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มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) โดยกำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic
Objectives) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ� ส่งมอบ
คุณค่าสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงตาม
สมรรถนะหลัก และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO)
ทั้งหมด 6 เป้าหมาย

บทนำ�
ภายใต้้วิสัิ ยั ทััศน์์ในการเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้น� นำที่่รั� บั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสร้้างการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้นำ “เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” (SDGs) ทั้้�ง 17 ข้้อ มาเป็็น
ส่่วนสำคััญของการขัับเคลื่่�อนมหาวิิทยาลััยภายใต้้ยุุทธศาสตร์์เชิิงรุุกและกลยุุทธ์์ตามพัันธกิิจใน
การดำเนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายตามวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์  (Strategic Objectives: SO)
6 ด้้าน ที่่�กำหนดไว้้ ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
SO1 : สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งครอบคลุุม SDG 7:
Affordable and Clean Energy สร้้างหลัักประกัันให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงพลัังงานสมััยใหม่่ที่่�
ยั่่�งยืืนในราคาที่่�ย่่อมเยา SDG 11 : Sustainable Cities and Communities ทำให้้เมืืองและการ
ตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์มีีความครอบคลุุมปลอดภััย มีีภููมิิต้้านทานและยั่่�งยืืน และ SDG 13 : Climate
Action เร่่งต่่อสู้้�กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
SO2 : สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านอาหารและสุุขภาพ ซึ่่�งครอบคลุุม SDG 2 : Zero
Hunger ยุุติิความหิิวโหย บรรลุุความมั่่�นคงทางอาหารและยกระดัับโภชนาการสำหรัับทุุกคนในทุุก
วััย และ SDG 3 : Good Health and Well-being สร้้างหลัักประกัันว่่าคนมีีชีีวิิตที่่�มีีสุุขภาพดีีและ
ส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสำหรัับทุุกคนในทุุกวััย  
SO3 : สร้้ า งการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ด้้ า นล้้ า นนาสร้้ า งสรรค์์ ซึ่่� ง ครอบคลุุ ม SDG 1 :
No poverty ขจััดความยากจน และ SDG 11 : Sustainable Cities and Communities ทำให้้
เมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์มีีความครอบคลุุม ปลอดภััย มีีภููมิิต้้านทานและยั่่�งยืืน
SO4 : สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านการจััดการศึึกษา ซึ่่�งครอบคลุุม SDG 4 : Quality
Education สร้้างหลัักประกัันว่่าทุุกคนมีีการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพอย่่างครอบคลุุมและเท่่าเทีียม และ
สนัับสนุุนโอกาสในการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต และ SDG 17 : Partnerships for the Goals เสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งของกลไกดำเนิินงานและหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระดัับโลก
SO5 : สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านการจััดการนวััตกรรม ตรงกัับ SDG 9 : Industry,
Innovation and Infrastructure สร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีความทนทาน ส่่งเสริิมการพััฒนา
อุุตสาหกรรมที่่�ครอบคลุุมและยั่่�งยืืนและส่่งเสริิมนวััตกรรม
SO6 : บริิหารจััดการองค์์กรเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ ซึ่่�งครอบคลุุม SDG 1 : No poverty
ขจััดความยากจน และ SDG 11 : Sustainable Cities and Communities ทำให้้เมืืองและ
การตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์มีีความครอบคลุุม ปลอดภััย มีีภููมิิต้้านทานและยั่่�งยืืน รวมถึึงแนวทาง
ประเมิินผลของ EdPEx/TQA

นอกจากยุุทธศาสตร์์เชิิงรุุกและยุุทธศาสตร์์ตามพัันธกิิจแล้้ว  มหาวิิทยาลััยยัังได้้ดำเนิิน
กิิจกรรมและสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนครบทุุก SDGs ไม่่ว่่าจะเป็็น SDG 5 : Gender
Equality การบรรลุุความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่สตรีี  และเด็็กหญิิง
SDG 6 : Clean Water and Sanitation ให้้มีีน้้ำใช้้ และบริิหารจััดการน้้ำและสุุขาภิิบาลอย่่างยั่่�งยืืน
สำหรัับทุุกคน SDG 8 : Decent Work and Economic Growth การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ยั่่�งยืืนและทั่่�วถึึง และการจ้้างงานเต็็มอััตรา SDG 10 : Reduced Inequality ลดความไม่่เท่่าเทีียม
ทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ SDG 14 : Life Below Water อนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์ทรััพยากร
ทางทะเล และมหาสมุุทร อย่่างยั่่�งยืืน SDG 15: Life on Land ปกป้้อง ฟื้้�นฟููและส่่งเสริิมการใช้้
ระบบนิิเวศน์์บนบกอย่่างยั่่�งยืืน SDG 16: Peace and Justice Strong Institutions ส่่งเสริิมสัังคม
ที่่�สงบสุุขทุุกคนเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรม สร้้างสถาบัันที่่�มีีความรัับผิิดชอบ และ SDG 17:
Partnerships for the Goals เสริิ ม สร้้ า งความแข็็ ง แกร่่ ง ของกลไกดำเนิิ น งานและหุ้้�นส่่ ว น
ความร่่วมมืือระดัับโลก ดัังจะเห็็นได้้จากกิิจกรรมและการดำเนิินงานที่่�ปรากฎในรายงาน SDGs
ฉบัับนี้้� ที่่�เป็็นเพีียงบางส่่วนของกิิจกรรมหรืือผลงานทั้้�งหมดที่่�มหาวิิทยาลััยได้้ดำเนิินการเพื่่�อให้้
บรรลุุสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�กำหนดไว้้
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: ขจััดความยากจน
: ขจััดความอดอยากสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
:	ส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคน
: 	ส่่งเสริิมโอกาสในการเรีียนรู้้�
: สร้้างความเท่่าเทีียมทางเพศสตรีีและความเสมอภาคระหว่่างเพศ
: จััดการน้้ำอย่่างยั่่�งยืืนและพร้้อมใช้้สำหรัับทุุกคน
: ให้้ทุุกคนเข้้าถึึงพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนได้้ตามกำลัังของตน
: 	ส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
: 	ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมที่่�ยั่่�งยืืนและนวััตกรรม
: ลดความเหลื่่�อมล้้ำทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ
: สร้้างเมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�ปลอดภััย
: สร้้างรููปแบบการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
: การดำเนิินการอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อแก้้ปััญหาโลกร้้อน
: อนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืน
: 	ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ที่่�ยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศบนบก
: 	ส่่งเสริิมสัันติิภาพและการเข้้าถึึงระบบยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกััน
: สร้้างความร่่วมมืือระดัับสากลต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ขจััดความยากจน

shorturl.asia/JLchS

ช่วยเหลือให้คำ�ปรึกษา แนะแนวทาง
การสร้างธุรกิจแก่ชุมชนในท้องถิ่น

เพื่อขจัดความยากจน และลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19

shorturl.asia/Q6GEy

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/21904

การลดภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านการศึึกษาของ
นัักศึึกษาหลัักสููตรปกติิและหลัักสููตรนานาชาติิ

โครงการฝึึกอบรมหลัักสููตร “การผลิิต
สตรอว์์เบอร์์รีีปลอดภััยภายใต้้โรงเรืือนอััตโนมััติิ”

ตามมติิ ค ณะรัั ฐ มนตรีี เ มื่่� อ วัั น ที่่� 27 กรกฎาคม 2564
เห็็นชอบมาตรการการลดภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านการศึึกษาของนิิสิิต
นัักศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาภาครััฐและเอกชนของกระทรวงการ
อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม สำหรัับนัักศึึกษาชาว
ไทยระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี แ ละระดัั บ บัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษาทุุ ก หลัั ก สูู ต ร 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงได้้ออกประกาศฯ เรื่่�องมาตรการการลด
ภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านการศึึกษาของนัักศึึกษา ภาคการศึึกษาที่่� 1
ปีีการศึึกษา 2564 เพื่่�อช่่วยเหลืือนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์ การแพร่่ ร ะบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยคำนวณจากค่่าธรรมเนีียมการศึึก ษา และค่่า
ธรรมเนีียมในการลงทะเบีียนกระบวนวิิชาและค่่าลงทะเบีียนเพื่่�อใช้้
บริิการของมหาวิิทยาลััย ดัังนี้้� 1) ส่่วนที่่�ไม่่เกิิน 50,000 บาทแรก
ให้้ลด 50% 2) ส่่วนที่่�เกิิน 50,000 บาท แต่่ไม่่เกิิน 100,000 บาท 
ให้้ลด 30% 3) ส่่วนที่่�เกิิน 100,000 บาท ให้้ลด 10%  
นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ พิิจารณาการขาดแคลน
ทุุนทรััพย์์อย่่างแท้้จริิงของนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยเปิิด
รัับสมััครนัักศึึกษาทุุกชั้้�นปีีเพื่่�อขอรัับทุุนการศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ สำหรัับนัักศึึกษาขาดแคลนทุุนทรััพย์์อย่่างแท้้จริิง ประจำ
ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ร่ว่ มกัับ ธนาคาร
เพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ (ธกส.) จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง
“การผลิิตสตรอว์์เบอร์์รีีปลอดภััยภายใต้้โรงเรืือนอััตโนมััติิ” ที่่�ลด
อุุณหภููมิิด้้วยระบบ Evaporative Cooling System เพื่่�อให้้กลุ่่�ม
เกษตรกรสมาชิิกของ ธกส.เพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�และพััฒนาทัักษะ
การเพาะปลููกสตรอว์์เบอร์์รีีด้้วยด้้วยเทคโนโลยีีโรงเรืือนที่่�ทัันสมััย
อย่่างครบวงจร  เมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมนคร 
ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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shorturl.asia/b7aFr

shorturl.asia/seaOU

โครงการสร้้างผู้้�ประกอบการชุุมชน
(Local Startups)

คลิินิิกหมอหนี้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
จัั ด ทำแนวทางการแก้้ ไ ขปัั ญ หาทางด้้ า นการเงิิ น ให้้ กัั บ บุุ ค ลากร
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่  โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการช่่วยเหลืือบุุคลากร
ที่่� ป ระสบปัั ญ หาด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การการเงิิ น ส่่ ว นบุุ ค คลผ่่ า น
“โครงการคลิินิกิ หมอหนี้้�” ซึ่่ง� เป็็นการให้้คำปรึึกษาหารืือถึึงแนวทาง
ในการแก้้ไขปััญหาด้้านการเงิิน ผ่่านผู้้�เชี่่�ยวชาญจากธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กำหนดการให้้บริิการคำปรึึกษาทุุกวัันศุุกร์์ตั้้ง� แต่่
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็็นต้้นไป โดยสามารถขอรัับคำปรึึกษา
ปััญหาได้้โดยตรงที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย

สำนัักงานเลขานุุการคณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการอุุทยาน
วิิทยาศาสตร์์ (สอว.) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิจัิ ยั และ
นวััตกรรม ร่่วมกัับอุุทยานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ จััดโครงการสร้้างผู้้�ประกอบการชุุมชน (Local Startups)
ภายใต้้แผนงานการส่่งเสริิมการนำนวััตกรรมไปใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�
เพื่่� อ พัั ฒ นาสัั ง คมและชุุ ม ชน (Area-based Innovation for
Community) ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย
คืือผู้้�นำและกลุ่่�มชุุมชน วิิสาหกิิจชุมุ ชน กลุ่่�มเกษตรกร สหกรณ์์ที่รว
่� ม
กลุ่่�มกัันเพื่่�อทำธุุรกิิจชุุมชน ที่่�มีีแนวความคิิดและต้้องการใช้้องค์์
ความรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ในการพััฒนา
และยกระดัับผลิิตภััณฑ์์ภายในชุุมชนให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
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ขจััดความอดอยากสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร

shorturl.asia/cQzYo

แบ่งปันน้ำ�ใจ

สร้างความปลอดภัย
แก่สุขภาพ

ตู้้�ปัันสุุข - ตู้้�ปัันน้้ำใจ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ นัักศึึกษาเก่่ามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ และผู้้�มีีจิิตศรััทธาในจัังหวััดเชีียงใหม่่ จััดตั้้�งตู้้�ปัันสุุข- ตู้้�ปัันน้้ำใจ 
เพื่่�อแบ่่งปััน ช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 อาทิิ
อาหารแห้้ง น้้ำดื่่ม� เครื่่อ� งอุุปโภค-บริิโภค และสิ่่ง� ของที่่จ� ำเป็็นต่่อการดำรง
ชีีวิิตโดยการนำสิ่่�งของจำเป็็นนำมาใส่่ภายในตู้้�ปัันสุุข-ตู้้�ปัันน้้ำใจ ได้้
shorturl.asia/ovRjk

โครงการรัับอาหารฟรีี สำหรัับนัักศึึกษา มช.
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ สโมสรนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ และสมาคมนัักศึึกษาเก่่ามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่  จัดั ทำโครงการ
รัับอาหารฟรีี สำหรัับนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อ COVID-19 เพื่่�อแจกจ่่ายอาหาร
สำหรัับนัักศึึกษา ซึ่่�งมีีร้้านอาหารภายในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เข้้าร่่วม
โครงการจำนวน 12 ร้้าน โดยจะแจกอาหารฟรีีตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน –
พฤษภาคม 2563

https://www.cmu.ac.th/th/article/41f15d19-37b5-4335-ab42-12b3f31d09ad

Food Safety CMU: มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
อาหารปลอดภััย ระยะที่่� 3
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่มุ่่�งเป็็นต้้นแบบด้้านอาหารปลอดภััย
ขยายผลสู่่�ภาคประชาสัังคม ยกระดัับสถานประกอบการ  OTOP และ
SME ตามนโยบายรัั ฐ เพื่่� อ ยกระดัั บ เมืืองเชีี ย งใหม่่ สู่่� การเป็็ น เมืือง
อุุตสาหกรรมอาหารและเป็็นศููนย์์กลางทางการแพทย์์ นำนวััตกรรม
การวิิจัยั ขัับเคลื่่อ� นการดููแลสุุขภาพและผู้้�สููงอายุุ ซึ่ง่� ถืือเป็็นโมเดลต้้นแบบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 3 ด้้าน คืือ การจััดการวััตถุุดิิบ การปรุุงอาหาร  และ
การส่่งเสริิมการบริิโภค โดยตรวจสอบตั้้�งแต่่ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าไปยััง
แหล่่งวััตถุุดิิบ รวมทั้้�งอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ทุุกคนในชุุมชน
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างความปลอดภััยในอาหาร
นอกจากนั้้�น สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ  มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ได้้จัดั กิิจกรรมการสร้้างกลุ่่�มผู้้�ผลิิตอาหารปลอดภััย เพื่่อ� ส่่งเสริิม
กระบวนการผลิิ ต และการจัั ด การพืืชผัั ก ปลอดสารเคมีี ฆ่่ า แมลง
อย่่างครบวงจร รวมถึึงขยายแหล่่งจำหน่่าย เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกสำหรัับ
ผู้้�บริิโภค โดยเกษตรกรจััดจำหน่่ายผัักปลอดภััย ไร้้สารเคมีี ด้้วยตนเอง
ณ ศููนย์์อาหารมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ทุุกวัันอัังคารและพฤหััสบดีี

shorturl.asia/cQzYo
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ส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคน

https://w2.med.cmu.ac.th/sdfoundation/news/sdfoundation-medical-mobility-supported/5625/

นำ�นวัตกรรมด้านการแพทย์

ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ชุมชน

ศููนย์์แก้้ ไขความพิิการบนใบหน้้าและกะโหลกศีีรษะ มููลนิิธิิเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริิ ฯ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

https://scfc.cmu.ac.th/

ตามพระราชดำริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี ให้้จััดตั้้�ง “ศููนย์์แก้้ไขความพิิการบนใบหน้้าและกะโหลกศีีรษะ” ร่่วมกัันระหว่่างมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่และสำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ สวทช. เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องในวโรกาสเจริิญพระชนมายุุ 65 พรรษา โดยโครงการนี้้�มีี
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยยากไร้้และครอบครััวที่่�มีีความพิิการบนใบหน้้าและกะโหลกศีีรษะให้้เข้้าถึึงการ
รัักษาและมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่ดี�  พั
ี ฒ
ั นาเครืือข่่ายความร่่วมมืือด้้านการรัักษาพยาบาลและงานวิิจัยั กัับศููนย์์สมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย อีีกทั้้�งได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านเทคโนโลยีี และการดำเนิินงานความร่่วมมืือแบบ
บููรณาการข้้ามศาสตร์์สาขาวิิชา ได้้แก่่ คณะแพทยศาสตร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ คณะเทคนิิคการแพทย์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ และสำนัักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

หน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�
มูู ล นิิ ธิิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มููลนิิธิิพััฒนามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และ
หน่่วยทัันตกรรมพระราชทาน คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ พร้อ้ มด้้วย ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลสอง พร้้อมทีีมทัันตกรรม
พยาบาล ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ และอาสาสมััครสาธารณสุุขหมู่่�บ้้านใน
พื้้�นที่่� และจิิตอาสา ร่่วมออกหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่� ปฏิิบััติิงานให้้
บริิการรัักษาทางการแพทย์์แก่่พระภิิกษุุสงฆ์์ สามเณร และประชาชน
โดยรอบชุุมชนโรงเรีียนวัังฟ่่อนวิิทยา พระปริิยััติิธรรม แผนกสามััญ
ศึึกษา อำเภอสอง จัังหวััดแพร่่ ซึ่่�งครอบคลุุมการตรวจสุุขภาพ 
ตรวจหมู่่�โลหิิต ตรวจหูู ฝัังเข็็มแผนจีีน รัักษาโรค บริิการแว่่นสายตา
งานทัันตกรรมและเภสััชกรรม

https://w2.med.cmu.ac.th/sdfoundation/news/sdfoundation-medical-mobility-supported/5625/
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https://greenoffice.oou.cmu.ac.th/activity/9a9e2f0ed47cb686f461f259a0b0734a

โครงการขัับเคลื่่�อนเลิิกสููบ ลดเชื้้�อ ป้้องกัันวิิกฤต
COVID-19

บริิการให้้คำปรึึกษาด้้านสุุขภาพจิิตสำหรัับ
นัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (CMU Mind)

สำนัั กงานมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้จััดโครงการ การ
รณรงค์์ห้้ามสููบบุุหรี่่� โครงการสำนัักงานสีีเขีียว มช (Anti-smoking
campaign, Green Office Project, CMU) ขึ้้�น เมื่่อ� วัันที่่� 3 สิิงหาคม
2564 เพื่่�อรณรงค์์ห้้ามสููบบุุหรี่่� การควบคุุมมลพิิษทางอากาศภายใน
สำนัักงาน โดยมีีการรณรงค์์ ดัังนี้้�
1. การรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่�
2. การติิดสััญลัักษณ์์เขตปลอดบุุหรี่่�
3. การจอดรถกรุุณาดัับเครื่่�องยนต์์
นอกจากนั้้�น ศาสตราจารย์์ ดร.วิิภาดา คุุณาวิิกติิกุลุ คณบดีี
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ประธานสมาพัันธ์์
เครืือข่่ า ยแห่่ ง ชาติิ เ พื่่� อ สัั ง คมไทยปลอดบุุ หรี่่�  จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่
ร่่วมเปิิดงาน “ขัับเคลื่่�อนเลิิกสููบ ลดเชื้้�อ ป้้องกัันวิิกฤต COVID-19
จัังหวััดเชีียงใหม่่” ในวัันศุุกร์์ที่่� 22 พฤษภาคม 2563 โดยภายในงาน
มีีพิิธีีมอบอุุปกรณ์์และสื่่�อในการรณรงค์์เนื่่�องในวัันงดสููบบุุหรี่่�โลก

งานพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษาสู่่�สากลและแนะแนว  กองพัั ฒ นา
นัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เปิิดให้้บริิการรัับคำปรึึกษาด้้าน
สุุขภาพจิิตสำหรัับนัักศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผ่่านเฟซบุ๊๊�ค
CMU Mind โดยเป็็นการให้้บริิการด้้านสุุขภาพจิิต แก่่นัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่  ใน 3 รููปแบบ กล่่าวคืือ 1) เผยแพร่่บทความ
ในการเสริิมสร้้างพลัังใจและความรู้้�ด้้านสุุขภาพจิิต 2) ตรวจสอบ
สุุขภาพจิิตผ่่านแบบวััดพลัังใจและแบบประเมิินในระบบ CMU SIS
และ 3)  นััดหมายเพื่่�อพููดคุุยกัับนัักจิิตวิิทยา นัักศึึกษาสามารถขอรัับ
คำปรึึกษาโดยการส่่งข้้อความผ่่านช่่องทางเฟซบุ๊๊�กที่่� https://www.
facebook.com/CMUMind เพื่่อ� นััดหมาย หรืือโทร 09 7924 8000
ในวัันจัันทร์์ - ศุุกร์์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

www.cmu.ac.th/th/article/731530de-6a0c-4c02-8604-e241a0a5b67d
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ส่่งเสริิมโอกาสในการเรีียนรู้้�

https://academicser.edu.cmu.ac.th/news/1809-o6b4v0nu3hl0o1ljvxq3

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
ด้านการศึกษาสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน

งานสััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ ส่่วนภููมิิภาค
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นเจ้้าภาพ
จััดงานสััปดาห์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ ส่่วนภููมิิภาค ประจำปีี 2564
ระหว่่างวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564 และ 27 - 28 สิิงหาคม 2564
ณ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในรููปแบบ Online โดย
บางกิิจกรรมจััดในรููปแบบ Onsite ซึ่่�งในปีี 2564 ได้้กำหนดหััวข้้อ
(Themes) ในการจััดงานมุ่่�งเน้้นวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Science for SDGs, Science for everyone) ภายในงานประกอบ
ด้้วยกิิจกรรม นิิทรรศการเทิิดพระเกีียรติิฯ นิิทรรศการวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี และกิิจกรรมจากภาควิิชาและศููนย์์วิิจััยฯ
การจัั ด งานครั้้� ง นี้้� มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ สนัั บ สนุุ น และเปิิ ด
โอกาสให้้ เ ยาวชนได้้ แ สดงทัั ก ษะ ความรู้้�ความสามารถทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีต่่อสาธารณชน เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เยาวชน
และประชาชนได้้ มีี ส่่ ว นร่่ ว ม และตระหนัั ก ถึึ ง ความสำคัั ญ ของ
วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี ที่่� เ ป็็ น พื้้� น ฐานสำคัั ญ ในการพัั ฒ นา
ประเทศ  ตลอดจนเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืืออัันดีีระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

https://www.cmu.ac.th/th/article/50c5bb89-eb0a-4d4f-9463-86eb1e1f69e7

CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้จััดกิิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE
2020 ในรููปแบบออนไลน์์ ระหว่่างวัันที่่� 14 - 15 พฤศจิิกายน 2563 ผ่่าน
2 ช่่องทาง ดัังนี้้�
1. โปรแกรม Zoom : Webinar
2. Facebook Live (https://www.facebook.com/cmuofficial)
เพื่่อ� เผยแพร่่ข้อ้ มููลหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี ทั้้ง� หลัักสููตรภาษาไทยและ
หลัักสููตรนานาชาติิ และกระจายโอกาสให้้นัักเรีียน นัักศึึกษา ครูู ผู้้�ปกครอง และ
ผู้้�สนใจทั่่� ว ไปสามารถเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล หลัั ก สูู ต รและข้้ อ มูู ล ทางการศึึ ก ษาของ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว

shorturl.asia/7NXSC
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โครงการอบรมหลัักสููตรกฎหมายปกครอง
และวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง รุ่่�นที่่� 3
คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้จััดให้้มีีโครงการอบรมหลัักสููตร
กฎหมายปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง รุ่่�นที่่� 3 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้าง
มาตรฐานในการพััฒนาศัักยภาพและเพิ่่�มขีีดความสามารถของบุุคลากรภาครััฐและบุุคคล
ที่่�สนใจทั่่�วไป อีีกทั้้�งสามารถนำความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปปรัับใช้้ในการปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�ตน
เกี่่�ยวข้้อง ให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงในปััจจุุบััน โดยจััดการอบรมแบ่่งเป็็น 2 หลัักสููตร คืือ
1) สำหรัับหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก ก.ศป. 2) หลัักสููตรวุุฒิิบััตร โดยเปิิดรัับสมััคร
สำหรัับผู้้�ที่่�มีีวุุฒิิการศึึกษาด้้านนิิติิศาสตร์์และไม่่มีีวุุฒิิดัังกล่่าว  กำหนดเปิิดโครงการฯ
ระหว่่างเดืือนกัันยายน 2564 – เมษายน 2565 เรีียนทุุกวัันเสาร์์และวัันอาทิิตย์์
shorturl.asia/tPpKk

โครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ภาษาไทยแก่่นัักเรีียน
และชุุมชนบนพื้้�นที่่�สููง ตามแนวพระราชดำริิของสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดโครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ภาษาไทยแก่่นัักเรีียนและชุุมชนบนพื้้�นที่่�สููงฯ ลงพื้้�นที่่�นิิเทศและติิดตามการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ภาษาไทยแก่่นัักเรีียนบนพื้้�นที่่�สููงประกอบด้้วยครูู 15 คน จาก
4 โรงเรีียน (โรงเรีียนบ้้านอููตููม โรงเรีียนบ้้านยางเปา โรงเรีียนผีีปานเหนืือ และ
โรงเรีี ย นบ้้ า นนาเกีี ย น) และจัั ด กิิ จ กรรมสำหรัั บ นัั ก เรีี ย นชั้้� น ประถมศึึ ก ษาและ
มััธยมศึึกษาตอนต้้น จำนวน 224 คน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�ด้้าน
ภาษาไทยแก่่นัักเรีียนบนพื้้�นที่่�สููง ผ่่านกิิจกรรมการผลิิตสื่่�อ การสัันทนาการ  และ
จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบบููรณาการภาษา ศิิลปะ และชุุมชน เพื่่�อพััฒนาทัักษะการ
สื่่�อสารของผู้้�เรีียนบนพื้้�นที่่�สููงต่่อไป ณ โรงเรีียนบ้้านอููตููม อำเภออมก๋๋อย จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ในระหว่่างวัันที่่� 25 - 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563

https://academicser.edu.cmu.ac.th/news/1809-o6b4v0nu3hl0o1ljvxq3
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สร้้างความเท่่าเทีียมทางเพศสตรีีและความเสมอภาคระหว่่างเพศ

https://www.wow2-cmuspp.com/

บรรลุุความเท่าเทียมกันทางเพศ

พัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเกิดความ
เสมอภาคอย่างแท้จริง

โครงการ Women in Engineering
จากข้้อมููลปีี พ.ศ. 2564 พบว่่านัักศึึกษาผู้้�สมััครเข้้าศึึกษา
ต่่อในคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในระดัับปริิญญา
ตรีีประกอบด้้วยนัักศึึกษาเพศชายต่่อนัักศึึกษาเพศหญิิง จำนวน
ร้้อยละ  55:45 ดัังนั้้�น คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จึงึ ได้้เปิิดหลัักสููตรภายใต้้
โครงการ Women in Engineering โดยผู้้�สมััครต้้องเป็็นนัักเรีียน
เพศหญิิงเท่่านั้้�น เปิิดรัับสมััครนัักเรีียนผู้้�จบการศึึกษาสายสามััญ
แผนการเรีียนวิิทยาศาสตร์์-คณิิตศาสตร์์หรืือเทีียบเท่่าและมีีผลการ
เรีียนเฉลี่่ย� สะสมชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 - 6 (5 เทอม) ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3.50
ผู้้�สมััครสามารถยื่่�นแฟ้้มสะสมผลงาน พร้้อมส่่งเรีียงความเพื่่�อแสดง
แนวคิิดว่่ามีีความตั้้�งใจที่่�จะปฏิิบััติิตััวเป็็นวิิศวกรที่่�ดีีและมีีความเป็็น
ผู้้�นำด้้านวิิศวกรรม ซึ่่�งเปิิดรัับนัักศึึกษาเพศหญิิงจำนวน 10 คนต่่อปีี

shorturl.asia/d5MgB

การแต่่งกายตามเพศสภาพเข้้ารัับพระราชทาน
ปริิญญาบััตรของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ได้้ อ อกประกาศมหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีี ย งใหม่่ เรื่่� อ ง การแต่่ ง กายและข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ ส ำหรัั บ ผู้้�เข้้ า รัั บ
พระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต ร  ในพิิ ธีี พร ะราชทานปริิ ญ ญาบัั ต ร 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยอนุุญาตให้้บัณ
ั ฑิิตแต่่งกายตามเพศสภาพ 
เข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตรในปีี พ.ศ. 2563 โดยผู้้�ที่่�จะเข้้ารัับ
พระราชทานปริิญญาบััตรต้้องยื่่�นคำร้้องต่่อมหาวิิทยาลััยฯ เพื่่�อขอ
อนุุญาตแต่่งกายในพิิธีีตามเพศสภาวะที่่�แตกต่่างจากเพศกำเนิิด  
เนื่่�องจากเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องละเอีียดอ่่อนและแตกต่่างจากแนวปฏิิบััติิ
ของมหาวิิทยาลััยที่่�ถืือปฏิิบััติิมาโดยตลอด

shorturl.asia/std4U
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Women Leading Our Connected World
(WOW) Season 2:
Ordinary Women
สถาบัั น นโยบายสาธารณะ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
จััดกิิจกรรม Online Exhibition เกี่่�ยวกัับการสำรวจแนวคิิดของ
ผู้้�หญิิ ง ในหลากหลายวัั ย สะท้้ อ นผ่่ า นมุุ ม มองด้้ า นความรู้้�สึึ ก และ
ความเป็็ น อยู่่�ของผู้้�หญิิ ง ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
โรค COVID-19 และการปรัับตััว ความกัังวลและความคาดหวัังของ
คนไทย ผ่่านหััวข้้อ Women Li(fe)brary Talk สำรวจผ่่านการเก็็บ
ข้้อมููล Online และการสััมภาษณ์์จากสตรีีกลุ่่�มตััวอย่่างจำนวน
1,003 คน ต่่อสถานการณ์์โรคระบาดในปีี 2564 เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ด้้านสุุขภาพและการดำรงชีีวิิตและสะท้้อนแนวคิิดดัังกล่่าวไปยััง
รััฐบาล

shorturl.asia/L4XKj

21

จััดการน้้ำอย่่างยั่่�งยืืนและพร้้อมใช้้สำหรัับทุุกคน

สร้างระบบการจัดการ

การอนุรักษ์ การวางแผนใช้น้ำ�
สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ธนาคารน้้ำใต้้ดิิน (Groundwater Bank)
สำนัั ก บริิ ก ารวิิ ช าการ  มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ดำเนิิ น
โครงการจััดทำสื่่อ� วีีดิทัิ ศน์
ั อ์ อนไลน์์ ธนาคารน้้ำใต้้ดินิ (Groundwater
Bank) โดยได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืือจาก เทศบาลตำบลเมืืองงาย
อำเภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ ในการสนัับสนุุนถ่่ายทำวีีดิิทััศน์์
ซึ่่�งวััตถุุประสงค์์ในการจััดทำสื่่�อวีีดิิทััศน์์ออนไลน์์ ธนาคารน้้ำใต้้ดิินนี้้�
เพื่่� อ สร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�ในการแก้้ ปัั ญ หาภัั ย แล้้ ง ในชุุ ม ชนผ่่ า นคลัั ง
ความรู้้�และเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์ที่ป่� ระชาชนสามารถ
เข้้าถึึงได้้ง่า่ ยในยุุคปััจจุบัุ นั  ส่่งเสริิมและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
การสร้้ า งธนาคารน้้ำใต้้ ดิิ น ที่่� ส ามารถสร้้ า งขึ้้� น ได้้ เ องในชุุ ม ชน
เตรีียมพร้้อมแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้้ำใช้้ทางการเกษตรยามที่่�
เกิิดภััยแล้้ง ก่่อให้้เกิิดผลผลิิตตามที่่�คาดหวัังและสร้้างรายได้้ให้้แก่่
ชุุมชนได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน เมื่่อ� วัันศุุกร์์ที่่� 5 มิิถุนุ ายน 2563 ณ ตำบลเมืืองงาย
อำเภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่
https://www.uniserv.cmu.ac.th/news/100366/

แบบจำลองการไหลของน้้ำบาดาลใน 3 มิิติิ
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ทำแบบจำลอง
การไหลของน้้ำบาดาลใน 3 มิิติิโดยจำลองการไหลของน้้ำบาดาล
ภายใต้้สภาวะไม่่คงที่่� โดยรวบรวมข้้อมููลจากพื้้�นที่่�แอ่่งน้้ำบาดาล
เชีียงใหม่่ ลำพููน ซึ่่�งเป็็นเขตชุุมชนหนาแน่่นและมีีปริิมาณการใช้้
น้้ำสููงเพื่่�อประเมิินปริิมาณน้้ำบาดาลกัักเก็็บ ปริิมาณน้้ำฝนที่่�เติิม
น้้ำบาดาลในแต่่ละปีี โดยศึึกษาข้้อมููลทางธรณีีวิิทยา อุุทกธรณีีวิิทยา
อุุตุุนิิยมวิิทยา การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน และปริิมาณการใช้้น้้ำในพื้้�นที่่�
แอ่่งน้้ำบาดาลเชีียงใหม่่-ลำพููน อัันเนื่่อ� งมาจากการเปลี่่ย� นแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศที่่�ส่่งผลให้้เกิิดภััยแล้้ง ฝนไม่่ตกตามฤดููกาล ส่่งผล
ให้้น้้ำบาดาล ระดัับตื้้น� เกิิดลดระดัับลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� เป็็นสััญญาณ
บ่่งชี้้�ให้้เห็็นถึึงปริิมาณการใช้้น้้ำอย่่างไม่่สมดุุลกัับอััตราเติิมน้้ำโดย
ธรรมชาติิ
จากการศึึกษานี้้�พบว่่า ปริิมาณการใช้้น้้ำอย่่างปลอดภััย
ซึ่่�งไม่่ทำให้้ระดัับน้้ำบาดาลลดลงเร็็วเกิินไป (Safe Yield) มีีค่่า
51 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
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มาตรการประหยััดน้้ำ
สำนัักส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม มช.

shorturl.asia/6UTQM

สำนัักส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ดำเนิินนโยบาย
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมตามเกณฑ์์สำนัักงานสีีเขีียว (Green Office) ของกรมส่่งเสริิมคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำหนดมาตรการการ
ใช้้พลัังงานและทรััพยากรของสำนัักฯ ประจำปีี พ.ศ. 2564 และขอความร่่วมมืือจาก
บุุคลากรทุุกคน ร่่วมมืือกัันประหยััดพลัังงาน และทรััพยากร โดยถืือเป็็นหน้้าที่รั่� บั ผิิดชอบ
ในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้� 1) มาตรการการประหยััดน้้ำ คืือ การใช้้น้้ำประปาอย่่าง
ประหยััด หมั่่�นตรวจสอบการรั่่�วซึึมของน้้ำอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อลดการสููญเสีียน้้ำอย่่าง
เปล่่าประโยชน์์ ไม่่เปิิดน้้ำทิ้้�งไว้้ขณะล้้างหน้้า แปรงฟััน ฟอกสบู่่�ล้้างมืือ ปิิดก๊๊อกน้้ำให้้
สนิิททุุกครั้้�งเมื่่�อเลิิกใช้้น้้ำ เป็็นต้้น 2) มาตรการบำรุุงรัักษา คืือ หมั่่�นตรวจสอบและ
ซ่่อมแซมรอยรั่่�วต่่างๆ ของอุุปกรณ์์อย่่างสม่่ำเสมอ หากพบจุุดที่่�มีีการรั่่�วไหล ให้้
ซ่่อมแซม/แจ้้งซ่่อมทัันทีี เพื่่�อลดการสููญเสีียน้้ำ และควรเลืือกใช้้สุุขภััณฑ์์ที่่�มีีระบบ
ประหยััดน้้ำ

ระบบสารสนเทศสำหรัับเฝ้้าระวััง ติิดตาม ตรวจสอบปริิมาณ
และคุุณภาพน้้ำ

https://eng.cmu.ac.th/?p=16857

ทีีมวิิจัยั จากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ดำเนิินการวิิจัยั
และพััฒนาระบบสารสนเทศสำหรัับเฝ้้าระวััง ติิดตาม ตรวจสอบปริิมาณ และคุุณภาพ
น้้ำร่่วมกัับ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และตััวแทนประชาชน เพื่่�อนำเสนอระบบ
ตลอดจนหารืือ กำหนดตำแหน่่งติิดตั้้ง� สถานีีวัดั ปริิมาณ และคุุณภาพน้้ำแบบโทรมาตร 
ในตำแหน่่งที่่�เหมาะสมของแม่่น้้ำปิิง แม่่น้้ำกวง และแม่่น้้ำวััง โดยจะติิดตั้้�งสถานีีวััด
ปริิมาณ และคุุณภาพน้้ำแบบโทรมาตร (Quality and Quantity water station:
QQ) จำนวน 20 สถานีี ซึ่่�งแต่่ละสถานีีประกอบด้้วยระบบตรวจวััดย่่อย 2 ระบบ ส่่ง
ข้้อมููลแบบตามเวลาจริิง (Real time) ได้้แก่่ 1) ระบบตรวจวััดระดัับน้้ำ ตรวจวััดค่่า
ระดัับน้้ำในลำน้้ำ และปริิมาณน้้ำฝน 2) ระบบตรวจวััดคุุณภาพน้้ำเบื้้�องต้้น ตรวจวััด
ค่่ า ออกซิิ เ จนละลาย (Dissolved Oxygen: DO), อุุ ณ หภูู มิิ ,  ค่่ า การนำไฟฟ้้ า
(Electrical Conductivity),  และค่่าความเป็็นกรด-เบสของน้้ำ (pH) เป็็นต้้น
ระบบนี้้� จะส่่งข้้อมููลแบบ Real time เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการเฝ้้าระวััง
แจ้้งเตืือนภััยและดำเนิินการบริิหารจััดการน้้ำ ทั้้�งกรณีีน้้ำเสีียและน้้ำท่่วมได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้� ยัังมีีระบบสารสนเทศฐานข้้อมููลกลางที่่�เอื้้�อต่่อการวางแผน
พััฒนาซึ่่�งท้้องถิ่่�นสามารถเข้้าถึึงและใช้้ข้้อมููลได้้เอง ถืือเป็็นการพััฒนาเครืือข่่าย
การบริิหารจััดการพื้้�นที่่� ประชาชนและชุุมชนโดยรอบเกิิดความตระหนัักในการใช้้
ประโยชน์์จากลำน้้ำได้้อย่่างยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งเป็็นต้้นแบบการพััฒนา และอยู่่�ร่่วมกััน
ระหว่่างชุุมชน ตลอดจนการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้้ำ ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ ให้้เป็็นเมืือง
ท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าอยู่่�ต่่อไป  
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ให้้ทุุกคนเข้้าถึึงพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนได้้ตามกำลัังของตน

รักษาสิ่งแวดล้อม

และสร้างพลังงานจากธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด
อย่างยั่งยืน
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ศููนย์์ผลิิตก๊๊าซ CBG จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ “เชิิงพาณิิชย์์แห่่งแรกของ มช.“
ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีและต้้นแบบระบบผลิิตก๊๊าซไบโอมีีเทนอััด CBG (Compressed Biomethane Gas) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง 3 องค์์กร ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ บริิษััท ซีีพีีพีี จำกััด (โรงงานสกััดน้้ำมัันปาล์์ม) อำเภอบางสะพานน้้อย
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ และ ฝ่่ายธุุรกิิจ NGV บริิษััท ปตท.จำกััด (มหาชน) ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิงสำหรัับยานยนต์์ทดแทนการใช้้ก๊๊าซ
ธรรมชาติิอััดสำหรัับยานยนต์์ (NGV) ซึ่่�งเป็็นการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์แห่่งแรกของ มช. ดำเนิินงานโดย สถาบัันวิิจััยและพััฒนาพลัังงานนครพิิงค์์
ภายใต้้งบประมาณเงิินรายได้้มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน 2562 โดยผลิิตก๊๊าซ CBG ที่่�มีีกำลัังการผลิิต 6 ตัันต่่อวััน และ
จำหน่่ายให้้กัับทาง บริิษััท ปตท.จำกััด(มหาชน) มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 100 ตััน  

โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
กัับมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน) ลงนาม
สััญญาความร่่วมมืือโครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา โดย
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จะเป็็นผู้้�รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากบีีซีีพีีจีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�ลงทุุน พััฒนา
ติิดตั้้�ง และบริิหารจััดการระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
อาคารภายในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จำนวนกว่่า 150 อาคาร รวมถึึงระบบกััก
เก็็บพลัังงาน (Energy Storage System) รวมกำลัังการผลิิตติิดตั้้�งขั้้�นต่่ำ 12
เมกะวััตต์์ เป็็นระยะเวลา 20 ปีี  ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ตั้้�งเป้้าหมายเป็็น
มหาวิิทยาลััยอััจฉริิยะ (Smart University) จากการผลิิตและซื้้�อขายไฟฟ้้าจาก
พลัั ง งานสะอาดภายในมหาวิิ ท ยาลัั ย ด้้ ว ยเทคโนโลยีี บ ล็็ อ กเชนเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ซึ่่�งนอกจากจะเป็็นการนำนวััตกรรมมาเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับการ
ติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟท็็อปบนอาคารต่่างๆ แล้้ว  การที่่�แต่่ละอาคารสามารถซื้้�อขาย
ไฟฟ้้ากัันเองภายในมหาวิิทยาลััยทั้้�งหมดโดยไม่่มีีไฟส่่วนเกิินหรืือเหลืือใช้้ ไม่่
กลายเป็็นของเสีียหรืือสููญเปล่่า จะทำให้้เกิิดเศรษฐกิิจหมุนุ เวีียน หรืือ  Circular
Economy อัันเป็็นแนวทางในการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
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ระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์สำหรัับ
ระบบลดความชื้้�นอากาศในห้้องเก็็บเมล็็ดกาแฟ
อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ภาคเหนืือ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้คิดิ ค้้นระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
สำหรัั บ ระบบลดความชื้้� น อากาศในห้้ อ งเก็็ บ เมล็็ ด กาแฟให้้
กลุ่่�มวิิ ส าหกิิ จชุุ ม ชน โดยได้้ ส่่ ง มอบพร้้ อ มติิ ด ตั้้� ง ระบบดัั ง กล่่ า ว 
ณ กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชมหมู่่�  9 กาแฟเลอตอโกล อำเภอท่่าสองยาง
จัังหวััดตาก เมื่่�อวัันที่่� 23 มิิถุุนายน 2564
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สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า มช.(Charging Station)
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ไ ด้้ จัั ด ตั้้� ง สถานีี อัั ด ประจุุ ไ ฟฟ้้ า
พลัังงานสะอาด (Charging Station) จากพลัังงานโซลาร์์เซลล์์ของ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยสามารถรองรัับยานยนต์์ได้้ทั้้�งรถแบบ
Hybrid ที่่�มีีการใช้้ไฟฟ้้าร่่วมกัับเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน Plugin
Hybrid (PHEV) และรถไฟฟ้้าที่่�ใช้้ไฟฟ้้า 100% (All Electric Car)
ใช้้เวลาในการชาร์์จแต่่ละครั้้�งประมาณ 30-40 นาทีี สำหรัับรถยนต์์
ไฟฟ้้าที่่�นั่่�งส่่วนบุุคคลไม่่เกิิน 5 ที่่�นั่่�ง วิ่่�งได้้ระยะทางมากกว่่า 150
กิิโลเมตรต่่อครั้้�ง   โดยทางสถานีีฯ ได้้เปิิดให้้บริิการฟรีี ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2561 จนถึึงปััจจุุบััน และกำลัังจะดำเนิินการให้้บริิการผ่่าน
แอปพลิิเคชััน EleXA ของการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตในวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
อััตราค่่าบริิการ 6.50บาท/kWh เพื่่อ� ให้้ทุกุ คนสามารถเข้้าถึึงพลัังงาน
สมัั ย ใหม่่ ที่่� ยั่่� ง ยืืนในราคาที่่� ย่่ อ มเยา และช่่ ว ยลดการปล่่ อ ยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้มากถึึงร้้อยละ 20
สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าพลัังงานสะอาด (Charging Station)
นัับเป็็นเทคโนโลยีีและนวััตกรรมพลัังงานสีีเขีียวที่่�สำคััญ ที่่�จะช่่วย
ผลัักดัันให้้มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ต่่อยอดความเป็็นมหาวิิทยาลััย
สีี เ ขีี ย ว  ลดการพึ่่� ง พาน้้ำมัั น เชื้้� อ เพลิิ ง และลดผลกระทบด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม ก้้าวสู่่� CMU Smart City-Clean Energy มหาวิิทยาลััย
อััจฉริิยะ พลัังงานสะอาด เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

shorturl.asia/Qt1FN
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ส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืน

shorturl.asia/6Xrgi

ส่งเสริมรายได้และสร้าง
ความสุขจากการทำ�งาน
อย่างยั่งยืน

shorturl.asia/h8csL

โครงการ จ้้างงานประชาชน มช.
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้รัับอนุุมััติิจากกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม เป็็นหน่่วยงานจ้้าง ของโครงการ
จ้้างงานประชาชน มช. จ้้างงานในระยะที่่� 2 จำนวน 2,963 อััตรา ระยะปฏิิบััติิงาน 3 เดืือน ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม-กัันยายน 2563 ทั้้�งนี้้�มีี
บุุคลากรของมหาวิิทยาลััย และภาคีีเครืือข่่าย 333 โครงการ ได้้นำความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรม มาสร้้างการเรีียนรู้้� ฝึึกฝนทัักษะ และ
ช่่วยปรัับกระบวนการคิิดของผู้้�รัับจ้้างงาน เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะใหม่่จากการปฏิิบััติิจริิง ได้้กระบวนการคิิดแบบใหม่่ ก่่อให้้เกิิดทำงานหลากหลาย
ลัักษณะ เช่่น
1. การพััฒนาทัักษะต่่างๆ ทางด้้านวิิชาการ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาชุุมชน
2. ฐานข้้อมููลทรััพยากรท้้องถิ่่�นเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน ตามแนวทางของงานฐานทรััพยากรท้้องถิ่่�น ของ
เครืือข่่าย อพ.สธ.
3. การฝึึกทัักษะความชำนาญเฉพาะด้้านในการประกอบอาชีีพ
4. การฝึึกฝนเป็็นผู้้�ประกอบการ SME หรืือ Start up เป็็นต้้น

การอบรมให้้ความรู้้�ของกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพแบบ Webinar
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ตามที่่� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งเริ่่�มต้้นเมื่่�อ
วัั น ที่่� 1 กรกฎาคม 2556 เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ พนััก งานมหาวิิ ท ยาลัั ย มีี ก ารออม
ในระหว่่างปฏิิบััติิงาน และจะได้้มีีทุุนทรััพย์์ไว้้สำหรัับเลี้้�ยงชีีพในวััยเกษีียณ ซึ่่�ง
มหาวิิทยาลััยฯ สนัับสนุุนการออมโดยจ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนในอััตราร้้อยละ 5
ของเงิินเดืือน ทุุกเดืือน และให้้สมาชิิกสามารถหัักเงิินสะสมของตนเองเข้้ากองทุุน
ในอััตราร้้อยละ 5 – 15 ของเงิินเดืือน
ในปีี 2563 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ดำเนิินการโครงการอบรมในรููปแบบ
Webinar ให้้ความรู้้�เรื่่�องกองทุุนสำรองมหาวิิทยาลััยใหม่่ โดยวิิทยากรจากบริิษััท
หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำกััด มาให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกองทุุนสำรอง
เลี้้�ยงชีีพ อััพเดทสถานการณ์์เศรษฐกิิจและการลงทุุน โดยให้้ความรู้้�แก่่สมาชิิก 4
ด้้านดัังนี้้�
1. กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพคืืออะไร และสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
2. ข้้อบัังคัับกองทุุนของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ภายใต้้กองทุุนสำรอง
เลี้้�ยงชีีพ เค มาสเตอร์์ พููล ฟัันด์์ ซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้ว 
3. นโยบายการลงทุุน
4. การสมััครเข้้าเป็็นสมาชิิก และการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร
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สวััสดิิการของพนัักงานมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้จััดประชุุมและอยู่่�ในระหว่่างการ
พิิจารณามอบสวััสดิิการแก่่บุุคลากรมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ แบ่่งเป็็น
3 ประเด็็นหลััก กล่่าวคืือ
ประเด็็ น ที่่� 1 เรื่่� อ ง เงิิ น สวัั สดิิ ก ารค่่ารัั ก ษาพยาบาล
(20,000 บาท) รัับเงิินสนัับสนุุนค่่ารัักษาพยาบาล การทำประกััน
สุุขภาพเพิ่่�มเติิม การรัับเงิินสบทบเพิ่่�มเติิมในวััยเกษีียณ จากกองทุุน
สนัับสนุุนประกัันสัังคม ผ่่านกองทุุนสวััสดิกิ ารพนัักงานมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่
ประเด็็นที่่� 2 เรื่่�อง เงิินช่่วยเหลืือกรณีีออกจากงาน เมื่่�อ
ทำงานครบ 25 ปีี และหรืืออายุุ 55 ปีี กองทุุนสวััสดิิการพนัักงาน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จะมอบสวััสดิิการเงิินช่่วยเหลืือในอััตราที่่�สููง
กว่่าเดิิมในโครงการเกษีียณก่่อนกำหนด
ประเด็็นที่่� 3 เรื่่�อง การปรัับชื่่�อตำแหน่่งของบุุคลากรสาย
ปฏิิบััติิการ “ตำแหน่่งพนัักงานปฏิิบััติิงาน” การปรัับชื่่�อตำแหน่่ง
ของงานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะงานที่่�ทำและเอื้้�อประโยชน์์ใน
การขอตำแหน่่งชำนาญการในลัักษณะงานที่่�ปฏิิบััติิ ส่่งผลถึึงความ
ก้้าวหน้้าในชีีวิิตการทำงานของบุุคลากรมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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การสััมมนาทางวิิชาการและนิิทรรศการตลาดนััด
ผู้้�ประกอบการสหกิิจศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

shorturl.asia/om53r
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สำนัักพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
จััดการสััมมนาทางวิิชาการและนิิทรรศการตลาดนััดผู้้�ประกอบการ 
สหกิิจศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (Cooperative Education Fair
2020) ครั้้�งที่่� 2 ในวัันพุุธที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ศาลาอ่่างแก้้ว 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ สำหรัับนัักศึึกษาที่่�กำลัังจะไปปฏิิบััติิสหกิิจ
ศึึกษาในปีีการศึึกษา พ.ศ. 2563 โดยมีีอาจารย์์ และผู้้�แทนจากสถาน
ประกอบการ จำนวน 550 คน เข้้าร่่วม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเปิิดโอกาส  ให้้
นัักศึึกษาได้้พบปะผู้้�ประกอบการ และเกิิดความร่่วมมืือในการพััฒนา
หลัักสููตรสหกิิจศึึกษา ระหว่่างผู้้�แทนจากสถานประกอบการกัับ
คณะ/วิิทยาลััย อีีกทั้้�งยัังเปิิดเวทีีเสวนามุุมมองต่่าง ๆ เพื่่�อทราบถึึง
ผลสะท้้อนการดำเนิินงาน สหกิิจศึึกษา และเกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียน
รู้้�ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�แทนจากสถานประกอบการ นััก ศึึกษา และ
อาจารย์์

ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมที่่�ยั่่�งยืืนและนวััตกรรม
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พัฒนางานวิจัย เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์

อย่างแท้จริง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ระดับพื้นฐานสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

โครงการกระตุ้้�นการสร้้างหน่่วยวิิจััยและพััฒนา
ในสถานประกอบการที่่�มีีความพร้้อม และมีีศัักยภาพ
ในการตั้้�งหน่่วยวิิจััยและพััฒนา
อุุทยานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ริิเริ่่�มโครงการ 
การกระตุ้้�นการสร้้างหน่่วยวิิจััยและพััฒนาในสถานประกอบการ จำนวน 10 กลุ่่�ม
ประเภทธุุรกิิจ ได้้แก่่
1. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมยานยนต์์สมััยใหม่่
2. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ
3. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มรายได้้ดีีและการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ
4. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีีชีีวภาพ
5. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมแปรรููปอาหาร
6. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมหุ่่�นยนต์์เพื่่�อการอุุตสาหกรรม
7. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมการบิินและโลจิิสติิกส์์
8. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพและเคมีีชีีวภาพ
9. กลุ่่�มอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
10. กลุ่่�มอุุตสากรรมการแพทย์์ครบวงจร
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โครงการดัังกล่่าวจะมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญลงพื้้�นที่่� ให้้คำปรึึกษา พร้้อมพััฒนาแผนการพััฒนาหน่่วยวิิจััยและพััฒนา (R&D Blueprint) และสนัับสนุุน
ทุุนให้้สถานประกอบการที่่�มีีศัักยภาพและความพร้้อมในการสร้้างหน่่วยวิิจััยและพััฒนาในสถานประกอบการ โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัับการปรึึกษา
และการพััฒนาแผน R&D Blueprint  

การต่่อยอดงานวิิจััยเชิิงพาณิิชย์์สู่่� บริิษััท “อ่่างแก้้ว โฮลดิ้้�ง จำกััด”
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มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่สนัับสนุุนการนำ 4 บริิษััท  Deep Tech Startup ได้้แก่่
1) บริิษััท โนเว็็ม อิินโนเวชั่่�น จำกััด นวััตกรรมด้้านวิิจััยและพััฒนาอุุปกรณ์์รากฟัันเทีียม 2) บริิษััท 
สไมล์์ ไมเกรน จำกััด เป็็นแพลตฟอร์์ม AI เพื่่�อผู้้�ป่่วยไมเกรน 3) บริิษััท  ลอจิิกซ์์เอด จำกััด
ผลิิต GoGo Board ชุุดหุ่่�นยนต์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�สำหรัับเยาวชน 4) บริิษััท อิินโนเอดจ์์ โกโก จำกััด
ผู้้�ออกแบบแพลตฟอร์์มการประเมิินความเจ็็บปวดในผู้้�สููงอายุุสมองเสื่่อ� ม ที่่อ� ยู่่�ภายใต้้การบ่่มเพาะ
ของอุุทยานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เข้้า “อ่่างแก้้ว โฮลดิ้้�ง” เพื่่�อเปิิด
ระดมทุุน Venture Capital หนุุน Startup ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงต่่อยอดสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจกว่่า
3,200 ล้้านบาท ภายใน 3 ปีี ก่่อให้้เกิิดการจ้้างงานมากกว่่า 500 คน ซึ่่�งนัักศึึกษาที่่�จบออกมา
ในหลาย ๆ สาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีโอกาสในการทำงานมากขึ้้�น เป็็นการยกระดัับเศรษฐกิิจและสัังคม
พื้้�นที่่�ในอนาคต และล่่าสุุดแม่่ข่่ายอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ภาคเหนืือ ได้้สร้้างแพลตฟอร์์มในการปั้้�น
Deep Tech Startup จากงานวิิจััยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยอาจารย์์ นัักวิิจััย และนัักศึึกษา
ที่่�ทำงานวิิจััยนั้้�น สามารถถืือหุ้้�นในบริิษััทที่่�ตั้้�งขึ้้�นได้้ เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจฐาน
นวััตกรรมเชิิงพื้้�นที่ ส
่� อดรัับกัับภารกิิจของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในการเป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งการ
สร้้างผู้้�ประกอบการ และตอบโจทย์์แผนพััฒนาเชีียงใหม่่เมืืองแห่่งสตาร์์ตอััพ ซึ่่ง� ถืือเป็็นส่่วนสำคััญ
ในการยกระดัับภููมิิภาคและประเทศไทยต่่อไป
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เทคโนโลยีี UTD RF

โรงงานต้้นแบบนวััตกรรมอาหารครบวงจร
“ต้้นทางแห่่งความฝััน” ของ Startup และ SMEs

คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้คิิดค้้นเทคโนโลยีี
การกำจััดแมลงและไข่่แมลงในข้้าวสารด้้วยคลื่่�นความถี่่�วิิทยุุ (Uniform
Thermal Distribution of Radio Frequency Technology: UTD
RF) เพื่่�อทำให้้อาหารสะอาดและปลอดภััยโดยใช้้เทคโนโลยีีไปทดแทน
สารเคมีี โดยใช้้หลักั การคลื่่น� ความถี่่วิ� ทยุ
ิ ทีุ่ เ่� กิิดจากไฟฟ้้าแรงดัันสููง ส่่งผ่่าน
ไปยัังข้้าว ทำให้้เกิิดการสั่่�นสะเทืือนในระดัับโมเลกุุล จนเกิิดพลัังงาน
สะสมเป็็นความร้้อนกระจายไปอย่่างรวดเร็็วและสม่่ำเสมอในระยะเวลา
อัันสั้้�น ทำให้้สามารถกำจััดแมลงและไข่่แมลงในข้้าวสารได้้ทั้้�งวงจรชีีวิิต
โดยไม่่เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของข้้าว 
นอกจากนี้้� โ ครงการดัั ง กล่่ า วเป็็ น ตัั ว อย่่ า งในการถ่่ า ยทอด
เทคโนโลยีีสำหรัับการใช้้งานจริิงในเชิิงอุุตสาหกรรม โดยเปิิดให้้เกษตรกร
สามารถนำข้้าวสารมาทดลองใช้้เทคโนโลยีีนี้้ไ� ด้้ฟรีี พร้อ้ มประกัันคุุณภาพ
ผ่่านเครื่่�องหมายรัับรอง UTD RF และบริิการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์
นวััตกรรมอย่่างครบวงจรจากอุุทยานฯ และเป็็นที่่�มาของการพััฒนา
เทคโนโลยีี UTD RF มาสู่่�  “เครื่่� อ งกำจัั ด มอดและไข่่ ม อดด้้ ว ยคลื่่� น
ความถี่่วิ� ทยุ
ิ ุ (BIO-Q)” โดยติิดตั้้ง� และใช้้งานจริิงที่่โ� รงสีีสหกรณ์์การเกษตร
เพื่่�อการตลาดลููกค้้า ธกส.
สำหรัับ เทคโนโลยีี UTD RF เป็็นอีีกหนึ่่�งเทคโนโลยีีทางเลืือก
ที่่�น่่าสนใจสำหรัับผู้้�ประกอบการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง วิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม (SMEs) ซึ่่�งจะเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ตััวผลิิตภััณฑ์์ และสามารถ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในเชิิงพาณิิชย์์ได้้จริงิ  อีีกทั้้�งเป็็น “ตราประทัับรัับรองความ
ปลอดภััยในข้้าว” ถืือเป็็นทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�บริิโภค และจะช่่วยส่่งเสริิม
และยกระดัับมาตรฐานข้้าวไทยอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

อุุทยานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
(CMU STeP) เป็็นแม่่ข่่าย ดำเนิินงานร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเครืือข่่ายใน
ภาคเหนืือ สร้้างโรงงานต้้นแบบนวััตกรรมอาหารครบวงจรเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาของอุุตสาหกรรมอาหารในพื้้�นที่่� และเป็็นสะพานเชื่่�อมโยงการ
ทำงานระหว่่างภาครััฐ มหาวิิทยาลััย เอกชน และภาคสัังคม โดยมีีภารกิิจ
คืือ ให้้บริิการและให้้คำปรึึกษาในการผลิิตสิินค้้าแปรรููป เช่่าใช้้เครื่่�องมืือ
เครื่่� อ งจัั ก รสำหรัั บ ผู้้�ประกอบการในกลุ่่�มธุุ รกิิ จอุุ ต สาหกรรมอาหาร 
รวมถึึงบริิการ ส่่งต่่อตรวจวััดคุุณภาพสารอาหาร และการวิิเคราะห์์ต่า่ ง ๆ
จากห้้องปฏิิบััติิการ ภายใต้้เครืือข่่ายอุุทยานฯ อีีกทั้้�งช่่วยต่่อยอดผลงาน
วิิจัยั สู่่�การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมอาหารที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานให้้
เกิิดขึ้้�นจริิงผ่่านการให้้บริิการอย่่างครบวงจรในปริิมาณที่่�เหมาะสมกัับ
ความสามารถของภาคเอกชน โดยเริ่่�มเปิิดให้้บริิการเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ปีี พ.ศ. 2563
การทำงานของโรงงานต้้นแบบนวััตกรรมอาหารครบวงจร
ขณะนี้้�มีีการทำงานร่่วมกัับ 2 กลุ่่�มหลััก ๆ คืือ SMEs ประมาณ 80 ราย
และ Startup 20 ราย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ โดยจุุดเด่่น
ของโรงงานต้้นแบบคืือการแปรรููปผลิิตผลทางการเกษตรเป็็นนวััตกรรม
อาหาร  และนำไปสู่่�การยกระดัับอุุตสาหกรรมอาหารในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
ได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต
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ลดความเหลื่่�อมล้้ำทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ
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สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ�
ด้านการศึกษา สังคม
เพื่อเข้าถึึงการศึึกษา
อย่างเท่าเทีียมกััน

สืืบสาน-ต่่อยอดนวััตกรรมเชิิงพาณิิชย์์โครงการ
นวััตกรรมรากฟัันเทีียม Novem
ศูู น ย์์ ค วามเป็็ น เลิิ ศท างทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม คณะทัั น ต
แพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เริ่่ม� ต้้นทำการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับรากเทีียม
จนได้้รัับการรัับรอง ระบบมาตรฐาน ISO13485 และ CE MarkCD
จากสหภาพยุุโรป  และพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรมหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ได้้พระราชทานชื่่�อรากเทีียมชุุดแรก
นี้้�ว่่า “ฟัันยิ้้�ม” เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย 10,000 ราย ในโครงการรากฟััน
เทีียมเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว  เนื่่�องในโอกาส
พระราชพิิธีีมหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ใน พ.ศ. 2550
จากนั้้�นได้้ทำวิิจัยั ร่่วมกัับบริิษัท พี
ั  ดั
ี บั บลิิว พลัส วิ
ั จัิ ยั และพััฒนา
รากเทีียมอีีกระบบหนึ่่�ง ซึ่่�งนำมาใช้้ได้้ทุุกกรณีีการรัักษาเพื่่�อให้้ทััดเทีียม
กัับระบบรากเทีียมชั้้�นนำของต่่างประเทศ จนสามารถผ่่านมาตรฐาน CE
Mark เป็็นระบบที่่� 2 ต่่อมาพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศรฯ ได้้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะนัักวิิจัยั เข้้าเฝ้้าทููลละอองธุุลีพร
ี ะบาท 
และพระราชทานชื่่�อรากเทีียมรุ่่�นที่่� 2 นี้้�ว่่า “ข้้าวอร่่อย” ให้้แก่่กระทรวง
สาธารณสุุขนำไปรัักษาผู้้�ป่่วย ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาสที่่�มีีปััญหาในการใส่่
ฟัันปลอม 8,400 ราย ในโครงการรากฟัันเทีียมและฟัันเทีียมพระราชทาน
999 ชุุด เนื่่อ� งในโอกาส พระราชพิิธีมี หามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธัันวาคม 2554
อีีกทั้้�ง ได้้รัับพระบรมราโชวาทเรื่่�อง “ค้้นคว้้า ปฏิิบััติิ พััฒนา”
เพื่่�อสนองพระราชดำริิดัังกล่่าวนี้้� ความเป็็นเลิิศทางทัันตกรรมรากเทีียม
ร่่วมกัับบริิษััท พีี ดัับบลิิว พลััส  ในการวิิจััยและพััฒนา “รากฟัันเทีียม
ขนาดเล็็กเพื่่�อช่่วยยึึดฟัันเทีียมแบบถอดได้้” ซึ่่�งรากฟัันเทีียมนี้้�สามารถ
ฝัังโดยไม่่เปิิดเหงืือก ใช้้ยึึดได้้ทัันทีี ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศนวััตกรรมแห่่ง
ชาติิ ด้้านสัังคม ประจำปีี พ.ศ. 2558 และได้้รัับรางวััลเหรีียญทองและ
เหรีียญเงิินกลุ่่�มนวััตกรรมด้้านการแพทย์์ จากการประกวดและแสดง
นิิทรรศการงานวิิจััยและสิ่่�งประดิิษฐ์์ในระดัับนานาชาติิ “The 46th
International Exhibition of Inventions Geneva”
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ท้้ายสุุด ได้้ก้า้ วสู่่�มิิติใิ หม่่ของการนำผลงานวิิจัยั มาต่่อยอดในเชิิง
พาณิิ ช ย์์ ภายใต้้ ก ารดูู แ ลของอุุ ท ยานวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่�งเป็็นนโยบายของมหาวิิทยาลััย ในการผลัักดััน
ให้้นัักวิิจััยต่่อยอดผลงานวิิจััยไปสู่่�การเป็็น Startup จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งเป็็น
บริิษัทั เพื่่อ� ทำการวิิจัยั และพััฒนาอุุปกรณ์์รากฟัันเทีียม NOVEM DENTAL
IMPLANT ในชื่่�อ Novem Innovation ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อให้้สามารถ
เชื่่�อมต่่อกัับระบบดิิจิิทััลทางทัันตกรรม และระบบรากฟัันเทีียม Novem
นี้้�ได้้ถููกอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิเพื่่�อนำไปใช้้ในโครงการบิ๊๊�ก ร็็อค (Big Rock)
ของรััฐบาล โดยกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (วท.)
ดัังนั้้�น กล่่าวสรุุปได้้ว่่าโครงการนี้้�สามารถลดความเหลื่่�อมล้้ำใน
ด้้านการรัักษา เมื่่�อเทีียบกัับมาตรฐานการรัักษาที่่�เป็็นเลิิศ  
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โครงการครูู(รัักษ์์)ถิ่่�น คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/page/about-project

คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้รัับการคััดเลืือกจาก สำนัักงานกองทุุน
เพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) ให้้เป็็นสถาบัันผลิิตและพััฒนาครููภายใต้้โครงการ
ครูู(รัักษ์์)ถิ่่�น ปีีที่่� 3 ในหลัักสููตรสาขาวิิชาประถมศึึกษา เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการศึึกษาและ
ผลิิตครููรุ่่�นใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของโรงเรีียนในชุุมชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกลประมาณ
2,000 แห่่ง เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้้ำทางการศึึกษา ด้้วยการช่่วยเหลืือโรงเรีียนซึ่่�งประสบปััญหา
ขาดแคลนครูู ซึ่่�งจำเป็็นต้้องได้้รัับการดููแลให้้ดำรงอยู่่�ต่่อไปได้้ เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการศึึกษา
ให้้แก่่เยาวชนในท้้องถิ่่�น เนื่่�องจากครููขอย้้ายบ่่อย ส่่งผลให้้ครููไม่่เพีียงพอกัับชั้้�นเรีียนโดยเฉพาะ
ในระดัับประถมศึึกษา
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โครงการสอนเสริิมสำหรัับนัักศึึกษาพิิการ
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งานบริิการสนัับสนุุนนัักศึึกษาพิิการ กองพััฒนานัักศึึกษา จััด
โครงการสอนเสริิมสำหรัับนัักศึึกษาพิิการประจำภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการ
ศึึกษา 2563 เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพิิการทั้้�ง 59 คน ได้้มีีโอกาสทบทวน
บทเรีียนก่่อนสอบ ผ่่านผู้้�สอนเสริิมที่่�มีีความรู้้�และมากประสบการณ์์ใน
กระบวนวิิชานั้้�น ๆ ทำให้้นัักศึึกษาพิิการเข้้าใจเนื้้�อหาสาระของกระบวน
วิิชาเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้�น ฝึึกฝนวิิธีีการคิิดวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ที่่�นำไปสู่่�
ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้และชััดเจนมากขึ้้น�  รวมถึึงมีีความต่่อเนื่่อ� งในการ
พััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนรู้้�และกระบวนการคิิด ทำให้้นัักศึึกษาพิิการ
สามารถรัักษาระดัับผลการเรีียนให้้ผ่า่ นเกณฑ์์เช่่นเดีียวกัับนัักศึึกษาทั่่�วไป
อีี ก ทั้้� ง ยัั ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาผู้้�พิิ ก ารมีี ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ หน้้ า ที่่� ขั้้� น
พื้้�นฐานของการใช้้ชีีวิิตในสัังคมด้้วยตนเอง นอกจากนั้้�นการสอนเสริิมยััง
เป็็นการเสริิมสร้้างคุุณลัักษณะ “จิิตอาสา” ให้้เกิิดกัับนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยที่่�มาช่่วยสอนเสริิมให้้กัับนัักศึึกษาพิิการ อัันเป็็นการสร้้าง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ให้้เป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันอย่่าง
แท้้จริิง
นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิการล่่ามภาษามืือสำหรัับนัักศึึกษาบกพร่่อง
ทางการได้้ยิินในภาคเรีียนที่่� 1/2564 ผ่่านระบบ Online ให้้สอดคล้้อง
กัับมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด COVID-19 และ WFH เพื่่�อรัักษา
มาตรฐานการเรีียนการสอนและมุ่่�งหวัังให้้นัักศึึกษาพิิการเข้้าถึึงเนื้้�อหา
เช่่นเดีียวกัับการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน

ทุุน THAILAND INTERNATIONAL
POSTGRADUATE PROGRAMME (TIPP)
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ส่่ ง เสริิ ม นโยบายด้้ า นการทูู ต โดย
สนัับสนุุนการให้้ทุุนการศึึกษาภายใต้้โครงการ TIPP ซึ่่�งเป็็นกลไกหลัักใน
การขัับเคลื่่อ� นนโยบายทางการทููตในรููปแบบ Soft Diplomacy ที่่รั� ัฐบาล
ไทยใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือในการผลัั ก ดัั น ยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารต่่ างประเทศเพื่่�อ
กระชัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ  และมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
ศัักยภาพของหน่่วยงาน/สถาบัันการศึึกษาของไทยในการจััดหลัักสููตร
นานาชาติิให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิและเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ไทยเป็็น
ศููนย์์กลางความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ระดัับภููมิิภาคใน
สาขาที่่�ไทยมีีความพร้้อม รวมทั้้�งเพื่่�อเสริิมสร้้างเครืือข่่าย ความเชื่่�อมโยง
และความร่่วมมืือในการดำเนิินงานร่่วมกััน (Institutional Linkages)
ระหว่่างหน่่วยงานและสถาบัันการศึึกษาของไทยกัับต่่างประเทศ  โดย
นัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้รับั การจััดสรรทุุนประจำปีี 2563-2564
จำนวน 51 ทุุน ภายใต้้ 6 หลัักสููตร ได้้แก่่ 1) Environmental Science
2) Veterinary Public Health 3) Nursing Science 4) Public Policy
5) Food Science and Technology 6) Social Science and
Technology
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สร้้างเมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�ปลอดภััย

shorturl.asia/3Iqmt

สร้างสรรค์ ส่งเสริม สังคม

วิถีชีวิตล้านนาสู่ความยั่งยืน
ของชุมชน

ยุุทธศาสตร์์ล้้านนาสร้้างสรรค์์
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในฐานะสถาบัันการศึึกษาแห่่งแรก
ในภาคเหนืือ เป็็นที่่�รวบรวมองค์์ความรู้้�ด้้านล้้านนาคดีีศึึกษาที่่�เข้้ม
แข็็งที่สุ่� ดุ  สืืบเนื่่อ� งมาจากแผนพััฒนาการศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ระยะที่่� 11 ซึ่่�งทำให้้เกิิดยุุทธศาสตร์์ด้้านล้้านนา ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการ
ค้้นคว้้าวิิจัยั  ภููมิปัิ ญ
ั ญาล้้านนาในอดีีต และหลัักสููตรการเรีียนการสอน
เกี่่�ยวกัับ “ล้้านนาคดีีศึึกษา” โดยมีีความร่่วมมืือของ 4 คณะ คืือ
คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะสัังคมศาสตร์์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
และคณะวิิจิิตรศิิลป์์ ก่่อให้้เกิิดกลยุุทธ์์ “4 แจ่่งล้้านนา” อัันได้้แก่่
ภููมิิปััญญาล้้านนา คลัังความรู้้�ล้้านนา ล้้านนาสร้้า งสรรค์์ และ
ภูู มิิ ทัั ศน์์ วัั ฒ นธรรมล้้ า นนา โดยมุ่่�งเป้้ า ให้้ วัั ฒ นธรรม ประเพณีี
วิิถีชิี วิิ ติ ล้้านนาให้้อยู่่�ในวิิถีชีี วิี ติ ของคนในปััจจุบัุ นั และทำให้้วัฒ
ั นธรรม
ล้้านนากลัับมามีีชีีวิิตชีีวาอีีกครั้้�งหนึ่่�ง โดยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้
จััดทำพื้้�นที่่�แห่่งวััฒนธรรมและการสร้้างสรรค์์ในรููปแบบของกาด
วััฒนธรรม ณ สำนัักส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรมและหอศิิลปวััฒนธรรม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่ง� จะช่่วยขัับเคลื่่อ� นพลัังของการสืืบสานและ
สร้้างสรรค์์อัันจะนำมาซึ่่�งความยั่่�งยืืนในอนาคตของมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่
ดัังจะเห็็นได้้ว่่า พิิพิิธภััณฑ์์เรืือนโบราณล้้านนา มช. ได้้รัับ
รางวััลพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�ดีีเด่่น ประจำปีี 2563 (Museum
Thailand Awards 2020) ประเภทพิิพิิธภััณฑ์์ด้้านสัังคม ศิิลปะ
และวััฒนธรรมดีีเด่่น ด้้านการอนุุรัักษ์์และสืืบสาน (พ.ศ. 2563) เมื่่�อ
วัันที่่� 17 กัันยายน 2563 ณ ซีี อาเซีียน ออดิิทอเรีียม (C ASEAN
Auditorium) อาคารไซเบอร์์เวิิลด์์ กรุุงเทพมหานคร 
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1. Smart Energy - นำเทคโนโลยีีมาใช้้ “อนุุรัักษ์์พลัังงาน”
2. Smart Environment - การบริิหารจััดการ “สิ่่�งแวดล้้อม
อััจฉริิยะ”
3. Smart Mobility - ระบบสััญจรอััจฉริิยะสะดวกและ
ปลอดภััยด้้วยเทคโนโลยีี
4. Smart Community - ชุุมชนอััจฉริิยะ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดความสมดุุลระหว่่างธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
อัันงดงาม และเทคโนโลยีีอัันก้้าวหน้้าในฐานะสถาบัันการศึึกษาแห่่งแรก
ของล้้านนาที่่�ได้้ก้้าวสู่่�การเป็็นต้้นแบบเมืืองอััจฉริิยะ หรืือ CMU Smart
Campus  

เมืือง “อยู่่�ดีีมีีสุุข” แห่่งมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เริ่่�มโครงการมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่:
(เมืือง) มหาวิิทยาลััยอััจฉริิยะ พลัังงานสะอาด (CMU Smart City Clean Energy) โดยได้้รัับการคััดเลืือกจากกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน ให้้เป็็น 1 ใน 7 องค์์กรต้้นแบบ ของ
โครงการสนัับสนุุนการออกแบบเมืืองอััจฉริิยะ และได้้พัฒ
ั นามาเป็็น CMU
Smart Campus โดยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้นำจุุดเด่่นในการพััฒนา
นวััตกรรมด้้านพลัังงาน รวมทั้้�งให้้ความสำคััญต่่อการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน มาจััดทำเป็็นแผนพััฒนาการศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ระยะที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีียุุทธศาสตร์์เชิิงรุุกใน
ด้้านนวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน นำไปสู่่�การออกแบบ “แผน
แม่่บทการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (CMU Smart
City - Clean Energy)” โดยมีีหลัักเกณฑ์์ในการขัับเคลื่่�อน ได้้แก่่
การพัั ฒ นารูู ป แบบและโครงสร้้ า งของเมืืองที่่� ส อดรัั บ กัั บ แนวคิิ ด ของ
เมืืองอััจฉริิยะ การส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิม
การใช้้พลัังงานทดแทน และการนำเทคโนโลยีีสารสนเทศ  และข้้อมููล
มาช่่วยในการบริิหารจััดการทรััพยากร ใน 4 รููปแบบได้้แก่่
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รถไฟฟ้้ารุ่่�นใหม่่ ใช้้พลัังงานสะอาด
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ยงใหม่่ ได้้ก ำหนดยุุทธศาสตร์์ต ามพัั น ธกิิ จ
เชิิงรุุก นวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน โดยใช้้แนวคิิดในการ
บริิหารจััดการบนข้้อมููลจริิง (Data Driven Management) โดยมีีการ
ดำเนิินการเชิิงรุุกทั้้�งด้้านกายภาพ  การปลููกฝัังจิิตสำนึึกให้้นัักศึึกษา
บุุคลากร รวมไปถึึงการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการปรัับปรุุง
การจััดการพลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ มีีเป้้าหมายเป็็นผู้้�นำในการสร้้าง
การจััดการเทคโนโลยีีนวััตกรรมสีีเขีียวที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อนำไปสู่่�การเป็็นเมืือง
อััจฉริิยะต้้นแบบและเป็็นฐานในการต่่อยอดนำไปใช้้พััฒนาเมืืองและ
ประเทศ 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้มีีการเปิิดตััวรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
รุ่่�นใหม่่ สำหรัับบริิการนัักศึึกษา บุุคลากร  บอกตำแหน่่งรถและที่่�นั่่�ง
แบบ Real time ผ่่าน CMU Mobile Application มุ่่�งสู่่�เมืืองต้้นแบบ
อััจฉริิยะ พลัังงานสะอาด ณ ศููนย์์กลางขนส่่งมวลชนมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 6 มกราคม 2564
ในปััจจุบัุ นั ระบบขนส่่งมวลชนมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ให้้บริิการ
ด้้วยยานยนต์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้าซึ่่�งถืือเป็็นพลัังงานสะอาด
เป็็นหลััก จำนวน 40 คััน โดยที่ข่� นาดและมิิติขิ องรถเหมาะสมกัับการขัับขี่่�
ภายในมหาวิิทยาลััย ปรัับเปลี่่�ยนระบบแบตเตอรี่่�เป็็นแบบลิิเทีียมไอออน
ฟอสเฟต ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและอายุุการใช้้งานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น สามารถใช้้
งานได้้ตลอดทั้้�งวัันต่่อการชาร์์จ 1 ครั้้�ง มีีการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยเพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการ  
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สร้้างรููปแบบการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
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ปลูกฝังจิตสำ�นึกในการใช้

ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อม
ผ่านกระบวนการ 3Rs (Reduce,

Reuse, Recycle) และ Zero Waste

ศููนย์์บริิหารจััดการชีีวมวลครบวงจร
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จััดตั้้�งศููนย์์บริิหารจััดการชีีวมวลครบวงจร เพื่่�อ
บริิหารจััดการขยะมููลฝอยที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่แบบครบ
วงจร ด้้วยแนวคิิด Zero Waste คืือ การลดปริิมาณขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง เพื่่�อให้้
เหลืือขยะที่่�นำไปกำจััดน้้อยที่่�สุุดจนกลายเป็็นศููนย์์ และยัังเปลี่่�ยนขยะให้้เป็็น
พลัังงานนำกลัับมาใช้้ต่่อไป สร้้างจิิตสำนึึกให้้แก่่นัักศึึกษาและบุุคลากร รวมทั้้�ง
เป็็นต้้นแบบให้้แก่่ภาคประชาสัังคมว่่า การบริิหารจััดการขยะและเปลี่่�ยนขยะ
ให้้เป็็นพลัังงานสามารถเกิิดขึ้้�นได้้จริิง ภายใต้้การดำเนิินงานของสถาบัันวิิจััย
และพััฒนาพลัังงานนครพิิงค์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (ERDI-CMU)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่นัักศึึกษาและ
บุุคลากรในการคััดแยกขยะ ด้้วยการแบ่่งขยะเป็็น 6 ประเภท ได้้แก่่ 1) ขยะ
ทั่่�วไป / ขยะเปีียก (ทิ้้�งลงในถัังขยะสีีน้้ำเงิิน) 2) ขยะรีีไซเคิิล / ขยะขายได้้ /
ขยะแห้้ง (ทิ้้�งลงในถัังขยะ สีีเหลืือง) 3) ขยะอิินทรีีย์์ หรืือเศษอาหาร กาก ไขมััน
น้้ำมัันทอด (ทิ้้�งในโรงอาหาร และห้้องเตรีียมอาหาร) 4) ขยะอัันตราย / ขยะติิด
เชื้้�อ (ขยะอัันตราย เช่่น หลอดไฟ ถ่่านไฟฉาย ทิ้้�งลงในถัังขยะสีีแดง ส่่วนขยะ
ติิดเชื้้�อที่่�เกิิดจากการใช้้ในกระบวนการตรวจวิินิิจฉััยทางการแพทย์์ คััดแยกใน
ถุุงขยะสีีแดง รวบรวมโดยพนัักงาน ทำความสะอาด) 5) ขยะชีีวมวล (หมายถึึง
เศษหญ้้า เศษไม้้ - นำส่่งโรงชีีวมวลฯ ) 6) เศษวััสดุกุ่ อ่ สร้้าง / โฟม (ส่่งให้้เทศบาล
นำไปกำจััด)  
นอกจากนี้้� ใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยเพิ่่�มคุุณค่่าและมููลค่่าของขยะ ได้้แก่่
เทคโนโลยีีการคััดแยกขยะ เทคโนโลยีีก๊๊าซชีีวภาพสำหรัับหมัักย่่อยร่่วม และ
เทคโนโลยีีการผลิิตก๊๊าซไบโอมีีเทนอััด (CBG) เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการจััดการ
ขยะแบบครบวงจร  โดยขยะทั่่�วไปจะถููกนำไปหมัักย่่อย เพื่่�อผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ 
ใช้้ เ ป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง สำหรัั บ ผลิิ ต กระแสไฟฟ้้ า เพื่่� อ ใช้้ ใ นมหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
และปรัับปรุุงคุุณภาพเพื่่�อใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงสำหรัับรถตู้้�สาธารณะ ขส.มช. เพื่่�อวิ่่�ง
รัับ - ส่่งนัักศึึกษาและบุุคลากรในมหาวิิทยาลััย อีีกทั้้�ง ยัังมีีการนำขยะพลาสติิก
มาแปรรููปกลัับมาใช้้ใหม่่ในรููปของส่่วนผสมในการผลิิตแอสฟััลต์์คอนกรีีตชนิิด
ผสมร้้อน บล็็อกปููพื้้�น และยางมะตอยชนิิดผสมเสร็็จซึ่่�งนัับว่่าเป็็นพลัังงาน
ทดแทนที่่� ม าจากขยะที่่� เ กิิ ด ประโยชน์์ อ ย่่ า งเป็็ น รูู ป ธรรมและเห็็ น ผล และ
ถืือเป็็นการบริิหารจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นต้้นแบบที่่�ทำได้้จริิงเพื่่�อให้้
หน่่วยงานต่่างเข้้ามาศึึกษา

shorturl.asia/84hMz

shorturl.asia/DUOCL

42

คนไทยไร้้ E-Waste
สืืบเนื่่�องจากโครงการ CMU Smart City Clean Energy
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ร่ว่ มลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ภายใต้้โครงการ “คนไทยไร้้ E-Waste” กัับ บริิษัท 
ั แอดวานซ์์ ไวร์์เลส 
เน็็ทเวอร์์ค จำกััด เพื่่�อขยายจุุดรัับทิ้้�ง E-Waste ทั่่�วมหาวิิทยาลััย
18 จุุด เพื่่�อช่่วยสร้้างการตระหนัักรู้้�ให้้นัักศึึกษาและบุุคลากร  มช.
เห็็นถึึงอัันตรายของขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สร้้างเครืือข่่ายในการดููแล
สิ่่�งแวดล้้อม รวบรวมขยะและกำจััดอย่่างถููกวิิธีี ช่่วยลดปริิมาณและ
ช่่วยลดมลพิิษและสารปนเปื้้อ� นของสารอัันตรายจากขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์
อีีกทั้้�งช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ยุุทธศาสตร์์เชิิงรุุกของมหาวิิทยาลััยด้้านนวััตกรรม พลัังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม  โดยขยะ E-Waste ทั้้�งหมดของโครงการจะถููกรวบรวม
และนำไปกำจััดแบบถููกวิิธีีด้้วยกระบวนการ Zero Landfilled

shorturl.asia/8KVWA

shorturl.asia/SritJ

ปััจจุุบััน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
สำนัักงานวิิจััยแห่่งชาติิ หรืือ วช. ให้้เป็็นสถาบัันแม่่ข่่ายดำเนิิน
“โครงการมหาวิิทยาลััยแม่่ข่่ายด้้านมาตรฐานความปลอดภััยห้้อง
ปฏิิบััติิการ” เพื่่�อบริิหารจััดการความปลอดภััยของห้้องปฏิิบััติิการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสารเคมีีในภาคเหนืือตอนบน และ “โครงการเครืือข่่าย
วิิจัยั ภููมิภิ าคด้้านมาตรฐานความปลอดภััยห้้องปฏิิบัติั กิ าร (ภาคเหนืือ)”
เพื่่� อ เป็็ น ต้้ น แบบมาตรฐานความปลอดภัั ย ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร
ให้้แก่่สถาบัันการศึึกษา มหาวิิทยาลััยในส่่วนภููมิิภาคภาคเหนืือ
มหาวิิทยาลััยลููกข่่ายและหน่่วยงานที่่�สนใจ 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ พร้้อมยกระดัับมาตรฐานความ
ปลอดภััยของห้้องปฏิิบััติิการให้้มีีความก้้าวหน้้า มีีการพััฒนาที่่�เป็็น
ระบบและมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถขัับเคลื่่อ� นและเป็็นแรงผลัักดัันให้้
เกิิดการดำเนิินงานระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนทำให้้บุุคลากรทั้้�ง
มหาวิิทยาลััยสามารถเข้้าถึึงการทำงานที่่�ปลอดภััยและมีีสุุขภาพดีี

ศููนย์์บริิหารจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
(CMU SH&E)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ตระหนัักและแสดงความรัับผิิดชอบ
ในความปลอดภััยของบุุคลากรที่่�ทำงานในห้้องปฏิิบััติิการวิิจััย และ
ตระหนัักการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในสัังคมท้้องถิ่่�น จึึงได้้จััดตั้้�งศููนย์์
CMU SH&E ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นหน่่วยงานกลางในการดููแลรัับผิิดชอบ
ครอบคลุุมมาตรฐานความปลอดภััย 3 ด้้าน คืือ ความปลอดภััยห้้อง
ปฏิิบััติิการ ความปลอดภััยทางชีีวภาพ และความปลอดภััยทางรัังสีี
รวมถึึงสนัับสนุุนความรู้้�ทางเทคนิิค มีีการอบรมให้้กัับนัักศึึกษา
อาจารย์์ บุุคลากรและนัักวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเป็็นนโยบายจััดการ
แนวทางที่่�ชััดเจนให้้มีีมาตรฐานเดีียวกััน
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ดำเนิินการอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อแก้้ปััญหาโลกร้้อน

https://acair.cmu.ac.th/?p=4119

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ด้วยนวัตกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต

5 นวััตกรรมพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตรัับวิิกฤต
PM 2.5 สำหรัับชาว มช.
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ตระหนัักถึึงความสำคััญ และพร้้อม
เป็็นกำลัังสำคััญในการร่่วมมืือกัันแก้้ไขปััญหาหมอกควัันและ PM 2.5
ตลอดจนเดิินหน้้าพััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อรัับมืือวิิกฤตฝุ่่�นอย่่าง
สร้้างสรรค์์ แบบครบทุุกมิิติิ จึึงได้้จััดตั้้�งคณะทำงานด้้านวิิชาการเพื่่�อ
สนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาหมอกควัันภาคเหนืือ ซึ่่�งเป็็นการรวมตััว
ของคณาจารย์์ผู้้�ชำนาญในหลายสาขาวิิชา ผ่่านเครื่่อ� งมืือ 5 นวััตกรรม
ติิดตามคุุณภาพอากาศดัังนี้้�
1. ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจในการบริิหารจััดการ
เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล (Fire Management Decision
Support System) หรืือ FireD (ไฟดีี)
2. ระบบการพยากรณ์์ คุุ ณ ภาพอากาศประเทศไทย
“Thai Air Quality”

3. NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Health
Index หรืือ ดัั ช นีี คุุ ณ ภาพอากาศเพื่่� อ สุุ ข ภาพ
ชาวเหนืือ)
4. DUSTBOY เครื่่�องวััดปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กใน
อากาศด้้ ว ยระบบเซนเซอร์์ ก ารตรวจวัั ด คุุ ณ ภาพ
อากาศและการเตืือนภััยมลพิิษทางอากาศ 
5. เทคโนโลยีีอากาศยานไร้้คนขัับตรวจจัับความร้้อน
(Thermal Imaging UAV)
โดยนวััตกรรมดัังกล่่าวถืือเป็็นศููนย์์กลางในการให้้ข้้อมููลที่่�
ถููกต้้อง ดำเนิินงานศึึกษาวิิจัยั เสนอแนวทาง และถ่่ายทอดนวััตกรรม
รวมถึึงนำมาซึ่่�งการพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยหน่่วยงานและประชาชน
สามารถติิดตามคุุณภาพอากาศเพื่่�อการรัับมืือและเฝ้้าระวััง  

https://www.cmu.ac.th/th/article/2dec8006-607f-4838-ad7b-3f6cd7062477
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CMU Model: คิิดและทำใหม่่หยุุดปััญหาไฟป่่า
ภาคเหนืืออย่่างยั่่�งยืืน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้จััดตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อสนัับสนุุน
การแก้้ ไ ขปัั ญ หาหมอกควัั น ภาคเหนืือ ซึ่่� ง เป็็ น การรวมตัั ว ของ
คณาจารย์์ในหลายสาขาวิิชา ที่่�จะมาให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ควบคู่่�ไปกัับ
การดำเนิินงานศึึกษาวิิจััย เสนอแนวทาง และถ่่ายทอดนวััตกรรมใน
การแก้้ไขปััญหา รวมถึึงเริ่่ม� ขัับเคลื่่อ� น “CMU Model” ให้้เป็็นโมเดล
ต้้นแบบการแก้้ปััญหาหมอกควัันอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีการทำงาน
แบบบููรณาการทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และให้้ชุุมชน
เข้้ า มามีี ส่่ ว นร่่ ว ม โดยมีี ค ณะทำงานลงพื้้� น ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านจริิ ง เพื่่� อ
ทำความเข้้าใจต้้นเหตุุของปััญหาและความต้้องการที่่�แตกต่่างกัันใน
แต่่ละพื้้�นที่่� โดยแนวคิิดของ CMU Model เน้้นการแก้้ปััญหา 3 ด้้าน
หลััก คืือ
1. การรัับมืือและป้้องกััน เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ของประชาชน เริ่่�มจากการตรวจวััดคุุณภาพอากาศ
ในพื้้�นที่่�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�มีีการพััฒนา CMU
mobile application เพื่่� อ รายงานสถานการณ์์
PM 2.5 และระบุุตำแหน่่งห้้องปลอดฝุ่่�นที่่�มีีเครื่่�อง
ฟอกอากาศแบบ HEPA Filter PM2.5 เพื่่� อ ให้้
นัักศึึกษาและบุุคลากรสามารถเข้้าไปใช้้บริิการ

2. การเฝ้้าระวัังการเกิิดไฟ เพื่่อ� ลดปริิมาณการเกิิดหมอก
ควััน โดยติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจติิดตามข้้อมููลฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็กและไฟป่่าด้้วยระบบเซ็็นเซอร์์แบบต้้นทุุนต่่ำ
และเครื่่�องตรวจจัับความร้้อนหรืือการเกิิดไฟโดยใช้้
อากาศยานไร้้คนขัับ (Thermal Imaging UAVs)
3. การพััฒนาเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิตแบบองค์์รวม
เพื่่�อให้้ชาวบ้้านอยู่่�กัับป่่าได้้ โดยมุ่่�งพััฒนาทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สาธารณููปโภค และเสริิมสร้้าง
ความรู้้�ให้้ ต ระหนัั ก ถึึ ง ปัั ญ หาหมอกควัั น และวาง
แนวทางแก้้ไข
โดยบัันไดสามขั้้�น ที่่�จะก้้าวไปสู่่�ทางออกของการแก้้ปััญหา
ไฟป่่าและหมอกควัันในภาคเหนืืออย่่างยั่่�งยืืนนี้้� ได้้นำไปปรัับใช้้แล้้ว
ที่่�พื้้�นที่่�นำร่่องการพััฒนาเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิตแบบองค์์รวม
ณ บ้้านป่่าตึึงงาม ตำบลปิิงโค้้ง อำเภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่
ซึ่่�งอยู่่�ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิศรีีลานนา  

https://acair.cmu.ac.th/?p=4119

46

shorturl.asia/Bw5Me

โค่รงการสูำนักงานสูีเขียว์ มช้.
5. สิภาพื่แวัดล้อมและควัามปลอดภัย
6. การัจ่ัดซึ่่�อและจ่ัดจ่้างที่ี�เป็นมิตรักับสิิ�งแวัดล้อม
โดยกำห็นดนโยบายและวัางแผนขับเคล่อ� นการัดำเนินงาน
โครังการัสิำนักงานสิีเขียวัให็้สิำนักงานมห็าวัิที่ยาลัยเป็นองค์กรัที่ี�ใช้
ที่รััพื่ยากรัอย่างรัู้คุณค่า และสิ่งผลกรัะที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมน้อยที่ี�สิุด
และเข้าสิู่การัปรัะเมินตัวัชี�วััดของโครังการัสิ่งเสิรัิมสิำนักงานสิีเขียวั
(Green Office) โดยกรัมสิ่งเสิรัิมคุณภาพื่สิิ�งแวัดล้อม ซึ่ึ�งได้รัับการั
รัับรัองสิำนักงานสิีเขียวั (Green Office) รัะดับดีเยีย� ม (ที่อง) ปี 2564
สิรั้างการัมีสิ่วันรั่วัมรัะห็วั่างผู้บรัิห็ารั บุคลากรัในสิำนักงานและ
ผู้เกี�ยวัข้องในการัดูแลรัักษาสิิ�งแวัดล้อมภายในสิำนักงานให็้น่าอยู่
อาศึัย เอ่�อต่อการัที่ำงานให็้เกิดควัามต่อเน่�องและยั�งย่น ตามแผน
พื่ัฒนาการัศึึกษามห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ รัะยะที่ี� 12 (2560 - 2564)

มห็าวัิ ที่ ยาลั ย เชี ย งให็ม่ ก ำห็นดวัิ สิั ย ที่ั ศึ น์ ด้ า นการัเป็ น
มห็าวัิที่ยาลัยชัน� นำ มีควัามรัับผิดชอบต่อสิังคม และสิรั้างการัพื่ัฒนา
สิู่ ค วัามเป็ น เลิ ศึ ที่ี� ยั� ง ย่ น มี ยุ ที่ ธศึาสิตรั์ เ ชิ ง รัุ ก ด้ า นนวัั ต กรัรัม
สิิง� แวัดล้อมและพื่ลังงาน มุง่ พื่ัฒนามห็าวัิที่ยาลัยให็้เป็นเม่องอัจ่ฉรัิยะ
สิ่งเสิรัิมพื่ลังงานสิะอาดและเป็นมิตรักับสิิ�งแวัดล้อม โดยสิรั้างการัมี
สิ่วันรั่วัมของบุคลากรัภายในมห็าวัิที่ยาลัย ให็้มคี วัามตรัะห็นักในด้าน
สิิ�งแวัดล้อมและพื่ลังงาน เพื่่�อให็้การัดำเนินงานสิำนักงานสิีเขียวั
(Green Office) เกิ ด สิั ม ฤที่ธิ ผ ลตามเกณฑิ์ ก ารัตรัวัจ่ปรัะเมิ น
สิำนักงานสิีเขียวัเป็นไปอย่างมีปรัะสิิที่ธิภาพื่ ตาม 6 ตัวัชี�วััดดังนี�
1. นโยบายการัดำเนินการัและการัปรัับปรัุงอย่างต่อเน่อ� ง
2. การัสิ่�อสิารัและการัสิรั้างจ่ิตสิำนึก
3. การัใช้ที่รััพื่ยากรัและพื่ลังงาน
4. การัจ่ัดการัของเสิีย
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เสริมสร้างนวัตกรรม

อนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื่อความอุดมสมบูรณ์
ทางทะเล
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มช. ร่่วมแก้้ปััญหาแมงกะพรุุนพิิษ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้นำองค์์ความรู้้�ด้้านระบาดวิิทยาโดยใช้้หลัักการร่่วมคิิดร่่วมทำแบบพัันธมิิตรและความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่าย
โดยประยุุกต์์ใช้้หลัักวิิชาการผสมผสานเพื่่�อมากำหนดยุุทธศาสตร์์การทำงานที่่�ไม่่ติิดกรอบเดิิม อีีกทั้้�งมีีการนำข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์มาใช้้ในการ
ผลัักดัันแผน ใช้้ศัักยภาพของนัักวิิชาการมหาวิิทยาลััยสร้้างองค์์ความรู้้�ที่่�นำไปสู่่�การปฏิิบััติิได้้จริิงในชุุมชน รวมถึึงใช้้ทรััพยากรและความรู้้�ของ
คนในชุุมชนในการร่่วมแก้้ปััญหา ตลอดจนมีีการสื่่�อสารความเสี่่�ยงและถ่่ายทอดบทเรีียนควบคู่่�ไปกัับการแก้้ปััญหาในแต่่ละขั้้�นตอน สืืบเนื่่�อง
มาจากเหตุุการณ์์บาดเจ็็บและเสีียชีีวิิตจากแมงกะพรุุนพิิษในน่่านน้้ำทะเลไทย ดัังนั้้�น จึึงได้้ดำเนิินการจััดทำอุุปกรณ์์ช่่วยบรรเทาและป้้องกััน
การบาดเจ็็บจากแมงกะพรุุน ได้้แก่่ 1) เสาพยายาลใส่่น้้ำส้้มสายชูู 2) เทปกาวสููญญากาศสำหรัับเก็็บและส่่งตััวอย่่างพิิษของแมงกระพรุุน และ
3) นวััตกรรมตาข่่ายกั้้�นแมงกะพรุุน

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผงโรยข้้าวจากปลา
วิิทยาลััยการศึึกษาและการจััดการทางทะเล มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ จัังหวััดสมุุทรสาคร จััดกิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง
“การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผงโรยข้้าวจากปลา” ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ดำเนิินงานโครงการสำรวจความต้้องการ  การสร้้างเครืือข่่าย และ
ติิดตามประเมิินผลชุุมชนและ/หรืือผู้้�ประกอบการท้้องถิ่่�น ประจำ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวััตถุุประสงค์์ของการจััดกิิจกรรม
อบรมในครั้้�งนี้้� เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของชุุมชนในพื้้�นที่่�ใน
จัั ง หวัั ด สมุุ ทรส าครและพื้้� น ที่่� โ ดยรอบ รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม การสร้้ า ง
นวััตกรรม เพื่่�อสร้้างผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าเพิ่่�มจากผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล
และเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ทางด้้านการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ประมงโดย
เฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง จากปลา เพื่่� อ พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ ากปลาให้้ มีี
ความหลากหลายมากขึ้้�น ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดรายได้้และสร้้างอาชีีพกัับ
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนและบุุคคลทั่่�วไป
shorturl.asia/RVf7p
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การอนุุรัักษ์์พะยููนไทยพัันธุุกรรมใหม่่ของโลก
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ
ศููนย์์วิจัิ ยั ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� ทะเลอัันดามัันตอนบน กรม
ทรััพยากรชายทะเลและชายฝั่่�ง กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม ค้้นพบ “ความหลากหลายทางพัันธุุกรรมของพะยููนใน
ประเทศไทยและทั่่�วโลก” พบว่่ามีีพะยููนกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�อาศััยในทะเล
อัันดามัันของประเทศไทยมีีลัักษณะประชากรที่่�จำเพาะไม่่เหมืือน
พะยููนที่่�อื่่�นในโลก โดยใช้้ตััวอย่่างจากเนื้้�อเยื่่�อพะยููนจำนวน 118 ตััว 
ที่่�เก็็บมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552 - 2562 แบ่่งเป็็นพะยููนจากทะเลอัันดามััน
110 ตััว และทะเลอ่่าวไทย 8 ตััว เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบลัักษณะ
ทางพัั น ธุุ ก รรมกัั บ พะยูู น ที่่� อ าศัั ย จากส่่ ว นอื่่� น ในโลกพบว่่ า ใน
ประเทศไทยมีีประชากรพะยููน 2 กลุ่่�ม คืือ
1. กลุ่่�มแรกเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความจำเพาะ
2. กลุ่่�มเป็็นประชากรที่่�เหมืือนพะยููนอาศััยในบริิเวณ
ทะเลจีีนใต้้แถบประเทศ มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น
และออสเตรเลีีย

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญและ
คุุ ณ ค่่ า ของพะยูู น ซึ่่� ง เป็็ น สัั ต ว์์ ที่่� ใ กล้้ จ ะสูู ญ พัั น ธุ์์�และมีี จ ำนวน
ประชากรไม่่มากแล้้ว โดยผลการวิิจััยการค้้นพบลัักษณะเฉพาะทาง
พัันธุุกรรมของพะยููนในไทยครั้้�งนี้้� จะสามารถใช้้เป็็นแนวทางการ
จััดการ สนัับสนุุนให้้เกิิดการเรีียนรู้้� นำไปสู่่�การอนุุรัักษ์์พะยููน และ
สร้้างสมดุุลทางทรััพยากรธรรมชาติิทางทะเลได้้อย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ยังั ประสบความสำเร็็จใน
การประเมิินอายุุของพะยููน โดยได้้ใช้้เทคนิิคทางอณููชีีววิิทยามาวััด
ความยาวของเทโลเมีียร์์ซึ่่�งเป็็นดีีเอ็็นเอส่่วนปลายทั้้�งสองด้้านของ
แท่่งโครโมโซม และสกััดสารพัันธุุกรรมจากพะยููนเมื่่อ� นำมาวิิเคราะห์์
จะได้้อายุุของพยููนโดยประมาณ

จากการศึึ กษาการเปลี่่�ยนแปลงลำดัับ พัันธุุก รรมพบว่่า
ประชากรกลุ่่�มที่่�มีีความจำเพาะของประเทศไทยนี้้�เป็็นประชากรที่่�
แยกมาจากอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งเมื่่�อประมาณ 1.2 ล้้านปีีที่่�แล้้ว

shorturl.asia/6IK15
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ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ที่่�ยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศบนบก
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เรียนรู้ร่วมกันกับชุุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่และอนุุรักษ์
พันธุ์พืชไทย

CMU Model สร้้างชุุมชนต้้นแบบ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมกัับ กรมอุุทยานแห่่งชาติิสััตว์์ป่่าและพัันธุ์์�พืืช พััฒนา CMU Model เป็็นต้้นแบบชุุดองค์์ความรู้้�ในการขยายผลไป
ยัังพื้้�นที่่�และชุุมชนอื่่�นๆ โดยเน้้นแนวทางการบริิหารจััดการแบบมีีส่่วนร่่วมระหว่่างชุุมชน ซึ่่�งใช้้พื้้�นที่่�บ้้านป่่าตึึงงาม ตำบลปิิงโค้้ง อำเภอเชีียงดาว 
จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นพื้้�นที่่�นำร่่องและเป็็นโมเดลต้้นแบบ โดยจััดกิิจกรรมปลููกไผ่่เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าและสร้้างฝายชะลอน้้ำ ตลอดจนสร้้างหลัักสููตรฝึึกอบรม
เจ้้าหน้้าที่่� คนในชุุมชน และชุุมชนอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการพััฒนาภายใต้้กรอบแนวทางในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ตำบลปิิงโค้้ง อำเภอเชีียงดาว 
จัังหวััดเชีียงใหม่่
CMU Model มุ่่�งเน้้นการจััดการพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ดิินน้้ำป่่าแบบมีีส่่วนร่่วม ส่่งเสริิมการเกษตร  และต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น สร้้างอาชีีพ 
เพิ่่�มรายได้้ ลดการเผา ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน ร่่วมแก้้ปััญหาหมอกควัันไฟป่่าอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิให้้คง
ความอุุดมสมบููรณ์์ และสามารถอำนวยประโยชน์์ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมแก่่ชุุมชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนที่่�อยู่่�กัับ
ป่่าให้้สามารถดำรงชีีพตามวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิมและร่่วมมืือในการดููแลรัักษาป่่าไปพร้้อมกััน

https://www.cmu.ac.th/th/article/f376f442-e9b5-4856-9d03-ae6d9962ab1d
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ส่่งเสริิมชุุมชนในการปลููกเหมี้้�ยง
หรืือ ชาอััสสััมหมััก
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้จััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยพหุุวิิทยาการเกี่่�ยว
กัับเหมี้้�ยง เพื่่�ออนุุรัักษ์์และยกระดัับภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้านของเหมี้้�ยง
สู่่�ความเป็็นสากล รวมถึึงการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนตามเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals, SDGs)
ผ่่ า นโครงการ  “คน-ป่่ า -เหมี้้� ย ง ล้้ า นนา” ซึ่่� ง เป็็ น การวิิ จัั ย แบบ
พหุุวิิทยาการเชิิงบููรณาการที่่�รวบรวมนัักวิิชาการ  ในคณะวิิชาที่่�
แตกต่่าง มาทำงานวิิจััยร่่วมกััน ได้้แก่่ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร 
คณะเภสัั ช ศาสตร์์ คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์
คณะเกษตรศาสตร์์ คณะสัั ง คมศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
คณะวิิ จิิ ต รศิิ ล ป์์ และอีี ก หลายคณะ รวมทั้้� ง สถาบัั น วิิ จัั ย ใน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยมีีแนวคิิดหลัักร่่วมกััน คืือ “คน-ป่่าเหมี้้�ยง” ซึ่่�งต้้องพึ่่�งพาอาศััยกััน จึึงจะเกิิดความยั่่�งยืืนขึ้้�นได้้โดยนำ
องค์์ความรู้้�ในแต่่ละศาสตร์์ที่่�แตกต่่างมาเชื่่�อมโยงให้้เกิิดประโยชน์์
โดยมีี “เหมี้้�ยง” เป็็นศููนย์์กลาง และพื้้�นที่่�หลัักในการศึึกษาของ
โครงการ  ได้้แก่่ อำเภอแม่่แตง อำเภอดอยสะเก็็ด อำเภอแม่่ออน
จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ อำเภอเมืือง จัั ง หวัั ด น่่ า น และอำเภอเมืือง

จัังหวััดแพร่่ โดยตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่าจะทำงานเพื่่�อค้้นหาข้้อเท็็จจริิงที่่�
เป็็นธรรมชาติิและองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับภููมิิปััญญาของเหมี้้�ยง เพื่่�อ
ทำให้้เหมี้้�ยงเป็็นที่่�รู้้�จัักไปทั่่�วโลก
นอกจากนี้้� ศููนย์์วิิจััยพหุุวิิทยาการเกี่่�ยวกัับเหมี้้�ยง ได้้เกิิด
แนวคิิดในการแปรรููปเหมี้้�ยงให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ร่ว่ มสมััย อาทิิ เครื่่อ� งดื่่ม�
เบเกอร์์รี่่� ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อความงาม เป็็นต้้น อีีกทั้้�ง “ป่่าเหมี้้�ยง”
ถืือเป็็นกำแพงกรองฝุ่่�น PM2.5 และนัับได้้ว่่าความหลากหลายของ
สมุุ น ไพรในพื้้� น ที่่� ป่่ า เหมี้้� ย ง และต้้ น เหมี้้� ย งเองเป็็ น ตัั วชี้้� วัั ด ทาง
ธรรมชาติิในเรื่่�องของความอุุดมสมบููรณ์์
ดัังนั้้�น จึึงนัับได้้ว่่า “เหมี้้�ยง” เป็็นนวััตกรรมและทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาอัันล้้ำค่่า สามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ในเชิิงสุุขภาพ และ
การศึึกษา สร้้างรายได้้ และยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน และ
ทำให้้ “คน-ป่่า-เหมี้้�ยง” ได้้พึ่่�งพาอาศััยและอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
โดยแท้้จริิง

shorturl.asia/hN7qz
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เรืือนเพาะชำกล้้าไม้้ท้้องถิ่่�น
ศููนย์์ธรรมชาติิวิิทยาดอยสุุเทพเฉลิิมพระเกีียรติิฯ คณะ
วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้สร้้าง “เรืือนเพาะชำกล้้าไม้้
ท้้องถิ่่น� ” เพื่่อ� เป็็นอาคารศููนย์์การเรีียนรู้้� และเรืือนเพาะชำ ประกอบ
ด้้วย
1. ห้้องนิิทรรศการ
2. ห้้องเก็็บตััวอย่่างเมล็็ด
3. ห้้องเก็็บอุุปกรณ์์
4. พื้้�นที่่�เตรีียมและเพาะเมล็็ด
5. พื้้�นที่่�อนุุบาลกล้้าไม้้

shorturl.asia/yAipS

โดยเรืือนเพาะชำดัังกล่่าวถืือเป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้� และเป็็น
แหล่่งรวบรวมเมล็็ดพัันธุ์์�ไม้้ท้้องถิ่่�นภาคเหนืือที่่�หายาก โดยตั้้�งเป้้า
เป็็นแหล่่งวิิจััยและผลิิตกล้้าไม้้ ฟื้้�นฟููป่่าดอยสุุเทพของภาคเหนืือ

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ค้้นพบกระดัังงา 5 ชนิิด
ใหม่่ของโลก
คณะนัักวิิจััยจากคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
และนัักวิิจััยอิิสระได้้ค้้นพบ และตีีพิิมพ์์พืืชชนิิดใหม่่ของโลก วงศ์์
กระดัังงา (Annonaceae) จำนวน 5 ชนิิด คืือ
1.	ต่่างหููคลองเงิิน (Orophea sichaikhanii Damth.,
Aongyong & Chaowasku) พบที่่�จัังหวััดระนอง
2. กระเช้้ า เขาสก (Pseuduvaria khaosokensis
Yoosukkee & Chaowasku) พบที่่� จัั ง หวัั ด
สุุราษฎร์์ธานีี
3. แสดทัักษิิณา (Winitia thailandana Chaowasku
& Aongyong) พบที่่�จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
4.	บุุหรงฮาลาบาลา (Dasymaschalon halabalanum
Jongsook & Chaowasku) พบที่่�จัังหวััดนราธิิวาส
5. การเวกกลีีบเรีียว (Artabotrys angustipetalus
Photikwan & Chaowasku) พบที่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี
โดยพืืชทั้้�ง 5 ชนิิดถืือเป็็นพืืชหายากและใกล้้สููญพัันธ์ุุ� และ
มีีความจำเป็็นต้้องอนุุรัักษ์์อย่่างเร่่งด่่วน อีีกทั้้�งยัังสามารถต่่อยอด
เพื่่�อศึึกษาเป็็นพืืชสมุุนไพร และพััฒนาเป็็นไม้้ดอกไม้้ประดัับ
shorturl.asia/tVRfI
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ส่่งเสริิมสัันติิภาพและการเข้้าถึึงระบบยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกััน

ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� แนวทาง
สร้างสันติภาพสู่ชุมชน

shorturl.asia/SdNeX

โครงการวิิจััยศัักยภาพและความพร้้อมของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการส่่งเสริิมการ
ดำเนิินงานศููนย์์ยุุติิธรรมชุุมชน
คณะนิิ ติิ ศ าสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่  ร่่ ว มกัั บ กระทรวง
ยุุติธิ รรมจััดทำโครงการวิิจัยั ศัักยภาพและความพร้้อมขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นในการส่่งเสริิมการดำเนิินงานศููนย์์ยุุติิธรรมชุุมชน การวิิจััย
ครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น การศึึ ก ษาศัั ก ยภาพและความพร้้ อ มขององค์์ ก รปกครอง
ส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ในการดำเนิิ น งานของศูู น ย์์ ยุุ ติิ ธ รรมชุุ ม ชนหรืือในส่่ ว นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับศููนย์์ยุุติิธรรมชุุมชน เพื่่�อสามารถตอบสนองความต้้องการ
หรืือสอดคล้้องกัับบริิบทของชุุมชนด้้านการลดความเหลื่่�อมล้้ำและการ
เข้้าถึึงความยุุติิธรรมอย่่างยั่่�งยืืน
shorturl.asia/9dAqE

การต่่อต้้านการทุุจริิตและการคอร์์รััปชััน

ศููนย์์ ให้้คำปรึึกษาทางกฎหมาย

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ภายใต้้การดููแลของศููนย์์สื่่�อสารองค์์กร
ได้้ประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนิินงาน 3 ด้้าน ประกอบ
ด้้วย 1) ด้้านการจััดการศึึกษา 2) ด้้านการวิิจััย และ 3) ด้้านการบริิการ
วิิชาการ/บริิการสุุขภาพ  เพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�บริิหาร
จััดการด้้วยความโปร่่งใส ยึึดมั่่น� ในคุุณธรรม และจริิยธรรม เพื่่อ� การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (มหาวิิทยาลััยคุุณธรรม) เพื่่�อยกระดัับจิิตสำนึึกให้้กัับบุุคลากร 
และนัักศึึกษามีีความรัับผิิดชอบต่่อบทบาทและหน้้าที่่�ในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิต เพื่่�อพััฒนากลไกและมาตรการ สร้้างมาตรฐานการต่่อต้้านทุุจริิต
และให้้บุุคคลภายนอกมีีความมั่่�นใจและมีีส่่วนร่่วมในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิต โดยมีีเป้้าหมายหลัักคืือ มหาวิิทยาลััยปราศจากการทุุจริิตตามมติิ
คณะรััฐมนตรีีที่เ่� ห็็นชอบให้้หน่ว่ ยงานภาครััฐเข้้าร่่วมการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในการดำเนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) และ
กำหนดให้้เป็็นกลยุุทธ์์ที่่�สำคััญในการป้้องกัันการทุุจริิตเชิิงรุุก

คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้จััดตั้้�งโครงการให้้
บริิการทางกฎหมายแก่่ประชาชน หรืือคลิินิิกกฎหมาย มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ โดยจััดตั้้�งขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2537 และได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น ศููนย์์ให้้
คำปรึึกษาทางกฎหมาย ในปีี พ.ศ. 2552 เพื่่�อให้้การศึึกษาและปลููกฝััง
จริิยธรรมของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางกฎหมายแก่่นัักศึึกษา เรื่่�องการให้้
บริิการแก่่ประชาชนที่ไ่� ม่่มีคี วามสามารถในการจ่่ายค่่าตอบแทน และเพื่่อ�
เป็็นการให้้บริิการทางวิิชาการแก่่ชุุมชนตามภารกิิจพื้้�นฐานของสถาบััน
การศึึกษา ทั้้�งนี้้�ได้้ขยายขอบเขตการทำงานโดยได้้รัับความช่่วยเหลืือทาง
เทคนิิคและทุุนสนัับสนุุนจากองค์์กรระหว่่างประเทศที่่ไ� ม่่แสวงหาผลกำไร
จาก Bridges Across Borders โดยเพิ่่�มการให้้บริิการด้้านการสอน
กฎหมายแก่่ชุุมชน และเป็็นสถานที่่�ฝึึกงานให้้กัับนัักศึึกษานิิติิศาสตร์์ตาม
เงื่่�อนไขของหลัักสููตร ทางโครงการได้้ให้้ความสำคััญกัับการให้้บริิการแก่่
กลุ่่�มคนหรืือชุุมชนผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม ทั้้�งในส่่วนของการให้้คำปรึึกษา
และการสอนกฎหมาย โดยมีีนัักศึึกษาอาสาสมััครและนัักศึึกษาฝึึกงาน
เป็็นผู้้�ให้้บริิการ  ภายใต้้การกำกัับดููแลอย่่างใกล้้ชิิดตามหลัักวิิชาของ
คณาจารย์์ โดยให้้บริิการ ดัังนี้้�
1. ให้้คำปรึึกษาทางกฎหมายโดยไม่่คิิดค่่าตอบแทน
2. เผยแพร่่ความรู้้�ทางกฎหมายแก่่ชุุมชน
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สร้้างความร่่วมมืือระดัับสากลต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
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สร้างความร่วมมือ ทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
ในทุกด้าน อย่างยั่งยืน

The 5th EnvironmentAsia

shorturl.asia/wp3Bx

ศููนย์์วิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ร่ว่ มกัับ สมาคมสถาบัันอุุดมศึึกษาสิ่่ง� แวดล้้อมไทย (สอสท) จััดการประชุุม
วิิชาการนานาชาติิ The 5th EnvironmentAsia International Conference on
“Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional
Perspectives” หรืือ The 5th EnvironmentAsia ระหว่่างวัันที่่� 13 - 15 มิิถุุนายน
2562 ณ โรงแรมดิิ เ อ็็ ม เพรส จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ การประชุุ ม นานาชาติิ
EnvironmentAsia จััดขึ้้�นครั้้�งแรกเมื่่�อปีี พ.ศ. 2552 และจััดต่่อเนื่่�องเป็็นประจำ
ทุุก ๆ สองปีี
การประชุุม EnvironmentAsia ครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วยคณาจารย์์ นัักวิิจััย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ รวมถึึงนิิสิิต นัักศึึกษา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา และหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในและต่่างประเทศเข้้าร่่วมงานกว่่า 300 คน นำไปสู่่�การสร้้าง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือในการพััฒนางานวิิจััยและการศึึกษาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งใน
ระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับชาติิ และนานาชาติิต่่อไป

เสวนานานาชาติิ “SDGs and the Role of Universities”
เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 55 ปีี แห่่งการสถาปนามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
จััดเสวนาวิิชาการนานาชาติิ เรื่่�อง “SDGs and the Role of Universities”
ณ สำนัักบริิการวิิชาการ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563 โดย
มีี ผู้้�ทร งคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละผู้้�เชี่่� ย วชาญระดัั บ ประเทศและนานาชาติิ  ร่่ ว มเสนอแนะ
แลกเปลี่่�ยนความเห็็น ภายในงานมีีการจััดแสดงนิิทรรศการและบทความวิิชาการ
รัั บ ใช้้ สัั ง คมจากหน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ อาทิิ  หน่่ ว ยสนัั บ สนุุ น วิิ ช าการรัั บ ใช้้ สัั ง คม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่, ศููนย์์เฝ้้าระวัังสุุขภาพหนึ่่�งเดีียว  มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
(PODD Centre) ศููนย์์วิิชาการหมอกควัันภาคเหนืือ, Chiang Mai: City of Craft
and Folk Arts และ เชีียงใหม่่ เมืืองมรดกโลก, ศููนย์์แก้้ไขความพิิการบริิเวณใบหน้้า
และศรีีษะ, โครงการ  “ยุุทธศาสตร์์และความสำเร็็จในการต่่อสู้้�ภััยสุุขภาพจาก
แมงกะพรุุนที่่�ทำให้้ตายได้้ในประเทศไทย เส้้นทางต่่อสู้้� ปีี พ.ศ. 2551 ถึึง 2562”,
ศููนย์์วิิจััยพหุุวิิทยาการเกี่่�ยวกัับเหมี้้�ยง, โครงการ “ตุ๊๊�กตาวิิเศษเครื่่�องมืือประกอบ
การสอบถามผู้้�เกี่่�ยวข้้องในคดีีทารุุณกรรมทางเพศ”, โครงการ  “การปฏิิรููปการ
ศึึกษาจัังหวััดเชีียงใหม่่ในเขตพื้้�นที่สู่� งู ทั้้�งระบบเพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้้ำและเสริิมสร้้าง
ศัั ก ยภาพของชุุ ม ชนด้้ ว ยพหุุ วิิ ท ยาการ”, โครงการ  “ปลูู ก ป่่ า เศรษฐกิิ จพิิ ชิิ ต
หมอกควัันที่่� อำเภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่,” ศููนย์์วิิจััยชุุมชนกาแฟอมก๋๋อย,
โครงการ “Young Smart Farmer”
ความร่่วมมืือดัังกล่่าวนำไปสู่่�เป้้าหมายของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs Sustainable Development Goals)
shorturl.asia/SOvXN
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โครงการ Forest, Climate Change Mitigation
and Adaptation : Higher Education
Cooperation in Mekong Region (FRAME)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจาก
โปรแกรมอิิ ร าสมุุ ส ของสหภาพยุุ โ รปภายใต้้ โ ครงการ  Forests,
Climate Change, Mitigation, and Adaptation: Higher
Education Cooperation in Mekong Region (FRAME)  ซึ่่�งเป็็น
ความร่่วมมืือระหว่่างมหาวิิทยาลััยทั้้�งหมด 6 แห่่ง ดัังนี้้� จากทวีีป
ยุุโรป (University of Helsinki และ Czech University of Life
Science Prague) จากภูู มิิ ภ าคเอเซีี ย ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้
(Souphanouvong University และ Savannakhet University
ประเทศลาว Kasetsart University และ Chiang Mai University)
โดยโครงการนี้้�เป็็นการเสริิมสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
พััฒนาแล้้วกัับประเทศกำลัังพััฒนา (สหภาพยุุโรป และประเทศ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้) และระหว่่างประเทศที่่�กำลัังพััฒนาด้้วย
กัันเอง (ประเทศลาว และประเทศไทย)
โครงการนี้้�เป็็นการเสริิมสร้้างความสามารถสำหรัับการ
จัั ด การป่่ า และการฟื้้� น ฟูู ป่่ า อย่่ า งยั่่� ง ยืืนในประเทศลาว  และ
ประเทศไทยด้้ ว ยการสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ของการศึึ ก ษาระดัั บ
อุุดมศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านป่่าไม้้ รวมทั้้�งพััฒนาเครื่่�องมืือต่่าง ๆ
ด้้านการเรีียน และการสอน (รวมทั้้�งการสอนแบบออนไลน์์) โดยเน้้น
เป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสการได้้ทำงานของบััณฑิิตและการพััฒนา
หลัั ก สูู ต รให้้ เ ข้้ า กัั บ ความต้้ อ งการของประเทศ  เพื่่� อ ตอบโจทย์์
เป้้าหมายสููงสุุดในการสร้้าง บััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�นำในการมีีส่่วนร่่วมของ
ประเทศและมีีความคิิดริิเริ่่�มต่่าง ๆ สู่่�ระดัับโลก
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จิิตอาสา มช.-มข. ร่่วมพััฒนาชนบท
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่และมหาวิิทยาลััยขอนแก่่นสร้้าง
เครืือข่่ า ยความสัั ม พัั น ธ์์ ด้้ า นอาสาสมัั ค รระหว่่ า งนัั ก ศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ภายใต้้โครงการค่่ายอาสาร่่วมพััฒนาชนบท 
มช.-มข. ซึ่ง่� เป็็นกิิจกรรมด้้านอาสาพััฒนาและบำเพ็็ญประโยชน์์  โดย
สลัับสัับเปลี่่�ยนกัันเป็็นเจ้้าภาพทุุก ๆ ปีี มุ่่�งเน้้นการสร้้างนัักศึึกษาให้้
มีีอััตลัักษณ์์ มุ่่�งผลเพื่่�อรัับใช้้สัังคม ตามค่่านิิยมของมหาวิิทยาลััย
ทำให้้นัักศึึกษามีีโอกาสนำความรู้้�ความสามารถไปช่่วยเหลืือสัังคม
โดยไม่่หวัังผลตอบแทน และเรีียนรู้้�ที่จ่� ะทำงานร่่วมกัับชุุมชน องค์์กร 
หน่่ ว ยงานแบบบูู ร ณาการ  ซึ่่� ง ในปีี นี้้� ม หาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ เ ป็็ น
เจ้้าภาพจััดกิิจกรรม มีีนัักศึึกษาเข้้าร่่วมจำนวน 80 คน ร่่วมกัันสร้้าง
อาคารอเนกประสงค์์  พัั ฒ นาพื้้� น ที่่� วัั ด และร่่ ว มเป็็ น เจ้้ า ภาพ
ถวายผ้้าป่่า แด่่วััดป่่าวิิสุุทธิิญาณมงคล สาขาวััดป่่ า ดาราภิิ ร มย์์
พระอารามหลวง ตำบลทาสบเส้้า อำเภอแม่่ทา จัังหวััดลำพููน เมื่่�อ
วัันเสาร์์ที่่� 10 ตุุลาคม 2563
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