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 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. หนุนพลังงานสะอาด เปิดตัวรถไฟฟ้า 
รูปแบบใหม่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะ

 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
“พม่าศกึษา” ครัง้ท่ี 3  (3rd International  
Conference on Burma/Myanmar 
Studies / ICBMS III)

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์อนัมเีกียรตยิศยิง่มงกฎุไทย	ประจ�าปี	2563	เนือ่งใน
โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	28	กรกฎาคม	2563	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง	ๆ 	จดัพธิรีบัพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 ในการนี	้ส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา	ได้จัดพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	ประจ�าปี	 
2563	 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย	 ประธานวุฒิสภา	 เป็นประธานในพิธีฯ	 และ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)	ซึ่งปีนี้มีสมาชิกวุฒิสภา	อดีต
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 อดีตข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	
และข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	จ�านวน	182	ราย	เข้ารบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 นับเป็นความปล้ืมปิติและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 	 ณ	 ห้องประชุมหมายเลข	 402-403	 ชั้น	 4	 อาคารรัฐสภา	
กรุงเทพมหานคร

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมงานฉลองวาระครบ 61 พรรษา  
ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ	 ซึ่งจัดขึ้นโดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น	 ณ	 นครเชียงใหม่	 
โดยนายฮโิรช ิมทัสโึมะโตะ	กงสลุใหญ่ญีปุ่่น	ณ	นครเชยีงใหม่	ประธานจดังาน	นายเจรญิฤทธ์ิ  
สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับ	 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ	 
กงสุลใหญ่	กงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ	ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	แขกผู้มีเกียรต ิ
จากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ณ	ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม	
โรงแรมแชงกรี-ลา	เชียงใหม่		เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564

	 ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เปิดตวัรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่	(CMU	Electric	Shuttle	
Car)	 จ�านวน	 40	 คัน	 ด้วยคุณสมบัติยานยนต ์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นพลังงาน
สะอาด	 ให้บริการครอบคลุมการสัญจรทุกพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย	ตั้งแต่เวลา	07.00	–	22.00	น.	 
ตลอดทั้ง	7	วันต่อสัปดาห์	ช่วยอ�านวยความสะดวก 
ให้กบันกัศกึษาและบคุลากร	ซึง่จากการด�าเนนิงาน 
ทีผ่่านมา	มผีูใ้ช้บรกิารสะสมมากกว่า	5,700,000	คน	 
รวมระยะทางทีใ่ห้บรกิารมากกว่า	5.8	ล้านกิโลเมตร	

มส่ีวนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	1,650	ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์	ด้วยเป้าหมายการเป็นผูน้�าในการสร้าง 
และการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน
	 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	 ถือเป็นงาน 
ท่ีมหาวทิยาลยัให้ความส�าคญัมาโดยตลอด	โดยมุ่งเน้น
เพ่ิมประสิทธิภาพเช่ือมโยงการเดินทางที่ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ของมหาวทิยาลัย	ให้มคีวามสะดวกปลอดภัย	 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	รวมถงึการน�าเทคโนโลยสีมยั
ใหม่เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการปรมิาณรถบนท้อง
ถนนและการใช้พลังงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้	

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่โดยศนูย์ภูมภิาคด้านสงัคมศาสตร์และการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 
คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย	์
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	 “พม่าศึกษา”	 ครั้งที่	 3	 (ICBMS	 3)	 ในหัวข้อ		 
“Myanmar/Burma	 in	 the	 Changing	 Southeast	 Asian	 Context”  
ระหว่างวันที่	 5	 –	 7	 มีนาคม	 2564	ณ	 ส�านักบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 
สงัคม	การเมอืง	วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อมของสหภาพเมยีนมา	ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ 
ทางวิชาการให้นักวิชาการชาวเมียนมารุ่นใหม่	 ส่งเสริมให้มีเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหว่างนักวิชาการเมียนมา	นักวิชาการไทยและภูมิภาคอื่น	ๆ	ที่มีความสนใจ 
ในประเด็นพม่าศึกษา	ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน	
	 การประชุม	“พม่าศกึษา”	คร้ังนี	้ได้รับเกยีรติจากคณุสพุตัรา ศรไีมตรพีทัิกษ์ 
เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงย่างกุ้ง	 และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม	 โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	ประธานคณะมนตรเีพือ่สนัตภิาพและความปรองดอง
แห่งเอเชีย	Asian	Peace	Reconciliation	Council	 (APRC)	 เป็นองค์ปาฐกแสดง
ปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“Economic	Development	and	Myanmar	in	the	New	
Geopolitical	Landscape”	ในงานประชุมด้วย
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มช. หนนุพลงังานสะอาด เปิดตวัรถไฟฟ้าฯ     (ต่อจากหน้า 1)

	เอม็เทค	สวทช.	ร่วมกบัสมาคมวิจัยวัสดุ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
และหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกับวัสดุศาสตร์ของประเทศ	จดัการประชมุวชิาการ 
นานาชาต	ิThe	21st	International	Union	of	Materials	Research	Societies	 
International	Conference	in	Asia	(IUMRS-ICA	2020)	และ	MRS-Thailand	2021	 
ระหว่างวันท่ี	23-26	กมุภาพนัธ์	2564	ณ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เพือ่ให้เกดิความร่วมมือการวจัิยด้านวสัดุศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างสถาบนัต่างๆ	 
ในระดบัสากลน�าไปสูก่ารเผยแพร่องค์ความรูแ้ละพฒันาทกัษะทางวชิาการของ
นกัศกึษาและนกัวจิยัด้านวสัดศุาสตร์หรอืสามารถน�างานวจิยัและนวตักรรมไปสู่ 
การใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ได้	เพือ่เป็นเวททีีใ่ห้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้พบปะแลกเปลีย่น	 
ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ	จากนักวิจัยทีมี่ความรูค้วามเช่ียวชาญทาด้านวสัดุ 
ทัง้ในและต่างประเทศ	สนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ
และระดบัชาตทิีม่	ีPeer	Review	และประชาสมัพนัธ์สมาคมวจิยัวสัด	ุในนาม	 
MRS-Thailand	ให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากล	รวมทัง้เป็นศนูย์กลางความร่วมมอื 
ด้านวสัดขุองประเทศไทยและเชือ่มโยงกบัต่างประเทศ	โดยม	ีศาสตราจารย์คลนิกิ  
นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจิต อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประธานในพธิเีปิดฯ	 
และศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุกล่าวรายงาน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชรนิทร์ เตชะพันธุ ์รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การยืน่ขอรบับ�าเหนจ็บ�านาญด้วยตนเอง 
ทางอเิล็กทรอนกิส์	(Pensions	’	Electronic	Filing)	โดยมนีายชชัพล กลุโพธสิวุรรณ  
ผู้อ�านวยการกองบรหิารงานบคุคล	กล่าวรายงาน	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูมี้สทิธิ 
ขอรบับ�าเหนจ็บ�านาญ	ได้รบัความสะดวกด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	โดยน�าฐานข้อมลู 
ทีมี่อยูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	มคีวามชดัเจนถกูต้องรวดเรว็ครบถ้วน	ลดขัน้ตอน 
และภาระงานของส่วนราชการ	และให้ผูข้อรบัสทิธทิราบข้อมูลของตนเอง	ตรวจสอบ 
การด�าเนินงานได้ทุกขัน้ตอน	สร้างความโปร่งใสด้านการอนมุตัสิัง่ให้สอดคล้องกบั 
พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	 
พ.ศ.	2558	และเป็นการเพิม่ช่องทางในการบรกิาร	ตลอดจนช่วยลดขัน้ตอนและ
ภาระในการปฏบัิตงิาน	และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องของทางราชการได้แก่	ค่าไปรษณย์ี	 
ในการจดัส่งเอกสารแฟ้ม/สมดุประวตั	ิหนงัสอืสัง่จ่าย	ณ	ห้องประชมุทองกวาว	
ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์		2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ร่วมพธิพีระราชทานเพลงิศพ	พระเทพวุฒาจารย์	(ชเูกยีรติ	อภโย)	อดตีเจ้าอาวาส 
วดัเจดย์ีหลวงวรวหิาร	อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่	โดยมสีมเดจ็พระวนัรัต	กรรมการมหาเถร 
สมาคม	เจ้าอาวาสวดับวรนเิวศราชวรวหิาร	ประธานสงฆ์	และศาสตราจารย์ 
เกยีรติคุณ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร	ีประธานฝ่ายฆราวาส	ณ	เมรปุราสาท 
ล้านนา	วัดเจดีย์หลวง	เมืองเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2564

มช. จัดประชมุวชิาการนานาชาต ิ “พม่าศกึษา” ฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สงิหราชวราพันธ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมการสัมมนา 
เฝ้าระวงัและสือ่สาร	ความเสีย่ง	และสร้างความรอบรู	้เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน	 เขตสุขภาพที่	 1	 ปีงบประมาณ	2564	 โดยมี	 
นายแพทย์ดนยั ธีวนัดา รองอธบิดีกรมอนามยั	เป็นประธานเปิด แพทย์หญิงนงนุช  
ภัทรอนนัตนพ ผูอ้�านวยการศนูย์อนามยัที	่1	เชยีงใหม่	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย 
ผูบ้ริหาร	ผูแ้ทนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ	ร่วมปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่น 
ข้อคิดเหน็	เกีย่วกบัมาตรการ	วธิกีาร	ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือลดผลกระทบ 
สุขภาพจากหมอกควนั	การสร้างจิตส�านกึด้วยการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและปฏบิตัติวัได้อย่างถูกต้อง	สร้างความร่วมมอืและมีส่วนร่วม 
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภัยสุขภาพจากมลพิษหมอกควัน 
ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพตนเอง	ครอบครวัและชมุชน	ณ	ห้องประชมุ	โรงแรมเชยีงใหม่ 
แกรนด์วิว	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์		2564

	 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่	 ภายใต้การก�ากับดูแลโดย
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มกีารเปลีย่นแปลงรปูโฉม	ปรบัรปูแบบเป็นตวัถงัจากเดมิ
ที่เป็นแบบเปิดโล่งให้เป็นแบบปิด	 สามารถนั่งได้สูงสุด	
16	ที่นั่ง	เปลี่ยนระบบแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออน
ฟอสเฟต	ทีม่ปีระสทิธภิาพและอายกุารใช้งานทีเ่พิม่มาก
ขึ้น	มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ	เช่น	การติดตามต�าแหน่งรถและแสดงผล 
บน	 CMU	Mobile	 Application	 แบบ	 Realtime	 
การนับจ�านวนผูโ้ดยสารด้วยวธีิ	Image	Processing	ร่วมกบั	 

AI	 ภายในมีการติดตั้งจอภาพแสดงเส้นทางเดินรถและ
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัย	 
ตดิตัง้ระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัย	ตดิตัง้พัดลม
ระบายอากาศ	ปุม่กดสญัญาณแจ้งจอด	อปุกรณ์ดบัเพลงิ
และอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน	 ดูแลความสะอาด	 ปลอดภัย	 
แก่ผูใ้ช้บรกิาร	ด้วยการอบโอโซนฆ่าเชือ้ภายในห้องโดยสาร
รถไฟฟ้าทุกคัน	ในช่วงการระบาดของโควิด-19	รวมไป
ถงึการเกบ็ข้อมลูต่างๆ	ของตวัรถ	เพือ่น�ามาประมวลผล
และวางแผนการบริหารจดัการการใช้พลงังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
	 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	ยงัคงมุง่มัน่และส่งเสรมิ
การประหยัดพลังงานควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อม 
พร้อมรองรับแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต	 
ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ	น�าไปสูก่ารเป็นเมอืงอจัฉริยะต้นแบบ	
และแนวความคดิในการเผยแพร่ส่งมอบให้แก่สาธารณะ	
อนัจะเป็นประโยชน์ในการสญัจรระดบัชมุชน	ตลอดจน
เป็นฐานในการต่อยอดเพือ่พฒันาเมอืงและประเทศต่อไป

 การประชมุ	“พม่าศึกษา”	ก�าหนดจดัประชมุ
เป็นประจ�าทุกๆ	 2	 ปี	 ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้		 
นบัเป็นการจดัประชมุครัง้ที	่3	ทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่
ได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ	และเนือ่งจาก
สถานการณ์การระบาดของ	Corona	Virus	–	19	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่จงึได้ปรบัรูปแบบการประชมุ
ทั้งแบบออนไลน์ผ่านระบบ	ZOOM	และแบบออน
ไซต์	ณ	ส�านกับรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ในเบือ้งต้นมผีูส้นใจทัง้ชาวไทย	ชาวเมยีนมา	และ	ผูท้ี่
สนใจจากประเทศต่างๆ	ลงทะเบยีนร่วมงานมากกว่า	
200	คน	โดยในการประชมุจะมีการน�าเสนอบทความ	
57	บทความ	และการจัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม	7	เวที	
นอกจากน้ี	 ภายในงานยงัมกีารจดักิจกรรมอืน่	 ๆ	 
ทีส่ร้างสสีนั	อาท	ิการแสดงนทิรรศการและการเปิดตวั
หนงัสอืของส�านกัพมิพ์		
บทความที่น�าเสนอ	
		 Economic	 Development,	 Transnational	

Investment	&	East	Asia	Power	
		 Peace	Process,	Ethnic	Inclusion/Exclusion,	

&	Governance	
		Migration,	Migrant	Workers	and	Borderland	
		 Agrarian	 Transformation,	 Climate	 Change	

and	Resource	Management	
		 Education,	Mother	tongue	Language	Education	 

&	Language	
		 Popular	Religion,	Religion,	and	Harmony	
		 Urban	Space,	Inequality	&	Social	Movement	
		 Gender	&	Development	
		 Food,	Health	&	Inequality	
		Media	
		Media,	Consumption	&	Representation
		 History	&	Social	Memory

	 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา 
จดัขึน้ครัง้แรกโดยมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ร่วมกบัมหาวทิยาลยั 
มัณฑะเลย์และสถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาแห่ง
เอเชีย	(IIAS)	ไลเดนประเทศเนเธอร์แลนด์	ณ	เชียงใหม่	
เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2558	 ภายใต้หัวข้อ	 “BURMA/
MYANMAR	IN	TRANSITION	Connectivity,	Changes	
and	 Challenges”	 การจัดครั้งแรกเป็นงานที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับจากการรับ 
ผู้เข้าร่วม	543	คนจาก	29	ประเทศ	มีการเสนอบทความ
ถึง	 258	 บทความ	 และมีผู้ร่วมเวทีเสวนาโต๊ะกลมถึง	 
7	 เวที	 โดยได้รวบรวมนักวิชาการ	 นักวิจัย	 นักข่าว 
ผูท้�างานองค์กรพฒันาเอกชนและผูส้งัเกตการณ์จากพม่า/ 
เมียนมารวมทั้งจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของเมียนมา
	 อีกคร้ังในการประชุมนานาชาติเร่ืองพม่า/ 
เมียนมาศึกษา	 ครั้งที่	 2	 มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์	 
ความส�าเรจ็ในการมส่ีวนร่วมของนกัวชิาการชัน้น�าระดบั
นานาชาตแิละนกัศกึษาเกีย่วกบัการศกึษาพม่า/เมยีนมา
รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานทีส่นใจสถานการณ์ปัจจบุนัในเมยีนมา
ได้รวมตวักนัอกีครัง้เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับ 
การเปลีย่นแปลงและการพฒันาซ�า้แล้วซ�า้เล่า	การประชมุ
ครัง้นีเ้ป็นท่ีน่าประทบัใจและประสบความส�าเร็จมกีารเสนอ 
บทความถึง	 171	 บทความ	 และร่วมเวทีเสวนา 
โต๊ะกลมถึง	 8	 เวที	 สะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของ
การประชุมในการเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นทางวิชาการและการสนทนาระหว่าง 
นักวิชาการพม่า/เมียนมาจากท่ัวโลกและเพื่อดึงดูด
เยาวชนและนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมในเวที
วิชาการระดับนานาชาตินี้
	 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน 
เพื่อร ่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ ่ายได้ที่	 
www.burmaconference.com



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 9  ปีที่ 16 วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2564

www.cmu.ac.th3

	 ส�านักทะเบียนและประมวลผล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการบรหิารจัดการ	(Managerial	Competency)	 
โดย	นางวารณุ ีศรนีาค	เลขานกุารส�านกัทะเบยีนและประมวลผล	 
เป็นวิทยากร	 ท้ังนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการ	และพฒันาทกัษะในการครองตน	ครองคน	ครองงาน	รวมทัง้เพือ่พฒันา 
สมรรถนะให้บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารจัดการ	 โดยมีหัวหน้าฝ่าย	
หวัหน้างาน	และบคุลากรเข้าร่วมกจิกรรม	ณ	โรงแรมแคนทารี	ฮลิล์	เชยีงใหม่	
เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์	 ผู้อ�านวยการสถาบัน 
วิจัยสงัคม	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	และหวัหน้าโครงการขบัเคล่ือนเมอืงเชียงใหม่ 
สู่เมืองมรดกโลก	กล่าวต้อนรับและแนะน�าโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม ่
สูเ่มอืงมรดกโลก	และเปิดงานเสวนาวชิาการ	“มรดกทางวฒันธรรมกบัการอยูร่่วม 
ในบริบทสังคมสมัยใหม่”	ณ	ห้องประชุม	1	อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	
สถาบันวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2564	

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  
“พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3) ในหัวข้อ “Myanmar/Burma in the Changing  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ีแก้วธรรมานกูุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานพธีิเปิดโครงการออกก�าลงักาย	ในรปูแบบ	 
“ร�าวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ”	 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู 
หัวหน้าโครงการ	Healthy	CMU	กล่าวรายงาน	มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์	บคุลากร	นกัศกึษาของคณะฯ	ตลอดจนผู้สนใจทัว่ไปท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์	 พัฒนามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สุขภาพ	 (Healthy	 University)	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันอังคาร	 พุธ	
และพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์	ระหว่างเวลา	16.30	-	17.30	น.	เริ่มตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม	 2564	ณ	 ข่วงม่วนใจ๋	 ชั้น	 1	 อาคาร	 2	
คณะพยาบาลศาสตร์	ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม
ตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ดังกล่าว	 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งมีรางวัลพิเศษ 
มอบให้ในแต่ละเดือน	ส�าหรับผู้ร่วมงานอย่างสม�่าเสมออีกด้วย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ เสรรีฐั 
ผูอ้�านวยการศนูย์บรหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ชาย รังสิยากูล	รองผู้อ�านวยการ	พร้อม
ด้วยบุคลากรศูนย์ฯ	 ให้การต้อนรับคณะ
บคุลากรจาก	บรษิทั	เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากดั	(มหาชน)	ในโอกาสเดนิทาง
มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564

 

Southeast Asian Context” วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564  
ณ ส�านักบริการวิชาการ มช. และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
คณะสังคมศาสตร์	 มช.	 และประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ	 
คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา	ครั้งที่	3

 รองศาสตราจารย์โรม จริานกุรม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าพบ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ 
ประธานชมรมนกัศกึษาเก่า	มช.	รหัส	09	และคณะกรรมการ 
มลูนิธพิฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่หารอืแนวทาง
การด�าเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ณ	ห้องรับรอง
ส�านกังาน	อาคาร	V-Group	Building		จงัหวดัเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์		2564	

	 นักศึกษาเก่า	มช.	รหัส	11	(รุ่น	5)	บริจาค
เงนิสมทบทนุเพือ่ปรับปรุงอาคารผูป่้วยหลวงปูแ่หวน	 
สุจิณโณ	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่ 
คณะแพทยศาสตร์	มช.	คร้ังที	่1	จ�านวน	1,111,111.11	บาท	 
และครั้งที่	 2	 จ�านวน	 111,111.11	 บาท	 โดยมี	
ศาสตราจารย์(เชีย่วชาญพเิศษ)นายแพทย์บรรณกจิ 
โลจนาภิวฒัน์ คณบด	ีและ	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ณฐัพงศ์ โฆษชณุหนนัท์ รองคณบดคีณะแพทยศาสตร์	มช.	 
ร่วมรับมอบ	ณ	คลินิก	108	คณะแพทยศาสตร์	มช.		
เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2564	

ขอบคุณภาพ	/	ข่าว	:	งานประชาสัมพันธ์	

คณะแพทยศาสตร์	มช.

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



นศ. เทคนคิการแพทย์ ได้รบัทนุ  
Global Undergraduate  
Exchange Program (UGRAD)

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัล 
จากการประชุมวิชาการ TSG 13th

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 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564 

เวลา 13.00 น.
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ขอเชญิ 
เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง 
เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ 
วทิยากรโดย ศ. ดร. พรศักด์ิ ศรอีมรรตัน์ ภาควชิา 
เทคโนโลยีเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร Editor in Chief วารสาร Science,  
Engineering, and Health Studies (SEHS)   
ในวันจันทร ์ ท่ี 1 มีนาคม 2564 เวลา  
13.00 – 16.30 น.

วันจันทร์ 3 มีนาคม 2564วันพุธ

เวลา 12.00 น.
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จดัสมัมนางานวจิยั (Research Club) ประจ�าปี 
งบประมาณ 2564 ในหัวข้อเรื่อง "radiomics 
in oral healthcare" วิทยากรโดย อ.ทพญ.
ดร.วรรณกมล ปัญญารกัษ์ และหวัข้อเรือ่ง "A.I. 
and Digital Technology in Health Science" 
วิทยากรโดย รศ.ดร.นพินธ์ ธรีอ�าพน ในวนัพธุ
ที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 12.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องประชมุกรรมการคณะฯ ชัน้ 2 อาคาร 7  
คณะทันตแพทยศาสตร์

เวลา 08.45 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์ภูมิภาคด้าน
สังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
คณะสงัคมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวทิยาลยัมณัฑะเลย์ 
จดัการประชมุวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” 
คร้ังท่ี 3 (ICBMS 3) ในหัวข้อ “Myanmar/
Burma in the Changing Southeast Asian 
Context” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 
เวลา 08.45 – 17.00 น. ณ ส�านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 มีนาคม 2564วันศุกร์

เวลา 08.30 น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการ
ท�าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ในกลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ 
กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 
- 16.30 น. ณ ห้อง 2-206 ชัน้ 2 อาคาร 2  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 มีนาคม 2564 

วันเสาร์

4 มีนาคม 2564  
เวลา 09.00 น. 
ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จดักจิกรรมบรจิาค
โลหติ ในวันพฤหสับดทีี ่4 มนีาคม 2564  
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ
ด้านหน้าบนัไดกลาง ชัน้ 1 ส�านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี

“ผ่อดีดี” มช. ได้รับการกล่าวถึงในรายการทีวีของสหรัฐอเมริกา
 “ผ่อดีดี” มช. ได้รับการกล่าวถึงในรายการทีวี
ของสหรัฐอเมริกา โดยพิธีกรชื่อดัง John Oliver ยกให้เป็น 
แบบอย่างการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชัน 
บนมือถือ
	 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	 ของศูนย์เฝ้าระวัง
สขุภาพหน่ึงเดียว	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(PODD	Centre)	ได้รบั 
การน�ามาเป็นแบบอย่างที่ประสบความส�าเร็จในด้านการเฝ้า
ระวังโรคระบาดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ	ในรายการโทรทัศน์	

 นางสาวบุญธิชา ลาลาภ นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 สาขาเทคนิคการแพทย	์ 
คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รหัสประจ�านักศึกษา	 601110038	 
ได้รับทุนของ	 Global	 Undergraduate	 Exchange	 Program	 (UGRAD)	 
ซึง่เป็นโครงการทีส่ถานทูตอเมรกินัประจ�าประเทศไทย	ร่วมกบัมลูนธิิ 
การศึกษาไทย-อเมริกัน	 เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนส�าหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค	 เพื่อให้โอกาส 
นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้น�า	 ได้เรียนร่วมกับ 
นักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกันเพื่อเพิ่มพูน 
ภาวะผู้น�าและเรียนรู้ชีวิต	 สังคม	 วัฒนธรรมและสถาบัน 
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นระยะเวลา	 1	 
ภาคการศึกษา	 โดยนักศึกษาจะได้รับทุนแลกเปล่ียนเต็ม
จ�านวนจาก	The	Bureau	of	Educational	and	Cultural	
Affairs	กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

	 นกัศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขา
วชิาภมิูศาสตร์	ภาควชิาภมูศิาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		ได้รบัรางวลัจากการน�าเสนอผลงาน 
ทางวชิาการ	ในงานประชุมวชิาการนสิตินกัศกึษาภมูศิาสตร์ 
และภมูสิารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่13	 
(TSG	13th)	ในรปูแบบ	Online	ระหว่างวนัที	่27	–	28	
มกราคม	2564	โดยมีรายละเอียดรางวัล	ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 3	รางวัล	ได้แก่
	 1)	การน�าเสนอภาคบรรยาย	(Oral	Presentation)	 
กลุม่ภมูศิาสตร์กายภาพ	ในหัวข้อ	“ไฟป่า	เชยีงดาว	:	ล�าดบั	 
ขนาด	การเปลีย่นแปลงเชงิพ้ืนที	่และเวลา”	โดยนายปฏภิาณ	 
สาระจันทร์
	 2)	การน�าเสนอภาคบรรยาย	(Oral	Presentation)	 
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ	ใน
หัวข้อ	 “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทุเรียนผ่านดัชนี
การรับรู้ระยะไกล”	โดยนางสาวทิพย์วรรณ	มะเต
	 3)	 การน�าเสนอโปสเตอร์	 (Poster	 
Presentation)	 กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ	 ในหัวข้อ	 
“แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีส่เีขียว	ทางเลือกลดฝุน่	PM	
2.5”	โดยนางสาวสุทธิดา	ฉิมหล่า
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 จ�านวน	2	รางวลั	ได้แก่ 
	 1)	การน�าเสนอภาคบรรยาย	(Oral	Presentation)	 
กลุม่ภมูศิาสตร์กายภาพ	ในหัวข้อ	“การคาดการณ์พืน้ท่ี 
เกดิจดุความร้อนด้วยแบบจ�าลองถดถอยถ่วงน�า้หนกั
เชงิภูมิศาสตร์ในจงัหวดัเชยีงใหม่”	โดยนางสาวบุญศริิ	 
สุนิลหงส์
	 2)	การน�าเสนอภาคบรรยาย	(Oral	Presentation)	 
กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 
ในหวัข้อ	“ควายน�า้	ทะเลน้อยและผูค้น:	ความสมัพนัธ์	

Last	Week	Tonight	โดยพิธีกรชื่อดัง	จอห์น	โอลิเวอร์	(John	
Oliver)	 ออกอากาศผ่านทาง	 HBO	 ของสหรัฐอเมริกา	 เมื่อ
วันที่	 14	กุมภาพันธ์	 2564	 ใน	Season	8	Episode	1	ซึ่งน�า
เสนอ	 เรื่อง	 The	 Next	 Pandemic	 พูดถึงภัยพิบัติจากโรค 
ในสัตว์ป่า	 โดยเฉพาะค้างคาวอพยพ	 (หนีไฟ)	 เป็นการน�าเสนอ 
เกีย่วกบัภยัคกุคามจากการแพร่ระบาด	และหนึง่ในแนวทางป้องกนั
และบรรเทาปัญหาใหญ่จากโรคระบาดข้ามทวปีอบัุติใหม่	ทีย่งัจะ
เป็นหายนภัยคุกคามมนุษย์อยู่ในขณะนี้
	 นับได้ว่า	 “ผ่อดีดี”	 ของ	 PODD	 Centre	 คือ 
ความเข้มแขง็ของชมุชนในการร่วมเฝ้าระวงัโรคระบาด	และป้องกนั
โรคที่มีประสิทธิภาพ	ดังที่	จอห์น	โอลิเวอร์	ได้กล่าวในรายการว่า	 
“That’s	very	clever.	Because	with	that	app,	farmers	there	
have	a	way	to	spot	a	possibly	sick	bird	that	could	inform	
broader	public	policy.	Which	isn’t	just	effective	disease	
prevention,	it	was	also	interestingly	the	working	title	
of	this	show.	That	scheme	has	been	a	success,	partly	

because	it	preserves	people’s	livelihoods,	and	aligns	
farmers’	interests	with	those	of	their	larger	community.	 
And	there	will	be	thousands	of	small	ideas	like	that,	
that	could	end	up	making	a	real	difference.”	

รับชมได้ที่	Youtube	(นาทีที่16.55)	:		
https://www.youtube.com/watch?v=_v-U3K1sw9U	

	 ดูรายละเอียด	 ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (PODD	 Centre)	 เพ่ิมเติมได้ที่	 
http://www.cmonehealth.org/home

มมุมองและการเปลีย่นแปลงเชงิพืน้ทีใ่นเขตพืน้ทีท่ะเลน้อย	 
อ�าเภอควนขนุน	 จังหวัดพัทลุง”	 โดยนายกฤตบุญ	
กระโหมวงศ์
รางวัลชมเชย	จ�านวน	5	รางวัล	ได้แก่
	 1)	การน�าเสนอภาคบรรยาย	(Oral	Presentation)	 
กลุม่ภมิูศาสตร์มนษุย์	เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	ในหวัข้อ	 
“บรบิทเชงิพืน้ที	่เวลา	และผูค้น:	ภาพจ�าแห่งการเปลีย่นผ่าน 
ของตลาดวโรรส	เมอืงเชยีงใหม่”	โดยนายวนัชนะ	จติตะ
	 2)	การน�าเสนอโปสเตอร์	(Poster	Presentation)	 
กลุม่ภมูศิาสตร์กายภาพ	ในหวัข้อ	“การประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
การรบัรูร้ะยะไกลวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 
และความแปรปรวนของพชืพรรณทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก 
เขื่อนบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง”	 โดยนางสาวจิร
พรรณ	เกิดเทพ
	 3)	การน�าเสนอโปสเตอร์	(Poster	Presentation)	 
กลุม่เทคโนโลยีและนวตักรรมทางภูมิสารสนเทศ	ในหวัข้อ	 
“การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงพืน้ทีแ่ละเวลาของการเกดิ 
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