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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายได้ 
สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์	 เพื่อจัดหาเงินทุนดำาเนินโครงการ 
สรา้งโรงพยาบาล	รองรบัการรกัษาเฉพาะทาง	และการสง่ตอ่ระดบัภาคเหนอื	และศนูยเ์ทคโนโลย ี
เพ่ือการบริการสุขภาพสัตว์	 ในวิทยาเขตดอยคำา	 รวมถึงการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่ชงิถว้ยรางวลัเกยีรตยิศ	ศาสตราจารย ์เกียรตคิณุ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั  
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	ครั้งที่	7	 เมื่อวันที่	18	 
กุมภาพันธ์	 2565	 ณ	 สนามกอล์ฟ	 North	 Hill	 Club	 อำาเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 
โดยได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม	่เปน็ประธานในพธิเีปดิการแขง่ขนัฯ	ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวญัชาย เครอืสคุนธ์  
คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร์	กลา่วรายงาน นายสตัวแพทยม์าโนช เฟ่ืองฟูพงศ์	กรรมการอำานวย
การประจำาคณะสัตวแพทยศาสตร์	และประธานจัดการแข่งขัน	ร่วมให้การต้อนรับ

	 วิทยาลยัการศกึษาตลอดชวีติ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่รว่มสง่เสรมิแนวทางสรา้งรปูแบบการศกึษา 
ตลอดชวีติทีเ่ปิดกวา้งและตอบรับการเปลีย่นแปลงของสังคม	ด้วยโครงการ	“เกษียณมดี”ี	พลังเกษยีณ 
สรา้งชาติ:	ระบบนเิวศการเรยีนรูต้ลอดชวิีตเพ่ือพัฒนาทกัษะงานในยุคดจิทิลัสำาหรบัผูส้งูวยั	และระบบ 
สนบัสนนุเชิงเทคนคิของคนรุน่ใหมสู่ก่ารนำาไปใช้ทีย่ัง่ยนื	เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผู้สูงวัยใหน้ำาไปตอ่ยอด 
สร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์และการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน	 โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	
มหาวทิยาลยัเชียงใหมจ่บัมอืกบัภาคีรวม	7	หนว่ยงานตอ่ยอดความสำาเรจ็ดำาเนนิการจดัโครงการอบรม 
กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในปี	2565
	 วทิยาลยัการศกึษาตลอดชวีติ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ไดจ้ดังานเปดิตวัโครงการ	“เกษยีณมดี”ี  
พลงัเกษยีณสร้างชาต:ิ	ระบบนเิวศการเรยีนรู้ตลอดชวีติเพือ่พฒันาทกัษะงานในยคุดจิทิลัสำาหรบัผูส้งูวยั	 
และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำาไปใช้ที่ยั่งยืน	 ในวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2565	 
ณ	สวนพฤกษศาสตร์ทวชีล	อำาเภอดอยสะเก็ด	จงัหวดัเชยีงใหม	่โดยมศีาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย ์นเิวศน ์ 
นันทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กล่าวต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการสำานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ	กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”	และ
ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.อเนก เหลา่ธรรมทศัน์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอดุมศึกษา	วิทยาศาสตรวิ์จัย 
และนวตักรรม	ประธานในพธิ	ีกลา่วปาฐกถา	เรือ่ง	เกษยีณมดี	ีโครงการพลงัเกษยีณสรา้งชาต	ิโดยใจความ 
สำาคัญว่า	“กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญและ
การเตรยีมความพร้อมของสงัคมไทยเขา้สูส่งัคมสงูวัยอยา่งเตม็ตวั	โดยเตรยีมความพรอ้มให้ผูส้งูอายไุดร้บั
โอกาสและสรา้งแรงจงูใจในการหาความรู	้เพือ่พฒันาทกัษะทีจ่ำาเปน็และพฒันาศกัยภาพในการทำางาน 
ให้ผู้สูงวัยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 สังคมและเป็นพลังของบ้านเมืองได้	 ภายใต้การขับเคลื่อน
โครงการความร่วมมอื	“เปลีย่นเกษยีณเปน็พลงั”	ผา่นการดำาเนนิงานโดยสำานกังานการวจิยัแหง่ชาต”ิ
	 ภายในงานไดม้พีธิลีงนามบนัทึกความเขา้ใจ	(MOU)	ระหวา่งวทิยาลยัการศกึษาตลอดชวีติ	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่รว่มกบั	หนว่ยงานส่งเสรมิการศกึษาและการเรยีนรู	้ได้แก	่สำานกังานการวจิยั 
แหง่ชาต	ิ(วช.),	กรมกจิการผูส้งูอาย,ุ	สำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั	 
(กศน.),	เทศบาลนครเชยีงใหม,่	เครอืขา่ยโรงเรยีนผูส้งูอาย	ุ17	จงัหวดัภาคเหนอื	และกลุม่งาน	SCB	Academy 
		 นอกจากนั้น	ได้มอบรางวัลแก่ผู้สูงวัยที่สร้างแรงบันดาลใจในโครงการเกษียณมีดีในรางวัล	
“คนไทยมดีี of The Year 2021”	และรางวลัพิเศษ “บคุคลตน้แบบสรา้งสรรคส์งัคม” มอบรางวลั 

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์ทนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 และ	นายชาญยุทธ ถนอมเวช ประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 
พรเีมีย่ม	เอน็เนอร์ยี	่คอรป์อเรชัน่	จำากัด	พรอ้มดว้ย	รองศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ ์ 
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบด ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังส ี
ผู้อำานวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ	
ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำาไพ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 พรีเมี่ยม	 
เอ็นเนอร์ยี่	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	ได้ลงนามใน	“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ดา้นการวจิยัและพฒันาผลงานและนวตักรรมเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย์”  
ร่วมกัน	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2565	ณ	สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์	 และ
บริการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลวิจัยร่วม	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ
สำานักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม	่พบวา่	วคัซนีสตูร	3	เขม็ทกุชนดิทีก่ำาหนด
ใหใ้ช้ในประเทศไทย	ชว่ยปอ้งกันอาการรนุแรงและการเสียชีวิตไดค้อ่นขา้งสงูมาก	 
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย	 SV	 หรือวัคซีนท่ีใช้ไวรัสเป็นพาหะ	 AZ	หรือ	
mRNA	 ก็ได้ผลไม่แตกต่างกัน	 รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน	 ให้เข้ามารับ 
การฉีดวัคซีนโดยเร็วโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย	 ควบคู่ 
ไปกับมาตรการการปอ้งกันตนเอง	โดยการใสห่นา้กากอนามยั	เวน้ระยะหา่ง	และ
หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนจำานวนมาก	จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

มช. รณรงค์ ให้นักศึกษา 
บุคลากร และคนไทยทุกคน 
เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย ์
สวุฒัน ์จรยิาเลศิศกัดิ ์คณบดคีณะสาธารณสขุ
ศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เปดิเผยวา่	ไดร้ว่มกบั 
อาจารย ์ดร.กรรณกิาร ์อนิตะ๊วงศ ์อาจารยป์ระจำา	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่
และนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม	 หัวหน้าทีม 
สอบสวนโรค	สำานักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม	่ 

ภายใตโ้ครงการวจิยัพฒันาระบบบรกิารเพือ่การดูแลภาวะฉกุเฉนิทางการแพทยแ์ละ 
สาธารณสขุอยา่งครบวงจร	โดยไดร้บัการสนบัสนนุทนุวจิยัจาก	สำานกังานการวจิยั 
แหง่ชาต	ิ(วช)	ในสงักดักระทรวงอดุมศกึษาฯ	(อว)	ไดร่้วมกันวเิคราะหข์อ้มลูของ 
ผูป้ว่ยโควดิในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมเ่พือ่ศกึษาหาประสทิธผิลของวคัซนีตอ่การปอ้งกนั 
การติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม	 
2564	ต่อเนื่องมาจนถึง	31	มกราคม	2565	โดยดึงข้อมูลของผู้ป่วยโรคโควิด 
ที่ได้รับการตรวจแลปยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19	 เปรียบเทียบกับผู้ที่มี 
ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเดินทางไปในสถานท่ีเสี่ยงท่ีพบการแพร่ระบาด	 

(อ่านต่อหน้า 2)

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.  เปิดตัว “โครงการเกษียณมีดี” 

ส่งเสริมวัยเกษียณสู่วัยสร้างสรรค์ เรียนรู้การต่อยอดธุรกิจ

ของผู้สูงวัย ให้สามารถโลดแล่นบนโลกออนไลน์

(อ่านต่อหน้า 2)
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย ์โรม จิรานุกรม รองอธกิารบด	ีพร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ต้อนรับ	ว่าที่ พันตำารวจเอก วีรวัฒน์ นิลวัตร	ผู้กำากับการ 
สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่และคณะ	 ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในดา้นตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ
ของตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัเชยีงใหมก่บัมหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่ณ	หอ้งหมอ่มหลวงปิน่	 
มาลากลุ	อาคารสำานกังานมหาวิทยาลยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่21	กมุภาพันธ	์2565 

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจิต	อธิการบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปะและการออกแบบ	 :	 
ลา้นนารว่มสมัย	ป	ี2564	Art	and	Design	Contest	:	Lanna	Contemporary	2021	 
โดยม	ีรองศาสตราจารยอ์ศัวณิยี ์หวานจริง คณบดคีณะวจิติรศลิป	์กล่าวรายงาน	 
ณ	หอศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทย์นิเวศน์ นนัทจิต	อธิการบดีมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำานักงานสถาบันนโยบายสาธารณะ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อใช้เป็นอาคารสำานักงาน	ห้องเรียน	ห้องประชุมโดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่กลา่วรายงาน	ณ	อาคารสำานกังานสถาบนันโยบายสาธารณะ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม	่เปน็ประธานในพธีิประกาศผลและมอบรางวลัการประกวดดนตรลีา้นนา
แหง่ประเทศไทย	2565	ภายใตโ้ครงการวจัิยเชงิปฏบัิตกิาร	:	ประกวดดนตรลีา้นนา 
เพ่ือการอนรัุกษ์และสร้างสรรคม์รดกทางวัฒนธรรม	Lanna	Music	Competition	 
2022	ณ	 โรงละคร	 หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันท่ี	 20	
กุมภาพันธ์	2565

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.  เปิดตัว “โครงการเกษียณมีดี” ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

มช. รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และคนไทยทุกคน ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

เชน่	ตลาด	หรอืรา้นอาหาร	หรอืในครอบครวั	เปน็ตน้	แตมี่ผลตรวจเปน็ลบ	เพือ่คำานวณหาประสิทธผิลของวคัซีน 
ในการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตในผู้ป่วยจากโรคโควิด-19
	 ผลการศึกษา	พบวา่	ในชว่งระหวา่งเดอืนตุลาคม	จนถงึเดือนธันวาคม	2564	ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชยีงใหม	่ 
ซึ่งสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้า	มีจำานวนผู้ป่วยโควิดที่รายงาน 
อยา่งเปน็ทางการ	จำานวน	19,235	ราย	เสยีชวีติ	154	ราย	คิดเป็น	0.8%	โดยส่วนใหญจ่ะเป็นผู้สูงอายมุากกว่า	60	ปี	 
มกัมโีรคประจำาตวัร่วมอยู่ดว้ย	และเปน็ผูท้ีไ่ม่ไดฉ้ดีวคัซีนสงูถงึ	80%	ในผูป้ว่ยทีเ่สยีชีวติ	นอกนัน้ได้รบัวคัซีน	1	เขม็	 
12%	 ได้รับวัคซีน	 2	 เข็ม	 8%	และไม่พบผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบ	3	 เข็ม	 ส่วนในเดือนมกราคม	2565	 
มรีายงานผูป้ว่ยโควดิทัง้ทีต่รวจยนืยนัดว้ยวธิ	ีrt-PCT	หรอืตรวจดว้ย	ATK	โดยหนว่ยบรกิาร	ในจงัหวดัเชยีงใหม่
รวม	15,961	ราย	แต่มีผู้เสียชีวิตเพียง	12	ราย	(ณ.วันที่	6	กพ	2565)	คิดเป็น	0.075%	โดยผู้เสียชีวิต	9	ราย
เป็นผู้มีอายุมากกว่า	60	ปี	และ	เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติฉีดวัคซีนประมาณ	50%	ฉีดวัคซีน	1	เข็ม	33%	ฉีด	2	เข็ม	 
17%	และไม่พบผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบ	3	 เข็มเช่นเดียวกัน	จากการส่งตรวจสายพันธุ์ของผู้เสียชีวิตใน
ช่วงกลางเดือนมกราคม	2565	จำานวน	3	ตัวอย่าง	พบว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์โอไมคร่อนทั้งหมด
	 เมือ่วเิคราะหห์าประสทิธผิลของวคัซนีปอ้งกนัโควดิ	โดยวเิคราะหเ์ฉพาะผูป้ว่ยโควดิเปรยีบเทยีบกบั 
กลุ่มสัมผัสที่มีอายุตั้งแต่	12	ปีขึ้นไป	และเป็นคนไทย	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	พบว่า	ในช่วงเดือนตุลาคม	ถึง	 
ธันวาคม	 2564	 ผู้ที่ได้รับวัคซีนจำานวน	 2	 เข็ม	 มากกว่า	 14	 วันขึ้นไป	 สามารถช่วยป้องกันการติดเช้ือฯ 
ไดป้ระมาณ	71%	ในวัคซนีเกือบทกุสตูร	สว่นวคัซนี	3	เขม็	ปอ้งกนัการตดิเช้ือไดส้งูประมาณ	93%	ในวคัซนีทกุสตูร 
รวมถึงวัคซีนสูตรไขว้	2SV	1AZ	และ	1SV	2AZ	และที่สำาคัญคือช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้มากกว่า	97%	 
ในผู้ที่ได้รับวัคซีน	2	และ	99%	ในผู้รับวัคซีน	3	เข็ม
	 แต่เมื่อติดตามวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีน	 ในช่วงเดือนมกราคม	 2565	 ซ่ึงการระบาด 
ในพ้ืนทีเ่ชยีงใหม่โดยสว่นใหญ	่โดยเฉพาะชว่งคร่ึงเดอืนหลงั	มากกวา่	80%	จะเปน็สายพนัธุโ์อไมครอ่น	พบวา่	 
ผูท่ี้ได้รับวัคซนี	2	เขม็	จะไมม่ผีลต่อการป้องกันการตดิเชือ้ฯไดเ้หมอืนกอ่นหนา้นี	้แตย่งัชว่ยลดการตายไดก้วา่	 
89%	 แต่หากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือฉีดเข็มที	่ 3	 ยังสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ	68%	 
(ระหวา่ง	62%-78%)	และยงัช่วยลดการตายไดด้มีากถึง	96%	เมือ่วเิคราะหช์นิดของสตูรวัคซีน	3	เข็ม	ตอ่การป้องกนั 
การติดเชื้อ	พบว่า	ทุกสูตรหลักที่มีการใช้ในประเทศไทย	ได้ผลไม่แตกต่างกัน	อยู่ที่ประมาณ	62%	ถึง	78%	 
รวมถงึสตูร	2SV	1AZ	และ	1SV	2AZ	ทีเ่ปน็สตูรไขว	้และวคัซนีสูตร	mRNA	ทีม่กีารใชค้อ่นขา้งสงูในชว่งทีผ่า่นมา 
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น	ๆ 	ในประเทศไทย	ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้แตกต่างจากผลการศึกษา 
ประสิทธผลของวัคซีนป้องกันโควิดในต่างประเทศ	เช่น	สหรัฐ	อังกฤษ	และอิสราเอล	ที่ใช้วัคซีนขนิด	mRNA	 
เปน็หลกั	ทีพ่บวา่วคัซนี	2	เขม็	ไมช่ว่ยในการปอ้งกนัการติดเช้ือ	สว่นวคัซนี	3	เข็ม	สามารถช่วยปอ้งกนัการติดเชือ้ได	้ 
50-75%	และชว่ยปอ้งกนัการเสยีชีวติได้	85-99%	ทีเ่พิง่จะเผยแพรอ่อกมาในระยะเวลาใกลเ้คยีงกนักบัผลการศกึษา 
ในครั้งนี้ที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอไมคร่อนที่ส่วนใหญ่
	 จากผลการศกึษาดงักลา่ว	จึงควรเร่งรณรงคใ์หป้ระชาชน 
เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่	3	ในผู้ที่มีอายุ	12	ปีขึ้นไป 
ใหค้รอบคลมุมากขึน้โดยเรว็	ทัง้นีว้คัซนีสตูร	3	เขม็ทกุชนดิท่ี 
กำาหนดใหใ้ชใ้นประเทศไทยยงัพอมปีระโยชนใ์นการชว่ยปอ้งกัน 
การติดเช้ือได้ดีระดับหนึ่งแม้จะเป็นสายพันธุ์โอไมคร่อน	 
แตท่ีส่ำาคญัคอืชว่ยปอ้งกนัอาการรุนแรงและการตายไดค่้อนข้าง 
สงูมาก	ไมว่า่จะเปน็วคัซนีชนดิเชือ้ตาย	SV	หรอืวคัซนีทีใ่ชไ้วรสั 
เป็นพาหะ	AZ	หรือ	mRNA	ก็ได้ผลไม่แตกต่างกัน	รวมถึง 
ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน	 ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว 
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย	 ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันตนเอง	 โดยการใส่ 
หนา้กากอนามยั	เวน้ระยะหา่ง	และหลกีเลีย่งไปในสถานทีท่ีม่คีนจำานวนมากๆ	จนกวา่สถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

แกค่นไทยมีดใีน	3	สาขา	(สาขามีดทีีต่า่งวยั,	สาขาคนมดีี,	และสาขารา้นนีม้ดี)ี	โดยตลอดทัง้งานมกีารแสดงจากผูส้งูวยั 
และกาดหมั้วมีดีที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมโครงการเกษียณมีดี	 และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล	 U2T	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการออกร้านค้าและแสดงผลงาน
 “เกษยีณมีด”ี พลงัเกษยีณสรา้งชาติ	(Multi-generation	Entrepreneur	Development	Educational	 
Ecosystem:	MEDEE)	 โครงการท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 และ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ซ่ึงมุ่งเน้นพฒันาทกัษะงานในยุคดิจทัิลสำาหรบัผูส้งูวัย	รวมท้ังพฒันาระบบสนบัสนนุเชิงเทคนคิ 
ของคนรุ่นใหมเ่ขา้มาผสานกำาลงัเพือ่ทีจ่ะสามารถพฒันาองค์ความรู	้และทกัษะเหล่าน้ันไปใช้ในชวีติจรงิไดอ้ยา่งยัง่ยนื		 
โครงการท่ีจะทำาใหวั้ยเกษยีณเปน็วยัสรา้งสรรคด์ว้ยหลกัสตูรออนไลนเ์รยีน	"ฟร"ี ไมม่คีา่ใชจ้า่ย	ตัง้แตห่ลกัสตูรพืน้ฐาน 
การใชส้มารท์โฟนเบือ้งตน้ไปจนถงึการขายของในโลกออนไลน	์เพือ่สรา้งสงัคมวยัเกษยีณใหเ้ปน็สงัคมแหง่การแบง่ปนั	 
สรา้งสรรค์	รว่มกนันำาของดีในชุมชนโลดแล่นสู่โลกออนไลน	์สามารถสรา้งคุณคา่แกต่นเองและสรา้งรายไดใ้นวยัเกษยีณ 
	 กิจกรรมของโครงการ “เกษยีณมดี”ี	ประกอบไปดว้ย	โรงเรยีนผู้สงูอายดุจิิทลั	“เกษียณมีดี” (MEDEE	Digital	School)	 
เปน็รปูแบบโรงเรยีนออนไลนผ์า่นระบบ	CMU	MOOC,	“ชมุชนคนมดี”ี เปน็ชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชพีและระบบ
การสนบัสนนุผู้สูงอายแุละคนรุน่ใหม	่เปน็ชมุชนแหง่การแบง่ปนัความรู	้เปดิโอกาสใหผู้ส้งูอายไุดถ่้ายทอดความรู้ 
และคนรุน่ใหมไ่ดถ้า่ยทอดความรูท้กัษะดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม,่	“ตลาดคนมดี”ี	เป็นแหลง่รวมขายสนิคา้หรอืบรกิาร 
จากผูส้งูอาย	ุหรอืความรว่มมอืของผูส้งูอายแุละคนรุ่นใหม,่	และ “Train the Trainer” กจิกรรมอบรมเสรมิทกัษะ 
การใช้เครื่องมือบทเรียนดิจิทัล	 เพื่อนำาเสนอระบบนิเวศการเรียนรู้	“มีดี”	แก่ผู้สูงวัยแต่ละพื้นที่	 17	ภาคเหนือ	 
โดยตลอดระยะเวลาหนึง่ปทีีด่ำาเนนิการจดัโครงการเกษยีณมดีมีผู้ีสูงอายเุข้าร่วมทัง้ส้ิน	6,688	คน	และในปี	2565	น้ี 
จะดำาเนินการขยายความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ	 และเป้าหมาย 
สูงสุดคือการสร้างเครือข่ายเกษียณมีดีให้ครอบคุลมทั่วประเทศ	เพื่อสร้างพลังเกษียณที่สามารถสร้างรายได้และ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน	 ประจำาปี	 2565	
(Happy	 Chinese	 New	 Year	 Party	 2022)	 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือความเปน็นานาชาต	ิ(SEED	Program)	นำาโดย	ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณพศษิฏ ์ 
จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เบญจมาศ สขุสถติย ์รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษาและวเิทสสมัพนัธ	์พรอ้มดว้ย 
ทีมคณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติด้านวัฒนธรรม	 และส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม	่ไดม้โีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกับวฒันธรรมและธรรมเนยีมประเพณี 
การเฉลมิฉลองเทศกาลตรุษจนี	โดยจดัขึน้	ณ	ลานเอนกประสงค์	วทิยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2565

	 ศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่"หริภญุไชย"	จังหวดัลำาพูน	ร่วมกับ	
สำานกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัลำาพนู	จดักจิกรรมทำาแนวกนัไฟปา่	 
โดยทำาความสะอาดและปรบัปรุงภมูทิศันบ์รเิวณถนนทางเขา้ศนูยก์ารศกึษาฯ	และ
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ	โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา  
ผูอ้ำานวยการศนูยก์ารศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่"หรภิญุไชย"	จงัหวดัลำาพนู	และ	
นายสรุชัย แสงศริ ิผูอ้ำานวยการสำานกัทรพัยากรรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั
ลำาพูน	 พร้อมด้วยพนักงานจากศูนย์การศึกษาฯ,	 สำานักทรัพยากรรธรรมชาติฯ	
และหน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม	ณ	บริเวณถนนทางเข้าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	"หริภุญไชย"	จังหวัดลำาพูน	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายสัตวแพทย ์ดร.อนชุา สธนวงศ ์ผู้ชว่ยคณบดี
ด้านกิจการนักศึกษา	ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมดว้ยนกัศึกษา	เดนิทางไปมอบของเล่น	อุปกรณ์การเรียน	 
และเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาค	จากโครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่	ปันน้ำาใจให้สังคม	 
ครั้งที่	7	ณ	โรงเรียนบ้านน้ำาตกแม่กลาง	ตำาบลบ้านหลวง	อำาเภอจอมทอง	จังหวัด
เชยีงใหม	่สำาหรบันำาไปใชใ้นการจดักจิกรรมของโรงเรยีน	เมือ่วนัที	่11	กมุภาพันธ	์2565 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แกว้ธรรมานุกลู	คณบดคีณะพยาบาลศาสตร	์ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่เปน็ประธานกลา่วตอ้นรับ อาจารย ์ดร.สุภาภรณ ์อดุมลกัษณ ์ 
คณบดี	และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเนชั่น	ในโอกาสเข้า
ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารการวจิยัและการบรหิารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ	 
นอกจากนีไ้ดเ้ข้าเยีย่มชมการเรยีนการสอนผา่นหุ่นจำาลอง	(Simulation)	ณ		หนว่ยเรยีนรู้ 
ทางการพยาบาลของคณะฯ	(Nursing	Learning	Unit)	ด้วย	เมือ่วันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2565 

 

• วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 •

ชวนคนทำางาน มช. ร่วมสุขภาพดีไปกับ Healthy CMU ปีที่ 2 และ เรียนรู้ออนไลน์เพื่อ
สุขภาพด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วย CMU Health MOOC

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู
หัวหน้าโครงการ Healthy CMU 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการ CMU Health MOOC
ภาควิชากิจกรรมบำาบัด 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 ขอแสดงความยนิดกีบั	
คณุพญา ธาราวฒุ ินกัศกึษาเกา่	
มช.	รหสั	28		คณะเศรษฐศาสตร	์
อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	 จังหวัด
พิษณุโลกที่ได้รับแต่งต้ังเป็น	
ประธานสภาอตุสาหกรรม	จงัหวดั
พิษณุโลก

	 ขอแสดงความยนิดกีบั
นกัศกึษาเกา่คณะเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ	
“นกัศกึษาเกา่เกยีรตยิศ”	คณะ
เกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ด้านวิชาการ

	 มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล	
ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ	 “Friendly 
Design Awards 2022”	 ให้กับคณะ 
วิจิตรศิลป์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในงาน	
Thailand	Friendly	Design	Expo	2022	:	 
มหกรรมอารยสถาปตัย	์และนวตักรรมสขุภาพ
เพื่อคนทั้งมวล	ครั้งที่	5	เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นยุค	 New	 Normal	 ส่งเสริมอารย 
สถาปัตย์	 ขจัดความเหลื่อมล้ำาในสังคม	 
ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล	 

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้รับประกาศเกียรติคุณ 
“Friendly Design Awards 2022”

จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

เม่ือวันท่ี	 13	 กุมภาพันธ์	 2565	 โดยมีรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์	 มช.	 
เป็นผู้รับมอบ	ณ	ฮอลล์	101	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ
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	 วันที่	13	กุมภาพันธ์	2565	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 (STeP)	 แม่ข่ายดำาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	 นำาทัพนักศึกษา	
มช.	ทีม	Smart	Tech	Lab	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากการนำาเสนอผลงาน
วิจัยชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน	NPM1	โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน	ในเวที
การแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี	 นวัตกรรมจากผลงานวิจัย 
ในโครงการเส้นทางสู่นวตัวณชิย	์ครัง้ที	่9	(Research	to	Market	Thailand	9th	:	R2M	9th)	 
รอบระดับประเทศ	 ผ่านรูปแบบออนไลน์	 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

 นายจิตรภานุ ทวีเศรษฐ  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับ
รางวลัชนะเลศิอนัดับท่ี	1	จากการประกวดผลงานสหกจิศกึษา 
และการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทำางานดเีดน่ระดบัมหาวทิยาลยั	
ประจำาปี	 2565	 	 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีดีเด่น	 ชื่อโครงการ	 :	 การปรับปรุงเคลือบเจือด้วย 
แมงกานีสไดออกไซด์สำาหรับการลดจุดขาวใต้เคลือบ	 
สถานประกอบการ	 :	บริษัท	 เปรมประชาคอลเลคชั่น	จำากัด	 
คณาจารยน์เิทศ	: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพงษ ์เทยีมสอน

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมชาย จอมดวง	อดตีอาจารยป์ระจำาคณะอตุสาหกรรม

เกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับรางวัลดีเด่น	Excellence	in	Sericulture	Science	

(ESS)	สาขา	Silkworm	and	Silk	in	Non-Textile	Industry	การใช้ประโยชน์หม่อนไหม 

ด้านอาหาร	 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกคร้ังที่	 26	 

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่	 7	 -	11	กันยายน	2565	ณ	University	of	Agricultural	

Science	and	Veterinary	Medicine	เมือง	Cluj	Nacopa	ประเทศโรมาเนีย

นักศึกษา มช. ทีม Smart Tech Lab คว้ารองแชมป์ R2M ครั้งที่ 9
รอบระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากอุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำาปี 2565ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง

คว้ารางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก 
จากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ

	 สำาหรบัโครงการดงักลา่วนบัเปน็การเปดิโอกาสใหน้กัวิจัย	ผูค้ดิคน้นวตักรรม	และนกัศึกษา	 
นำาผลงานวจิยัมาพฒันาโดยอาศยักลไกและการใหบ้รกิารของอทุยานวทิยาศาสตรภ์มิูภาค	ผลักดนั 
ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย	 ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลย ี
ใหก้บันกัวจิยัและนกัศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารเริม่ตน้ทำาธรุกิจ	เพิม่เตมิความรูแ้กน่กัศกึษาและนกัวจิยั 
เกีย่วกบัขัน้ตอนของนวตักรรมและการทำาการตลาดของธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ	โดยการแข่งขัน 
รอบระดบัประเทศ	STeP	ไดน้ำาตวัแทนนกัศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม	่ทมี	Smart	Tech	Lab	 
และ	ทมี	Cloud	ผูค้วา้ชยัชนะในการแขง่ขนัประกวดรอบระดบัภมูภิาค	(ภาคเหนอื)	รว่มการแขง่ขนั 
รอบระดับประเทศในรูปแบบออนไลน์	ณ	The	Brick	X	@nsp	อาคารอำานวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่)	จำานวน	2	ทีม

	 ท้ังนี้	 ผลการประกวด	 รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม	 Daisy	 Glass	 จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 นำาเสนอผลงานวิจัยกระจกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	ไดแ้กท่มี	Gen	A	Tech	จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร	ี 
นำาเสนอผลงานวิจัยบริการตรวจสอบเพศอินทผลัมด้วย	 DNA	 รางวัลชมเชย	 ได้แก่ 
ทีม	Morekit	 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 นำาเสนอผลงานวิจัยชุดทดสอบตรวจหา 
เชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน	 และทีม	 Top	 Team	 จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี	 นำาเสนอผลงานวิจัยเครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรค
ด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิลผสานกับอัลตราโซนิกควบคุมด้วยเทคโนโลยี	 IOT	
โดยทุกทีมจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ
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