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ผ่อดีดี (PODD) 
แอปพลิเคชันเฝ้าระวังภัย
ท่ีชุมชนมีส่วนร่วม

บุคคลเด่นร่มแดนช้างมหาวิทยาลัยสุขภาพ นักศึกษาเก่า มช. คนเก่ง
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ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผูส้งูอายุ
“ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี
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ทองกวาวฉบบันี ้มาพร้อมกบัการก้าวย่างเข้าสูปี่ที ่57 ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มเีนือ้หาสาระ 

ชวนให้ติดตามทุกเรื่องราวที่เราคัดสรร พบเรื่องเด่นในฉบับกับศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ  

“ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี ท่ีได้ถ่ายทอดบอกเล่าการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs)   

นอกจากเรื่องเด่นจากปกหน้าของข่าวสารทองกวาวแล้ว ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับอรรถรส 

จากการอ่านบทความการพัฒนาโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตอบโจทย์การส่งเสริม 

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

ประชาชนทั่วไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกใหม่ อาทิ การพฒันาแอปพลิเคชนั “ผ่อดดี”ี(PODD) ระบบเฝ้าระวงัภยัทีช่มุชนมส่ีวนร่วม 

เพื่อคนในชุมชน การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ ส�าหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย

สขุภาพ พร้อมด้วยคอลมัน์ประจ�าหลากหลายเรือ่งราวในฉบบัทีน่�าเสนอให้ท่านผูอ่้าน ทัง้รอบรัว้ มช. 

บุคคลเด่นร่มแดนช้าง รวมถึงลูกช้างสัมพันธ์ คอลัมน์สานสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่า มช.

กองบรรณาธิการข่าวสารทองกวาว หวังว่าเรื่องราวภายในเล่มจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให ้

ท่านผูอ่้านได้รับข้อมูลที่เปี่ยมด้วยสาระความรู้และความเพลิดเพลิน 

บทบรรณาธิการ
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C O N T E N T
สารบัญ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
CHIANG MAI UNIVERSITY

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนำาที่รับผิดชอบต่อสังคม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำาการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและ
    เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำานุบำารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ 

“ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี  

ขั้นตอนสู่การเรียนรู้กับ CMU Lifelong  

  

ผ่อดีดี (PODD) แอปพลิเคชันเฝ้าระวังภัย

ที่ชุมชนมีส่วนร่วม    

มหาวิทยาลัยสุขภาพ: 

การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำาหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

วิถีล้านนา: การตั้งชื่อเด็กในล้านนา 

รอบรั้ว มช. 

    

บุคคลเด่น...ร่มแดนช้าง    

ลูกช้างสัมพันธ ์

    

นักศึกษาเก่า มช. คนเก่ง  

รายนามน้ำาใจลูกช้างสู่ มช. 
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ข่าวสารทองกวาว ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 
ประจำาเดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564

วัตถุประสงค์ : ข่าวสารทองกวาว จัดทำาขึ้น 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม 
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง
ความภาคภูมิใจ จากผลงานเด่นของอาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า
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A Leading University Committed to Social Responsibility 
and Sustainable Development
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ใครก็ตามที่จะผ่านเข้าไปยังศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ จะต้องผ่าน “ประตูย้อนวัย” ที่ได้รับ 
การออกแบบให้มบีรรยากาศการย้อนกลบัไปสูอ่ดีต ถึงแม้ประตูนีจ้ะเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ แต่เชือ่ว่า จะจดุประกาย
บางอย่างให้เกิดขึ้นในใจของผู้ผ่านทางไม่มากก็น้อย
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ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้น

ท่ามกลางกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในประเทศไทย  

ที่คาดกันว่าจะมีผู้สูงอายุเกือบ 15 ล้านคน ในพ.ศ. 2568 

และในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีผู้สูงอายุประมาณ 20% ของ

ประชากร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการ

ตัง้รบัต่อการขยายตวัของจ�านวนผูส้งูวยั หรอืทีเ่รยีกกนัย่อ ๆ  

ว่า “สว.” อย่างชัดเจน โดยได้วางแผนก�าหนดยุทธศาสตร์

เชงิรกุในด้านนวตักรรมด้านอาหารและสขุภาพ และการดแูล

ผู้สูงอายุ ด้วยการด�าเนินการตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ  

2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยน้อย และผู้ป่วยหนัก แต่ยังมีช่องว่างที่ 

ยังขาดอยู่ คอื การลดอตัราผูป่้วยให้น้อยลง และเพิม่โอกาส

การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้

ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ
“ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี
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หลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับบริจาคที่ดิน 

7 ไร่ ริมแม่น�า้ปิงจากกรมธนารักษ์ “ช่องว่าง” นี้  จึงได้รับ

การเติมเต็ม ด้วยแนวคิดในการสร้างศูนย์ถ่ายทอดองค์ 

ความรูแ้ก่ผูส้งูอาย ุและผูด้แูลผูส้งูอายใุห้แขง็แรง เป็นพืน้ที่

เปิดให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สร้างเสรมิสขุภาพทีด่ทีัง้กายและใจ ด้วยหลักการส�าคญัคอื 

การถ่ายทอดความรูเ้พือ่ส่งเสรมิสขุภาพกาย ใจ และปัญญา 

โดยขณะน้ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ก�าลงัพฒันาปรับปรงุพืน้ที่ 

จากโรงเหล้าเก่าที่รกร้างริมแม่น�้าปิง ให้กลายเป็น                  

“ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผูส้งูอาย”ุ ทีเ่มือ่แล้วเสรจ็ จะกลาย

เป็นพื้นท่ีเปิดส�าหรับผู้สูงอายุให้เข้ามาใช้บริการได้ในช่วง

ต้นปี 2565

บูรณาการศาสตร์
สร้างแหล่งรวมองค์ความรู้เพื่อผู้สูงอายุ

“คนสงูอายนุัน้ อย่างไรกช็ราภาพไปตามวยั แต่ก่อน

ที่จะไปถึงปลายทางของชีวิต  ท�าอย่างไรจึงจะยืดช่วงเวลา

ก่อนจะไปถึงตรงน้ันให้ได้มากที่สุด โดยป่วยน้อยที่สุด  

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากท่ีสุด?” ศาสตราจารย์ 

ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในฐานะผูร้บัผดิชอบดแูลโครงการนี้ 

ได้กล่าวถึงโจทย์ที่ท้าทายของการสร้าง “ศูนย์ส่งเสริม 

พฤฒิพลังผู้สูงอายุ” ค�าตอบของโจทย์นี้ ก็คือการน�าเอา

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

พหุศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ครบทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น

แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  

เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ฯลฯ น�ามาบรูณาการ

องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือตรงที่เป็นศูนย์ที ่

มีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างครบวงจรที่สุดก็ว่าได้

“เหตุผลที่ว่า ท�าไมเราถึงกล้าที่จะท�าเรื่องนี้ เพราะ

เราเห็นภาพว่า ‘ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ’ จะต่อ

จิ๊กซอว์กับสิ่งท่ีเรามีอยู่แล้วได้อย่างไรบ้าง นั่นคือการดึง

ศกัยภาพของทกุคณะของ มช. ทีเ่กีย่วข้องเข้ามา ศนูย์ส่งเสรมิ

พฤฒพิลงัผูส้งูอายจุงึไม่ใช่เฉพาะงานของคณะแพทย์ แต่จะ

มีคณะพยาบาลฯ เทคนิคการแพทย์ และทันตแพทย์  

ซึ่งนอกจากช่วยรักษาแล้ว ยังต้องท�าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

ฟันที่ดี เพราะฟันเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะตราบใดที่ฟัน

ของผู้สูงอายุครบ 16 ซี่ หรือ 8 คู่ ถือว่ายังสุขภาพดี แม้ว่า

จะอายุ 70 80 หรือ 90 ป ีเพราะวา่ยังใชฟ้นัในการขบเคีย้ว

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนสูงอายุนั้น อย่างไรก็ชราภาพไปตามวัย 
แต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางของชีวิต  ทำาอย่างไร

จึงจะยืดช่วงเวลาก่อนจะไปถึงตรงนั้น
ให้ได้มากที่สุด โดยป่วยน้อยที่สุด

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด?
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อาหารได้ แต่ถ้าหากว่าฟันไม่เหลือแล้ว มีปัญหาในการกิน

ตามมา อย่างอืน่ กจ็ะล�าบากไปด้วย ทนัตแพทย์จงึเป็นเรือ่ง

ส�าคัญ และเรายังมีกลุ่มทันตแพทย์ที่เรียนด้านทันตกรรม

ผู้สูงอายุ จึงต้องมาต่อจิ๊กซอว์กันกับสาขาอื่น ๆ อีก เช่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็เข้ามาช่วยในเรื่องการใช้วัสดุ

ต่าง ๆ คณะวิศวกรรมฯ ก็เอาเรื่องของเทคโนโลยี digital 

เข้ามา หรือทางคณะเกษตรศาสตร์ พบว่าปลูกผักน้ี  

มีประโยชน์ แต่เคี้ยวยาก คณะอุตสาหกรรมเกษตรหรือ

เภสัชศาสตร์ก็ลองไปสกัดว่า สารที่ส�าคัญมันได้อะไรแล้ว

พอสกัดเสร็จ ร้านอาหารก็น�าสารสกัดน้ีไปประกอบเป็น

อาหาร อย่างนี้เป็นต้น”

จาก “ประตู” ย้อนวัยที่ได้รับการออกแบบใน

บรรยากาศย้อนยุค ผู้ใช้บริการจะผ่านเข้าสู่โซนต่าง ๆ  เช่น 

อาคารฝึกอบรม ทีใ่ห้บรกิารการตรวจเชค็สขุภาพ กายภาพบ�าบดั 

ธาราบ�าบัด มีคอร์สการอบรมต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อผู้สูงอายุ 

เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีโซนพื้นที่สวน ที่ผู้สูงอายุ

สามารถมาเดินออกก�าลังกายหรือพักผ่อน มีศูนย์อาหารที่

เน้นโภชนาการทีด่สี�าหรบัผูส้งูอาย ุเป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมี

การตั้งเป้าว่ากว่า 80% ของพนักงานที่ศูนย์แห่งนี้ จะต้อง

อายุเกิน 60 ปี เพื่อให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพที่จะ

ท�างานได้ ที่นี่จึงเป็นพื้นที่รวมองค์ความรู้ที่คาดว่าจะช่วย

ย้อนวยั และยดืวยัให้แก่ผูส้งูอายรุาว 60,000 คนต่อปี และ

ท�าให้สังคมของผู้สูงวัยในอนาคตไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปนัก

ต้นแบบ สว.สุขภาพดี 
แม้ว่าศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุจะสามารถ

รองรับผู้เข้าใช้บริการได้ประมาณ 60,000 คนต่อปี                               

แต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะมหาวิทยาลัยช้ันน�าที่ 

รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตั้งเป้าหมาย

ท่ีจะใช้พื้นท่ี 7 ไร่นี้ ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

มากกว่านั้น ด้วยการสร้างที่นี่ให้เป็น ศูนย์ต้นแบบผู้สูงอายุ 

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้พยายามผลักดันให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นสร้างศูนย์ผู้สูงอายุขึ้น 7,000 แห่งทั่วประเทศ 

แต่ในปัจจุบันมีการก่อสร้างยังไม่ถึง 1,000 แห่ง ดังที ่

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ได้ขยายความในเรื่องนี้ว่า

“แทนที่เราจะปล่อยให้ศูนย์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาโดย

ขาดองค์ความรู้ มช.จะท�าเป็นโมเดลให้ดูว่าถ้าอยากจะท�า

ศูนย์ผู้สูงอายุก็มาดูที่นี่ได้ ว่าควรต้องมีอะไรบ้าง จะสร้าง 

ทีอ่ยูอ่าศยัอย่างไร? จะท�าส่วนทีส่ร้างเสรมิสขุภาพอย่างไร? 

กลุ่มองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ สถาปัตย์

อาจช่วยบอกได้ว่าวัสดุอย่างไรล่ืนมากล่ืนน้อยก็ว่ากันไป 

เป็นต้น แต่เนือ่งจากเป็นส่วนทีต้่องใช้คณะแพทย์ด้วย กจ็ะ

มีเรื่องของการดูแลสุขภาพ เน้นสร้างเสริมฯ ถ้าต้องผ่าตัด

รักษามากขึ้นก็ส่งไปที่ รพ.สวนดอก ถ้าท�ากายภาพ ที่ศูนย์

นี่ท�าได้เพื่อการฟื้นฟู คอนเซ็ปต์ของเราคือ ต้องไม่แข่งขัน

กันเอง แต่ต้องต่อยอด” 

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ คาดว่าจะพร้อม

เปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2565 ด้วยองค์ความรู้ 

หลากหลายสาขาวิชาที่รองรับอยู่ ท�าให้รากฐานของ 

ศนูย์ส่งเสรมิพฤฒพิลงัผูส้งูอาย ุมคีวามแขง็แกร่งเพียงพอ 

ท่ีจะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคต และจะสร้าง 

ความยั่งยืนไม่แต่เฉพาะชุมชนในเมืองเชียงใหม่แต่ยัง 

รวมถึงผู้สูงวัยในสังคมไทยโดยรวมที่จะก้าวสู่ “ประตู

ย้อนวัย” ไปด้วยกัน เพื่อเป็น สว.ที่สุขภาพดี มีความสุข 

และเปี่ยมไปด้วยพลังทั้งกายใจ 

6
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1
หากเป็นนักศึกษาเก่ามช.รหัส 42 เป็นต้นไป
สามารถคลิกปุ่มดึงข้อมูลได้ทันที

2
กรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ของท่านให้ถูกต้อง 
เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย

3

เมื่อได้รหัสจำนวน 6 หลักแล้วจึงนำมากรอกใน
ช่องกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

5

8
7

6

4
หากเป็นนักศึกษาเก่ามช.รหัส 42 เป็นต้นไป

อได้รหัสจำนวน 6 หลักแล้วจึงนำมากรอกใน

www.lifelong.cmu.ac.th
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“ผ่อดีดี” ภาษาเหนือหมายถึง การช่วยกันเอาใจใส่
ดแูลเป็นอย่างด ีทีม่าของชือ่แอปพลเิคชนัสดุเก๋ทีพ้่องเสยีง
กบัชือ่ภาษาองักฤษว่า PODD ( Participatory Onehealth 
Disease Detection) เป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ดจิิทลัส�าหรบัเฝ้าระวงัและจัดการโรค และภยัพบัิต ิด�าเนนิการ
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต�าบลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยใช้สมาร์ทโฟน
เป็นเครื่องมือในการรายงาน ประมวลผล และแจ้งข่าวสาร
อัตโนมัติแบบ real time ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้ ท�าให้ 
อปท.มเีครือ่งมอืตรวจจับเหตผุดิปกตไิด้อย่างรวดเรว็ และ
สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที เช่น เหตุโรคระบาดใน
คน สตัว์ และภยัพบิตัทิางสิง่แวดล้อมต่าง ๆ  นบัว่าเป็นการ
น�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ และถกูใจชาวบ้าน 
ด้วยการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์โดยตรง

เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของ “ผ่อดดี”ี มาจากหน่วยงาน

หนึ่งที่ได้คิดค้นและพัฒนาระบบนี้มาตั้งแต่ปี 2557 นั่นคือ 

“ศนูย์เฝ้าระวงัสขุภาพหนึง่เดยีว” หรอื (PODD Centre – 

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) ซ่ึงเป็นส่วนงานวิชาการภายในของ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์สารสนเทศบรหิาร

จดัการความรูแ้ละข้อมลูของระบบฯ สร้างองค์ความรูใ้นการ

เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด ป้องกันการระบาดใหญ่

ข้ามทวีป และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยทาง 

สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว 

ผ่อดดี ีเริม่ต้นจากงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารทีใ่ช้แนวคดิ

สุขภาพหนึง่เดียว (One Health) ซ่ึงเป็นแนวคดิ ทีม่เีป้าหมาย

ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชา เพื่อน�าไปสู่

การมสีขุภาพทีด่แีบบองค์รวมโดยตระหนกัถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงเป็น

หนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก  

ศรกิีจการ ในฐานะสตัวแพทย์สาธารณสขุ ทีท่�างานเกีย่วข้อง

เชือ่มโยงกบัโรคระบาดในสตัว์ ได้เสนอมมุมองว่า วธิป้ีองกนั

ไม่ให้เกดิโรคระบาด มผีูป่้วยติดเช้ือหรอืมผีูเ้สยีชีวิต จะต้องใช้

มมุมองเชิงองค์รวม และท่ีส�าคญัคอื “ชมุชนต้องมส่ีวนร่วม” 

8
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ชาวบ้านกดไลค ์ถกูใจผอ่ดดีี (PODD) 

ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
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จากปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ระบบผ่อดีดีได้ช่วยท�าหน้าที่ป้องกัน 

มิให้เกดิโรคระบาดจากสตัว์สูส่ตัว์ และจากสตัว์สูค่นได้ในระดับท่ีน่าพอใจ 

รวมทัง้สามารถป้องกนัเหตบุรรเทาสาธารณภยัได้นบัครัง้ไม่ถ้วนจนเป็นระบบ

ที่ใช้งานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 300 แห่ง ใน 30 จังหวัด

ทั่วประเทศ และขณะนี้ได้พัฒนาระบบเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพ

ส�าคัญ ทั้งในมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 12 ประเด็น ได้แก่ 1. เฝ้าระวัง

โรคพิษสุนัขบ้า - สัตว์กัด 2. ควบคุมไข้เลือดออก 3. เฝ้าระวังเรื่อง 

โรคระบาดสัตว์ 4. ฟีเจอร์เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดผิดปกติในคน 

5. รายงานและช่วยจัดการไฟป่าและหมอกควัน 6. สิ่งแวดล้อม  

7. คุ้มครองผู้บริโภค 8. อาหารปลอดภัย 9. จุดหรือกิจกรรมเสี่ยงต่อภัย

สุขภาพ 10. ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 11. แจ้งรับความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยติดเตียง 12. ส�ารวจประชากรสุนัขและแมว 

นอกจาก 12 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น

แล้ว ขณะนี้โครงการผ่อดีดีได้เริ่มต้นพัฒนา

ระบบดิจิทัล ตรวจประเมินอาหารปลอดภัย 

เพือ่รองรบัโครงการดาวผ่อดดี ีอนัเป็นระบบ

เฝ้าระวงัคณุภาพอาหารปลอดภยั หรอื PODD 

PGS ซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยเกษตรกร

และผู้ผลิตสร้างมาตรฐานรบัรองเกษตรอนิทรย์ี

ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยการใช ้

องค์ความรู้ของนักวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์

ประโยชน์แก่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง เพราะความสขุ

ทีแ่ท้จรงิของการเป็นนกัวชิาการกค็อื การได้ใช้

ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนั่นเอง

ปัจจบุนัโครงสร้างระบบผ่อดดี ีมศีนูย์

ผ่อดีดีกลาง เพื่อให้บริการอัพเดตระบบ 

และพัฒนาแอปพลิเคชันให้พร้อมรองรับ 

“ชาวบ้าน” ผูใ้ช้งานตวัจรงิ รวมทัง้เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกัน“ผ่อดีดี” และดูแล

เอาใจใส่สังคมส่วนรวม ท�าให้เกิดเรื่องดี ๆ  

ขึ้นในสังคมมากมายจากการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และที่ส�าคัญคือให้

ชาวบ้านถูกใจ...ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีท�าให้เกิด

การแก้ปัญหาอย่างตรงจดุ และสร้างความ

ยั่งยืนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 

9
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก้าวไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสขุภาพ หรอืทีเ่รยีกว่าโครงการ Healthy CMU Project คอืการสร้างนวตักรรม
ที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ หน้าที่การงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพ  
ทัง้ 6 ประการ ได้แก่ การประเมนิความเสีย่งด้านสุขภาพ การเฝ้าระวงั การเสรมิสร้างพลังอ�านาจ การมส่ีวนร่วม/
การตระหนกัรูข้องบคุลากร มช.  การให้ความรูเ้รือ่งสขุภาพ และการสร้างความรอบรูท้างสขุภาพ ซึง่สอดคล้อง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม โดยการสร้างความร่วมมือ 
กับสถาบันสุขภาพในท้องถิ่น ประเทศหรือสถาบันสุขภาพระดับโลก เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))  
ข้อที่ 3: การส่งเสริมสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
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รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู

การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ส�าหรบัการขบัเคลือ่นสูม่หาวทิยาลยัสขุภาพ
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 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสุขภาพในการประเมินความเสี่ยง 

ด้านสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

และความเครียด คุณภาพชีวิต และประเมิน

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนา

นวตักรรมการเฝ้าระวงัสขุภาพ และการสร้างความ

ตระหนักและส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ  

การให้ความรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมการมีแกนน�า

สุขภาพและการฝึกอบรมแกนน�าให้มีความรู ้

ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดให้มีเจ้าหน้าที่  

ทีส่ามารถเข้าถงึการสนบัสนนุด้านการให้บรกิาร

สขุภาพจติฟร ีและให้บรกิารด้านสขุภาพใจหลาย

ประเภท เช่น คลินิกการให้ค�าปรึกษาออนไลน์  

พัฒนาแอปพลิเคชัน Stop Staff Stress เพื่อ

ประเมินระดับความเครียดของบุคลากร มช.  

รวมถึงการจัดท�าโครงการพื้นที่ปลอดบุหรี่และ

การเลกิสบูบหุรีข่องบุคลากร เพ่ือสุขภาพทีด่ขีอง

ทุกคนใน มช.

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ให้เป็น “มหาวทิยาลยัสขุภาพ” จะช่วยส่งเสรมิ

ให้บคุลากรมคีณุภาพชวีติการท�างานทีด่มีสีขุภาพ

กายและใจทีด่ที�างานได้อย่างเตม็ความสามารถ

สร้างผลผลติและผลลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัย และถือเป็นการ

แสดงความรับผดิชอบของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

ในการเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ

และดูแลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม

ถงึการบรกิารสงัคมและการรบัผดิชอบต่อชมุชน  

น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

11
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คณะทำางานภายใต้โครงการ Healthy CMU
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ชาวล้านนามีการ “ใส่ชื่อ” คือตั้งชื่อ
เดก็ หลงัจากคลอดเดก็แล้วระยะหนึง่หลงัออกไฟ
แล้ว ซึง่ก่อนอืน่ต้องหาฤกษ์ยามทีเ่หมาะสมและเป็น
สริมิงคลก่อน  จากตำาราเดมิมข้ีอทำานายจากวันทัง้
เจ็ดในสัปดาห์ให้พิจารณาดังนี้ 

- อาทติย์    อายยุนื มสีมบตั ิมปัีญญา ฉลาดในการค้าขาย

- จันทร์  ไร้สมบัติ  มีเสน่ห์ มักมีชู้

- อังคาร  ฉลาด แต่ดื้อรั้น สอนยาก และอายุไม่ยืน

- พุธ  ขยันท�างาน ใจไม่แข็ง แต่อวดเก่งกล้า จองหองไม่

กลัวใคร

- พฤหัสบดี  ฉลาดหลักแหลม เรียนเก่ง

- ศุกร์ มีปัญญา แต่เชื่องช้า  และมักมีชู้

- เสาร์  เป็นคนหนักแน่นมั่นคง แต่มีใจหยาบช้า ไร้ความ

เมตตา

เมื่อเลือกวันที่จะตั้งชื่อได้แล้ว ผู้ใหญ่ของเด็กจัดเตรียม

พานธปูเทยีนดอกไม้พร้อมด้ายผกูข้อมอื พร้อมอุม้เดก็ไปหาพระเถระ

หรือปู่อาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือเพื่อให้ตั้งชื่อให้  ซึ่งผู้ตั้งอาจ

ตั้งตามวิธีต่าง ๆ กันไป ไม่ว่าจะตั้งตามวันเกิด ตามลักษณะ  

ตามล�าดับพี่น้อง ตามเพศ หรือแม้กระทั่ง ตั้งให้ชื่อมีค่า ตั้งให้ผี

รงัเกยีจ  และตัง้ตามหลกัการของระบบทกัษา ดงัตวัอย่างต่อไปนี้

ตั้งตามวันเกิด
- อาทิตย์ เช่น  ติ๊บ แก้ว 

- จันทร์ เช่น จั๋น ค�า

- อังคาร ได้แก่   สาม

- พุธ ได้แก่ ปุ๊ด

- พฤหัสบดี  ได้แก่ ผัด

- ศุกร์ ได้แก่ สุก

- เสาร์ ได้แก่ เสา

ตั้งตามลักษณะ 
เช่น ขาว นวล แดง ด�า เปี้ย (แคระแกร็น) 

หน้อย (เล็ก)

ตัง้ตามลำาดับ
เช่น อ้าย ยี่ สาม ... หล้า (สุดท้อง)  ซ้อย (น้อง

ของคนสุดท้อง)

ตั้งตามเพศ
เช่น จาย (ชาย)  นาง นาย (หญิงอันเป็นที่รัก)

ตั้งให้มีค่า
เช่น แก้ว,แสง (รัตนชาติ) ก๊อ (ทับทิม) ฅ�า 

(ทองค�า) เป๊ก (เพชร)  นิล

ตั้งให้ผีรังเกียจ 
เช่น เน่า หมา ฅวาย 
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ตั้งตามระบบทักษา (ชาย)
- อาทิตย์  กลุ่มอักษร อ เช่น อิน อินแปลง อินเหลา 

อิ่น อุด อุ่น อุ่นใจ อุ่นเรือน อุด  

- จันทร์  กลุ่มอักษร ก - ง เช่น กองแก้ว ก้อนแก้ว 

ขัน ฅ�า

- อังคาร  กลุ่มอักษร จ - ญ เช่น จอม  จัน จี ใจ ชม 

ช้อย ชาย ชุ่ม ไชย ซ้อย

- พุธ  กลุ่มอักษร ฎ(ด) - ณ  เช่น ดวง ดวงแก้ว ดวง

ดี ดวงติ๊บ ดอกแก้ว

- พฤหัสบดี กลุ่มอักษร บ - ม เช่น บุญ บุญมา ใบ 

ป้อ เปี้ย พา พิน มอย หมู

- ศุกร์  กลุ่มอักษร ส – อ� เช่น ลา ลูน สี ใส หาน

- เสาร์ กลุ่มอักษร ต - น เช่น ตัน ตา ตุ้ย ทา ธา 

นวน

- ราหู  กลุ่มอักษร ย – ว เช่น ยอด ลา ลูน หล้า เลา 

หวัน

ตั้งตามระบบทักษา(หญิง)
- อาทิตย์  กลุม่อกัษร อ เช่น ออน อ้อม อดุ(อตุสาห์) 

อวล เอ้ย

- จันทร์ กลุ่มอักษร ก – ง เช่น กอง ก้อน แก้ว ขัน 

ขันแก้ว เขียว ฅ�า

- อังคาร กลุ่มอักษร จ – ญ เช่น ชม ชุ่ม จี จอม ใจ

- พุธ กลุ่มอักษร ฎ(ด) – ณ เช่น ดวง แดง ธิดา 

- พฤหัสบดี กลุ่มอักษร บ – ม เช่น บุปผา ป้อม ปัน 

พิน พิม พิมพา เพ็ก ภา (แก้วภา) มูน

- ศุกร์  กลุ่มอักษร ส – อ� เช่น  ฬา(ลา) ฬูน(ลูน) สา 

ใส หา (กัณหา) หง 

- เสาร์ กลุ่มอักษร ต – น เช่น ติ๊บ ตุ่น เตม ธา นาง 

นาย

- ราหู กลุ่มอักษร ย – ว เช่น ยอด ลา ลูน หล้า

หลังจากได้ชื่อเด็กแล้ว ผู้ตั้งชื่อจะจดจารชื่อเด็ก 

ลงใน “ชาตาเกิด” ซึ่งมักเป็นโลหะ แผ่นไม้ 

แผ่นไม้ไผ่ หรือใบลาน โดยระบุถึงรายละเอียดถึง 

มารดา วัน เดือน ปี เวลา ของเด็ก เช่น

13
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“สวัสดี ลูกนางต่อม เกิดมาชาย ๑ มีไชยชนะ 

จุลศักราช ๑๓๒๑ ปีกัดใก๊ เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค�่า เม็ง 

วันผัส (พฤหัสบดี) ไทวันเต่าสะง้า ฤกษ์ ๓ ตัว ยามกลางวัน 

ใส่ชื่อว่าเด็กชายบุญส่ง อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง”

การตั้งชื่อที่กล่าวมา เป็นการตั้งชื่อที่นิยมกันโดย

ทัว่ไปในแดนล้านนา  แต่ในความเป็นจรงิ นอกเหนอืจาก

นี้  ยังมีการตั้งชื่อโดยอาศัยความเชื่ออื่นๆอีก  อย่างเช่น

การตัง้ชือ่โดยพธืเีสีย่งทาย หรอืถามไถ่สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นเรอืน

เช่น ผีย่าหม้อหนึ้ง หรือผีปู่ด�าย่าด�า  ผีก้อนเส้า ซึ่งเป็นผี

ประจ�าเตาไฟในบ้านผ่านการตคีวามเชงิสญัลกัษณ์มาตัง้

ชื่อเด็กก็มีปรากฏกระจายอยู่ทั่วไปเช่นกัน ซึ่งการตั้งชื่อ

ในลกัษณะดงักล่าวมรีายละเอยีดด้านพธิกีรรมอกีมากมาย 

คงต้องได้ติดตามศึกษาในเชิงลึกกันต่อไป  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชนิ ีเสดจ็พระราชด�าเนินทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” 

ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก  

นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

กราบบังคมทลูข้อมลูเก่ียวกับ “หน่วยแพทย์อาสา พาชมุชนสขุภาพดี 

จากหน่วยแพทย์เคล่ือนทีพ่ระราชทานสู่...การสร้างสุขอนามยัทีแ่ขง็แรง 

รากฐานของการพฒันาทีย่ัง่ยนืของชมุชน” ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาคนไข้ในเขตทุรกันดาร  

พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการ

บริหารมูลนิธิโครงการหลวง และคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมรบัเสดจ็ฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 27 

ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 

นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประธาน

ในพิธีเปิดกิจกรรม “มช. จิตอาสาพัฒนารอบรั้ว

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” ณ ลานน�า้พ ุหอประชมุใหญ่ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วันที ่10 ธันวาคม 2563 

โดยมนีางววิรรณ ศรทีองค�า ผูอ้�านวยการส�านกังาน

มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรม 

มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ท�าความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว  

บริเวณแนวรั้วรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่

ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการท�าประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพัน

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ชาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จดักจิกรรมแถลงข่าวและขอบคณุ

สื่อมวลชนประจ�าปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก  

นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนจากทุกแขนง  

ในโอกาสทีม่าร่วมงานแถลงข่าวและขอบคณุสือ่มวลชนประจ�าปี 

2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ตลอดจนการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยดีตลอดมา โดยมี 

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ ร่วมให้รายละเอยีดและตอบข้อซักถาม

ในด้านต่างๆ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 ส�านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

รอบรั้ว มช.
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ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นประธานพธีิเปิดนทิรรศการ “เมือ่โสมส่อง” 

ครบรอบ 45 ปี วันที่ระลึกวันทรงดนตรี มช. เพื่อน้อมร�าลึกใน 

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยมคีณะผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสาโรช ติยะวรบุญ นักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนกัศกึษาเก่า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 10  

มกราคม 2564

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีท�าบุญ และพิธีเปิดอาคาร 

ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 

อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเนินบริเวณ

ทางแยกระหว่างกาดร่มสัก (ฝายหิน) กับส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ เป็นศนูย์รวมสถานทีจ่�าหน่ายอาหารทีม่คีณุภาพ ถกูหลกัอนามยั 

ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทัว่ไปได้รบัประทาน ในพืน้ทีก่ว้างขวาง 

กว่า 1,000 ที่นั่ง มีร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะมาให้เลือกสรรมากมาย 

กว่า 30 ร้านค้า เช่น ร้าน Good All Day  ร้าน Fresh & Mild  

ร้าน Ringo ร้าน ป.ไก่ตอน ร้าน Inthanin ร้านข้าวหมกูรอบ ต้มเลอืดหมู 

ข้าวขาหม ูอาหารฮาลาล หรอืจะเป็นร้านเครือ่งดืม่ black wanila organic 

และร้านน�า้หวานใส่ใจ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์

คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธิเีปิดรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ ่นใหม ่

จ�านวน 40 คัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  

ณ ศูนย์กลางขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พร้อมพาคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนนั่งรถไฟฟ้า

เยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย โดยรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ 

ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียม

ไอออนฟอสเฟต สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ให้บริการในช่วงเวลา 07.00 - 22.00 น. ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  

มีห้องโดยสารแบบปิด มีหน้าต่างที่เปิด - ปิดได้ และภายในมีพัดลมไว้ให้บริการ สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 16 คน ใช้วิธี  

Image Processing ร่วมกบั AI นบัจ�านวนผูโ้ดยสาร ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิตามต�าแหน่งรถ จากแอปพลิเคชนั CMU MOBILE แบบ Realtime 

ด้านหน้ามีป้าย LED บอกสายรถแต่ละคัน มองเห็นได้ง่ายแม้ในเวลากลางคืน มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกคัน เช่นกล้องวงจรปิด 

ทีม่องเหน็ผูโ้ดยสารทุกทีน่ัง่ รวมถงึภาพจากด้านหน้าและด้านหลงัของรถ มจีอแสดงภาพให้พนกังานขบัรถดไูด้ตลอดเวลา มจีอภาพส�าหรบั

การแสดงข้อมูลการให้บริการและสื่อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกเตรียมไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

รอบรั้ว มช.
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นางวิวรรณ ศรีทองค�า ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานมหาวทิยาลยั ในฐานะนายกสโมสร

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมการด�าเนนิงานสโมสร ของมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ชุดใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง

การด�าเนนิงานและกจิกรรมต่าง ๆ  ของสโมสร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ 

ค�าทอง ชัน้ 5 อาคารส�านกังานมหาวทิยาลยั 2 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็น 

คณะกรรมการในงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 2020 International Conference 

on power, Energy and Innovations: ICPEI 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จัดโดยสมาคมวิชาการ

ทางวศิวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรอื Electrical 

Engineering Academic Association (Thailand): 

EEAAT ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

IEEE-PES และ IEEE Thailand Section ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทาร่ีฮิลล์เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายพิเศษ พร้อมน�าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เป็นประธานรับมอบเงินจ�านวน 10,000 บาท จาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า อดีตผู้บริหาร 

และอาจารย์อาวุโสของคณะฯ และ นอกจากนี้ 

เป็นผู้แทน นางกรรณิกา กาญจนกูล มอบเงินจ�านวน 

10,000 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 20,000 บาท เพื่อมอบ

เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
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รอบรั้ว มช.
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อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จริพพิฒัน์ ธญัพงษ์ภัทร 

และ อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู ่อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร 

บูรณาการอุตสาหกรรม-ดิจิตอล วิทยาลัยศิลปะ สื่อและ

เทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน 

โค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โดยมี 

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อ�านวยการ กลุ่มสังคมและ 

ก�าลงัคนดจิทิลั ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั หรอื ดีป้า 

ในการด�าเนนิงานตามโครงการ Coding School Champions 

เพื่อพัฒนาศูนย์โค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียน 

บ้านสันป่าสัก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สมัภตัตะกลุ หวัหน้า

หน่วยวจิยัเพือ่การจดัการพลงังานเศรษฐนเิวศ  สถาบันวิจยั

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้รบัเงนิ

สนับสนุนในโครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม ่

นครสุขภาวะ: เชยีงใหม่อากาศสะอาดลดฝุ่นควนั จ�านวนเงนิ 

210,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากมูลนิธิ

ใจกระทงิ โดยม ีนางชยารตัน์ อร่ามแสงรุง่โรจน์ ผูจ้ดัการ

มูลนิธิใจกระทิงเป็นผู้มอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ

สนับสนุนการขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดฝุ ่น PM2.5  

“DustBoy” ไปติดตั้งในหมู่บ้านเขตป่าและเมือง จ�านวน 21 หมู่บ้าน ส�าหรับเฝ้าระวังและรายงานปัญหาฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน  

อันส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ชุมชนร่วมกัน ภายใต้ “โครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อน

เชียงใหม่นครสุขภาวะ: เชียงใหม่อากาศสะอาดลดฝุ่นควัน” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง อาจารย์ประจ�าส�านัก

วิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักวิจัย สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะ ได้รับเชิญจากสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็น

ผูร่้วมวจิยัในโครงการวจิยัเรือ่ง “การพัฒนาชดุอปุกรณ์ส�าเรจ็รปู

ส�าหรับการปลกูผกัปลอดสารพษิเพือ่ผูส้งูอาย:ุ หนึง่ในทางเลอืก

เชงินโยบายส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่การส่งเสรมิ

คณุภาพชวีติของประชาชน (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลยั)” สนบัสนนุ

โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เพือ่ประชมุหารอืวางแผนแนวทางการพัฒนาชุดอุปกรณ์ส�าหรบั

การเพาะปลูกพืชโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานวิจัยร่วมกัน 

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับแนวทางในการด�าเนินงานวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมโครงการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563
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คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
TOP 2% นักวิทยาศาสตร์ของโลก 

ที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด

18
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รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจ�าปี 2563 
จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคคลเด่น...ร่มแดนช้าง

คณาจารย์ นักวิจัย มช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2564

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัล 
การวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2564  
โดยคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ  
2 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล 
ผู้บริหารดีเด่น ประจ�าปี 2563 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
   รองอธิการบดี
2. ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กองทุนอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
อนสุรณ์ในการเฉลมิฉลองครบ 50 ปี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มอบส�าหรบั
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนอธิการบดี โดยเป็น
ผูด้�ารงต�าแหน่งหรอืเคยด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ได้แก่ รองอธกิารบด ีคณบด ีและผูอ้�านวยการส�านกั สถาบนั 
ที่มีสถานะเทียบเท่ากัน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
มมีนษุยสมัพันธ์ทีด่ ีเป็นทีป่ระจกัษ์ได้รับการยอมรับในบรรดาผูบ้รหิาร
และประชากรมหาวทิยาลยัโดยท่ัวกนั รวมถงึเป็นผูมี้ความรู ้ประสบการณ์ 
และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ตลอดจนมีพัฒนาการ 
ในด้านการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลยัเชยีงใหมข่อแสดงความยินดกีับ คณาจารย์
และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TOP 2% นักวิทยาศาสตร์
ของโลก ที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด

• ศ.เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์  
  สาขา Analytical Chemistry  
• ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์  
  สาขา Materials  
• ศ.ดร.สุพล อนันตา  คณะวิทยาศาสตร์  
  สาขา Materials 
• รศ.ดร.สุคนธ์ พาณิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  
  สาขา Materials
• รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม  คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
• รศ.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 คณะเศรษรศาสตร์  
  สาขา Al & Image Processing

* ข้อมูลโดย Stanford University 2020

รศ. ดร.พิสิษฐ์ สิงห์ใจ ดร.เทวสินธุ์ ค�าปิคารศ. ดร.ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี 

ผลงานวิจัย ประจ�าปี 2564 ระดับดี สาขาสังคมวิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษิฐ์ สงิห์ใจ และ ดร.เทวสนิธุ ์ค�าปิคา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวลัผลงานประดษิฐ์

คิดค้น รางวัลประกาศเกียติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง  “ระบบวัดคุณภาพอากาศ”
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นักศึกษากิจกรรมบ�าบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชนะเลิศสุนทรพจน์ อนาคตไทยกับการควบคุมปัญหาเหล้า-เบียร์

นางสาวผ่องใส กาวี นักศึกษากิจกรรมบ�าบัด ชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน
สนุทรพจน์ “อนาคตไทยกบัการควบคมุปัญหาเหล้า-เบยีร์”  ซึง่จดัโดยศนูย์วจัิย
ปัญหาสุรา (Centre of Alcohol Studies) ผ่านการแข่งขันสุนทรพจน์ 
ในระบบ online ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  

2 นักศึกษา มช. คว้า 2 รางวัล ประกวด 
“นางสาวเชียงใหม่ ประจ�าปี 2564”

นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปี 2562 ได้รับต�าแหน่ง “นางสาวเชียงใหม่ ประจ�าปี 2564” 
และ นางสาวสจุาร ีกาญจนกฤต นกัศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้รบัต�าแหน่ง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 4 นางสาวเชียงใหม่ ประจ�าปี 2564

ขอบคุณภาพจาก Facebook : กองประกวดนางสาวเชียงใหม่

นักศึกษาทันตแพทย์ชนะเลิศประกวดผลงานวิจัย 
“The 23rd Student Clinician Research Program”

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย นทพ.ธนุณัฐ เจริญสุข นทพ.ภูมิระพี  
พนาสันติภาพ นทพ.กิตติทัต วันหนุน และ นทพ.พศวัต  
ลู่พรธนพัฒน ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัย 
“The 23rd Student Clinician Research Program”  
จากผลงาน เรือ่ง “Investigation of antimicrobial properties 
of Mangiferin on multi-species Enterococcus faecalis 
- Candida albicans biofilm in an ex vivo tooth model” 
จากงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 111 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลชนะเลิศ 
The best of the best in Asia “Asia star packaging 

award 2020” จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
ระดบัภมูภิาคเอเชยี ของ The Asian Pakaging Federation

นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะ
อตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คว้ารางวลัชนะเลศิ 
The best of the best in Asia “Asia star packaging award 
2020” จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาค
เอเชีย ของ The Asian Packaging Federation จากผลงาน 
หลิมม่ีฟิชชี่ (Limmy Fishy) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุฐพัศ ค�าไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบ

บุคคลเด่น...ร่มแดนช้าง
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ลูกช้างสัมพันธ์ฉบับนี้ ขอรวบรวมภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ของ 
ลูกช้าง มช. ที่จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่าส่วนกลาง สมาคมนักศึกษาเก่าระดับคณะ 
รวมถงึการฉลองครบรอบในโอกาสต่างๆของนักศึกษาเก่าแต่ละรหสั ทีร่่วมกนัจัดขึน้ใน

ช่วงประเพณีการนำาน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือ “รับน้องขึ้นดอย” เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 
2563 ที่ผ่านมา  การพบปะสังสรรค์เป็นไปในรูปแบบ New Nomal   ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทีผ่่านมา แต่ยงัคงไว้ด้วยบรรยากาศอนัอบอุน่ สนกุสนาน เช่นเดมิ
เหมือนทุกคร้ังที่บรรดาพี่น้องมช. ได้มาพบกัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย 
เชื่อว่ากิจกรรมการรวมตัวของนักศึกษาเก่า มช.จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง  

ลูกช้างสัมพันธ์
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

“ร�าลึกฝายหิน” CMU Reunion ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2563 จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ณ ห้องทองกวาว ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563  
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สังสรรค์ 50 ปี นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 132 
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 132 คณะศึกษาศาสตร์ น�าโดย ดร.ไชยพร 
ตัณฑ์จิตานนท์ ประธานชมรมนักศึกษาเก่า รหัส 132 คณะศึกษา
ศาสตร์ นัดหมายพบปะสังสรรค์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของรุ่น 
โดยจัดกิจกรรมนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และไหว้พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย ร�าลึกความหลัง
เมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563

ชมรมมนษุยศาสตร์สองแปด มอชอ จดักจิกรรมพบปะสงัสรรค์ 
CMU’28 REUNION 2020 & ครบรอบ 35 ปี ของรหสั 28 พร้อม
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล 
นักศึกษาเก่า รหัส 28 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกบอลอินเตอร์
คอมมิวนิเคชั่น นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2563 
โดยม ีรองศาสตราจารย์ โรม จริานกุรม รองอธกิารบดมีหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่ ร่วมแสดงความยนิด ีณ ร้านอาหารกูด๊ววิ วลิเลจ จ.เชยีงใหม่ 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่นสนุกสนาน 

การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี พธิทีกัษณิานปุทาน แด่ครอูาจารย์ ศษิย์เก่าทีล่่วงลบั การมอบรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น ประจ�าปี 2563 
รวมถึงการแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ�าปี 2563 และแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของ 
คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2563

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดงาน AMS CMU 45 ปี  
“ชาวสีน�้าเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พ่ีน้อง” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่น 
ในด้านวิชาการ หรือท�าคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา ประจ�าปี 2563 จ�านวน 14 ท่าน จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563
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นักศึกษาเก่า มช. คนเก่ง
รองศาสตราจารย์ 

ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ
รหัส 21 คณะเกษตรศาสตร์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล 
The Asia Engage Recognition Award 2020 

จาก Universiti Kebangsaan Malaysia 

ด้านรับใช้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ 
ดร.วันชัย มาลีวงษ์ 

รหัส  21  คณะเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัล 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปี 2564 
จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงษ์ 

รหัส  21  คณะเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้รับพระราชทานรางวัล 
“นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจ�าปี 2563 

ได้รับโล่รางวัลพระราชทานประติมากรรม 
“เรือใบซูปเปอร์มด” 

ศาสตราจารย์ 
ดร.เกศรา ณ บางช้าง 

รหัส 22 คณะเทคนิคการแพทย์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจ�าปี 2564 
จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดรุณี นาพรหม 

รหัส 30 คณะเกษตรศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งเป็น 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล 

รหัส 36 คณะเภสัชศาสตร์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ก้องภู นิมานันท์

รหัส 39 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ระวี จันทร์ส่อง

รหัส 43 คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

รหัส 37 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า
รหัส 32 คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2563

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
โดยสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แจ้งเปลี่ยนข้อมูล
นักศึกษาเก่า มช.
https://cmu.to/UpdateAddress

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
ขอเชิญนักศึกษาเก่า ร่วมบริจาค ในโครงการ น้�าใจลูกช้างสู่ มช.

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ “การใหที่ยิ่งใหญ่”
จากนักศึกษาเก่าสู่สถาบันแม่่ – จากรุ่นพี่สู่รุ่นนอง มช. หนึ่งรักเดียวกันคือรัก มช.

 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
CMU e-Donation

  https://donate.cmu.ac.th/

ชื่อ- นามสกุล    จ�านวนเงิน

กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
ไม่ประสงค์ออกนามจ�านวน 8 ท่าน   10,422     บาท 

โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด
ไม่ประสงค์ออกนามจ�านวน 45 ท่าน              37,268.49 บาท 
คุณค�าแสน อินต๊ะนิล       5,000     บาท
คุณปวรินทร์ สุ่มมาตย์      3,300     บาท
คุณอริษา จิวะธานนท์     3,000     บาท
คุณอภิศลย์ ปรีชาศิลป ์    3,000     บาท
คุณณัฐธยาน์ สมนา     3,000     บาท
คุณไพบูลย์ ใบสุขันธ์      2,000     บาท
คุณธิดารัตน์  เอกสิทธิกุล      2,000     บาท
คุณจุฑารัตน์ สว่างชัย      1,000     บาท
คุณวิลาวัณย์  เมศร์ศิริตระกูล    1,000     บาท
คุณด�ารงค์ ปึ้งสุวรรณ       1,000     บาท

รายนามน้�าใจ ลูกช้างสู่ มช.

ชื่อ- นามสกุล    จ�านวนเงิน

คุณณัฐธิดา นาคศิร ิ    1,000   บาท
คุณธนัท ชัยวิเสน    1,000   บาท
คุณณัฐธยาน์ ลิมปกาญจนารัตน์  1,000   บาท
คุณกมลชนก กาวิล    1,000   บาท
คุณนีรตรา แซ่เอี๊ยว       500   บาท
คุณเนรัญชลา โปธาค�า      500   บาท
คุณปทิตตา สุภารส      500   บาท
คุณสิทธิพร สุวรรณมิตร     500   บาท
คุณศิลปลักษณ์  พงษ์ทองเจริญ    500   บาท
คุณวรัญญา  เจริญชัยพงศ์     500   บาท
คุณชลาลัย ยศสุพรหม     479   บาท
คุณวิมลณัฐ จันทรพันธุ ์     100   บาท
คุณภคภรณ์ ก่อเกิด      100   บาท
คุณณัฐพล สุริยะวงค์     100   บาท
คุณชนิกา อรุณรุ่ง      100   บาท

นามผู้บริจาค....................................................... เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน.........................................รหัสนักศึกษาเก่า ............................
คณะ......................................ภาควิชา........................................... มือถือ................................................ E-mail : .........................................
ที่อยู่่ .....................................................................................................................................................
ขาพเจามีความประสงคบริจาค / สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1.สมทบกองทุนลูกชา้งเพื่อ มช.     จ�านวน ............................................บาท
 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.
   ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 667-2-51973-2
2.โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด     จ�านวน ............................................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
กรุณาส่งสำาเนาใบโอนเงิน มาที่
 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่่ 50200 หรือ โทร 053-942624  E-mail: alumni@cmu.ac.th
หมายเหตุ :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมสรรพากร มีระบบการรับเงินบริจาค 
     ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
      ซึ่งเงินบริจาคของท่าน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
     หากบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e- Donation
     โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ของผู้บริจาค



ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำานวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผลิตและเผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
พิมพ์ที่ : บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด โทร 053 114 822

@cmuthailand cmuofficial cmuofficial_tw cmuofficial.ig CMU CCARC
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

www.ccarc.cmu.ac.th


