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	 เวลาและความรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับการแพทย์ฉุกเฉิน	
ผู้เจ็บป่วยจะเสียโอกาสในการอยู่รอดชีวีตในทุกนาทีที่ผ่านไป	 โดยเฉพาะ 
การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายมายังโรงพยาบาล	 ด้วยอุปกรณ์ที่จำาเป็น
บวกกับพื้นที่การเข้าถึง	 ทำาให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกิดความยากลำาบาก 
มากยิ่งขึ้น	 การนำาเทคโนโลยีสื่อสารมาช่วยตอบโจทย์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจึงเป็นเรื่องสำาคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เปิดตัว	 
เครื่องวัดสัญญาณชีพ	CMUGency	ที่สามารถวัดสัญญาณคลื่นหัวใจ	12	จุด	 
วดัความดนัเลอืด	วดัออกซเิจนในเลอืด	และอตัราการเตน้ของหวัใจ	ในเครือ่งเดียว	 
ซ่ึงจะนำามาใชใ้นรถฉกุเฉนิ	ประเมนิอาการผูป้ว่ยระหวา่งนำาสง่	เพือ่เชือ่มตอ่ขอ้มลู
คนไข้ตั้งแต่อยู่ในรถฉุกเฉินกับทีมแพทย์ที่เตรียมพร้อมรอรับอยู่ที่โรงพยาบาล
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์	 ร่วมกับ	 
คณะสาธารณสขุศาสตร์	และโรงพยาบาลสนัทราย	จงัหวดัเชยีงใหม	่รว่มคดิคน้	 
พฒันาเครือ่งวดัสัญญาณชพีจรพ้ืนฐานพรอ้มการสือ่สารไรส้าย	(CMUGency)	 
ด้วยเหตุเพราะเครื่องวัดสัญญาณชีพจรพ้ืนฐาน	 เช่น	 คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 
ชีพจร	 อัตราการเต้นของหัวใจ	 ความดันโลหิต	 ความเข้มข้นของออกซิเจน	 
อุปกรณ์สำาคัญในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	 สัญญาณชีพจรเหล่าน้ี	 
มผีลตอ่การดแูลรกัษาผู้ป่วยระหวา่งการเดินทางมายงัโรงพยาบาลเปน็อยา่งมาก

มช. พัฒนาแพลตฟอร์ม 
CMUGency

เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน
ในรถฉุกเฉินเสมือนมีแพทย์

อยู่ ในรถพยาบาล

(อ่านต่อหน้า 2)

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 

เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

วชิาการระหวา่ง	กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ	กระทรวงพาณชิย	์กบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ 

เมื่อวันที่	 28	มกราคม	2565	ณ	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดย ศาสตราจารย์คลินิก  

นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กับ	นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	

กระทรวงพาณิชย์	กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดทำาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินโครงการกระจาย

ความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่	 (From	Gen	Z	to	be	CEO)	ประจำาปี	2565	ตามนโยบายของ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ	์ ในการเพิ่ม

จำานวนผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศ	และไดม้อบหมายใหก้รมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ	โดยสถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการ 

การค้ายุคใหม่	หรือ	สถาบัน	NEA	(New	Economy	Academy)	จัดทำาหลักสูตร	เพื่อบ่มเพาะ

ความรู้และสร้าง	Mindset	ให้กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี	

Gen	Z	เพื่อสร้างให้เป็นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต

	 	 	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2565	 รองอธิการบดี	 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม  
ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต	 สถานเอกอัครราชทูต 
สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย	 และนายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ	 เชียงใหม่	 
ในพธิปีดิโครงการกองทุนเอกอคัรราชทูต	เพือ่การอนรัุกษ์ทางวฒันธรรม	กระทรวงการตา่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 (AFCP)	 ซึ่งได้ดำาเนินการมาเป็นระยะเวลา	 2	 ปี	 (2562-2564)	 และได้บรรลุผล 
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่เปน็ประธานเปดิงานบรรยายพเิศษเรือ่ง	"การประยกุตใ์ช ้
องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรม	เพื่อการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถาน 
ในจังหวัดเชียงใหม่"	 โดยคุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร	 
บรรยายพเิศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั ฟองสมทุร	คณบดวีศิวกรรมศาสตร	์ 
กล่าวตอ้นรบั	ณ	หอ้งประชมุใหญ	่คณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ 
เมื่อวันที่	 31	 มกราคม	 2565	 ในการน้ีพลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหาร 
ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พล.ต.ท.มนตรี  
สัมบุณณานนท์ อดีตผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	 5 พันเอกเจษฎา  
เงินกอบทอง	รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่	7	พันเอกสันติสุข ศรีเมือง  
เสนาธกิารมณฑลทหารบกที	่33 พนัตำารวจเอกอน ุเนนิหาด รอง	ผบก.ภ.จว.ลำาพนู	 
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

    ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทยนิ์เวศน์ นันทจติ	อธกิารบด	ีพรอ้มดว้ย 
คณะผู้บรหิารมหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่ตอ้นรบั คณุอรุรีชัต ์เจรญิโต อธบิดีกรมความรว่มมอื	 
ระหวา่งประเทศ	(TICA)	คณุหทยัชนก ศริวิฒันกลุ	ผูอ้ำานวยการความรว่มมอืดา้นทนุ	 
และคณะ	ในโอกาสท่ีเดนิทางมาเยือนมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบั 
แนวทางการสนบัสนนุความรว่มมอืในการพฒันาทรพัยากรมนษุยร์ว่มกัน	ระหวา่ง	
TICA	–	มช.	ในอนาคต	ประชมุรว่มกบัคณะและประธานหลกัสตูรนานาชาต	ิรวมท้ัง 
พบปะและให้กำาลังใจผู้รับทุน	 TICA	 แบบทวิภาคี	 ที่กำาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม	่ณ	หอ้งรบัรอง	และหอ้งประชุมตะวัน	กงัวานพงศ	์สำานกังานมหาวทิยาลยั	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2565

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต	 อธิการบดีและ 
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย ์ศภุวานชิ รองเลขาธกิาร 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์  
ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์	 
จฬุาภรณร์าชวทิยาลยั	และ	ดร.วนัสวา่ง สงิหช์ยั ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนวทิยาศาสตร ์
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 เชียงรายและคณะ	 เพื่อประชุมหารือความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดงาน	 Thailand-	 Japan	 Student	 ICT	 Fair	
2022	 (TJ-SIF2022)	 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	
และ	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	เชียงราย	ณ	ห้องบัวเรศ	คำาทอง	 
สำานักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2565

 รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร	 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ต้อนรับ	คุณกัตติกมาศ ศรีรินยา	 รองประธานชมรม 
แม่บ้านทหารอากาศ	 กองบิน	 41	 และคณะ	 ในโอกาสที่มามอบและสนับสนุน
ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก	 ของชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน	 41	 
เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก	3	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ห้องรับรองหม่อมหลวงปิ่น	 
มาลากุล	สำานกังานมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่เมือ่วนัที	่27	มกราคม	2565

มช. พัฒนาแพลตฟอร์ม CMUGency ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

	 โดยเครื่องจะสามารถวัดสัญญาณชีพจรพื้นฐานให้แสดงผลกับบุคลากรผู้ช่วยเหลือบนรถฉุกเฉิน	 

พร้อมส่งสัญญาณชีพจร	 แจ้งพิกัดของรถฉุกเฉินผ่านระบบสื่อสารไร้สาย	 โดยใช้ระบบสัญญาณจาก 

โทรศัพท์มือถือ	 ส่งสัญญาณโดยตรงให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลปลายทางให้สามารถ 

ตรวจสอบชีพจรได้แบบ	Real-time	พร้อมทั้งได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	CMUGency	ซึ่งแบ่งเป็น	4	ประเภท 

ตามผู้ใช้งาน	 โดยผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุ	 สามารถเรียกรถฉุกเฉินได้ทันที	 ด้านศูนย์ประสานงาน 

จะสามารถตรวจสอบพิกัดของผู้ป่วยและรถฉุกเฉินได้	 อีกท้ังยังเลือกรถฉุกเฉินท่ีเหมาะสมไปรับ 

และดูแลผู้ป่วย	ทางด้านรถฉุกเฉิน	บุคลากรบนรถสามารถติดต่อกับศูนย์ประสานงาน	ตรวจสอบตำาแหน่ง 

ของรถฉุกเฉินและผู้ป่วยได้	 สำาหรับบุคลากรโรงพยาบาลปลายทางสามารถตรวจสอบตำาแหน่งของ 

รถฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบสัญญาณชีพจรได้ทุกช่วงเวลา

	 จากการพฒันาเครือ่งวดัชพีจรตลอดระยะเวลา	2	ป	ีไดม้กีารนำาไปใช้งานจรงิในโรงพยาบาลหลายแหง่ 

ในจังหวดัเชียงใหม	่ไดแ้ก	่โรงพยาบาลสันทราย	โรงพยาบาลนครพงิค	์โรงพยาบาลเชยีงดาว	โรงพยาบาลแมแ่ตง	 

โรงพยาบาลสะเมงิ	โรงพยาบาลเวยีงแหง	โรงพยาบาลวดัจนัทรเ์ฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	และโรงพยาบาลพรา้ว	 

การคิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำาให้เกิดความรวดเร็วในการดำาเนินงาน	ลดการสูญเสีย	เพิ่มโอกาสในการรอดของ

ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากยิ่งขึ้น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จึงไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นนวัตกรรม	 ซึ่งถือเป็นหัวใจ

สำาคัญของการพัฒนาระบบ	 เสมือนสร้างสมองของแพทย์ให้อยู่ในรถพยาบาลทุกคัน	 และให้แพทย์ฉุกเฉิน

หนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น	ตลอดจนเป็นการยกระดับการบริการให้เทียบเท่าในระดับสากล

 รองศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ ์สงิหราชวราพนัธ์	รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ไดส่้งมอบ 
เครื่องจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมี	 หรือเครื่องบดขวด	 (Bottle	 Crusher)	 
เพือ่จดัการของเสยีอนัตรายประเภทขวดแกว้บรรจุสารเคมีทีใ่ช้แลว้ใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่ามารถขนยา้ยไปกำาจัด
ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย	 เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2564	ณ	อาคารโชติมโนธรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จำานวน	 8	 เครื่อง	 ให้กับส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีของเสียอันตรายประเภทขวดแก้ว	 ประกอบด้วย	 
คณะแพทยศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	
คณะเภสัชศาสตร์	คณะเทคนิคการแพทย์	และคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 เคร่ืองบดขวด	 (Bottle	 Crusher)	 ดังกล่าว	 เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการจัดตั้ง 
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (โครงการจัดต้ัง	 
CMU	 SH&E)	 สำานักงานบริหารงานวิจัย	 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม	 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
หัวหน้าศูนย์บูรณาการวิศวกรรมหุ่นยนต์	ระบบอัตโนมัติ	วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ	และโรงประลองกลาง
เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรม	Central	Workshop	for	Innovation	and	Prototype	Fabrication	:	
INNO-FAB	เป็นผู้พัฒนา	ร่วมกับทีมนักวิจัย	INNO-FAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ส่งมอบ
เครื่องจัดการของเสีย – เครื่องบดขวด (Bottle Crusher)

	 หลกัสตูรการศกึษาอายกุารเกบ็ของอาหาร	คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม	่เปน็	1	ใน	22	หลกัสตูร	ท่ีได้รับการคดัเลอืกใหเ้ป็นหลกัสตูรประกาศนียบตัร	 
(Non	degree)	ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศ	(Re	skill/Up	 
skill/New	skill)	ของสำานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจิยัและ 
นวัตกรรม	(สป.อว.)	โดยม	ีผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผอ่ง	คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	 สบืเนือ่งจากกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	ไดจ้ดัทำา 
โครงการพฒันาทกัษะกำาลงัคนของประเทศ	(Reskill/Upskill/Newskill)	เพ่ือการ 
มงีานทำาและเตรียมความพร้อมรองรบัการทำางานในอนาคต	โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกั 
เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุใหบ้คุลากรของสถาบนัอดุมศกึษาใชอ้งคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญ 
ตามอตัลกัษณข์องสถาบนั	ใชท้รพัยากรท่ีมอียูม่าใช้ประโยชนส์งูสดุ	จัดทำาหลกัสตูร 
ประกาศนยีบตัร	(Non-Degree)	และอบรมเพือ่พฒันาทกัษะกำาลงัคนของประเทศ	(Reskill/ 
Upskill/Newskill)	เพ่ือการมีงานทำาและเตรยีมความพร้อมรองรบัการทำางานในอนาคต	 
ในการคดัเลอืกครัง้นี	้มหีลกัสตูรตา่ง	ๆ 	จาก	17	มหาวทิยาลัยท่ัวประเทศ	จำานวนทัง้สิน้	 
22	หลกัสตูร	ทีผ่่านการคดัเลอืก	แบ่งออกเป็น	3	กลุม่	คอื	1)	อตุสาหกรรมเกษตรอจัฉรยิะ	 
(Smart	Farming)	2)	อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วอจัฉรยิะ	(Smart	Tourism)	และ	3)	หลกัสตูร 
ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ	ซึง่แตล่ะหลกัสตูรจะไดร้บัการสนบัสนุน 
งบประมาณจาก	สป.อว.	โดยในสว่นของมหาวทิยาลยัเชียงใหมม่หีลกัสตูรท่ีผา่นการคดัเลอืก	 
จำานวน	 1	 หลักสูตร	 คือ	 หลักสูตรการศึกษาอายการเก็บของอาหารของ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	หลักสูตรนี้จะมีผู้เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	40	คน
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 คณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่จดัพธิแีสดงความยนิดแีก ่
ดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ	์และนกัศกึษาเกา่ดเีด่น	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ประจำาปีการศกึษา	 
2563	วนัที	่14	มกราคม	2565	ณ	อาคารฤทธา	คณะวิศวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 โดยคณบดี	 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร	 เป็นประธาน 
ในพธีิพรอ้มกลา่วตอ้นรบัและประกาศเกยีรตคิณุแกนั่กศกึษาเกา่คณะวศิวกรรมศาสตร	์ 
มช.	ผูเ้ขา้รบัพระราชทานปรญิญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ	และรางวัลนกัศึกษาเก่า 
ดีเด่นมหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่ซึง่ในครัง้นี ้นายวลัลภ รุง่กจิวรเสถยีร	รหสั	146018	(รุน่	2)	 
ประธานกรรมการบรหิาร	บรษิทั	ซโิน	-	ไทย	เอน็จิเนยีรร์ิง่	แอนดค์อนสตรคัชัน่	จำากดั	 
(มหาชน)	เขา้รบัพระราชทานปรษิญาดษุฎีบนัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวศิวกรรมโยธา	
ส่วนนักศึกษาเก่าดีเด่น	มช.	มีจำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	นายกมล โอภาสกิตต	ิรหัส	
156018	(รุ่น	3)	กรรมการบริษัท	ฤทธา	โฮลดิ้งส์	จำากัด	นักศึกษาเก่าดีเด่น	สาขา
บริหารธุรกิจ	และนักศึกษาเก่าดีเด่น	สาขาบริหารราชการ	คือ นายเกียรติศักดิ์ 
จนัทรา	รหสั	2006008	(รุ่น	8)	ผู้ว่าราชการจงัหวดัสระแกว้	พร้อมด้วย นายวันชยั  
พนมชัย รหสั	2506199	(รุน่	13)	อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม	โดยมคีณะผูบ้รหิาร	 
หวัหนา้ภาควชิาฯ	บคุลากร	นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่คณะวศิวฯ	มช.	พรอ้มผูแ้ทน 
นักศึกษาเก่า	ร่วมแสดงความยินดี

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวชิญ ์ จนัทรฉ์าย คณบดวีทิยาลยัศลิปะ	สือ่	และ
เทคโนโลยี	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่พร้อมด้วยผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรวชิย์ ถ่ินนกูุล  
ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกจิการพเิศษและวเิทศสมัพนัธ์	บนัทกึความรว่มมอืทางวชิาการ	รว่มกบั  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ	์ในพระบรมราชปูถมัภ	์พร้อมดว้ยผูช้ว่ยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุน้เคย  
รองอธิการบดี	ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
และการจัดทำามาตรฐานคุณภาพ	 ISO30401	ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการบริหาร
คุณภาพ	ตามมาตรฐานทีอ่งคก์รต่างๆ	ทัว่โลกนำาไปใชอ้ยา่งแพร่หลายเพือ่พฒันาและ
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน	รวมถึงระบบบรหิารคณุภาพ	(ISO	30401:	2018	 
ระบบการจัดการความรู้)	 โดยในการบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เพ่ือช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการทำามาตราฐานคุณภาพ	ISO	30401	ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณฯ์	รวมถงึการจัดทำาหลกัสตูรการจัดการความรูแ้ละนวตักรรมระดบั
ปรญิญาโท	และระดับปริญญาเอก	ตลอดจนหลกัสตูรระยะสัน้เพือ่การจดัอบรมใหก้บั 
หน่วยงานภายนอกรว่มกนั	ณ	หอ้งประชมุจงกลนี	ชัน้	3	ศนูยฝึ์กประสบการณ์วิชาชพีฯ	 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชปูถัมภ	์เม่ือวนัที	่25	มกราคม	2565 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นพ.นเรนทร ์โชตริสนริมติ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม	่พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตรแ์ละโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	 เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 
ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา	 ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่"หรภิญุไชย"	จงัหวดัลำาพนู	ใหก้ารตอ้นรบั	ในโอกาสน้ี	ไดน้ำา 
กราบสกัการะ	"พระพทุธหรภิญุไชยสภุมงคล" พระพทุธรปูประจำามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
"หริภุญไชย"	 จังหวัดลำาพูน	 และเยี่ยมชมหอพักภายในศูนย์การศึกษาฯ	 อีกด้วย		
ณ	ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	"หริภุญไชย"	จังหวัดลำาพูน	เมื่อวันที่	1	
กุมภาพันธ์	2565

 

• วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 •

บทบาทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริม BCG Economic Model
ที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุม APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายพีระ เลาหกานต์นิยม นักศึกษาเก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์	รหสั	24		(เกยีร	์12)	จากบรษัิท	 
Lee	Machinery	บริจาคเครนไฟฟ้า	ขนาด	3.2	ตัน	 
ใหก้บัภาควชิาวศิวกรรมโยธา	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่
เพือ่การพฒันาด้านวิศวกรรม	โดยม ีรองศาสตราจารย ์ 
ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ อาจารย์ประจำาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา	เป็นผู้รับมอบ		ณ	ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	28	มกราคม	2565

	 สมาคมนกัศกึษาเกา่คณะศึกษาศาสตร	์รว่มกบั
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดกิจกรรม
สานสมัพนัธศ์ษิยเ์กา่สญัจร	จงัหวดัลำาพนู	เพือ่สรา้งความ
สมัพนัธอ์นัดกีบันกัศกึษาเกา่คณะศกึษาศาสตร	์จงัหวดั
ลำาพูน	เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2564		ที่ผ่านมา	นำาโดย
อาจารยส์มพงษ ์ตนัตวิรวทิย ์อปุนายกสมาคมฯ	พร้อมดว้ย 
คณะกรรมการสมาคมฯ	โดยไดร้บัความอนเุคราะหด์า้นการ 
ประสานงานและการจดัการประชุม	จาก ดร.ศริริาวรรณ 
นลิวรณ	์อดตีผูอ้ำานวยการโรงเรยีนบา้นหว้ยไซ	จงัหวดัลำาพนู	 
ดา้นสถานทีห่อ้งประชุม	จากคณุสมคดิ ปญัญาแกว้ ประธาน 
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูลำาพนู	จำากดั		นอกจากการประชมุ
คณะทำางานท่ีพบปะพูดคยุกนัแลว้ ผูช่้วยศาสตราจารย์
อาคม ตนัตระกลู นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่ศกึษาศาสตร	์
และ	รองศาสตราจารย ์ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ คณบดคีณะ
ศกึษาศาสตร	์ยงัไดส้ง่สารและกำาลงัใจถงึนกัศกึษาเกา่ฯ	 
จังหวัดลำาพูน	 ผ่านคลิปวีดิทัศน์และเชิญชวนเข้าร่วม
กจิกรรมของสมาคมฯและคณะศกึษาศาสตร์	โดยเฉพาะ
กจิกรรมการเฉลิมฉลองคณะศกึษาศาสตรค์รบรอบ	55	ปี	 
ในปี	 2566	 ซึ่งจะมีกิจกรรมไหน	 น่าสนใจ	 ชาวศึกษา	
มช.	รอติดตามกันได้	ในปี	2566	นี้
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	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์	
ระดับปริญญาตรี 	 และระดับ
บัณฑิตศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร	์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ผ่านการ 
ประเมินจาก	ACEN	(Accreditation	 
Commission	 for	 Education	 in	 
Nursing)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 

 นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นายสุรจิต ชัยภูมิ	และ นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์	ร่วมกับ	นางสาวชนิดาภา แก้วประสิทธิ์ และนายสุวัจน์ พรพุทธศร	ี 
คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	นำาทีม	Smart	Tech	Lab	คว้ารางวัลรองชนะเลิศ	 
ในการแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	นวัตกรรมจากผลงาน
วิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์	ครั้งที่	9	(Research	to	Market	Thailand	9th  
:	R2M	9th)	ระดับภูมิภาค	(ภาคเหนือ)	จากการนำาเสนอผลงานชุดตรวจหาการกลายพันธุ ์
ของยีน	NPM1	สำาหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน	โดยเป็นผลงานวิจัยของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน	อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2564	ผ่านรูปแบบออนไลน์	ทั้งนี้	การแข่งขัน
ดังกล่าวเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากระดับภูมิภาค	ทั้งหมด	จำานวน	9	ทีม	
เพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 นางสาวชลันดา พรหมเผ่า นางสาวเขมิกา ทามัน นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 
นางสาวภัทราพร สิงโตหิน	 และ	 นางสาวฑิตฐิตา วีวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 
กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด	(Marketing	Communication)	คณะการสื่อสารมวลชน	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (แมสคอม	 มช.)	 ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำางานชมรมยุว
สมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	ในโครงการ	J-MAT	Next	Gen	รุ่นที่	37
 J-MAT Next Gen เป็นหนึ่งในโครงการของสมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย	 (MAT)	 ที่ค้นหานิสิต	 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	 
ที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องด้านการตลาดต้องการได้รับประสบการณ์
จากการลงมือทำาจริง	 ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะทำางานของชมรมยุวสมาชิกสมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย	 (J-MAT)	 โดยมีวาระการทำางาน	1	ปี	 เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักการตลาดรุ่นเยาว์ให้มีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกการทำางานจริงในอนาคต	 
ด้วยการฝึกบริหารโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	 เช่น	 โครงการ	 
J-MAT	CHIT	CHAT,	โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด,	โครงการประกวดแผนการ
ตลาด	J-MAT	Award,	โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์	หรือ	Marketing	
Trainee	เป็นต้น	พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ	 
จากสมาคมการตลาดฯ	ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 J-MAT มีเครือข่ายตัวแทนนิสิต	นักศึกษา	นักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ	 ทั่วประเทศจำานวน	 36	 รุ่น	 โดยในปี	 2564	 กิจกรรมการเฟ้นหา 
นักการตลาดรุ่นเยาว์	J-MAT	Next	Gen	รุ่นที่	37	ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม	“Next Step to  
The Marketing World ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Marketing เรียนรู้การทำางานอย่าง 
Professional” ซึ่งมีผู ้ผ่านการคัดเลือกจำานวน	85	คน	16	สถาบัน	จากผู้สมัครทั้งสิ้น	 
244	คน	34	สถาบันทั่วประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
ได้รับการประกาศสถานะเป็น 

ACEN Candidacy อย่างเป็นทางการ

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
นำาทีม Smart Tech Lab รองแชมป์
จากเวที R2M ครั้งที่ 9 รอบภูมิภาค

4 นักศึกษาสื่อสารการตลาด แมสคอม มช. ได้รับคัดเลือก

เป็นคณะทำางาน โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 37 

 นางสาวสุรวดี คำามี นักศึกษาปริญญาตรี	ชั้นปีที่	3	 
สาขาวิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน	"HGS-HIRe	Summer	Student	 
Program	at	GSI"	ณ	เมืองดาร์มสตัดท์	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี 
ระหว่างวันที่	25	กรกฎาคม	-	15	กันยายน	2565

นักศึกษาวิทยา มช. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน "HGS-HIRe Summer 

Student Program at GSI" ณ เยอรมนี

	 ทั้งนี้	 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ	 
(HGS-HIRe	Summer	Student	Program	at	GSI)	เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือ 
ของ	Helmholtz	Graduate	School	for	Hadron	and	Ion	Research	และสถาบันวิจัย 
ไอออนหนักจีเอสไอ	(GSI	Helmholtz	Centre	for	Heavy	Ion	Research:	GSI)	ซึ่ง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี ่ยวข้องจากยุโรป	 
และประเทศที่มีความร่วมมือกับ	GSI	ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี

ได้รับการประกาศสถานะเป็น	ACEN	Candidacy	อย่างเป็นทางการ	นับเป็นสถาบัน 
การศึกษาพยาบาลแห่งเดียวของโลกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรองสถานะในปีนี้


