 
และบคุลากร	ได้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการบรหิารโครงการวจิยัเพ่ือบรรลเุป้าหมาย 
และเกดิประสทิธภิาพต่อไป	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จารกึ สิงหปรชีา	รองคณบดี 
คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุม	 1	
คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และทาง	 Zoom	Meeting	
เมื่อวันที่	26	มกราคม	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มช. ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควนัไฟป่า 
อย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ 
ประธานคณะท�างานศูนย์วชิาการสนับสนุนการแก้ปัญหา 

หมอกควันภาคเหนือ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมเป็นประธานเปิดกจิกรรมปล่อยปลาลงสูแ่หล่งน�า้ 
ธรรมชาต	ิเพือ่ฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัว์น�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาต	ิให้มปีรมิาณ 
เพ่ิมมากข้ึน	สร้างกระบวนการเรยีนรูก้ารมส่ีวนร่วมของบคุลากร	ให้มจีติส�านกึ 
เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น�้าที่อยู่บริเวณแหล่งน�้าภายใน
คณะมนษุยศาสตร์		โดยมีพนัธ์ุปลานลิแปลงเพศ		ลูกปลาตะเพยีนขาวและ
ปลาย่ีสก	รวมจ�านวน	3,500	ตวั	ปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้	ณ	มนษุยมโนทยาน 
(ฝายกั้นน�้า	คณะมนุษยศาสตร์)	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2564

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์

นักศึกษาเก่า	มช.	รหัส	18	
คณะแพทยศาสตร์	ในโอกาส
ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น	

ด้านการบริการคลินิก
จากราชวิทยาลัย	อายุรแพทย์

แห่งประเทศไทย

	 มูลนธินิกัศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่	 ขอเชิญนักศึกษาเก่า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่	 	 ทุกท่านร่วม	 "โครงการ	 3650"	
ด้วยการบรจิาคเงนิเนือ่งในวนัเกดิของท่าน	เข้าบญัชมูีลนธิิ
นกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่		
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องวิศวกรรมศาสตร์	ที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน	 และอื่นๆ	 	 บริจาคได้ที่	 ธนาคาร
ไทยพาณิชย์		หมายเลข	436-060491-2

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ีแก้วธรรมานกุลู	คณบด ี
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธาน 
รบัมอบเงนิจ�านวน	10,000	บาท	จาก	ผูช่้วยศาสตราจารย์
ปฏพิร บญุกล้า	อดตีผูบ้รหิารและอาจารย์อาวโุสของคณะฯ	 
และ	นอกจากนีเ้ป็นผูแ้ทน	นางกรรณกิา กาญจนกูล	มอบเงนิ 
จ�านวน	 10,000	 บาท	 รวมเป็นจ�านวนเงิน	 20,000	 บาท	 เพื่อมอบเป็น 
ทนุการศึกษาให้แก่นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์	เม่ือวนัที	่28	มกราคม	2564



ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง 

นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.30 น.
ศนูย์นวตักรรมการสอนและการเรยีนรู ้ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จัดอบรมการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโออย่างง่าย 
ด้วยเครือ่งมอื CMU EZ Studio เรยีนรูก้ารใช้เครือ่งมอืเบ้ืองต้น 
ส�าหรับการสอนรูปแบบวดิโีออย่างง่าย จ�านวน 5 รุน่ รอบเช้า
เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้อง203 ส�านกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รุ่นที1่ วนัจนัทร์ที ่8 กมุภาพนัธ์ 
2564 รุน่ที ่2  วนัองัคารที ่9 กมุภาพนัธ์ 2564 รุน่ที ่3  วนัพธุที่  
10 กมุภาพนัธ์ 2564 รุ่นที ่4  วันพฤหสับดีที ่11 กมุภาพนัธ์ 
2564 และ รุ่นที่ 5  วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ 10 กมุภาพันธ์ 2564  วันพุธ

เวลา 09.00 น.
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดังาน 
Science CMU Job Fair Online 2021 แนะน�า 
สถานประกอบการ ต�าแหน่งงาน และต�าแหน่ง 
งานสหกจิศกึษา/ฝึกงาน โดยบรษิทัชัน้น�า สามารถ 
Scan QR Code เพ่ือดูต�าแหน่งงานและเอกสาร
ประกอบการสมคัรงาน ในวนัพธุที ่10 กมุภาพนัธ์ 
2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง 
Facebook Live : Faculty of Science, Chiang 
Mai University

ทมี Foodprompt คว้ารางวลัชมเชยระดบัภาคเหนือเวทีระเบิดไอเดีย
แผนธุรกิจจากงานวิจัย 8th Research to Market Northern

นักศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ชนะเลศิการน�าเสนอในประชมุวชิาการเสนอผลงาน 
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

นักศกึษาปรญิญาโท ภาควชิาสตัวศาสตร์และ
สัตว์น�้า รับรางวัล Best Oral Presentation 
จากการประชุม ICSAA

เวลา 09.00 น.
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เร่ือง "Trends and  
Innovations in Restorative Dentistry" ระหว่าง 
วันเสาร์ท่ี 13 - วันอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.00 -16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
กลุ่มการเรียนรู้บน Facebook 

13 กมุภาพนัธ์ 2564วันเสาร์

	 อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
น�าตวัแทนนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	3	ทีม	เข้าร่วมการประกวด 
วางแผนธรุกจิของผลติภณัฑ์เทคโนโลย	ีนวตักรรมจากผลงานวจิยั	 
ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 
Thailand 2020 : R2M 2020) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8  
ณ	มหาวิทยาลยัพะเยา	จงัหวัดพะเยา	ซึง่ทัง้	3	ทมี	คว้ารางวัล
ในการแข่งขันในครั้งนี้	

  รางวลัชนะเลศิ	เป็นผลงานของทมี CMUgency น�าเสนอ 
ผลงานวิจัยเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน	 
ส�าหรับประเมินอาการผู้ป่วยระหว่างน�าส่งบนรถฉุกเฉิน	 
รับเงินรางวัล	30,000	บาท	
  รางวลัรองชนะเลศิอันดบั 2	ได้แก่	ทมี Erytho-Sed  
น�าเสนอผลงานวิจัยวัสดุควบคุมภาพส�าหรับตรวจวัดอัตรา 
การตกตะกอนของเมด็เลือดแดงหรือเลอืดเทยีมในทางการแพทย์	 
รับเงินรางวัล	15,000	บาท	
		 และทีม Foodprompt คว้ารางวัลชมเชย  
จากผลงานเคร่ืองพมิพ์ขึน้รูปอาหาร	3	มติสิ�าเร็จรูป	เทคโนโลยี 
ชาญฉลาดส�าหรับการให้โภชนบ�าบัดและการผลิตอาหาร 
แบบเฉพาะบคุคล	รบัเงนิรางวลั	5,000	บาท	โดยม	ีนายกฤษดา  
พิชัยศรทัต นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 แขนงวิชาการส่ือสารกา 
รตลาด (Marketing Communication) คณะการส่ือสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทีม

		 หลังจากนี้	ตัวแทนนักศึกษาทั้ง	3	ทีม	ต้องเตรียม 
ความพร้อมเพือ่เดนิหน้ามุง่คว้าชัยในการแข่งขนัระดบัประเทศ 
ในเดือนกุมภาพันธ์	2564
												โครงการเส้นทางสู่นวตัวณชิย์	(Research	to	Market	 
Thailand	2020	:	R2M	2020)	ระดับภาคเหนอื	ครัง้ที	่8	สถาบัน 
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการแข่งขัน	โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอทุยาน
วิทยาศาสตร์	(สอว.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์		
วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อสนับสนุนการน�าเสนอผลงานวิจัย 
และนวตักรรมออกสูเ่ชิงพาณชิย์	พร้อมน�าองค์ความรูเ้หล่านี้
มาพัฒนาและปรับใช้สู่สังคมไทยโดยคนรุ่นใหม่ต่อไป

 ทันตแพทย์หญงิ ทศัน ีสลดัยะนนัท์ นกัศึกษาระดบัปรญิญาโท	(สาขาทนัตสาธารณสขุ)	 
คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการน�าเสนอ	ผลงานเรือ่ง	 
"รูปแบบพฤตกิรรมการแสวงหาการเยยีวยารกัษาของผูป่้วยมะเรง็ช่องปาก"	จากการประชมุ
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 51	 “The	 51th	 National	
Graduate	 Research	 E-Conference”	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันแพทย์หญิง 
ดร.ปิยะนารถ จาตเิกต ุศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพเิศษ) ทนัตแพทย์ ดร.อะนฆั เอีย่มอรุณ  
และ	ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

 นายเสรี อิงสถิตธนวันต์ นักศึกษาปริญญาโท	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	 ได้รับรางวัลการน�าเสนอภาคบรรยาย	 “Best	 Oral	 Presentation”	 
ในงานประชุม	The	First	International	Conference	on	Sustainable	Agriculture	 
and	 Aquaculture	 (ICSAA)	 Session	 Agriculture-Animal	 Science	 ที่จัดระหว่าง
วันที่	 11-12	 มกราคม	 2564	ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดโดย	 the	 Erasmus	 
Plus	 –	 Capacity	 Building	 in	 Higher	 Education	 (CBHE)	 ภายใต้โครงการ	 
Participatory	and	Integrative	Support	for	Agricultural	Initiative	(PISAI)		โดยมี	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ	 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น�้า	 
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	และดร.ศวิชั สงัข์ศรทีวงษ์  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

เวลา 13.00 น.
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู ้  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม “ตัดต่อวิดีโอ
อย่างง่ายพร้อมผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง
ด้วย CMU EZ-Studio” จ�านวน 5 รุ่น รอบบ่าย 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 203 ส�านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รุน่ที ่1 วนัจนัทร์ที ่8 กุมภาพนัธ์ 2564 รุน่ท่ี 2  
วนัองัคารที ่9 กมุภาพนัธ์ 2564 รุน่ที ่3 วนัพธุที่  
10 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นที่4 วันพฤหัสบดีที่  
11 กุมภาพันธ์ 2564 รุ ่นที่5 วันจันทร์ที่  
15 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 13.30 น.
หน่วยวิจยัทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดการ
เย่ียมสัญจรเพื่อท�าช�านาญการ เพื่อสนับสนุน 
ให้บุคลากรท�าช�านาญการ  แก่พยาบาลที่ 
ต้องการท�าช�านาญการจ�านวน 20 คน ในวนัพธุที่  
10 กมุภาพนัธ์ 2564  เวลา 13.30 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุม  Learning Center ชั้น 8  
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่


