
 

	 จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ	 The	 CWTS	 Leiden	
Ranking	 2021	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกจัดอันดับในสาขา	 All	 Science	 อันดับที่	 3	 
ของประเทศ	 จากทั้ง	 4	 ตัวชี้วัด	 ประกอบด้วย	 1.	 จ�านวนการตีพิมพ์ที่สร้างผลกระทบ 
ทางวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 impact)	 2.	 ความร่วมมือในการผลิตผลงานตีพิมพ	์ 
(Collaboration)	3.	การเข้าถึงผลงานการตีพิมพ์	(Open	access)	และ	4.	การกระจายตัว 
ด้านเพศสภาพของผู้ผลิตผลงานตีพิมพ์	 (Gender)	 โดยการจัดอันดับของ	 CWTS	 Leiden	
Ranking	อ้างอิงจากฐานข้อมูล	Web	of	Science	  (อ่านต่อหน้า 2)
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 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดี	 พร้อมด้วย 
พระเทพสงิหวราจารย์	เจ้าอาวาสวดัพระสงิห์วรมหาวิหาร	รองเจ้าคณะจงัหวดัเชยีงใหม่	
พระราชรัชมุน	ี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองเชียงใหม	่ 
ถวายการฉดีวคัซนีป้องกนั	COVID-19	แด่พระภกิษสุงฆ์และสามเณร	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	 
กว่า	1,300	รปู	โดยม	ีศาสตราจารย์เชีย่วชาญพเิศษ นายแพทย์บรรณกจิ โลจนาภิวฒัน์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์	ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนริมติ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม่	น�าทมีบคุลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	 
คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมถวายการฉีดวัคซีนป้องกัน	 COVID-19	 
เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัโรค	ลดความรนุแรง	ลดการป่วย	ซึง่พระภกิษแุละสามเณร	เป็นกลุม่เสีย่ง
อกีกลุ่มหนึง่	เนือ่งจากมคีวามใกล้ชดิกบัประชาชน	จ�าเป็นจะต้องได้รบัวคัซนี	COVID-19	 
ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2564

	 คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีมอบทุนเตรียมความพร้อม 
การเป็นนกัศกึษาของคณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2564	จ�านวน	100	ทนุ	 
มูลค่าทุนละ	 10,000	 บาท	 ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจ�านวน	 5	 ท่าน	 เข้ารับมอบทุนฯ	 โดยม ี
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ร่วมมอบทุนการศึกษา	นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ประธานในพธิ	ีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�านาจ อยูส่ขุ รองอธกิารบด	ีกล่าวรายงาน	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริมและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา	 ร่วมมอบทุนและแสดงความยินดี	 
เพือ่สนบัสนนุช่วยเหลอืและสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์	ณ	ห้องประชุม	ตะวนั	 
กงัวานพงศ์	อาคารยทุธศาสตร์	ส�านกังานมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัท่ี	28	มถินุายน	2564

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศในสาขา All Science 
จากการจัดอันดับ The CWTS Leiden Ranking 2021 

 (อ่านต่อหน้า 2)

“ผ่อดดี”ี แอปพลเิคชนัสัญชาติไทย  
จาก มช. ระบบเฝ้าระวงัโรคตดิต่อ 
จากสัตว์สูค่นทีช่มุชนมีส่วนร่วม 
รบัรางวลัชนะเลศิ The Trinity 
Challenge จากอังกฤษ
	 “ผ่อดีดี”	 แอปพลิเคชันสัญชาติไทย	 จากศูนย์ผ่อดีดี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
โดยบริษัทโอเพ่นดรีม	 เปลี่ยนเกษตรกรไทยและชุมชน	 ให้เป็นนักสืบโรคเพื่อเฝ้าระวังโรค
ติดต่อจากสัตว์สู่คน	 คว้าเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า	 1.3	 ล้านปอนด์จากอังกฤษในโครงการ	
The	 Trinity	 Challenge	 รางวัลชนะเลิศด้าน	 การตรวจจับโรคระบาด	 (Identify)	 
ในประชากรสตัว์	ก่อนการตดิต่อสู่มนษุย์	และกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ข้ามทวปี		เงนิรางวลัทีไ่ด้
รบัจะใช้ส�าหรับขยายผล	Solutions	แก้ปัญหาโรคระบาดใหญ่ข้ามทวปี	ด้วย	data	&	analytics	 
ให้โลกมีความพร้อม	และ	ตอบสนองต่อวิกฤตโรคระบาดอุบัติใหม่	ได้ดีกว่าเดิม

	 ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพ
หนึง่เดยีว	มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่		 
หรอื	Participatory	Onehealth	 
Disease	 Detection:	 PODD	
(PODD	Centre	–	ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)	 
ได้น�าแอปพลิเคชัน	PODD	หรือ	 
“ผ่อดดี”ี	ช่วยเฝ้าระวงัสขุภาพคน	 
สัตว์	และสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

 (อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ร่วมพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	 และพิธีเปิดอาคารที่ท�าการชั่วคราว	 
กองบังคับการต�ารวจสืบสวนสอบสวน	 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	 4	 
จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมี	พลต�ารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธี	ณ	อาคารที่ท�าการชั่วคราว	บก.สอท.4	
(จว.เชียงใหม่)	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน		2564

  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบด ี
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	รบัมอบน�า้ดืม่	จ�านวน	80	แพค็	จาก	ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และเจ้าหน้าทีส่�านกัฯ	เพือ่ส่งมอบให้กบับคุลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 จิตอาสาการให้
บริการภาคประชาชนในการเข้ารับวัคซีนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน	COVID-19	ณ	หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันอังคารที่	29	มิถุนายน	2564

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�านาจ อยู่สุข	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาส่งมอบงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	รุ่นที่	55	สู่คณะกรรมการ
บณัฑติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	รุน่ท่ี	56	โดยมคีณะอนกุรรมการฝ่ายพิธกีาร
บรรยายพเิศษและแลกเปลีย่นเรยีนรู้	เกีย่วกบัระเบยีบ	พธิกีาร	การปฏบิตังิาน	 
การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรครั้งที่	55	และการเตรียมความพร้อมของพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรครั้งท่ี	 56	ณ	 ห้องประชุม	 อัลไพน์	 กอล์ฟ	 รีสอร์ท	 เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่	25-26	มิถุนายน	2564

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศ ฯ     (ต่อจากหน้า 1)

“ผ่อดีดี” แอปพลิเคชันสัญชาติไทย ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

	 ส�าหรบัการจดัอนัดบัแยกตาม	Subject	

Ranking	 มช.	 ได้อันดับ	 1	 ของไทย	 ในสาขา	

Mathematics	and	computer	science	จาก

การจัดอันดับตัวชี้วัดในด้าน	 Collaboration,	

Open	access	และ	Gender

	 ทัง้นีก้ารจดัอนัดับตาม	Subject	Ranking	 

ของ	 CWTS	 Leiden	 Ranking	 แบ่งออกเป็น	 

6	สาขาวชิา	ดงันี	้1.	All	Science	2.	Biomedical	 

and	Health	 sciences	 3.	 Life	 and	 earth	

sciences	4.	Mathematics	and	computer	

science	5.	Physical	sciences	and	engineering	 

และ	 6.	 Social	 sciences	 and	 humanities	 

โดยในแต่ละสาขาวิชาจะถูกจัดอันดับแยกตาม 

ตัวชี้วัด	ทั้ง	4	ด้าน	ข้างต้น

https://www.leidenranking.com/ranking/2021/list

	 "ผ่อดดี"ี	หรอื	PODD	เป็นระบบปฏบัิตกิารและ
โปรแกรมดิจทิลัส�าหรับเฝ้าระวงัและจดัการโรค/ภัยพิบตัิ	 
ทีช่มุชนใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ	ท�างานภายใต้ความร่วมมือ 
ของรัฐ	เอกชน	และชมุชน	ผ่านการด�าเนนิการของศนูย์ปฏบิตัิ
การสขุภาพหนึง่เดียวระดับต�าบล	ของอปท.	เพ่ือมุง่หวงัให้	 
อปท.	มเีครือ่งมอืตรวจจบัเหตผุดิปกตสิขุภาพหนึง่เดยีว
ได้อย่างรวดเร็ว	 (Early	Detection)	โดยอาศัยสมาร์ท
โฟนรายงาน	ประมวลผล	และแจ้งข่าวสารอตัโนมตัแิบบ	
real	time	ท�าให้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	
จดัการตอบสนองขัน้ต้นในการระงบัเหตดุ้วยตนเองอย่าง
รวดเรว็	และได้ผล	ตามแผนตอบสนองฉกุเฉนิระดบัต�าบล	
(Rapid	Response)	มผีลช่วยสร้างความสามารถในการ
ใช้ประโยชน์เทคโนโลยดีจิทิลัและเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ของชมุชนในระดบัรากฐาน	พร้อมช่วยเสรมิประสทิธผิล
ของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน	สัตว์	และภัยพิบัติ
ทางสิง่แวดล้อม	เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการท�างานของ
ภาครัฐ	สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม	อุตสาหกรรมปศุสัตว์	
และอุตสาหกรรมอาหาร
	 ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ 
หนึง่เดยีว	ในคน	สตัว์	สิง่แวดล้อม	และสาธารณภยั	ทีมุ่ง่เน้น 
ให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ	 และมีการแจ้งเตือน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ที่รับผิดชอบ	
ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือด�าเนินแก้ไข 
ปัญหาให้กบัชมุชนได้อย่างทนัท่วงทแีละมใีจความส�าคญั
คือการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของของชุมชนและ	 อปท.	 
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.	2557	ระบบดิจิทัลผ่อดีดี
มีการพัฒนาต่อเนื่อง	เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน	 ในปัจจุบันสามารถเฝ้าระวังปัญหาของชุมชน
มากกว่า	14	ฟีเจอร์		ประกอบด้วย	

		เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่24	มถินุายน	2564	ณ	ห้องประชมุ	202	ส�านกับรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีลงนามในข้อตกลงทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กับ	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
เศรษฐกิจการพาณิชย์	พัฒนาวิชาการ	แบบออนไลน์	 โดยมี	ศาสตราจารย์
คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย	 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพันธ์	รองอธกิารบด	ีและคณะผูบ้รหิาร 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และ	ดร.สถิตย์ ลิม่พงศ์พนัธุ ์ประธานสถาบันวิจยัและ
พัฒนาการเศรษฐกจิการพาณชิย์	พร้อมด้วย	นางนท ีชวนสนทิ	เลขาธกิารมลูนธิิ 
สถาบนัวจิยัและพฒันาเศรษฐกจิการพาณชิย์	และคณะสถาบนัวิจัยและพฒันา 
เศรษฐกิจการพาณชิย์	(IBERD)	ร่วมลงนามฯ	ภายใต้ความร่วมมอืของส�านกังาน
บรหิารงานวิจยั	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพ่ือการบรูณาการทางวิชาการ	และกจิกรรม 
พฒันาส่งเสรมิศกัยภาพทางเศรษฐกจิ	การค้า	และอตุสาหกรรมเสรมิสร้างศกัยภาพ 
และเพิม่พนูสมรรถนะให้แก่บคุลากรของประเทศคู่ค้าทีส่�าคัญของไทยรวมถงึ
ประเทศสมาชกิในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	(AEC)	ทัง้ในมติด้ิานเศรษฐกจิ
การค้าระหว่างประเทศ	การเงนิการคลังอตุสาหกรรม	และการลงทุน	ตลอดจน 
การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอย่างยัง่ยนืในระดบัภมูภิาค

1.	ฟีเจอร์	เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	-	สัตว์กัด	
2.	ฟีเจอร์	ควบคุมไข้เลือดออก
3.	ฟีเจอร์	เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดสัตว์	
4.	ฟีเจอร์	เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดผิดปกติในคน	
5.	ฟีเจอร์	รายงานและช่วยจดัการไฟป่าและหมอกควัน	
6.	ฟีเจอร์	สิ่งแวดล้อม	
7.	ฟีเจอร์	คุ้มครองผู้บริโภค	
8.	ฟีเจอร์	อาหารปลอดภัย	
9.	ฟีเจอร์	จุดหรือกิจกรรมเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ	
10.	ฟีเจอร์	ภัยธรรมชาติ	และสาธารณภัย	
11.	ฟีเจอร์	แจ้งรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง	
12.	ฟีเจอร์	ส�ารวจประชากรสนุขั	แมว	(ก�าลงัอปัเดตข้อมลู)
13.	podd	PGS	รับรองเกษตรอินทรีย์
14.	เฝ้าระวังโรคโควิด-19

	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 PODD	 ได้ที่	 http://www.

cmonehealth.org/home

	 ติดตามรายละเอียด	ผ่อดีดี	(PODD)	ระบบเฝ้าระวังภยั

ที่ชุมชนมีส่วนร่วมจาก	มช.	ได้ที่	https://sdgs.cmu.ac.th/th/

ArticleDetail/4ce9ebf4-40ba-48ee-9c03-6f4ae1dd9968	



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 27  ปีที่ 16 วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2564

www.cmu.ac.th3

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม	 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(ผูอ้�านวยการศนูย์	AIC)	เป็นประธานในทีป่ระชมุหารอืแนวทาง 
การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของศนูย์	AIC	จงัหวดัเชยีงใหม่	และจังหวดัล�าพนู	
พร้อมด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผสุดี รองคณบดฝ่ีายวจิยัและบรกิาร
วิชาการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวตักรรม	และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนพุงศ์ วงศ์ไชย	ผูช่้วยคณบดี 
ฝ่ายพัฒนาโครงการและบรกิารวชิาการ	โดยมหีน่วยงานราชการต่างๆ	เข้าร่วมประชมุ	 
ได้แก่	ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่	และจังหวดัล�าพนู		ส�านกังาน
เศรษฐกจิการเกษตรที	่1	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่	ส�านกังานเกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่	และมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เพือ่ร่วมหารอืแนวทางใน
การบริหารงานศนูย์	AIC	จ.เชยีงใหม่	และร่วมกนัวางแผนการด�าเนนิงานของ
ศูนย์	AIC	จ.เชยีงใหม่	และจ.ล�าพนู	ในปีงบประมาณ	2565	ณ	ห้องประชุมสุขม	 
อัศเวศน์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมสนบัสนนุบคุลากรภายใต้ศนูย์เทคโนโลยเีกษตร 
และนวัตกรรม	(AIC)	จ.เชยีงใหม่	เพือ่อบรมให้ความรูผู้แ้ทนสหกรณ์	/	กลุม่เกษตรกร	 
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	 ในหัวข้อ1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย ์
แบบ	New	 normal	 โดย	อาจารย์ ดร.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล	 นักวิจัยจาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นวิทยากรในช่วงเช้า 
2.การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล	 	ข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/	 ถ่ัวเหลือง:	
แนวทาง	ลดการสญูเสยี	และการจดัการศตัรใูนโรงเกบ็	โดย	ดร.ปารชิาต ิเทยีน
จุมพล	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง	 นักวิจัยจาก
ศนูย์วิจัยเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
เป็นวิทยาการในช่วงบ่าย	 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2564	 
ของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่		ณ	ห้องประชุมชั้น	3	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง	 หัวหน้าการเงิน	 การคลังและพัสดุ	 และ	 
นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 วิทยาลัยศิลปะ	 สื่อ	 
และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นวทิยากรจดัอบรมการใช้งานระบบ	 
One	Stop	Service	System	ในส่วนการใช้งานด้านการเงนิ	การคลงัและพสัดใุห้กบั 
เจ้าหน้าทีส่�านกับริหารงานวจิยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	โดยระบบนีส้ามารถจดัการ 
เอกสารทางด้านการเงิน	 การคลังและพัสดุได้อย่างเป็นระบบ	ณ	 อาคาร 
ศนูย์นวตักรรมการเรยีนรู	้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่15	มถินุายน	2564	

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช	 คณบด ี
คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	น�าทมีผู้บรหิาร	ร่วมเสวนา	หวัข้อ	 
“3	ปี	ทีผ่่านมากับปัญหา	และการพัฒนาไปข้างหน้า	ของคณะทันตแพทยศาสตร์	 
มช.”	ในการสัมมนาออนไลน์	ประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
4 มิถุนายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“ผ่อดดี”ี (PODD) ระบบเฝ้าระวังสขุภาพหนึง่เดยีว 
ที่ชุมชนมีส่วนร่วม ดูแลทั้งมนุษย์ สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม แอปพลิเคชันสัญชาติไทย  
จาก มช. ที่เปลี่ยนเกษตรกรไทยและชุมชน  

ให้เป็นนักสืบโรคเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
คว้าเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 1.3 ล้านปอนด์
จากอังกฤษในโครงการ The Trinity Challenge
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
ผู้อ�านวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
(PODD	Centre	–	ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)

	 ขอแสดงความยินดีกับ 
นายไพทรู ไพศาลสขุวทิยา นกัศกึษา
เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 	รหัส	27		
ในโอกาสได้รับแต่งตัง้เป็นนายกสมาคม
นักศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์	สมยัท่ี	17	วาระการ
บรหิาร	พ.ศ.	2564	-2565	จากการประชมุใหญ่สามัญ	 
ปาะจ�าปี	2564		ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	โปรแกรม	Zoom	 
เมื่อวันที่	24		เมษายน	2564

	 ตัวแทนนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์	
รหัส	26	(รุ่นที่	20)	มอบเงินจ�านวน		58,000	บาท	
ให้กับคณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุหอพกัเรอืนไม้	ภายในศนูย์วจิยั	
สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ	อาคารเอือ้งผึง้	 
เอื้องค�า	และเอื้องเงิน	โดยให้คงรูปแบบอัตลักษณ์
ของหอเรอืนไม้และเพือ่คงความทรงจ�าของนกัศึกษา	
คณะเกษตรศาสตร์	มช.



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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นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. 
คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเสนอไอเดียด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

-

นกัศกึษาปรญิญาเอก ภาควชิารงัสเีทคนคิ มช.  
คว้ารางวลั Rapid oral presentations 
consolation prize winners 

 นางสาว Feiyang Xie นักศึกษาระดับปริญญาเอก	 สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต	์ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	ได้รบัรางวัลชนะเลศิอนัดบัหน่ึง	จากการประกวดการน�าเสนอไอเดยีทางวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม	Falling	Walls	Lab	Thailand	ประจ�าปี	2564	โดยมี	
รองศาสตราจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารีย์ อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
	 Falling	Walls	Lab	Thailand	เป็นโครงการจัดการแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ระดบัโลก	(Science	Communication	Competitions)	จดัโดย	German	Academic	Exchange	
Service	(DAAD)	ร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	หน่วยบริหาร 
และจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	 การวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม	(บพค.)	และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(สจล.)	 
เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษา	ผูป้ระกอบการ	และนกัวิจัยรุน่ใหม่เข้าร่วมแข่งขนัในการน�าเสนอไอเดยี
ด้านนวตักรรม	โครงการวิจยั	และแนวคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ทางด้านวทิยาศาสตร์	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา 
ทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม	ภายในเวลา	3	นาที
	 โดยนางสาว Feiyang Xie	ได้น�าเสนอแนวคดิ	ในการน�าแอคติโนแบคทเีรียจากทะเลทราย	 
ไปช่วยในการเจริญเติบโตของพืชที่อยู่ในสภาวะแห้งแล้ง	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน

ของอาหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 ทั้งนี้	นางสาว Feiyang Xie	 จะได้รับ
รางวัล	 EURAXESS	 Prize	 และได้รับสิทธิ์เป็นหนึ่งในตัวแทน	 100	 คน	 เพื่อไปน�าเสนอผลงานใน
การแข่งขันรอบสุดท้าย	ณ	กรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมนี	ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	2564	อีกด้วย 

 นักศึกษาปริญญาเอก	 ภาควิชารังสีเทคนิค	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คว้ารางวัล	 Rapid	 oral	
presentations	 consolation	 prize	 winners	 
ในงานประชุม	 EMPOWER	 2021:	 Combating	 
Non-Communicable	Diseases	Towards	Healthy	Ageing	 
ระหว่างวันที่	2-3	มิถุนายน	2564	ผ่านระบบ	zoom
 Ms. Khin TheNu Aye   น�าเสนอในหัวข้อ	 
“EFFECT	OF	GALLIC	ACID	ON	PIRARUBICIN	TRANSPORT	 
KINETICS	IN	LIVING	LEUKEMIC	K562	AND	K562/
DOX	CELL	LINES”  โดยมี	รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี 
ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  Ms. Sakornniya Wattanapongpitak  
น�าเสนอในหัวข้อ	“EFFECT	OF	LOW	DOSE	X-RAY	
ON	 LEUKEMIC	 K562	 CELLS:	 CELL	 VIABILITY,	
IRON	LEVEL	AND	LIPID	PEROXIDATION”  โดยมี	 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตัง้ใจ เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา
 Ms. Ohnmar Myint น�าเสนอในหัวข้อ	 
“Effect	of	4-Hydroxybenzoic	Acid	and	4-Hydroxy-
3-methoxybenzoic	acid	on	anticancer	activity	
in	 leukemic	 K562	 cell	 line	 and	 its	 possible	
mechanism” โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี 
ตั้งใจ	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เมือ่วนัท่ี	26	มิถนุายน	2564	ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	 

จดัโครงการประกวด	STARTUP	THAILAND	LEAGUE	2021:	MEGA	HACKATHON	 
เพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์	 พร้อมโอกาสต่อยอด
ในโครงการ	 Certified	 Incubation	 Program	 กองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ
จากรั้วมหาวิทยาลัย	 โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ	 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งมี	น.ส. กมวรรณ เตชัย  
น.ส.มิ่งกมล ดวงรินทร์ นายวรายุส กันธิยะ	และ	น.ส. ปานเนตร ลีลา ร่วมกับ
นกัศกึษาปรญิญาโท	คณะบรหิารธรุกจิ	น.ส. วลิาสนิ ีบญุเยน็ คว้ารางวลัรองชนะ
เลศิอนัดบัที	่1	ระดบัภมูภิาค	จากผลงาน	“SK	Film”	ฟิล์มบรรจภุณัฑ์กนิได้	โดยมี	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ ค�าไทย	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในทีม

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยี 
การบรรจุ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
“STARTUP THAILAND LEAGUE 
2021: MEGA HACKATHON”


