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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมมือกันดำาเนินโครงการ 
“การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าวและวัสดุก่อสร้างมวลเบา 
เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบูรณาการความร่วมมือ
จากนักวิจัยหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ และสถาบันนโยบาย
สาธารณะ โดยมศีนูยว์จิยัขา้วลา้นนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็หนว่ยงานหลักในการประสานงาน 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ในการประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การลงนามจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และ 
นายประพฒัน ์ปญัญาชาตริกัษ ์ประธานสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพร้อมดว้ยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
ผู้แทนสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ลำาพูน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาปาง 
พะเยา แพร่ และ นา่น) รวมถึงคณาจารย์ นักวจิยัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในโครงการฯ รว่มเปน็สกัขพียาน
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 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำาปงีบประมาณ 2565 โดยมี
คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน สำานัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบและ 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และเพือ่ใหบ้คุลากรและนกัศกึษาไดร้บัทราบโดยทัว่กนั  
ในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุม สำานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 งานวจิยัทีด่ตีอ้งสามารถนำาไปใช้ไดจ้รงิเพือ่คนในชมุชนและเปน็มติรกบั 
สิ่งแวดล้อม ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) หนึ่งในงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ งานวิจัยเพื่อชุมชนตลอด
กว่า 9 ปทีีผ่่านมา สรา้งการพฒันาทีย่ัง่ยนืดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (SDGs) 
ให้กับชุมชน

CBG งานวิจัยเก่าแต่เก๋าเพื่อชุมชน
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

(อ่านต่อหน้า 2)

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
อาหารได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลายพื้นที่นำาอาหาร
ประจำาถิน่มาเปน็แรงจงูใจดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว ดว้ยหนา้ตา รสชาต ิวตัถดุบิ ทีมี่ความแปลก แตห่ากยงั 
ขาดการรงัสรรคเ์พือ่สรา้งความโดดเดน่ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่งึไดผุ้ดไอเดยี เปล่ียนเมนอูาหารพืน้บา้น 
เปน็อาหารสดุพรเีมยีม ดว้ย “ศลิปะการตกแตง่อาหาร” ใหก้ลายเปน็เมนชูวนตืน่ตานา่รบัประทาน 
โดยเลอืกชมุชนไตลือ้บา้นลวงเหนอื ต.ลวงเหนอื อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่ทีม่วีฒันธรรมอาหารถ่ิน 
อยา่งเด่นชดัมาสรา้งมลูคา่เพิม่ สอดรบักบัโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์บัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ฐานราก ตามนโยบายของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมร่วมกบักรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

มช. ร่วมยกระดับอาหารพื้นบ้าน
สู่ระดับพรีเมียม กลไกในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

(อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัย 
แหง่ชาต ิสำานกังานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) และ นาวาอากาศเอก สมศกัดิ ์ขาวสวุรรณ์  
กรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
เพือ่การบรหิารจัดการคุณภาพอากาศและสิง่แวดลอ้ม โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูจากทัง้ 5 
หนว่ยงาน รว่มลงนามเปน็พยาน ณ สำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี  
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ สถาบันวิจัย
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
พร้อมดว้ย รองศาสตราจารย ์โรม จริานกุรม รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ฤกษเ์กรยีงไกร  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำานวยการสถาบันฯ ด้านการพัฒนา และ ดร.อัจฉรา 
ภาวศุทธิ์ ผู้อำานวยการสำานักวิจัย และคณะผู้บริหารของคณะร่วมเป็นสักขีพยาน  
การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในคร้ังนี้ นับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์
ปัญหาสำาหรับการพัฒนาพื้นที่สูง อันจะสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก 
ผลงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ยั่งยืน  
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จดัพธิรีบัมอบทนุสนบัสนนุ การวจิยั 
อนันำาไปสูก่ารสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยสีำาหรบัอตุสาหกรรมเศรษฐกิจ และพฒันา 
ดา้นสงัคมของประเทศ จำานวน 5,000,000 เยน จาก Mr.Hirokazu Sasahara กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด นายอนุกูล สงวนเงิน  
รองกรรมการผูจั้ดการ บรษิทั มรูาตะ อเิลค็ทรอนกิส ์(ประเทศไทย) จำากดั และนายบรรลอื  
ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการ The Murata  
Science Foundation Research Grant for CMU โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานใน
พิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ ์ รองอธิการบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับมอบ  
ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ช้ัน 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 รองศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ ์สงิหราชวราพนัธ ์รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus โดยม ี
รองศาสตราจารย ์ดร.นพพล เลก็สวสัด์ิ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารงานวจิยั กลา่วรายงาน  
เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาวารสารไทยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ 
และเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูฐ่านขอ้มลู Scopus นำาวารสารไทยทีม่คีณุภาพเขา้สู่ 
ฐานข้อมูลสากล ท่ีเป็นช่องทางเพิ่มโอกาสในการมองเห็น (Visibility) และ 
การเข้าถึง (Accessibility) ของบทความวิชาการ ในวารสารไทยทั้งในระดับประเทศ
และระดบันานาชาติ ซึง่การเพิม่ปรมิาณการตพีมิพจ์ากนกัวชิาการของไทยเขา้ฐานขอ้มลู  
สง่ผลใหเ้ปน็การเพ่ิมชอ่งทางการรับรู้ของขอ้มลูในระดับสากล ในส่วนของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่มีวารสารจำานวนท้ังสิ้น 23 วารสาร โดยมีวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
Scopus จำานวน 3 วารสาร วารสารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีอ่ยูใ่น TCI Tier จำานวน 12  
วารสาร TCI Tier 2 จำานวน 9 วารสาร และ TCI Tier จำานวน 2 วารสาร ดังนั้นจึง
มีความจำาเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้สามารถเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล
สากล จะสง่ผลใหจ้ำานวนผลงานท่ีตีพมิพ ์(Publication) ของนกัวิชาการมหาวิทยาลยั
เชียงใหม่เพิ่มขึ้น จำานวนการอ้างอิง (Citation) ผลงานเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ภาพรวม
การผลติผลงานวชิาการของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน ณ หอ้งประชมุ 
D504 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (STeP) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

มช. ร่วมยกระดับอาหารพื้นบ้าน สู่ระดับพรีเมียมฯ  (ต่อจากหน้า 1)

CBG งานวิจัยเก่าแต่เก๋าเพื่อชุมชนฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดย ศนูยว์จิยัและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว สถาบนัวจิยัสงัคม รว่มกบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.ภทัวรา ปฐมรงัษยัิงกลุ ผูช้ว่ยคณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร นำาทมียวุชนอาสาจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ : พัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างสรรค์ ตำาบลลวงเหนือ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม
อบรมพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละจดัการอาหารเพือ่การท่องเทีย่วในชมุชนแกผู่ป้ระกอบการ พรอ้มนำาเชฟ
จากรา้น Blackitch Artisan Kitchen  ร้านอาหารแนว Chef’s Table มารว่มแบง่ปนัเคลด็ลบัในการตกแต่งจาน
อาหารพืน้บา้นของชาวชุมชนไตลือ้บ้านลวงเหนอื ให้กลายเปน็เมนูสวยงามน่าลิ้มลองถือเป็นเทคนิคสรา้งสรรค ์
ทีน่ำามาประยกุตกั์บอาหารถ่ินไดอ้ยา่งลงตวั ทีส่ำาคญัคอืสามารถเพิม่คณุคา่และมลูคา่อาหาร สรา้งความประทบัใจ 
ให้กับการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กิจกรรมยังมีการสอนทักษะใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือ 
application บนมือถือ การใช้เทคโนโลยี social media เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร “อาหารเด่น  
ในท้องถ่ิน” ไปสู่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาที่เป็นยุวชนอาสาจะมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำาแผนธุรกิจพัฒนาชุมชน ช่วยสอนผู้ประกอบการ ช่วยทำาคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการสร้าง
ประสบการณต์รงเพิม่เตมิจากความรูใ้นหอ้งเรยีน โดยมเีปา้หมายเพือ่สง่เสรมิความเขม้แขง็ ดา้นการตลาด และ
นำาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผนวกกับทุนทางวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้เป็น
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 การดำาเนนิกจิกรรมในครัง้นี ้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ตระหนกัถงึการมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงัในพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาหารไปพร้อมกับชุมชน โดยการนำาอัตลักษณ์ของอาหารถิ่นมานำาเสนอให้เป็นที่รู้จัก 
ในวงกว้าง สร้างการรับรู้ในหมู่นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าท่ีสืบสานจากเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
เกดิประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์จนนำาไปสูค่วามเขม้แข็ง ชมุชนเตบิโตและสามารถจดัการการทอ่งเทีย่วของทอ้งถิน่ 
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

SDG13 ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) แก้ปัญหาโลกร้อน
 กา๊ซ CBG เกดิจาก การนำาก๊าซชวีภาพจากฟารม์ปศุสัตว์ หรอืโรงงานอุตสาหกรรม มาปรบัปรงุคณุภาพ 
โดยการกำาจัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นให้หมดไป ไม่ให้หลุด
ออกไปทำาลายชั้นบรรยากาศ และจะเหลือแต่ก๊าซมีเทน (CH4) ที่มีคุณสมบัติให้ความร้อนสูง สามารถนำามาใช้
ประโยชนเ์ปน็เชือ้เพลงิสำาหรับรถยนต์ทดแทนกา๊ซ NGV และก๊าซหงุตม้ (LPG) ในครวัเรอืนได ้ซึง่หากนำาก๊าซ CBG  
มาใช้ในรถยนต์เครื่องดีเซล (รถกระบะทั่วไป) สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถึง 3.71 kgCO2eq./km  
และนำาก๊าซ CBG มาใช้ในรถยนต์เครื่องเบนซิน (รถเก๋งทั่วไป) สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถึง  
3.62 kgCO2eq./km
 หมูบ่า้นโรงววั อ.สนัปา่ตอง จ.เชยีงใหม ่ 
เป็นหนึ่งตัวอย่างชุมชนที่ได้ใช้ CBG ทดแทน 
ก๊าซหุงต้ม โดยมีสถานีผลิตและจ่ายก๊าซ 
ไบโอมีเทนอดั (CBG) ตัง้อยูท่ี ่บรษิทั รวมพรมติร 
ฟาร์ม จำากัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับชุมชน  
โดยสนบัสนนุงบประมาณภายใต ้“โครงการเพิม่
ศกัยภาพการผลติกา๊ซชวีภาพจากพชืพลงังาน 
เพ่ือทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิง
พาณิชย์” กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน โดยใชง้านจรงิมาตัง้แตปี่ 2557
SDG7 พลงังานสะอาดราคาถกู ทนัสมยั ย่ังยนื 
เสถียร และราคาไม่แพงสำาหรับคนในชุมชน
 กา๊ซไบโอมเีทนอัด (CBG) ชว่ยประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการซือ้กา๊ซหุงต้ม (LPG) และนำาไปสู่ 
การใชพ้ลังงานอยา่งพอเพียง สรา้งความยัง่ยนื
ในชุมชน ลดการพึ่งพาการนำาเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ
 สถานผีลติและจา่ยกา๊ซไบโอมเีทนอดั (CBG) ที ่บรษิทั รวมพรมติรฟารม์ จำากดั เปน็การนำากา๊ซชวีภาพ
ซึ่งเกิดจากมูลไก่ของฟาร์ม มาผ่านกระบวนการของเทคโนโลยี Water Scrubbing หรือแบบวิธีดูดซึมด้วยน้ำา 
ท่ีความดัน 4 barg สามารถผลติ CBG ได้ถงึ 420 กโิลกรมั/วนั หรอื 153,300 กโิลกรมั/ปี โดยมรีาคาต้นทนุ 12 บาท 
ต่อกิโลกรัม สามารถมาทดแทนก๊าซหุงต้มได้ถึง 133,000 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่าถึง 3,308,000 บาท/ปี  
(คดิทีร่าคา LPG 24.82 บาทตอ่กโิลกรัม) และจากการทดสอบก๊าซ CBG พบวา่มปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกบัก๊าซ LPG  
สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งปัจจุบันได้นำาก๊าซชีวภาพไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มได้ประมาณ  
25,200 กิโลวัตต์/เดือน คิดเป็นมูลค่า 100,800 บาท และแจกจ่ายให้ชุมชนบ้านโรงวัวใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ก๊าซหุงต้ม (LPG) จำานวน 82 ครัวเรือน
SDG11 การวางแผนของบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืน
 หมู่บ้านโรงวัวจัดต้ังคณะกรรมการดำาเนินการบรหิารจัดการสถานผีลติและจ่ายกา๊ซไบโอมเีทนอดั (CBG)  
จากผลการดำาเนินการดังกล่าว ชาวบ้านจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญและประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) 
จึงร่วมกันดำาเนินการสานต่อโครงการฯ ดังกล่าวต่อจากสถาบันฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินการบริหาร
จดัการสถานีผลติและจา่ยกา๊ซไบโอมีเทนอดั (CBG) โดยเรียนรูข้ัน้ตอนและวธิกีารจดัการบรหิารทัง้กระบวนการ 
มีการกำาหนดกฏระเบียบสำาหรับผู้ใช้ก๊าซ มีทีมบริหารจัดการดูแลระบบ มีการจัดตั้งกองทุนบริหารก๊าซ CBG  
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่นับเป็นการก้าวสู่การเป็นชมุชนทีม่กีารจดัการ บรหิารพลงังานทดแทนดว้ยตนเองอยา่งยัง่ยนื  
ชว่ยประหยัดคา่ใช้จ่ายในสภาวะทีเ่ศรษฐกิจยังไมม่ั่นคงในขณะนี้ ทำาให้ชาวบ้านมพีลงังานทดแทนที่สะอาดเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ นำาร่องเป็นหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกของประเทศไทย
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำาปี 2564 "บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ  
สานสายใยกตเวทติา" โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี แกว้ธรรมานุกลู คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ 
และเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ทำาคุณประโยชน์แก่คณะฯ รวมทั้งเพ่ือให้ 
กำาลังใจในการดำาเนินชีวิตภายหลังเกษียณฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 และม ี
การถ่ายทอดสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel (New Normal) ด้วย  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.สจุนิดา ศรวีฒันะ คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าสำานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 6 สาขา เข้าพบและหารือกับคณะแพทยศาสตร์  
โดยศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน ์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พรอ้มทมีผูบ้รหิารเขา้รว่มหารอืในครัง้นี ้ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือกันทั้งด้านการวิจัยและการสร้างหลักสูตรร่วมกัน 
ในอนาคตต่อไป ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
29 กันยายน 2564

 คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกัน 
ภยนัอนัตรายในการวจิยักบัมนษุย ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
สุขภาพ ได้เข้ารับการตรวจติดตามการรับรองคุณภาพจาก
สำานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยระบบการรับรองคุณภาพ

 นายพุทธมนต์ สนธิคุณ พนักงานปฏบิตังิาน ศนูยก์ารศกึษามหาวิทยาลยั
เชยีงใหม ่ "หรภิญุไชย"  จังหวัดลำาพนู และคณะ เปน็ตัวแทผูอ้ำานวยการศูนยก์ารศกึษาฯ  
มอบสื่อความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มช.) และโครงการพัฒนา 
เสน้ทางศกึษาธรรมชาตใินพืน้ทีป่กปกัทรัพยากรและปลกูรวบรวมพรรณไมพ้ืน้ถิน่
ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นสำาหรับเป็นแหล่งศึกษา 
เรียนรู้และปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ของจังหวัดลำาพูน ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียน 
บา้นจำาบอน และโรงเรยีนสว่นบญุโญปถมัภ์  จ.ลำาพนู เมือ่วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee  
Accreditation System of Thailand : NECAST) ภายหลังจากที่ผ่านการตรวจ
รบัรองคณุภาพคณะกรรมการพทิกัษ์สทิธิฯ์แลว้จาก SIDCER Recognition เพือ่เปน็ 
การทบทวนการดำาเนนิงานของคณะกรรมการพทิกัษส์ทิธ์ิฯ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
สขุภาพใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
สากล ทางสำานกังานวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) จึงสง่ผูต้รวจตดิตามฯ และบคุลากรเขา้รว่ม 
การตรวจติดตามประกอบด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรา 
เหลา่ถาวร ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เภสชักรหญงิสุพตัรา ปรศพุฒันา นางสาวมญิชยา  
พริยิชาต และนางสาววรางคณา สยุะนนัทน ์รปูแบบออนไลน ์ผา่นระบบ Zoom 
Meeting ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

• วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 •

มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำาปี 2564 
“ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกผัน” วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล 
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย
 รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม”่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหาวทิยาลยัเชียงใหมข่อแสดงความยนิดี 
กับ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นักศึกษาเก่า มช.  
รหัส 22 คณะเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ นวตักรรมแหง่ชาติ ประจำาป ี 
2564 ดา้นเศรษฐกิจ ประเภทวสิาหกจิขนาดกลาง 
ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติของ
ประเทศไทยที่มอบแก่องค์กรท่ีมีผลงานโดดเด่น 
เกีย่วกบันวตักรรมในดา้นตา่งๆ ท่ีกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
และคุณค่าต่อประเทศชาติ

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ขอแสดงความยนิดี 
กับ ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักศึกษาเก่า 
มช. รหัส 26 คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทยเ์ชีย่วชาญ) กลุม่ภมูคิุม้กนัวทิยา สถาบนั 
วิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทยใ์นโอกาสไดร้บัโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เปน็
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์(ภมูคิุม้กนัวทิยา) (นกัวทิยาศาสตรก์าร
แพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ROV Chiang Mai's Youth E-sports 
Tournament 2021 "รอบชิงชนะเลิศ"

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s 
Youth E-sports Tournament 2021” โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้
 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมนักเลงไดคอม รับเงิน
รางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมความจริงแล้ว
เราไม่อุ๋งแค่เราอุ๋งคุกกี้ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมสู มา เต๊อะ รับ
เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ETERNAL  รับเงิน
รางวัลมูลค่า 6,000 บาท
 ซ่ึงได้มีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
โครงการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021”  
โดยได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งน้ีเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 
วทิยาลัยศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่บรษิทั บ ีเอ เอ เค จำากดั และบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์ 
เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ในเกม Arena of Valor หรือ ROV  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา อีสปอร์ตและ 
สร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต  
การแขง่ขนัในครัง้นีม้เียาวชนในจงัหวดัเชยีงใหมใ่หค้วามสนใจเขา้รว่มสมคัรแขง่ขนัจำานวน 1,458 คน หรอื 258 ทมี  
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำานวน 1,000 คน หรือ 194 ทีม โดยได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 24  
สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
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 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด  
เพื่อส่งเสริมระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล พร้อมยกระดับ
การดำาเนินงานและการให้บริการของอุทยานฯ
       ทั้งน้ี ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานสากลใช้ควบคุมระบบบริหารงาน 
ภายในองค์กร มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการพร้อมปรับปรุงการทำางาน
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่จดัการคณุภาพการใหบ้รกิารและสรา้งความเชือ่ม่ันแก่ผูใ้ชบ้รกิาร พรอ้ม
ผลักดันการทำางานของบุคลากรภายในให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร “STeP มุ่งม่ัน 
สรา้งสรรค ์พฒันาการให้บรกิารธรุกจินวตักรรมอยา่งตอ่เนือ่งและมคีณุภาพระดบัสากล”

 นกัศกึษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัรางวลัโครงการ
ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR 
AWARD 2021 จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ดังนี้
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคล้านนา
 รางวัลที่ 1 : ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์นิเวศปะการัง : นายพัสกร ยะนา
 รางวัลที่ 2 : ศูนย์การเรียนรู้บางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต : นายธัญธร กล่อมสุวรรณ
 รางวัลที่ 3 : คอนโดมิเนียมเพื่อรองรับสภาวะร้อนแล้งกลางเมืองขอนแก่น  
ปีคริสตศักราช 2050 จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ TOD ใหม่กลางเมือง อำาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย : นางสาวพิชชาพร คีรีแก้ว
 รางวัลชมเชย : ศูนย์ชุมชนสะเทินน้ำาสะเทินบกบ้านท่านางงาม เพื่อรับมือน้ำา
ท่วมซ้ำาซาก กรณีศึกษาบางระกำาโมเดล อำาเภอบางระกำา จังหวัดพิษณุโลก : นางสาว
มนชญา ไพชยนต์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลโครงการประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564

(สาขาสถาปัตยกรรมหลัก)
THESIS OF THE YEAR AWARD 2021

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลโครงการประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564

(สาขาสถาปัตยกรรมหลัก)
THESIS OF THE YEAR AWARD 2021

STeP ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 ยกระดับมาตรฐาน

การให้บริการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่เปดิรบัลงทะเบยีน "ฉีดวคัซนี COVID-19" ตามแนวทางของ 
กระทรวงสาธารณสขุ ใหแ้กน่กัศึกษาและบุคลากร เข็มที ่1 Sinovac เข็มที ่2 AstraZeneca   
สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://cmu.to/get-vaccine โดยใช้ CMU it account  
ในการ log in โดยสามารถระบุวันที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

มช. เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19"

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 ฝ่ายเผยแพร ่: นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล
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