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มช. ใจดแีจกซิม ปีการศกึษา 2564 เพือ่การศกึษา
แบบออนไลน์ ฟรี 90 วัน ส�าหรับนักศึกษาทุกคน

“มช. พร้อมฉีด” เปิดให้บุคลากร และนักศึกษา มช. 
ทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิแสดงความจ�านงขอรบัการฉดีวัคซีน

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขอเชิญชวนอาจารย์	
บุคลากร	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งชาวไทย 
และต่างชาติ		แสดงความจ�านงขอรบัการฉดีวัคซนี	COVID	-19		 
ที่ระบบ	“มช.	พร้อมฉีด”	รอบ	2	และ	3		ได้ที่	https:// 
www.cm-healthcare.net/cmucovidvaccine/
	 โดยสามารถลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชน	 หรือ	 Passport	 Number	 กรณีชาวต่างชาติ	
หากไม่มเีลขบตัรประชาชน	หรือเลขพาสปอร์ตไม่อยูใ่นฐาน
ข้อมลูกลางในระบบ	สามารถตดิต่อหวัหน้าส่วนงานทีส่งักดั	 
เพื่อแจ้งข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมเข้าไปในฐานข้อมูลกลาง		 
เพื่อให้ลงทะเบียนใหม่ได้

	 รอบที่	 2	 ลงทะเบียน	 วันที่	 1-14	 มิถุนายน	 2564	
ส�าหรับอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ชั้นปีที่	2	ขึ้นไป
	 รอบที่	 3	ลงทะเบียน	วันที่	 20-30	มิถุนายน	2564		
ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ชั้นปีที่	1
	 ส�าหรบัอาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	ทีไ่ด้ลงทะเบียนใน	Application	อืน่ไปแล้ว		สามารถ 
ลงทะเบยีนรับสทิธิห์รือยกเลกิสทิธ์ิการฉีดวคัซีนกบัทางมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ได้		โดยมหาวทิยาลยัจะมกีารแจ้งก�าหนดการฉดีวคัซนี
และชนิดวัคซีนให้ทราบอีกครั้ง	 	 หลังจากที่ได้รับการจัดสรร 
จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ใจดแีจกซมิ	เพือ่การศกึษาแบบออนไลน์	ฟรี	90	วนั	ลงทะเบียน
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่	1-15	มิถุนายน	2564	ที่	http://sis.cmu.ac.th/
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม่ได้มนีโยบายด้านการจดัการศกึษาโดยให้มกีารจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์	 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างท่ัวถึง		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจก	SIM	4	Mbps	Unlimited	เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์	ฟรี	90	วัน	
ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน
	 1.	นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะใช้งานอนิเทอร์เนต็เพือ่การศกึษาแบบออนไลน์	สามารถลงทะเบยีน 
เพือ่ขอรบัสทิธิก์ารใช้งานอนิเทอร์เนต็ฟร	ีเพือ่การใช้งานต่อเนือ่ง	90	วนั	ได้ต้ังแต่วนัที	่1-15	มถินุายน	2564	 
ที่	http://sis.cmu.ac.th/
	 2.	หลงัจากลงทะเบยีน	รอรับรหสัการใช้งาน	และรายละเอียดการใช้งาน	ผ่านอเีมลมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่	https://mail.cmu.ac.th	โดยใช้	CMU	Account	ภายในวันที่	25	มิถุนายน	2564
	 3.	Activate	การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งานที่ได้รับผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 4.	ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี	90	วันนับจากวันที่	Activate
	 ส�าหรบันกัศึกษาใหม่	รหัส	64	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่จะเปิดระบบให้ลงทะเบยีนเพิม่เตมิ 
เพื่อขอรับสิทธิ์ได้	ในช่วงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้การต้อนรบั	นายปณต	เกยีรตก้ิอง	หวัหน้าส�านกังาน 
หนังสือเดินทางช่ัวคราว	 เชียงใหม่	 ในโอกาสครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงาน
หนงัสอืเดนิทางชัว่คราวเชยีงใหม่	และเยีย่มคารวะผู้บรหิารมหาวทิยาลัยเชียงใหม่	ณ	ห้องรบัรอง	
ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน		2564

	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้การต้อนรบัศาสตราจารย์เสิน่	ยี	่ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัขงจ่ือฝ่ายจีน	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในโอกาสทีไ่ด้รบัรางวลัสงิห์เขม็ทอง	(ผูบ้รหิารดเีด่น)	 
ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	ครัง้ที	่5	จากพลเอกพิจิตร	กุลละวณิชย์	องคมนตรใีนรชักาลที	่9	และท่ีปรกึษา 
ผูอ้�านวยการโครงการส่งเสรมิพฒันาผูบ้รหิารระดับประเทศเพือ่ขับเคล่ือนประเทศไทย	นอกจากนี	้ 
ยงัได้รบั	รางวลัฑตูวฒันธรรม	(ต้นแบบสงัคม)	ประจ�าปี	2564	และมอบบ๊ะจ่าง	เนือ่งในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง	 
ณ	ห้องรับรอง	ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2564
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“มช. พร้อมฉีด” ฯ             (ต่อจากหน้า 1)

	 หากพบปัญหาในการลงทะเบียนระบบ	“มช.	พร้อมฉีด	รอบ	2”
	 •	ส�าหรับนักศึกษา	กรอกข้อมูลได้ที่	https://cmu.to/PCOVIDvaccine		
	 •	ส�าหรับอาจารย์	บุคลากร	และชาว	มช.	กรอกข้อมูลได้ที่		https://cmu.to/COVIDvaccineS
	 เพ่ือตรวจสอบข้อมลูและแก้ไขให้สามารถด�าเนนิการเข้าลงทะเบยีนในระบบ	“มช.	พร้อมฉดี	รอบ	2”	 
อีกครั้งในวันถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน
	 •	 นักศึกษา	 แจ้งที่	 Facebook	 :	 กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 https://www.
facebook.com/sddcmu
	 •	บุคลากร	 แจ้งที่	 Facebook	 :	 CMU	HR	กองบริหารงานบุคคล	https://www.facebook.
com/cmuhrmd

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	ปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง	เอาชนะ	COVID	-19	ไปด้วยกัน

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จัดประชมุผูป้กครองนกัศกึษาใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2564	ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์	 
ระหว่างวันที่	11	-	15	มิถุนายน	2564	ก�าหนดการตามตารางของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด
	 การประชุมผู้ปกครองนักศกึษาใหม่คร้ังน้ี	ผู้ปกครองจะได้รบัทราบถงึข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน	 
แนวทางการใช้ชวีติในมหาวิทยาลัย	บรกิารและสวสัดิการต่างๆ	ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้แก่นกัศกึษา	นโยบายการจดักิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่	ทุนการศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	ตลอดจนอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษา	เพื่อสร้างความไว้วางใจและ
ความสัมพันธ์อันดี	ระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
	 สอบถามรายละเอียดได้ที่	กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		โทร.	0	5394	3039	ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่	 
https://www.cmu.ac.th/th/firstyear/ParentMeeting

มช. จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์
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  รองศาสตราจารย์	ดร.ประโยชน์	อนุจะน�า	ผูอ้�านวยการ
ศนูย์การศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่	“หริภญุไชย”	จงัหวดัล�าพนู	 
ร่วมกจิกรรมการปลูกต้นไม้เน่ืองในวันต้นไม้ประจ�าชาต	ิพ.ศ.	2564	 
ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดล�าพูน	 
โดยปลกูต้นสนมงักรร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงาน	ข้าราชการ	และ
พนักงานศนูย์ราชการจงัหวดัล�าพนู	โดยมนีายอนพุงษ์	วาวงศ์มลู  
รองผูว่้าราชการจงัหวดัล�าพนูกล่าวรายงาน	และนายวรยทุธ	
เนาวรัตน	์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูนเป็นประธานกล่าวเปิด
พิธีและมอบนโยบายการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า	ณ	 ศูนย์ราชการจังหวัดล�าพูน	 
ต�าบลศรีบัวบาน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สชุาต	ิเกยีรตวิฒันเจรญิ	หวัหน้าภาควชิารงัสเีทคนคิ	
คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสี
เทคนคิ	ร่วมหารอืกบั	ผูช่้วยศาสตราจารย์กวนิ	ว่องวกิย์การ	หวัหน้าศนูย์ออกแบบ
และให้ค�าปรกึษางานสถาปัตยกรรม	และคณะ	เพือ่ปรกึษาการออกแบบและปรบัปรงุ
อาคาร	“โครงการจัดตัง้ศนูย์การเรยีนรู	้ฝึกอบรม	การวจิยัและนวตักรรมขัน้สูง	ด้าน
วทิยาศาสตร์รงัสีการแพทย์”	ณ	ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	“หรภิญุไชย”	
จังหวัดล�าพูน	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

		คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ประกอบด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.บญุช	ูอนสุาสนนนัท์	พร้อมด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เบญจมาศ	สขุสถติย์	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.คทัลยีา	ศริิภทัรากรู	แสนหลวง	ผูช่้วยศาสตราจารย์จริยาพร	 
ศรีสว่าง	อาจารย์	ดร.กาญจนา	ธานะ	อาจารย์ศิริรัตน์	นิตยวัน	อาจารย์กิรณา	
เค้าฉลองเคยีง	และ	อาจารย์มนสัวี	ขนอม	ร่วมเป็นจติอาสาปฏบิตังิานช่วยคดักรอง 
ความเสีย่งจากการฉีดวัคซนีโควิด-19	ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	เพือ่สร้าง
ภมูคิุม้กันหมู	่“ฉดีวคัซีน	หยดุเชือ้	เพือ่ชาต”ิ	ณ	อาคารเรยีนรวม	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	22	-	23	พฤษภาคม	2564

	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ	
(Internship	 Program)	 รุ่นที่	 3	 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา	 12	
เดือน	 (ระหว่างเดือนมิถุนายน	 2563	 -	 เดือนพฤษภาคม	 2564)	
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 นายสัตวแพทย์	 ดร.เกรียงไกร	 ทอง
ก้อน	 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
สัตวแพทย์หญงิ	ดร.ชลลดา	โสดารตัน์	ผูอ้�านวยการฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์เล็ก	 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดี
ให้กับสัตวแพทย์ที่ร่วมหลักสูตรอบรมทุกท่าน	ณ	 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	 คณะสัตว
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
6 มิถุนายน 2564

วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่
-	วันที่	11-15	มิถุนายน	2564	
	 (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
-	นักศึกษาปริญญาตรี	
 วันอาทิตย์ที่	13	-	วันพุธที่	16	มิถุนายน	2564
-		นักศึกษาบัณฑิตศึกษา	
	 วันศุกร์ที่	18	มิถุนายน	2564
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยู่สุข
รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 ชมรมนกัศกึษาเก่ามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่		 

จงัหวดัตาก		โดยนายอารกัษ์		อนชุปรดีา		ประธาน

ชมรมฯ		พร้อมตวัแทนสมาชกิชมรมฯ	มอบเงิน 

จ�านวน		17,000	บาท	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

และค่าใช้จ่า ยต่างๆ	 ของโรงพย าบาลสนาม	 

จังหวัด ตาก	 ซึ่งในปัจจุบันมี ผู้ป่วยที่เข้ารับ 

การรักษ าในโร งพยาบาลสนามแห่ง น้ี	 

จ�านวน		87	ราย

 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 นกัศกึษาและบคุลากรมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ ให้ด�าเนินการตามแนว
ปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้



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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Cr:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.
.
#CMUCare	
#Together,	we	win.

ช้างเหล็กส่งธารน�้าใจต่อเนื่องให้สวนดอก มอบเครื่องช่วยหายใจ ปั๊มหัวใจ
และหุ่นยนต์ CMU Aiyara หนุนการท�างาน และความปลอดภัยของทีมแพทย์

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมูลนิธินักศึกษาเก่า	 คณะ
วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	มอบ	เครือ่งช่วยหายใจ จ�านวน 20 เครือ่ง	และเคร่ือง
ปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จ�านวน 1 เครื่อง	แก่ทีมแพทย์	พยาบาล	และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานการณ์โควดิ-19	ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 
ผู้บริหาร	และผู้แทนนักศึกษาเก่า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมส่งมอบ
แด่		ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน	์คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชตริสนริมติ	ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลฯ	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2564	ณ	บริเวณโถง	ชั้น	1	ส�านักงาน 
ผู้อ�านวยการ	อาคารบุญสม	มาร์ติน	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 พร้อมกนันีไ้ด้มอบ“หุน่ยนต์ขนส่งในอาคารผูป่้วยฟ้ืนฟสูภาพ: CMU Aiyara Robot”  
ตวัที	่2	มลูค่า	125,000	บาท	คณะท�างานเดิมจากปีท่ีผ่านมา	น�าโดย	รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพงษ์  
ว่องรัตนะไพศาล	 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	 คิดค้นพัฒนานวัตกรรมลดการสัมผัส
หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล	หน้าที่หลัก	คือ	ส่งอาหาร	ยา	แก่ผู้ป่วย	ตรวจวัดอุณหภูมิ	
และอาการ	 นอกจากนี้ยังเก็บภาชนะเดิม	 รวมถึงเสื้อผ้าใช้แล้ว	 หรือขยะออกจากห้องผู้ป่วย	 
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยรีโมทควบคุม	 พร้อมจอมอนิเตอร์	 เพ่ือสื่อสารโดยเห็นหน้ากันได	้ 
ระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์	และพยาบาลผ่านอินเตอร์คอม
	 นบัแต่เกิดวกิฤตกิารณ์โรคระบาด	Covid-19	ในปีทีผ่่านมาจนบดันี	้คณะวศิวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 

อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 ประดิษฐ์ต้นแบบอุปกรณ์กักกันเช้ือส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	 
ด้วยระบบสร้างความดันบวก/ความดันลบ	 (Positive/Negative	 Pressure	 System)	 
พร้อมระบบกรองอนภุาค	และระบบฆ่าเชือ้โรคด้วยรงัสยีวูซี	ีเพือ่ประยกุต์ใช้เป็น	ตู	้Swab	Test	 
ตูพ่้นยาส�าหรบัเดก็	มุง้ความดนัลบในห้องผูป่้วยวกิฤต	รวมถงึห้องความดนับวก-ความดนัลบ
ส�าหรับผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมฉุกเฉิน	และห้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19	เป็นต้น

กล่องพพิธิภณัฑ์ส่งถงึบ้านเพือ่ผูส้งูวยัตดิเตยีง  
การท่องเท่ียวพพิธิภณัฑ์ในรปูแบบใหม่ ส�าหรบัผูส้งูวยั 
ที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือผู้สูงวัยติดเตียง
	 คุณกาญจนา	 จีโน	 และเพื่อน	 ๆ	 ร่วมกับ 
ศนูย์สถาปัตยกรรมล้านนา	คุม้เจ้าบรุรีตัน์	(มหาอนิทร์)	 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
จดัท�าโครงการกล่องพิพธิภณัฑ์ส่งถงึบ้าน	เพือ่ผูส้งูวยั 
ตดิเตยีง	สนบัสนนุ	โดยโครงการพิพิธภณัฑ์สายตายาว	 
มองการไกลเพ่ือผูส้งูวยั	มวิเซยีมสยาม	เพือ่ช่วยลดปัญหา 
การเดนิทางของผู้สงูวยั	และเป็นการใช้เวลาร่วมกันของ
คนในครอบครวั	พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเทีย่ว 
วัด	บ้าน	คุ้ม	ผ่าน	VR	Headset	(Virtual	Reality)	
โดยให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในลักษณะยืมคืน
	 ภายในกล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเพ่ือผู้สูงวัยติดเตียง	ประกอบด้วย	 คู่มือแนะน�าการใช ้
กล่องพิพิธภัณฑ์	แว่น	VR	Headset	ที่สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนหลากหลายขนาด	บ้านกระดาษ 
พับได้สร้างจ�าลองโมเดลสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างง่าย	 ถุงหอมย้อนความทรงจ�า	 ท่ีจะพาทุกท่าน 
ย้อนความรู้สึกไปในเทศกาลใส่ขันดอก	ประเพณีปีใหม่เมือง	
	 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://fb.me/e/1oTUsLU1O
โครงการกล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง	ก�าหนดจัด	4	ระยะเวลา	ได้แก่
	 5	มิถุนายน	-	10	มิถุนายน	2564
	 12	มิถุนายน	-	17	มิถุนายน	2564
	 19	พฤษภาคม	-	23	มิถุนายน	2564
	 26	มิถุนายน	-	30	มิถุนายน	2564
	 ส�าหรับผู้ที่ร่วมโครงการฯ	 ต้องเป็นครอบครัวผู้สูงวัยติดเตียง	 ที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่		 
ผู้ท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 รวมถึงสามารถ 
ประเมินผลทุกครั้งหลังยืมคืน


