
CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS

ปีที่ 16 ฉบับที่ 29            วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564

https://ccarc.cmu.ac.th

ข่
าว
ร

อ
บสั
ปดาห

์

 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. ได้รับการจดัสรรวคัซีนจาก อว. 3,500 โดส 
ฉีดให้นักศึกษาและบุคลากร สู้ภัยโควิด-19

ทีมนักวิจัยวิทย์ มช. ค้นพบแมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก และเป็นครั้งที่ 2 
ของประเทศไทย ที่ค้นพบแมลงในสกุลนี้ ในรอบ 60 ปี

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้เปิดหอประชมุ	มช.	เป็นสถานทีฉ่ดีวคัซนีส�าหรบัประชาชน
ทีล่งทะเบยีนผ่านแอปหมอพร้อมและเลอืกฉดีวคัซนีทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	 
และนักศกึษา	บุคลากร	มช.	ทีล่งทะเบียนรบัสทิธ์ิการฉดีวคัซีนกบัระบบ	“	มช.	พร้อมฉดี”	 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19	
	 ล่าสดุ	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได้รบัการจัดสรรวคัซนีจากกระทรวงการอุดมศกึษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	หรือ	 อว.	 (รอบที่	 1)	 จ�านวน	 3,500	 โดส	 เพ่ือฉีด 
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ	 
“มช.	พร้อมฉดี”	ระหว่างวนัที	่12-14	กรกฎาคม	2564	

	 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย	(Thailand	 
Consortium	for	Atmospheric	Research	:	TCAR)	ฉบับที่	2	ผ่านระบบออนไลน์	เพื่อร่วมกัน 
จัดท�าแผนที่น�าทางของการวิจัยแบบบูรณาการ	 บูรณาการวิจัยบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับ 
การศึกษาคุณภาพอากาศของประเทศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	จัดสร้างห้องปฏิบัติการ 
กลางทีม่เีครือ่งมอืทีท่นัสมยัสนบัสนนุการวจิยับรรยากาศ	พฒันาระบบฐานข้อมูล	สร้างนวตักรรม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยบรรยากาศ	 และผลักดันให้มีการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
จริง	 ซึ่งในการจัดตั้งภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย	 เป็นความร่วมมือจาก	 
29	หน่วนงาน	 ร่วมลงนามในครั้งนี้	 โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต  
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจทางวชิาการว่าด้วยความร่วมมอื 
ภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจ�านวน	29	สถาบัน	 
เมื่อวันอังคารที่	13	กรกฎาคม	2564

Ephoron	ookaewae	Techakijvej	&	Phalaraksh,	2021
อันดับ	Ephemeroptera	(แมลงชีปะขาว)	วงศ์	Polymitarcyidae

	 แมลงชปีะขาวเป็นอีกหนึง่กลุม่แมลงทีบ่อบบาง	 
และมdัพบอาศยัอยูท่ีแ่หล่งน�า้ทีม่คีณุภาพด	ีส�าหรบั	 
Ephoron	ookaewae
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์  
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และทีมงาน	 ได้พบ 
เป็นครั้งแรกในโลก	 โดยพบบริเวณส่วนท้ายของ 
แม่น�้าปิง	 ณ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 

ได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	“Ephoron ookaewae”
	 โดยค�าแสดงคุณลกัษณะ	(specific	epithet)	 
“ookaewae”	นัน้ได้ตัง้เพือ่เป็นเกยีรติแด่ รองศาสตราจารย์  
ดร.อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ อาจารย์รุ่นแรกของ 
ภาคชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ผู้ประสิทธิป์ระสาทวชิาด้านระบบนเิวศแหล่งน�า้	รวมถงึ 
แมลงน�้า	ให้อาจารย์ชิตชลนั่นเอง
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

   ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจิต	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
เป็นประธานในพธีิเปิดการเสวนา	หวัข้อ	“การต่อกรครัง้ใหม่ของพญาอนิทรแีละมงักร	:	โอกาส 
และความท้าทายของไทย”	ถ่ายทอดผ่านออนไลน์	ในวนัองัคารที	่13	กรกฎาคม	2564	 
ณ	ห้องประชมุใหญ่	ชัน้	3	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	โดยม	ีดร.ไพจติร  
วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน	 อดีตอัครราชทูต 
ฝ่ายพาณชิย์	ณ	กรงุปักกิง่	เป็นวทิยากร	และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลรีะศริิ  
หัวหน้าส�านักวิชาการระหว่างประเทศ	 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร	์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เป็นผูด้�าเนนิรายการ	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมรบัฟังการเสวนา	ได้รบั
ความรูแ้ละเตรยีมความพร้อมในการรองรบัการขยายอิทธพิลของประเทศมหาอ�านาจ
ที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการศึกษา	 ภายหลังสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	สายพันธุ์ใหม่	2019

  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล  
รกัษาราชการแทนอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	 
คณาจารย์	บคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	จ�านวน	500	คน	เข้ารบัการฉดีวคัซนี 
ป้องกัน	COVID-19	ซึง่ได้รบัการจดัสรรจากกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั 
และนวตักรรม	ส�าหรับบคุลากรและนกัศกึษา	สถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวัดเชยีงใหม่	ณ	
หน่วยฉดีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	สถานทีฉี่ด	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	 
โดยในวนันีม้บีคุลากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เข้ารบัการฉดีแล้ว	จ�านวน	 
500	ราย	และในวนัท่ี	16	กรกฎาคม	2564	จะน�าบคุลากรและนกัศกึษา	เข้ารบัการฉดีวคัซนี	 
จ�านวน	1,080	คน	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง	"หยุดเชื้อ	 
เพื่อชาติ"	 ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร	 นักศึกษา	 โดยได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร	รองอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้ข้อมูลตามจุดต่างๆ	 และบรรยายสรุป	ณ	 หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2564

  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล	รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสชักร สพัุฒน์ จริานสุรณ์กลุ คณบดี
คณะเภสชัศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์ผูอ้�านวยการส�านกังาน 
บริหารงานวิจัย	พร้อมด้วยคณาจารย์	นักวิจัย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เข้าหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการด�าเนินงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 -	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(อพ.สธ.	-	มช.)	และตดิตามความคบืหน้าในการก่อสร้าง	"ศนูย์
บรกิารทางการแพทย์หริภญุไชย"	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�า  
ผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่	"หริภุญไชย"	จงัหวัดล�าพนู	ให้การต้อนรบั	 
ณ	พืน้ทีโ่ครงการ	อพ.สธ.	-	มช.	และ	พืน้ทีก่ารก่อสร้างศนูย์บรกิารทางการแพทย์หรภุิญไชย	 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 "หริภุญไชย"	 จังหวัดล�าพูน	 เม่ือวันท่ี	 
9	กรกฎาคม	2564

ทีมนักวิจัยวิทย์ มช. ค้นพบแมลงชีปะขาว ฯ          (ต่อจากหน้า 1

มช. ได้รับการจัดสรรวัคซีน ฯ  (ต่อจากหน้า 1

  ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	เยีย่มชมความก้าวหน้าของศนูย์วิจยัและพฒันาด้านควอนตมั	 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	โดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนกุลู หวัหน้าห้องปฎบัิตกิาร 
วจัิยทัศนศาสตร์เชงิอะตอมควอนตมั	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ให้การต้อนรบั	 
ณ	ศนูย์วจิยัและพฒันาด้านควอนตัม	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เม่ือวนัที	่9	กรกฎาคม	2564

	 นอกจากนี	้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ยงัได้ให้บรกิารฉดีวัคซีน 

แก่นิสิต	นักศึกษา	และบุคลากรจาก	4	สถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวดัเชยีงใหม่	ทีไ่ด้รับการจดัสรรวคัซนีจาก	อว.	ในรอบนี	้ 

ได้แก่		วันที่	14	และ	16	กรกฎาคม	2564	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชยีงใหม่		และวนัที	่15	กรกฎาคม	2564	มหาวทิยาลยั 

มหามกฎุราชวทิยาลยั	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา		 

และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น	 	 ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากร	

นกัศกึษาจากแต่ละสถาบนัอดุมศกึษาทยอยเข้ารบัการฉดีวคัซนี	

ณ	หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด 

ในช่วงสถานการ์โควิด-19	เป็นจ�านวนมาก	

	 แมลงชีปะขาว	Ephoron	ookaewae	จัดอยู ่
ในสกุล	 Ephoron	ทั่วโลกพบทั้งหมด	 14	 ชนิด	 และ
ประเทศไทยมีรายงานการพบแมลงชีปะขาวในสกุลนี้
เพยีง	1	ชนดิเท่านัน้นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2504	ซึง่การค้นพบ 
ในครั้งนี้	 ถือเป็นการพบแมลงในสกุลนี้เป็นครั้งที่สอง 
ของประเทศไทยหลังจากที่ผ่านมาแล้วกว่า	60	ปี
	 แมลงชปีะขาวชนดิใหม่ของโลก	ทีพ่ึง่ค้นพบนี ้
มลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่างจากชนดิอืน่	คอื	ตวัอ่อนมเีขีย้วยาว 
คล้ายงาซึง่มหีนามขนาดเลก็	5	ถงึ	7	แท่ง	ตวัอ่อนจะใช้ 
เขีย้วนีใ้นการขดุโพรงอาศยัอยูบ่รเิวณพืน้ท้องน�า้ทีเ่ป็น
ดินแน่นปนกรวดในจุดที่น�้าไหลค่อนข้างเร็ว	 โดยกิน
ตะกอนอนิทรย์ีขนาดเลก็เป็นอาหาร	เมือ่โตข้ึนจะพัฒนา
เป็นตวัเตม็วยัพร้อมกนัเป็นกลุม่เพือ่สบืพนัธุ	์ตวัเตม็วัย
จะมีอายุประมาณ	1	ถึง	2	วัน
	 แมลงชปีะขาวนัน้เป็นสิง่มชีวีติทีส่ามารถบ่งชี้
คณุภาพของแหล่งน�า้ในช่วงปานกลางถงึดมีากได้	การค้นพบ
แมลงชปีะขาวชนดิใหม่ของโลกนีใ้นช่วงท้ายของแม่น�า้ปิง 

ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มช.

นักวิจัย

ในจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นการค้นพบที่ค่อนข้าง 
เหนอืความคาดหมายของนกัวิจยั	เนือ่งจากเป็นการส�ารวจ 
ในแหล่งน�า้เขตเมืองทีผ่่านเขตชุมชนแต่ก็ยงัมีการค้นพบ 
ส่ิงมชีีวติชนดิใหม่	แสดงถงึความหลากหลายทางชวีภาพ	
และยงัเป็นส่ิงยนืยนัถงึความอดุมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีท้ายน�า้	
ซึง่ควรได้รบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟเูพือ่ให้คงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในประเทศไทยต่อไป

อ้างอิง
Techakijvej,	C.,	Sareein,	N.,	Hwang,	J.	M.,	Bae,	Y.	J.,	 
&	Phalaraksh,	C.	(2021).	A	new	species	of	Ephoron	 
Williamson,	1802	(Ephemeroptera:	Polymitarcyidae)	 
from	Thailand.	Zootaxa,	4985(3),	392–402.

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4985.3.6
งานวิจัยและนวัตกรรม
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		คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จดักจิกรรม“เตรยีมความพร้อมกรณี 
เกดิภยัพบิตัอินัเนือ่งมาจากแผ่นดนิไหวและอคัคภียั”	โดยกจิกรรมแบ่งเป็น	2	ส่วนใหญ่	 
คอื	อบรมเชิงปฏบิตักิารฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาเหตอุคัคีภยัและแผ่นดนิไหว	 
ในสถานการณ์สมมติ	(Table	Top	Exercise	:	TTX)	รวมทัง้อบรมเชงิปฏบิตักิารตรวจสอบ 
อุปกรณ์ดับเพลิงและสาธิตวิธีการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น	 โดยทีมวิทยากร 
จากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	เทศบาลนครเชียงใหม่	เพือ่เตรยีมความพร้อม 
บคุลากร	ทรัพยากร	และระบบปฏิบัติการ	ให้บุคลากรทราบถงึบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของตนอย่างชดัเจน	เมือ่เกดิเหตดุงักล่าว	ทัง้ยงัทราบถงึข้อบกพร่องของแผนการปฏบิตัิ
ตลอดจนกระบวนการด�าเนินงาน	รวมทัง้ศกัยภาพในการปฏบัิติตามแผนการปฏบัิติ 
ในการโต้ตอบต่อสถานการณ์เมือ่เกิดเหต	ุพร้อมส�ารวจ	ตรวจสอบและบ�ารงุรกัษาระบบ	 
เตอืนภยั	ระบบดับเพลงิ	อุปกรณ์ดับเพลงิให้มสีภาพท่ีพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ	โดยมีบุคลากร	
รวมถงึนกัศกึษา	คณะวศิวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประมาณ	50	คน	ณ	ภาควชิาวศิวกรรม 
สิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.สญัชยั จตรุสทิธา	ผูอ้�านวยการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
เป็นประธานในการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ส�าหรับระบบลดความชื้นอากาศในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ	 ภายใต้ 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ส�าหรับ 
ระบบลดความชื้นอากาศในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ	โดยมี	รองศาสตราจารย์  ดร.ศิวะ   
อจัฉรยิวริยิะ	เป็นหวัหน้าโครงการ	สงักดัภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	คณะวศิวกรรมศาสตร์		 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื	 
จงัหวดัเชยีงใหม่	ประจ�าปี	2563	โดยม	ีนายธนกฤต เปลา	หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 
หมู่	9	กาแฟเลอตอโกล	เป็นผูร้บัมอบและน�าไปตดิตัง้	ณ	กลุม่วสิาหกิจชมุชมหมู	่9	 
กาแฟเลอตอโกล	อ.ท่าสองยาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564	

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพเิศษ)นพ.บรรณ กจิ  โล จ นาภวิฒัน์ 	คณบดีคณะ แพทยศาสตร์   
มช.	ร่วมในพธิที�าบญุตกับาตร	โอกาสวนัคล้ายวนัมรณภาพ 	พระคณุ เจ้าหลวงปูแ่หวนสจุ ิณ โณ   
ครบ	36	ปี	และบ�าเพ็ญ ก ุศ ลอุทิศถวายพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจิตโต)  
อดตีเจ้าอาวาสวดัดอยแม่ป๋ัง	โอกาสเดยีวกนันี	้มลูนธิ ิโรงพยาบาล สวนดอก 	คณะแพทยศาสตร์	 
มช.	 ร่วมออกหน่วยแพทย์ เคล่ื อนที่ตรวจรักษาผู้ป่ วยทั่ว ไ ป	พร้อมทั้ งถวาย 
สงัฆทานยา	ถวายโรงทาน	ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมในพิธี	ณ	วัดดอยแม่ป๋ัง	อ.พร้าว	จ.เชยีงใหม่	
เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม 	2564

		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จดักจิกรรมการบรรยายความรู	้ในหวัข้อ	 
“การจดัซือ้จัดจ้างและการจัดท�าเอกสารประกอบการเบกิจ่าย”	ซึง่เป็น 
ส่วนหนึง่ในโครงการ	Friday	KM	Arch	CMU	การจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัิ	 
เพือ่ให้บคุลากรได้น�าองค์ความรูท้ีจ่ะก่อเกดิประโยชน์ต่อการปฏิบตังิาน	 
มาถ่ายทอดและน�าเสนอเพือ่ให้เกิดการเรยีนรู	้สร้างความเข้าใจร่วมกนั	เพิม่ความคล่องตวั 
ในการประสานงานและน�าไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน	โดยม	ีคณุสมุนา  
ปริญญาปริวัฒน	์หัวหน้างานการเงิน	การคลังและพัสดุ	เป็นผู้บรรยายให้ความรู้	 
ณ	ห้อง	Video	Wall	ชัน้	2	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	เม่ือวันที	่25	มิถุนายน	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
18 กรกฎาคม 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มช. เปิดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19   
พร้อมผนึกก�าลังให้บริการแก่ประชาชน 
ชาวเชียงใหม่ นักศึกษา และบุคลากร 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะบรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับหลักสูตร 
บัญชีบัณฑิตให้ก้าวทันโลก เปลี่ยนโฉมนักบัญชียุคเดิมสู่  
“นกับญัชสีายพนัธุใ์หม่” แห่งยคุดจิิทัล ขยายความร่วมมอื 
กบั 2 คณะ บรูณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ– 
วิทยาการข้อมูล ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ 
ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ
		 ด้วยเทคโนโลยปัีจจบุนัก้าวหน้าอย่างไม่หยดุนิง่	และ
เข้ามามบีทบาทส�าคญัในทกุภาคอตุสาหกรรม	โดยสามารถ 
เกบ็รวบรวมข้อมูลจ�านวนมหาศาล	(Big	Data)	และวเิคราะห์ 
ผลได้อย่างรวดเรว็	แม่นย�ากว่ามนุษย์หลายเท่า	การมีข้อมูล 
ส�าคญัทีม่ากเพยีงพอและน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 
ช่วยส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานของธรุกจิประสบความส�าเรจ็ตาม
เป้าหมาย	ดงันัน้	จงึเป็นเรือ่งท้าทายส�าหรับนกับญัชรุ่ีนใหม่	หากไม่ 
ปรบัตัวและพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ	กจ็ะถูกลดบทบาท 
และความส�าคัญลง	หรืออาจถกูแทนทีด้่วยคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีในอนาคต
		 ภาควิชาการบัญช	ีคณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่	จงึได้ปรบัปรงุหลกัสตูรบญัชบีณัฑติให้มีความทันสมยั	 
สามารถผลติบณัฑติทีก้่าวทนัโลกแห่งข้อมลูและเทคโนโลยี

ในปัจจบุนั	โดยบรูณาการหลกัสตูรข้ามศาสตร์	ซึง่ก�าหนดให้
นักศึกษาสาขาเอก	(Major)	การบญัช	ีต้องเรยีนวชิาโท	(Minor)	
ในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	Technology)	
หรอืสาขาวทิยาการข้อมูล	(Data	Science)	ภายใต้กระบวนวชิา 
จ�านวน	 5	 กระบวนวิชา	 สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
หรือคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยเชื่อมั่น 
ว่าจะสามารถสร้าง	“นกับญัชสีายพนัธุใ์หม่”	ทีไ่ม่เพยีงแต่มี 
องค์ความรูเ้ฉพาะศาสตร์ด้านบญัชอีย่างเดยีว	แต่ยงัมคีวาม
ฉลาดรู้ทางด้านข้อมูล	 (Data	 Literacy)	 เกิดการพัฒนา 
ทกัษะและก้าวข้ามการเป็นนกับญัชทีีท่�าได้เพยีงงานบญัชีพืน้ฐาน	 
กลายเป็นนกับญัชทีีรู่จ้กัใช้คลงัข้อมลูมหาศาลในการรวบรวม	
สกดัและประมวลผลจนได้ข้อมลูทีส่�าคญัและจ�าเป็นออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
	 บณัฑติชดุแรกของหลกัสตูรปรบัปรงุใหม่นีจ้ะส�าเรจ็ 
การศึกษาในปี	 2566	 และพร้อมส�าหรับการเป็นนักบัญช ี
สายพันธุ์ใหม่ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้	
	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		โทร	0	5394	2138-40		เว็บไซต์	
https://www.ba.cmu.ac.th/th/accountancy/

คณะบรหิารธรุกิจ มช. พฒันาหลกัสตูรบญัชบีรูณาการข้ามศาสตร์ 
IT - Data Science

สร้าง “นกับญัชสีายพนัธุใ์หม่” ตอบโจทย์ธรุกจิโลกยคุดจิทิลั

ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่น
ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 
และได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับ
การยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 
ของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ขอแสดงความยินดี กับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 25 คณะเกษตรศาสตร์

 นายแพทย์วเิชษฐ์	และนางสมพร บุญยปรดีี แพทย์เชียงใหม่ 
รุน่	8	นกัศึกษาเก่า	มช.	รหสั	08		มอบเครือ่งให้อากาศผสมออกซเิจน 
อตัราการไหลสูง	จ�านวน	1	เครือ่ง	มูลค่า	197,000	บาท	ให้แก่ภาควชิา 
กมุารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มช.		โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์  
แพทย์หญงิวนัทนา ประภากร และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รกัษ์ 
ตนานวัุฒน์	กรรมการสมาคมศษิย์เก่าแพทย์เชยีงใหม่	เป็นผู้แทนมอบ	 
และ	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนวฒัน์ วะสีนนท์ รองผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ 
สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์	 หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 และ  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแรกขวัญ สิทธิวางกูล  
อาจารย์ประจ�าภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มช.	 
เป็นผู้รับมอบ	ณ	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่	 ชั้น	1	อาคาร
เรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์	มช.	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2564
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นศ.สาขาเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวลั
ชนะเลิศ Pitching Startup Thailand 
League ระดับอุดมศกึษา ภาคเหนือ

นักศกึษาคณะวจิติรศลิป์ รับรางวัลชนะเลศิ 3 ประเภท 
ประกวดโครงการ “The making of หน้ากากอนาคต”

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.  
(ปรับแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1.	ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2.		ก่อนเดนิทาง	ให้รายงานตวัเข้าสู	่มช.	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	4	วนั	ผ่าน	https://cmu.to/ReportCoV19R
	 *หากมีข้อจ�ากัดในการกักแยกตนเอง	ให้ติดต่อคณะ/ส่วนงานที่สังกัด
3.		ลงข้อมลูใน	“CM-CHANA”	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	1	วนั	ผ่าน	https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php  
	 ก่อนเดนิทางเข้าเชียงใหม่	 และให้ปฏิบตัติามค�าแนะน�า	 จาก	CM-CHANA	หากไม่ได้รับข้อความ	 
	 โทร:	084-805-3131
4.		ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	 พร้อมเอกสารตามประกาศของ 
	 จังหวัดเชียงใหม่
5.		ให้กกัแยกตนเอง	14	วนั	หรอืคุมไว้สงัเกตตามดุลยพนิจิของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ	และรายงาน 
	 สขุภาพต่อเนือ่ง	ผ่าน	CMU	SELF	HEALTH	CHECK	for	COVID	-19	ที	่https://cmsdm.net/CMUCOVID/ 
	 pages-login.php
6.	เข้ารบัการตรวจหาเชือ้	COVID-19	ทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	โดยลงทะเบยีนเข้ารบัการตรวจ 
	 หาเชือ้	COVID-19	ล่วงหน้า	1	วนั	ผ่าน	https://cmu.to/ReportCoV19PCR	หากได้รบัวคัซนีครบแล้ว	 
	 ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ	COVID-19	เว้นแต่มีอาการไข้	ไอ	เจ็บคอ	มีน�้ามูก

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

	 นกัศกึษาคณะวจิติรศลิป์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
สาขาวชิาการออกแบบ		ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ทัง้	3	ประเภท	 
ในการประกวดโครงการ	“The	making	of	หน้ากากอนาคต”	 
หรอืในชือ่ว่า	ACADEMIC	EXHIBITION	&	SHOWCASE	:	 
MASK	FUTURE		จัดโดย	BANGKOK	DESIGN	WEEK	
X	ISSARAPHAP		เป็นการน�าผลงานของนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ	 จ�านวนผลงานที่สมัคร
เข้ามากว่า	400	ผลงาน	ผ่านการคัดเลือกผลงาน	เหลือ
เพียงแค่	30	ผลงาน	เพื่อน�ามาจัดแสดง	ในนิทรรศการ
หน้ากากอนาคต	Mask	Future
	 โดยผลงานของนกัศกึษาสาขาวชิาการออกแบบ	 
คณะวจิติรศิลป์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผลงานทีไ่ด้รบั	“	รางวลัชนะเลศิ”	ในการประกวดท้ัง			 
3	ประเภท		คอื
	 	1.	หัวข้อ	Functional
	 2.	หวัข้อ		New	Possibility	and	Innovation
	 3.	หัวข้อ	Conceptual
โดยมีผลงานทั้งหมด		ดังนี้
 ผลงานชิ้ นที่ 1	หน้ากากที่มีพื้นที่ด้านหน้า	
เพื่อหายใจที่สะดวก 	 อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ส�าหรับใส่ตัว
กรอกอากาศและเครื่องหอม

ผู้ออกแบบคือ รริชา เริงณรงค	์และ	ลักษิกาภร สุรอด

 นางสาวรตันา ก๋องต๊ะ และ	นายทกัษ์ดนยั จ�ารสั นักศกึษาสาขาเทคนิคการแพทย์	 
คณะเทคนคิการแพทย์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	น�าทมี	Erythro-Sed	ตวัแทนจากมหาวิทยาลยั
เชียงใหม่	คว้ารางวลัชนะเลศิ	Pitching	Startup	Thailand	League	ระดบัอดุมศึกษา	 
ภาคเหนือ	 พร้อมเงินรางวัล	 10,000	 บาท	 ในผลงานผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ 
ของเครือ่งตรวจวดัอตัราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง	(ESR)	และการตรวจประเมนิ
ความช�านาญทางผู้ปฏิบัติการในการตรวจ	 ESR	 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 เมื่อวันที่	 27	 มิถุนายน	 2564	 
ณ	โรงแรมแคนทารี	ฮิลส์	จังหวัดเชียงใหม่
	 Startup	Thailand	League	ปีที่	5	 เป็นเวทีค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพ 
ระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทย	น�าเสนอแผนงานธุรกิจในรอบสุดท้ายของภาคเหนือ	 
รวม	 70	 ทีม	 จัดโดย	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 โดยมี	 
นายปริวรรต วงษ์ส�าราญ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม	 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล	 
โดยทมี	Erythro-Sed	ทีมชนะเลศิประจ�าภมูภิาค	จะได้เข้าร่วมแข่งขนัรอบสดุท้าย	 
ชิงแชมป์สุดยอด	 Startup	 Thailand	 League	 ระดับประเทศ	ประจ�าปี	 2564	 
ในงาน	STARTUP	Thailand	League:	DEMO	Day	2021	พร้อมโอกาสต่อยอดธรุกจิ 
เชิงพาณิชย์	ที่จะจัดขึ้นช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้

 ผลงานชิน้ที ่2	หน้ากากทีท่�าให้ผู้สวมใส่สามารถ
แสดงความเป็นตัวตนได้ขณะปกปิดใบหน้า	

ผู้ออกแบบคือ	พิมพกานต์ ลิ้มสกุล

 ผลงานช้ินที่ 3 การเสียดสีประเด็นคอรัปชั่น
ด้านการเมืองผ่านหน้ากาก	

ผู้ออกแบบคือ	ธิระพงศ์ สุจริตธรรม	และ	รวีพร ศรีธวีป

 ผลงานชิ้นที่ 4 หน้ากากที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์	
เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ	

ผู้ออกแบบคือ พรนภา เพริศพรายงาม และ	จิตตินันท์ 
วงค์ตาน้อย

อ่านบทความเบื้องหลังวิธีคิดได้ที่	:	https://bangkokdesignweek.com/guide/107010	
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่	https://www.facebook.com/184146241625540/posts/6055064601200312/

“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” 
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ ให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 


