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มช. CAMT ร่วมกับ BAAK จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวระบบ 
home isolation ช่วยเหลือผู้ป่วย ส�าหรับดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผ่าน Line ใช้ง่ายใกล้ชิด

มช. ผนึกก�าลัง Microsoft
เปิดโครงการ “Microsoft Learn for Educators”

 (อ่านต่อหน้า 2)

 (อ่านต่อหน้า 2)

 สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย คร้ังที ่3 เรือ่ง ความร่วมมอืด้านการศึกษา 
ส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย (The Third Thai – Russian Roundtable:  
Collaboration on Gifted Education and Research) หัวข้อ “Education during COVID-19 
Pandemic: Turning Crisis into Opportunity” ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual 
Meeting) ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ออนไลน์ การนี้ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี 
 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

 ศนูย์นวตักรรมการสอนและการเรยีนรู ้(TLIC) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัพิธมีอบรางวลัให้แก่ 
อาจารย์ทีม่กีารปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม่ และพธิมีอบรางวลัอาจารย์ดเีด่นด้านการสอน  
มคีณาจารย์ผูไ้ด้รบัรางวลัด้านการพฒันาการเรียนการสอนในการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้มคีวามสอดคล้องกบั 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จ�านวน 9 ท่าน ภายในงาน "CMU ED TALKS 21st Century Learning" 
แลกเปลีย่นไอเดยีการสอนจากแนวคิดของอาจารย์ต้นแบบโดยมีศาสตราจารคลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมส�านักบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ นายธนวัฒน์   สธุรรมพนัธ์ุ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ผ่านระบบการประชมุออนไลน์ Microsoft Teams เพือ่ด�าเนนิโครงการ Microsoft Learn for Educators เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2564   
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าถึงสื่อการสอนของไมโครซอฟท์ เพื่อน�ามาถ่ายทอดแก่นักศึกษา  
ซึง่การลงนามบนัทกึข้อตกลงในครัง้นี ้มหาวทิยาลัยได้รบัเกยีรตเิป็นอย่างสงูจากศาสตราจารย์พเิศษ ดร. สรุเกียรติ ์เสถยีรไทย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย 

 จากสถาณการณ์ปัจจบุนัมผีูป่้วยโควดิ--19 จ�านวนมากขึน้  
ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยเข้ารักษา  (Admit)   
ทั้งหมดได้ ก่อให้เกิดปัญหาการรอคอยเตียงและการดูแลผู้ป่วยค่อย
ข้างยากล�าบาก การดูแลผู้ป่วยที่บ้านท�าได้ยาก เน่ืองจากต้องม ี
การบนัทกึข้อมลู และประเมนิอาการอย่างใกล้ชดิ ส่งผลให้การด�าเนินการ  
ติดตามอาการและบันทึกข้อมูลในระบบเวชระเบียนปกติไม่สามารถ
ท�าได้ ซึง่เป็นความท้าทายต่อการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามา
บรูณาการ อ�านวยความสะดวกในการบรหิารจดัการ ในภาวะเร่งด่วน 
และต้องการใช้งานระบบในระยะเวลาอันสั้น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย  
คณบดวีทิยาลยัศลิปะ สือ่และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจากทีมแพทย ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อขอค�าแนะน�าในการ
ออกแบบพฒันาระบบ home isolation โดยการระดม 
ทมีงานคณาจารย์ในวทิยาลยั ฯลฯ ทีท่�าวจิยัด้านระบบ 
เวชสารสนเทศ (Medical informatics) ระดมสมอง
เพื่อพัฒนาระบบโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีผู้ป่วยจ�านวน
มากที่เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลซึ่งเกินขีดความ
สามารถรับได้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีโดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรวชิย์ ถิน่นุกลู  หวัหน้ากลุ่มวจัิย 
ความเป็นเลิศด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชัน 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานงาน 
และด�าเนินการร่วมกับ สตาส์อัพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
บรษิทับเีอเอเค จ�ากัด (BAAK) โดยอ่างแก้วโฮลด้ิงได้ร่วมทนุกบั Banana  
ซึง่เป็นบรษิทัด้านไอททีีม่ชีือ่เสยีงทีเ่ป็นผูท้�าระบบหลงับ้านงานวิง่มาราธอน  
โดยให้บริการทั้งภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยและภายนอก  
น�า Platform Solution ด้านสขุภาพมาพฒันาต่อยอดเพือ่ให้สอดรบั 
กับฟังก์ชันของการดูแลผู้ป่วย 
 โดยการใช้งานระบบสารสนเทศ ในระยะแรกก่อนมรีะบบ Home 
 Isolation นี ้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพบปัญหา เนือ่งจากผูป่้วยส่วนใหญ่ 
เป็นกลุม่ผูสู้งอายหุรอืมโีรคกลุม่เสีย่ง ท�าให้ไม่สามารถใช้ social media ได้ท�า 
ให้ต้องใช้ระบบท่ีเข้าถงึผูป่้วยได้ง่าย ไม่ต้องลง application ใหม่ ในช่วงแรก 
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มช. ผนึกก�ำลัง Microsoft  ฯ       (ต่อจากหน้า 1)

มช. CAMT ร่วมกับ BAAK จับมือฯ (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
และนางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู ประธานกรรมการมลูนธิกิสกิรไทย ร่วมลงนาม 
ในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ กับ  
มลูนธิกิสกิรไทย โดยม ีนายอนนัต์ ลาภสขุสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อนิโนเวท  
และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สพุฒัน์ จริานสุรณ์กลุ คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมเป็นสกัขพียานในพธิดีงักล่าว เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2564

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชยั มหาเอก รองอธกิารบด ีร่วมสรปุผลโครงการ
ส�ารวจศลิปกรรมชมุชน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ 
บริการวิชาการรบัใช้สงัคม ตามพนัธกจิทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน ภายใต้ 
ยทุธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพือ่ต่อยอดภมูปัิญญาท้องถิน่และสร้างการ
พฒันาสูค่วามเป็นเลิศทีย่ัง่ยนื รวมทัง้การน�าองค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรม และ
การสร้างนวตักรรมเพือ่ด�ารงจิตวิญญาณประจ�าถ่ิน สร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจ
และสงัคม ซ่ึงได้ลงพืน้ทีเ่ข้าศกึษาเยีย่มชมโบราณสถาน โบราณวตัถุในพืน้ที ่เจดีย์  
เมอืงเก่าฮอด  วดัพระเจ้าโท้  วดัดอยอูแ่ก้ว  วดัท่าข้าม (ชยชนะ) และได้ปรกึษา
พร้อมรบัฟังข้อเสนอแนะจากการด�าเนนิโครงการ จากพ่อคร ูผูน้�าชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญ  
และผูอ้าวโุส โดยมีรองศาสตราจารย์อัศวณิย์ี หวานจริง คณบดีคณะวจิติรศลิป์  
พร้อมด้วยอาจารย์ประจ�าภาควชิาศลิปะไทย คณะวจิิตรศลิป์ นายสทิธิ ์วงศ์ม่าน  
นายอ�าเภอฮอด นายวชัรายธ์ุ กวัวงศ์ ผู้อ�านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) ส�านกังานเชยีงใหม่ ร่วมสรปุผลโครงการฯ ณ วดัหลวงฮอด อ�าเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

 รองศาสตราจารย์ โรม จริานกุรม รองอธิการบด ีพร้อมด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ปิตพิงษ์ ยอดมงคล ผูช่้วยอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ต้อนรบันกัศกึษา 
โครงการ USAC ภาคการศกึษา Fall 2021 และ Yearlong 2021-2022 โดยม ี
อาจารย์ฉายดรณุ ทิพวรรณ ผูอ้�านวยการโครงการ USAC เชยีงใหม่และขอนแก่น  
ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบันกัศกึษาของโครงการฯ ณ ห้องประชมุ 
บญุสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. สรุเกยีรติ ์เสถยีรไทย กรรมการ
สภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผูท้รงคณุวฒุ ิได้เน้นย�า้ถงึความส�าคัญ 
ของการเป็นพนัธมติร ระหว่างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลัย 
ชัน้น�าของประเทศ  และบรษิทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ซึง่เป็นผูน้�าด้านเทคโนโลยแีละแพลทฟอร์มดิจทิลัระดบัโลก ทีม่บีทบาท 
ส�าคญัในการสนบัสนนุเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ขบัเคล่ือนการปฏริปู
เศรษฐกจิ สังคม และการศกึษาด้วยนวตักรรมดจิทัิลในประเทศไทย
มาอย่างต่อเนือ่งว่า “ผมเองเชือ่ว่าอนาคตของประเทศขึน้อยูก่บั 
การปฏรูิปการศกึษา โดยเพ่ิมทกัษะทีจ่�าเป็นต่อนกัศกึษาและคณาจารย์  
และขอชืน่ชมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีม่เีจตนารมณ์อนัมุง่มัน่ในการ
เปลีย่นผ่านไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัดจิทิลั มุ่งพฒันาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้กับวชิาการแขนงต่าง ๆ   
เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการและการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั  
ซึง่นอกจากการพฒันาเทคโนโลยใีห้ทนัสมยัและน�าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้อย่างรวดเร็วแล้ว การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
ให้มทีกัษะดจิทิลัในระดบัมาตรฐานสากล เพือ่ให้มคีวามสามารถ  
มีทักษะที่พร้อมส�าหรับการท�างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต” 
และยงักล่าวถงึบรษิทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ด้วยว่า 
“มคีวามโดดเด่นในความมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากร
บคุคลของสงัคมไทยทางด้านดจิทิลั ให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลง
และสามารถใช้ประโยชน์จากความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการด�ารงชีวิต การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การท�างาน และการประกอบอาชพี  โดยได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณ  
เทคโนโลย ีและบคุลากรของบรษิทัฯ เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละ
นวตักรรมดจิทิลัให้แก่ภาคการศกึษาและภาคประชาสงัคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของธุรกิจเพื่อสังคมที่มีบทบาท 
ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในคร้ังน้ี  
จงึถอืว่าเป็นความร่วมมอืทีส่�าคญั ทีบ่รษิทัไอทชีัน้น�าระดบัโลกอย่าง  
บรษิทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั  จะได้ให้การสนบัสนนุผลติภณัฑ์  
บุคลากร เครือ่งมอืและเทคโนโลย ีก่มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่ยกระดบั 
การพฒันาศักยภาพการให้บรกิารทางการศึกษา วจัิย และบรกิารวชิาการ 
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ให้ก้าวทันมหาวทิยาลยัช้ันน�าของโลก 
และเพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะดิจิทัลให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เพ่ือให้เป็นบคุลากรทีม่คีวามพร้อมทางทกัษะ 

ส�าหรบัอนาคตซึง่จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการร่วมกนัพัฒนาสงัคมแห่งการ
เรยีนรู้ เพือ่น�าไปสู่การสร้างสังคมแห่งความรูแ้ละการพฒันาเศรษฐกิจ 
ชมุชนบนพืน้ฐานของเทคโนโลยดีจิทิลั และการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมโดยรวมของประเทศไทยอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต”
 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า “มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
และ บรษิทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั  ได้ตระหนกัถึงความส�าคญั 
ของการสร้างความร่วมมอื ด้านการสนบัสนนุและส่งเสรมิการด�าเนนิ 
การของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถงึการร่วมพฒันา 
และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษา โดย บริษัท 
ไมโครซอฟท์ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสนบัสนนุนักศกึษาภายใต้โครงการ 
Microsoft Learn for Educators  ซ่ึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์ เข้าถึง 
หลกัสตูรและสือ่การสอนของไมโครซอฟท์ เพือ่น�ามาถ่ายทอดให้
นกัศกึษา รวมถงึสนบัสนนุการสอบใบรบัรองของไมโครซอฟท์ ซึง่ถอืได้ว่า 
เป็นทีย่อมรับ การลงนามบนัทกึความร่วมมอืทางวชิาการในคร้ังนี้  
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนานกัศกึษา บคุลากร เพ่ือให้มคีวามพร้อม 
ด้านทกัษะดจิทิลั ในการสร้างประโยชน์ให้กบัประเทศ เตรยีมความพร้อม 
ให้บคุลากรทุกกลุ่ม มีความรูแ้ละทักษะท่ีเหมาะสม ต่อการด�าเนนิชีวติ  
และการประกอบอาชพีในยคุดจิทิลั สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมต่อไป”

จึงใช้งาน Line application และบันทึกข้อมูล ติดตามผู้ป่วย  
ด้วย Google Form และ Google Sheet โดยมีการพัฒนา 
ระบบอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้น พบปัญหาว่า  
การเกบ็ข้อมลูด้วย Google ประมวลผลช้า ไม่เสถยีร และมโีครงสร้าง 
ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาลที่ต้องดูแล 
ผูป่้วยนอกทีต่ัง้ได้   จึงเป็นทีม่าของการออกแบบและพฒันาระบบ  
home isolation อย่างเร่งด่วนซึง่ ทมีแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  
น�าโดย พ.ท น.พ. วศนิ วาสกิะสนิ  พ.ต (ญ) พ.ญ.ณชัพร นพเคราะห์   
พ.ญ.จนัทิมา ตรัยพฒันกลุ  ร่วมกบัทมีของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 ในระยะเวลาเร่งด่วนดังกล่าว การด�าเนินโครงการ   
“ศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควดิ-19”  ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ได้วางแผนโดยมกีรอบด�าเนนิงานแบบ Home isolation แต่เปลีย่น 
รปูแบบจากการรบัดูแลผู้ป่วยอาการไม่รนุแรงตามแนวทางของ 
Home isolation ท่ัวไป เป็นมุง่เน้นการรับผู้ป่วยมอีาการเล็กน้อย 
ถงึปานกลาง แต่เสีย่งสงูท่ีจะมอีาการหนกั เพือ่ลดโอกาสในการ 
กลายเป็นผูป่้วยอาการรุนแรง ซ่ึงโรงพยาบาลรบัดแูลผูป่้วยในสงักัด 
ทัง้หมด แม้ว่าจะตรวจพบเชือ้จากสถานพยาบาลอืน่ โดยมเีกณฑ์เพยีง  
2 ข้อ คอื ผูป่้วยต้องไม่มภีาวะออกซเิจนในเลอืดต�า่ และไม่ได้ฟอกไต 
ทางหลอดเลอืด  ผูป่้วยทีเ่ข้ารับการรักษา จะได้รับการเอกซเรย์ปอด 
ทกุรายในวนัแรกทีเ่ข้ารับการรกัษา และให้ยาต้านไวรสั favipiravir  
ในเมือ่มคีวามเสีย่งหรือมภีาวะปอดอกัเสบ ร่วมกนัให้ยากดภมูสิเตยีรอยด์  
ในเมือ่เริม่มภีาวะออกซเิจนต�า่  นอกจากนีย้งัได้รบัการตดิตามอาการ 
โดยจดัชดุวดัไข้ ร่วมกบัเครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้ เพือ่ตดิตามอาการ  
ทกุวนั อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ ผ่านทางระบบ line รวมทัง้มกีารส่งอาหาร 
ให้ผู้ป่วย 3 มื้อ 

 ปัจจุบนัระบบได้น�าไปใช้งานกบัผูป่้วยในการดแูลของ  
ศนูย์ประสานงานดูแลผูป่้วยโควดิ-19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว  
โดยใช้เวลาเพยีง 2 สปัดาห์ ในการพฒันาระบบและเชือ่มกบัระบบ 
เวชระเบยีนเดมิ ของ รพ. โดยในส่วนของระบบ home isolation 
ส่วนผูใ้ช้งาน (ผูป่้วย) และส่วนผูด้แูล (ทีมแพทย์ พยาบาล) ถกูออกแบบ 
ให้เน้นการใช้งานง่าย  ท�าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
เบ้ืองต้น และการประเมนิอาการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สนบัสนนุ
การประสานงานระหว่างทมีแพทย์และทมีพยาบาล เพือ่ให้สงัเกต 
แนวโน้มอาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที  
อกีท้ังยงัเชือ่มโยงกบัระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล ท�าให้การท�างาน 
เป็นไปอย่างถกูต้อง แม่นย�า ลดขัน้ตอนงานเอกสาร และลดจ�านวน 
บคุลากรทางการแพทย์ในการประสานงาน เพิม่จ�านวนบุคลากร
ทางการแพทย์ส�าหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้มากข้ึน ท้ังน้ีในปัจจุบนั 
ทมีนกัพฒันาจากมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ได้พฒันาระบบการจองเตยีง 
ผูป่้วย เพือ่ให้สามารถบริหารจดัการเตยีงได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพือ่
สนบัสนนุภารกจิในการดแูลผูป่้วย home isolation ทีส่อดรับกบันโยบาย 
ภาครฐัและเตรยีมความพร้อมหากเกดิการระบาดระลอกใหม่ได้ 

  API Line Application ท�ำหน้ำที่เชื่อมต่อผู้ป่วยและ
ทีมแพทย์ผู้ดูแล
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ใช้งานระบบ Home 
isolation ติดต่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล Email: 
orawit.t@cmu.ac.th
 พ.ต (ญ) พ.ญ.ณัชพร นพเคราะห์  0-2763-3280 
(ภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ.วพม.) 
 BAAK Email: contact@baak.company

 ด้าน นายธนวฒัน์ สธุรรมพนัธุ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษัิท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ได้กล่าวสัน้ๆ ถงึความร่วมมอื 
ในวนันีว่้า “เรามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้ร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่ในโอกาสนี ้เพือ่สนบัสนนุให้นกัศกึษาและคณาจารย์ได้
เสรมิสร้างทกัษะดิจทิลัในหลากหลายระดบัและทศิทาง ผ่านทาง
หลักสูตรหรือเส้นทางการเรยีนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังคลาวด์ ข้อมูล AI 
หรือแม้แต่ทักษะพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่ชีวิตการท�างาน ขณะที่
การรบัรองของไมโครซอฟท์ (Microsoft Certification) ก็นบัเป็น 
เครือ่งยนืยันถงึทกัษะความสามารถอนัเป็นทีต้่องการในหลากหลาย 
ต�าแหน่งงาน พร้อมเปิดประตสููโ่อกาสมากมายในการก้าวสูค่วามส�าเรจ็ต่อไป
 ความร่วมมอืนีเ้ป็นอีกหนึง่ก้าวส�าคญั ภายใต้เป้าหมาย
ของไมโครซอฟท์ในการเสรมิทกัษะเชงิดจิทิลัให้กบัคนไทยถงึ 10 
ล้านคนทัว่ประเทศ ซึง่จะน�าไปสูก่ารร่วมกนัขบัเคลือ่นการปฏริปู
เชิงดิจิทัลของประเทศไทยในหลายมิติ ให้น�าไปสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดรับกับชีวิตในโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชาย รงัสิยากลู รองผู้อ�านวยการศนูย์บรหิารจดัการ 
เมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. อรอร ภูเ่จรญิ ผูอ้�านวยการสถาบนันโยบายสาธารณะ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
และบคุลากรจากสถาบนันโยบายสาธารณะ (Chiang Mai University School of 
Public Policy) ในโอกาสเข้าศกึษาดงูาน ด้านการจดัการเมืองอัจฉรยิะ การจราจร  
การรกัษาความปลอดภยั และระบบขนส่งมวลชน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมอืงอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

 ศนูย์บรกิารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการ 
อบรมระยะส้ัน เรือ่ง “Update Critical Care 2021  
for Nurses” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธานี แก ้วธรรมานุกูล คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย  
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการพยาบาล ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน 
และกล่าวต้อนรับ การอบรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 6 - 8 กันยายน 2564  
ผ่าน Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู ้
เกีย่วกบัหลกัฐานใหม่ ความรูช้ั้นสงูในการดูแลผูป่้วยวกิฤตในสถานณ์ปัจจุบัน  
นอกจากนีเ้พือ่เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการดูแลเทคโนโลย ี
ขั้นสูงในการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอาการและเพื่อการรักษา รวมทั้ง 
การตรวจเพือ่วนิจิฉยัในผูป่้วยวกิฤต ผูเ้ข้าร่วมการอบรม ได้แก่ พยาบาลวชิาชพี
จากสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัดและเอกชนทั่วประเทศ จ�านวน  212 คน

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ จัดการอบรมระบบรับฟัง 
เสียงลูกค้า (Voice of Customer)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม่ โดยมนีายภดูศิ พรหมศร ีนกัวชิาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นวทิยากรการบรรยาย เพ่ือให้ 
ผู้บรหิาร และบคุลากรที่เกีย่วขอ้ง ได้เรยีนรูก้ารตอบสนองต่อระบบเสยีงจาก
นกัศกึษา บุคลากร นักศกึษาเก่า และบุคคลทัว่ไป ให้เป็นกระบวนอย่างราบร่ืน 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
19 กันยายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 
สาขาวิชาประถมศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 27 ก.ย. – 15 ต.ค. 64 
สร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน   

รองศาสตราจารย์ ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ  
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อไุรวรรณ หาญวงค์ 
รองคณบด ีคณะศึกษาศาสตร์ 

นายพเิชษฐ์ ชวลิตอมรพงศ์ 
นกัศกึษาจากโครงการครรูกั(ษ์)ถิน่
รุน่ที ่1 คณะศกึษาศาสตร์ 

 นายธรรมนูญ น่วมอนงค ์รองผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
และคณะ ตรวจรบัพัสดงุานจ้างออกแบบและตดิตัง้ 
งานพื้นที่นิทรรศการโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี- มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
(อพ.สธ.-มช.)  ณ อาคารส�านกังาน ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “หรภิญุไชย”  
จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

2 หน่วยงาน มช. ผ่านการประเมนิ EdPEx200 รุน่ที ่8 ประจ�าปี พ.ศ. 2563

 ตัวแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาภาคเหนือ 
 ร่วมแสดงความยนิดกีบั ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั วรยศ 
นกัศกึษาเก่า มช. รหสั 31 คณะวศิวกรรมศาสตร์ในโอกาส 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการแทน 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 
ข้ึนโดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สนบัสนนุหน่วยงานทีม่ี 
ศกัยภาพและความพร้อมในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ให้น�าเกณฑ์คณุภาพการ
ศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) ไปใช้
ในการพฒันาคณุภาพขององค์การทางการศกึษา 
และกระตุน้ให้สถาบนัอุดมศกึษามคีวามตระหนกั
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอย่างย่ังยืน 
และสามารถแข่งขนัได้ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ
 คณะอนกุรรมการพฒันาและยกระดบั
คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ในการประชุม
คร้ังที ่8/2564 เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2564 ได้มี
มตเิหน็ชอบหน่วยงานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วม
โครงการ EdPEx200 รุน่ที ่8 พ.ศ. 2563 จ�านวน 
2 หน่วยงาน ได้แก่ 

 1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.edpex.org/2021/07/
edpex200-8-1.html



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 
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มช. ยืน 1 เหนือ 20 สถาบัน คว้าแชมป์ชนะเลิศ
การแข่งขัน True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

อาจารย์ อก.มช. ได้รบั
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 ทมี ECTEAM ตวัแทนนกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับ 
นักศกึษาวทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
ภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนหุ่นยนต์ Temi 
(Temi Connect & Carebot) ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G  
ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi 
Robot Bootcamp ซึง่ได้รบัเงนิรางวลัชนะเลศิ จ�านวน 200,000 บาท  
พร้อมเกียรติบัตรรับรอง

 โดยตวัหุน่ยนต์ Temi ถกูพัฒนาขึน้เพ่ือให้บรกิารในร้านรองเท้า  
iboots ของศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสติวลัเชยีงใหม่ ซึง่ตวัหุน่ยนต์ Temi  
น้ันสามารถท�าหน้าท่ีให้บริการแทนพนักงานขายได้ในบริบทต่าง ๆ   
เช่น
 • แนะน�าโปรโมชั่นสินค้า
 • ท�ารายการสั่งซื้อ/จองสินค้าผ่านตัวหุ่นยนต์
 • น�าทางผู้บริโภคไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในร้าน

 ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ท�าให้นวัตกรรมหุ่นยนต์ Temi นั้น 
มคีวามเหมาะสมกบัการให้บรกิารในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นอย่างมาก เนือ่งจาก
สามารถช่วยลดการติดต่อและการใกล้ชิดระหว่างตัวบุคคลได้
 พิธีมอบรางวัลมีขึ้น เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564  
ณ หอเกียรติยศ ช้ัน 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยม ีรศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดี
คณะวศิวกรรมศาสตร์  พร้อมผู้บรหิาร  ผศ.ดร.วรวชิญ์ จนัทร์ฉาย  
คณบดวิีทยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
คณุจนิดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการท่ัวไป เขตภาคเหนอืตอนบน  
และคณุวรีดา ชยักติรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณชิย์ กลุม่นกัเรยีน 
นกัศกึษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศกึษา บรษิทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน  
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน และ  คุณศิระ สันติตรานนท์ 
ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่  เข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติตศัิกดิ ์จนัทนสกลุวงศ์ อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รางวัลศษิย์เก่ามหาวทิยาลยั Tokyo Institute  
of Technology ดเีด่น Young Outstanding Alumni Award, the 14th Thai Kuramae Kai  
General Meeting August 2021 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Tokyo Institute of 
Technology ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564


