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 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. พร้อมรบัมอืปัญหาหมอกควนัและ PM 2.5
น�า 5 เทคโนโลยี ติดตามคุณภาพอากาศ 

มช. ติดอนัดับโลกจ�านวน  8  สาขา  มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ 
ใน QS World University Rankings by Subject 2021

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่โดยศนูย์ภมูภิาคด้านสงัคมศาสตร์และการพฒันาอย่างยัง่ยนื	
คณะสังคมศาสตร์	 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	 “พม่าศึกษา”	ครั้งที่	 3	 (ICBMS	3)	 
ในหัวข้อ	“Myanmar/Burma	in	the	Changing	Southeast	Asian	Context”	ร่วมกับ	 
มหาวทิยาลยัมณัฑะเลย์	ระหว่างวนัที	่5	–	7	มีนาคม	2564	ณ	ส�านกับรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ	สงัคม	
การเมอืง	วฒันธรรม	และส่ิงแวดล้อมของสหภาพเมยีนมา	ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ทาง
วชิาการให้นกัวชิาการชาวเมยีนมารุ่นใหม่	ส่งเสริมให้มเีวทีส�าหรับการแลกเปลีย่นทางวชิาการ
ระหว่างนักวิชาการเมียนมา	นักวิชาการไทยและภูมิภาคอื่น	ๆ	ที่มีความสนใจในประเด็น 
พม่าศึกษา	ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจิต อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ทิศทางและเป้าหมายส�าคัญของการวิจัย
และพัฒนาของประเทศ ในระยะ 3-5 ปี และนโยบายการจัดสรรทุนของ กสว.”  
โดยได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ	ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 
เพือ่ให้คณาจารย์	นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	มีความเข้าใจในทศิทางและเป้าหมายส�าคญั 
ของการวจัิยและพฒันาของประเทศ	ในระยะ	3-5	ปี	และเหน็ถึงความส�าคญัในการผลกัดนั	
ให้เกดิการสร้างระบบการพฒันาศกัยภาพของข้อเสนอโครงการวจัิยให้สามารถบรรลตุาม
วตัถปุระสงค์ของประเทศได้อย่างสมบรูณ์	รวมถงึขบัเคลือ่นงานวจิยัให้สูเ่ป้าหมาย	เพือ่ให้
สอดรบักบันโยบายของรัฐบาลทีมี่ความต้องการให้มหาวิทยาลยัเป็นแนวหน้า	(forefront)	
ในการขับเคลื่อนประเทศสู่	value-based	economy	และพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็น
หวัจกัรส�าคญัในการสร้างงานวจิยัทีน่�าไปใช้ได้จรงิและตอบโจทย์ประเทศ	รวมท้ังทราบถึง 
นโยบายการจดัสรรทนุของ	กสว.	ตลอดจนให้ทกุท่านเตรียมความพร้อมในการพฒันาข้อเสนอ 
โครงการวิจัย	 ให้สอดคล้องกับแผนนโยบายการจัดสรรทุนของ	กสว.	และแหล่งทุนอื่นๆ	 
ในโอกาสต่อไป	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	พ.ศ.	2564	ณ	ห้องประชุม	201	ชั้น	2	ส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ITSC)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 เมื่อวันท่ี	 4	 มีนาคม	 2564	 ได้มีการประกาศผล 
การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกรายสาขาวชิา	ประจ�าปี	2021	 
โดย	 QS	World	 University	 Rankings	 ซื่งผลปรากฏ
ว่า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี	 2021	 
จ�านวนทั้งสิ้น	8	สาขา	มากที่สุดเป็นอันดับ	3	ของประเทศ	
ประกอบด้วย	
•		Engineering	-	Mechanical,	Aeronautical	&	Manufacturing		 
	 อยู่อันดับ	401-450
•		Agriculture	&	Forestry	อยู่อันดับ	151-200
•		Biological	Science		อยู่อันดับ	451-500

•		Medicine	อยู่อันดับ	301-350
•		Pharmacy	&	Pharmacology	อยู่อันดับ	201-250
•		Chemistry	อยู่อันดับ	401-450
•		Materials	Science	อยู่อันดับ	351-400
•		Business	&	Management	Studies	อยู่อันดับ	401-450
	 โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัย
มหิดล	มีจ�านวนสาขาที่ติดอันดับโลกมากสุดของประเทศไทย	
	 ส�าหรับสาขาท่ีได้อันดับดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้แก่	สาขา	Pharmacy	&	Pharmacology	 

ซึ่งได้อันดับที่	 201-250	 (ปี	 2020	 อยู่อันดับ	 251-300)	 
และสาขา	Business	&	Management	Studies	ได้อนัดบัที่	 
401-450	(ปี	2020	อยู่อันดับ	451-500)			

	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	ทกุวนันีป้ระเทศไทยก�าลงัเผชิญกบัปัญหา 
หมอกควันและฝุ่นละออง	PM	2.5	ที่ลอยปกคลุมตามพื้นที่ต่าง	ๆ	 
ทั่วทุกภาคของประเทศ	 ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน	
โดยเฉพาะภาคเหนอื	ทีก่ระทบต่อคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิในวง
กว้าง	ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจ	ต่างผลักดันให้เกิด
การแก้ไขอย่างจรงิจงั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จงึได้จดัตัง้คณะท�างาน
ด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	 
เป็นการรวมตวัของคณาจารย์ผูช้�านาญในหลายสาขาวชิา	เพือ่เป็น
ศนูย์กลางในการให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง	ด�าเนนิงานศกึษาวจิยั	เสนอแนวทาง	 
และถ่ายทอดนวัตกรรม	 รวมถึงน�ามาซึ่งการพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ช่วยหน่วยงานและประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศ 
เพื่อการรับมือและเฝ้าระวัง	ดังนี้

   1.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล 
(Fire Management Decision Support  
System) หรอื FireD	(ไฟดี)	โดย	FireD/ไฟดี 

เป็นระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจในการบรหิารจัดการเช้ือเพลงิชีวมวล	 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจท่ีจะ	 
"อนมุตั/ิไม่อนมุตั"ิ	ให้บางกจิกรรมการใช้ทีด่นิทีม่คีวามจ�าเป็นต้อง 
พึง่ไฟในห้วงเวลาเฝ้าระวงัของฤดไูฟป่า	โดยใช้แนวคดิคอื	"ไฟจ�าเป็น"	 
หากใช้ถกูที-่ถูกเวลา	จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพอากาศโดยรวมน้อยลง	
ซึง่ระบบประกอบไปด้วยข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	ข้อมูลการพยากรณ์ฝุน่ควนั	 
ข้อมลูอตุุนยิมวทิยา	ข้อมลูจดุความร้อน	และข้อมลูอตัราการระบาย
อากาศ	โดยหวงัว่าระบบน้ีจะเป็นทางเลอืกหน่ึงในการแก้ไขปัญหา 
ฝุน่ควนัในพืน้ที	่โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ โชตอิมรศกัดิ์  
อาจารย์ประจ�าภาควิชาภูมิศาสตร์	 และหัวหน้าศูนย์ภูมิภาค 
เพือ่การศกึษาด้านภูมอิากาศและส่ิงแวดล้อม	(Regional	Center	for	 
Climate	and	Environmental	Studies	:	RCCES)	คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว ตดิตามดชันีคณุภาพอากาศ เพือ่สขุภาพชาวเหนือฯ     (ต่อจากหน้า 1)

มช. ตดิอันดบัโลกจ�านวน 8 สาขาฯ     (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้การต้อนรับ	นายไมเคิล ฮธี อปุทตู  
รกัษาการแทนเอกอคัรราชทตู	สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิา	ประจ�าประเทศไทย	 
และนายฌอน โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจ�าเชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะฯ	 
เข้าเยีย่มชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ณ	ส�านกัส่งเสรมิ 
ศลิปวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2564		ในโอกาสทีท่างรฐับาล 
สหรฐัอเมรกิา	โดยกองทุนเอกอคัรราชทตูเพือ่การอนรุกัษ์ทางวฒันธรรม	(AFCP)	ซึง่ได้ 
สนบัสนนุการดแูลรกัษามรดกทางวฒันธรรมทีเ่สีย่งต่อการสญูหาย	ให้แก่ส�านกัส่งเสรมิ 
ศลิปวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เพือ่ด�าเนนิการอนรุกัษ์บ้านและยุง้ข้าวล้านนาโบราณ	 
ซึง่สร้างข้ึนจากไม้	จ�านวน	11	หลงั	รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่ช่างฝีมอืล้านนารุน่ใหม่ในท้องถิน่	 
และเป็นการแสดงถงึความเคารพอย่างยิง่ของสหรฐัอเมรกิาต่อวฒันธรรมและประวัตศิาสตร์ 
ของไทย	ซึง่เป็นผลมาจากมติรไมตรรีะหว่างกนัทีย่าวนานถงึสองศตวรรษ	และยังเป็น 
การเฉลมิฉลองสมัพนัธไมตรอีนัแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ	และภาคเหนือของไทย	ซึง่มี 
ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่	ทัง้ยงัจะช่วยอนรัุกษ์วฒันธรรมล้านนาไว้ให้ลกูหลานสืบไป

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เป็นประธานการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการบรหิารงานระหว่างผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 
ร่วมกับผูบ้รหิารส่วนงาน	(Faculty	Leadership	Program)	เพือ่ให้ผูบ้รหิารส่วนงานได้มคีวามรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางหลกัการ	การบรหิารในด้านการเงนิ/การคลงั/พสัด	ุด้านบคุลากร	 
ด้านแผนงาน	ด้านวชิาการ	ด้านวจิยั	ด้านการบรหิารความขดัแย้ง	ด้านกฎหมายการบรหิาร 
มหาวทิยาลยั	รวมท้ังการจัดตัง้และการด�าเนนิงานขององค์กรในรปูแบบใหม่	เพือ่รองรับ 
ยทุธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	อกีทัง้การแลกเปลีย่นแนวทางการบรหิาร 
ระหว่างผู้บรหิารทีม่ปีระสบการณ์ในด้านการบริหารมหาวทิยาลยั	และผูบ้ริหารใหม่จงึม ี
ความส�าคญัและความจ�าเป็น	อนัจะส่งผลให้เกดิการแลกเปลีย่นและเพิม่พูนความรู	้ 
ความเข้าใจในการบรหิารทัง้ในด้านหลกัการบรหิารและการปฏบิตังิานจรงิ	รวมทัง้การ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการบรหิารในมติต่ิางๆ	ทีเ่กีย่วกบัปัญหาหรอืแนวทางการจดั 
การแก้ไข	และป้องกนัปัญหาในเชงิรกุ	เพ่ือให้การบรหิารองค์กรของผูบ้รหิารส่วนงานเป็นไป 
อย่างราบรืน่	และผู้บรหิารส่วนงานสามารถน�าความรูม้าประยุกต์ให้เหมาะสมกบัองค์กร 
ของตน	โดยมผีูบ้รหิารส่วนงานจาก	คณะเกษตรศาสตร์	ศูนย์วิจยัข้าวล้านนา	คณะพยาบาล	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะเภสชัศาสตร์	ร่วมโครงการฯ	เม่ือวนัที	่6	-	7	และวนัที่	 
13	-	14	มีนาคม	2564	ณ	หอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รองศาสตราจารย์โรม จริานกุรม รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธาน 
ในพธิทีอดผ้าป่าสามคัคสีมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่ถวายเป็นพทุธบชูา 
และน�าไปเป็นทุนการศกึษาให้แก่นักศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	โดยมนีางนฤมล พลูเพยีร  
นายกสมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	คณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม	และนกัศึกษาเก่า	ร่วมพธิ	ีณ	ศาลาธรรม	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564

		มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ห่วงใยสุขภาพมอบหน้ากากอนามยัป้องกันฝุ่นละอองขนาดเลก็	
KN95	จ�านวน	10,000	ช้ิน	ให้กบันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่เป็นการป้องกนั 
และบรรเทาผลกระทบต่อสขุภาพของนกัศกึษา	เนือ่งจากสถานการณ์ในปัจจบุนั	ได้เกดิมลพิษ 
ทางอากาศ	ค่าฝุน่ละอองขนาดเลก็	มจี�านวนปรมิาณเพิม่มากข้ึนในจังหวัดเชยีงใหม่	 
โดยม ีศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ	อธกิารบดฯี	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	 
ร่วมมอบฯ	ซ่ึงม	ีนายกาญจน์วชัรบด ีชยัชาญ นายกสโมสรนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
และตัวแทนสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ	 เป็นผู้แทนนักศึกษามารับมอบ	 
ณ	ส�านกับรหิารและจดัการทรพัย์สนิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2564

		-

	 ตัวชี้วัด	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 Academic	 reputation	 	 2)	 Employer	 reputation	 
3)	Citations	per	paper	4)	H-index	โดยมีผลการจัดอันดับตามตารางด้านล่างนี้	

Prevoius year 
1st 2nd 3rd 4th 5th 2017 2018 2019 2020

CU(242) TU(401-450)
1. Archaeology
2. Architecture/Built Environment CU(101-150) AIT(151-200)
3. Art & Design CU(201-250)
4. English Languages & Literature
5. Classics & Ancient History
6. History
7. Linguistics CU (151-200) MU (201-250)
8. Modern Languages  CU (201-250) MU (301-320)  (201-250)  (201-250)
9. Performing Arts MU (51-100)
10. Philosophy
11.Theology, Divinity & Religious Studies

CU(244) AIT(451-500) KMUTT(451-500) 2017 2018 2019 2020
12 Computer Science & Info Systems CU (351-400) MU (551-600) AIT (601-650)
13. Engineering - Chemical CU (151-200) KMUTT(301-350) KU(351-400)
14. Engineering - Electrical & Electronic CU (201-250) KMITL (351-400) KMUTT(351-400) AIT (451-500) KMUTNB (451-500) (451-500) (451-500)
15. Engineering - Civil & Structural AIT (151-200)
16. Engineering - Mechanical, Aeronautical & ManufacturingCU (251-300) KMUTT (301-350) AIT (401-450) CMU (401-450) KU(451-500) (301-350) (351-400) (401-450)
17.Engineering - Mineral & Mining
18. Engineering - Petroleum CU (51-100) KMITL (51-100)

MU(142) CU(299) CMU(385) KKU (401-450) 2017 2018 2019 2020
19. Agriculture & Forestry KU (63) CMU (151-200) PSU(151-200) AIT (201-250) KKU (201-250) (101-150) (101-150) (101-150) (101-150)
20. Biological Science MU (201-250) CU (251-300) CMU(451-500) KU(451-500) KKU(451-500) (401-450) (401-450) (401-450) (401-450)
21. Dentistry
22. Medicine MU (116) CU (201-250) CMU (301-350) KKU (351-400) PSU(451-500) (251-300) (251-300) (251-300) (301-350)
23.Nursing MU (101-150)
24. Pharmacy & Pharmacology MU (101-150) CU (151-200) CMU(201-250) KKU (201-250) SU(301-350) (251-300) (251-300) (251-300)
25  Anatomy&Psychology MU (101-120)
26. Phycology
27.Veterinary Science

CU(284) 2017 2018 2019 2020
28. Chemistry CU (201-250) MU (301-400) CMU(401-450) KU(451-500) PSU(601-650) (451-500) (451-500) (401-450)
29. Earth & Marine Sciences
30.  Environmental Studied CU (151-200) AIT (251-300) KU(351-400) MU(401-450)
31. Geography CU (101-150)
32. Geology
33. Geophysics
34. Materials Science CU (301-350) CMU(351-400) (301-350) (301-350)
35. Mathematics KMUTNB (451-500)
36. Physics & Astronomy CU (301-350) MU (501-550) (501-550)

CU(202) TU(369) MU(401-450) AIT(451-500) 2017 2018 2019 2020
37. Accounting & Finance CU (201-250)
38. Anthropology
39  Business & Management Studies CU (151-200) TU (251-300) AIT (301-350) MU(351-400) CMU(401-450) (451-500)
40. Communication & Media Studies
41. Development Studies CU(51-100)
42. Economics & Econometrics CU(251-300) TU(451-500)
43. Education & Training CU(251-300)
44 Hospitality & Leisure Management
45. Law & Legal Studied CU (151-200) TU(251-300)
46 Library & Information Management
47. Politics CU(101-150)
48. Sports-related Subjects
49.Social Policy & Administration CU(51-100)
50. Sociology CU (151-200) MU(301-320) TU(301-320)
51. Statistics & Operational Research
Indicators 1) Academic Ruputation 2) Employer Reputation 3) Citation per Paper 4) H-Index
 http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021
Office of Research Administration (ORA), Chiang Mai Univeristy (CMU)  March 6th, 2021

Natural Sciences

Social Sciences & Management

QS world University Rankings by Subject 2021
Subjects                                 

Art & Humanities

Engineering & Technology

Life Sciences & Medicine

  2. ระบบการพยากรณ์คณุภาพอากาศ
ประเทศไทย  “Thai	Air	Quality”	เป็นแอปพลเิคชนั 
ทีส่ามารถแสดงผลพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 

สงูสดุได้	3	วนั	ครอบคลมุทัว่ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน	 
อกีทัง้ยงัแสดงข้อแนะน�าทางด้านสขุภาพเก่ียวกับการปฏบิตัติน 
จากสถานการณ์คุณภาพอากาศในแต่ละกลุ่มเส่ียงและกลุม่
กจิกรรม	ซึง่เผยแพร่ให้บคุคลทัว่ไปใช้ได้ผ่านทัง้ระบบ	iOS	และ	 
Android	พฒันาโดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ โชตอิมรศกัดิ์  
อาจารย์ประจ�าภาควชิาภมิูศาสตร์	และหวัหน้าศนูย์ภูมภิาค
เพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	 (Regional	
Center	 for	 Climate	 and	 Environmental	 Studies:	
RCCES)		คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. NTAQHI (Northern Thailand Air  

Quality Health Index หรอื ดชันคีณุภาพอากาศ
เพือ่สขุภาพชาวเหนอื) เพือ่ตอบโจทย์การขยาย 

เครอืข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบ 
ของปัญหาหมอกควนัต่อสขุภาพไปยงัจงัหวัดในพืน้ทีภ่าคเหนอื	 
ทีแ่สดงผลในพืน้ทีท่ัง้แบบเวลาจรงิทกุชัว่โมง	และแบบค่าเฉลีย่ใน	 
24	ชัว่โมงพร้อมค�าอธบิายระดบัดัชนคีณุภาพอากาศ		รวมถงึค�าเตอืน 
เพือ่ลดความเส่ียงจากผลกระทบของมลพษิอากาศต่อสุขภาพ	 
พร้อมปรับโฉมให้ผู้ใช้งานเข้าถงึข้อมูลได้ง่าย	โดย	ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญและทีมงาน	 IT	 ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. DUSTBOY เครือ่งวดัปรมิาณฝุน่ละออง 

ขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร ์
การตรวจวัดคุณภาพอากาศและการเตอืนภยัมลพษิ

ทางอากาศ	รายงานสถานการณ์ฝุน่แบบ	Real	Time	ทีต่ดิตัง้
ทัว่ประเทศแล้วกว่า	400	จดุ	ตัง้เป้าขยายเป็น	2,000-3,000	จดุ	 
ทัว่ไทยในทกุต�าบล	เข้าถงึข้อมลูอย่างรวดเรว็	ผ่านทางแอปพลเิคชัน	 
“CMU	Mobile”	 Application	 ส�าหรับภายใน	 มช.	 

โดย	รองศาสตราจารย์ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์
ข้อมลูการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	คณะวศิวกรรมศาสตร์

  5. เทคโนโลยอีากาศยานไร้คน
ขบัตรวจจบัความร้อน (Thermal Imaging  
UAV)	เพือ่การป้องกันและควบคุมไฟป่า 

ในระดบัพ้ืนท่ี	ระบบจะติดตามคณุภาพอากาศด้วยข้อมูลดาวเทียม	 
ซึง่เป็นระบบทีพ่ฒันาโดยการใช้เทคนคิวธิกีารด้านแผนทีอ่อนไลน์ 
	(Web	GIS	Application)	เพือ่รายงานข้อมลูเชิงสถานการณ์
ของฝุน่ละออง	PM2.5	และข้อมลูจดุความร้อน	(Hotspot)	ด้วย
การตรวจหาจากข้อมลูดาวเทยีม	NASA	TERRA/AQUA	ระบบ	
MODIS	และ	Suomi	NPP	ระบบ	VIIRS	โดย	อาจารย์ ดร.พลภทัร  
เหมวรรณ อาจารย์ประจ�าภาควิชาภูมิศาสตร์และหัวหน้า
ศนูย์ภมูภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ	(ภาคเหนอื)	
GISTNORTH	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ตระหนกัถึงความส�าคญั	และ
พร้อมเป็นก�าลงัส�าคญัในการร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาหมอกควนั 
และPM	 2.5	 	 ตลอดจนเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	 
เพื่อรับมือวิกฤตฝุ่นอย่างสร้างสรรค์	แบบครบทุกมิติ



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 11  ปีที่ 16  วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564

www.cmu.ac.th3

  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.สญัชยั จตุรสทิธา	ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานการส่งมอบเครือ่งอบแห้ง 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม	 ภายใต้ชื่อ	 “โดมพลังงาน 
แสงอาทติย์ขนาดเล็ก”	ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการอบแห้ง 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม	 	 ซ่ึงด�าเนินการโดยนักวิจัย 
จากภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ	 เป็นหัวหน้าโครงการ	 และ	 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อจัฉรยิวริยิะ	เป็นผูร่้วมวจัิย		ภายใต้การสนบัสนนุ
ทุนวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่		ประจ�าปี	2563		
เพื่อติดตั้งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ทาทุ่งยาว	 
ท้ังนี้โดยมี	นางชนัดดา มณีรัตน์	 รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดล�าพูน	
พร้อมด้วยนางจิดาณี บุญเป็ง	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูป
สร้างสรรค์ทาทุง่ยาว	และสมาชกิวิสาหกิจชมุชนฯ	เป็นผูรั้บมอบ	ณ	บ้านเลขที่	 
218	หมูท่ี	่11	ต�าบลทาสบเส้า	อ�าเภอแม่ทา	จังหวัดล�าพูน	เม่ือวันท่ี	3	มีนาคม	 
2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย	คณบดีวิทยาลัยศิลปะ	สื่อ 
และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
การจดัการความรูแ้ละนวตักรรม	(ระดบับณัฑติศกึษา)	วทิยาลยัศลิปะ	สือ่และเทคโนโลยี	 
ให้การต้อนรบั	อาจารย์ ดร.ณฐัธเนศ ด้ายด�า	BSI	Group	(Thailand)	Ltd.	เข้าประเมนิ 
มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้	ISO30401:2018	Knowledge	Management	 
Systems	ณ	วทิยาลยัศลิปะ	สือ่	และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่ 
15-17	กุมภาพันธ์	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อนุจะน�า  
ผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่	
“หริภุญไชย”	 จังหวัดล�าพูน	 ให้การต้อนรับ	 
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสชักร สพุฒัน์ จริานสุรณ์กลุ  
คณบดคีณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
และคณะ	ในโอกาสเข้าเยีย่มชมสถานท่ีและหารอื
ความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างคณะเภสชัศาสตร์ 
และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ	 
ณ	ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่	“หริภุญไชย”	จงัหวดัล�าพูน	เม่ือวนัท่ี	 
25	กุมภาพันธ์	2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การต้อนรับ	 รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  
อุนจะน�า	 ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 “หริภุญไชย”	
จังหวัดล�าพูน	 และคณะ	 ในโอกาสปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ณ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันอาทิตย์ ที่ 
14 มีนาคม 2564

CMU Smart Campus 
กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน มช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 สมาคมนักศกึษาเก่าคณะศกึษาศาสตร์	มช.	ร่วมกบัคณะศกึษาศาสตร์	มช.		จดัพธิทีอดผ้าป่าสามคัคอีอนไลน์ 
เพือ่การศึกษาเพือ่สนบัสนนุเป็นทนุการศกึษาและกจิกรรมสาธารณประโยชน์	ประจ�าปี	2564	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่หาทนุทรพัย์สนบัสนนุทุนการศกึษาแก่นกัศึกษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์	 
มคีวามประพฤตดิ	ีและมผีลการเรยีนด	ี	โดยม	ีศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.สวุฒัก์  นยิมค้า  รองศาสตราจารย์ ดร.เกยีรตสิดุา  
ศรสีขุ คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	นายธน ูขวญัเดช และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  
ผวิสอาด เป็นประธานทีป่รึกษาฝ่ายฆราวาส	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์อาคม ตนัตระกลู	นายกสมาคมนกัศกึษาเก่า 
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานด�าเนินงาน	ณ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2564		มีผู้ร่วมท�าบุญทั้งหมด	จ�านวน		653,360.62	บาท



บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ “ปัญญาภิวัฒน์”

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 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564

วันอังคาร 16 มีนาคม 2564 

เวลา 09.00 น.
ภาควชิาจติวทิยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร หวัข้อ “จติบ�าบดั: 
แนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ” หลักสูตรที่ 1 
Dialectical Behavior Therapy (DBT) โดย อาจารย์  
ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ และ ผศ.ดร.ไชยันต์  
สกลุศรปีระเสรฐิ ระหว่างวนัองัคารที ่16 - วนัพธุที่  
17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ โรงแรม Wintree city resort เชียงใหม่

17 มนีาคม 2564วันพุธ

เวลา 09.00 น.
งานสร้างเสรมิคณุธรรมและวนิยันกัศกึษา 
กองพฒันานกัศกึษา ขอเชญิลูกช้าง มช. 
เข้าร่วมโครงการ “สมาธิเสริมสร้าง
พลังจิต” คร้ังท่ี 5 ในวันพุธท่ี 17  
มนีาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ี  https://
forms.gle/eF4771ff1QSzSnNW7

เวลา 09.00 น.
ศนูย์ธรรมชาตวิิทยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรติฯ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ จดักจิกรรม 
การเดนิป่าดอยสเุทพ Doi Suthep Walk บนเส้นทาง 
ศกึษาธรรมชาต ิณ อทุยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปยุ 
คร้ังที ่2 ตามหาแมงมมุ...นกัล่าทีแ่สนน่ารัก ในวนัเสาร์ที่  
20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น.  
ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกมณฑาธาร 
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

20 มีนาคม 2564 วันเสาร์

คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล “ความดีตอบแทน 
คณุแผ่นดิน” ประจ�าปี 2564 สาขา วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ตดิตามคณุภาพอากาศผ่าน CMU Air Quality ใน CMU Mobile Application 
พร้อมแสดงห้องปลอดฝุ่นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ได้พฒันาโมบายแอปพลเิคชนั	
หรือ	CMU	Mobile	Application	ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่สามารถลงชือ่เข้าใช้ด้วย	CMU	IT	Account	 
ของตนเอง	(@cmu.ac.th)	เพ่ือใช้ในการตดิตามข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย	ข้อมูลส�าคัญ	บริการต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า	ขส.มช.	
การตดิตามสขุภาพของนกัศกึษา	บคุลากร	เป็นต้น	นอกจากนี้	
CMU	Mobile	Application	ยงัมฟัีงก์ชนั	CMU Air Quality   
แสดงค่าฝุ่น	PM2.5	(ชั่วโมง/รายวัน)		พร้อมห้องปลอดฝุ่น
หรือ	 Clean	 Room	ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ใช้งานง่าย	เพียง	3	ขั้นตอน
		 นกัศกึษาและบคุลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	สามารถใช้	 
CMU	Air	Quality		ตดิตาม	ตรวจดคู่าฝุน่	PM2.5	(ชัว่โมง/รายวนั)		 

พร้อมแสดงห้องปลอดฝุ่นหรือ	Clean	Room	ที่มีอยู่ภายใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่ให้นกัศกึษาและบคุลากรสามารถ
เข้าไปใช้บริการได้อย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน	ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง	
อาทิ	ส�านักหอสมุด		ห้องเรียนอาคารเรียนรวม	(RB)	หอพัก

นกัศกึษา	กองพฒันานกัศกึษา	เป็นต้น	รวมถงึพืน้ทีป่ลอดฝุน่	 
Clean	Room	ตามคณะ	สถาบนั	ส�านกั	และหน่วยงานต่างๆ	
ของมหาวิทยาลัย		
	 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีเ่วบ็ไซต์	https://
cmu.cmuccdc.org/		

 นายวรวุฒ ิอตุสาแท้ พนกังาน 
ปฏิบัติงาน	 สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา	 
งานบรกิารการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม่		ได้รับรางวลั	ประกาศเกยีรติคณุ	 
“ปัญญาภิวัฒน์”	รางวัลแห่งความส�าเร็จ 
มาตรฐานการศกึษาไทย	ประจ�าปี	2564	สาขา	 
ผูส่้งเสรมิด้านการศกึษาดเีด่น	เมือ่	วนัที	่21	
กมุภาพนัธ์	2564	จากสภาเครอืข่ายอาเซยีน	
ประเทศไทย	โดยมี	ฯพณฯ อ�าพล เสนาณรงค์  
องคมนตรี	ในรัชกาลที่	9	ประธานในพิธี
มอบรางวัล
	 รางวลัการบรหิารการศกึษาดเีด่น	 
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การศกึษา	เพ่ือการขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่
ภมูภิาคอาเซยีน	เป็นงานประกาศเกียรตคิณุ 
รางวัลทรงเกยีรตยิกย่องสถานบนัเพือ่การ
ศึกษา	เสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนา 
การศกึษาทัง้ระดบัท้องถิน่	ระดงัสงู	สูป่ระชาคม 
อาเซียน	 โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากการ

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้
รบัรางวลั	“ความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ”	ประจ�าปี	2564	 
ประเภท	องค์กร	สาขา	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีใน
โครงการหนึง่ล้านกล้าความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ	โดย	
มลูนธิเิพือ่สงัคมไทย	โดยมศีาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์  
ไชยเรืองศร ีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์	พร้อมด้วยผูบ้รหิาร 
คณะวทิยาศาสตร์เข้ารบัรางวลั	เมือ่วันที	่5	มนีาคม	2564	 
ณ	หอประชุมกองทัพอากาศ	กรุงเทพฯ
	 โครงการหนึง่ล้านกล้าความดตีอบแทนคณุ
แผ่นดิน	เป็นโครงการทีส่่งเสรมิให้คนไทยประกอบคณุ
งามความดี	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม	 
โดยมอบรางวลัให้กบับคุคลและองค์กรทีม่ผีลงานเชงิ
ประจักษ์ในการเป็นผูป้ระกอบคณุงามความดี	มโีครงการ 
และกจิกรรมตอบแทนคณุแผ่นดนิในรปูแบบต่างๆ	ทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาต	ิส�าหรบัรางวลั
อนัทรงเกียรตท่ีิคณะวทิยาศาสตร์ได้รบัในครัง้นี	้เกดิ
จากความมุง่มัน่เสมอมาของคณะฯ	ในการตระหนกัถึง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และความพยายามในการ
สร้างสรรค์งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างไม่หยุดย้ัง 
มายาวนานกว่า	50	ปี
 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ี 
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์	กล่าวภายหลงัพธีิมอบรางวลัฯ	 
ว่า	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	นอกจาก 
จะเป็นสถาบนัการศกึษาทีม่ภีารกจิในการจัดการเรยีน 
การสอนทางวทิยาศาสตร์	เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	
และการวิจัยทีเ่ป็นเลศิแล้ว	อกีหนึง่พนัธกจิทีส่�าคญัของ
คณะฯ	คอืการส่งเสรมิ	สนบัสนนุการบรกิารวชิาการท่ีเกดิ
ประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม	โดยคณะฯ	ได้จดัโครงการ 
เพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้ยงัมกีารพฒันาต่อยอด
ผลงานวิจัยไปสู่ชุมชน	อาทิ	โครงการจัดการปัญหา
หมอกควนั	และบรรเทาสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19	 
ทีม่กีารคิดค้นหน้ากากความดนับวกเพือ่บคุลากรทางการ
แพทย์	อกีทัง้ร่วมมอืกบัหน่วยงานพนัธมติรในการจดัท�า
หน้ากากของประชาชน	เพือ่ประชาชน	MASK	4	ALL	
ผลติหน้ากากอนามยัแจกจ่ายให้กบัแพทย์	พยาบาล	 
และบุคลากรทางการแพทย์	 รวมถึงประชาชนที่มี 
ความเสี่ยงต่อเช้ือโควิด-19	 และฝุ่นควัน	 รวมกว่า	
9,600	ชิ้น	
	 นอกจากนีใ้นด้านการวิจยั	ทมีวิจยัของคณะฯ	
ยงัได้ค้นพบเหด็ทรฟัเฟิลครัง้แรกในประเทศไทย	รวม
ทัง้เหด็ชนดิใหม่	และพชืชนดิใหม่ของโลก	เพือ่ต่อยอด
ทางเศรษฐกจิ	การแพทย์	และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	
นอกจากนีย้งัมโีครงการธนาคารเมลด็พนัธุไ์ม้ยนืต้น
โลก-ประเทศไทย	การสร้างเรอืนเพาะช�ากล้าไม้ท้อง
ถิ่น	 และการสร้างความตระหนักแก่ชุมชนเก่ียวกับ 

เสนอชือ่และข้อมลูเบือ้งต้นขององค์กรและพจิารณา	จากการ
เสนอถามบคุคลในต�าแหน่งส�าคญั	และมชีือ่เสยีงในหลากหลาย
องค์กร	ถึงการท�างานขององค์กร	หน่วยงาน	สถานศึกษาที่มี
ความโดดเด่นในบทบาททางด้านการศกึษา	การพฒันา	บรหิาร
งาน	รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	และเพื่อเป็นการส่งเสริม
การศกึษาของไทยอนัจะเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาสรางความ
เข้มแข็งของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

สิง่แวดล้อม	รวมทัง้การยกระดบัอตุสาหกรรมการเลีย้งผึง้ในประเทศไทย	/	การคดิค้นนวตักรรมการผลติพลาสตกิ 
ชวีภาพส�าห	รับใช้ทางการแพทย์	/	นวตักรรม	Lanna	OCR	Application	สกัดตัวอกัษรล้านนาบนใบลาน	ตลอดจน 
โครงการสบืทอดผ้าลายจกโหล่งลี	้มรดกสายเมอืง	จังหวดัล�าพูน	และการคดิค้นนวตักรรม	Cool	Air	Plasma	Jet	 
เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อรักษาบาดแผล	เป็นต้น
	 คณะวทิยาศาสตร์	จะยดึม่ันในการผลติบณัฑติวิทยาศาสตร์ทีม่คีณุภาพ	สร้างสรรค์งานวิจยัทีเ่ป็นเลศิ	 
และตระหนักถึงความส�าคัญของการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม	 เพ่ือสร้างรากฐานส�าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป.

เวลา 10.00 น.
ห้องสมดุคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ จัดอบรม Online Library 
Class ประจ�าเดือนมีนาคม 2564 หัวข้อ 
Lexicomp การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะ
ทางด้านเภสัชศาสตร์ ในวันอังคารที่  
16 มนีาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
หรือ 13.00 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ Zoom ได้ท่ี Zoom Link : https://
cmu-th.zoom.us/j/3211627198 หรอื 
Zoom Class ID : 321 162 7198

เวลา 10.00 น.
ห้องสมดุคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ จัดอบรม Online Library 
Class ประจ�าเดือนมนีาคม 2564 หวัข้อ 
Endnote x9 โปรแกรมการจดัการทาง
บรรณานุกรม ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 
2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. หรือ 
13.00 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ 
Zoom ได้ที ่Zoom Link : https://cmu-th.
zoom.us/j/3211627198 หรอื Zoom 
Class ID : 321 162 7198


