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มช. เดินหน้าโครงการหอพักปลอดฝุ่น 
ให้ นศ.  สร้างอากาศสะอาด รับมือ PM 2.5

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ�าปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Kjersti Rodsmoen 

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจ�าประเทศไทย H.E. Jon Thorgaard  

เอกอคัรราชทตูเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย H.E. Jon Astrom Grondahl เอกอัครราชทตูสวเีดน 

ประจ�าประเทศไทย H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอคัรราชทตูฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย 

ในโอกาสทีม่าเยีย่มเยอืนมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่ร่วมประชุมเชิงปฏิบตักิารและน�าเสนอ

ผลงาน ในหัวข้อ “Education, Innovation and Sustainability” ส�าหรับการประชุม

ดงักล่าวมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้จดัขึน้ เพือ่เป็นเวทสี�าหรบัผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัได้มี

โอกาสผลักดนัและพัฒนากลไกความร่วมมอือย่างรอบด้านกบัคณะทตูในกลุม่สแกนดเินเวยี  

และผลักดันการน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีของประเทศในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

ไปเผยแพร่ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ส�านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายฉตัรชยั  
พรหมเลศิ ปลดักระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพืน้ทีภ่าคเหนอืตรวจราชการและเป็นประธาน 
การประชมุคณะกรรมการขบัเคล่ือนไทยไปด้วยกนัระดบัจังหวัด จงัหวัดเชยีงใหม่ เพ่ือตดิตาม 
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานพัฒนาจังหวัด โดยมนีายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัเชยีงใหม่ น�าคณะหวัหน้าส่วนราชการจงัหวดั หน่วยงาน องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินคิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ผูแ้ทนจากสถาบนัอุดมศึกษา และผูบ้รหิารหน่วยงานภายใต้มหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วข้องให้การต้อนรบั 
และร่วมประชมุน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนนิงานขับเคลือ่นจังหวดัจากส่วนงานต่างๆ  
เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่)  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวัลการบรหิารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2563  
Thailand Quality Class : TQC 2020 จากส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ศาสตราจารย์คลินิก  
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล 
จาก นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ประธานในพิธ ี
มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
กล่าวว่า มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้น�าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(TQA) ซึง่เป็น 
กรอบแนวคิดในการบรหิารจดัการองค์กรทีเ่ป็นเลศิ ทดัเทียมระดบัมาตรฐานโลก  
(World Class) หรอืในระบบการศึกษาเรยีกว่าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด�าเนนิการ 
ทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการยกระดบัการด�าเนนิการและพฒันาการ 
ในด้านต่างๆ ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั และระดับส่วนงาน ตลอดจนกระตุน้ให้เกดิ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงานต่างๆ ส่งผลให้องค์กร 
เกดิการบรูณาการกระบวนการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ ์
การด�าเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (อ่านต่อหน้า 2)

 PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พร้อมมาเยือนหลังการสิ้นสุดลงของฤดูหนาวและ
เดนิทางเข้าสูฤ่ดูร้อน ด้วยค่าฝุน่ทีก่�าลงัก่อตวัเป็นมลพษิ ส่งผลกระทบต่อคณุภาพอากาศและ
สขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัเชยีงใหม่ทีม่ค่ีาPM 2.5 สงูกว่าค่ามาตรฐาน 

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะ ศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการและเชื่อมโยง 
ทกุภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควนั ซึง่ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ไม่เพยีงเท่านัน้ 
ทางมหาวิทยาลัยค�านึงถึงสุขภาพของนักศึกษาซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปีและต้องเข้าพัก
อยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย  จึงเดินหน้าโครงการสร้างอากาศสะอาด (Clean air) ส�าหรับ
ห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา จ�านวน 9 หอพัก ไม่น้อยกว่า 1,400 ห้อง เพื่อสร้าง 
ห้องปลอดฝุ่นให้พื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone เพื่อลมหายใจไร้ฝุ่นควัน 



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 12  ปีที่ 16 วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564

www.cmu.ac.th2

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวลัฯ            (ต่อจากหน้า 1)

มช. เดินหน้าโครงการหอพกัปลอดฝุ่นฯ         (ต่อจากหน้า 1)

  ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟ 
เวยีงเจ็ดลนิ ครัง้ท่ี 4/2564 ซ่ึงส่วนจดัการต้นน�า้ห้วยแก้ว อทุยานดอยสุเทพ – ปยุ  
สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ร่วมกันจัดข้ึน โดยมี  
นายส�าเรงิ ไชยเสน รองผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธีิ พร้อมด้วย  
คณะผู้บรหิาร ข้าราชการ พนกังาน เจ้าหน้าที ่จากส่วนงานต่างๆ ของเวยีงเจด็ลนิ 
และจงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมงาน เพือ่แนะน�าหน่วยงาน แลกเปลีย่นข่าวสาร ตลอดจน 
ข้อคดิเหน็ต่างๆ ร่วมกัน โดยเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครัง้ต่อไปคือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา ณ สถานคีวบคมุไฟป่าภพูงิค์ เมือ่วนัที ่11 มีนาคม 2564

  รองศาสตราจารย์ ประเสรฐิ ฤกษ์เกรยีงไกร รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์  
รองอธบิดกีรมธนารักษ์ และคณะ ในโอกาสท่ีมาลงพืน้ท่ีตรวจสอบความคบืหน้า 
การด�าเนนิโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสรมิพฤฒพลังผู้สูงอาย ุมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
บนท่ีดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม. 20 ต�าบลป่าแดด  
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ รองอธกิารบด ีพร้อมด้วย 
คณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมการสัมมนา เรือ่ง  
"ร่วมพลกิโฉมมหาวทิยาลยั พร้อมเดนิหน้าสู่อนาคต" เพ่ือให้สถาบนัอุดมศกึษาของไทย 
เกดิการเปลีย่นแปลง สามารถผลิตบัณฑิตทีมี่ความเป็นเลิศ สอดคล้องต่อความต้องการ 
ของประเทศ ซึง่จะน�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชวีติประชากรและขบัเคลือ่น
ประเทศไทยไปสูก่ารพฒันาอย่างย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม(อว.) จดัขึน้ โดยมผีูบ้รหิาร อาจารย์ ตลอดจนบคุลากร  
มหาวทิยาลยัในพืน้ทีภ่าคเหนอื ร่วมการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ห้องประชมุ 
ดอยหลวง โรงแรมแคนทาร่ี ฮลิล์ จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เป็นประธานในพธิมีอบทนุการศกึษา “ทนุเชิดชูเกยีรตินกัศึกษาทีม่ผีลงานดเีด่น 
ด้านกจิกรรม” ประจ�าปีการศกึษา 2563 เพือ่พฒันาตนเองสูก่ารเป็นบัณฑติทีม่ี 
คณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาธารณะ มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในระดับมาตรฐาน 
สากล และรูเ้ท่ากนัการเปลีย่นแปลงของสังคมอย่างมเีหตผุล โดยได้รบัจดัสรรทนุ
การศึกษา จ�านวน 20 ทนุ ๆ  ละ 15,000 บาท (หน่ึงหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) แบ่งออก 
เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย1. ด้านความเป็นผูน้�า จ�านวน 11 ทนุ 2. ด้านศลิปวัฒนธรรม 
และประเพณี จ�านวน 2 ทุน 3. ด้านจิตอาสาและการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
จ�านวน 4 ทุน 4. ด้านนวัตกรรมและวิชาการ จ�านวน 2 ทุน 5. ด้านความเป็น 
นานาชาติ -ไม่มีผู้ได้รับ- 6. ด้านสร้างเสริมสุขภาพ จ�านวน 1 ทุน โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

  -

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จทีท่�าให้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ประกอบด้วย
 Leadership  ความมุง่มัน่ของผู้น�าระดบัสูงใน
การพฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ตามปณธิานอย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่อ�านวยประโยชน์แก่ท้องถิน่ภาคเหนอืและประเทศชาติ  
โดยมหาวทิยาลยัน�าเกณฑ์ TQA หรอืในระบบการศกึษา  
เรยีกว่า เกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือปรบัปรงุความสามารถในการ
บรหิารจัดการทกุเรือ่งทีจ่ะส่งผลให้เกิดการปรบัปรงุคณุภาพ  
โดยได้รบัการสนบัสนนุและผลกัดนัในเชงินโยบายจากสภา
มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
นายแพทย์เกษม วฒันชยั นายกสภามหาวทิยาลยั และ
ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นายแพทย์อาวธุ ศรศุีกร ีอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม 
ผลกัดนัให้น�าเกณฑ์ TQA/EdPEx มาใช้ในวงการศึกษา รวมถงึ  
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นพินธ์ ตวุานนท์ และ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เริ่มน�าแนวคิดของเกณฑ์  
TQA มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการท�างาน
ในด้านต่างๆ และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั
 Engagement  ความผกูพนัของคนในองค์กร 
และวฒันธรรมองค์กร “ร่วมด้วย ช่วยกนั” ของผูบ้รหิาร
และบุคลากรจากทุกส่วนงาน
 Attitude  การสร้างทศันคตท่ีิดใีห้แก่บคุลากรทุก
ระดบัในการเรยีนรู ้พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพในการท�างาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวทางของเกณฑ์
รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิเพือ่พฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ

 Deployment การถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย 
ของมหาวทิยาลยัไปสูก่ารปฏบิตัทิีค่รอบคลมุทกุส่วนงาน  
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
 ทั้งนี้ หลังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น�าเกณฑ์
รางวลัคณุภาพแห่งชาติมาใช้อย่างต่อเนือ่ง มหาวทิยาลัย 
มกีารปรบัปรุงทีส่�าคญั คอื การก�าหนดทศิทางและเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกนั จดัท�าแผนกลยทุธ์ทีต่อบสนอง 
ต่อเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
รวมถึงการกระตุน้ให้เกดินวตักรรม และถ่ายทอดกลยุทธ์ 
สู่การปฏิบัติในแต่ละระดับเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่ความส�าเร็จร่วมกัน 
ซึ่งความส�าเร็จที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นอกจากการบรรลคุวามส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ในการเป็น
มหาวทิยาลัยชัน้น�าทีรั่บผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันา
ที่ยั่งยืนแล้ว สิ่งส�าคัญคือ คุณค่าที่เกิดขึ้นกับสังคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าประโยชน์ให้กับสังคม
และชุมชนในภาคเหนือซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ ์
ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่มคีวามภมิูใจเป็นอย่างยิง่ 
ทีไ่ด้รับรางวลัอนัทรงเกยีรตใินคร้ังนี ้ซ่ึงเป็นสิง่ทีช่่วยยนืยนั 
ว่ามหาวทิยาลยัมีแนวทางการบรหิารจัดการท่ีเป็นระบบ
เพื่อน�าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อสร้างประโยชน์ให ้
ทุกภาคส่วน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

 นวัตกรรมสร้างอากาศสะอาด (Clean air) 

ส�าหรับห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา โดยทีม

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกแบบห้องปลอดฝุ่นด้วย

หลักการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องด้วยพัดลมท่ีมี

เครือ่งกรองอากาศผ่านทางท่อเข้าไปในห้องพกั และปิด

ช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยการติดต้ังมุ้งหรือผ้าม่านกันฝุ่น

บริเวณหน้าต่างหรือบานเกร็ดภายใน เป็นการควบคุม

ระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง 

ไอสารเคมี ก๊าซ ควัน ฯลฯ ป้องกันการเกิดผลกระทบ 

ด้านสุขภาพ ลดการสะสมสิ่งปนเปื้อนในอวัยวะต่างๆ  

ซึง่จะน�ามาซ่ึงความเจบ็ป่วยของนักศกึษาในหอพกั นอกจากนี ้

ยังช่วยลดความร้อน ตลอดจนควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น 

ความชื้น และคุณภาพอากาศในห้องพักนักศึกษาได้ 

ตลอดเวลา ทัง้นี ้เป็นการสร้างความมัน่ใจให้นกัศกึษาที่

ใช้ชีวิตในหอพักว่าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ 

 ด้วยความส�าคญัของอากาศสะอาดทีเ่ป็นความ

ต้องการพืน้ฐานของสขุภาพ ท�าให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

มีความห่วงใยในสขุภาพของนกัศกึษา การด�าเนนิโครงการ 

หอพกัปลอดฝุน่ จงึเป็นวธิกีารป้องกนัเพือ่ควบคุมระดบั 

PM 2.5 ในบรรยากาศท่ัวไปของห้องพกัในหอพักนักศกึษา 

ให้อยูใ่นเกณฑ์ค่ามาตรฐานของประเทศไทย และได้ขยาย

ผลสูช่มุชน โรงเรยีน โรงพยาบาล ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่สีย่ง รวมถงึ 

สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับหอพักภายนอก

หรอืหอพกัเอกชนหากต้องการน�าไปปรบัใช้ได้ เพือ่หวงั

ให้ทุกพื้นที่เป็นสถานที่ปลอดฝุ่นต่อไป
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  รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อนุจะน�า ผูอ้�านวยการศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน ให้การต้อนรับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สารนาถ ออรพินท ์รองคณบดีด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้าหารือการด�าเนินการ
ระบบสาธารณูปโภคและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการก่อสร้าง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย ภายในพื้นท่ีศูนย์การศึกษาฯ  
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ได้จัดกิจกรรมพิเศษ 
(ยุค New Normal) 17 ปี ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย 
Clean, Green, & Safe Agricultural Farms. เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ
ของผู้บรโิภค ในสภาวะจากผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 รวมท้ัง
โอกาสในการเข้าถึงวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และมีความ
ปลอดภัยในการบริโภค เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรวชิญ์  จนัทร์ฉาย คณบดวีทิยาลยัศลิปะ  
ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที ่ร่วมท�าบญุเพือ่ความเป็นสริมิงคล ณ อาคารศนูย์นวตักรรม
การเรียนรู้ (ILC)  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ี แก้วธรรมานกูุล คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจเย่ียมจากสภาการพยาบาล ในการตรวจประเมนิเพือ่รับรองสถาบนั
การศกึษาวชิาการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ประจ�าปีการศึกษา 2563 
โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จรยิา วทิยะศภุร (ประธานคณะท�างาน) รองศาสตราจารย์ ดร.นจุรี   
ไชยมงคล (ผู้ท�างาน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์
(ผู้ท�างานและเลขานุการ) ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาตกิกร อาคาร 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันอาทิตย์ ที่ 
21 มีนาคม 2564

 รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ทะนง ฉตัรอุทยั  

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษสุดา ฉัตรอุทัย 

มอบเงินจ�านวน 10,000 บาท ให้แก่สมาคมศิษย์เก่า

ทนัตแพทย์เชยีงใหม่เพือ่เอาไว้ใช้ในกจิการของสมาคม 

โดยมี ศาสตราจารย์คลนิกิ ทนัตแพทย์การณุ เวโรจน์ 

นายกสมาคมและทีมบริหารเป็นผู้รับมอบ เม่ือวันท่ี  

3 กุมภาพันธ์ 2564

 นางนฤมล พลูเพยีร 
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
คณะกรรมการบริหารสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะพยาบาลศาสตร์ ชมรมศษิย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และ
นกัศึกษาทนุของสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  
ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือจดัเตรยีมของทีร่ะลึกให้ผูร่้วมงาน ในกจิกรรม  
ว่ิงการกศุล CMU Chiang Mai Marathon Virtual Run 5.5   
ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
13 มีนาคม 2564

 วนันีข้อแนะน�าวารสารวชิาการของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูสากลระดบันานาชาติ โดยทัง้หมดม ี4 วารสาร 
ด้วยกนั เป็นวารสารในกลุม่วทิยาศาสตร์ 3 วารสารและวารสาร 
ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หนึ่งวารสาร
 วารสารในกลุม่วิทยาศาสตร์ทัง้ 3 วารสาร คอื วารสาร  
Chiang Mai University Journal of Natural Science (CMUJ  
Nat Sci) ซึง่เป็นวารสารในสังกดัของ ส�านกับริหารงานวจิยั  
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ม ีรองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กรกฎ 
งานวงศ์พาณชิย์ เป็นหวัหน้ากองบรรณาธกิาร (Editor-in-chief)  
วารสารนีอ้ยูใ่นฐานข้อมลู Scopus ตัง้แต่ปี ค.ศ.2004 ในปี 2019  
ถกูจดัอยูใ่น Q3 ของฐานในสาขา multidisciplinary ตพีมิพ์งาน 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มกีารตพีมิพ์ปีละ 4 ฉบบั ระยะเวลาตัง้แต่ส่งบทความ (submit)  
จนถึงบอกรับบทความเพือ่ตีพมิพ์ (accept) เฉลีย่ 3-4 เดอืน  
สามารถดวูารสารได้จาก www.cmuj.cmu.ac.th ส�าหรบัวารสาร 
ทีส่องคอื Chiang Mai Journal of Science (Chiang Mai J Sci)  
ซึง่เป็นวารสารในสงักัดของ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ม ีรองศาสตราจารย์ ดร.วส ุปฐมอารย์ี เป็นหวัหน้า
กองบรรณาธิการ วารสารนีอ้ยู่ในฐานข้อมลู Scopus ตัง้แต่ 
ปี ค.ศ. 2008 ปี 2019 ถกูจดัอยูใ่น Q4 ของฐานใน 5 สาขาวชิา  
ได้แก่ 1) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology  
(miscellaneous) 2) Chemistry (miscellaneous) 3) Materials  
Science (miscellaneous) 4) Mathematics (miscellaneous)  
5) Physics and Astronomy (miscellaneous) และจัดอยูใ่น 
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCIE) 
ของ Institute for Scientific Information (ISI) ในสาขา 
Multidisciplinary Sciences มีค่า impact factor ในปี 2019  

แนะน�าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เท่ากบั 0.325 ตพีมิพ์งานทางด้านวทิยาศาสตร์ มกีารตีพมิพ์ปีละ  
6 ฉบับ ระยะเวลาตั้งแต่ส่งบทความ จนถึงบอกรับบทความ
เพื่อตีพิมพ์ เฉลี่ย 3-4 เดือน สามารถดูวารสารได้จาก  
www. epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php 
และวารสารสดุท้ายคอื Veterinary Integrative Sciences 
(Vet Interg Sci) ซึง่เป็นวารสารน้องใหม่ทีไ่ด้รบัการบรรจใุน
ฐานข้อมลู Scopus เมือ่ปี 2020 ในสาขา Agriculture และ 
Veterinary Medicine (ปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดอันดับ 
เพราะพึง่ได้รับการบรรจใุนฐานข้อมลู) วารสารนีอ้ยูใ่นสงักัดของ  
คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ม ีรองศาสตราจารย์  
น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย์ เป็นหวัหน้ากองบรรณาธิการ 
ตพีมิพ์งานทางด้านสตัวแพทย์และสตัวศาสตร์ มกีารตพีมิพ์ปี
ละ 3 ฉบบั ระยะเวลาต้ังแต่ส่งบทความ จนถงึบอกรบับทความ 
เพือ่ตพีมิพ์ เฉลีย่ 2-3 เดอืน สามารถดวูารสารได้จาก  www.
he02.tci-thaijo.org/index.php/vis/about
 ส�าหรบัวารสารในกลุม่มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูระดบันานาชาตคิอื Asian Social Research  
(ชื่อเดิม ASR Chiang Mai University Journal of Social 
Sciences and Humanities) ซึ่งเป็นวารสารในสังกัดของ 
ส�านกับรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ม ีศาสตราจารย์ 
ดร.อานนัท์ กาญจนพนัธุ ์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธกิาร วารสารนี ้
อยูใ่นฐานข้อมูล Emerging Sources Citation Index (ESCI)  
ของบรษิทั Clarivate Analytics ตัง้แต่ปี ค.ศ.2015 ตพีมิพ์งาน 
ทางด้านสงัคมศาสตร์ มกีารตพิีมพ์ปีละ 2 ฉบบั ระยะเวลาตัง้แต่ 
ส่งบทความ จนถงึบอกรบับทความเพือ่ตพีมิพ์ เฉลีย่ 6-8 เดอืน  
สามารถดูวารสารได้จาก www.cmuj.cmu.ac.th
 งานส�านกัพมิพ์และงานวารสาร ส�านกังานบริหารงานวจิยั

DUSTBOY เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์การตรวจวดัคณุภาพอากาศและ 
การเตอืนภยัมลพษิทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุน่ 
แบบ Real Time ทีต่ดิตัง้ทัว่ประเทศแล้วกว่า 400 จุด ตัง้เป้า 
ขยายเป็น 2,000-3,000 จุด ทัว่ไทยในทกุต�าบล เข้าถงึข้อมลู 
อย่างรวดเรว็ ผ่านทางแอปพลเิคชนั “CMU Mobile”
Application และ https://www.cmuccdc.org/
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



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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โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th

ข่
าว
ร

อ
บสั
ปดาห

์

ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564

22 มนีาคม 2564 

เวลา 10.00 น.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
ว่าด้วย “5G Powered Smart University Enabled with Cloud and AI” 
ระหว่าง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ บรษิทั หวัเว่ย เทคโนโลย(ีประเทศไทย) 
จ�ากัด ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์

พยาบาล มช. พฒันาแอปพลิเคชนั
ดแูลสุขภาพทางไกลท่ีบ้านแบบองค์รวม
ส�าหรับผู้สูงอายุโรคไตที่ฟอกเลือด 

นศ.ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
ภาควชิากจิกรรมบ�าบัด  รบัรางวลั Best Student Oral 
Presentation ในงาน SIRC2021

วันอังคาร 23 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น.
ห้องสมุดคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัอบรม Online 
Library Class ประจ�าเดอืนมนีาคม 2564 หวัข้อ Endnote 20 โปรแกรม
การจัดการทางบรรณานุกรม ในวันอังคารที่ 23 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 
หรือ Zoom Class ID : 321 162 7198

24 มนีาคม 2564วันพุธ

เวลา 10.00 น.
ห้องสมดุคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จดัอบรม Online 
Library Class ประจ�าเดือนมีนาคม 2564 หัวข้อ Journal Metrics 
การตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ ในวันพธุที ่24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
หรือ 13.00 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ได้ที่ Zoom 
Link : https://cmu-th.zoom.us/j/3211627198 หรอื Zoom Class 
ID : 321 162 7198

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พัฒนา 
แอปพลเิคชนั ดูแลสขุภาพทางไกลทีบ้่านแบบองค์รวมส�าหรบั 
ผูส้งูอายโุรคไตทีฟ่อกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีม (Holistic Home  
Telehealth for Older Person living with Hemodialysis  
Application) เน้นการดแูล และเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนส�าหรบั 
ผู้สูงอายุโรคไตที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มักจะมี 
ภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการ บวม อาการปวด เมือ่ต้องกลบัไปดูแล 
ตวัเองต่อทีบ้่าน และเน้นการให้ความรูใ้นการดแูลตนเองผ่าน
วดีโีอในเร่ืองของการควบคมุน�า้ โภชนาการ การจดัการอาหาร  
การรบัประทานยา การออกก�าลงักาย และการจดัการความเครยีด

of health services provision in older persons) และ 
3) แนวคิดการดแูลสุขภาพทางไกลทีบ้่านในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
(Continuum of home telehealth) ผลของงานวจิยัจะช่วย 
ลดภาระพยาบาลหน่วยไตเทียมเนือ่งจากมจี�านวนจ�ากดั  
แต่จ�านวนผูป่้วยกลับมจี�านวนเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ โดยพยาบาลและ 
แพทย์หน่วยไตเทยีม สามารถทราบอาการผูป่้วยได้ตลอดเวลา  
และสามารถให้ค�าแนะน�า และการดแูลเบือ้งต้นผ่านระบบ  
Telehealth ช่วยลดความรนุแรงของภาวะแทรกซ้อนลง  
ลดค่าใช้จ่ายทีผู่ป่้วยต้องเดนิทางมาโรงพยาบาลบ่อยครัง้  
ลดความแออดัของจ�านวนผูป่้วยในโรงพยาบาล สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
 งานวิจยัดังกล่าวได้รับเชิญให้น�าเสนอในรูปแบบ 
โปสเตอร์ในงานประชมุระดับนานาชาติ the 16th World 
Congress of the European Association for Palliative  
Care, in Berlin, Germany, 2019 และได้เผยแพร่บทคดัย่อ 
ในวารสาร Palliative Medicine Journal Vol. 33(1) รวมถึง 
ได้รบัเชญิเข้าร่วมแลกเปล่ียนในงานประชมุ Digital Health:  
Idea Worth Sharing: The Association of Thai Professional  
in European Region (ATPER) Meeting, 2018, Oslo, Norway  
ในประเดน็ Smart Health Care: Smart Health Monitoring  
Hemodialysis ปัจจุบันมีแผนจะพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เพื่อขยายผลภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยไตเทียม 
ของโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน ในจงัหวดัเชยีงใหม่ต่อไป

 รองศาสตราจารย์ ดร.วณชิา พึง่ชมภ ูหวัหน้า
โครงการวิจยั “การผสมผสานการดแูลสขุภาพทางไกลท่ีบ้าน 
สู่การดูแลแบบองค์รวม: กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรค
ไตเรื้อรัง (The Integrating Home Telehealth into 
the Holistic End of Life Care: Pilot Study in Older  
Persons Living with Hemodialysis)” ได้รบัทนุสนับสนุน 
การท�าวจิยัจากส�านกังานการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) (National  
Research Council of Thailand (NRCT)) กล่าวว่า งานวจิยัชิน้นี้ 
เป็นงานวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
โดยมีความเชือ่มโยง 3 แนวคดิหลกัประกอบด้วย 1) ในแนวคิด 
การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย (end of life/palliative care) 
2) ความต้องการบริการสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอาย ุ(Needs 

 2 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  
หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชากิจกรรมบ�าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ได้รับรางวลั Best Student Oral Presentation ในงาน Seirei International  
Research Conference 2021 (SIRC2021) ผ่านระบบออนไลน์ ณ Seirei Christopher  
University Graduate School เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 นางสาวอัจฉริยา ปัญญาแก้ว รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 621155901  
น�าเสนอผลงานเรือ่ง Developing Measurement of Activities aging for Thai Older People in Chiang Mai, Thailand  
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 นางสาวเกวลนิ ปัญโญ รหสัประจ�าตวันกัศกึษา 621155902 น�าเสนอผลงานเรือ่ง Potential Learner 
Characteristics of Students with Disabilities in Special Education Schools โดยม ีรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


