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ติดตามดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพชาวเหนือ แบบ real time 
ผ่าน www.ntaqhi.info

 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. ผุดไอเดยี น�าฟางข้าวขึน้รปูเป็น 
บรรจุภัณฑ์ สู่นวัตกรรมพร้อมใช้  
หนุนอุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน
 	 	 	 ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้จาก

การท�านา	 ซึ่งในปีหนึ่ง	 ๆ	 พบว่า	 
มีฟางข้าวปริมาณ	20	ล้านตัน/ปี	เป็น
เศษเหลือที่ไม่ได้ใช้แค่เลี้ยงสัตว์หรือ
คลุมหน้าดิน	 แต่สามารถเปลี่ยนเป็น
ผลติภณัฑ์รกัษ์โลกทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ได้	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยคณะ
อตุสาหกรรมเกษตร	คดิค้นการน�าเยือ่

ฟางข้าวมาขึน้รปูเป็นบรรจภุณัฑ์ทีป่ลอดภยั	สามารถสมัผัสอาหารได้โดยตรง	ย่อยสลายได้
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ช่วยลดการใช้พลาสตกิ	เพราะมีจุดเด่นคือท�ามาจากธรรมชาติ	
ไร้สารเคมีและย่อยสลายได้	100%	เป็นการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการสมัย
ใหม่และมีความมั่นคงทางอาชีพ	เพิ่มขีดความสามารถในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม	 
สู่การแข่งขันในตลาดโลกได้

	 กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	(อว.)	จดัศกึษาดงูานโครงการ
พฒันาเครือข่ายและศักยภาพผูบ้รหิารระดับสงูของกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั
และนวัตกรรม	(WINS)	ระหว่างวันที่	26-28	กุมภาพันธ์	2564	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	น�าโดย	 
ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	 
วจิยัและนวตักรรม	ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริฤิกษ์ ทรงศิวไิล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม	พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ	140	คน	ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู 
ทัง้จากภายในกระทรวง	อว.	นอกกระทรวง	อว.	และภาคธรุกจิหรอืเอกชนรวม	100	คน	อาจารย์รุน่ใหม่ 

ทีเ่ป็นกลุม่พลงัการท�างาน	24	คน	และทมีงานจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะกรรมการ 
ปฏบิตังิานเพ่ือประสานโครงการอกี	16	คน	เข้าเยีย่มชม	ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์	ภาคเหนอื	 
โดยม	ีศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ร่วมให้การต้อนรับฯ	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์	ภาคเหนือ	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์		2564

	 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เปิดตัวดชันคีณุภาพอากาศเพือ่สขุภาพชาวเหนอื	(Northern	
Thailand	Air	Quality	Health	Index,	NTAQHI)		ติดตาม
คุณภาพอากาศภาคเหนือแบบ	 real	 time	 ผ่านเว็บไซต์	
www.ntaqhi.info
	 หมอกควนัในภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทยเป็น
ปัญหาส�าคัญ	และมคีวามรุนแรงของปัญหาโดยทัว่ไปปรากฏชดัเจน 
ในช่วงหน้าแล้ง	ระหว่างเดอืนธนัวาคมถงึเมษายน	มกัพบการเพิม่ 
สงูขึน้ของปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็	เน่ืองจากความแห้งแล้ง 
ส่งผลให้เกดิการเพิม่ขึน้ของไฟป่า	ประกอบกับในช่วงเวลาดงักล่าว	 
เกษตรกร	จะท�าการเผาเศษวสัดเุพือ่เตรยีมพืน้ท่ีส�าหรบัท�าการเกษตร 

แขวนลอยอยู	่ ในบรรยากาศได้นาน	ประกอบกบัฝนตกน้อย 
ท�าให้การชะล้างหมอกควนัหรอืฝุน่ทีแ่ขวนลอยอยูใ่นอากาศเป็นไป
ได้น้อย	และเมือ่เกดิปัญหาดงักล่าวกเ็กดิการสะสมของมลพษิใน 
ร่างกายของมนษุย์	และส่งผลกระทบกบัปัญหาสขุภาพในเวลาถัดมา	
	 จากปัญหาดงักล่าวศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวญัชยั  
ศุภรัตน์ภิญโญ	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 
ร่วมกับกลุ่มแพทย์	พยาบาล	นักวิชาการ	และผู้สนใจ	ศึกษา 
เรื่องคุณภาพอากาศ	 พูดคุยหาสาเหตุ	 แลกเปลี่ยนความรู ้
ผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ ่นละอองขนาดจิ๋ว(PM2.5)	 
ที่มีความเข้มข้นในอากาศสูงในช่วงฤดูหมอกควันในจังหวัด
เชยีงใหม่ทีเ่กิดจากการเผาเกษตรในภาคเหนอืตอนบน	เมยีนมาร์	 

ลาว	และจนีตอนล่าง	และทางกลุม่ได้น�าค่าดชันคุีณภาพอากาศ 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	(The	United	States	Environmental 
Protection	Agency	หรือ	EPA)	มาใช้เนื่องจากมีหลักฐาน 
เชิงวิชาการก�ากับชัดเจนและมีหลายประเทศน�าไปใช	้ 
และในเวลาต่อมาคณะท�างานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
ก็ได้จัดท�าเวบไซต์	www.cmaqhi.org	ขึน้	โดยน�าข้อมูล	PM2.5	 
ของ	รองศาสตราจารย์ ดร. พศิษิฐ์ สงิห์ใจ คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	(www.aqith.com)	ซึง่ด�าเนนิการตดิต้ัง 
จุดตรวจวัดแบบ	realtime	ขึ้นหลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่	
และในปีแรกได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศจาก	 ศูนย์ข้อมูล 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change	Data	
Center:	CCDC)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(www.cmuccdc.org)	 
เพือ่ให้สามารถแสดงข้อมลูคุณภาพอากาศได้ครอบคลมุทกุอ�าเภอ 
ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างทั่วถึง

	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จัดพธิลีงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
กับ	 บริษัท	 Schlumberger	Oversea	 S.A.	 แบบออนไลน์	 โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก  
นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์  
ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
และ	Mr. Syahir Luthfi Chan,	Thailand	Country	Manager,	Mr.Haitao Sun,	 
East	 Asia	 Geo-unit	 Digital	Manager,	นายรณรงค์ ปรมัตติกุล	 Thailand	 Digital	 
Solution	Delivery	Lead	บรษิทั	Schlumberger	Oversea	S.A.	ร่วมลงนามฯ	ภายใต้ความร่วมมอื 
ของภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ณ	ห้องประชุม	202	 
ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

ในช่วงฤดูฝน	 ซึ่งมีสภาวะ
อากาศที่แห้งและนิ่งท�าให  ้
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถ 

ศ.นพ.ขวญัชยั ศุภรัตน์ภิญโญ
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว ตดิตามดชันีคณุภาพอากาศ เพือ่สขุภาพชาวเหนือฯ     (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
เป็นประธานในพิธมีอบใบประกาศนยีบตัรหลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูช่้วยพยาบาล	 
รุน่ที	่46	มอบเกยีรติบตัรเรยีนดีและกล่าวให้โอวาทแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา	โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
กล่าวรายงาน	เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้	ทักษะ	และความสามารถ	
ให้สามารถร่วมท�างานเป็นทีมกบัพยาบาลวชิาชพี	ให้การดแูลขัน้พืน้ฐานช่วย
เหลือดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ	 เพิ่มก�าลังและขีด
ความสามารถในการดแูลผูป่้วยของโรงพยาบาลภาครฐัและเอกชนหรอืสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพทั่วประเทศ	พร้อมด้วยคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	ตลอด
จนผู้ปกครองและญาติ	ร่วมแสดงความยินดี	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคาร	2	
และลานด้านหน้าอาคารเรียน	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบดี	พร้อมด้วย 
ผู้บริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ต้อนรบั	พลต�ารวจตรดีเิรก ธนานนท์นวิาส ผูบ้งัคับการ 
ศนูย์พสิจูน์หลกัฐาน	5	จงัหวดัล�าปาง	ในโอกาสท่ีมาปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการบนัทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ	ระหว่าง	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และ	ศนูย์พิสูจน์ 
หลักฐาน	5	จงัหวดัล�าปาง	เพือ่การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน	เครือ่งมอื 
และเทคโนโลย	ีการพฒันานกัศกึษา	บคุลากร	ทีเ่กีย่วข้องกบัการพสูิจน์หลกัฐาน	 
ตลอดจนกระบวนการทางนติิวทิยาศาสตร์	ณ	ห้องรับรอง	ส�านกังานมหาวิทยาลยั	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

มช. ผดุไอเดยี น�าฟางข้าวขึน้รปูเป็นบรรจภุณัฑ์ฯ    (ต่อจากหน้า 1)

	 ซึง่ในขณะนัน้	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ได้สนบัสนนุ 
งบประมาณในโครงการ	"คนืลมหายใจบรสิทุธ์ให้ชาวเชยีงใหม่" 
ในการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคณุภาพอากาศทีใ่ช้เซนเซอร์ 
ขนาดเลก็ให้ครบ	205	ต�าบลทัว่จงัหวดัเชียงใหม่	เพือ่สร้าง 
เครือข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจาก 
ผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสขุภาพอย่างทัว่ถึงทัง้ใน 
เขตเมอืงและชนบทเป็นจงัหวัดแรกในประเทศไทย	โดยใช้ช่ือว่า 
CMAQHI	ซึง่ย่อมาจาก	ChiangMai	Air	Quality	Health	
Index	หรอื	ดชันคีณุภาพอากาศเพือ่สขุภาพชาวเชยีงใหม่
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวญัชยั	กล่าวต่อว่า	
เนือ่งจากในปี	2564	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้สนบัสนนุ 
งบประมาณในการบ�ารงุรกัษาเครือ่งตรวจวัดคณุภาพอากาศ 
ทัง้	205	เครือ่ง	ทัง้นีเ้พือ่ให้เครือ่งวดัมมีาตรฐานในการตรวจวดั 
ใกล้เคยีงกับของเดมิ	มีการปรบัพืน้ท่ีตดิตัง้เดมิในจงัหวดั 
เชยีงใหม่ให้เหมาะสมมากขึน้	รวมทัง้ขยายการตดิตัง้เครือ่งวดั 
ไปใน	40	พืน้ทีข่องจงัหวดัล�าพนู	เชยีงราย	และแม่ฮ่องสอน	
เพือ่ขยายเครอืข่ายระบบเฝ้าระวงัและแจ้งเตอืนประชาชน
จากผลกระทบของปัญหาหมอกควนัต่อสุขภาพไปยังจงัหวดั 
อืน่ในภาคเหนือของประเทศไทยเพิม่เตมิจากจังหวัดเชียงใหม่	 
ซึง่เป็นจังหวดัน�าร่องและทางคณะนกัวจิยัได้ขยายเครอืข่าย 
ระบบเฝ้าระวงัและแจ้งเตอืนประชาชนจากผลกระทบของ 
ปัญหาหมอกควนัต่อสขุภาพไปยงัจงัหวดัในพืน้ท่ีภาคเหนอื	 
ทีแ่สดงผลในพืน้ทีท่ัง้แบบเวลาจรงิทกุชัว่โมง	และแบบค่าเฉลีย่ 
ใน	24	ชัว่โมงทีผ่่านมา	พร้อมค�าอธิบายระดบัดชันคุีณภาพ 
อากาศ	 และค�าเตือนเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบ 

ของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ	พร้อมปรับโฉมให้ผู้ใช้งาน 
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 ใช้งานง่าย	 จึงท�าให้ต้องเปลี่ยนชื่อ	 
จากดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม ่
CMAQHI	(ChiangMai	Air	Quality	Health	Index)	เป็น	 
ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ NTAQHI  
(Northern Thailand Air Quality Health Index ทัง้นี ้
เพ่ือตอบโจทย์การขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวังและ
แจ้งเตอืนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควนั 
ต่อสขุภาพไปยงัจังหวดัในพืน้ทีภ่าคเหนือ	ทีแ่สดงผลในพืน้ที ่
ท้ังแบบเวลาจริงทุกช่ัวโมง	และแบบค่าเฉลีย่ใน	24	ชัว่โมง 
ทีผ่่านมา	พร้อมค�าอธบิายระดบัดชันคีณุภาพอากาศ	และ
ค�าเตอืนเพ่ือลดความเสีย่งจากผลกระทบของมลพิษอากาศ 
ต่อสุขภาพ	พร้อมปรับโฉมให้ผู้ใช้งานเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย	ใช้งาน
ง่าย	ตดิตามได้ทีเ่วบ็ไซต์	www.ntaqhi.info และในขณะนี ้
ท่านสามารถดดูชันคีณุภาพอากาศ	PM	2.5	ทาง	Application	 
CMAQHI		ซึง่ในอนาคตจะได้ขยายพืน้ทีอ่อกไปให้ครอบคลมุ 
ทุกจังหวัดภาคเหนือต่อไป

	 จากแนวคิดของทีมอาจารย ์นัก วิ จัย 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	น�าทีมโดย	 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สฐุพศั ค�าไทย	ทีต้่องการเข้าไป
ช่วยเหลอืและให้ค�าปรึกษากับชมุชนเกษตรกรทีป่ลกูข้าว	 
ทีไ่ม่รู้ว่าจะน�าฟางข้าวไปใช้ประโยชน์อย่างไร	จากค�าแนะน�าจงึ
มกีารรวบรวมฟางข้าวในพ้ืนที	่อ.แม่ทะ	จ.ล�าปาง	ซ่ึงแรกเริม่ 
เป็นการน�าฟางข้าวมาท�ากระดาษก่อน	 จากนั้น	 จึงได้
มีการรวมกลุ่มอีกครั้งกับบริษัท	SME	ขนาดเล็ก	 โดยมี
ความต้องการน�าฟางข้าวไปท�าเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท	
จาน	ชาม	มีคณุสมบติัพิเศษคอืเข้าไมโครเวฟได้	กนัน�า้ได้	 
และเป็นมาตรฐานของ	Food	Grade	คอืมคีวามปลอดภยั
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ดังนั้น	 ฟางข้าวท่ีน�ามาท�า
ต้องอยู่ในข้าวในกลุ่มออแกนิค	ไม่มีสารเคมีตกค้าง	เพื่อ
เตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบ	Green	Process	คือ	
กระบวนการทีไ่ม่กระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	ตัง้แต่
การตีเยื่อกระดาษให้เป็นเส้นใยเล็กๆ	 การใช้จุลินทรีย์	
การใช้กาวสตูรพเิศษจากแป้งข้าว	รวมถงึการพฒันาสาร
เคลือบเพื่อให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค	 จนได้เย่ือกระดาษ
ที่มีคุณภาพน�ามาอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะ		คงรูปอยู่ได้ราว	 
2	ชั่วโมง	ที่ส�าคัญคือ	ย่อยสลายได้ง่าย	เนื่องจากท�าจาก 
ฟางข้าว	100%	ไม่มพีลาสตกิเจอืปน	รวมถึงช่วยลดปัญหา 

หมอกควนัทีเ่กดิจากการเผาด้วย	และด้วยการสนับสนนุ
จากอทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในการพฒันา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความโดดเด่นและ 
เพิ่มโอกาสทางการตลาด

	 การน�างานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ถือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่มุ่งหวังให้
ชมุชนเข้มแขง็และเตบิโต	เกดิรายได้ในท้องถิน่	สามารถ
เป็นโมเดลต้นแบบให้กบัชุมชนอืน่ได้	ซึง่ในอนาคตสามารถ
ต่อยอดน�าวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร	เช่น	เปลอืกข้าวโพด	 
ใบสบัปะรด	แกนกนัชง	มาขึน้รปูเป็นบรรจภัุณฑ์ได้เช่นกนั	 
อกีทัง้แนวทางการน�าร่องในพืน้ที	่อ.แม่แจ่ม	เน่ืองจากเป็น 
พ้ืนท่ีทีมี่การท�านาปลกูข้าวจ�านวนมาก	รองรบัต่อการผลติ 
ในระดบัอตุสาหกรรมในอนาคต	ด้วยเทคโนโลยอีงค์ความรู้ 
ของทีมนักวิจัยที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น	 จะผลักดัน 
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน	เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณชิย์และเสรมิสร้างคณุภาพชวีติในสงัคมอย่างยัง่ยนื

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
เข้ารับมอบหน้ากากอนามยัจ�านวน	3,500	ชิน้	จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  
ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สชัุชวีร์ สวุรรณสวสัดิ ์นายกสภาวศิวกร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ดวงฤทธิ ์เบญ็จาธกิลุ ชัยรุง่เรือง เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการ	กระทรวงการอดุมศกึษา	 
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรมซึง่ท่ีประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย	เลง็เหน็ถงึ 
ความส�าคญัของปัญหาฝุน่	PM	2.5	ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบนได้ประสบปัญหา	 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของนสิติ	นกัศกึษา	รวมถงึประชนชนในพืน้ทีอ่ย่าง 
กว้างขวาง	ทปอ.จงึได้เหน็ชอบในการมอบอปุกรณ์ป้องกนัฝุน่	PM	2.5	ให้กบัมหาวทิยาลยั 
ในเครือข่าย	ทปอ.	ได้แก่	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง	มหาวทิยาลัยพะเยา	และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์ล�าปาง	เพือ่น�าไป 
แจกจ่ายให้กับนิสิต	 นักศึกษา	 และประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย	
ณ	โรงแรมแคนทารี่	ฮิลล์	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2564

		มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จดัพธิที�าบุญตักบาตร	เนือ่งในวนัมาฆบชูา	ประจ�าปี	2564	 
โดยมศีาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	เป็นประธานในพิธ	ีพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกยีรติคณุ ดร.พงษ์ศกัดิ์  
องักสิทธ์ิ อดตีอธิการบด	ีผูบ้รหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่นกัศึกษาและพุทธศาสนกิชน	 
ร่วมพิธีฯ	ณ	 บริเวณถนนสายวัฒนธรรม	 (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน)	 วันท่ี	 26	
กุมภาพันธ์	2564



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 10  ปีที่ 16 วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2564

www.cmu.ac.th3

 ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพิเศษ)นายแพทย์บรรณกจิ โลจนาภวัิฒน์	คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	และรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั ฟองสมทุร  
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	จากทัง้	2	
คณะ	ร่วมหารือความร่วมมอืทางวชิาการ	วจิยั	และบริการ	ระหว่างคณะแพทยศาสตร์	 
และคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ณ	ห้องประชมุ	3	ชัน้	7	อาคาร	30	ปี	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณษิวาส  
จินตพิทักษ์	 อาจารย์ประจ�าสาขา 
วชิาแอนนเิมชนัและวชิวลเอฟเฟกต์	 
วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	เป็นวทิยากร 
ให้กับนกัเรยีนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั	จะได้จดักิจกรรมส�าหรบั 
นกัเรยีนโปรแกรม	Gifted	Math-Science	ในหวัข้อ	Innovation	Creative	 
&	Design	 Thinking	mini	workshop	with	 LEGO	 Serious	 play	
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 เพื่อส่งเสริม 
ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ทางด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์	ผ่านกระบวน 
การออกแบบด้วยสือ่	Lego	และเพือ่สร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดความคิด 
สู่การสร้างนวัตกรรม	เมื่อวันที่	17-19	กุมภาพันธ์	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจนิดา ศรวีฒันะ	คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	
เพือ่น�าเสนอโครงการ	Career	Tracks	โดยเชิญให้มหาวทิยาลยัร่วมจัดกิจกรรม 
ให้นกัเรยีนได้ทดลองเรยีนกับคณะต่างๆ	ร่วมสร้างประสบการณ์ให้นกัเรยีนรูจั้กตนเอง	 
สามารถเข้าเรยีนในสาขาวชิาทีต่รงกบัความต้องการ	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สทุศัน์ สรุะวงั	รองคณบดีฝ่ายวชิาการ	รองศาสตราจารย์ ดร.นริมล อุตมอ่าง  
หวัหน้าส�านกัวชิาอตุสาหกรรมเกษตร	และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศกัดิ ์ไชยาโส  
ผูช่้วยคณบด	ีร่วมหารอืด้วย	ณ	ห้องประชมุ	คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลัย 
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564

  รองศาสตราจารย์    ดร.ประโยชน์     อนุจะน�า  
ผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 “หริภุญไชย”	 จังหวัดล�าพูน	 
เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิง 
ปฏิบติัการ	“โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
การจดัท�าแนวป้องกนัไฟป่า”	แก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดับ้านม้า,		โรงเรยีนวดัทุง่ยาว	 
และโรงเรยีนบ้านจ�าบอน	ต.ศรบีวับาน	อ.เมอืง	จ.ล�าพูน	ตามโครงการอนรุกัษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(อพ.สธ.-มช.)	เพื่อปลูกจิตส�านึก 
ให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และมคีวามรู ้
เบื้องต้นในการท�าแนวกันไฟ	ณ	 พื้นที่ปกปักทรัพยากร	 ตามโครงการ 
อพ.สธ.-มช.	ในพื้นที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	“หริภุญไชย”	 
จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิด “อ่างแก้ววลิล่า” (เรอืนอ่างแก้ว)  
ท่ีพักและสถานท่ีสมัมนาสไตล์ล้านนาประยุกต์ พร้อมเป็นทีฝึ่ก
ประสบการณ์ตรงส�าหรับนกัศกึษาด้านการท่องเทีย่ว การโรงแรม  
การจดัการทีพ่กั อาหาร บริหารธุรกิจ ภาษาและสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
ให้สามารถน�าความรูจ้ากห้องเรยีนมาใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ขอแสดงความยนิด ี
กับ	ดร.ครรชิต   งามแสนโรจน์ นักศึกษาเก่ามหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม่	คณะวศิกรรมศาสตร์	รหสั	26	ผูเ้ชีย่วชาญ
ระดบั	12	ส�านกัผูว่้าการ	ได้รบัแต่งตัง้เป็นสมาชกิอวโุส	 
(Senior	Member)	ของสถาบนั	Institute	of	Electrical	 
and	Electronics	Engineers	(IEEE)	องค์กรวชิาชพีสากล 
ทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า	และวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
รวมถึงซอฟต์แวร์	ระดับนานาชาติ

 นายธนู อินทรธนู นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 สมัยที่	 16	 
น�าคณะกรรมการบรหิารสมาคมคณะวศิวกรรมศาสตร์	เข้าเยีย่ม	 
นายวิสรัส เอี่ยมประชา	 อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	สมัยที่	13		เพื่อขอพรและค�าแนะน�า
ในการบริหารสามาคมฯ	 ติดตามบรรยากาศการพบปะกัน
ของลูกช้างวิศวกรรมศาสตร์	ได้ที่	https://cmu.to/3QgkH

วันอาทิตย์ ที่ 
7 มีนาคม 2564



คณะการส่ือสารมวลชน มช. คว้า 4 รางวลั 
การประกวดรางวลัพิราบน้อยฯ ปี 63 
จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย 

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 มีนาคม 2564

10 มีนาคม 2564 วันพุธ

เวลา 08.30 น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
จดัสมัมนาวชิาการ เรือ่ง จริยธรรมในการท�าวิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ กลุม่สาขา
วชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ในวนัพุธที ่10 มนีาคม 
2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บณัฑติวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 09.00 น.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดโครงการ "Tricks and tips for bone graft 
techniques: an intensive course"  ระหว่าง 
วนัศกุร์ท่ี 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ โรงแรมแคนทารี ่ฮลิส์ จ.เชยีงใหม่ และวนัเสาร์ท่ี 
13 - วนัอาทติย์ที ่14 มนีาคม 2564 เวลา 09.00 –  
16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 มีนาคม 2564วันศุกร์

STeP น�าทัพตัวแทนนักศึกษา มช.  
คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนั 
“Research to Market เส้นทางสู่ 
นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 8”

	 เมื่อวันที่ 	 27	 กุมภาพันธ ์	 2564			 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ  
รองผูอ้�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (STeP)	 พร้อมด้วย 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี  
ผู้ช่วยผู ้อ�านวยการอุทยานฯ	 น�าทัพนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ตวัแทนระดับภมิูภาค	(ภาคเหนอื)	 
น�าเสนอแผนธรุกจิของผลติภณัฑ์เทคโนโลยี	นวัตกรรม
จากผลงานวิจัยรั้วมหาวิทยาลัยในเวทีการแข่งขัน	 
“Research	to	Market	Thailand	2020	:	R2M	2020”	 
เส้นทางสู่นวัตวณิชย	์ รอบระดับประเทศ	 ครั้งท่ี	 8	 
ณ	อาคารอ�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื	
(จงัหวดัเชียงใหม่)	โดยมศีาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ 
ทรงศิวไิล ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	 
วจิยัและนวตักรรม	ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน	 
พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในแบบ	New	
Normal	ผ่านระบบออนไลน์	Live	Streaming	ลด
การพบปะรวมตวัของคนกลุม่มากเพือ่ให้สอดคล้องกบั 
สถานการณ์ปัจจุบัน	 ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19
		 ทัง้นี	้ทมี	CMUGency จากมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ สามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  
มาได้ด้วยการน�าเสนอเครือ่งวดัสัญญาณชพีพืน้ฐาน
ในรถฉุกเฉิน ส�าหรับประเมินอาการผู้ป่วยระหว่าง
น�าส่งบนรถฉุกเฉิน	สามารถวัด	4	ค่าสัญญาณชีพไว้
ในเคร่ืองเดียว	 (การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 (ECG)	 ค่า
อัตราการเต้นของหัวใจ	 ค่าความดันโลหิต	 และค่า
ออกซเิจนในเลอืด)		ซึง่นับเป็นหนึง่ในความภาคภมูใิจ
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ท่ีสามารถชิงชัยเป็นหนึง่

ในทีมผู้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศ
		 ส�าหรบัผลการแข่งขนัรางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	 
ทมี	GSAL	จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี
น�าเสนอ	ไบโอเซน็เซอร์ทีอ่าศยัเทคนคิการกระเจงิแสง 
แบบรามาน	(Raman	scattering)	ส�าหรับตรวจวัด
เชื้อซาลโมเนลลา	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	เป็น
ของทีม	Pre-ionics	จากมหาวทิยาลยัแม่โจ้	น�าเสนอ
นวตักรรมธาตอุาหารพืชอินทรย์ีบรสุิทธ์ิจากอนิทรยี
วัตถุต่างๆ	 โดยทีม	 Pro-assist	 จากมหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน	ีและทมีคณุประหยดั	จากมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	ได้รับรางวัลชมเชยตามล�าดับ	
	 ส�าหรับโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์	 
จดัขึน้ต่อเนือ่งเป็นครัง้ที	่8	โดยอทุยานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในฐานะแม่ข่าย 
ด�าเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอืรบัหน้าทีเ่ป็น 
เจ้าภาพจดัการแข่งขนัครัง้นี	้ผ่านการสนบัสนนุจาก
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อทุยานวทิยาศาสตร์	(สอว.)	กระทรวงการอดุมศกึษา	
วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	ซึง่เฟ้นหาทมีสดุยอด 
ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ในระดับ
ภูมิภาคจาก	 22	 ทีม	 16	 มหาวิทยาลัยเครือข่าย
อุทยานวทิยาศาสตร์ท่ัวประเทศ	น�าเสนอผลงานวิจยั
และนวตักรรมออกสูเ่ชิงพาณิชย์	พร้อมน�าองค์ความรู้ 
มาพัฒนาและปรับใช้สู่สังคมไทยผ่านคนรุ่นใหม	่
โดยอุทยานฯ	พร้อมให้ค�าปรึกษาและผลักดันกลุ่ม
นกัศกึษาเยาวชนคนรุน่ใหม่ท่ีมีไอเดยีและศกัยภาพ 
สู่การเป็นนักธุรกิจ	 Startup	 จากรั้วมหาวิทยาลัย	 
ด้วยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีนวตักรรมและผลงานวจิยั 
เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติและเศรษฐกิจไทยให้ดยีิง่ขึน้

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	จดัการประกวดหนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏบิตัิ 
ข่าวหนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏบิตั ิและข่าวสิง่แวดล้อมดี
เด่น ในสถาบนัอดุมศกึษารางวลั “พริาบน้อย” และ
รางวลั “รต้ิา ปาตยิะเสว”ี ประเภทสารคดเีชงิข่าว  
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2536	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�าข่าวของนิสิต
นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร ์
ในสถาบนัอดุมศกึษาต่าง	ๆ 	โดยในปี	2563	มสีถาบนั
การศกึษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลจ�านวน	
6	 สถาบัน	 ประกอบด้วย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัภูเกต็	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		 เมือ่วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2564	ณ	ห้องอศิรา	 
อมันตกุล	ชัน้	3	กรุงเทพมหานคร	สมาคมนกัข่าวฯ	 
ได้จัดพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลพิราบน้อย 
และรางวลัรต้ิา	ปาตยิะเสว	ีประจ�าปี	2563	ซึง่ผลงาน 
ของหนงัสอืพมิพ์อ่างแก้วและนติยสารอ่างแก้ว พลสั  
จากนกัศึกษาคณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ โดยม	ีรศ.ดร.นรนิทร์ น�าเจรญิ และผศ.พสิิทธิ์  
ศรปีระเสรฐิ	เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา	คว้ามาได้	4	รางวลั	 
ได้แก่
  1) รางวัลพริาบน้อยประเภทนติยสาร
ฝึกปฏบิตั ิ“ดเีด่น”	ผลงานจากนติยสาร	ANGKAEW	
Plus	“MOVE”	ฉบบัที	่19	เดอืนตลุาคม	2563	ได้รบั
เงนิรางวลั	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	 
โดยมผีลงานส่งเข้าประกวดจ�านวน	3	ฉบับ	จาก	3	สถาบัน 
  2) รางวัลพิราบน้อยประเภทสารคดี 
เชิงข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ “ดีเด่น”	

จากข่าวทะเลจะนะคอื	“ชวีติ”	หนงัสอืพิมพ์อ่างแก้ว	 
ได้รบัเงนิรางวลั	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	 
โดยมผีลงานส่งเข้าประกวดจ�านวน	5	ข่าว	จากหนงัสอืพมิพ์	 
3	ฉบับ	3	สถาบันการศึกษา
 3) รางวลัพริาบน้อยประเภทการบรรณาธิกร 
ฝึกปฏิบัติ “ดีเด่น”	 จากหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	 
ปีที	่45	ฉบบัที	่1	วนัท่ี	15	กนัยายน	-	8	ตลุาคม	2563	 
ได้รบัเงินรางวลั	7,500	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรตคิณุ	 
โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจ�านวน	 2	 ฉบับ	 
จาก	2	สถาบันการศึกษา
  4) รางวลัพริาบน้อยประเภทหนงัสอืพิมพ์
ฝึกปฏิบัติ “ชมเชย”	ได้รับเงินรางวัล	7,500	บาท	
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	 โดยมีผลงานส่งเข้า
ประกวดจ�านวน		2	ฉบับ	จาก	2	สถาบันการศึกษา
		 ทั้งนี้	ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรยงค์ 
สุวรรณผ่อง	 กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ	 สมาคม 
นกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	นายมงคล 
บางประภา	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย	และนางพมิลพรรณ ศริวิงศ์วานงาม 
ผูอ้�านวยการด้านสือ่สารองค์กรและประชาสมัพันธ์
การตลาด	บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	เป็นผู้มอบรางวัล
แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน 
ที่เข้าร่วมพิธีฯ	 ได้แก่	 นางสาวสุธีมนต์	 ค�าคุ้ม	 
นางสาวพรรณกิา	จนัทร์แสง	นางสาวรตันากร	หวัเวยีง	 
และนางสาวพิมพ์ผกา	สุประดิศสกุล
		 สามารถตดิตามอ่านผลงานหนงัสอืพมิพ์
อ่างแก้วและนิตยสารอ่างแก้ว	พลัส	ของนักศึกษา
คณะการสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้ที่
เว็บไซต์	www.masscomm.cmu.ac.th 

เวลา 09.00 น.
งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา  
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญลูกช้าง มช. เข้าร่วม
โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งท่ี 4  
ในวันพุธท่ี 10 มนีาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://forms.gle/
eF4771ff1QSzSnNW7

เวลา 09.00 น.
ภาควชิาจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
จดัเสวนาพดูคยุกับ “นิว้กลม”  หัวข้อ “รักอย่างไรให้ใจสขุ  
กบันิว้กลม” ด�าเนนิรายการโดย อาจารย์ ดร. ฉตัรวบิลูย์ 
ไพจ์เซล อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาจิตวิทยาความรัก  
ภาควชิาจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
และ อาจารย์ ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจ�า 
ภาควชิาจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ในวนัพธุที ่10 มนีาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
ผ่าน ZOOM และผ่าน Facebook Live ภาควชิาจิตวทิยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


