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มช. ทุ่มงบ 465 ล้านบาท  
ช่วยเหลอืนกัศกึษาบรรเทา 
ความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์ COVID-19

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจ�าปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จดัขึน้ โดยมรีองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยูส่ขุ รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร  
คณาจารย์ ข้าราชการ บคุลากร นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ตลอดจนพทุธศาสนกิชนร่วม
พธีิ เพือ่สบืสานศลิปวฒันธรรมประเพณอีนัดงีาม และการท�านบุ�ารงุส่งเสรมิพระพทุธศาสนา  
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

	 ศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจิต อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
เป็นประธาน ในการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  
(พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์พิริยะ	 เชิดสถิรกุล	
รองอธิการบดี ผู้ด�าเนินรายการ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง Microsoft Team 
Webinar ซึ่งมีผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรจากกลุ่มส่วนงานกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ และส่วนงานวชิาการภายใน ทีม่พีนัธกจิ 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกิจกรรม
กว่า 300 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์
นเิวศน์	นันทจิต	อธกิารบดีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ รวมท้ัง
การด�ารงชวีติ ความเป็นอยู ่การประกอบ
อาชพีของประชาชนคนไทยในวงกว้าง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ตระหนกัดถีงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบันกัศกึษาและผูป้กครอง 
ด้วยความห่วงใยทีมบรหิารมหาวทิยาลยั คณบด ีและหวัหน้า
ส่วนงาน จงึได้ร่วมกนัหารอืก�าหนดแนวทางช่วยเหลอืนกัศกึษา 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง ผ่านการด�าเนินการ
ต่างๆ รวมมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 465,000,000 บาท  
(สี่ร้อยหกสิบห้าล้านบาท) 

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตร ี
และระดบับณัฑติศกึษา รวมทัง้ลดค่าบ�ารุงหอพกั	ร้อยละ	10 ใน
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 วงเงนิประมาณ 140,000,000 บาท  
(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
  นอกจากนี้ ยังได้จัดหาทุนการศึกษา ทั้งระดับ
มหาวทิยาลัยและระดับคณะ วงเงินประมาณ 100,000,000 บาท  
(หนึง่ร้อยล้านบาท) โดยนกัศึกษาสามารถติดต่อขอรายละเอยีด 
ได้ที่งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนา 
นกัศกึษา และคณะทีน่กัศกึษาสงักดั พร้อมทัง้ได้จดังบประมาณ 
ส�าหรับกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษา เพื่อเป็น 
ทุนท�างาน และเป็นเงินยืม ในวงเงิน 209,000,000 บาท  
(สองร้อยเก้าล้านบาท) ตลอดจนช่วยผ่อนผันระยะเวลา/ 
เลื่อนการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับนักศึกษา 

ที่กู้ กยศ. และนักศึกษาที่มีความจ�าเป็นอื่นๆ 
  ด้านการสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องส�าคัญที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความ
ส�าคัญมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามสถานการณ์ COVID-19 
โดยมหาวิทยาลัยได้แจกซิมโทรศัพท์ฟรีให้แก่นักศึกษาทุก
คนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ�านวน 40,000 ซิม วงเงิน 
16,000,000 บาท (สบิหกล้านบาท) พร้อมกนันี ้ได้จดัเตรยีม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์
สามารถยืมใช้เพื่อการเรียนได้ จ�านวน 950 เครื่อง รวมถึง 
มีการเตรียมอุปกรณ์		EZ	Studio ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและ
โปรแกรมทีม่หาวทิยาลยัได้รวบรวมมาเพือ่ให้อาจารย์สามารถ
สร้างสื่อ Online ด้วยตัวเองได้ พร้อมกับลิขสิทธิ์โปรแกรม	
Zoom ส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย  

  ในการช่วยเหลือ
นักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได ้
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  รองศาสตราจารย์	โรม	จริานกุรม	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต้อนรับนกัศกึษาโครงการ USAC Summer 2021 Session 1 โดยมีอาจารย์
ฉายดรุณ	ทิพวรรณ	ผู้อ�านวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น 
ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาของโครงการฯ  
ณ ห้องประชมุยงยทุธ สัจจวาณชิย์ อาคารยทุธศาสตร์ ส�านกังานมหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

  รองศาสตราจารย์	โรม	จริานกุรม	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต้อนรับ Mr.	Sean	O’Neil กงสลุใหญ่สหรฐัอเมรกิา ประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา ในโอกาสงานเฉลิมฉลอง 
วันประกาศอิสรภาพประเทศสหรัฐอเมริกา Pride Month and USA  
Independence Day “the Fourth of July 2021” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.	ไพลนิ	ภูจ่นีาพนัธุ	์คณบดคีณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ อาจารย์
ฉายดรุณ	ทิพวรรณ	ผู้อ�านวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น  
พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษาร่วมต้อนรับ ณ American Corner  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
30 มิถุนายน 2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมภาษณ์สดผ่านระบบออนไลน์ ในรายการ NBT North 
รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ในช่วงร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ท�าเมืองไทย
ให้น่าอยู ่ในประเดน็มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กบัแนวทางจดัการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยคณุหทยัชนก	สมมติร พธิกีรด�าเนนิรายการจาก 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2564 ซึง่สามารถรบัชมย้อนหลงัทาง YouTube : NBT Chiangmai และ NBT 
Phitsanulok รวมทั้งชม LIVE NBT North และแฟนเพจ NBTChiangmai

มช. ทุ่มงบ 465 ล้านบาท ฯ  (ต่อจากหน้า 1

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมบ�าเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อนพกร	
เอี่ยมคณิตชาติ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าทีร่่วมพธิ ีณ ศาลา 2  
วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

มช. ติดอันดับ 301-350 ของ
Times Higher Education Asia 

University Rankings 2021

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวใน
ตอนท้ายว่า “ขอให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยจะดูแล
นักศึกษาทุกคนให้ก้าวข้ามสถานการณ์	 COVID-19		 

เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว	 สังคม	 รวมท้ัง
ประเทศชาติต่อไป	 และขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่าน 
ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” 

 ในส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย ได้แก่ อันดับ 130 Mahidol University  อันดับ 187 
Mae Fah Luang University  อันดับ 194  Chulalongkorn University  อันดับ 201-250 King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi  อันดับ 351-400 Chiang Mai University, Khon Kaen University, 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang และ Suranaree University of Technology  และ 
อันดับ 401+ Burapha University, Kasetsart University, King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok, Mahasarakham University, Naresuan University, Prince of Songkla University, 
Silpakorn University, Srinakharinwirot University และ Thammasat University
 โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วย 1) Teaching (25%) 2) Research (30%) 3) Citations (30%)  
4) International Outlook (7.5%) และ 5) Industry Income จากคะแนนเต็ม (Overall 100%)
 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/regional-ranking#!/
page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 Times Higher Education Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2021 
ปรากฎผลส�าคัญ ดังนี้
 5 อันดับแรกของเอเชีย : 1. Tsinghua University, 2. Peking University, 3. National University of  
Singapore, 4. University of Hong Kong และ 5. The Hong Kong University of Science and Technology
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  ศนูย์เฝ้าระวังสขุภาพหนึง่เดียว มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ (ผ่อดีดีกลาง) ได้ด�าเนินโครงการ  
การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และยกระดับผลติภณัฑ์
ชุมชนต�าบลเชียงดาว ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้ก�าหนดจัดฝึกอบรมการใช้และแปรรูปสมุนไพร
เบือ้งต้นต�าบลเชยีงดาว โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ภก.จกัรพนัธ์	จลุศรไีกวลั  
หวัหน้าศนูย์นวตักรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นวทิยากร 
ให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป และร่วมจัดกิจกรรมสอนท�า
ลูกประคบสมุนไพร ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ�าบ้านหมู่ที่ 14 ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบั ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
จดัโครงการ CMU Press Road Show เพือ่แนะน�าส�านกัพมิพ์ และช้ีแจงนโยบาย /  
แนวทางในการสนบัสนนุผลงานการตพีมิพ์หนงัสอืทางวิชาการในรปูแบบใหม่ 
ทีค่รอบคลมุงานวิจยั หนงัสอื ต�ารา วารสารทางวชิาการ และมกีารแลกเปลีย่น 
เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือและสร้างแรงจูงในการเขียนหนังสือให้กับ 
คณาจารย์ นกัวิจยัและนกัวชิาการของคณะเกษตรศาสตร์ โดยม ีรองศาสตราจารย์	 
น.สพ.	ดร.กรกฎ	งานวงศ์พาณชิย์ บรรณาธกิารบรหิารส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ให้เกยีรติเป็นวทิยากร ณ ห้องประชมุบญุญวาส ล�าเพาพงศ์ และผ่านระบบ ZOOM  
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รองศาสตราจารย์	ดร.เทพินทร์	พัชรานุรักษ ์คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธิที�าบญุเน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนา 
คณะสงัคมศาสตร์ ประจ�าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ร�าลกึถึงคุณความดี 
และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ท�าคุณประโยชน์แก่คณะ
สังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
และนกัศึกษา ในพธิปีระกอบไปด้วย พธิสีงฆ์บชูาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศลี 
พระสงฆ์จ�านวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ณ ห้องประชุม 
คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

  ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ธาน	ี	แก้วธรรมานกุลู คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ หลกัสตูร 
ประกาศนยีบตัรผู้ช่วยพยาบาล ประจ�าปีการศกึษา 2564 โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่เตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาใหม่ส�าหรบัการศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตลอดจน 
สถาบนั  รวมทัง้เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนกัศกึษาและคณาจารย์ 
ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช และ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 
เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2564 โครงการดงักล่าวจดัภายใต้แนวทางการควบคมุ
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอาทิตย์ ที่ 
11 กรกฎา 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มช. ช่วยเหลือนักศึกษา 
บรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณ์ COVID-19
ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมตอบแบบส�ารวจ สถานะของการรับวัคซีน COVID-19
ส�าหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอความร่วมมอืนกัศกึษา และบคุลากร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ทกุท่าน ทัง้ทีอ่ยูใ่นจงัหวัดเชยีงใหม่และเดนิทางกลบัมาจากต่างจงัหวดั  
ตอบแบบส�ารวจสถานะของการรับวคัซนี COVID-19 เพือ่ทราบสถานะ
และน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนและการบรหิารจดัการวคัซีนต่อไป 
 โดยระบบของแบบส�ารวจจะต้องใช้บัญชผีูใ้ช้งาน CMU Account  
สถานะของผู้ตอบแบบส�ารวจจะมี 3 สถานะ ประกอบด้วย  
 - สถานะที ่1 ได้รบัวคัซนีครบทัง้ 2 เขม็แล้ว (หรอืได้รบัเขม็ 1  
และอยู่ระหว่างรอรับเข็ม 2)
 - สถานะที ่2 ยงัไม่ได้รบัวัคซนี แต่ได้แสดงความประสงค์หรอื
จองสิทธิ์ไว้ที่ใด (ให้ระบุรายละเอียด)
 - สถานะที่ 3 ไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีน (ให้ระบุสาเหตุ)

 ตอบแบบส�ารวจได้ที่  https://cmu.to/Aqakz พร้อมทั้งสามารถเข้าไปตอบและปรับปรุงสถานะ 
ได้ตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง และส�าหรับข้อมูลผู ้ที่ได้รับวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
ผ่านทางระบบ มช.พร้อมฉีดของมหาวิทยาลัย ทางระบบจะน�าข้อมูลเข้าให้โดยอัตโนมัติ 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5394-3800 กด 2



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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แนวปฏิบัติการเดินทางมาจาก
พื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.  

(ปรับแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

นศ.สาขาเทคนิคการแพทย์ 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสมาคมเทคนคิการแพทย์ 
แห่งประเทศไทยในพระอปุถมัภ์ฯ

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	
ดร.ธงชยั	ฟองสมุทร ร่วมเปิดโครงการหลกัสตูรอบรมเข้มข้น 
ระยะสัน้แพทย์-วศิวกรรมและวทิยาการข้อมลู (MedEngDS) 
ประจ�าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564  
โครงการข้างต้นเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง 
ความร่วมมอืทางวชิาการ วจิยั นวตักรรม และบริการวิชาการ ระหว่าง  
คณะแพทยศาสตร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการองค์ความรู้ 
ส�าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะฯ หรือ Entaneer  
Academy โดยหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วยความรู ้ 

 นางสาวปพชิญา	เดชม ีและ นายทักษ์ดนัย	จ�ารสั นกัศกึษาสาขาเทคนคิการแพทย์  
คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสมาคมเทคนคิ
การแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่ืนสุทธนารีนาถ  
ในการประชุมวิชาการ Mini symposium on 2021 Research Highlight and Student 
Forum ในการน�าเสนอผลงาน เรือ่ง การพฒันาวสัดคุวบคมุคณุภาพส�าหรบัการตรวจวิเคราะห์
อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุวิทย์	 ด้วงมะโน  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบ Zoom Webinar เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม  
การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดทางวิศวกรรมวิทยาการข้อมูล  
รวมถงึการประยกุต์ใช้องค์ความรูด้งักล่าวอ�านวยความสะดวก
แก่การท�างานทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิต 
โดยใช้ยื่นขอเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS1 (portfolio)  
สาขาแพทย์-นักวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ  ได้ โดยหากมีมติสรุปรายละเอียด 
ของการรับสมคัรทีชั่ดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”
นักศึกษาและบุคลากร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด 

เข้าสู่	จ.เชียงใหม่	ให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ	ดังนี้	
“Take	responsibility	for	society”

Student/staff	who	is	entering	Chiang	Mai	province	must	follow	 
the	Chiang	Mai	University	Entry	Guidelines.

เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2.  ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R
 *หากมีข้อจ�ากัดในการกักแยกตนเอง ให้ติดต่อคณะ/ส่วนงานที่สังกัด
3.  ลงข้อมูลใน “CM-CHANA” ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php  
 ก่อนเดนิทางเข้าเชียงใหม่ และให้ปฏบิตัติามค�าแนะน�า จาก CM-CHANA หากไม่ได้รบัข้อความ โทร : 084-805-3131
4.  ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ พร้อมเอกสารตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่
5.  ให้กักแยกตนเอง 14 วัน หรือคุมไว้สังเกตตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และรายงานสุขภาพ 
 ต่อเน่ือง ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที ่https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php
6. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ 
 หาเชื้อ COVID-19 ล่วงหน้า 1 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19PCR หากได้รับวัคซีนครบแล้ว  
 ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เว้นแต่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก

เดินทางมาจากพื้นที่อื่น
1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R
3.  ลงข้อมูลใน “CM-CHANA” ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php  
 ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่
4.  ให้สงัเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชดิและรายงานสขุภาพต่อเน่ือง ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19  
 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php


