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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 มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่ได้้นำ “เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” (SDGs) ทั้้�ง 17 ข้้อ มาเป็็น
ส่่ ว นสำคัั ญ ของการขัั บ เคลื่่� อ นมหาวิิ ท ยาลัั ย ภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ตา มแผนพัั ฒ นาการศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ระยะท่ีี� 13 ในรููปแบบวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Objectives: SO)
อัันประกอบด้้วย
SO1 : สร้้ า งการพัั ฒ นาท่ีี�ยั่่� ง ยืื น ด้้ า นนวัั ต กรรมเศรษฐกิิ จ ฐานชีีวภาพนวัั ต กรรม
(Biopolis Platform) สอดคล้้องกัับ SDG7: Affordable and Clean Energy สร้้างหลัักประกััน
ให้้ทุกุ คนสามารถเข้้าถึงึ พลัังงานสมััยใหม่่ที่ยั่่่� ง� ยืืนในราคาที่่ย่� อ่ มเยา SDG 11 : Sustainable Cities
and Communities ทำให้้เมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์มีีความครอบคลุุมปลอดภััย มีี
ภููมิิต้้านทานและยั่่�งยืืน และ SDG 13 : Climate Action เร่่งต่่อสู้้�กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
SO2 : สร้้ า งการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ด้้ า นนวัั ต กรรมการแพทย์์  สุุ ข ภาพ  และการดูู แ ล
ผู้้�สููงอายุุ (Medicopolis Platform) สอดคล้้องกัับ SDG 2: Zero Hunger ยุุติิความหิิวโหย บรรลุุ
ความมั่่�นคงทางอาหารและยกระดัับโภชนาการสำหรัับทุุกคนในทุุกวััย และ SDG 3 : Good Health
and Well-being สร้้างหลัักประกัันว่่าคนมีีชีีวิิตที่่�มีีสุุขภาพดีีและส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสำหรัับ
ทุุกคนในทุุกวััย  
SO3 : สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านล้้านนาสร้้างสรรค์์ (Creative Lanna Platform)
สอดคล้้องกัับ SDG 3: Good Health and Well-being สร้้างหลัักประกัันว่่าคนมีีชีีวิิตที่่�มีีสุุขภาพ
ดีีและส่่ ง เสริิ ม สวัั สดิิ ภ าพสำหรัั บ ทุุ ก คนในทุุ ก วัั ย และ SDG 11: Sustainable Cities and
Communities ทำให้้เมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์มีีความครอบคลุุม ปลอดภััย มีีภููมิิต้้านทาน
และยั่่�งยืืน
SO4 : สร้้ า งการพัั ฒ นาท่ีี�ยั่่� ง ยืื น ด้้ า นการจัั ด การศึึ ก ษา  (Education Platform)
สอดคล้้องกัับ SDG 4: Quality Education สร้้างหลัักประกัันว่่าทุุกคนมีีการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ
อย่่างครอบคลุุมและเท่่าเทีียม และสนัับสนุุนโอกาสในการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 
SO5 : สร้้ า งการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ด้้ า นการวิิ จัั ย และนวัั ต กรรม (Research and
Innovation Platform) สอดคล้้องกัับ SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure สร้้าง
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีความทนทาน ส่่งเสริิมการพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�ครอบคลุุมและยั่่�งยืืและ
ส่่งเสริิมนวััตกรรม

SO6 : บริิหารจััดการองค์์กรเพื่่�อมุุ่ง� สู่่�ความเป็็นเลิิศ (CMU Excellence Management
Platform) สอดคล้้องกัับ SDG 1: No poverty ขจััดความยากจน และ SDG 11: Sustainable
Cities and Communities ทำให้้เมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์มีีความครอบคลุุม ปลอดภััย
มีีภููมิิต้้านทานและยั่่�งยืืน
นอกจากยุุทธศาสตร์์ ในรููปแบบวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์แล้้ว  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 อนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรทาง
ทะเล และมหาสมุุทร อย่่างยั่่�งยืืน SDG 15: Life on Land ปกป้้อง ฟื้้�นฟููและส่่งเสริิมการใช้้ระบบ
นิิเวศน์์บนบกอย่่างยั่่�งยืืน SDG 16: Peace and Justice Strong Institutions ส่่งเสริิมสัังคมที่่�
สงบสุุขทุุกคนเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรม สร้้างสถาบัันที่่�มีีความรัับผิิดชอบ และ SDG 17:
Partnerships to achieve the Goal เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของกลไกดำเนิินงานและหุ้้�นส่่วน
ความร่่วมมืือระดัับโลก ดัังจะเห็็นได้้จากกิิจกรรมและการดำเนิินงานที่่�ปรากฎในรายงาน (SDG
Report) ฉบัับนี้้� ที่่�เป็็นเพีียงบางส่่วนของกิิจกรรมหรืือผลงานทั้้�งหมดที่่�มหาวิิทยาลััยได้้ดำเนิินการ
เพื่่�อให้้บรรลุุสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�กำหนดไว้้

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เป็็นมหาวิิทยาลััยแห่่งแรกในภููมิิภาค จััดตั้้�งขึ้้�นตามนโยบายของรััฐ
และเจตนารมณ์์ของประชาชนในภาคเหนืือเพื่่�อให้้เป็็นศููนย์์กลางทางวิิชาการและวิิชาชีีพชั้้�นสููง เพื่่�อ
อำนวยประโยชน์์แก่่ท้้องถิ่่�นและประเทศชาติิโดยส่่วนรวม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้กำหนดวิิสััยทััศน์์ ในการเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสร้้างการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนด้้วยนวััตกรรม โดยได้้น้อ้ มนำหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
(Sufficient Economy Philosophy : SEP) และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) เป็็นกรอบแนวทางการดำเนิินงาน เพื่่�อนำไปสู่่�การเป็็นมหาวิิทยาลััย
ชั้้�นนำ ส่่งมอบคุุณค่่าสู่่�สัังคม ทั้้�งภายในประเทศ และในระดัับโลก ภายใต้้พัันธกิิจทั้้�ง 4 ด้้าน ซึ่่�งได้้แก่่
การศึึกษา (Education) การวิิจััย (Research) การบริิการวิิชาการ (Outreach) และการบริิหาร
จััดการเชิิงบููรณาการ (Stewardship) รวมทั้้�งการมุ่่�งมั่่�นพััฒนามหาวิิทยาลััยภายใต้้ยุุทธศาสตร์์
ตามแผนพััฒนาการศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ระยะท่ีี� 13 ในรููปแบบวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
อัันประกอบไปด้้วย 1. สร้้างการพััฒนาท่ีี�ยั่่�งยืืนด้้านนวััตกรรมเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพนวััตกรรม
(Biopolis Platform) 2. สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านนวััตกรรมการแพทย์์ สุุขภาพ และการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ (Medicopolis Platform) 3. สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านล้้านนาสร้้างสรรค์์ (Creative
Lanna Platform) 4. สร้้างการพััฒนาท่ีี�ยั่่�งยืืนด้้านการจััดการศึึกษา (Education Platform)
5. สร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านการวิิจััยและนวััตกรรม (Research and Innovation Platform)
6. บริิหารจััดการองค์์กรเพื่่�อมุุ่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ (CMU Excellence Management Platform)
นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยได้้กำหนดแนวทางในการสร้้างงานวิิจััยและบริิการวิิชาการที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดเครืือข่่ายความร่่วมมืือในทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคสัังคม ภาคชุุมชน และโดย
เฉพาะในแวดวงนัักวิิชาการด้้วยกััน เพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนทั้้�งระดัับประเทศ
และระดัับพื้้�นที่่� รวมทั้้�งได้้บรรจุุการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ไว้้ในหลัักสููตรการเรีียนการสอนเพื่่�อ
สร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่�อน รวมถึึงการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีองค์์ความรู้้� 
SDGs ในทุุกช่่วงวััย
รายงาน SDG Report ฉบัับนี้้� จะแสดงให้้เห็็นถึึงผลงานและกิิจกรรมสำคััญๆ ของ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นกลไกสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชน สัังคม ประเทศชาติิ
ด้้วยการสร้้างเครืือข่่ายการทำงานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานทุุกภาคส่่วน ทั้้�งระดัับภููมิิภาค และ
ระดัับประเทศ ในการขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (SDGs) ไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างบููรณาการ
เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายอย่่างยั่่�งยืืน
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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

ช่วยเหลือ เร่งฟื้นฟู

เปลี่ยนผ่านสู่วิถีชีวิตใหม่

มช. ทุ่่�มงบ 465 ล้้านบาท ช่่วยเหลืือนัักศึึกษา บรรเทาความเดืือด
ร้้อนจากสถานการณ์์ COVID-19

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/
article/73b476eb-4453-489e-989716a47df29b78

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�
เกิิดขึ้้�น จึึงได้้กำหนดแนวทางการช่่วยเหลืือนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เพื่่�อบรรเทา
ความเดืือดร้้อนผ่่านการดำเนิินการต่่างๆ ได้้แก่่
1. การลดค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาทุุกหลัักสููตร ทั้้�งระดัับปริิญญาตรีีและระดัับบััณฑิิตศึึกษา
2. ลดค่่าบำรุุงหอพััก ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2564
3. จััดหาทุุนการศึึกษา ระดัับคณะและระดัับมหาวิิทยาลััย
4. จััดตั้้�งกองทุุนช่่วยเหลืือบรรเทาแก่่นัักศึึกษา เพื่่�อเป็็นทุุนทำงานและเป็็นเงิินยืืม
5. ผ่่อนผัันระยะเวลา/เลื่่�อนชำระค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา สำหรัับนัักศึึกษาที่่�กู้้�  กยศ. และ
นัักศึึกษาที่่�จำเป็็นอื่่�นๆ
6. สนัับสนุุนการศึึกษา โดยการแจกซิิมโทรศััพท์์ฟรีี เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
ในการเรีียนออนไลน์์ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
7. ให้้บริิการยืืมคอมพิิวเตอร์์พกพาแก่่นัักศึึกษาที่่�ขาดแคลนอุุปกรณ์์
นอกจากนี้้� ยัังได้้เตรีียมอุุปกรณ์์ EZ Studio และลิิขสิิทธิ์์�โปรแกรม Zoom เพื่่�อ
เอื้้�อต่่อการเรีียนการสอนออนไลน์์ด้้วย การดำเนิินการดัังกล่่าว  รวมมููลค่่าการช่่วยเหลืือ
กว่่า 465,000,000 บาท (สี่่�ร้้อยหกสิิบห้้าล้้านบาท)

5 โปรแกรมรวมพลััง มช. เพื่่�อเร่่งการฟื้้�นตััวและการเปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�วิิถีีชีีวิิตใหม่่หลััง COVID-19
อุุทยานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ภาคเหนืือ จัังหวััดเชีียงใหม่่ และมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ได้้นำองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และโครงสร้้างพื้้�นฐานของมหาวิิทยาลััยไปใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์สูงู สุุดแก่่ประชาชน ชุุมชน และสัังคมในวงกว้้าง ซึ่่�งได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดโรค COVID-19 ผ่่าน “5 โปรแกรมรวมพลััง มช. เพื่่�อเร่่งการฟื้้�นตััวและการ
เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�วิิถีีชีีวิิตใหม่่หลััง COVID-19 (5 Programs: CMU Power for Strengthening
and Transitioning to New Normal)” เพื่่�อเป็็นต้้นแบบให้้เกิิดกลไกการผลัักดัันร่่วมกัับ
กลไกอื่่น� ๆ ก่่อให้้ให้้เกิิดการสร้้างคนและผู้้�นำยุุคใหม่่ สร้้างงาน สร้้างรายได้้ และเพื่อ่� ตอบโจทย์์
พื้้�นที่่�และก่่อเกิิดการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาท้้องถิ่่�นได้้อย่่างยั่่�งยืืน 
ดัังนี้้�
โปรแกรมที่่� 1 มช. อาสา Plug and Play (CMU Local Engagement Plug & Play)
โปรแกรมที่่� 2 เรีียนรู้้�ประสบการณ์์ทำงานกัับ มช. (Learning & Working with CMU)
โปรแกรมที่่� 3 สร้้างธุุรกิิจสตาร์์ทอััพกัับ มช. (CMU Startup)
โปรแกรมที่่� 4 องค์์ความรู้้� มช. เพื่่�อทุุกคน (CMU Knowhow for All)
โปรแกรมที่่� 5 เพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ด้้วยโรงงานต้้นแบบ มช. (CMU Pilot Plant for
Value-Added)
ที่่�มา: https://cmu.ac.th/th/article/9e04d210-ed28-46a1-89c5-21f36d0a5908
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U2T มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โครงการยกระดัับ
เศรษฐกิิจและสัังคมรายตำบลแบบบููรณาการ
(มหาวิิทยาลััยสู่่�ตำบล)

Gastronomy Tourism : LANNA
Gastronomy “คิิดถึึงเชีียงใหม่่”
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้จััดโครงการ Gastronomy
Tourism: LANNA Gastronomy “คิิดถึึงเชีียงใหม่่” ซึ่่�งเป็็นโครงการ
ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา เยีียวยาและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและ
สัังคมที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาเมืืองเชีียงใหม่่ให้้เป็็นเมืือง
ท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมอาหารล้้านนารููปแบบใหม่่ ให้้เติิบโต มีี
ศัักยภาพและพึ่่�งพาตนเองได้้ แสดงความเป็็นอััตลัักษณ์์ท้้องถิ่่�นที่่�
สามารถเผยแพร่่การดำรงชีีพของชาวเชีียงใหม่่ให้้ออกสู่่�สากล ผ่่าน
ตััวกลางทางด้้านอาหาร โดยใช้้อาหารเป็็นตััวเล่่าเรื่่�องราว และชวน
ให้้ทุุกคนกลัับมาคิิดถึึงเชีียงใหม่่ นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการส่่งเสริิมให้้
จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ เ ป็็ นจัั ง หวัั ดที่่� ขึ้้� นชื่่� อ ว่่ า เป็็ น  Destination of
Gastronomy Tourism เกิิดเป็็นจุุดศููนย์์กลางการท่่องเที่่�ยวใน
รููปแบบอาหารในจัังหวััดเชีียงใหม่่ สามารถดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีี
ความสนใจเรีียนรู้้�ทางด้้านวััฒนธรรม เพื่่�อยกระดัับการท่่องเที่่�ยวที่่�
เน้้นคุุณภาพและสร้้างรายได้้สููง ส่่งผลกระทบเชิิงบวกต่่อเศรษฐกิิจ
การท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจร้้านอาหารในจัังหวััดเชีียงใหม่่มากยิ่่�งขึ้้�น 
ซึ่่�งเป็็นการกระจายรายได้้ให้้ทุุกภาคส่่วนมาสู่่�การพััฒนาเศรษฐกิิจ
ร่่วมกััน
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/d13f7d26-6705-4b8e-bf35722738aac96b
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มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ โ ครงการยกระดัั บ
เศรษฐกิิจและสัังคมรายตำบลแบบบููรณาการ (U2T) ในรอบที่่� 1
(ระยะเวลาดำเนิินการ 1 กุุมภาพัันธ์์ - 30 ธัันวาคม 2564) ซึ่่�ง
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 6 จัังหวััด ได้้แก่่ เชีียงใหม่่ เชีียงราย ลำพููน 
ลำปาง แม่่ฮ่่องสอน  และพิิษณุุโลก โดยโครงการนี้้� เน้้นการฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจและสัังคมในพื้้�นที่่� 50 ตำบล  เพื่่�อฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจชุุมชน 
และเพื่อ่� ให้้เกิิดการพััฒนาการเสริิมสร้้างอาชีีพใหม่่ภายในชุุมชน โดย
แบ่่งออกทั้้�งหมด 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1 การพััฒนาสััมมาชีีพและ
การสร้้างอาชีีพ ด้้านที่่� 2 การสร้้างและพััฒนา Creative Economy
ด้้านที่่� 3 การนำองค์์ความรู้้�ไปช่่วยพััฒนาชุุมชน  (Health care)
และด้้านที่่� 4 การส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อม Circular Economy เน้้นการ
ส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
โครงการนี้้� เป็็ น ความร่่ ว มมืื อ จากคณาจารย์์ นัั ก วิิ จัั ย
จากคณะส่่วนงานต่่างๆ 18 คณะ/ส่่วนงาน ที่่�ร่่วมกัันนำความรู้้�
ประสบการณ์์ และความเชี่่�ยวชาญ มาปรัับใช้้ในพื้้�นที่่� ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่�องการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การสร้้างมาตราฐาน การแปรรููปผลผลิิต
รวมไปถึึงด้้านการพััฒนาเรื่่�องการตลาด หรืือ platform ที่่�จะปรัับ
ใช้้ในอนาคตได้้ นอกจากนี้้�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้มีีนโยบายและ
แนวทางที่่�จะสนัับสนุุนต่่อยอดการทำงานของพื้้�นที่่� ที่่�ยัังต้้องการ
องค์์ความรู้้�เข้้าไปหนุุนเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยให้้ความสำคััญของ
การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�  ให้้เกิิดกัับคนในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เกิิดการ
ทำงานต่่อเนื่่�อง และมีีการจััดสรรงบประมาณภายใน ขึ้้�นมารองรัับ
และต่่อยอดการทำงาน เพื่่อ� ให้้บรรลุุตามเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์
ของโครงการต่่อไป
ที่่ม� า: https://www.cmu.ac.th/th/article/1f41b707-fa25-47c0-a821dcca5a7064e7

ขจััดความอดอยากสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร

ยกระดับอาหารพื้นบ้าน
สร้างเกษตรแนวใหม่
สู่ความปลอดภัย

ทางอาหารอย่างยั่งยืน

“ธารน้ำใจ” จากประชาชนในพื้นที่
ส่�โรงพยาบาล้สนามเชียงใหม� 2
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้จัด้ตั�งโรงพื่ยาบาลัสนัามเชีียงใหม่
2 ณ์ หอพื่ักหญิงอาคาร 5 เพื่ื�อดู้แลันัักศึึกษาแลัะบุคลัากร มชี. ที�มี
ผลัตรวิจโควิิด้-19 เป็นับวิก อีกทั�งยังได้้เปิด้จุด้รับบริจาคขึ้องใชี้
จำเป็นั ที�หอพื่ักหญิง 7 ตั�งแต่วิันัที� 12 เมษายนั 2564 เป็นัต้นัมา
โด้ยรับบริจาคขึ้องใชี้จำเป็นั อาหารแห้ง เชี่นั หนั้ากากอนัามัย
เจลัแอลักอฮ่อลั์ ทิชีชีู่ บะหมี�กึ�งสำเร็จรูป ขึ้นัม เครื�องด้ื�ม แลัะนั�ำด้ื�ม
รวิมไปถึึ ง อุ ป กรณ์์ เ ครื� อ งนัอนัแลัะเตี ย งนัอนั ซิึ� ง มี ผู้ ป กครอง
คณ์าจารย์ ศึิษย์เก่า ลัูกชี้าง มชี. รวิมถึึงชีาวิเชีียงใหม่แลัะใกลั้เคียง
ทยอยส่งมอบให้ที�จุด้รับบริจาคอย่างต่อเนัื�อง
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/aa6f4d32-b10d-4191-8fc6c4a167a8d54c

CMU FOOD CENTER ศึ่นย์อาหารแนวใหม�
ตัอบโจทย์ ไล้ฟื้สไตัล้์เดื็กมอ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้กำหนัด้ยุทธศึาสตร์ Food Safety
ตามเจตนัารมย์ขึ้องอธิการบด้ีมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ (ศึาสตราจารย์
คลัินัิก นัายแพื่ทย์นัิเวิศึนั์ นัันัทจิต) ก่อให้เกิด้การสร้างศึูนัย์อาหาร
แห่งใหม่ใจกลัางมหาวิิทยาลััย ทีเ� ป็นัศึูนัย์จำหนั่ายอาหารทีม� คี ณ์
ุ ภาพื่
ถึูกหลัักอนัามัย ราคาเหมาะสม ให้บริการแก่นักั ศึึกษา บุคลัากร แลัะ
ประชีาชีนัทั�วิไป
นัอกจากนัี� ศึูนัย์อาหารแห่งนัี� ยังเป็นั Co-working space
ที�นัักศึึกษาสามารถึใชี้เป็นัพื่ื�นัที�นัั�งทำงานั อ่านัหนัังสือ พื่บปะพืู่ด้คุย
มีบริการ Wi-Fi แลัะนั�ำสะอาด้ ระบบขึ้นัส่งที�เด้ินัทางสะด้วิก รวิมถึึง
การด้ำเนัินัการภายใต้มาตรฐานั Food safety แลัะควิามปลัอด้ภัย
ด้้านัสุขึ้ภาพื่ในัชี่วิงสถึานัการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ COVID-19 ด้้วิย
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/6f21c21c-a30f-4353-b8ec31fe2277e96d
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มช. ร�วมยกระดืับอาหารพื้นบ้าน ส่�ระดืับพรีเมียม

ร้านค้าจำหน�ายผ่ล้ผ่ล้ิตัเกษตัรปล้อดืภัยในรั้ว มช.

ศึู นั ย์ วิิ จั ย แลัะพื่ั ฒ นัาการท่ อ งเที� ย วิ สถึาบั นั วิิ จั ย สั ง คม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่วิมกับ คณ์ะอุตสาหกรรมเกษตร วิิทยาลััย
ศึิลัปะ สื�อ แลัะเทคโนัโลัยี แลัะคณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ ซิึ�งอยู่ภายใต้
โครงการยุวิชีนัสร้างชีาติ : พื่ัฒนัาศึักยภาพื่การท่องเที�ยวิวิิถึีชีุมชีนั
สร้างสรรค์ ตำบลัลัวิงเหนัือ อำเภอด้อยสะเก็ด้ จังหวิัด้เชีียงใหม่
จัด้กิจกรรมอบรมพื่ัฒนัาทักษะด้้านัเทคโนัโลัยีแลัะจัด้การอาหาร
เพื่ื�อการท่องเที�ยวิในัชีุมชีนัแก่ผู้ประกอบการ ในัพื่ื�นัที�ชีุมชีนัไตลัื�อ
บ้านัลัวิงเหนัือ ตำบลัลัวิงเหนัือ อำเภอด้อยสะเก็ด้ จังหวิัด้เชีียงใหม่
กิจกรรมนัี�เป็นัการเปลัี�ยนัเมนัูอาหารพื่ื�นับ้านั เป็นัอาหาร
สุด้พื่รีเมียม ด้้วิย “ศึิลัปะการตกแต่งอาหาร โด้ยมีเชีฟจากร้านั
Blackitch Artisan Kitchen มาร่วิมแบ่งปันัเคลั็ด้ลัับในัการตกแต่ง
จานัอาหารพื่ื�นับ้านั ซิึ�งสามารถึเพื่ิ�มคุณ์ค่าแลัะมูลัค่าอาหาร สร้าง
ควิามประทับใจให้กับการท่องเที�ยวิชีุมชีนัได้้เป็นัอย่างด้ี การด้ำเนัินั
กิจกรรมในัครั�งนัี� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ตระหนัักถึึงการมีส่วินัร่วิม
อย่างจริงจังในัพื่ื�นัที�ท่องเที�ยวิเพื่ื�อพื่ัฒนัาศึักยภาพื่ด้้านัอาหารไป
พื่ร้อมกับชีุมชีนั โด้ยการนัำอัตลัักษณ์์ขึ้องอาหารถึิ�นัมานัำเสนัอให้
เป็นัที�รู้จักในัวิงกวิ้าง สร้างการรับรู้ในัหมู่นัักท่องเที�ยวิได้้เห็นัคุณ์ค่า
ที�สืบสานัจากเสนั่ห์ทางวิัฒนัธรรมแลัะภูมิปัญญา เกิด้ประโยชีนั์ในั
เชีิงพื่าณ์ิชีย์ จนันัำไปสู่ควิามเขึ้้มแขึ้็ง ชีุมชีนัเติบโตแลัะสามารถึ
จัด้การการท่องเที�ยวิขึ้องท้องถึิ�นัต่อไปได้้อย่างยั�งยืนั

คณ์ะเกษตรศึาสตร์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ เป็ นั อี ก
หนั่วิยงานัหนัึ�งที�นัอกจากจะเป็นัแหลั่งเรียนัรู้ด้้านัการเกษตรกรรม
แลั้วิ ยังเป็นัแหลั่งจำหนั่ายผลัผลัิตปลัอด้ภัยภายในัมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ ได้้สนัับสนัุนัการจัด้ตั�ง “ร้านัเกษตร มชี.(Aggie CMU
Shop)” โด้ยจำหนั่ า ยผลัผลัิ ต ทางการเกษตร พื่ื ชี ผั ก ผลัไม้ ที�
หลัากหลัาย ปลัอด้ภั ย จากผู้ ผ ลัิ ต สู่ ผู้ บ ริ โ ภคโด้ยตรง มี สิ นั ค้ า
หลัายประเภทให้เลัือกซิื�อ อาทิ เชี่นั ผักปลัอด้สารพื่ิษ สินัค้าเกษตร
แปรรูป อาหารสำเร็จรูป เมลั็ด้พื่ันัธุ์ กลั้าพื่ันัธุ์พื่ืชี ต้นัไม้ ด้ินัปลัูก
คุณ์ภาพื่ด้ี อุปกรณ์์ทางการเกษตร แลัะปุยอินัทรีย์ชีีวิภาพื่ โด้ยเป็นั
ผลัิตภัณ์ฑิ์คุณ์ภาพื่ที�คัด้สรรมาจากภาควิิชีาแลัะศึูนัย์ฯ ต่างๆ ภายในั
คณ์ะเกษตรศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ แลัะกลัุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการเครือขึ้่าย ซิึ�งผู้บริโภคสามารถึมั�นัใจในัคุณ์ภาพื่ขึ้อง
ผลัิตภัณ์ฑิ์ได้้เป็นัอย่างด้ี
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/0648c68a-9ba4-4c68-b4f43dc0f8ae0c0c

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/4faf2e59-f9ff-486b-bebefb77bf3e615d
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ส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพื่อพัฒนาทุกมิติของทุกวัย

มหาวิทยาล้ัยเชียงใหม� มหาวิทยาล้ัยปล้อดืบ่หรี่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ส่งเสริมมาตราการให้ทุกส่วินังานัในัสังกัด้มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่เป็นัสถึานัที�ปลัอด้จากการสูบบุหรี� แลัะ
สนัับสนัุนักิจกรรมรณ์รงค์ไม่สูบบุหรี� ให้บุคลัากร นัักศึึกษาได้้ตระหนัักถึึงพื่ิษภัยจากการสูบบุหรี� สร้างวิัฒนัธรรมด้้านัสุขึ้อนัามัย ติด้ป้ายห้าม
สูบบุหรี�ในัส่วินังานั นัอกจากนัี� ได้้มีหนั่วิยงานับริการให้คำปรึกษาเพื่ื�อการเลัิกบุหรี� เพื่ื�อชี่วิยเหลัือนัักศึึกษาแลัะบุคลัากรขึ้องมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ รวิมถึึงผู้สูบบุหรี�ทั�วิไปให้เลัิกจากการสูบบุหรี� บริการให้คำปรึกษากับผู้สนัใจทั�งตัวิผู้สูบบุหรี�เองหรือคนัใกลั้ชีิด้ แลัะสร้างควิามรู้
ควิามเขึ้้าใจต่อขึ้ั�นัตอนัการเลัิกบุหรี�ให้ประสบควิามสำเร็จ ซิึ�งเป็นัส่วินัหนัึ�งในัการเสริมสร้างสุขึ้ภาพื่ชีุมชีนั ผู้สนัใจสามารถึเขึ้้ารับบริการได้้ที�
1. คลัินัิกเลัิกบุหรี� คณ์ะแพื่ทยศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ โด้ยการสนัับสนัุนัขึ้องสำนัักงานักองทุนัการสร้างเสริมสุขึ้ภาพื่ (สสส.)
2. “เภสัชีร้านัยาพื่าเลัิกบุหรี�” ศึูนัย์ปฏิิบัติการเภสัชีชีุมชีนั คณ์ะเภสัชีศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ที่่� ม า: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/8259911e-d3b5-4ad9-bd17-61d092b944db?fbclid=IwAR2bLqLbn9x_pqBL7
g1nc9DNTuB0fdQKqdrz3MP-dyTlg0wEpIAN79O5-PY

โครงการสร้างเสริมส่ขภาวะทางเพศึที่ชาญฉล้าดืแล้ะยั่งยืน
มหาวิทยาล้ัยเชียงใหม�
สถึาบันัวิิจัยวิิทยาศึาสตร์สุขึ้ภาพื่ ร่วิมกับ สถึาบันัวิิจัยวิิทยาศึาสตร์แลัะเทคโนัโลัยี แลัะคณ์ะ
สาธารณ์สุขึ้ศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ เปิด้ตัวิ โครงการสังคมแห่งสุขึ้ภาวิะทางเพื่ศึที�ชีาญฉลัาด้แลัะ
ยั�งยืนัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ เพื่ื�อการขึ้ับเคลัื�อนัสู่มหาวิิทยาลััยสุขึ้ภาพื่ (Healthy CMU) ตามยุทธศึาสตร์ที�
2 เชีิงรุก : นัวิัตกรรมด้้านัอาหารแลัะสุขึ้ภาพื่ แลัะการดู้แลัผู้สูงอายุ ตามแผนัพื่ัฒนัาการศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ ระยะที� 12
โครงการนัี�มีเป้าหมายเพื่ื�อส่งเสริมให้บุคลัากรแลัะนัักศึึกษาขึ้องมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มีสุขึ้ภาพื่
ที� ด้ี ใ นัทุ ก มิ ติ โด้ยเฉพื่าะอย่ า งยิ� ง การส่ ง เสริ ม สุ ขึ้ ภาวิะด้้ า นัเพื่ศึ ด้ำเนัิ นั การผ่ า นัการให้ ค วิามรู้ ด้้ า นั
ควิามหลัากหลัายทางเพื่ศึอย่างเหมาะสม (Comprehensive sex education) การมีเพื่ศึสัมพื่ันัธ์ปลัอด้ภัย
ตลัอด้จนัการมีสุขึ้ภาพื่จิตใจที�ด้ี นัอกจากนัี� ได้้ด้ำเนัินัการสร้างกลัุ่มผู้นัำแลัะเครือขึ้่ายสุขึ้ภาพื่เพื่ศึในักลัุ่ม
นัักศึึกษาเพื่ื�อเสริมสร้างสุขึ้อนัามัยด้้านัเพื่ศึ เพื่ื�อชี่วิยส่งเสริมสุขึ้ภาวิะขึ้องบุคคลัแลัะสังคมในัองค์รวิมได้้
อย่างยั�งยืนั
ที่่�มา: https://www.rihes.cmu.ac.th/news/15017
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เมืองนวัตักรรมการแพทย์ (Medicopolis)

“ม่้งกรองฝ่น PM2.5” แบบ DIY

ตามยุ ท ธศึาสตร์ เชีิ ง รุ ก มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ ที� ไ ด้้ ใ ห้
ควิามสำคัญเรื�อง “อาหาร สุขึ้ภาพื่ แลัะการดู้แลัผู้สูงอายุ” นัั�นั
จึงได้้ด้ำเนัินังานัสร้างเมืองนัวิัตกรรมการแพื่ทย์ (Medicopolis)
เพื่ื�อยกระด้ับคุณ์ภาพื่ชีีวิิตประชีาชีนัแลัะเศึรษฐกิจจังหวิัด้เชีียงใหม่
มุ่งสร้างสังคมสุขึ้ภาพื่ด้ี ลัด้ควิามเหลัื�อมลัํ�าการเขึ้้าถึึงเทคโนัโลัยีแลัะ
บริการ พื่ร้อมเพื่ิ�มมูลัค่างานัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาเศึรษฐกิจในัพื่ื�นัที�ด้้วิย
นัวิัตกรรมการแพื่ทย์ โด้ยด้ำเนัินัการผ่านัศึูนัย์ตา่ งๆ ขึ้องมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ ได้้แก่
1. ศึูนัย์บริการสุขึ้ภาพื่แลัะบริการสาธารณ์สุขึ้ (Medical Hub)
2. ศึูนัย์ส่งเสริมพื่ฤฒิพื่ลัังผู้สูงอายุ (Senior Wellness Center)
3. ศึูนัย์ดู้แลัผู้สูงอายุระยะยาวิ (Long Term Care)
4. ศึูนัย์ควิามเป็นัเลัิศึทางการแพื่ทย์เฉลัิมพื่ระเกียรติ
5. ศึูนัย์บริการทางการแพื่ทย์หริภุญไชีย จังหวิัด้ลัำพืู่นั
6. ศึูนัย์การแพื่ทย์แผนัไทยแลัะการแพื่ทย์ผสมผสานั (TTCM)
7. ศึูนัย์เวิชีศึาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC) ดู้แลัเฉพื่าะทาง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ยังคงตั�งมั�นัในัการให้บริการทางการ
แพื่ทย์ที�เปี�ยมไปด้้วิยคุณ์ภาพื่ คิด้ค้นันัวิัตกรรมเพื่ื�อการดู้แลัสุขึ้ภาพื่
แลัะขึ้ยายโอกาสการเขึ้้าถึึงการรักษาให้กวิ้างขึ้วิางยิ�งขึ้ึ�นั มุ่งหวิังให้
เกิ ด้ ประโยชีนั์ สู ง สุ ด้ ต่ อ ประชีาชีนั เพื่ื� อ ให้ สั ง คมไทยมี สุ ขึ้ ภาพื่ด้ี
ถึ้วินัหนั้าอย่างยั�งยืนั

ทีมวิิจัย คณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้
ออกแบบแลัะพื่ัฒนัา “มุ้งกรองฝึุ�นั” PM2.5 แบบ DIY สำหรับผู้ป�วิย
ติด้เตียง เพื่ื�อรองรับสถึานัการณ์์หมอกควิันัแลัะมลัพื่ิษในัอากาศึขึ้อง
จั ง หวิั ด้ เชีี ย งใหม่ ที� มี ค วิามรุ นั แรงขึ้ึ� นั แลัะค่ า ฝึุ� นั PM2.5 ที� เ กิ นั
มาตรฐานั ซิึ�งส่งผลักระทบต่อสุขึ้ภาพื่ขึ้องประชีาชีนัในัพื่ื�นัที� โด้ยได้้
ทด้สอบการใชี้งานั ณ์ ศึูนัย์บริการสาธารณ์สุขึ้ท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
จังหวิัด้เชีียงใหม่ พื่บวิ่า “มุ้งกรองฝึุ�นั” สามารถึชี่วิยลัด้ปริมาณ์ฝึุ�นั
ได้้เป็นัอย่างมาก สามารถึกันัฝึุนั� ได้้จริง ราคาประหยัด้ ใชี้งานัได้้อย่าง
เหมาะสม โด้ยจะมีการขึ้ยายผลันัำไปใชี้กับผู้ป�วิยติด้เตียง กลัุ่มเสี�ยง
ตามบ้ า นั แลัะชีุ ม ชีนัต่ า งๆ ในัอำเภอแม่ แจ่ ม ภายใต้ โ ครงการ
ขึ้ับเคลัื�อนัการรู้รับปรับตัวิสู้ฝึุ�นัควิันั GistNorth คณ์ะสังคมศึาสตร์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
จากแนัวิคิด้สร้างสรรค์นัวิัตกรรมแลัะสิ�งประด้ิษฐ์สู่ชีุมชีนั
ขึ้องอาจารย์แลัะนัักวิิจัยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ชี่วิยลัด้ควิามเสี�ยง
อันัตรายจากฝึุ�นัลัะอองในัอากาศึ เพื่ิ�มการเขึ้้าถึึงการดู้แลัสุขึ้ภาพื่
ส่งผลัให้คุณ์ภาพื่ชีีวิิตผู้ป�วิยด้ีขึ้ึ�นั รวิมถึึงยังคงมุ่งมั�นัที�จะสนัับสนัุนั
การแก้ไขึ้ปัญหาฝึุ�นัควิันั เพื่ื�อลัมหายใจขึ้องชีุมชีนัได้้มีอากาศึสะอาด้
ในัทุกพื่ื�นัที�ขึ้องจังหวิัด้เชีียงใหม่

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/d52ce936-e3bf-47d8-a121e0f44dadd36d

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/2814f0cb-ab7d-445c-8f2abeef5a75417f
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ส่่งเสริิมโอกาสในการเรีียนรู้้�

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

คณะศึึกษาศาสตร์์ มช. ทำ MOU
ร่่วมกัับ อบจ.เชีียงใหม่่
ในการพััฒนาโรงเรีียนสัังกััดองค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััดเชีียงใหม่่
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และองค์์การ
บริิหารส่่วนจังั หวััดเชีียงใหม่่ ร่ว่ มลงนามบัันทึกึ ข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ทางวิิ ช าการด้้ า นการศึึ ก ษา ในการพัั ฒ นาโรงเรีี ย นในสัั ง กัั ด 
ข้้าราชการครูู บุุคลากรทางการศึึกษา นัักเรีียนและผู้้�ปกครอง เพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของจัังหวััดเชีียงใหม่่ และ
การศึึกษาของโรงเรีียนสัังกััดองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดเชีียงใหม่่
ให้้เกิิดประโยชน์์กัับโรงเรีียน  ครูู บุุคลากรทางการศึึกษา นัักเรีียน
และผู้้�ปกครอง ในการที่่�จะได้้รับั การส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เกิิดคุณ
ุ ภาพ
ทางการศึึกษาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมีีโรงเรีียนในสัังกััดขององค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััดเชีียงใหม่่ 4 แห่่ง ประกอบด้้วย โรงเรีียนแม่่อายวิิทยาคม
โรงเรีี ย นต้้ น แก้้ วพดุุ ง พิิ ย าลัั ย โรงเรีี ย นบ้้ า นศาลา และโรงเรีี ย น
บ้้านแม่่งอนขี้้�เหล็็ก เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้้องประชุุม
ชั้้�น  4 องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดเชีียงใหม่่ อำเภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่
ที่่� ม า: https://academicser.edu.cmu.ac.th/news/26366e1tprfeayhljsl21gkw
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CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดกิิจกรรม CMU OPEN HOUSE
ONLINE 2021 “คลุุกวงใน ... เปิิดบ้้าน มช.” เมื่่�อวัันที่่� 20 - 21
พฤศจิิกายน  2564 เพื่่�อแนะนำหลัักสููตรการจััดการเรีียนการสอน 
การเตรีียมความพร้้อมเข้้าสู่่�มหาวิิทยาลััย และข้้อมููลต่่างๆ ของคณะ
โดยดำเนิินการถ่่ายทอดสดผ่่าน  Facebook Live 7 คณะ ได้้แก่่
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ คณะเทคนิิคการแพทย์์ คณะการสื่่�อสาร
มวลชน คณะทัันตแพทยศาสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
และคณะนิิติิศาสตร์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียนที่่�สนใจทราบแนวทางการเข้้า
ศึึกษาต่่อแต่่ละคณะในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/19f16ded-92f2-48d7-bbe52a714d4af69e

ค�ายคร่คืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Day Camp)
คณ์ะศึึกษาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ในัฐานัะประธานั
เครือขึ้่ายสถึาบันัผลัิตครูเครือขึ้่ายภาคเหนัือตอนับนั จัด้กิจกรรม
ค่ายครูคืนัถึิ�นัเพื่ื�อพื่ัฒนัาท้องถึิ�นั (Day Camp) ในัรูปแบบออนัไลันั์
เมื�อวิันัที� 7 - 8 เมษายนั 2564 โด้ยมีนัักศึึกษาชีั�นัปีที� 3 แลัะ
คณ์าจารย์ คณ์ะครุศึาสตร์/ศึึกษาศึาสตร์จาก จาก 5 สถึาบันั ได้้แก่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิ
เชีียงราย มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิเชีียงใหม่ มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิลัำปาง
แลัะสถึาบันับัณ์ฑิิตพื่ัฒนัศึิลัป วิิทยาลััยนัาฎีศึิลัปเชีียงใหม่ เขึ้้าร่วิม
กิจกรรมด้ังกลั่าวิ
กิจกรรมนัี� เนั้นัการพื่ัฒนัาคุณ์ลัักษณ์ะที�พื่ึงประสงค์ ด้้านัการสร้างควิามสัมพื่ันัธ์กับชีุมชีนัแลัะด้้านัอัตลัักษณ์์เชีิงพื่ื�นัที� ตามสมรรถึนัะ
ที�กำหนัด้ไวิ้ขึ้องนัิสิตนัักศึึกษาครูผู้รับทุนัในัโครงการผลัิตครูเพื่ื�อพื่ัฒนัาท้องถึิ�นั ซิึ�งเป็นัการเรียนัรู้จากครูผู้มีอุด้มการณ์์ ครูผู้นัำการเปลัี�ยนัแปลัง
ชีุมชีนั ตลัอด้จนัปฏิิบัติการออกแบบการจัด้การเรียนัรู้โด้ยบูรณ์าการขึ้้ามศึาสตร์ผ่านัปรากฏิการณ์์ทางสังคม อัตลัักษณ์์เชีิงพื่ื�นัที� แลัะภาพื่
อนัาคต เป็นัฐานัสู่การเป็นัครูผู้นัำการเปลัี�ยนัแปลัง นัอกจากนัี�มีการจัด้กิจกรรมเพื่ื�อเสริมสร้างการจัด้การด้้านัการเงินั แลัะการดู้แลัสุขึ้ภาพื่
ตนัเอง อีกด้้วิย
ที่่�มา: https://academicser.edu.cmu.ac.th/news/2538-41wf3f2rs6g5d7qsd66v

โครงการอบรมระยะสั้นในร่ปแบบการศึึกษาตัล้อดืชีวิตั
คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์ แลัะวิิทยาลััยการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้จัด้โครงการอบรมระยะสั�นัในั
รูปแบบการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิตขึ้องคณ์ะรัฐศึาสตร์ฯ มชี. ในักระบวินัวิิชีา 140104 การเป็นัพื่ลัเมือง โด้ยผู้เรียนัที�ผ่านัการอบรมในัโครงการ
ด้ังกลั่าวิจะได้้รับการรับรองสมรรถึะจากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่วิ่าเป็นัผู้ที�มีสมรรถึณ์ะ “การเป็นัพื่ลัเมืองเขึ้้มแขึ้็ง/ตื�นัรู้ (Active Citizen)”
ให้แก่นัักเรียนัโรงเรียนัสันัป�าตองวิิทยาคม ภายใต้บันัทึกขึ้้อตกลังควิามร่วิมมือทางวิิชีาการ ระหวิ่างสำนัักงานัเขึ้ตพื่ื�นัที�การศึึกษามัธยมศึึกษา
เชีียงใหม่ แลัะโรงเรียนัสันัป�าตอง เพื่ื�อส่งเสริมแลัะพื่ัฒนัาการจัด้การเรียนัการสอนัในัรูปแบบการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิต เพื่ื�อเพื่ิ�มโอกาสแลัะ
เตรียมควิามพื่ร้อมในัการศึึกษาต่อระด้ับอุด้มศึึกษาขึ้องนัักเรียนัที�มีควิามสามารถึแลัะควิามสนัใจเฉพื่าะทาง โด้ยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ด้้านั คือ
ด้้านัการเพื่ิ�มผลัสัมฤทธิ�ในัการเรียนัรู้ขึ้องนัักเรียนั ด้้านัการลัด้ควิามเหลัื�อมลั�ำด้้านัคุณ์ภาพื่การศึึกษา ด้้านัการเสริมสร้างควิามร่วิมมือกับ
ภาครัฐ องค์การปกครองส่วินัท้องถึิ�นั เอกชีนั แลัะประชีาชีนั รวิมถึึงด้้านัการพื่ัฒนัานัวิัตกรรมการบริหารการศึึกษา ณ์ ห้องประชีุม
ด้ร.สันัติ-คุณ์แสงเทียนั พื่งศึ์พื่ันัธ์เด้ชีา อาคาร 92 ปีฯ โรงเรียนัสันัป�าตองวิิทยาคม
นัอกจากนัี� คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ยังได้้มีการขึ้ยายควิามร่วิมมือโครงการอบรมด้ังกลั่าวิกับ
โรงเรียนัอื�นัๆ อีกต่อไปในัอนัาคตอีกด้้วิย
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/9b6678b7-2fe2-4734-85bb-f753a7b433d2

23

สร้้างความเท่่าเทีียมทางเพศสตรีีและความเสมอภาคระหว่่างเพศ

ยกระดับสิทธิสตรี

เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

การแตั�งกายตัามเพศึสภาวะไดื้ ในวันรับปริญญา

ท่น “เพื่อสตัรีในงานวิทยาศึาสตัร์” ปี 2564
รองศึาสตราจารย์ ด้ร. นััด้ด้า เวิชีชีากุลั ภาควิิชีาฟิสกิ ส์แลัะ
วิั ส ดุ้ ศึ าสตร์ คณ์ะวิิ ท ยาศึาสตร์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ ได้้ รั บ
คัด้เลัือกเป็นั 1 ในั 5 สตรีไทย ที�ได้้รับทุนัโครงการทุนัวิิจัย ลัอรีอัลั
ประเทศึไทย “เพื่ื�อสตรีในังานัวิิทยาศึาสตร์” (For Women in
Science) ประจำปี 2564 ในัสาขึ้าวิิทยาศึาสตร์กายภาพื่ จากงานั
วิิ จั ย เรื� อ ง “การพื่ั ฒ นัาวิั ส ดุ้ นั าโนัโลัหะออกไซิด้์ เพื่ื� อ เป็ นั ตั วิ เร่ ง
ปฏิิกิริยาด้้วิยแสงสำหรับการย่อยสลัายสารประกอบอินัทรีย์ที�เป็นั
มลัพื่ิษทางนั�ำ”
ทั� ง นัี� ทุ นั นัี� ไ ด้้ รั บ การสนัั บ สนัุ นั จากมู ลั นัิ ธิ ลั อรี อั ลั ด้้ วิ ย
ควิามร่ วิ มมื อ จากยู เ นัสโก ในัการให้ ทุ นั แก่ นัั ก วิิ จั ย สตรี รุ่ นั ใหม่
มากกวิ่า 250 ท่านั ทั�งระด้ับประเทศึแลัะระด้ับภูมิภาคทั�วิโลัก โด้ย
ในัประเทศึไทย โครงการทุนัวิิจัยลัอรีอัลั ประเทศึไทย “เพื่ื�อสตรี
ในังานัวิิทยาศึาสตร์” ให้กับนัักวิิจัยสตรีที�มีอายุระหวิ่าง 25 - 40 ปี
ในั 2 สาขึ้า ได้้ แ ก่ สาขึ้าวิิ ท ยาศึาสตร์ ชีี วิ ภาพื่ แลัะสาขึ้า
วิิทยาศึาสตร์กายภาพื่ ลัอรีอัลั ประเทศึไทย ได้้ด้ำเนัินังานัโครงการ
มาเป็ นั ปี ที� 19 โด้ยมี นัั ก วิิ จั ย สตรี ไ ทยที� ไ ด้้ รั บ ทุ นั สนัั บ สนัุ นั จาก
โครงการนัี�รวิมแลั้วิทั�งสิ�นั 76 ท่านั จาก 20 สถึาบันั

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้ตระหนัักถึึงควิามสำคัญขึ้อง
ควิามเท่าเทียมทางเพื่ศึ แลัะควิามหลัากหลัายทางเพื่ศึ โด้ยได้้ออก
ประกาศึมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ เรื�อง การแต่งกายแลัะขึ้้อปฏิิบัติ
สำหรับผู้สำเร็จการศึึกษาที�จะเขึ้้ารับพื่ระราชีทานัปริญญาบัตร ซิึ�ง
อนัุญาตให้นัักศึึกษาสามารถึแต่งเครื�องแบบนัักศึึกษาชีายแลัะหญิง
ตามอัตลัักษณ์์ทางเพื่ศึที�ไม่ตรงกับเพื่ศึกำเนัิด้ เขึ้้ารับพื่ระราชีทานั
ปริญญาบัตรขึ้องมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้ ตั�งแต่ปี 2561 เรื�อยมา
จนัถึึงปัจจุบันั
การประกาศึด้ังกลั่าวิแสด้งถึึงควิามตั�งใจขึ้องมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ทใี� ห้ควิามสำคัญถึึงสิทธิเสรีภาพื่ควิามเท่าเทียมทางเพื่ศึแลัะ
สิทธิขึ้องควิามเป็นัมนัุษย์มิให้เกิด้การเลัือกปฏิิบัติ เกิด้ควิามเป็นั
ธรรมระหวิ่ า งเพื่ศึ แลัะคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพื่ในัการแสด้งออก
อันัจะนัำไปสู่สุขึ้ภาวิะที�ด้ี ทั�งร่างกาย จิตใจ สังคม แลัะปัญญา ตลัอด้
จนัการพื่ัฒนัาศึักยภาพื่ตนัเองในัอนัาคตอีกด้้วิย
ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/365afc0c-a747-424d854d-3245560d5398

ที่่ม� า: https://www.cmu.ac.th/th/article/e54de2b2-5d44-4a31-bb790bca7c2f4a00
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โครงการ “ตุ๊๊�กตาวิิเศษ”

กิิจกรรม RAINBOW’s WORLDS ในเทศกาล
Pride Month
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ  มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
โดยโครงการสัั ง คมแห่่ ง สุุขภาวะทางเพศที่่�ชาญฉลาดและยั่่�งยืืน 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดงาน RAINBOW’s WORLDS ในเทศกาล 
Pride Month  ภายในงานมีีการเสวนาในเรื่่�องของ ”สิิทธิิ LGBTQ
+ ในปัั จ จุุ บัั น ” การจัั ด แสดงบูู ธ นิิ ท รรศการของเพจช้้ า งยิ้้� ม
CAREMAT และ MPLUS การบริิการตรวจเลืือดหาเชื้้�อ HIV และ
การจััดจำหน่่ายสิินค้้าใน “กาดสายรุ้้�ง” กิิจกรรมในครั้้�งนี้้� เป็็นการ
ส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ สุุขภาวะ
ทางเพศและสุุขภาพจิิต ภายในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่� ม า: https://cmu.ac.th/th/article/ac4afe75-4e6e-4cea-bcfe80e60a4d44d7
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คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมมืือกัับ
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (องค์์การมหาชน) และ
หน่่ ว ยงานต่่ า งๆ รวมไปถึึ ง เครืื อ ข่่ า ยพัั น ธมิิ ต รคณาจารย์์ ใ น
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ดำเนิินการโครงการ “ตุ๊๊�กตาวิิเศษ การสื่่อ� สาร
สัั ง คม เพื่่� อ ลดอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารทารุุ ณ กรรมทางเพศ” โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยไขคดีีล่่วงละเมิิดทางเพศ  กรณีีผู้้�ถููกกระทำที่่�
เป็็นเด็็กเล็็ก หรืือ ผู้้�มีีความจำกััดด้้านพััฒนาการสมอง หรืือแม้้กระทั่่�ง
ผู้้�เสีียหายที่่�ไม่่อาจสื่่�อสารเหตุุการณ์์ที่่�ตนถููกกระทำ ให้้สามารถบอก
เล่่าเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับการทารุุณกรรมทางเพศได้้อย่่างชััดเจนขึ้้�น 
นอกจากนี้้� ในอนาคตโครงการตุ๊๊�กตาวิิเศษฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะส่่งต่่อ
ตุ๊๊�กตาไปยัังสถานีีตำรวจทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะในสถานีีตำรวจ ที่่�มีี
พนัักงานสอบสวนหญิิง ทั้้�งนี้้� โครงการดัังกล่่าวถืือเป็็นการสร้้างความ
รัับรู้้�และการสื่่�อสารทางสัังคม เพื่่�อให้้ผู้้�คนได้้ตระหนัักถึึงปััญหาของ
การล่่วงละเมิิดทางเพศ ซึ่่�งเป็็นภััยใกล้้ตััว และร่่วมกัันลดอุุบััติิการณ์์
ของปััญหา

ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/b8022faa-0ac5-4985bf5f-f0394ceb1a74

จััดการน้้ำอย่่างยั่่�งยืืนและพร้้อมใช้้สำหรัับทุุกคน

ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ�ชุมชน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

คล้องแม�ข�า “สายน้ำแห�งวัฒนธรรม”
คณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่วิมมือกับจังหวิัด้เชีียงใหม่
กำหนัด้แผนัแม่บทคลัองแม่ขึ้่าฉบับที�2 (พื่.ศึ. 2561- 2565) ภายใต้วิิสัยทัศึนั์ “คลัอง
สวิย นั�ำใส ไหลัด้ี ชีุมชีนัมีสุขึ้” ได้้จัด้กิจกรรมฮ่อมปอยยี�เป็งแม่ขึ้่างาม สายนั�ำแห่ง
ไชียมงคลั เมื�อวิันัที� 18 - 20 พื่ฤศึจิกายนั 2564
กิจกรรมด้ังกลั่าวิจัด้ขึ้ึ�นัเพื่ื�อส่งเสริมให้ประชีาชีนัที�อาศึัยอยู่ในัลัุ่มนั�ำแม่ขึ้่ามีควิามเขึ้้าใจในัคุณ์ค่าแลัะควิามหมายขึ้องประเพื่ณ์ี
วิัฒนัธรรมที�ด้ีงามเกี�ยวิกับแม่นั�ำ เพื่ื�อขึ้จัด้ ลัะเลัิก สิ�งที�ไม่ด้ีงามต่าง ๆ ที�เคยได้้กระทำกับแม่นั�ำขึ้่า เชี่นั การทิ�งขึ้ยะมูลัฝึอย การปลั่อยนั�ำเสีย
การทำควิามสกปรกให้แม่นั�ำ เพื่ื�อสร้างควิามเป็นัสิริมงคลัให้บังเกิด้แก่ชีีวิิตแลัะร่วิมกันัฟ้�นัฟูนั�ำแม่ขึ้่า ให้กลัับมาเป็นั “แม่ขึ้่ามหานัที สายนั�ำ
แห่งไชียมงคลัขึ้องเมืองเชีียงใหม่” เป็นัสายนั�ำแห่งวิัฒนัธรรม ประเพื่ณ์ี วิิถึีชีีวิิตลั้านันัา ประวิัติศึาสตร์แลัะมรด้กธรรมชีาติอันัลั�ำค่า เป็นัแหลั่ง
ท่องเที�ยวิแลัะการศึึกษาเชีิงประวิัติศึาสตร์ ต่อไป
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/aaf8b386-2528-4353-91ea-78c535f6a4e7

โครงการล้ดืปริมาณ์สาหร�ายดื้วยสารส้มเพื่อปรับปร่งค่ณ์ภาพ
น้ำแล้ะทัศึนียภาพของอ�างแก้ว
สถึาบันัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ (ERDI-CMU)
ได้้ด้ำเนัินัการจัด้โครงการลัด้ปริมาณ์สาหร่ายด้้วิยสารส้มเพื่ื�อปรับปรุงคุณ์ภาพื่นั�ำแลัะ
ทัศึนัียภาพื่ขึ้องอ่างแก้วิ โครงการนัี� ได้้ด้ำเนัินัการวิิจยั โด้ยใชี้สารส้มในัการตกตะกอนัเซิลัลั์
สาหร่าย ซิึ�งพื่บวิ่ามีประสิทธิภาพื่ด้ี สามารถึกำจัด้สาหร่ายได้้ถึึงร้อยลัะ 98.27 เมื�อเทียบ
กับจำนัวินัสาหร่ายในันั�ำด้ิบที�ไม่ผ่านัการเติมสารสร้างตะกอนั จากการศึึกษาครั�งนัี� นัับ
ได้้วิ่าเป็นัการฟ้�นัฟูสิ�งแวิด้ลั้อม แลัะปรับปรุงคุณ์ภาพื่ขึ้องแหลั่งนั�ำด้ิบมีควิามเหมาะสม
สำหรับการผลัิตนั�ำประปาให้กับนัักศึึกษาแลัะบุคลัากรภายในัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ อีก
ทั�งเป็นัการเพื่ิ�มทัศึนัียภาพื่แลัะสร้างสุนัทรียภาพื่ให้กับอ่างแก้วิแลัะสามารถึนัำองค์ควิาม
รูท้ ไี� ด้้มาใชี้ในัการขึ้ยายผลักับชีุมชีนัหรือพื่ืนั� ทีอ� นัื� ในัจังหวิัด้เชีียงใหม่ทไี� ด้้รบั ผลักระทบจาก
สาหร่าย จึงเป็นัการฟ้�นัฟูสิ�งแวิด้ลั้อมแลัะควิามเป็นัอยู่ขึ้องชีุมชีนัในัภาคเหนัือให้ด้ียิ�งขึ้ึ�นั
ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=3933
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โครงการเพิ่่�มศัักยภาพจััดหาน้้ำต้้นทุุนสนัับสนุุน
การศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดโครงการเพิ่่�มศัักยภาพจััดหา
น้้ำต้้นทุุนสนัับสนุุนการศึึกษา ในพื้้�นที่่�ศููนย์์การศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ “หริิภุุญไชย” จัังหวััดลำพููน เพื่่�อเป็็นการบริิหารจััดการน้้ำ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน  ด้้วยการเพิ่่�มศัักยภาพน้้ำในอ่่างเก็็บน้้ำโดยการขุุด
อ่่างตามตำแหน่่งของอ่่างเดิิม เพื่่�อให้้สามารถรองรัับวิิกฤตการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมในกรณีีเกิิดภาวะภััยแล้้งต่่อเนื่่�อง และ
สนัับสนุุนการนำน้้ำจากอ่่างเก็็บน้้ำมาใช้้ในระบบสาธารณููปโภคและ
สาธารณููปการของการผลิิตน้้ำประปา เพื่่�อการบริิหารจััดการน้้ำ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป ทั้้�งนี้้� ได้้ทำพิิธีีบวงสรวง
สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 19 ตุุลาคม 2564
ที่่ม� า: https://www.cmu.ac.th/th/article/24decebb-e5b8-43de-9a06d376fbc4d610
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ให้้ทุุกคนเข้้าถึึงพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนได้้ตามกำลัังของตน

ผลักดันมาตรการส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเวียนอย่างครบวงจร

ประกาศึ เรื่อง มาตัรการประหยัดืพล้ังงาน
สำนักงานมหาวิทยาล้ัย มหาวิทยาล้ัยเชียงใหม�
(ฉบับปรับปร่ง) 2564
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้มีนัโยบายการจัด้การสำนัักงานั
สีเขึ้ียวิ (Green Office) เพื่ื�อมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ�งแวิด้ลั้อมที�ด้ี
เป็นัสังคมแห่งสุขึ้ภาพื่แลัะเป็นัสำนัักงานัต้นัแบบด้้านัการจัด้การ
สิ�งแวิด้ลั้อม จึงได้้ออกประกาศึสำนัักงานัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
(ฉบับปรับปรุง) เรื�อง มาตรการประหยัด้พื่ลัังงานั ประกาศึ ณ์ วิันัที�
26 กรกฎีาคม 2564 ซิึ�งครอบคลัุมทั�งมาตรการด้้านัการประหยัด้
ไฟฟ้า มาตรการด้้านัการประหยัด้นั�ำ มาตรการประหยัด้นั�ำมันั
เชีื�อเพื่ลัิง มาตรการประหยัด้วิัสดุ้สำนัักงานั มาตรการการจัด้ประชีุม
แลัะจัด้นัิทรรศึการ มาตรการการรักษาควิามสะอาด้ 5 ส มาตรการ
การจัด้การขึ้องเสีย มาตรการการจัด้ซิื�อสินัค้าแลัะบริการที�เป็นัมิตร
กับสิง� แวิด้ลั้อม มาตรการด้้านัควิามปลัอด้ภัยแลัะสภาวิะฉุกเฉินั แลัะ
มาตรการการเพื่ิ�มพื่ื�นัที�สีเขึ้ียวิ เพื่ื�อกำกับ ควิบคุมการใชี้พื่ลัังงานัในั
สำนัักงานัมหาวิิทยาลััย ให้มีประสิทธิภาพื่ มีการจัด้การการใชี้
พื่ลัังงานัอย่างเป็นัระบบแลัะเกิด้ประโยชีนั์สูงสุด้
ที่่�มา: https://oou.cmu.ac.th/news/cd554d314e2bfaae9a5f2bf
338686d70/70f94e5eb20bdbc985062db7c12ba17d

การขึ้นทะเบียน T- VER ล้ดืปล้�อยก�าซเรือน
กระจก หน่นการพัฒนายั่งยืน
ศึูนัย์บริหารจัด้การชีีวิมวิลัแบบครบวิงจร สถึาบันัวิิจัยแลัะ
พื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ (ERDI-CMU) ได้้รับ
ประกาศึเกี ย รติ คุ ณ์ ในัการด้ำเนัิ นั กิ จ กรรมลัด้ก� า ซิเรื อ นักระจก
ภายใต้โครงการลัด้ก�าซิเรือนักระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานัขึ้อง
ประเทศึไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction
Program) เรียกย่อวิ่า T-VER จากองค์การบริหารจัด้การก�าซิ
เรือนักระจก (องค์การมหาชีนั) โด้ยทางศึูนั ย์ฯ ได้้ ขึ้ึ�นั ทะเบีย นั
โครงการ T-VER จำนัวินั 2 โครงการ ได้้แก่ 1. โครงการผลัิตก�าซิ
ชีีวิภาพื่จากเศึษอาหารเพื่ื�อนัำไปใชี้ประโยชีนั์ แลัะ 2. โครงการผลัิต
ไบโอด้ีเซิลัเพื่ื�อใชี้เป็นัเชีื�อเพื่ลัิงสำหรับยานัพื่าหนัะขึ้องศึูนัย์บริหาร
จัด้การชีีวิมวิลัแบบครบวิงจร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ซิึ�งคาด้วิ่าจะ
ลัด้ปริมาณ์ก�าซิเรือนักระจกรวิมทั�งสิ�นั 403 ตันัคาร์บอนัได้ออกไซิด้์
เทียบเท่าต่อปี
ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=4095
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โครงการศึึกษาแนวทางการพัฒนาการผ่ล้ิตัแล้ะ
การใช้ ไฮโดืรเจน เพื่อส�งเสริมพล้ังงานหม่นเวียน
สถึาบันัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ แลัะสถึาบันัวิิจัยพื่ลัังงานั จุฬาลังกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้รับ
มอบหมายจากสำนัั ก งานันัโยบายแลัะแผนัพื่ลัั ง งานั (สนัพื่.)
กระทรวิงพื่ลัั ง งานั ร่ วิ มจั ด้ ทำ “โครงการศึึ ก ษาแนัวิทางการ
พื่ัฒนัาการผลัิตแลัะการใชี้ไฮ่โด้รเจนัเพื่ือ� ส่งเสริมพื่ลัังงานัหมุนัเวิียนั”
เพื่ื�อศึึกษาแลัะรวิบรวิมงานัวิิจัย นัโยบาย มาตรการ หรือแผนังานั
ที� เ กี� ย วิขึ้้ อ งกั บ การพื่ั ฒ นัา การผลัิ ต แลัะการใชี้ ไ ฮ่โด้รเจนัขึ้อง
หนั่วิยงานัต่างๆ ทั�งภายในัประเทศึแลัะต่างประเทศึ โด้ยจะกำหนัด้
เป็นัแนัวิทางการผลัิตแลัะการใชี้ไฮ่โด้รเจนัที�เหมาะสมกับบริบทการ
ใชี้พื่ลัังงานัขึ้องประเทศึไทย รวิมทั�งราคาที�เป็นัธรรมแลัะเหมาะสม
กับประเทศึไทยในัการส่งเสริมพื่ลัังงานัไฮ่โด้รเจนัต่อไป
ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=3812

เตั�างอยโมเดืล้ CBG สร้างส่ข พล้ังงานทดืแทน
เพื่อช่มชน
สถึาบันัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ ร่วิมกับบริษัทด้อยคำ ผลัิตภัณ์ฑิ์อาหาร จำกัด้ จัด้ทำ
“โครงการส่งเสริมแลัะสาธิตการใชี้ประโยชีนั์จากก�าซิไบโอมีเทนัด้้วิย
ระบบท่อส่งก�าซิเพื่ือ� ทด้แทนัก�าซิหุงต้มในัชีุมชีนัต้นัแบบ” เพื่ือ� ศึึกษา
ระบบผลัิตก�าซิชีีวิภาพื่อัด้สำหรับทด้แทนัก�าซิหุงต้ม (แอลัพื่ีจี) ในั
ระบบท่อส่งก�าซิ ภายใต้การสนัับสนัุนังบประมาณ์จากกองทุนัเพื่ื�อ
ส่งเสริมการอนัุรักษ์พื่ลัังงานั สำนัักงานันัโยบายแลัะแผนัพื่ลัังงานั
กระทรวิงพื่ลัังงานั
โครงการนัี� ได้้เลั็งเห็นัควิามสำคัญขึ้องการใชี้พื่ลัังงานัในั
ชีุ ม ชีนั ที� ตั� ง อยู่ ใ นัพื่ื� นั ที� ชีุ ม ชีนับ้ า นันัางอยแลัะบ้ า นัโพื่นัปลัาโหลั
ตำบลัเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวิัด้สกลันัคร โด้ยได้้ส่งมอบสถึานัี
ต้นัแบบผลัิตแลัะจ่ายก�าซิไบโอมีเทนัอัด้ (CBG) เมื�อวิันัที� 2 เมษายนั
2564 เพื่ื�อปูแนัวิทางพื่ลัังงานัชีุมชีนัเพื่ื�อชีุมชีนัอย่างยั�งยืนั โด้ยเนั้นั
ให้ชีาวิบ้านัพื่ึ�งพื่าตนัเองในัการร่วิมกันัด้ำเนัินัการบริหารจัด้การ
พื่ลัังงานัทด้แทนั นัำร่องต้นัแบบให้มีการใชี้งานัในัประเทศึไทย โด้ย
นัำก�าซิ CBG ที�ได้้ไปใชี้ในัภาคครัวิเรือนั เพื่ื�อประหยัด้ค่าใชี้จ่ายในั
การซิื�อก�าซิหุงต้ม (LPG) แลัะนัำไปสู่การใชี้พื่ลัังงานัอย่างพื่อเพื่ียง
สร้างควิามยั�งยืนัในัชีุมชีนั ลัด้การพื่ึ�งพื่าการนัำเขึ้้าก�าซิ LPG จาก
ต่างประเทศึ
ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=3453
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ส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืน

กระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนสู่ภูมิภาค

Science CMU Job Fair Online 2021
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จััดกิิจกรรม
“Science CMU Job Fair Online 2021” ในรููปแบบออนไลน์์ผ่่าน
ช่่องทาง Facebook Live : Faculty of Science, Chiang Mai
University เมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ภายในงานมีีกิิจกรรม
เสวนาหััวข้้อ “การสมััครงานและชีีวิิตหลัังเรีียนจบ” การแนะนำ
สถานประกอบการ ตำแหน่่งงาน  และตำแหน่่งงานสหกิิจศึึกษา/
ฝึึกงาน โดยบริิษััทชั้้�นนำ พร้้อมทั้้�งฟัังการชี้้�แจงวิิธีีการสััมภาษณ์์งาน 
ผ่่านโปรแกรม Zoom เพื่่�อส่่งเสริิมทางเลืือกการประกอบอาชีีพ
สำหรัับนัักศึึกษา และเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลตลาดแรงงานที่่�เหมาะสม
กัับสาขาวิิชาชีีพ
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/a7005df4-8d58-4c7c-b9b1039b63ff9708 และ https://www.facebook.com/CoopeducationCMU/
posts/pfbid02CWcr1X3188rUe4YTw5k8oeQS3LMR2zFfHABV
95fwnrpEJeSyj9LBieb4vZU7fRSGl

โครงการ “เคล็็ดลัับสร้้างสุุขทางการเงิิน (Happy
Money Guide)”
คณะพยาบาลศาสตร์์ จััดโครงการ “เคล็็ดลัับสร้้างสุุข
ทางการเงิิน (Happy Money Guide)” เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 30 สิิงหาคม
2564 ผ่่านระบบ Zoom meeting  เนื่่�องด้้วยได้้เล็็งเห็็นความสำคััญ
ของการส่่งเสริิมการออมและการวางแผนการเงิินส่่วนบุุคคลเพื่่�อ
สร้้ า งสุุ ข ภาพทางการเงิิ นที่่� ดีี ใ ห้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรภายในองค์์ ก รหรืื อ
Happy Money ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งปััจจััยสำคััญของกระบวนการสร้้าง
Happy Workplaces ที่่�จะมีีส่่วนช่่วยให้้บุุคลากรทำงานได้้เต็็ม
ศัักยภาพ  ควบคู่่�ไปกัับการทำงานอย่่างมีีความสุุข  สามารถสร้้าง
ผลผลิิตชั้้�นเลิิศและนำมาซึ่่�งประสิิทธิิภาพที่่�ดีีขึ้้�นขององค์์กร
ที่่�มา: https://mis.nurse.cmu.ac.th/mis/project/view_project_detail.
asp?id=6682
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“MORE SPACE : CMU Community แห่่งใหม่่
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ปรัับพื้้�นที่่ล� านกว้้าง (ไร่่ฟอร์์ด) เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ ในชื่่�อ “MORE SPACE” โดยจััดสรรพื้้�นที่่ใ� ห้้มีกี ารเคลื่่อ� นไหว
และสร้้างรายได้้จากการขายสิินค้้า และใช้้เป็็นพื้้�นที่่�กลางในการทำกิิจกรรมส่่งเสริิมด้้านศิิลปวััฒนธรรมในเชิิงสร้้างสรรค์์ โดยแบ่่งพื้้�นที่่�
ออกเป็็น 3 โซน ได้้แก่่ 1) “ลานชอ MORE SPACE” 2) “คีีออส MORE SPACE” และ 3) “ไนท์์มาร์์เก็็ต MORE SPACE”
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้สร้้างคอมมููนิิตี้้�ในพื้้�นที่่�ใกล้้มหาวิิทยาลััย ใกล้้ใจกลางเมืือง เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวของเชีียงใหม่่
ให้้เกิิดเม็็ดเงิินหมุุนเวีียนสู่่�ระบบเศรษฐกิิจในอนาคต อีีกทั้้�งยัังช่่วยต่่อยอดโอกาส เพิ่่�มช่่องทางธุุรกิิจให้้กิิจการร้้านค้้าต่่างๆ เกิิดการสร้้างงาน 
สร้้างอาชีีพให้้ประชาชนอีีกด้้วย
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/94833f81-cc78-410f-b3d4-d3b5b1c3140e
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ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมที่่�ยั่่�งยืืนและนวััตกรรม

ส่งเสริมนวัตกรรม นำ�พาเทคโนโลยี
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

AKIP VENTURE: ตั�อยอดืงานวิจัยส่�ภาคธ่รกิจแล้ะอ่ตัสาหกรรม
บริษัท อ่างแก้วิ โฮ่ลัด้ิ�ง จำกัด้ (ANG KAEW HOLDING) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ แลัะ
บริษัท อินัเทลัเลั็คชีวิลั ด้ีไซินั์ กรุ�ป จำกัด้ (IDG) ร่วิมมือกันัก่อตั�ง บริษัท เอเค ไอพื่ี เวินัเจอร์
จำกัด้ หรือ AKIP VENTURE เพื่ื�อเติมเต็มกลัไกในัการผลัักด้ันัทรัพื่ย์สินัทางปัญญาแลัะผลังานั
วิิจัยไปสู่ภาคธุรกิจแลัะอุตสาหกรรม กระตุ้นัแลัะสนัับสนัุนัการถึ่ายทอด้เทคโนัโลัยีพื่ร้อมทั�ง
พื่ัฒนัาแบรนัด้์ โด้ยให้บริการด้้านัทรัพื่ย์สินัทางปัญญาครอบคลัุมตั�งแต่ขึ้ั�นัเริ�มต้นัขึ้องการวิิจัย
แลัะพื่ั ฒ นัาจนัถึึ ง การด้ำเนัิ นั ธุ ร กิ จ ให้ ขึ้ ยายผลัเชีิ ง พื่าณ์ิ ชี ย์ แ ลัะเชีิ ง สั ง คมได้้ อ ย่ า งเต็ ม ขึ้ี ด้
ควิามสามารถึ โด้ยให้บริการทั�งนัักวิิจัย Start-Up แลัะกลัุ่มธุรกิจทั�วิไป ให้บริการครอบคลัุม
4 ด้้านั ได้้แก่
1) PATENT บริการยื�นัจด้ทะเบียนัสิทธิบัตร อนัุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ ครบวิงจรทั�ง
ในัไทย แลัะต่างประเทศึ
2) TRADEMARK บริการยื�นัจด้ทะเบียนัเครื�องหมายการค้า ทั�งในัไทยแลัะต่างประเทศึ
3) ANALYTIC บริการวิิเคราะห์ขึ้้อมูลัสิทธิบัตร ทั�งในัไทยแลัะต่างประเทศึ
4) TRAINING COURSE คอร์สอบรมให้ควิามรู้เกี�ยวิกับทรัพื่ย์สินัทางปัญญาจากผู้เชีี�ยวิชีาญ

ที่่� ม า: https://www.akipventure.com/
#customize-18137

โครงการ RD Facilities Boost up
อุทยานัวิิทยาศึาสตร์ภาคเหนัือ (เชีียงใหม่) เปิด้รับสมัคร
ผู้ประกอบการที�มีผลัิตภัณ์ฑิ์ สนัใจวิิเคราะห์แลัะทด้สอบผลัิตภัณ์ฑิ์
เพื่ิ�มเติม หรือต้องการขึ้ยายกำลัังการผลัิตจากโรงงานัต้นัแบบที�มี
มาตรฐานัก่อนัการผลัิตในัระด้ับอุตสาหกรรม เพื่ื�อเขึ้้าร่วิมโครงการ
การยกระด้ับการวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาขึ้องผู้ประกอบการด้้วิยเครือขึ้่าย
โครงสร้างพื่ื�นัฐานั วิิทยาศึาสตร์ วิิจัย แลัะนัวิัตกรรม: RD Facilities
Boost up ประจำปี 2564 ซิึ�งครอบคลัุมกลัุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
ได้้แก่ นัวิัตกรรมขึ้้าวิไทยเพื่ิ�มมูลัค่าสู่ตลัาด้สากลั IT Soft ware แลัะ
Digital Content พื่ลัังงานัทด้แทนั สิ�งแวิด้ลั้อม แลัะนัวิัตกรรมวิัสดุ้
เกษตรแลัะอาหาร การแพื่ทย์ แลัะเทคโนัโลัยีชีวิี ภาพื่ โด้ยผูป้ ระกอบ
การที� เขึ้้ า ร่ วิ มโครงการ จะได้้ รั บ การสนัั บ สนัุ นั งบประมาณ์ตาม
ประเภทขึ้องโครงการต้นัแบบ
ที่่ม� า: https://www.step.cmu.ac.th/news_specific.php?news_id=486
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มช: มหาวิทยาล้ัยอัจฉริยะ 5G
แห�งแรกในอาเซียน

ศึ่นย์เทคโนโล้ยีการขึ้นร่ปชิ้นงานสามมิตัิแบบครบ
วงจร (The Brick FABLAB)
อุ ท ยานัวิิ ท ยาศึาสตร์ ภ าคเหนัื อ (เชีี ย งใหม่ ) เปิ ด้ ศึู นั ย์
เทคโนัโลัยีการขึ้ึ�นัรูปชีิ�นังานัสามมิติแบบครบวิงจร (The Brick
FABLAB) โด้ยให้บริการออกแบบ แลัะขึ้ึ�นัรูปชีิ�นังานั 3 มิติ อย่าง
ครบวิงจร ด้้วิยเทคโนัโลัยีเครื�องพื่ิมพื่์ 3 มิติที�หลัากหลัาย เพื่ื�อ
สร้างสรรค์นัวิัตกรรมหรือผลัิตภัณ์ฑิ์ที�สร้างมูลัค่าทางพื่าณ์ิชีย์ ด้้วิย
ระบบเครื�องพื่ิมพื่์ที�ทันัสมัยแลัะหลัากหลัาย สามารถึตอบสนัองได้้
ทุกโจทย์ควิามต้องการ ลัด้ควิามซิับซิ้อนัในัการผลัิต ประหยัด้เวิลัา
ในัการขึ้ึ�นัรูป คุมงบประมาณ์ได้้ด้ี หรือผลัิตชีิ�นังานัคุณ์สมบัติพื่ิเศึษ
ได้้อย่างครบวิงจร ซิึ�งจะชี่วิยอำนัวิยควิามสะด้วิกแก่ผู้ประกอบการ
นัักศึึกษา แลัะผู้สนัใจที�ต้องการสร้างสรรค์นัวิัตกรรมหรือผลังานั
ต้นัแบบ
ที่่ม� า: https://www.step.cmu.ac.th/news_specific.php?news_id=588

38

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่วิมกับบริษัท หัวิเวิ่ยเทคโนัโลัยี
(ประเทศึไทย) จำกัด้ ได้้ลังนัามในับันัทึกขึ้้อตกลังควิามร่วิมมือทาง
วิิชีาการวิ่าด้้วิย “5G Powered Smart University Enabled with
Cloud and AI” เมื�อวิันัที� 22 มีนัาคม 2564 ณ์ สำนัักบริการ
เทคโนัโลัยีสารสนัเทศึ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ โด้ยมีเป้าหมายที�จะ
เป็นัมหาวิิทยาลััยด้ิจิทัลัชีั�นันัำในัภูมิภาคอาเซิียนัแลัะเป็นัผู้นัำด้้านั
การศึึกษาระด้ับอุด้มศึึกษาทีเ� พื่ิม� พืู่นัเทคโนัโลัยีแลัะการพื่ัฒนัาทักษะ
ควิามร่วิมมือขึ้อง มชี. กับ หัวิเวิ่ย ในัครั�งนัี� นัับเป็นัก้าวิสำคัญขึ้อง
มหาวิิทยาลััย ที�จะนัำควิามทันัสมัยขึ้องเทคโนัโลัยี 5G มาขึ้ับเคลัื�อนั
พื่ัฒนัาการศึึกษา พื่ร้อมทั�งถึ่ายทอด้เทคโนัโลัยีสนัับสนัุนัการวิิจัยที�
รองรับการเติบโตขึ้องโลักยุคด้ิจิทัลั แลัะนัำมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ก้าวิสู่การเป็นัมหาวิิทยาลััยอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในัอาเซิียนั CMU
: Moving Forward to “5G Campus: First in ASEAN” (The
First 5G campus in ASEAN) เป็นัการยกระด้ับมาตรฐานัการศึึกษา
ขึ้องไทยให้ด้ียิ�งขึ้ึ�นั
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/e58fcdc7-dc19-4946-844acaad4b3ee749

โครงการ “การเพิ่มม่ล้ค�าฟื้างข้าวดื้วยนวัตักรรมการผ่ล้ิตัแผ่�นเยื่อฟื้างข้าวแล้ะวัสดื่ก�อสร้างมวล้เบา
เพื่อล้ดืมล้ภาวะสิ่งแวดืล้้อมในภาคเหนืออย�างยั่งยืน”
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่แลัะสำนัักงานัสภาเกษตรกรแห่งชีาติ ร่วิมมือกันัจัด้ทำโครงการ “การเพื่ิ�มมูลัค่าฟางขึ้้าวิด้้วิยนัวิัตกรรม
การผลัิตแผ่นัเยื�อฟางขึ้้าวิแลัะวิัสดุ้ก่อสร้างมวิลัเบาเพื่ื�อลัด้มลัภาวิะสิ�งแวิด้ลั้อมในัภาคเหนัืออย่างยั�งยืนั” ซิึ�งเป็นัโครงการที�บูรณ์ากา
รควิามร่วิมมือจากนัักวิิจัยหลัายหนั่วิยงานัขึ้องมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ประกอบด้้วิย คณ์ะอุตสาหกรรมเกษตร คณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ อุทยานั
วิิทยาศึาสตร์แลัะเทคโนัโลัยีภาคเหนัือ แลัะสถึาบันันัโยบายสาธารณ์ะ โด้ยมีศึูนัย์วิิจัยขึ้้าวิลั้านันัา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ เป็นัหนั่วิยงานัหลััก
ในัการประสานังานัแลัะการถึ่ายทอด้เทคโนัโลัยีแลัะนัวิัตกรรม โด้ยได้้รับควิามร่วิมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชีาติ ในัการประสานังานักับกลัุ่ม
เกษตรกรพื่ื�นัที�เป้าหมาย 8 จังหวิัด้ภาคเหนัือตอนับนั (ลัำพืู่นั เชีียงใหม่ เชีียงราย แม่ฮ่่องสอนั ลัำปาง พื่ะเยา แพื่ร่ แลัะนั่านั) เพื่ื�อส่งต่อแลัะ
ขึ้ยายพื่ื�นัที�ในัการส่งเสริมการใชี้ประโยชีนั์จากฟางขึ้้าวิเพื่ื�อลัด้ปัญหาหมอกควิันัในัภูมิภาค อีกทั�งสนัับสนัุนัให้เกิด้สิ�งเหลัือใชี้ในัแปลังนัาให้เป็นั
ศึูนัย์ (Zero waste) จนันัำไปสู่การปรับเปลัี�ยนัวิิธีการจากการเผาฟางขึ้้าวิขึ้องเกษตรกรมาเป็นัการแปรรูปเป็นัผลัิตภัณ์ฑิ์เพื่ื�อสร้างเศึรษฐกิจ
หมุนัเวิียนัอย่างยั�งยืนั (Circular economy) สร้างรายได้้จากฟางขึ้้าวิสู่เกษตรกรแลัะชีุมชีนั เพื่ื�อสร้างควิามยั�งยืนัให้กับเศึรษฐกิจฐานัราก
ขึ้องไทย
ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/ba6fb8af-2f04-43ee-b3f9-67d0e03da088
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ลดความเหลื่่�อมล้้ำทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ

ขจัดความเหลื่อมล้ำ�

สร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

การมอบท่นการศึึกษามหาวิทยาล้ัยเชียงใหม�
ประจำปีการศึึกษา 2564

บทบาทของมหาวิทยาล้ัยเชียงใหม�ในการ
ขับเคล้ื่อนความเสมอภาคดื้านการศึึกษา
เศึรษฐกิจแล้ะสังคม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ขึ้ับเคลัื�อนัควิามเสมอภาคด้้านัการ
ศึึกษา เศึรษฐกิจแลัะสังคมขึ้องประเทศึ ด้้วิยการขึ้ยายโอกาส แลัะ
ลัด้ควิามเหลัื�อมลั�ำทางการศึึกษา มุ่งสนัับสนัุนัแลัะส่งเสริมให้ผู้มี
ควิามรู้ควิามสามารถึพื่ิเศึษได้้มีโอกาสพื่ัฒนัาศึักยภาพื่ที�มีอยู่ แลัะมี
โอกาสได้้นัำควิามรู้ควิามสามารถึ มาใชี้ประโยชีนั์ในัการสร้างสรรค์
ผลังานัในัแต่ลัะสาขึ้าวิิชีา ให้เกิด้ประโยชีนั์ต่อการพื่ัฒนัาประเทศึ
ผ่านัโครงการต่างๆ ได้้แก่
1. การผลัิตแพื่ทย์เพื่ิ�มเพื่ื�อชีาวิชีนับท 2. เด้็กด้ีมีที�เรียนั
3. นัักเรียนัที�มีผลัการเรียนัด้ีแต่ยากจนั 4. นัักศึึกษาชีาวิไทยภูเขึ้า
5. เยาวิชีนัด้ีเด้่นัทางด้้านักีฬา
6. นัักคิด้เพื่ื�อสังคม
7. ครูรัก(ษ์)ถึิ�นั
8. Woman in Engineering
9. พื่ัฒนัาแม่แจ่ม อมกอย
10. ส่งเสริมผู้ด้้อยโอกาส ผู้พื่ิการ ผู้มีควิามสามารถึพื่ิเศึษ
11. นัักศึึกษาชีาวิไทยมุสลัิม 5 จังหวิัด้ชีายแด้นัภาคใต้
12. อุด้มศึึกษาเพื่ื�อทายาทเกษตร แลัะสภาเกษตรแห่งชีาติ

มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ แ ลัะคณ์ะกรรมการส่ ง เสริ ม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ มอบทุนัการศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ประจำปีการศึึกษา 2564 แบบออนัไลันั์ เพื่ื�อเป็นัการชี่วิยเหลัือ
นัักศึึกษาที�ขึ้าด้แคลันัทุนัทรัพื่ย์ทางการศึึกษา พื่ร้อมสร้างโอกาสในั
การศึึ ก ษาเรี ย นัรู้ ใ นัสาขึ้าวิิ ชี าต่ า งๆ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นั บั ณ์ ฑิิ ต ขึ้อง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ที�สมบูรณ์์พื่ร้อมไปด้้วิยคุณ์ธรรม จริยธรรม
โด้ยมีแหลั่งเงินัทุนัการศึึกษาจากงบประมาณ์เงินัรายได้้มหาวิิทยาลััย
แลัะการบริจาคทุนัจากบุคคลั บริษัท ห้างร้านั มูลันัิธิ แลัะหนั่วิยงานั
ต่าง ๆ
ทั�งนัี� ในัปีการศึึกษา 2564 มีนัักศึึกษาได้้รับทุนัการศึึกษา
รวิมทั� ง สิ� นั 593 ทุ นั มู ลั ค่ า 12,135,800 บาท ประกอบด้้ วิ ย
ทุนัการศึึกษาประเภทต่อเนัื�องจนัสำเร็จการศึึกษา จำนัวินั 51 ทุนั
ทุ นั การศึึ ก ษาประเภทเฉพื่าะปี ก ารศึึ ก ษา จำนัวินั 382 ทุ นั
ทุนัการศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ประเภทขึ้าด้แคลันัทุนัทรัพื่ย์
อย่างแท้จริง จำนัวินั 60 ทุนั แลัะทุนัการศึึกษาประเภททุนัเตรียม
ควิามพื่ร้อมฯ สำหรับนัักเรียนั จำนัวินั 100 ทุนั
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/64e9356f-97cb-47eb-9dc89e882297defe

ที่่� ม า: https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.
aspx?id=16c97305-5951-441a-bf4e-d3c8e015f305
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รางวััลประกวดภาพวาดดิิจิิทััล หััวข้้อ “ผู้้�พิิการ
กัับ พลัังในการสร้้างแรงบัันดาลใจ”
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่มอบรางวััลให้้แก่่นัักศึึกษาผู้้�เข้้าร่่วม
ประกวดภาพวาดดิิจิิทััล หััวข้้อ “ผู้้�พิิการ กัับ พลัังในการสร้้างแรง
บัั นด าลใจ” เพื่่� อ ถ่่ า ยทอดเรื่่� อ งราวของนัั ก ศึึ ก ษาพิิ ก าร ใน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ผ่่านภาพวาดที่่�เน้้นให้้เห็็นถึึงศัักยภาพและ
การพััฒนาตนเองของนัักศึึกษาพิิการที่่�เป็็นพลัังในการสร้้างแรง
บัันดาลใจให้้กัับผู้้�คนทั่่�วไป ผลการประกวดภาพวาดดิิจิิทััล มีีทั้้�งสิ้้�น 
6 รางวััล  ได้้แก่่ รางวััลชนะเลิิศ  3 รางวััล  รางวััลชมเชย 2 รางวััล 
และรางวััล Popular vote  1 รางวััล
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/e2e37fed-f9aa-4e60-a241f12a8a475192

จากแพทย์์สู่่� “นวััตกร”
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้คััดเลืือก
บุุคลากร ที่่�มีีความสามารถทำงานด้้านนวััตกรรม เพื่่�อปฏิิบััติิงานใน
ศููนย์์นวััตกรรมสุุขภาพ หรืือ MedCHIC โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนา
คณะแพทย์์ มช. ให้้ก้า้ วไปสู่่�การเป็็น “โรงเรีียนแพทย์์แห่่งนวััตกรรม”
โดยมีี 4 ยุุทธศาสตร์์ ในการขัับเคลื่่�อนไปสู่่�เป้้าหมาย ได้้แก่่
• นวััตกรรมทางการแพทย์์ (Medical devices)
• เทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพ (Health Technology)
• ผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ (Natural Products)
• การพััฒนาย่่านนวััตกรรมทางการแพทย์์สวนดอก (Suandok
Medical Innovation District)
ศููนย์นวั
์ ตั กรรมสุุขภาพ สนัับสนุุนให้้แพทย์์คิดค้
ิ นนวั
้ ตั กรรม
ศึึ ก ษา และประเมิิ น การใช้้ง านได้้จ ริิง ของเครื่่�องมืือความคุ้้�มค่่า
ทางการตลาด ความเป็็นไปได้้ในทางทฤษฎีีและปฏิิบัติั ิ รวมไปถึึงการ
พัั ฒ นานวัั ต กรรมร่่ ว มกัั บ ผู้้�เชี่่� ย วชาญในคณะวิิ ช าต่่ า งๆ ของ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยมีีทีีมกฎหมายช่่วยดููแลในด้้านทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา และด้้านกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือแพทย์์ เพื่่�อให้้
นวััตกรรมนี้้�สามารถใช้้งานได้้จริิง และสามารถต่่อยอดในเชิิงพาณิิชย์์
ได้้ในอนาคต
นอกจากนี้้�  ศูู นย์์ นวัั ต กรรมสุุ ข ภาพได้้ ส ร้้ า งแบรนด์์
Rehabpy เพื่่�อผลิิตอุุปกรณ์์เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุและผู้้�พิิการ ซึ่่�งเป็็น
อุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ การพัั ฒ นาโดยนวัั ต กรที่่� ม องเห็็ น
ปััญหา ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง และผ่่านกระบวนการทดสอบความพึึงพอใจ
จากคนไข้้มาแล้้ว 
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ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/5738e4c6-67a0-46e5b5b7-15d01ee7b40c

สร้้างเมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�ปลอดภััย

สร้างเมืองอัจฉริยะ

สู่ชุมชนต้นแบบภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช.: “พื้้�นที่่�พััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ”
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้รัับการพิิจารณาเป็็น  “พื้้�นที่่�
พัั ฒ นาเมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะ” 1 ใน  15 เมืื อ งอัั จ ฉริิ ย ะของประเทศ 
จากสำนัั ก งานส่่ ง เสริิ ม เศรษฐกิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล  กระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ
เศรษฐกิิจและสัังคม ซึ่่�งได้้มีีการมอบใบประกาศและตราสััญลัักษณ์์
เพื่่�อรัับรองการเป็็น  “พื้้�นที่่�พััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ” เมื่่�อวัันที่่� 24
ธัันวาคม 2564
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้รับั การรัับรองเป็็นพื้้นที่่
� พั� ฒ
ั นาเมืืองอััจฉริิยะ
ครบทั้้�ง 7 ด้้าน คืือ
1. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ (Smart Environment)
2. ด้้านพลัังงานอััจฉริิยะ (Smart Energy)
3. ด้้านเศรษฐกิิจอััจฉริิยะ (Smart Economy)
4. ด้้านขนส่่งอััจฉริิยะ (Smart Mobility)
5. ด้้านพลเมืืองอััจฉริิยะ (Smart People)
6. การดำรงชีีวิิตอััจฉริิยะ (Smart Living)
7. ด้้านการบริิหารภาครััฐอััจฉริิยะ (Smart Governance)
ทั้้� ง นี้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ เชื่่� อ มั่่� นว่่ า การดำเนิิ น การ
“มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เมืืองอััจฉริิยะ ความเป็็นเลิิศที่่ยั่่� ง� ยืืนสู่่�ชุมุ ชน”
จะเป็็นต้น้ แบบที่่�เป็็นรูปู ธรรม สร้้างการมีีส่วนร่
่ ว่ มในการพััฒนาเมืือง
ยั่่�งยืืนให้้กัับชุุมชนมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และสามารถถ่่ายทอดสู่่�
ชุุมชนรอบข้้างให้้มีีการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ที่่ม� า: https://www.cmu.ac.th/th/article/278e6bb1-5a60-4725-ad9a22994693aa70

เส้้นทางรถไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ปรัับแผนผัังเส้้นทางเดิินรถไฟฟ้้า
รููปแบบใหม่่ เพื่่อ� ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้บริิการมากขึ้้น 
�
โดยมีีหลัักการคืือ ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเดิินทางไปถึึงจุุดหมาย และ
เปลี่่�ยนสายเพีียงครั้้�งเดีียว นอกจากนี้้� ยัังมีีการเพิ่่�มเส้้นทางใหม่่ เพื่่�อ
ลดระยะทางต่่อรอบ และลดเวลาการรอรถไฟฟ้้า มุ่่�งเน้้นการให้้
บริิการที่่�ครอบคลุุมบริิเวณอาคารเรีียนต่่างๆ หอพัักนัักศึึกษาและ
จุุดสำคััญเพิ่่�มมากขึ้น 
้� สามารถดาวน์์โหลดแผนผัังได้้ที่่� https://cmu.
to/transitmap
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/f4888827-72cd-4e6b-aee93899651ca6e6
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สำนัักงานสีีเขีียว (Green office) ระดัับดีีเยี่่�ยม (ทอง)
ประจำปีี 2564
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ กำหนดเป้้าหมายที่่�จะเป็็น Green & Clean
CMU Sustainability Campus จึึงได้้ส่่งเสริิมให้้ส่่วนงาน/หน่่วยงานต่่าง ๆ
ดำเนิินโครงการสำนัักงานสีีเขีียว  เพื่่�อร่่วมด้้วยช่่วยกัันในการขัับเคลื่่�อนให้้
มหาวิิทยาลััยบรรลุุเป้้าหมายหรืือยุุทธศาสตร์์ที่่ว� างไว้้ สำนัักงานมหาวิิทยาลััย
มช. จึึงใช้้ “อาคาร 2 ของสำนัักงานมหาวิิทยาลััย” เป็็นอาคารนำร่่องในการ
ดำเนิินการโครงการฯ และเป็็นอาคารต้้นแบบด้้านสำนัักงานสีีเขีียวในอนาคต
ทำให้้ได้้รัับการรัับรองสำนัักงานสีีเขีียว (Green office) ระดัับดีีเยี่่�ยม (ทอง)
ประจำปีี 2564 จากกรมส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม กระทรวง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มโดยกำหนดตัั วชี้้� วัั ด ในการดำเนิิ น
โครงการฯ 6 ตััวชี้้�วััด  ได้้แก่่ (1) ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า (2) ปริิมาณการใช้้
เชื้้�อเพลิิง (3) ปริิมาณการใช้้น้้ำ (4) ปริิมาณการใช้้กระดาษ (5) ปริิมาณของ
เสีีย และ (6) ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่� ม า: https://www.cmu.ac.th/th/article/f6d47b45-4b13-409c-beb2fb2ec1889dd8
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สัร้�งรูป็แบบก�รผิลัิต้แลัะก�รบริโภคท่�ยั�งยืน

สร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้

สู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

รางวััลผลงานวิิจััยวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร

การรัับรองสำนัักงานสีีเขีียว (Green Office)
ระดัับดีีเยี่่�ยม (ทอง) ระดัับประเทศ
3 หน่่วยงานมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้แก่่ สำนัักหอสมุุด 
สำนัักงานมหาวิิทยาลััย อาคาร 2 และ สำนัักส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม
ได้้รัับการรัับรองสำนัักงานสีีเขีียว  (Green office) ระดัับดีีเยี่่�ยม
(ทอง) ประจำปีี 2564 จากกรมส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตามนโยบายการ
จััดการสำนัักงานสีีเขีียว (Green Office) เพื่่�อมุ่่�งสร้้างสรรค์์สัังคมให้้
มีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี เป็็นสัังคมแห่่งสุุขภาพ โดยตระหนัักถึึงความสำคััญ
ในการพััฒนาองค์์กร
ทั้้� ง นี้้� โ ครงการส่่ ง เสริิ ม สำนัั ก งานสีี เขีี ย วเน้้ น ให้้ บุุ ค ลากร
ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมและตระหนัักรู้้�ในการใช้้ทรััพยากรและพลัังงาน
อย่่างคุ้้�มค่่าและเหมาะสม โดยเน้้นการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและ
การมีี ส่่ วนร่่ ว มอัั นน ำไปสู่่�การบริิ โ ภคที่่� เ ป็็ นมิิ ต รกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
อย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/92080aa7-c942-4c02-b4a2afe59d323e39

คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ส่่งนัักศึึกษา
ปริิญญาเอก เข้้าร่่วมนำเสนอผลงานวิิจััยด้้านวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตร ในการประชุุม Young Scientist Seminar (18th YSS,
2021) ณ ประเทศญี่่�ปุ่่�น  และได้้รัับรางวััลด้้านวิิทยาศาสตร์์ ได้้แก่่
รางวัั ล  Excellent Presenter in the Poster Session
(Microbiology) Award of the Sakura Science Program 2021
และ รางวััล Best Speaker Award in Young Scientist Seminar
(18th YSS, 2021), Yamaguchi University
งานวิิจััยชิ้้�นนี้้� มีีแนวคิิดในการนำเอาวััสดุุเหลืือใช้้ทางการ
เกษตร เช่่น  ฟางข้้าว  เปลืือกข้้าวโพด  เศษไม้้ไผ่่ และใบอ้้อย ที่่�มีี
จำนวนมากและเป็็นการหมุุนเวีียนคาร์์บอน ซึ่่�งเป็็นแนวทางการเพิ่่�ม
มููลค่่าชีีวมวลเหลืือใช้้ทางการเกษตรทดแทนการเผา โดยนำวััสดุุ
เหลืือใช้้ดัังกล่่าวมาเป็็นวััสดุุตั้้�งต้้นในการผลิิตวััสดุุไบโอคอมโพสิิต
เส้้นใยเห็็ด  (mycelium-biocomposite material) ที่่�สามารถ
ย่่อยสลายได้้ เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถพััฒนาต่่อยอดใน
การผลิิตเป็็นวััสดุุเชิิงโครงสร้้าง เช่่น แผ่่นผนััง หลัังคา วััสดุุมวลเบา
เพื่่�อผลิิตสิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�นๆ และการผลิิตภััณฑ์์ในชีีวิิตประจำวัันที่่�ใช้้
แล้้วทิ้้ง� หรืือวััสดุุทดแทนพลาสติิก เช่่น กระถางปลููกต้้นไม้้ และบรรจุุ
ภััณฑ์์การเกษตรที่่�ผลิิตจากพลาสติิกหรืือโฟม ซึ่่�งนำไปสู่่�การจััดการ
ชีีวมวลเหลืือใช้้ทางการเกษตรอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคตเพื่่�อส่่งเสริิม
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development Goals;
SDGs) และการพััฒนาเศรษฐกิิจแบบองค์์รวมจากรากฐานการ
พััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/25a1bc24-93a8-4e2e-8f8827189d9bd0cc
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โมเดืล้การพัฒนาบรรจ่ภัณ์ฑ์์ที่เปนมิตัรกับ
สิ่งแวดืล้้อมอย�างยั่งยืน
ศึูนัย์นัวิัตกรรมอาหารแลัะบรรจุภณ์
ั ฑิ์ แลัะสถึาบันันัโยบาย
สาธารณ์ะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้สร้างโอกาสแลัะควิามท้าทาย
ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในัไทยแลัะอาเซิียนั เพื่ื�อเปิด้โอกาสให้เป็นั
ฐานัการผลัิตบรรจุภัณ์ฑิ์ที�เป็นัมิตรกับสิ�งแวิด้ลั้อมที�มีศึักยภาพื่สูง
เนัื�องจากมีวิัตถึุด้ิบเหลัือใชี้ทางการเกษตรจำนัวินัมากแลัะมีควิาม
หลัากหลัาย มีงานัวิิจัยแลัะนัวิัตกรรมใหม่ๆ ในัสายพื่ลัาสติกชีีวิภาพื่
แลัะวิัสดุ้เยือ� พื่ืชีทีเ� ป็นัขึ้องเหลัือใชี้ทางการเกษตร อีกทัง� กระแสตลัาด้
ปั จ จุ บั นั ยั ง มี ค วิามควิามต้ อ งการวิั ส ดุ้ ที� เ ป็ นั ธรรมชีาติ แ ลัะไม่ ใชี่
พื่ลัาสติก จึงเกิด้ขึ้้อเสนัอแนัะเชีิงนัโยบาย เพื่ือ� การพื่ัฒนัาบรรจุภณ์
ั ฑิ์
ที�เป็นัมิตรกับสิ�งแวิด้ลั้อมอย่างยั�งยืนัสำหรับอนัาคตเพื่ื�อเชีื�อมโยง
เขึ้้าสู่ห่วิงโซิ่คุณ์ค่าโลัก โด้ยแบ่งเป็นั 3 ระด้ับ ได้้แก่
1. ระด้ับต้นันั�ำ (Upstream) : เริ�มจากแหลั่งวิัตถึุด้ิบจนัถึึงการผลัิต
บรรจุภัณ์ฑิ์
2. ระด้ับกลัางนั�ำ (Midstream) : เริ�มตั�งแต่การจำหนั่ายผลัิตภัณ์ฑิ์
ไปสู่ บ ริ ษั ท ที� ใชี้ บ รรจุ ภั ณ์ ฑิ์ ส ำหรั บ สิ นั ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคแลัะ
จำหนั่ายไปให้กับผู้บริโภคขึ้ั�นัสุด้ท้าย (end-consumers)
3. ระด้ับปลัายนั�ำ (Downstream) : การจัด้การบรรจุภัณ์ฑิ์ที�
ใชี้แลั้วิ
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ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/94494f06-06a9-4a4e-8ba166c7be657219

ดำเนิินการอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อแก้้ปััญหาโลกร้้อน

ลดมลพิษ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นวััตกรรมแก้้ ไขปััญหามลพิิษทางอากาศอย่่าง
ยั่่�งยืืน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้นำองค์์ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�ไปอำนวย
ประโยชน์์ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยบููรณาการการทำงานอย่่างมีี
ส่่วนร่ว่ ม ระหว่่างภาคส่่วนต่า่ งๆ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ผู้้�นำชุุมชน  เพื่่�อแก้้ไขต้้นเหตุุที่่�แท้้จริิงของปััญหามลพิิษหมอกควััน
ในภาคเหนืือ จึึงจััดทำ โครงการ CMU Model ที่่�ตำบลปิิงโค้้ง อำเภอ
เชีียงดาว  เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ และผลัักดัันการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรธรรมชาติิ เพื่่�อให้้คนและชุุมชนสามารถอยู่่�กัับป่่าได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน  ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ และระบบ
นิิเวศภายในอุุทยานฯ รวมถึึงการติิดตาม เฝ้้าระวัังการเกิิดมลพิิษ
หมอกควัันได้้ทัันสถานการณ์์ ซึ่่�งดำเนิินการภายใต้้แผนการบริิหาร
จััดการป่่าอนุุรัักษ์์แบบมีีส่่วนร่่วมฯ ระหว่่างชุุมชน อุุทยานแห่่งชาติิ
และสถาบัันการศึึกษา เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ต้้นแบบในการแก้้มลพิิษปััญหา
หมอกควัันไฟป่่าอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน
ในการแก้้ไขปััญหา โดยเปิิดมุุมมองจากภายนอก ทำให้้สามารถ
เข้้าใจและเข้้าถึึงปััญหาของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�กัับป่่าอย่่างลึึกซึ้้�ง โดย
เฉพาะปััญหาด้้านเศรษฐกิิจปากท้้อง

นอกจากนี้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยความร่่วมมืือจาก
หลายภาคส่่วน ได้้ร่่วมกัันสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อการแก้้ไขปััญหามลพิิษ
หมอกควัันอย่่างยั่่�งยืืน อัันได้้แก่่
โครงการป้้องกัันและควบคุุมไฟป่่าระดัับพื้้�นที่่�ด้้วยระบบ
อากาศยานไร้้คนขัับตรวจจัับความร้้อน, นวััตกรรมสร้้างอากาศ
สะอาด  (Clean air), แอปพลิิเคชัันสำหรัับเฝ้้าระวัังและการเตืือน
ภััยมลพิิษทางอากาศ, ดััชนีีคุุณภาพอากาศ หรืือ Air Quality Index
(AQI),  เครื่่�องวััดฝุ่่�น Dustboy,  แอปพลิิเคชััน Thai Air Quality,
แอปพลิิ เ คชัั น  CMAQHI และเว็็ บ ไซต์์ ดัั ชนีี คุุ ณ ภาพอากาศ
นวััตกรรม,หน้้ากากป้้องกัันฝุ่่�น  PM 2.5 และนวััตกรรมหน้้ากาก
ความดัันบวก Masqurax@CMU  โดยนวััตกรรมทั้้�งหมดนี้้� สร้้างขึ้้�น
เพื่่�อสลาย “ฤดููหมอกควััน” ให้้หมดไป จากพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและ
ประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังเป็็นความหวัังสำหรัับอนาคตในการแก้้ไข
ปััญหามลพิิษ หมอกควัันอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

Source: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/f1d05c91-44b04c64-a5d9-2f87f300088b
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ปล้่กกล้้าไม้ ใส�เชื้อเห็ดืเพื่อบรรเทาวิกฤตัิสภาพ
ภ่มิอากาศึ
คณ์ะเกษตรศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่วิมกับ ศึูนัย์วิิจัยแลัะพื่ัฒนัานัวิัตกรรมเห็ด้ป�าแม่โจ้ แลัะผู้นัำเครือขึ้่าย Samoeng Green
Valley ได้้ด้ำเนัินัการปลัูกกลั้าไม้ที�ใส่เชีื�อเห็ด้ป�า เสริมในัแปลังปลัูกยางนัา แลัะแปลังระบบวินัเกษตรแบบการปลัูกพื่ืชีลั้มลัุกระหวิ่างแถึวิต้นัไม้
(Alley Cropping Agroforestry System) เพื่ื�อเพื่ิ�มพื่ลัังให้กลั้าไม้เจริญเติบโตเร็วิขึ้ึ�นั ตามเป้าหมายการบรรเทาวิิกฤติสภาพื่ภูมิอากาศึ
(Climate Crisis Mitigation) ซิึ�งเป็นัไปตามแนัวิทางการจัด้การป�าไม้อย่างยั�งยืนั (SFM) โด้ยบูรณ์าการการใชี้ประโยชีนั์ทรัพื่ยากรธรรมชีาติ
ทางบกแลัะควิามหลัากหลัายทางชีีวิภาพื่อย่างยั�งยืนั แลัะการต่อสู้กับการเปลัี�ยนัแปลังสภาพื่ภูมิอากาศึ ซิึ�งเป็นัการด้ำเนัินังานัตามหลัักการ
“Small is beautiful”
ที่่�มา: https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_details/22584/5/2

สารคดืีอน่รักษ์สิ่งแวดืล้้อมในพื้นที่จังหวัดื
เชียงใหม�

ที่่� ม า: https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_
details/22428/5/2

คณ์ะเกษตรศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่วิมกับศึูนัย์วิจิ ยั
ป�าไม้แลัะชีุมชีนั (FP) แลัะศึูนัย์วิิจัยแลัะพื่ัฒนัานัวิัตกรรมเห็ด้ป�า
แม่โจ้ (ศึวิพื่ม.) ได้้ร่วิมทำรายการสารคด้ีกิจกรรมลังพื่ื�นัที� เพื่ื�อเรียนัรู้
เรื� อ งราวิวิิ ก ฤตการเปลัี� ย นัแปลังสภาพื่ภู มิ อ ากาศึแลัะปั ญ หา
สิ�งแวิด้ลั้อม โด้ยนัำเสนัอขึ้้อมูลัเกี�ยวิกับโครงการ “เห็ด้ป�าคืนัถึิ�นั
สร้างป�า สร้างรายได้้ สลัายฝึุ�นัควิันั” แลัะ โครงการ “เพื่ิ�มมูลัค่า
ใบตองตึ ง เพื่ื� อ ลัด้เชีื� อ ไฟ สลัายฝึุ� นั ควิั นั แลัะทด้แทนัพื่ลัาสติ ก
กับโฟม” ออกอากาศึในัรายการ 2 องศึา ทางสถึานัีไทยพื่ีบีเอส
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อนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรทางทะเลอย่่างยั่่�งยืืน

ส่งเสริมการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน

อบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่จากทรััพยากร
ทางทะเล
วิิทยาลััยการศึึกษาและการจััดการทางทะเล ร่่วมกัับ วิิทยาลััยการศึึกษาตลอด
ชีีวิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ดำเนิินจััดโครงการหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น ภายใต้้หััวข้้อ
“การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่จากทรััพยากรทางทะเล ปีี 2564” ณ ห้้องปฏิิบััติิการวิิทยาลััย
การศึึกษาและการจััดการทางทะเล  โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทราบ
กระบวนการที่่�จะเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์อาหาร การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ การยืืดอายุุการเก็็บ
รัักษา รวมถึึงกลยุุทธ์์ทางการตลาด  โดยจััดกิิจกรรม การผลิิตปลาแผ่่นพองกรอบจาก
เศษเหลืือปลาแซลมอน  และการผลิิตปลาแซลมอนชิ้้�นฟรีีซดราย (Freeze dry) เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพแก่่คนในพื้้�นที่่� และสร้้างองค์์ความรู้้�จากผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล
ในรููปแบบใหม่่ออกสู่่�ชุุมชน

ที่่� ม า: https://www.cmu.ac.th/th/article/
d4cf120b-16ff-4f5d-b8dd-226304f5dfa7

อนุุรัักษ์์และคุ้้�มครอง พะยููน ในประเทศไทย
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ร่่วมมืือ
ทางวิิ ช าการกัั บ ศูู นย์์ วิิ จัั ย ทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง ทะเล
อัันดามัันตอนบน  กรมทรััพยากรชายทะเลและชายฝั่่�ง กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับพะยููน 
จากความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้� ได้้ตรวจหาเพศของ พะยููน วาฬ และโลมา
จากเทคนิิคทางอณููชีีววิิทยา การตรวจหาเพศของพะยููนจากโครง
กระดููกที่่�เหลืืออยู่่� ซึ่่�งมีีประโยชน์์อย่่างมากสำหรัับการเก็็บข้้อมููล
เลี้้�ยงลููกด้้วยนมในสััตว์์ทะเล, การศึึกษาและพััฒนา การทำนายอายุุ
ของพะยููนได้้จากการวััดความยาวของเทโลเมีียร์์ที่่�อยู่่�ในเซลล์์ ด้้วย
เทคนิิคทางอณููชีีววิิทยา และการศึึกษาเรื่่�องความหลากหลายทาง
พัันธุุกรรมของพะยููนในประเทศไทยและทั่่�วโลก จนพบว่่าประชากร
พะยููนในประเทศไทยมีีพัันธุุกรรมที่่�ไม่่เหมืือนพะยููนที่่�อื่่�นในโลก
ผลงานวิิจััยเหล่่านี้้� ได้้ไขปริิศนาบางประการของ “พะยููน”
ด้้ ว ยหลัั ก วิิ ช าชีี วศ าสตร์์ ท างสัั ต วแพทย์์ ทำให้้ ไ ด้้ ข้้ อ มูู ลที่่� มีี
ความจำเป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ การนำไปวิิ เ คราะห์์ และออกกฎหมาย
คุ้้�มครองเพื่่�ออนุุรัักษ์์พะยููนในท้้องทะเลไทยต่่อไป
ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/7a548483-ee93-4b4891e8-70ff7532f500
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ความร�วมมือดื้านงานวิจัยทางทะเล้
ที่ส�งผ่ล้กระทบดื้านการท�องเที่ยว
คณ์ะเกษตรศึาสตร์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ นัำโด้ย
ผู้ชี่วิยศึาสตราจารย์ ด้ร.อนัุพื่งศึ์ วิงศึ์ไชีย หนัึ�งในัผู้วิิจัยเรื�อง “The
Impact of Sea-Level Rise on Tourism Small Islands a Case
Study of Wenzhou Island during the Pre-COVID-19
Pandemic Period” ได้้รับการตีพื่ิมพื่์ในัวิารสาร CONVERTER ซิึ�ง
มุ่งเนั้นัการศึึกษาการเพื่ิ�มขึ้ึ�นัขึ้องระด้ับนั�ำทะเลัในัหมู่เกาะเหวิินัโจวิ
สาธารณ์รัฐประชีาชีนัจีนั ที�ส่งผลักระทบด้้านัการท่องเที�ยวิ ในัชี่วิง
ก่อนัการระบาด้ขึ้องไวิรัสโควิิด้-19 โด้ยอาศึัยระบบสารสนัเทศึ
ภูมิศึาสตร์หรือที�เรียกวิ่า GIS (Geographic Information System)
ซิึ� ง ผลัการศึึ ก ษามี ป ระโยชีนั์ ส ำหรั บ การวิางแผนัทรั พื่ ยากร
การท่องเที�ยวิขึ้องเกาะแลัะการปรับตัวิขึ้องผู้อยู่อาศึัย เพื่ื�อป้องกันั
การขึ้าด้แคลันัทรัพื่ยากรธรรมชีาติ
ที่่ม� า: https://www.cmu.ac.th/th/article/882812bf-5de7-4969-ad572f6a789f3128

หล้ักส่ตัรระยะสั้น ร่้ทันภัยแมงกะพร่นพิษ
วิิ ท ยาลัั ย การศึึ ก ษาตลัอด้ชีี วิิ ต มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่
จัด้หลัักสูตรระยะสั�นั “รู้ทันัภัยแมงกะพื่รุนัพื่ิษ เฝึ้าระวิัง ป้องกันั
แลัะปฐมพื่ยาบาลัเบื�องต้นั” โด้ยได้้เลั็งเห็นัถึึงควิามสำคัญในัปัญหา
ขึ้องการบาด้เจ็ บ แลัะเสี ย ชีี วิิ ต จากแมงกะพื่รุ นั พื่ิ ษ จึ ง ได้้ จั ด้ ทำ
หลัักสูตรนัี�ขึ้ึ�นัเพื่ื�อให้ผู้ประกอบการที�พื่ักบริเวิณ์ชีายฝึั�ง บุคลัากร
ทางการแพื่ทย์ แลัะประชีาชีนัทั�วิไป มีควิามรู้ควิามเขึ้้าใจ สามารถึ
ป้องกันัแลัะเฝึ้าระวิังการบาด้เจ็บแลัะเสียชีีวิิตจากแมงกะพื่รุนัพื่ิษ
รวิมทั�ง สามารถึปฐมพื่ยาบาลัเบื�องต้นัแก่ผู้บาด้เจ็บจากพื่ิษขึ้อง
แมงกะพื่รุนั เพื่ื�อลัด้โอกาสในัการเสียชีีวิิตจากพื่ิษขึ้องแมงกะพื่รุนั
ที่่�มา: https://mooc.cmu.ac.th/th/course/2F21912A-4695-49C983A2-F465AE710C02
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ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ที่่�ยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศบนบก

สร้างต้นแบบระบบนิเวศ

ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

อนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศ “อ่่างแก้้ว มช.”
“อ่่างแก้้ว มช.” เป็็นสถานที่่�พักั ผ่่อนภายพื้้�นที่่ม� หาวิิทยาลััย
เชีี ย งใหม่่  อีี ก ทั้้� ง ยัั ง จัั ด อยู่่�ในแหล่่ ง น้้ำประเภทที่่� 3 สามารถใช้้
ประโยชน์์เพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภค โดยต้้องผ่่านการฆ่่าเชื้้�อโรค
ตามปกติิและผ่่านกระบวนการปรัับรุุงคุุณภาพน้้ำทั่่�วไปก่่อน ปััจจุุบัน 
ั
“อ่่างแก้้ว มช.” ได้้ เผชิิญกัับปรากฏการณ์์สาหร่่ายเจริิญเติิบโตเป็็น
จำนวนมาก ทำให้้น้้ำเปลี่่�ยนเป็็นสีีเขีียว  และส่่งผลต่่อทััศนีียภาพ
อัันสวยงาม การเจริิญเติิบโตของสาหร่่ายจำนวนมากในน้้ำเกิิดจาก
ปริิมาณธาตุุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรััส) ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็วของแหล่่งน้้ำ เนื่่�องจากการรัับน้้ำจากแหล่่งน้้ำธรรมชาติิ
เข้้าสู่่�อ่่างแก้้ว จนทำให้้เกิิดสภาวะยููโทรฟิิเคชั่่�น อาจส่่งผลให้้สััตว์์น้้ำ
ลอยตายเป็็นจำนวนมากจากการขาดออกซิิเจน

นอกจากนี้้�การอพยพย้้ายถิ่่�นของนกแขวก ในช่่วงฤดููฝน 
เพื่่� อ วางไข่่ แ ละอนุุ บ าลลูู ก นกเป็็ น จำนวนมาก และเพิ่่� ม มากขึ้้� น
ในทุุกๆ ปีี ยัังอาจเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ส่่งเสริิมให้้มีีธาตุุอาหารจาก
สิ่่�งขัับถ่่ายเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในอ่่างแก้้ว  อย่่างไรก็็ตาม การมีี
ประชากรนกแขวกถืือเป็็นตััวชี้้�วััดความอุุดมสมบููรณ์์ของสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้� ง ยัั ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด แหล่่ ง เรีี ย นรู้้�ทางธรรมชาติิ ที่่� ป ระเมิิ นค่่ า มิิ ไ ด้้
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่จึึงเร่่งหาทางออก เห็็นถึึงความสำคััญและมีี
เจตนารมณ์์ในการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศและความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ  และต้้องการรัักษาระบบนิิเวศนี้้�ไว้้โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
คุุณภาพน้้ำในอ่่างแก้้ว  และไม่่กระทบกัับนก เพราะการรวมฝููงนก
แขวก นัับพัันตััว  กลางมหาวิิทยาลััยนี้้� เป็็นปรากฏการณ์์ที่่�น่่าภููมิิใจ
เป็็นตัวชี้้
ั วั� ดั ถึึงคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดี ทั้้
ี ง� ในแง่่กายภาพและคุุณธรรม
ดัังนั้้�น  มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงได้้ดำเนิินการปรัับปรุุง
คุุ ณ ภาพน้้ำโดยใช้้ ส ารส้้ ม ในกระบวนการตกตะกอนสาหร่่ า ยน้้ำ
อีีกทั้้�งยัังสามารถนำองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้มาใช้้ในการขยายผลกัับชุุมชน
หรืือพื้้�นที่่�อื่่�นในจัังหวััดเชีียงใหม่่ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสาหร่่าย จึึง
เป็็นการฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมและความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนในภาคเหนืือ
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?page_id=3902
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หล้ักส่ตัรออนไล้น์ “เทคโนโล้ยีการฟื้้�นฟื้่ปา”
ศึูนัย์ธรรมชีาติวิิทยาด้อยสุเทพื่เฉลัิมพื่ระเกียรติฯ แลัะ
หนั่ วิ ยวิิ จั ย การฟ้� นั ฟู ป� า (FORRU) มชี. เปิ ด้ หลัั ก สู ต รออนัไลันั์
“เทคโนัโลัยีการฟ้�นัฟูป�า” รุ่นัที� 2 โด้ยเป็นัหลัักสูตรอบรมระยะสั�นั
เพื่ื�อการรับรองสมรรถึนัะที�ผู้เรียนัทุกกลัุ่ม ทั�งนัักเรียนั นัักศึึกษา
วิั ย ทำงานั แลัะผู้ สู ง วิั ย ได้้ เรี ย นัรู้ เรื� อ งราวิเกี� ย วิกั บ แนัวิคิ ด้ แลัะ
แนัวิปฏิิบัติสำหรับการฟ้�นัฟูป�าเขึ้ตร้อนั เทคนัิคการฟ้�นัฟูป�าด้้วิยวิิธี
พื่รรณ์ไม้โครงสร้าง ขึ้ั�นัตอนัการฟ้�นัฟูป�าให้เหมาะสมกับบริบทพื่ื�นัที�
รวิมทั�งองค์ควิามรู้ในัการใชี้เทคโนัโลัยีเพื่ื�อฟ้�นัฟูป�า เพื่ื�อให้ผู้เรียนัมี
ควิามสามารถึในัการวิางแผนัขึ้ั�นัตอนัการฟ้�นัฟูป�าให้เหมาะสมกับ
บริ บ ทพื่ื� นั ที� หลัั ก สู ต รนัี� ใ ห้ ค วิามรู้ เ กี� ย วิกั บ ระบบนัิ เวิศึขึ้องป� า
การฟ้�นัฟูป�า การสำรวิจสภาพื่แวิด้ลั้อมพื่ื�นัที�ป�า การเก็บขึ้้อมูลั
ชีีพื่ลัักษณ์์ ตัวิอย่างพื่รรณ์ไม้อ้างอิง แลัะการเก็บเมลั็ด้ เป็นัต้นั
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/5cb5fba1-ef6c-4540-ab4582bb88b6cce5

โครงการฟื้้�นฟื้่ปา 4 ไร� ณ์ โปงแยงใน จังหวัดื
เชียงใหม�
ศึูนัย์ธรรมชีาติวิิทยาด้อยสุเทพื่เฉลัิมพื่ระเกียรติฯ แลัะ
หนั่วิยวิิจัยการฟ้�นัฟูป�า (FORRU) คณ์ะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ พื่ร้อมด้้วิยอาสาสมัคร ร่วิมทำกิจกรรมดู้แลักลั้าไม้หลััง
ปลัูก ครั�งที� 3 ด้้วิยการกำจัด้วิัชีพื่ืชีแลัะใส่ปุยต้นักลั้า จำนัวินั 1,350
ต้นั พื่ื�นัที� 4 ไร่ ในัโครงการ “โป�งแยงเทรลั โปรเจค #4 : ฟ้�นัฟูป�า
4 ไร่ ณ์ โป� ง แยงในั” เพื่ื� อ เรี ย นัรู้ ก ารฟ้� นั ฟู ป� า ด้้ วิ ยวิิ ธี พื่ รรณ์ไม้
โครงสร้างผ่านัการลังมือปฏิิบัติจริง นัำไปสู่การฟ้�นัฟูแลัะอนัุรักษ์
พื่ื�นัที�ป�า ณ์ บ้านัโป�งแยงในั ตำบลัโป�งแยง อำเภอแม่ริม จังหวิัด้
เชีียงใหม่ เขึ้ตอุทยานัแห่งชีาติด้อยสุเทพื่-ปุย
ที่่� ม า: https://www.facebook.com/forestrestorationresear
chunit/posts/pfbid02HA9UAHtBJSW4QthmJNQeWth4Fep6Z2bsrgh
QY4uMhb9H9nnESPH8quVjHor7RdF7l
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ส่่งเสริิมสัันติิภาพและการเข้้าถึึงระบบยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกััน

ส่งเสริมคุณธรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ�

สร้างความโปร่งใส

ต่อต้านการทุจริตในองค์กร

การศึึกษาความเหล้ื่อมล้้ำในการเข้าถึงผ่้าอนามัย
ของกล้่�มสตัรีศึึกษา: กรณ์ีนักเรียนหญิงในจังหวัดื
เชียงใหม�

ประกาศึมหาวิทยาล้ัยเชียงใหม� เรื่อง นโยบาย
ไม�รับของขวัญแล้ะของกำนัล้ท่กชนิดืจากการ
ปฏิิบัตัิหน้าที่ในท่กเทศึกาล้แล้ะท่กโอกาส
(NO GIFT POLICY)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได้้ออกประกาศึเรื�อง นัโยบายไม่
รั บ ขึ้องขึ้วิั ญ แลัะขึ้องกำนัั ลั ทุ ก ชีนัิ ด้ จากการปฏิิ บั ติ ห นั้ า ที� ใ นัทุ ก
เทศึกาลัแลัะทุกโอกาส (NO GIFT POLICY) เพื่ื�อขึ้ับเคลัื�อนันัโยบาย
คุ ณ์ ธรรมแลัะควิามโปร่ ง ใสในัการด้ำเนัิ นั งานัขึ้องมหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่ (CMU-ITA) เสริมสร้างมาตรฐานัด้้านัคุณ์ธรรม จริยธรรม
ซิื�อสัตย์ สุจริต แลัะควิามโปร่งใสในัการปฏิิบัติงานั ตลัอด้จนัเสริม
สร้างวิัฒนัธรรมองค์กรทีด้� ี เพื่ือ� ป้องกันัการทุจริตแลัะประพื่ฤติมชีิ อบ
ต่อการปฏิิบัติหนั้าที�ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โด้ยมอบหมายให้ผู้
บริหาร ขึ้้าราชีการ พื่นัักงานัมหาวิิทยาลััย แลัะผู้ปฏิิบัติงานัในั
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ยึด้ถึือปฏิิบัติอย่างเคร่งครัด้โด้ยทั�วิกันั
ที่่� ม า: https://hr.oop.cmu.ac.th/data/files/news/newsfiles
110420220419.pdf

คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์ คณ์ะนัิติศึาสตร์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ แลัะคณ์ะมนัุษยศึาสตร์แลัะสังคมศึาสตร์
มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิเชีียงใหม่ ได้้ร่วิมทำวิิจัยโครงการ “การศึึกษา
ควิามเหลัื�อมลั�ำในัการเขึ้้าถึึงผ้าอนัามัยขึ้องกลัุ่มสตรีศึึกษา: กรณ์ี
นัักเรียนัหญิงในัจังหวิัด้เชีียงใหม่” ซิึ�งได้้รับทุนัสนัับสนัุนัจากสถึาบันั
พื่ระปกเกลั้า งานัวิิจัยนัี�มีวิัตถึุประสงค์เพื่ื�อศึึกษาควิามขึ้าด้แคลันั
ผลัิตภัณ์ฑิ์ สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนั แลัะบริบทสำคัญที�เกี�ยวิขึ้้อง
ศึึกษานัโยบายแลัะกฎีหมาย สำหรับแก้ปัญหาควิามขึ้าด้แคลันั
ผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนั แลัะศึึกษาควิามเหลัื�อมลั�ำในัการ
เขึ้้าถึึงผ้าอนัามัยขึ้องกลัุ่มนัักเรียนัหญิงทั�งในัพื่ื�นัที�ในัเมือง ชีานัเมือง
แลัะชีนับท ในัจังหวิัด้เชีียงใหม่ จากบทสรุปงานัวิิจัยด้ังกลั่าวิได้้ชีี�ให้
เห็นัวิ่า ถึึงแม้วิา่ ประเทศึไทยจะมีกฎีหมายเกีย� วิขึ้้องกับสิทธิสตรีแลัะ
ควิามเท่าเทียมระหวิ่างหญิงแลัะชีาย แต่ยังไม่มีกฎีหมายแม่บทเพื่ื�อ
สร้างหลัักเกณ์ฑิ์ ส่งเสริม สนัับสนัุนั ให้กลัุ่มเด้็กแลัะเยาวิชีนัผู้หญิง
สามารถึเขึ้้าถึึงผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนัได้้ รวิมถึึงขึ้้อจำกัด้
ด้้านัเศึรษฐกิจสังคมเป็นัปัจจัยสำคัญที�ทำให้เกิด้ควิามเหลัื�อมลั�ำในั
การจัด้การผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนัแลัะขึ้าด้การเขึ้้าถึึง
ผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนัขึ้องกลัุ่มนัักเรียนัหญิงในัจังหวิัด้
เชีียงใหม่อย่างพื่อเพื่ียง
ที่่�มา: https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1213
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ส�งเสริมการตั้านคอร์รัปชั่น 2564
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ ได้้ รั บ การประกาศึเกี ย รติ คุ ณ์
“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่ ง เสริ ม การต้ า นั
คอร์รัปชีั�นั ประจำปี 2564 ประเภท “สถึาบันัการศึึกษาด้ีเด้่นั ด้้านั
ส่งเสริมต้านัคอร์รัปชีั�นั” เป็นัสถึาบันัการศึึกษาที�ยึด้หลัักธรรมาภิ
บาลั บริหารงานัด้้วิยควิามโปร่งใส ซิื�อสัตย์ สุจริต แลัะมีส่วินัร่วิมในั
การรณ์รงค์ต่อต้านัการทุจริตคอร์รัปชีั�นั รางวิัลันัี�มีวิัตถึุประสงค์เพื่ื�อ
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/793c3311-f701-47c7b281-6dc578ce175c

60

ยกย่อง เชีิด้ชีู บุคคลั องค์กร แลัะสื�อมวิลัชีนั ที�ยึด้หลัักธรรมาภิบาลั
ปฏิิบตั หิ นั้าทีด้� วิ้ ยควิามมานัะ อุตสาหะ ซิือ� สัตย์ สุจริต ให้ควิามสำคัญ
ในัการแก้ปญ
ั หาทุจริตคอร์รปั ชีันั� พื่ร้อมทัง� สร้างเครือขึ้่ายครอบคลัุม
ทั�วิประเทศึ เนั้นัปลัุกจิตสำนัึกเยาวิชีนั นัิสิต นัักศึึกษา ประพื่ฤติตนั
เป็นัคนัด้ี ตอบแทนัคุณ์แผ่นัด้ินั

สัร้�งควิ�มร่วิมมือระดับสั�กลัต้่อก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน

บูรณาการความร่วมมือ

เพื่อสร้างความโดดเด่นในระดับสากล

“Trilateral Symposium on SDGs : CMU–
KU–NCYU”
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่ มหาวิิ ท ยาลัั ย Kagawa แลัะ
มหาวิิทยาลััย National Chiayi ร่วิมมือจัด้การประชีุมวิิชีาการ
นัานัาชีาติ “Trilateral Symposium on SDGs : Chiang Mai
University (CMU) -Kagawa University (KU) – National Chiayi
University (NCYU)” ภายใต้หัวิขึ้้อวิิจัย 5 หัวิขึ้้อ 1) Food Session
2) Health Session 3) Society Session 4) Technology Session
5) Student Session ซิึ�งเป็นักิจกรรมแลักเปลัี�ยนัประสบการณ์์การ
เรียนัรู้ต่างๆ ระหวิ่างนัักศึึกษา 3 สถึาบันั ภายหลัังสถึานัการณ์์
การแพื่ร่ระบาด้ขึ้องในัสถึานัการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ขึ้องเชีื�อโคโรนั่า
ไวิรั ส COVID-19 ที� ส่ ง ผลักระทบที� เ กิ ด้ ขึ้ึ� นั ต่ อ การศึึ ก ษา แลัะ
การนัำเสนัอหัวิขึ้้อที�เชีื�อมโยงกับการพื่ัฒนัาอย่างยั�งยืนั (SDGs)
การประชีุมวิิชีาการนัานัาชีาติในัครั�งนัี� จะนัำไปสู่ควิามร่วิมมือ แลัะ
ต่อยอด้งานัวิิจัย พื่ร้อมทั�งสร้างงานัวิิจัยร่วิมกันัทั�งสามสถึาบันั เพื่ื�อ
การพื่ัฒนัาที�ยั�งยืนั
ที่่�มา: https://ird.oou.cmu.ac.th/th/sdgs-2021-cmu-ku-ncyu/
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มช. ผ่นึกกำล้ัง Microsoft เปดืโครงการ
“Microsoft Learn for Educators”

บ่รณ์าการเสวนา: สถานการณ์์PM2.5 นโยบาย
ที่ประเทศึไทยตั้องทำ

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่วิมมือกับ บริษัท ไมโครซิอฟท์
(ประเทศึไทย) จำกัด้ ได้้ลังนัามในับันัทึกขึ้้อตกลังควิามร่วิมมือ
ทางวิิชีาการ เพื่ื�อด้ำเนัินัโครงการ Microsoft Learn for Educators
ภายใต้โครงการ Microsoft Learn for Educators มีวิัตถึุประสงค์
เพื่ื�อเปิด้โอกาสให้อาจารย์ เขึ้้าถึึงหลัักสูตรแลัะสื�อการสอนัขึ้อง
ไมโครซิอฟท์ เพื่ื�อนัำมาถึ่ายทอด้ให้นัักศึึกษา รวิมถึึงสนัับสนัุนัการ
สอบใบรั บ รองขึ้องไมโครซิอฟท์ ซิึ� ง จะส่ ง ผลัให้ เ กิ ด้ การพื่ั ฒ นัา
นัักศึึกษา บุคลัากร ให้มีควิามพื่ร้อมด้้านัทักษะด้ิจิทัลั ในัการสร้าง
ประโยชีนั์ให้กับประเทศึ เตรียมควิามพื่ร้อมให้บุคลัากรทุกกลัุ่ม
มีควิามรูแ้ ลัะทักษะทีเ� หมาะสม ต่อการด้ำเนัินัชีีวิติ แลัะการประกอบ
อาชีีพื่ในัยุคด้ิจิทัลั สอด้คลั้องกับนัโยบายแลัะแผนัระด้ับชีาติวิ่าด้้วิย
การพื่ัฒนัาด้ิจิทัลัเพื่ื�อเศึรษฐกิจแลัะสังคมต่อไป

คณ์ะนัิติศึาสตร์ คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์
คณ์ะมนัุษยศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ แลัะศึูนัย์วิิชีาการเพื่ื�อ
สนัับสนัุนัการแก้ไขึ้ปัญหาหมอกควิันัภาคเหนัือ ร่วิมกับสำนัักงานั
เลัขึ้าธิการวิุฒิสภา เครือขึ้่ายสภาลัมหายใจ คณ์ะกรรมการร่วิม
ภาคเอกชีนั (กกร.) แลัะมูลันัิธิเพื่ื�อการพื่ัฒนัาภาคเหนัือ จัด้เสวินัา
เรือ� ง “สถึานัการณ์์ PM2.5 นัโยบายทีป� ระเทศึไทยต้องทำ” (Round
Table Dialog on PM2.5 : Thailand Guiding Policy) โด้ยมี
ศึูนัย์วิิชีาการเพื่ื�อสนัับสนัุนัการแก้ไขึ้ปัญหาหมอกควิันั แลัะคณ์ะ/
ภาควิิชีาต่างๆ ได้้ร่วิมกันัศึึกษาวิิจัยเกี�ยวิกับปรากฏิการณ์์มลัพื่ิษ
ทางอากาศึ พื่ร้อมๆ ไปกับการพื่ัฒนัาเครื�องมือ อุ ป กรณ์์ ต่ า งๆ
รวิมถึึงเทคโนัโลัยีการตรวิจวิัด้สภาพื่อากาศึที�เกิด้จากการทำงานั
ร่วิมกันัในัเชีิงเครือขึ้่ายทางวิิชีาการระหวิ่าง สถึาบันัการศึึกษาแลัะ
สถึาบันัทางวิิชีาการทางสิ�งแวิด้ลั้อม เพื่ื�อสร้างระบบฐานัขึ้้อมูลั
องค์ควิามรู้ แลัะแนัวิทางการแก้ปัญหาในัเชีิงระบบ ทำให้ทราบ
สาเหตุ โครงสร้างขึ้องปัญหา แลัะพื่ฤติกรรมขึ้องฝึุ�นัควิันัพื่ิษ ทั�งนัี�
การเสวินัาวิิชีาการครั�งนัี�จัด้ขึ้ึ�นัเพื่ื�อติด้ตามแลัะประเมินัระบบการ
แก้ปัญหา PM 2.5 ในัพื่ื�นัที�จังหวิัด้ภาคเหนัือ แลัะมีขึ้้อสรุปวิ่า
ควิรกำหนัด้นัโยบายเพื่ื� อ ปรั บ แผนัการจั ด้ การฝึุ� นั ควิั นั ขึ้นัาด้เลั็ ก
เสียใหม่ แลัะมีควิามจำเป็นัที�จะต้องผลัักด้ันัให้เกิด้การแก้ปัญหาในั
เวิทีประชีาคมอาเซิียนั อีกทั�งมีควิามจำเป็นัอย่างเร่งด้่วินัที�จะต้อง
ผลัักด้ันัให้มีกฎีหมายเพื่ื�อรับรอง “สิทธิในัอากาศึสะอาด้” ให้กับ
ประชีาชีนั เพื่ื�อส่งเสริมการเขึ้้ามามีส่วินัร่วิมกับภาครัฐในัการแก้ไขึ้
สถึานัการณ์์สาธารณ์ภัยจากฝึุ�นัพื่ิษขึ้นัาด้เลั็ก

ที่่ม� า: https://www.cmu.ac.th/th/article/49bc4924-e6b1-4a54-b760f2978d8e4c79

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/756f4af2-48fd-4016-8968000cbf98d343
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โครงการเชื่่�อมการค้้าผ่่าน
R3Aและโครงข่่ายรถไฟ China-Pan Asia
วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อและเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
เปิิดตััวโครงการ “สร้้างโอกาสสำหรัับการค้้าข้้ามพรมแดนในกลุ่่�ม
ประเทศสมาชิิกแม่่โขง-ล้้านช้้าง จากการพััฒนาเส้้นทาง R3A และ
โครงข่่ายรถไฟ China-Pan Asia” โดยการสนัับสนุุนจากกองทุุน
พิิเศษแม่่โขง-ล้้านช้้าง และกระทรวงพาณิิชย์์ ด้้วยงบประมาณ 
452,600 เหรีียญสหรััฐฯ หรืือประมาณ 14 ล้้านบาท ตั้้�งเป้้าปั้้�นเขต
เศรษฐกิิจพิิเศษเชีียงของให้้เป็็นศููนย์์กลางพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ข้้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce : CBEC) เพื่่�อส่่งออก
ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/0210bf9c-f663-4ad7-bc52531555f41ee5
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สิินค้้าไทยผ่่านเส้้นทาง R3A เชื่่�อมเขตการค้้าเสรีีคุุนหมิิง โดยสร้้าง
ต้้นแบบธุุรกิิจ CBEC พร้้อมอาศััยโครงข่่ายรถไฟของจีีนที่่� กระจาย
สิินค้้าไปในจีีนและเชื่่�อมถึึงยุุโรป   โดยจะใช้้ระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น  3 ปีี
ตั้้�งแต่่ปีี 2564-2566 สำหรัับกรอบความร่่วมมืือแม่่โขง – ล้้านช้้าง
หรืือ Mekong - Lancang Cooperation ประกอบด้้วยสมาชิิก
6 ประเทศ ได้้แก่่ กััมพููชา สปป. ลาว เมีียนมา เวีียดนาม ไทย และ
จีีน  ใน  2 มณฑล  ได้้แก่่ มณฑลยููนนาน  และเขตปกครองพิิเศษ
กว่่างซีีจ้้วง

