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SDGs
C h i a n g  M a i
U n i v e r s i t y

มหาวิทยาลัยได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมาย

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) โดยกำาหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic 

Objectives) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา ส่งมอบ

คุณค่าสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงตาม

สมรรถนะหลัก และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO) 

ทั้งหมด 6 เป้าหมาย



บทนำ�
	 ภ�ยใต้ว้ิสิัยัทศัน์ในก�รเป็น็มห�วิทิย�ลัยัชั้ั�นนำ�ท่�รบัผิดิชั้อบต้อ่สังัคมแลัะสัร�้งก�รพัฒัน�
ท่�ยั�งยืน	มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่ได้นำ�	“เป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน”	 (SDGs)	ทั�ง	17	ข้้อ	ม�เป็็น
สั่วินสัำ�คัญข้องก�รข้ับเคลัื�อนมห�วิิทย�ลััยภ�ยใต้้ยุทธศ�สัต้ร์เชั้ิงรุกแลัะกลัยุทธ์ต้�มพัันธกิจใน
ก�รดำ�เนินง�นเพั่�อให้บรรลัุเป็้�หม�ยต้�มวิัต้ถุุป็ระสังค์เชั้ิงกลัยุทธ์		(Strategic	Objectives:	SO)	
6	ด้�น	ท่�กำ�หนดไวิ้	ต้�มร�ยลัะเอ่ยดดังน่�

 SO1 :	 สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นพัลัังง�นแลัะสัิ�งแวิดลั้อม	ซึ่่�งครอบคลัุม	SDG	7:	
Affordable	 and	Clean	Energy	สัร้�งหลัักป็ระกันให้ทุกคนสั�ม�รถุเข้้�ถุ่งพัลัังง�นสัมัยใหม่ท่�
ยั�งยืนในร�ค�ท่�ย่อมเย�	SDG	11	:	Sustainable	Cities	and	Communities	ทำ�ให้เมืองแลัะก�ร
ต้ั�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลัุมป็ลัอดภัย	ม่ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน	แลัะ	SDG	13	:	Climate	
Action	เร่งต้่อสัู้กับก�รเป็ลั่�ยนแป็ลังสัภ�พัภูมิอ�ก�ศแลัะผิลักระทบท่�เกิดข้้�น	

 SO2 :	สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นอ�ห�รแลัะสัุข้ภ�พั	ซึ่่�งครอบคลัุม	SDG	2	:	Zero	
Hunger	ยุต้ิควิ�มหิวิโหย	บรรลัุควิ�มมั�นคงท�งอ�ห�รแลัะยกระดับโภชั้น�ก�รสัำ�หรับทุกคนในทุก
วิัย	แลัะ	SDG	3	:	Good	Health	and	Well-being	สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�คนม่ชั้่วิิต้ท่�ม่สัุข้ภ�พัด่แลัะ
สั่งเสัริมสัวิัสัดิภ�พัสัำ�หรับทุกคนในทุกวิัย		

 SO3 :	 สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นลั้�นน�สัร้�งสัรรค์	 ซึ่่�งครอบคลัุม	 SDG	 1	 :	 
No	poverty	ข้จัดควิ�มย�กจน	แลัะ	SDG	11	:	Sustainable	Cities	and	Communities	ทำ�ให้
เมืองแลัะก�รต้ั�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลัุม	ป็ลัอดภัย	ม่ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน	

 SO4 : สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นก�รจัดก�รศ่กษ�	ซึ่่�งครอบคลัุม	SDG	4	:	Quality	
Education	สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�ทุกคนม่ก�รศ่กษ�ท่�ม่คุณภ�พัอย่�งครอบคลัุมแลัะเท่�เท่ยม	แลัะ
สันับสันุนโอก�สัในก�รเรียนรู้ต้ลัอดชั้่วิิต้	แลัะ	SDG	17	:	Partnerships	for	the	Goals	เสัริมสัร้�ง
ควิ�มแข้็งแกร่งข้องกลัไกดำ�เนินง�นแลัะหุ้นสั่วินควิ�มร่วิมมือระดับโลัก

 SO5	:	สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นก�รจัดก�รนวิัต้กรรม	ต้รงกับ	SDG	9	:	Industry,	
Innovation	and	 Infrastructure	สัร้�งโครงสัร้�งพั่�นฐ�นท่�ม่ควิ�มทนท�น	สั่งเสัริมก�รพััฒน�
อุต้สั�หกรรมท่�ครอบคลัุมแลัะยั�งยืนแลัะสั่งเสัริมนวิัต้กรรม	

 SO6 :	บริห�รจัดก�รองค์กรเพั่�อมุ่งสัู่ควิ�มเป็็นเลัิศ	ซึ่่�งครอบคลัุม	SDG	1	:	No	poverty	
ข้จัดควิ�มย�กจน	 แลัะ	 SDG	11	 :	 Sustainable	Cities	 and	Communities	 ทำ�ให้เมืองแลัะ 
ก�รต้ั�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลัุม	ป็ลัอดภัย	ม่ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน	 รวิมถุ่งแนวิท�ง
ป็ระเมินผิลัข้อง	EdPEx/TQA	



SDGs

	 นอกจ�กยุทธศ�สัต้ร์เชั้ิงรุกแลัะยุทธศ�สัต้ร์ต้�มพัันธกิจแลั้วิ	มห�วิิทย�ลััยยังได้ดำ�เนิน
กิจกรรมแลัะสันับสันุนเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนครบทุก	SDGs	ไม่วิ่�จะเป็็น	SDG	5	:	Gender	
Equality	ก�รบรรลัุควิ�มเท่�เท่ยมระหวิ่�งเพัศ	 เสัริมสัร้�งควิ�มเข้้มแข้็งให้แก่สัต้รี	 แลัะเด็กหญิง	
SDG	6	:	Clean	Water	and	Sanitation	ให้ม่นำ��ใชั้้	แลัะบริห�รจัดก�รนำ��แลัะสัุข้�ภิบ�ลัอย่�งยั�งยืน
สัำ�หรับทุกคน	SDG	8	:	Decent	Work	and	Economic	Growth	ก�รเจริญเต้ิบโต้ท�งเศรษฐกิจ
ท่�ยั�งยืนแลัะทั�วิถุ่ง	แลัะก�รจ้�งง�นเต้็มอัต้ร�	SDG	10	:	Reduced	Inequality	ลัดควิ�มไม่เท่�เท่ยม
ทั�งภ�ยในแลัะระหวิ่�งป็ระเทศ	SDG	14	 :	Life	Below	Water	อนุรักษ์แลัะใชั้้ป็ระโยชั้น์ทรัพัย�กร
ท�งทะเลั	แลัะมห�สัมุทร	อย่�งยั�งยืน	SDG	15:	Life	on	Land	ป็กป็้อง	ฟื้้�นฟืู้แลัะสั่งเสัริมก�รใชั้้
ระบบนิเวิศน์บนบกอย่�งยั�งยืน	SDG	16:	Peace	and	Justice	Strong	Institutions	สั่งเสัริมสัังคม
ท่�สังบสัุข้ทุกคนเข้้�ถุ่งกระบวินก�รยุต้ิธรรม	 สัร้�งสัถุ�บันท่�ม่ควิ�มรับผิิดชั้อบ	 แลัะ	 SDG	17:	
Partnerships	 for	 the	 Goals	 เสัริมสัร้�งควิ�มแข้็งแกร่งข้องกลัไกดำ�เนินง�นแลัะหุ้นสั่วิน 
ควิ�มร่วิมมือระดับโลัก	ดังจะเห็นได้จ�กกิจกรรมแลัะก�รดำ�เนินง�นท่�ป็ร�กฎในร�ยง�น	SDGs	
ฉบับน่�	 ท่�เป็็นเพัียงบ�งสั่วินข้องกิจกรรมหรือผิลัง�นทั�งหมดท่�มห�วิิทย�ลััยได้ดำ�เนินก�รเพั่�อให้
บรรลัุสัู่เป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนท่�กำ�หนดไวิ	้
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อธิก�รบด่
ศ�สัต้ร�จ�รย์คลัินิก	น�ยแพัทย์นิเวิศน์	นันทจิต้	

	 มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่เป็็นมห�วิิทย�ลััยแห่งแรกในภูมิภ�ค	จัดต้ั�งข้้�นต้�มนโยบ�ยข้องรัฐ	
แลัะเจต้น�รมณ์ข้องป็ระชั้�ชั้นในภ�คเหนือเพั่�อให้เป็็นศูนย์กลั�งท�งวิิชั้�ก�รแลัะวิิชั้�ชั้่พัชั้ั�นสัูง	 
เพั่�ออำ�นวิยป็ระโยชั้น์แก่ท้องถุิ�นแลัะป็ระเทศชั้�ต้ิโดยสั่วินรวิม

	 มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่ได้กำ�หนดวิิสััยทัศน์ในก�รเป็็นมห�วิิทย�ลััยชั้ั�นนำ�ท่�รับผิิดชั้อบ 
ต้่อสัังคมแลัะก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน	 โดยได้น้อมนำ�หลัักป็รัชั้ญ�เศรษฐกิจพัอเพัียง	 (Sufficient	
Economy	Philosophy	 :	SEP)	แลัะเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน	 (Sustainable	Development	
Goals	:	SDGs)	เป็็นกรอบแนวิท�งก�รดำ�เนินง�น	เพั่�อนำ�ไป็สัู่ก�รเป็็นมห�วิิทย�ลััยชั้ั�นนำ�	สั่งมอบ
คุณค่�สัู่สัังคม	ทั�งภ�ยในป็ระเทศ	 แลัะในระดับโลัก	ภ�ยใต้้พัันธกิจทั�ง	 4	ด้�น	ซึ่่�งได้แก่	 ก�รศ่กษ�	
(Education)	 ก�รวิิจัย	 (Research)	 ก�รบริก�รวิิชั้�ก�ร	 (Outreach)	 แลัะก�รบริห�รจัดก�ร 
เชั้ิงบูรณ�ก�ร	 (Stewardship)	 รวิมทั�งก�รมุ่งมั�นพััฒน�มห�วิิทย�ลััยต้�ม	 7	 ยุทธศ�สัต้ร์	 
อันป็ระกอบไป็ด้วิย	ยุทธศ�สัต้ร์เชั้ิงรุก	 1.	 นวิัต้กรรมด้�นสัิ�งแวิดลั้อมแลัะพัลัังง�น	 2.	 นวิัต้กรรม 
ด้�นอ�ห�รแลัะสัุข้ภ�พัแลัะก�รดูแลัผิู้สัูงอ�ยุ	 3.	 ลั้�นน�สัร้�งสัรรค์	 ยุทธศ�สัต้ร์ต้�มพัันธกิจ	 
4.	ก�รผิลัิต้บัณฑิิต้ท่�ม่คุณธรรม	คุณภ�พั	แลัะม่ทักษะก�รเป็็นพัลัเมืองโลัก	5.	ก�รวิิจัยเพั่�อควิ�ม 
เป็็นเลัิศแลัะนวิัต้กรรม	 6.	 ก�รบริก�รวิิชั้�ก�รท่�เกิดป็ระโยชั้น์แก่สัังคม	 แลัะยุทธศ�สัต้ร์ก�รบริห�ร
จัดก�ร	7.	ก�รบริห�รจัดก�รเชั้ิงบูรณ�ก�ร	

	 นอกจ�กน่�	 มห�วิิทย�ลััยได้กำ�หนดแนวิท�งในก�รสัร้�งง�นวิิจัยแลัะบริก�รวิิชั้�ก�รท่�ก่อ
ให้เกิดเครือข้่�ยควิ�มร่วิมมือในทุกภ�คสั่วิน	ทั�งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชั้น	ภ�คสัังคม	ภ�คชัุ้มชั้น	 แลัะ 
โดยเฉพั�ะในแวิดวิงนักวิิชั้�ก�รด้วิยกัน	 เพั่�อร่วิมข้ับเคลัื�อนเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนทั�งระดับ
ป็ระเทศแลัะระดับพั่�นท่�	รวิมทั�งได้บรรจุก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน	(SDGs)	ไวิ้ในหลัักสัูต้รก�รเรียนก�รสัอน
เพั่�อสัร้�งก�รรับรู้แลัะก�รม่สั่วินร่วิมในก�รข้ับเคลัื�อน	รวิมถุ่งก�รพััฒน�บุคลั�กรให้ม่องค์ควิ�มรู้	
SDGs	ในทุกชั้่วิงวิัย

	 ร�ยง�น	SDGs	ฉบับน่�	จะแสัดงให้เห็นถุ่งผิลัง�นแลัะกิจกรรมสัำ�คัญ	ๆ	ข้องมห�วิิทย�ลััย
เชั้่ยงใหม่ท่�มุ่งมั�นในก�รเป็็นกลัไกสัร้�งควิ�มเข้้มแข้็งให้กับชัุ้มชั้น	สัังคม	ป็ระเทศชั้�ต้ิ	ด้วิยก�รสัร้�ง
เครือข้่�ยก�รทำ�ง�นร่วิมกันระหวิ่�งหน่วิยง�นทุกภ�คสั่วิน	ทั�งระดับภูมิภ�ค	แลัะระดับป็ระเทศ	ใน
ก�รข้ับเคลัื�อนเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน	(SDGs)	ไป็สัู่ก�รป็ฏิิบัต้ิอย่�งบูรณ�ก�ร	เพั่�อก�รบรรลัุ
เป็้�หม�ยอย่�งยั�งยืน	

สั�รจ�กอธิก�รบด่
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:  ขจััดความยากจัน
: ขจััดความอดอยากสร้้างความมั�นคงทางอาหาร้
: ส่งเสร้ิมความเป็็นอย่่ท่�ด่ของทุกคน
:  ส่งเสร้ิมโอกาสในการ้เร้ียนร้่้
:  สร้้างความเท่าเท่ยมทางเพศสตร้ีและเด็กหญิิงทุกคน
: จััดการ้นำ�าอย่างยั�งยืนและพร้้อมใช้้สำาหร้ับทุกคน
:  ให้ทุกคนเข้าถึึงพลังงานท่�ยั�งยืนได้ตามกำาลังของตน
:  ส่งเสร้ิมการ้เจัร้ิญิเติบโตทางเศร้ษฐกิจัท่�ยั�งยืน
:  ส่งเสร้ิมอุตสาหกร้ร้มท่�ยั�งยืนและนวัตกร้ร้ม
:  ลดความเหลื�อมลำ�าทั�งภายในและร้ะหว่างป็ร้ะเทศ
:  สร้้างเมืองและการ้ตั�งถึิ�นฐานท่�ป็ลอดภัย
:  สร้้างร้่ป็แบบการ้ผลิตและการ้บร้ิโภคท่�ยั�งยืน
:  การ้ดำาเนินการ้อย่างเร้่งด่วนเพ่�อแก้ป็ัญิหาโลกร้้อน
:  อนุร้ักษ์และใช้้ป็ร้ะโยช้น์จัากทร้ัพยากร้ทางทะเลอย่างยั�งยืน
:  ส่งเสร้ิมการ้ใช้้ป็ร้ะโยช้น์ท่�ยั�งยืนของร้ะบบนิเวศบนบก
:  ส่งเสร้ิมสันติภาพและการ้เข้าถึึงร้ะบบยุติธร้ร้มอย่างเท่าเท่ยมกัน
:  สร้้างความร้่วมมือร้ะดับสากลต่อการ้พัฒนาท่�ยั�งยืน

SDG 1 No Poverty

SDG 2 Zero Hunger

SDG 3 Good Health and Well-being 

SDG 4 Quality Education

SDG 5 Gender Equality

SDG 6 Clean Water and Sanitation

SDG 7 Affordable and Clean Energy

SDG 8 Decent Work and Economic Growth

SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure

SDG 10 Reduced Inequalities

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 12 Responsible Consumption and Production

SDG 13 Climate Action

SDG 14 Life below Water

SDG 15 Life on Land

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

SDG 17 Partnerships for the Goals

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย



ข้จัดควิ�มย�กจน

“สัร้�งควิ�มร่วิมมือกับป็ระชั้�ชั้น
ในพั่�นท่�แลัะองค์กรท้องถุิ�น
เพั่�อข้จัดควิ�มย�กจน
แลัะสั่งเสัริมก�รพัึ�งพั�ต้นเอง
อย่�งยั�งยืน“

133 10,895 
Community services

projects	(2015-2019) Scholarships
for	280+	Million	Baht

SDG CMUSDG CMU



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้จััด้ตั้ั�งศููนย์บริิการิพััฒนาขยายพัันธุ์์์
ไม้ด้อกไม้ผลับ้านไริ่	 อันเน่�องมาจัากพัริะริาชีด้ำาริิเพั่�อเป็็นศููนย์กลัางในการิ 
ให้บริิการิศูึกษา	 ทด้ลัองแลัะวิิจััยแก่เกษตั้ริกริหริ่อเยาวิชีนที�ตั้้องการิ 
จัะทำาเกษตั้ริกริริมในลักัษณะการิริวิมกลั์ม่	ด้ว้ิยวิธิุ์กีาริสาธุ์ติั้	ฝึกึอบริม	แก่
ป็ริะชีาชีนที�สนใจั	 โด้ยริ่วิมม่อกับองค์์กริตั้่าง	 ๆ	 เชี่น	 สำานักงานเกษตั้ริ
จัังหวัิด้ในการิเผยแพัร่ิองค์์ค์วิามรู้ิ	ให้แก่เกษตั้ริกริ	ค์วิบคู่์กับการิด้ำาเนินงาน
ของศููนย์ฯ
	 ศูนูยบ์ริกิาริพัฒันาขยายพันัธุ์์ไ์มด้้อกไมผ้ลับา้นไริ	่ได้ด้้ำาเนนิการิ
พััฒนาพัันธุ์์์ ไม้ด้อกที�มีถิ่ิ�นกำาเนิด้ในป็ริะเทศูไทยแลัะมีศูักยภาพั 
ในตั้ลัาด้โลัก	 โด้ยเน้นพั่ชีป็ริะเภทหัวิ	 พััฒนาพัันธุ์์์ไม้ด้อกที�มีถิ่ิ�นกำาเนิด้ 
นอกป็ริะเทศูไทย	 เพั่�อให้ได้้พัันธุ์์์ที�เหมาะสมกับสภาพัภูมิอากาศูของ
ป็ริะเทศูไทย	การิขยายพัันธุ์์์ไม้ด้อกไม้ผลั	ศูึกษาวิิธุ์ีการิขยายไม้ด้อก	แลัะ
ไม้ผลัเป็็นหลััก	 ให้บริิการิป็ริะชีาชีนเกี�ยวิกับขยายพัันธุ์์์ไม้ด้อกไม้ผลั	 
ขยายผลัสู่เกษตั้ริกริ	 แลัะป็ริะชีาชีนทั�วิไป็	 ให้การิสนับสน์นพัันธุ์์์ไม้ด้อก 
ไม้ผลัให้แก่เกษตั้ริกริที�ป็ริะสบภัยธุ์ริริมชีาตั้ิที�ริ้ายแริง	 ชี่วิยแก้ไขป็ัญหา
ด้้านการิผลัิตั้ไม้ด้อกไม้ผลัของกลั์่มชีาวิบ้านเด้ิมให้มีค์วิามริู้ในการิ
ป็ริะกอบอาชีีพัเพัิ�มขึ�น	 ซึ่ึ�งจัะส่งผลัให้ป็ริะชีาชีนในพั่�นที�สามาริถิ่พัึ�งพัา 
ตั้นเองได้้	ตั้ามแนวิทางเศูริษฐกิจัพัอเพัียงอย่างยั�งย่น

	 ค์ณะเกษตั้ริศูาสตั้ริ์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้จััด้ตั้ั�งหน่วิย
แป็ริริูป็ผลัิตั้ภัณฑ์์จัากป็ศู์สัตั้วิ์แลัะสัตั้วิ์นำ�า	เพั่�อส่งเสริิมค์วิามหลัากหลัาย
ในการิสริ้างมูลัค์่าเพัิ�มของผลัิตั้ภัณฑ์์โด้ยได้้จััด้หลัักสูตั้ริฝึึกอบริมวิิชีาชีีพั
เสริมิริะยะสั�น	เริ่�องการิทำาผลัติั้ภณัฑ์แ์ป็ริริปู็จัากนำ�านมโค์ค์ณ์ภาพั	โยเกริิต์ั้
แลัะโลัชีันจัากนำ�านมโค์	ในลัักษณะการิฝึึกอบริม	สาธุ์ิตั้	แลัะป็ฏิิบัตั้ิ	ให้แก่
เกษตั้ริกริ	 ชี์มชีน	 แลัะผู้ที�สนใจั	 โด้ยริ่วิมม่อกับองค์์กริส่วินท้องถิ่ิ�นแลัะ
ชี์มชีน	เพั่�อเป็็นแนวิทางในการิป็ริะกอบอาชีพีั	แลัะส่งเสริิมการิสริ้างริายได้้
เพั่�อเกิด้การิพัึ�งพัาตั้นเองอย่างยั�งย่น

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้จััด้ตั้ั�งศููนย์พััฒนากาแฟลั้านนาไทย	
เพั่�อส่งเสริิมองค์์ค์วิามริู้	 แลัะเพัิ�มป็ริะสิทธุ์ิภาพัในการิแป็ริริูป็ผลัผลัิตั้ 
เมลั็ด้กาแฟ	นำาโด้ยค์ณะเกษตั้ริศูาสตั้ริ์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ซึ่ึ�งจััด้ตั้ั�ง
โค์ริงการิเสริิมสริ้างศูักยภาพัการิผลัิตั้กาแฟลั้านนาค์์ณภาพัในพั่�นที� 
ภาค์เหนอ่ตั้อนบน	1	หริอ่	Lanna	Thai	Coffee	Hub	ขึ�น	เพั่�อเพัิ�มป็ริมิาณ
แลัะศูักยภาพัในการิผลัิตั้กาแฟ	 ริ่วิมกับการิอน์ริักษ์ป็่าในป็ริะเทศูไทย	 
สง่เสริมิการิป็ลักูกาแฟริว่ิมกบัไมย้น่ตั้น้	เป็น็สว่ินหนึ�งของการิริว่ิมอนร์ิกัษ์
ป็า่ไมใ้นภาค์เหนอ่ของไทย	สริา้งอตัั้ลักัษณแ์ลัะยกริะด้บัค์ณ์ภาพัการิผลัติั้
กาแฟใหไ้ด้ม้าตั้ริฐานตั้ริงตั้ามค์วิามตั้อ้งการิของตั้ลัาด้ริะด้บัตั้า่ง	ๆ 	ม์ง่เนน้
การิทำางานริะด้ับเค์ริ่อข่ายในริะด้ับเกษตั้ริกริ	หน่วิยงาน	ผู้ป็ริะกอบการิ
ภาค์เอกชีน	ด้ำาเนินการิแป็ริริูป็เมลั็ด้กาแฟออกสู่ชี์มชีน	โด้ยการิจััด้อบริม
แบบลังม่อทำาในพั่�นที�จัริิง	เพั่�อเริียนริู้เทค์นิค์การิป็ลัูก	การิแป็ริริูป็ผลัผลัิตั้ 
การิใชีเ้ทค์โนโลัยี	การิจััด้การิผลัผลัิตั้หลัังการิเกบ็เกี�ยวิ	ทำาใหเ้กิด้การิแลัก
เป็ลัี�ยนข้อมูลั	 นำาองค์์ค์วิามริู้ที�จัำาเป็็นมาป็ริะย์กตั้์ใชี้	 เพั่�อเพัิ�มขีด้ 
ค์วิามสามาริถิ่ในการิผลัิตั้กาแฟ	แลัะการิพััฒนาอย่างยั�งย่น

ก�รทำ�ผิลัิต้ภัณฑิ์แป็รรูป็จ�กนำ��นมโคคุณภ�พั	
โยเกิร์ต้แลัะโลัชั้ันจ�กนำ��นมโค	
(หลัักสัูต้รฝึึกอบรมวิิชั้�ชั้่พัเสัริมระยะสัั�น)

โครงก�รต้่อต้้�นควิ�มย�กจนข้องชัุ้มชั้น ศูนย์พััฒน�ก�แฟื้ลั้�นน�ไทย

facebook/banraiflowercenter/facebook/banraiflowercenter/ facebook/LannaThaiCoffeeHubfacebook/LannaThaiCoffeeHub

facebook/SAAAPCMUfacebook/SAAAPCMU facebook/SAAAPCMUfacebook/SAAAPCMU

facebook/LannaThaiCoffeeHubfacebook/LannaThaiCoffeeHub
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“สัร้�งร�ยได้	ด่งจุดเด่น
ผิลัิต้ภัณฑิ์ระดับชัุ้มชั้น	
ออกสัู่ต้ลั�ดระดับป็ระเทศ
แลัะน�น�ชั้�ต้ิ“

ข้จัดควิ�มอดอย�ก
สัร้�งควิ�มมั�นคง
ท�งอ�ห�ร

6 98

35

Activities	for	227	communities	
and	entrepreneurs	(2019)

publications		(2015-2019)	/	11%	
of	all	Thailand	publications

projects	(2015-2019)

Community	services	

SDG CMUSDG CMU



	 โค์ริงการิมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่อาหาริป็ลัอด้ภัย	เป็็นโค์ริงการิ
ที�ตั้้องการิสริ้างค์วิามเข้มแข็งให้กับการิจััด้การิด้้านอาหาริในริ้านอาหาริ
ชี์มชีนภายในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ทั�งค์วิามมั�นค์งด้้านอาหาริ	ค์์ณภาพั 
ค์วิามป็ลัอด้ภัย	 ตั้ลัอด้จันค์์ณค์่าทางโภชีนาการิ	 โด้ยการิฝึึกอบริมด้้าน 
ส์ขอนามัยในการิเตั้ริียมแลัะการิป็ริะกอบอาหาริให้ป็ลัอด้ภัย	ทั�งยังได้้จััด้
กิจักริริมตั้ลัาด้นัด้เกษตั้ริป็ลัอด้พัิษ	 อาหาริป็ลัอด้ภัย	 เพั่�อให้เกษตั้ริกริ
สามาริถิ่นำาผลัผลัิตั้ทางการิเกษตั้ริที�ป็ลัอด้สาริพัิษมาจัำาหน่าย	 แลัะ
สนับสน์นให้เกษตั้ริกริผลัิตั้ผลัผลัิตั้เกษตั้ริป็ลัอด้สาริพัิษ	 ที�ไม่มีการิใชี้ 
สาริเค์มีในการิป็้องกันแลัะกำาจััด้โริค์	 แมลัง	 แลัะวิัชีพั่ชี	 ซึ่ึ�งเป็็นริากฐาน
สำาคั์ญของการิเข้าถึิ่งอาหาริที�มีค์์ณภาพั	 ป็ลัอด้ภัยแลัะป็ลัอด้สาริพิัษ 
อย่างเพีัยงพัอของนักศึูกษาแลัะบ์ค์ลัากริของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	

	 โค์ริงการิพััฒนาแลัะจัับค์ู่ธุ์์ริกิจัสำาหริับกลั์่ม	OTOP	ภาค์เหน่อ
เพั่�อตั้ลัาด้อาหาริผู้สูงอาย์	AEC	โด้ยศููนย์นวิัตั้กริริมอาหาริแลัะบริริจั์ภัณฑ์์ 
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	(FIN)	เป็็นการิพััฒนาศูักยภาพัผูผ้ลัิตั้สินค์้าโอทอป็
ในภาค์เหน่อ	 โด้ยใชี้ฐานค์วิามริู้แลัะเทค์โนโลัยี	 เน้นพััฒนาศูักยภาพั 
ผู้ป็ริะกอบการิ	 เสริิมสริ้างค์วิามเข้มแข็งด้้วิยการิพััฒนาผลัิตั้ภัณฑ์์	 
บริริจั์ภัณฑ์์ด้้วิยการิป็ริะย์กตั้์ใชี้เทค์โนโลัยี	พัริ้อมทั�งสริ้างโอกาสการิขาย
ด้ว้ิยการิเชี่�อมโยงตั้ลัาด้	ริวิมไป็ถิ่งึการิเจัริจัาจับัค์ูท่างธุ์ร์ิกจิักบัผูน้ำาเขา้แลัะ
ส่งออกสินค์้าในป็ริะเทศูกลั์่ม	 AEC	 ภายใตั้้โค์ริงการินี�	 จัึงเป็็นการิเสริิม
สริ้างขีด้ค์วิามสามาริถิ่ด้้านการิด้ำาเนินธุ์์ริกิจัให้กับผู้ป็ริะกอบการิ	เกิด้การิ
เชี่�อมโยงเค์ริ่อข่ายสินค์้าโอทอป็	นวิัตั้กริริมในภูมิภาค์	สริ้างพัันธุ์มิตั้ริทาง
ธุ์์ริกิจัแลัะสามาริถิ่ด้ำาเนินงานขยายตั้ลัาด้ทั�งในแลัะตั้่างป็ริะเทศูอย่างมี
ป็ริะสิทธิุ์ภาพั	แลัะส่งเสริิมค์วิามเข้มแข็งของธ์ุ์ริกิจัขนาด้เล็ัก	แลัะขนาด้กลัาง
ในภาค์เหน่อให้สามาริถิ่แข่งขันได้้อย่างยั�งย่น

	 กาด้โก้งโค์้งเป็็นตั้ลัาด้นัด้พั่�นเม่องที�ค์ณะเกษตั้ริศูาสตั้ริ์	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่จััด้ตั้ั�งขึ�น	 เพั่�อเป็็นพั่�นที�ให้กลั์่มวิิสาหกิจัชี์มชีน	
เกษตั้ริกริ	 ผู้ป็ริะกอบการิ	 ริวิมถิ่ึงแม่บ้านในเขตั้ภาค์เหน่อตั้อนบน	
จัำาหน่ายสินค์้าแลัะผลัิตั้ภัณฑ์์ของตั้นเองโด้ยไม่ผ่านพั่อค์้าค์นกลัาง	แลัะ
มีริายได้้กลัับเข้าสู่ชี์มชีน	โด้ยค์วิบค์์มมาตั้ริฐานสินค์้า	แลัะค์วิามป็ลัอด้ภัย 
ค์ำานึงถิ่ึงผู้บริิโภค์เป็็นสำาค์ัญ	ซึ่ึ�งจัำาหน่ายสินค์้าป็ริะเภทผัก	ผลัไม้	 อาหาริ	
แลัะนำ�ามันสำาหริับทอด้อาหาริ	 จัะตั้้องผ่านมาตั้ริฐานการิตั้ริวิจัสอบ 
สาริพัิษตั้กค์้างให้อยู่ในริะด้ับป็ลัอด้ภัยตั้่อผู้บริิโภค์	เพั่�อสนับสน์นให้เกิด้
การิซึ่่�อขายสินค์้าในริะด้ับท้องถิ่ิ�นที�ป็ลัอด้ภัยอย่างยั�งย่น

โครงก�รพััฒน�แลัะจับคู่ธุรกิจสัำ�หรับกลัุ่ม	OTOP	
ภ�คเหนือเพั่�อต้ลั�ดอ�ห�รผิู้สัูงอ�ยุ	AEC

ก�ดโก้งโค้ง	คณะเกษต้รศ�สัต้ร์	
มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

โครงก�รมห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่อ�ห�รป็ลัอดภัย

ichiangmaipr.comichiangmaipr.com

facebook/cmu.farmer.marketfacebook/cmu.farmer.market

northpublicnews.comnorthpublicnews.com

northpublicnews.comnorthpublicnews.com

Warapan PanyanaWarapan Panyana

Warapan PanyanaWarapan Panyana

Warapan PanyanaWarapan Panyana

facebook/cmu.farmer.marketfacebook/cmu.farmer.market
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“ใชั้้เทคโนโลัย่แลัะควิ�มร่วิมมือ
ระดับน�น�ชั้�ต้ิ	ในก�รสั่งเสัริม
แลัะพััฒน�สัุข้ภ�พัท่�ด่
ข้องป็ระชั้�กรในชัุ้มชั้น“

สั่งเสัริมควิ�มเป็็นอยู่
ท่�ด่ข้องทุกคน

2,246

1,695,677 

11%
publications	2015-2019 of	all	Thailand	publications	/	48%	

internationally	co-Authored	publications

Outpatient	Department	(OPD)	(2019)

dent.cmu



	 ค์ณะพัยาบาลัศูาสตั้ร์ิมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้จััด้ตัั้�งศููนย์วิิจััย
นานาชีาติั้สองแห่ง	ค่์อศููนย์ค์วิามร่ิวิมม่อด้้านการิพัยาบาลัแลัะการิผด์้งค์ริริภ์
องค์์การิอนามัยโลัก	 แลัะศููนย์ค์วิามรู้ิเชิีงป็ริะจัักษ์ในการิดู้แลัทางส์ขภาพั
แห่งป็ริะเทศูไทย	 โด้ยศููนย์ค์วิามร่ิวิมม่อด้้านการิพัยาบาลัฯ	 ได้้ด้ำาเนินงาน
เพ่ั�อเสริิมสร้ิางองค์์ค์วิามรู้ิด้้านการิพัยาบาลัแลัะการิผด์้งค์ริริภ์ในภูมิภาค์	
แลัะได้้รัิบการิแต่ั้งตัั้�งให้เป็็นศููนย์ค์วิามร่ิวิมม่อขององค์์การิอนามัยโลัก	 
ในฐานะสถิ่าบันการิศึูกษาพัยาบาลัริะดั้บนานาชีาติั้	 แลัะในฐานะผู้นำา 
ในการิพััฒนาการิพัยาบาลัแลัะการิผด์้งค์ริริภ์เพ่ั�อส่งเสริิมการิพััฒนาวิิชีาชีีพั
การิพัยาบาลัแลัะการิผด์้งค์ริริภ์	ทำาให้เกิด้การิพััฒนาส์ขภาพัแลัะค์วิามเป็็นอยู่
ที�ดี้ขึ�นของป็ริะชีากริทั�งในป็ริะเทศูแลัะนานาชีาติั้

	 หน่วิยทันตั้กริริมพัริะริาชีทาน	 ค์ณะทันตั้แพัทยศูาสตั้ริ์	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ริ่วิมกับมูลันิธุ์ิแพัทย์อาสาสมเด้็จัพัริะศูริี- 
นค์ริินทริาบริมริาชีชีนนี	 มีภาริกิจัในการิออกหน่วิยทันตั้กริริมเค์ลั่�อนที�	
เพั่�อให้บริิการิตั้ริวิจั	 ริักษาทางทันตั้กริริม	 ส่งเสริิมส์ขภาพั	 ป็้องกันแลัะ 
ให้ค์วิามริู้ทางทันตั้ส์ขภาพั	 ริวิมทั�งการิดู้แลัส์ขภาพัชี่องป็ากในภาพัริวิม	
เพั่�อบริริเทาอาการิเจั็บป็วิด้แก่ป็ริะชีาชีน	 เด้็กนักเริียน	 ค์นพัิการิ	 แลัะ 
ผู้ด้้อยโอกาสในชี์มชีนท์ริกันด้าริที�อยู่ห่างไกลั	 ในเขตั้พั่�นที�ภาค์เหน่อ 
ตั้อนบน	8	จัังหวิัด้	เน่�องจัากส์ขภาพัชี่องป็าก	เป็็นส่วินสำาค์ัญของการิมี
ส์ขภาพัองค์์ริวิมของริ่างกายที�ด้ี	แลัะชีีวิิตั้ค์วิามเป็็นอยู่ที�ด้ีขึ�น

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ริ่วิมม่อกับ	 Ending	 Pandemics	 Foundation	 ป็ริะเทศู
สหริฐัอเมริกิา	จัดั้ตั้ั�งโค์ริงการิผอ่ด้ดี้	ี(PODD)	เพั่�อสริา้งแลัะพัฒันาเค์ริ่�องมอ่ด้จิัทิลัั	ริะบบงานริะบาด้
วิิทยา	 แลัะริะบบงานสนับสน์นการิเฝึ้าริะวิัง	 ซึ่ึ�งได้้ทด้ลัองตั้ิด้ตั้ั�งใชี้งานในชี์มชีนเพั่�อเฝึ้าริะวิังโริค์
ริะบาด้ในค์น	 สัตั้วิ์	 แลัะภัยสิ�งแวิด้ลั้อม	 ริวิมทั�งการิจััด้การิริะงับเหตั้์ริะบาด้หริ่อภัยพัิบัตั้ิอย่าง 
ทันเวิลัา	ซึึ่�งจัะขยายการิใช้ีงานริะบบดิ้จิัทัลั	ผ่อดี้ดี้	เชิีงพ่ั�นที�ไป็ริะดั้บป็ริะเทศูต่ั้อไป็	ต่ั้อมาได้้จััด้ตัั้�ง
เป็็น	“ศููนย์เฝึ้าริะวิังส์ขภาพัหนึ�งเด้ียวิ”	เพั่�อเป็็นศููนย์สาริสนเทศูบริิหาริจััด้การิค์วิามริู้แลัะข้อมูลั
ของริะบบฯ	ในท์ก	ๆ 	ริะด้ับพั่�นที�	สริ้างองค์์ค์วิามริู้ในการิเฝึ้าริะวิังแลัะค์วิบค์์มโริค์ริะบาด้	ป็้องกัน 
การิริะบาด้ใหญ่	 ข้ามทวิีป็	 แลัะป็้องกันบริริเทาสาธุ์าริณภัยแลัะภัยทางสิ�งแวิด้ลั้อมที�เป็็นป็ัญหา
ส์ขภาพัหนึ�งเด้ียวิ	

ศูนย์เฝึ้�ระวิังสัุข้ภ�พัหน่�งเด่ยวิ	มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

ควิ�มร่วิมมือกับหน่วิยง�นท่�เชั้่�ยวิชั้�ญด้�น
สัุข้ภ�พัในระดับโลัก	

หน่วิยทันต้กรรมพัระร�ชั้ท�น

opendream.co.th/project/podd opendream.co.th/project/podd

cmu.ac.th/faculty/nursing cmu.ac.th/faculty/nursing dent.cmudent.cmu dent.cmudent.cmu

dent.cmu

opendream.co.th/project/poddopendream.co.th/project/podd
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สั่งเสัริมโอก�สั
ในก�รเรียนรู้

“กระจ�ยควิ�มรู้	
ในรูป็แบบท่�ไม่จำ�กัด	
เพั่�อเข้้�ถุ่งชัุ้มชั้นทุกระดับ“

130

3,900 

200

10,000 

Short	courses/CMU-MOOC/
webinars

Online	courses	on	KC-Moodle

Over

Over

Over

CMU	presidential	scholarship	2019

Registered	learners	at	lifelong.cmu.ac.th

facebook/DSSCMUfacebook/DSSCMU



	 งานเกษตั้ริภาค์เหน่อ	 จััด้ขึ�นโด้ยค์ณะเกษตั้ริศูาสตั้ริ์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ริ่วิมกับหน่วิยงานภาค์ริัฐ	ภาค์เอกชีน	องค์์กริอิสริะ	แลัะกลั์่มเกษตั้ริกริ	ภายใตั้้แนวิค์ิด้	
“นวิัตั้กริริมเกษตั้ริอัจัฉริิยะสำาหริับค์นริ์่นใหม่	 ริวิมพัลัังสริ้างสริริค์์องค์์ค์วิามริู้สู่ชี์มชีน”	
โด้ยมีวิัตั้ถิ่์ป็ริะสงค์์เพั่�อเผยแพัริ่ค์วิามริู้	 แลัะเทค์โนโลัยีด้้านวิิทยาศูาสตั้ริ์เกษตั้ริ 
ให้กับเกษตั้ริกริ	 นักวิิชีาการิ	 นักเริียน	 นักศูึกษา	 แลัะป็ริะชีาชีน	 ในงานป็ริะกอบด้้วิย 
การิจััด้นิทริริศูการิโค์ริงการิพัริะริาชีด้ำาริิ	 นิทริริศูการิให้ค์วิามริู้	 การิป็ริะชี์มสัมมนา 
ทางวิิชีาการิ	 แลัะการิฝึึกอบริมอาชีีพัริะยะสั�น	 สนับสน์นแลัะเผยแพัริ่งานตั้้นแบบของ
เกษตั้ริกริหริ่อกลั์่มผู้ป็ริะกอบการิด้้านการิเกษตั้ริ	เพั่�อพััฒนาวิิชีาการิ	นวิัตั้กริริมเกษตั้ริ
แลัะส่งเสริิมงานด้้านการิเกษตั้ริ	

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้สร้ิางรูิป็แบบการิศึูกษาที�ไม่จัำากัด้
เพัียงการิเป็็นนักศูึกษา	 โด้ยเป็็นการิเริียนริู้แบบยั�งย่นที�จัะชี่วิยให้
เกิด้การิขับเค์ลั่�อนไป็ในทางที�ด้ีทั�งในริะด้ับป็ริะเทศูแลัะริะด้ับโลัก	
เพ่ั�อสร้ิางโอกาส	 แลัะค์วิามเสมอภาค์ทางสังค์ม	 เปิ็ด้โอกาสให้กับ 
ผู้ที�มีค์วิามสนใจัแลัะพัริ้อมจัะป็ริับตั้ัวิให้เท่าทันกับโลักที�เกิด้การิ
เป็ลัี�ยนแป็ลังอย่างริวิด้เริ็วิ	 สามาริถิ่เข้ามาเริียนริู้ เพั่�อพััฒนา 
ค์วิามสามาริถิ่	 ศูักยภาพั	 แลัะทักษะเพั่�อนำาไป็ตั้่อยอด้ด้้านอาชีีพั	
หริ่อการิด้ำาริงชีีวิิตั้ในด้้านตั้่าง	ๆ	

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	โด้ยศููนย์บริิการิพัยาบาลั	ค์ณะพัยาบาลัศูาสตั้ริ์	ได้้จััด้
หลัักสูตั้ริอบริมเพั่�อเตั้ริียมพัริ้อม	 สำาหริับการิเป็ลัี�ยนแป็ลังทางสังค์ม	 สิ�งแวิด้ลั้อม	
เทค์โนโลัยี	เศูริษฐกิจั	แลัะการิเม่อง	ที�เกิด้ขึ�นอย่างริวิด้เริ็วิส่งผลักริะทบตั้่อภาวิะส์ขภาพั
ของป็ริะชีาชีนให้แก่พัยาบาลัทั�วิป็ริะเทศูไทยที�มีใบป็ริะกอบวิิชีาชีีพัตั้ามกำาหนด้เพั่�อ
พััฒนาศูักยภาพั	 แลัะค์วิามสามาริถิ่ในการิป็ริับเป็ลัี�ยนบทบาทของตั้นเองให้มี
ป็ริะสิทธุ์ิภาพัสอด้ค์ลั้องกับการิเป็ลัี�ยนแป็ลังที�เกิด้ขึ�น	 สามาริถิ่วิิเค์ริาะห์ป็ัญหา	
สถิ่านการิณ์	 ป็ริะเด้็นแนวิโน้มทางการิบริิหาริแลัะบริิการิพัยาบาลัได้้	 โด้ยมีหลัักสูตั้ริ 
การิพัยาบาลัเฉพัาะทางสาขา	ค์่อ	สาขาการิพัยาบาลัผู้ป็่วิยวิิกฤตั้	 (ผู้ใหญ่แลัะผู้สูงอาย์) 
สาขาการิพัยาบาลัผู้ป็่วิยโริค์ตั้ิด้เชี่�อแลัะการิค์วิบค์์มการิตั้ิด้เชี่�อ	 สาขาการิบริิหาริ 
การิพัยาบาลั	แลัะสาขาการิพัยาบาลัอาชีีวิอนามัยแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม

คณะเกษต้รศ�สัต้ร์	มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม	่
จัดง�นเกษต้รภ�คเหนือ	ครั�งท่�	9

วิิทย�ลััยก�รศ่กษ�ต้ลัอดชั้่วิิต้	
มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

ศูนย์บริก�รพัย�บ�ลั	คณะพัย�บ�ลัศ�สัต้ร	์
(หลัักสัูต้รอบรมป็ระจำ�ป็ี	2562	เฉพั�ะท�ง	4	เดือน)

chiangmainews.co.thchiangmainews.co.th

facebook/kasetfair9thfacebook/kasetfair9th

chiangmainews.co.thchiangmainews.co.th

chiangmainews.co.thchiangmainews.co.th

lifelong.cmulifelong.cmu
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“บรรลัุควิ�มเท่�เท่ยมกันท�งเพัศ	
พััฒน�บทบ�ทสัต้รี	เพั่�อเกิดควิ�ม
เสัมอภ�คอย่�งแท้จริง“

สัร้�งควิ�มเท่�เท่ยมท�งเพัศ
สัต้รีแลัะเด็กหญิงทุกคน

22% 62% 
Female	senior	academic	Staff	2020 Female	students	2020

wsc.soc.cmu.ac.th/womancenterwsc.soc.cmu.ac.th/womancenter



สั่งเสัริมควิ�มเสัมอภ�คท�งเพัศ
แลัะก�รม่สั่วินร่วิมข้องสัต้รี:	ศูนย์สัต้รีศ่กษ�	
คณะสัังคมศ�สัต้ร์	มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

	 ค์ณะสงัค์มศูาสตั้ริ	์มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่ได้จ้ัดั้ตั้ั�งโค์ริงการิสตั้ริี
ศูึกษาขึ�นเม่�อป็ี	พั.ศู.	2529	ตั้่อมาได้้มีการิยกฐานะแลัะให้เป็็นศููนย์สตั้ริี
ศูึกษาในป็ี	พั.ศู.	2536	ตั้ามแผนพััฒนาการิศูึกษาริะด้ับอ์ด้มศูึกษาริะยะ
ที� 	 7	 (พั.ศู.	 2535-2539)	 เพั่�อสนับสน์นแลัะขยายงานวิิชีาการิ 
ที�เกี�ยวิข้องกับสตั้ริีโด้ยอยู่บนพั่�นฐานของการิเป็ลัี�ยนแป็ลังทางสังค์ม	 
ส่งเสริิมค์วิามเสมอภาค์ริะหวิ่างเพัศู	 แลัะอำานวิยป็ริะโยชีน์ตั้่อชี์มชีน 
ท้องถิ่ิ�นแลัะป็ริะเทศูชีาตั้ิโด้ยริวิม	โด้ยมีกิจักริริมฝึึกอบริมค์วิามเป็็นผู้นำา
ให้แก่สตั้ริีชีนบท	 อาสาสมัค์ริกฎหมายเพั่�อผู้หญิงในชีนบท	 นักวิิจััย 
ด้้านสตั้ริีศูึกษา	 การิวิิจััยด้้านสตั้ริีศูึกษาแลัะสิทธุ์ิมน์ษยชีนสตั้ริีให้กับ
ป็ริะเทศูในพั่�นภูมิภาค์เอเชีียแป็ซึ่ิฟิก	เชี่น	ป็ริะเทศูเวิียด้นาม	ลัาวิ	แลัะจัีน	

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้ป็ริะกาศูอน์ญาตั้ให้ผู้สำาเริ็จัการิศูึกษาแตั้่งกาย 
ตั้ามเพัศูสภาวิะในการิเข้าริับพัริะริาชีทานป็ริิญญาบัตั้ริ	 โด้ยป็ริะกาศูใชี้กับบัณฑ์ิตั้
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ริ์่นที�	 52	 เป็็นริ์่นแริกตั้ั�งแตั้่ป็ี	 พั.ศู.	 2560	 เป็็นตั้้นมาโด้ยให้ 
ผู้สำาเริ็จัการิศูึกษาส่งค์ำาริ้องขอแตั้่งกายตั้ามเพัศูสภาวิะที�ตั้่างจัากเพัศูกำาเนิด้	 เพั่�อ 
ค์วิามเท่าเทียมทางเพัศูในด้้านการิแตั้่งกาย	ไม่ให้เกิด้การิเลั่อกป็ฏิิบัตั้ิโด้ยไม่เป็็นธุ์ริริม
แลัะเพั่�อค์์้มค์ริองบ์ค์ค์ลัไม่ให้ถิู่กลับหลัู่เกียริตั้ิ	 ชี่�อเสียง	 แลัะศูักด้ิ�ศูริีค์วิามเป็็นมน์ษย์	
ตั้ลัอด้จันเพ่ั�อค้์์มค์ริองสิทธิุ์เสรีิภาพัในการิแสด้งออกซึ่ึ�งอัตั้ลัักษณ์หร่ิอตัั้วิตั้น	 ผ่านทาง 
การิแตั้่งกาย	ลัักษณะริ่างกาย	 ไม่วิ่าบ์ค์ค์ลันั�นจัะมีวิิถิ่ีทางเพัศูหริ่ออัตั้ลัักษณ์ทางเพัศู
ริูป็แบบใด้

	 เม่�อค์ริั�งอด้ีตั้	 การิบริิหาริงานภายในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้มีการิแตั้่งตั้ั�ง 
ผูบ้ริหิาริเพัศูชีายใหด้้ำาริงตั้ำาแหนง่ด้า้นการิบริหิาริสว่ินมาก	ไมว่ิา่จัะเป็น็ค์ณะกริริมการิ
สภามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ผู้บริิหาริริะด้ับสูง	ผู้บริิหาริริะด้ับค์ณะ	ในทางตั้ริงกันข้าม	
ป็ัจัจั์บันมหาวิิทยาลััยฯ	ได้้มีผู้บริิหาริที�เป็็นเพัศูหญิงเพัิ�มมากขึ�น	โด้ยในป็ี	พั.ศู.	2563	
จัำานวินค์ณะกริริมการิสภามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มีผู้ด้ำาริงตั้ำาแหน่งที�เป็็นเพัศูหญิง
จัำานวิน	4	ค์น	จัาก	28	ค์น	ผู้บริิหาริริะด้ับค์ณบด้ีจัำานวิน	7	ค์น	จัาก	25	ค์ณะ	แลัะ 
ผู้บริิหาริริะด้ับสถิ่าบันจัำานวิน	2	ค์นจัาก	 5	 สถิ่าบัน	นอกจัากนั�น	 ในป็ี	 พั.ศู.	 2562	 
มผีูท้ี�ด้ำาริงตั้ำาแหนง่นายกสโมสรินกัศูกึษามหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่1	ค์น	แลัะนายกสโมสริ
นักศูึกษาริะด้ับค์ณะ	เป็็นเพัศูหญิง	จัำานวิน	7	ค์น	จัาก	23	ค์ณะ/วิิทยาลััย

สั่งเสัริมควิ�มเท่�เท่ยมกันด้�นก�รแต้่งก�ยต้�มเพัศสัภ�พั:	
ป็ระก�ศ	มชั้.	เรื�องก�รแต้่งก�ยแลัะข้้อป็ฎิบัต้ิสัำ�หรับผิู้เข้้�รับ
พัระร�ชั้ท�นป็ริญญ�บัต้รในพัิธ่พัระร�ชั้ท�นป็ริญญ�บัต้ร	
มชั้.	ครั�งท่�	54		

สั่งเสัริมสัต้รีให้ดำ�รงต้ำ�แหน่งด้�นบริห�ร:	
ก�รบริห�รง�นด้�นควิ�มเท่�เท่ยมกันข้อง	มชั้.

wsc.soc.cmu.ac.thwsc.soc.cmu.ac.th

สำ�เน�ประก�ศ มช.

50text.com/teen_detail/

wsc.soc.cmu.ac.thwsc.soc.cmu.ac.thwsc.soc.cmu.ac.th/womancenterwsc.soc.cmu.ac.th/womancenter

oqdc.cmu.ac.thoqdc.cmu.ac.th

arc.cmu.ac.th/lecturerarc.cmu.ac.th/lecturer

prcmu.cmu.ac.thprcmu.cmu.ac.th

coe.nurse.cmu.ac.thcoe.nurse.cmu.ac.th

cmu.ac.thcmu.ac.th

elearning.cmu.ac.th
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“ลัดก�รข้�ดแคลันนำ��	
บำ�บัดนำ��เสั่ย	เพั่�อสัุข้อน�มัย
ด้�นอ�ห�ร“

จัดก�รนำ��อย่�งยั�งยืน
แลัะพัร้อมใชั้้สัำ�หรับทุกคน

100% 100% 
Waste	water	treatment	on	main	

campus
Drinking	water	production	on	

main	campus

PR CMU



	 กองอาค์าริสถิ่านที�แลัะสาธุ์าริณูป็โภค์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	มีริะบบการิจััด้การิ
กำาจััด้นำ�าเสียภายในพ่ั�นที�ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	โด้ยริวิบริวิมนำ�าเสียที�เกิด้ขึ�น	ส่งเข้าสู่
โริงกำาจััด้นำ�าเสียของมหาวิิทยาลััยฯ	ตั้ลัอด้	24	 ชัี�วิโมง	 โด้ยมีริะบบบำาบัด้นำ�าเสีย	2	 พ่ั�นที�	
ค่์อ	ริะบบบำาบัด้นำ�าเสียที�	1	“สวินด้อก”	สามาริถิ่บำาบัด้นำ�าเสียได้้	10,000	ลับ.ม./วัิน	แลัะ
ริะบบบำาบัด้นำ�าเสียที�	 2	 “แม่เหียะ”	 สามาริถิ่บำาบัด้นำ�าเสียได้้	 1,750	 ลับ.ม./วัิน	 ซึึ่�งมี 
การิค์วิบค์์ม	ดู้แลั	ให้นำ�าเสียที�ผ่านการิบำาบัด้แล้ัวิอยูใ่นเกณฑ์์มาตั้ริฐาน	ตั้ามป็ริะกาศูของ
กริะทริวิงทรัิพัยากริธุ์ริริมชีาติั้แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอม	ฉบับที�	3	พั.ศู.	2539	ก่อนป็ล่ัอยลังสู่แหล่ัง
นำ�าสาธุ์าริณะ	เพ่ั�อการิบำาบัด้นำ�าเสียอย่างมีป็ริะสิทธิุ์ภาพัแลัะป็ริะสิทธิุ์ผลั	ไม่ส่งผลักริะทบ
ต่ั้อสิ�งแวิด้ล้ัอม	ม่์งสู่การิบริิหาริจััด้การินำ�าอย่างยั�งย่น	พัร้ิอมทั�งลัด้การิใช้ีทรัิพัยากริโด้ยนำา
นำ�าที�บำาบัด้แลั้วิมาใช้ีป็ริะโยชีน์ซึ่ำ�าเพั่�อให้นำ�าสำาหริับต้ั้นไม้แลัะสนามหญ้าในบริิเวิณพ่ั�นที�
ส่วินกลัางของมหาวิิทยาลััย	ทั�งนี�	นำ�าถูิ่กนำากลัับมาใช้ีป็ริะมาณ	5,220	ลับ.ม.	ต่ั้อวัิน	หร่ิอ
คิ์ด้เป็็นอัตั้ริาส่วินป็ริะมาณ	 ร้ิอยลัะ	 52	 ของนำ�าที�ผ่านการิบำาบัด้	 ตัั้วิอย่างเช่ีน	 อาค์าริ 
จัอด้ริถิ่	S1	ที�มีการิหม์นเวีิยนนำ�าที�ใช้ีแล้ัวิมาริด้นำ�าต้ั้นไม้บริิเวิณอาค์าริ	จัำานวิน	220	ลับ.ม.	
ต่ั้อวัิน	สวินบริิเวิณสำานักงานมหาวิิทยาลััย	จัำานวิน	3,150	ลับ.ม.	ต่ั้อวัิน	แลัะสวินหย่อม	
ทั�งหมด้บริิเวิณค์ณะแพัทยศูาสตั้ร์ิ	จัำานวิน	1,850	ลับ.ม.	ต่ั้อวัิน	

ระบบก�รจัดก�รนำ��อย่�งม่คุณภ�พั:	
บำ�บัดนำ��เสั่ยอย่�งยั�งยืน

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 มีริะบบผลิัตั้นำ�าป็ริะป็าเพ่ั�อใช้ีอ์ป็โภค์ภายในพ่ั�นที�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	โด้ยนำ�าดิ้บที�ใช้ีในการิผลิัตั้นำ�าป็ริะป็ามาจัากอ่างเก็บนำ�าจัากลัำาห้วิย
ธุ์ริริมชีาตั้ิที�ไหลัผ่านมหาวิิทยาลััยฯ	 ซึึ่�งมีจัำานวิน	 6	 ลัำาห้วิย	 ได้้แก่	 ห้วิยแก้วิ	 ห้วิยกู่ขาวิ	 
ห้วิยตั้าด้ชีมพูั	ห้วิยแม่ริะงอง	ห้วิยฝึายหิน	แลัะห้วิยแลั	โด้ยห้วิยธุ์ริริมชีาติั้เหล่ัานี�จัะช่ีวิย
ริองรัิบนำ�าผิวิดิ้นธุ์ริริมชีาติั้ริวิมถึิ่งนำ�าฝึน	 มหาวิิทยาลััยฯ	 ได้้ใช้ีป็ริะโยชีน์จัากนำ�าธุ์ริริมชีาติั้
เหล่ัานี�ด้้วิยการิผันนำ�าจัากห้วิยต่ั้าง	ๆ 	ลังสู่อ่างแก้วิซึึ่�งมีค์วิามจ์ัไม่น้อยกว่ิา	300,000	ลับ.ม.	
ต่ั้อมามหาวิิทยาลััยฯ	 มีนโยบายการิพััฒนา	 แลัะป็ริับป็ร์ิงพ่ั�นที�ซึึ่�งได้้สร้ิางอ่างเก็บนำ�า 
ตั้าด้ชีมพัูซึึ่�งมีค์วิามจ์ัไม่น้อยกว่ิา	 100,000	 ลับ.ม.	 ให้เป็็นแหลั่งสำาริองนำ�าเพิั�มเติั้มจัาก 
อ่างแก้วิเพ่ั�อแก้ไขปั็ญหาการิขาด้แค์ลันนำ�าภายในมหาวิิทยาลััยฯ	 อย่างยั�งยน่	 นอกจัากนี�
ในพ่ั�นที�ของศููนย์วิิจััยสาธิุ์ตั้แลัะฝึึกอบริมการิเกษตั้ริแม่เหียะมีอ่างเก็บนำ�าแม่เหียะที�มี 
ค์วิามจ์ัไม่น้อยกว่ิา	 1,020,000	 ลับ.ม.	 เพ่ั�อเป็็นการิกักเก็บนำ�าแลัะเป็็นแหล่ังสำาริองนำ�า 
เพ่ั�อใช้ีในการิอ์ป็โภค์ของนักศึูกษา	แลัะบ์ค์ลัากริภายในฝัึ�งแม่เหียะ

	 ค์ลัองแม่ข่าถ่ิ่อเป็็นค์ลัองโบริาณสายหนึ�งของจัังหวัิด้เชีียงใหม่	 ซึึ่�งที�ผ่านมา	 
นำ�าในค์ลัองป็ริะสบปั็ญหานำ�าเน่าเสีย	มีวัิชีพ่ัชีแลัะผักตั้บชีวิาขึ�นป็กค์ล์ัมหลัายพ่ั�นที�	ดั้งนั�น	
จัังหวัิด้เชีียงใหม่จึังได้้จััด้ทำาแผนแม่บทค์ลัองแม่ข่า	 (พั.ศู.	 2561	 -	 2565)	 ขึ�น	 แลัะ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	นำาโด้ยค์ณะวิิศูวิกริริมศูาสตั้ร์ิ	ได้้ร่ิวิมม่อกับจัังหวัิด้	นำาองค์์ค์วิามรู้ิ
ด้้านวิิชีาการิไป็ขับเค์ล่ั�อน	พััฒนาแลัะแก้ไขปั็ญหาค์ลัองแม่ข่าเพ่ั�อสร้ิางค์วิามมั�นค์งทางนำ�า
อย่างยั�งย่น	 เริิ�มจัากกิจักริริมการิตั้ริวิจัวิัด้ค์์ณภาพันำ�า	 โด้ยนำาเค์ร่ิ�องม่อวัิด้ค์์ณภาพันำ�า
อัตั้โนมัติั้เข้าไป็ติั้ด้ตัั้�งในค์ลัองแม่ข่า	แลัะลังพ่ั�นที�เก็บข้อมูลัแบบออนไลัน์	ริวิมทั�งบริริยาย
ให้ค์วิามรู้ิด้้านการิจััด้การินำ�าเน่าเสีย	นอกจัากนี�	ยงัร่ิวิมม่อกับช์ีมชีนท้องถิิ่�นทั�งสองฝัึ�งค์ลัอง
จัำานวิน	22	ช์ีมชีน	ตัั้�งแต่ั้ต้ั้นนำ�าถึิ่งป็ลัายนำ�า	ริะยะทางทั�งสิ�น	37.6	กิโลัเมตั้ริ	เพ่ั�อร่ิวิมกัน
พััฒนา	แลัะแก้ไขปั็ญหาค์ลัองแม่ข่าให้บริริล์ัวัิตั้ถ์ิ่ป็ริะสงค์์ตั้ามแผนแม่บทค์ลัองแม่ข่า	ค่์อ	
“ค์ลัองสวิย	นำ�าใส	ไหลัดี้	ช์ีมชีนมีส์ข”	

แหลั่งนำ��สัะอ�ดจ�กธรรมชั้�ต้ิสัู่สัังคม	มชั้.

ฟื้้�นฟืู้คลัองแม่ข้่�	กับก�รพััฒน�คุณภ�พันำ��อย่�งยั�งยืน

buildings.oop.cmu.ac.thbuildings.oop.cmu.ac.th

buildings.oop.cmu.ac.thbuildings.oop.cmu.ac.th

facebook/maehiaCMUfacebook/maehiaCMU

กองแผนง�นกองแผนง�น

facebook/FIN.CMUfacebook/FIN.CMU
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ให้ทุกคนเข้้�ถุ่งพัลัังง�น
ท่�ยั�งยืนได้ต้�มกำ�ลััง
ข้องต้น

“รักษ�สัิ�งแวิดลั้อม	
แลัะสัร้�งพัลัังง�นจ�กธรรมชั้�ต้	ิ
เพั่�อพััฒน�พัลัังง�นสัะอ�ดอย่�ง
ยั�งยืน“
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SDG CMU



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่กำาหนด้นโยบายด้้านพัลัังงาน
สะอาด้อยา่งชีดั้เจัน	โด้ยมยีท์ธุ์ศูาสตั้ริด์้า้นนวิตัั้กริริมสิ�งแวิด้ลัอ้มแลัะ
พัลัังงานเพั่�อเป็็นตั้ัวิอย่างแก่ชี์มชีนแลัะสังค์ม	 โด้ยมีผลังานสำาค์ัญ
ในป็ี	พั.ศู.	2562	ด้ังนี�

 • Smart Renewable Energy:	กว่ิา	50%	ของอาค์าริเรีิยน 
อาค์าริป็ฏิิบัตั้ิการิ	 สำานักงานของหน่วิยงานทั�วิทั�งมหาวิิทยาลััยฯ	 
ตั้ิด้ตั้ั�งโซึ่ลั่าหลัังค์า	 (>	 9	 MWp)	 เพั่�อสริ้างพัลัังงานสะอาด้จัาก 
แสงอาทิตั้ย์ใชี้ในอาค์าริกวิ่า	11,000	GJ/ป็ี	แลัะริะบบผลัิตั้นำ�าริ้อน
ด้้วิยพัลัังงานแสงอาทิตั้ย์แบบตั้ิด้ตั้ั�งบนหลัังค์าหอพัักนักศูึกษา	
(Solar	Collector)	ขนาด้	1,420	ตั้ริม.	แลัะผลัิตั้นำ�าริ้อนเพั่�อใชี้ได้้
กวิ่า	6,830	GJ/ป็ี

 • Renewable Energy from Waste:	 ศููนย์บริิหาริ
จััด้การิชีีวิมวิลัค์ริบวิงจัริ	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	บริิหาริจััด้การิขยะ
ทั�วิไป็	 เศูษอาหาริ	 กากไขมัน	 แลัะเศูษวิัสด้์เหลั่อใชี้ทางการิเกษตั้ริ
กวิ่า	 17	 ตั้ัน/วิัน	 โด้ยมีแป็ลังขยะอินทริีย์เป็็นพัลัังงานสะอาด้ด้้วิย
เทค์โนโลัยกีาริหมกักา๊ซึ่ชีวีิภาพัแบบแหง้	(Dry	Fermentation)	แลัะ
เป็ลัี�ยนเป็น็พัลังังานไฟฟา้ใชีใ้นศูนูยฯ์	กวิา่	95	GJ/ป็	ีแลัะกา๊ซึ่ไบโอมเีทน
อัด้สำาหริับยานยนตั้์ได้้มากกวิ่า	938	GJ/ป็	ี

 • Smart Energy Monitoring:	ริะบบตั้ดิ้ตั้ามตั้ริวิจัสอบ
การิใชี้พัลัังงานแบบ	Real	Time	ค์ริอบค์ลั์มท์กอาค์าริ	สำานักงาน
ของท์กหน่วิยงานของมหาวิิทยาลััย	 มากกวิ่า	 160	 จั์ด้	 เพั่�อการิ
บริหิาริจัดั้การิการิใชีพ้ัลังังานที�มปี็ริะสทิธุ์ภิาพั	แลัะเป็น็ตั้น้แบบของ
การิจััด้การิพัลัังงานแบบอัจัฉริิยะ	

 • Smart Mobility:	 การิสัญจัริด้้วิยริถิ่โด้ยสาริไฟฟ้า
สำาหริับบ์ค์ลัากริแลัะนักศูึกษาภายในมหาวิิทยาลััยกวิ่า	 60	 ค์ัน	
มากกวิ่า	6	เส้นทาง	เด้ินริถิ่ท์ก	5	-	15	นาที	โด้ยในป็ี	พั.ศู.	2562	 
มีการิขนส่งมากกวิ่า	1.8	ลั้านค์นตั้่อเที�ยวิ	แทนการิใชี้ริถิ่ยนตั้์ได้้กวิ่า	
2,161,400	km/ป็ี	แลัะลัด้การิใชี้นำามันเชี่�อเพัลัิงด้ีเซึ่ลักวิ่า	270,000	
ลัิตั้ริ/ป็ี	 ริวิมถิ่ึงการิส่�อสาริกับผู้ใชี้งานผ่านแอป็พัลัิเค์ชีัน	 CMU	
Mobile	แสด้งตั้ำาแหน่งของริถิ่ไฟฟ้าแลัะจัำานวินที�นั�งวิ่าง	

 • Community Outreach:	 ขยายผลังานวิิจััยด้้าน
พัลังังานสูช่ีม์ชีนแลัะอต์ั้สาหกริริมได้แ้ก่	โค์ริงการิกา๊ซึ่ชีวีิภาพัสำาหริบั
ชีม์ชีน	โค์ริงการิพัลังังานทด้แทนในโริงเริยีน	โค์ริงการิเพัิ�มป็ริะสทิธุ์ภิาพั
พัลัังงานภาค์ริัฐแลัะโค์ริงการิพัลัังงานทด้แทนจัากขยะสำาหริับ
กองทัพัอากาศู

Affordable	and	Clean	Energy

SDG CMUSDG CMU

SDG CMU

SDG CMUSDG CMUSDG CMUSDG CMUSDG CMUSDG CMU

SDG CMUSDG CMU
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“สั่งเสัริมร�ยได้	แลัะสัร้�ง
ควิ�มสัุข้จ�กก�รทำ�ง�น
อย่�งยั�งยืน“

สั่งเสัริมก�รเจริญเต้ิบโต้
ท�งเศรษฐกิจท่�ยั�งยืน

83 12% 
Publications	2015-2019 of	all	Thailand	publications

shorturl.asia/pEHNt



	 ค์ณะแลัะหน่วิยงานภายในมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่เป็็นเจั้าภาพัจััด้งานวิิ�งเพั่�อส์ขภาพัเพั่�อส่งเสริิม
การิหาริายได้้เข้าสู่หน่วิยงานแลัะเพั่�อริะด้มท์นในการิ
พััฒนาการิศูึกษาแลัะงานวิิชีาการิ

สั่งเสัริมก�รสัร้�งร�ยได้สัู่หน่วิยง�น
ผิ่�นง�นวิิ�งเพั่�อสัุข้ภ�พั

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ริ่วิมกับมหาวิิทยาลััยมหิด้ลั	 ได้้ลังนามค์วิามริ่วิมม่อทาง
วิิชีาการิเพั่�อขับเค์ลั่�อนย์ทธุ์ศูาสตั้ริ์มหาวิิทยาลััยแห่งค์วิามส์ขสู่องค์์กริส์ขภาวิะอย่างยั�งย่น
ตั้ั�งแตั้ป่็	ีพั.ศู.	2537	เป็น็ตั้น้มา	โด้ยการิสำาริวิจัค์วิามพังึพัอใจัผา่นเค์ริ่�องมอ่	Happinometer:	
ค์วิามส์ขวิัด้เองได้้	 เพั่�อสำาริวิจัค์วิามพัึงพัอใจั	 ค์วิามผูกพัันขององค์์กริ	 สมด้์ลัแห่งชีีวิิตั้แลัะ
ค์วิามส์ขของบ์ค์ลัากริ	ใน	9	มิตั้ิ	เพั่�อนำาผลัป็ริะเมินจัากการิสำาริวิจัของบ์ค์ลัากริมาจััด้อบริม
นักสริ้างส์ข	(R2H)	ผ่านการิสำาริวิจัข้อมูลัทั�งด้้าน	Happinometer	แลัะ	Engagement	โด้ย
นำาผลัจัากการิสำาริวิจัไป็ใชีป้็ริะกอบการิป็ริะเมนิค์ณ์ภาพัองค์ก์ริ	แลัะจัดั้กจิักริริมแลักเป็ลัี�ยน
เริียนริู้	CMU-KM	Day	“พััฒนางานป็ริะจัำานำาสู่	มหาวิิทยาลััยแห่งค์วิามส์ข”	นอกจัากนี�ยัง
บูริณาการิด้้านมหาวิิทยาลััยแห่งค์วิามส์ขเข้ากับ	ASEAN	University	Network	Health	
Promotion	Network	(AUN-HPN)	หริ่อมหาวิิทยาลััยส์ข	ซึ่ึ�งเป็็นการินำากริอบการิด้ำาเนินงาน
ของ	 (AUN-HPN)	 ที�เน้นการิสริ้างมหาวิิทยาลััยส์ขภาพั	 แลัะส่งเสริิมการิวิิจััยด้้านส์ขภาพั
มาใชี้เป็็นแนวิทางในการิพััฒนาให้เป็็นมหาวิิทยาลััยแห่งค์วิามส์ข	 แลัะสริ้างวิัฒนธุ์ริริม
องค์์กริแห่งการิเริียนริู้	Happy	&	Healthy	University	ผ่านกิจักริริมแลัะการิกริะตั้์้นจัาก
ส่วินงานตั้่าง	ๆ	ให้เกิด้ค์วิามผูกพัันในการิทำางานของบ์ค์ลัากริ

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	จััด้ตั้ั�งกองท์นสำาริองเลัี�ยงชีีพั	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ขึ�น
เพั่�อเป็็นสวิัสด้ิการิแลัะส่งเสริิมให้สมาชีิกมีการิออมทริัพัย์ตั้ลัอด้จันเป็็นหลัักป็ริะกันให้แก่
สมาชีกิแลัะค์ริอบค์ริวัิเม่�อสมาชีกิเสยีชีวีิติั้	ทพ์ัพัลัภาพั	ป็ลัด้เกษยีณ	พัน้จัากงานหริ่อลัาออก
จัากกองท์น	โด้ยเงินกองท์นจัะมาจัากเงินที�สมาชีิกจั่ายเข้ากองท์นเพั่�อตั้นเองส่วินหนึ�งเริียก
วิ่า	“เงินสะสม”	ซึ่ึ�งกำาหนด้ให้สะสมได้้ตั้ั�งแตั้่	5	-	15%	ของเงินเด้่อน	แลัะเงินที�มหาวิิทยาลััย
จั่ายเข้ากองท์นให้อีกส่วินหนึ�งเริียกวิ่า	“เงินสมทบ”	ซึ่ึ�งกำาหนด้ให้สมทบในอัตั้ริาที�ไม่ตั้ำ�ากวิ่า 
เงินสะสมของสมาชีิกโด้ยผ่านแผนการิลังท์น	 10	 แผนซึ่ึ�งสมาชีิกตั้้องเลั่อกแผนการิลังท์น
ตั้ามค์วิามเสี�ยงที�ตั้นเองริับได้้	 ทั�งนี�	 สมาชีิกสามาริถิ่เป็ลัี�ยนแผนการิลังท์นได้้	 2	 ค์ริั�งตั้่อป็ี	
นอกจัากนี�	ยังได้้ริับสิทธุ์ิป็ริะโยชีน์ในการิลัด้หย่อนภาษีจัากกองท์นอีกด้้วิย	ทำาให้สมาชีิกมี
ค์วิามเป็็นอยู่ที�ด้ีส่งผลัให้สามาริถิ่ทำางานได้้เตั้็มป็ริะสิทธุ์ิภาพั

Happinometer:	ควิ�มสัุข้วิัดเองได้

เพัิ�มพัูนร�ยได้จ�กก�รลังทุน:	กองทุนสัำ�รองเลั่�ยงชั้่พั	มชั้.

facebook/AGGIECMURUNfacebook/AGGIECMURUN

shorturl.asia/U3tiyshorturl.asia/U3tiy

shorturl.asia/8TGZ3shorturl.asia/8TGZ3

facebook/AGGIECMURUNfacebook/AGGIECMURUN

facebook/vetcmurunfacebook/vetcmurun

facebook/vetcmurunfacebook/vetcmurun

nurse.cmu.ac.th/kmday/nurse.cmu.ac.th/kmday/

nurse.cmu.ac.th/kmday/nurse.cmu.ac.th/kmday/
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สั่งเสัริมอุต้สั�หกรรม
ท่�ยั�งยืนแลัะนวิัต้กรรม

“พััฒน�ง�นวิิจัย
เพั่�อนำ�ไป็ใชั้้ป็ระโยชั้น์อย่�งแท้จริง
แลัะข้ับเคลัื�อนเศรษฐกิจ
ระดับพั่�นฐ�นสัู่ระดับชั้�ต้ิ
แลัะน�น�ชั้�ต้ิ“

1,854 31

> 7,000

million	baht	(2017-2019)	

Industrial	income		

Licensings	(2017-2019)

Socio	economic	impact

million	baht	(2017-2019)

facebook/CMUSTEP



	 อ์ทยานวิิทยาศูาสตั้ริ์แลัะเทค์โนโลัยี	มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	 เป็็นหน่วิยงานให้บริิการิที�มีค์วิามพัริ้อมด้้าน
ทริัพัยากริ	 บ์ค์ลัากริ	 โค์ริงสริ้างพั่�นฐานด้้านวิิทยาศูาสตั้ร์ิ	
เทค์โนโลัยี	แลัะนวัิตั้กริริม	ด้้วิยกลัไกการิให้บริิการิที�หลัากหลัาย
ในการิสนับสน์นมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ภาค์อ์ตั้สาหกริริม	
หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องอ่�น	ๆ 	ในการิทำางานริว่ิมกัน	เพ่ั�อผลัักด้นั
งานวิิจััยออกสู่เชิีงพัาณิชีย	์ซึึ่�งค์ริอบค์ล์ัมถึิ่งการิทำาวิิจััยร่ิวิมกบั
ภาค์เอกชีน	 การิบ่มเพัาะธุ์์ริกิจัเทค์โนโลัยี	 การิถิ่่ายทอด้
เทค์โนโลัยี	การิอน์ญาตั้ให้ใชี้สิทธุ์ิ�	 เทค์โนโลัยี	การิออกแบบ
นวิัตั้กริริม	การิให้บริิการิห้องป็ฏิิบัตั้ิการิแลัะเค์ริ่�องม่อป็ฏิิบัตั้ิ
การิ	การิใหบ้ริกิาริโริงงานตั้น้แบบเทค์โนโลัย	ีริวิมทั�งการิสริา้ง
โอกาสทางธุ์์ริกิจัในริูป็แบบตั้่าง	ๆ	
	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	มีศูักยภาพัแลัะค์วิามพัริ้อม
ที�จัะค์ดิ้ค์น้พัฒันาเทค์โนโลัยใีหม	่ๆ 	ทำาการิวิจิัยัเชีงิการิพัฒันา
เทค์โนโลัยีที�พัริ้อมใชี้มากขึ�น	ผลัักด้ันผลังานวิิจััยที�ด้ีมีค์์ณค์่า
ก่อให้เกิด้การิลังท์น	 แลัะขยายผลัให้ไป็สู่การิสริ้างสริริค์์เชีิง
พัาณิชีย์	 ส่งเสริิมแลัะสนับสน์นให้นักวิิจััย	 ผู้ป็ริะกอบการิ	
เกษตั้ริกริที�ริ่วิมวิิจััย	นำาผลังานไป็สู่การิทำาธุ์์ริกิจั	ไม่วิ่าจัะเป็็น
ในริูป็แบบของบริิษัทจััด้ตั้ั�งใหม่	 หริ่อการิแยกตั้ัวิออกไป็เป็็น
หน่วิยธุ์์ริกิจั	 โด้ยในป็ัจัจั์บันมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้	มีส่วิน
สนับสน์นให้เกิด้หน่วิยธุ์์ริกิจักวิ่า	 20	 หน่วิยธุ์์ริกิจั	 ทำาให้
มหาวิิทยาลััยมีค์วิามใกล้ัชิีด้กับช์ีมชีน	 แก้ปั็ญหาด้้านเทค์โนโลัย ี
ซึ่ึ�งเป็็นกลัไกสำาค์ัญในการิยกริะด้ับฐานะทางเศูริษฐกิจัของ
ป็ริะเทศูได้้ในที�ส์ด้	

ผิู้นำ�ด้�นก�รสัร้�งนวิัต้กรรมท�งธุรกิจ
ด้�นง�นวิิจัย

ccmu.ac.thccmu.ac.th

facebook/CMUSTEPfacebook/CMUSTEP

facebook/CMUSTEPfacebook/CMUSTEP

CMU STEPCMU STEP
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“สัร้�งโอก�สั	
ลัดควิ�มเหลัื�อมลัำ��	
เพั่�อเข้้�ถุ่งก�รศ่กษ�
อย่�งเท่�เท่ยมกัน“

ลัดควิ�มเหลัื�อมลัำ��
ทั�งภ�ยในแลัะระหวิ่�งป็ระเทศ

34 15% 

190

Publications	2015-2019 of	all	Thailand	publications

Students	with	disabilities	2018-2020

facebook/DSSCMUfacebook/DSSCMU



	 ศูนูยบ์ริกิาริสนบัสนน์นกัศูกึษาพักิาริ	ภายใตั้ก้าริด้แูลัของกองพัฒันานกัศูกึษา	มหาวิทิยาลัยั
เชีียงใหม่	มีกริอบการิด้ำาเนินงานตั้าม	4	ย์ทธุ์ศูาสตั้ริ์	 ได้้แก่	 สริ้างโอกาสทางการิศูึกษา	พััฒนาแลัะ
จััด้การิการิเริียนริู้ของผู้พัิการิ	 พััฒนาองค์์ค์วิามริู้	 แลัะส่งเสริิมการิมีงานทำาของบัณฑ์ิตั้ผู้พัิการิ	 ซึ่ึ�งมี
ภาริกิจัหลััก	ค์่อ	การิจััด้สิ�งอำานวิยค์วิามสะด้วิกด้้านส่�อแลัะเทค์โนโลัยีที�ใชี้ในการิเริียน	ให้บริิการิแลัะ
ชี่วิยเหลั่อทางการิศูึกษา	 สำาหริับนักศูึกษาพัิการิที�เริียนริ่วิมในมหาวิิทยาลััยฯ	 อย่างมีป็ริะสิทธุ์ิภาพั
แลัะสมเหตั้์ผลั	 โด้ยศููนย์ฯ	 ได้้ดู้แลันักศูึกษาพัิการิ	5	ป็ริะเภท	ค์่อ	ด้้านการิได้้ยิน	ด้้านการิมองเห็น	
ด้้านริ่างกาย	ออทิสตั้ิก	แลัะบกพัริ่องทางการิเริียนริู้	(การิอ่าน	การิเขียน	การิค์ิด้ค์ำานวิณ)	ซึ่ึ�งเริียนริ่วิม
ใน	 14	 ค์ณะ	 เชี่น	 ค์ณะศูึกษาศูาสตั้ริ์	 ค์ณะมน์ษยศูาสตั้ริ์	 แลัะค์ณะวิิทยาศูาสตั้ริ์	 เป็็นตั้้น	 เพั่�อให้
นกัศูกึษาผูพ้ักิาริสามาริถิ่เขา้ถิ่งึการิศูกึษาที�มคี์ณ์ภาพัในริปู็แบบที�เหมาะสม	แลัะได้้ริบัการิศูกึษาอยา่ง
เท่าเทียมกันกับนักศูึกษาป็กตั้ิ	ก่อให้เกิด้โอกาสทางการิศูึกษาแลัะค์์ณภาพัชีีวิิตั้ที�ด้ี	สามาริถิ่ด้ำาริงชีีวิิตั้
ได้้อย่างมีค์วิามส์ขตั้่อไป็	ทั�งนี�	ในป็ี	พั.ศู.	2562	มีนักศูึกษาพัิการิได้้ริับการิค์ัด้เลั่อกให้เป็็นนักศูึกษา
ริางวิัลัพัริะริาชีทานริะด้ับอ์ด้มศูึกษา	ป็ริะเภทนักศูึกษาพัิการิ	จัำานวิน	1	ค์น	สังกัด้ค์ณะศูึกษาศูาสตั้ริ์

	 ตั้ามที�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้เป็ิด้ริับนักศูึกษาผู้พัิการิเข้ามาศูึกษาในมหาวิิทยาลััยฯ		
ตั้ามโค์ริงการิริับนักศูึกษาพัิการิ	ตั้ั�งแตั้่ป็ี	พั.ศู.	2549	นั�น	มหาวิิทยาลััยฯ	จัึงเห็นค์วิามสำาค์ัญของ
ท์กพั่�นที�ที�นักศูึกษาท์กค์น	 ทั�งค์นป็กตั้ิแลัะผู้พัิการิจัะตั้้องเข้าถิ่ึงพั่�นที�นั�น	 ได้้อย่างสะด้วิกแลัะ 
ไม่เป็็นอ์ป็สริริค์ตั้่อการิเริียนริู้	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่จัึงได้้จััด้ค์วิามพัริ้อมภายในมหาวิิทยาลััยฯ	
ทั�งการิบริกิาริสนบัสนน์การิศูกึษา	สภาพัแวิด้ลัอ้มของอาค์าริสถิ่านที�	แลัะสิ�งอำานวิยค์วิามสะด้วิก	
เชี่น	 อาค์าริที�มีทางลัาด้	 ริถิ่ไฟฟ้าริ์่นพัิเศูษ	 ริาวิจัับ	 ลัิฟตั้์	 ห้องนำ�าผู้พัิการิ	 โตั้๊ะเริียนป็ริับริะด้ับ	 
เพั่�อให้ค์ริอบค์ลั์มกับนักศูึกษาผู้พัิการิท์กป็ริะเภท	ทั�งค์วิามบกพัริ่องทางริ่างกาย	การิเค์ลั่�อนไหวิ	
ค์วิามบกพัริ่องทางการิได้้ยิน	 ค์วิามบกพัริ่องทางการิเด้ิน	 แลัะนักศูึกษาออทิสตั้ิกริะด้ับสูง	 
ก่อให้เกิด้การิเริียนริู้อย่างเท่าเทียมกันกับนักศูึกษาป็กตั้ิ	 แลัะสามาริถิ่มีส่วินริ่วิมทางสังค์ม 
ได้้อย่างบ์ค์ค์ลัทั�วิไป็

เข้้�ใจ	ชั้่วิยเหลัือ	เพั่�อควิ�มเท่�เท่ยม:	
ศูนย์บริก�รสันับสันุนนักศ่กษ�พัิก�ร	

สัร้�งพั่�นท่�แลัะสัิ�งแวิดลั้อมเพั่�อทุกคน

 มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่มนีโยบายที�จัะผลัติั้บณัฑ์ติั้ที�มคี์ณ์ธุ์ริริม	จัริยิธุ์ริริม	มจีัติั้สาธุ์าริณะ 
มีค์วิามริู้ค์วิามสามาริถิ่แลัะทักษะในริะด้ับมาตั้ริฐานสากลั	ริู้เท่าทันการิเป็ลัี�ยนแป็ลังของสังค์ม
อย่างมีเหตั้์ผลั	แลัะสนับสน์นให้ผู้ด้้อยโอกาส	ผู้พัิการิแลัะผู้ที�มีค์วิามสามาริถิ่พัิเศูษ	ได้้ริับสิทธุ์ิแลัะ
โอกาสทางการิศูึกษา	 โด้ยริ่วิมกับภาค์ริัฐแลัะภาค์เอกชีน	 จััด้ตั้ั�งกองท์นการิศูึกษาโค์ริงการิ 
ตั้า่ง	ๆ 	เชีน่	โค์ริงการิริบันกัเริยีนชีาวิไทยภเูขาเขา้ศูกึษาตั้อ่ในมหาวิทิยาลัยั	โค์ริงการิทายาทเกษตั้ริ	
แลัะโค์ริงการิพัิเศูษสำาหริับนักเริียนที�บกพัริ่องทางริ่างกาย	 การิเห็น	 การิได้้ยิน	 บกพัริ่องทาง 
การิเริียนริู้	 แลัะออทิสตั้ิก	 เพั่�อสามาริถิ่เข้าถิ่ึงริะบบการิเริียนการิสอนของมหาวิิทยาลััยฯ	 ได้้ 
เท่าเทียมกับนักศูึกษาทั�วิไป็	โด้ยมีผู้ด้้อยโอกาสเข้าศูึกษามากกวิ่า	500	ค์น	ในป็ีการิศูึกษา	2562	
แลัะยังค์งด้ำาเนินโค์ริงการินี�ตั้่อเน่�องไป็	เพั่�อสริ้างค์วิามเท่าเทียมด้้านการิศูึกษาแก่ผู้ด้้อยโอกาส
ทางสังค์ม	นอกจัากนี�		ในป็ี	พั.ศู.	2562	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้มีนโยบายมอบท์นการิศูึกษา
แก่นักศูึกษาผู้ด้้อยโอกาส	จัำานวิน	100	ท์น	ริวิมเป็็นเงินทั�งสิ�นป็ริะมาณ	2.5	ลั้านบาท	ซึ่ึ�งจััด้สริริ
ค์ริอบค์ลั์มแก่นักศูึกษาในท์กค์ณะ

สัิทธิแลัะโอก�สัท�งก�รศ่กษ�ระดับอุดมศ่กษ�	
สัำ�หรับผิู้ด้อยโอก�สั

facebook/DSSCMUfacebook/DSSCMU

facebook/DSSCMUfacebook/DSSCMU

facebook/DSSCMUfacebook/DSSCMU

facebook/DSSCMUfacebook/DSSCMU
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สัร้�งเมือง
แลัะก�รต้ั�งถุิ�นฐ�น
ท่�ป็ลัอดภัย

“อนุรักษ์เอกลัักษณ์พั่�นถุิ�น	
แลัะต้่อยอดคุณค่�ข้องวิัฒนธรรม	
เพั่�อสัร้�งชัุ้มชั้นท่�ยั�งยืน“

3

9

83

4

	Lanna	innovations	(4-7	TRL)

Lanna	traditional	houses

Publications	(2015-2019)/	10%	
of	all	Thailand	publications

Rice	granaries	(Long	Khao)

art-culture.cmu.ac.thart-culture.cmu.ac.th



	 สำานักส่งเสริิมศิูลัป็วัิฒนธุ์ริริม	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้จััด้ตัั้�งพิัพิัธุ์ภัณฑ์์เร่ิอนโบริาณล้ัานนา	 เป็็นแหล่ังเรีิยนรู้ิการิอน์รัิกษ์	 ส่บสาน	 แลัะส่งเสริิม 
ศิูลัป็วัิฒนธุ์ริริม	 ที�จััด้แสด้งเร่ิอนโบริาณล้ัานนาในรูิป็แบบต่ั้าง	 ๆ	 อาทิ	 เร่ิอนทริงปั็�นหยา	 (อน์สาริส์นทริ)	 เร่ิอนฝึาไหลัของแม่นายค์ำาเที�ยง	 แลัะ 
ย้์งข้าวิเป็ล่ัอก	 ซึึ่�งเร่ิอนแต่ั้ลัะหลัังเป็็นเร่ิอนโบริาณที�ได้้รัิบการิสนับสน์นจัากหน่วิยงานแลัะบ์ค์ค์ลัที�เห็นค์์ณค่์าแลัะค์วิามสำาคั์ญของเร่ิอนล้ัานนา	 ให้ร่ิ�อย้าย 
แลัะนำามาเก็บรัิกษาไว้ิ	 เพ่ั�อเป็็นแหล่ังเรีิยนรู้ิให้แก่ป็ริะชีาชีนหร่ิอผู้ที�สนใจัศึูกษาวิิถีิ่ชีีวิิตั้ล้ัานนา	 โด้ยเร่ิอนโบริาณแต่ั้ลัะเร่ิอนจัะมีที�มาแลัะป็ริะวัิติั้ที�แตั้กต่ั้างกัน 
ส่�อให้เห็นถึิ่งวิิถีิ่ชีีวิิตั้แลัะค์วิามเป็็นอยู่ในย์ค์สมัยนั�น	ซึึ่�งถ่ิ่อเป็็นมริด้กทางวัิฒนธุ์ริริมที�ค์วิริค่์าแก่การิอน์รัิกษ์แลัะศึูกษาภูมิปั็ญญาเชิีงช่ีางในอดี้ตั้

	 ค์ณะวิจิัติั้ริศูลิัป็	์มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่ได้จ้ัดั้โค์ริงการิ
ศิูลัป็กริริมช์ีมชีนในพ่ั�นที�อำาเภอสันป่็าตั้อง	(วัิด้ศูรีินวิรัิฐ	(ท่์งเสี�ยวิ))	
โด้ยพัฒันาองค์ค์์วิามริูล้ัา้นนาแลัะการิสริา้งนวิตัั้กริริม	เพั่�อสริา้ง
จัติั้วิญิญาณป็ริะจัำาทอ้งถิ่ิ�นนั�น	ๆ 	เป็น็กริะบวินการิที�สริา้งโอกาส
ใหก้บัค์นในชีม์ชีนได้ม้สีว่ินริว่ิมริะหวิา่งหนว่ิยงานภาค์ริฐั	เอกชีน
แลัะชี์มชีน	 ในการิอน์ริักษ์ฟ้�นฟูแลัะส่งเสริิมภูมิป็ัญญาท้องถิ่ิ�น	
ศูิลัป็ะ	วิัฒนธุ์ริริม	ขนบธุ์ริริมเนียมแลัะจัาริีตั้ป็ริะเพัณีอันด้ีงาม
ของท้องถิ่ิ�น	

วิัดศรีนวิรัฐ	(ทุ่งเสั่�ยวิ):	
ศิลัป็กรรมชัุ้มชั้นในพั่�นถุิ�น	

พัิพัิธภัณฑิ์เรือนโบร�ณลั้�นน�:	มรดกท�งวิัฒนธรรมในอด่ต้

	 ค์ณะวิิจัิตั้ริศูิลัป็์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ริ่วิมกับ
สำานักงานพััฒนาชี์มชีนจัังหวิัด้เชีียงใหม่แลัะชี์มชีน 
บ้านเหม่องก์ง	 ในการิจััด้ทำาโค์ริงการิวิิจััยนำาริ่องเพั่�อยกริะด้ับ
ค์์ณค์่ าแลัะมูลัค์่ า งานเค์ริ่� อ งป็ั� นด้ิน เผาบ้ าน เหม่องก์ ง	 
จัากหัตั้ถิ่กริริมท้องถิ่ิ�นสู่ผลัิตั้ภัณฑ์์หัตั้ถิ่กริริมสริ้างสริริค์์	 เพั่�อ
พััฒนางานหัตั้ถิ่กริริม	 ตั้่อยอด้	 แลัะยกริะด้ับเค์ริ่�องป็ั�นด้ินเผา 
ที�เป็น็เอกลักัษณแ์หง่ลัา้นนาด้ว้ิยภมูปิ็ญัญา	การิสริา้งสริริค์	์แลัะ
ส่งเสริิมการิท่องเที�ยวิเชีิงวิัฒนธุ์ริริม	 โด้ยการิจััด้นิทริริศูการิ 
เผยแพัริสู่ส่าธุ์าริณะแลัะแสด้งใหเ้หน็ถิ่งึค์ณ์ค์า่งานศูลิัป็ะโบริาณ
ของช์ีมชีนบา้นเหม่องก์ง	หมู่ที�	7	ตั้ำาบลัหนองค์วิาย	อำาเภอหางด้ง
จัังหวัิด้เชีียงใหม่

โครงก�รวิิจัยนำ�ร่องเพั่�อยกระดับคุณค่�
แลัะมูลัค่�ง�นเครื�องป็้�นดินเผิ�บ้�นเหมืองกุง:	
หัต้ถุกรรมท้องถุิ�นสัู่ผิลัิต้ภัณฑิ์หัต้ถุกรรม
สัร้�งสัรรค์	

chiangmai.cdd.go.thchiangmai.cdd.go.th chiangmainews.co.thchiangmainews.co.th

chiangmainews.co.thchiangmainews.co.th

finearts.cmu.ac.thfinearts.cmu.ac.th
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“ป็ลัูกฝึ้งจิต้สัำ�น่กในก�รใชั้้
ทรัพัย�กร	แลัะรักษ�สัิ�งแวิดลั้อม
ผิ่�นกระบวินก�ร	3Rs	(Reduce,	
Reuse,	Recycle)“

สัร้�งรูป็แบบก�รผิลัิต้
แลัะก�รบริโภคท่�ยั�งยืน

100% 20% 
Food	waste	on	main	campus	

converted	to	biogas
of	waste	sent	to	landfill

Less	than	

facebook.com/cmuofficialfacebook.com/cmuofficial



	 ตั้ามที�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้ด้ำาเนินนโยบาย	Green	and	Clean	Campus	เพ่ั�อการิ
พััฒนาริะบบกายภาพั	ม่์งสร้ิางสภาพัแวิด้ล้ัอมที�ดี้	เขียวิ	สะอาด้	แลัะยั�งย่น	ก่อให้เกิด้โค์ริงการิ	Zero	
Waste	 CMU	 ซึึ่�งมีเป้็าหมายเพ่ั�อลัด้การินำาขยะไป็ฝัึงกลับเก่อบร้ิอยเป็อร์ิเซ็ึ่นต์ั้	 ริณริงค์์ลัด้การิใช้ี 
ถ์ิ่งพัลัาสติั้ก	การิคั์ด้แยกขยะ	แลัะการินำาขยะไป็แป็ริรูิป็ให้เป็็นพัลัังงานทด้แทน	โด้ยการินำาของเสีย
จัากอาหาริแป็ริรูิป็เป็็นพัลัังงานสะอาด้	เพ่ั�อใช้ีในการิค์มนาค์มภายในมหาวิิทยาลััย	100%	
	 นอกจัากนี�	 ขยะที�ได้้จัากการิคั์ด้แยกได้้ถูิ่กแป็ริรูิป็เป็็นถิ่นนจัากพัลัาสติั้ก	 ซึึ่�งผ่าน
กริะบวินการิทด้สอบตั้ามมาตั้ริฐานในหอ้งป็ฏิิบัติั้การิ	แลัะใช้ีงานจัริิงในพ่ั�นที�ของภาค์เอกชีนต่ั้าง	ๆ
เช่ีน	 นิค์มอ์ตั้สาหกริริมอาร์ิไอแอลั	 จัังหวัิด้ริะยอง	 แลัะนิค์มอ์ตั้สาหกริริมอมตั้ะซิึ่ตีั้�	 จัังหวัิด้ชีลับ์รีิ	
เป็็นต้ั้น	ทั�งนี�	ถิ่นนจัากพัลัาสติั้กรีิไซึ่เคิ์ลัมีค์วิามยาวิ	1	กิโลัเมตั้ริ	สามาริถิ่ลัด้พัลัาสติั้กได้้ป็ริะมาณ	 
3	ตัั้น	หร่ิอเท่ากับถ์ิ่งพัลัาสติั้ก	900,000	ใบ

	 ในอด้ีตั้มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มีขยะจัากตั้้นทาง	7,300	ตั้ัน/ป็ี	หริ่อเฉลัี�ย	20	ตั้ัน/วิัน	
ด้ังนั�น	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่จัึงมีนโยบายส่งเสริิมการิใชี้พัลัังงานทด้แทนแลัะริักษาสิ�งแวิด้ลั้อม
แบบค์ริบวิงจัริ	แลัะให้ค์วิามสำาค์ัญกับกริะบวินการิแยกขยะ	จัึงได้้จััด้ตั้ั�งโค์ริงการิ	ชี้าง	ชี่าง	แยก
โด้ยจััด้กิจักริริมนำาริ่องเพั่�อแยกขยะภายในหน่วิยงานสังกัด้สำานักงานมหาวิิทยาลััย	 ตั้ั�งแตั้่ป็ี	 
พั.ศู.	 2561	 เป็็นตั้้นมา	 แลัะม์่งเป็็นหน่วิยงานตั้้นแบบแก่ส่วินงานอ่�น	 ๆ	 ภายในมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	เริิ�มจัากริณริงค์์ให้บ์ค์ลัากริสำานักงานฯ	มีส่วินริ่วิมในการิค์ัด้แยกขยะ	มีริะบบค์ัด้แยก
ตั้ามป็ริะเภทก่อนนำาขยะส่งแป็ริริูป็ไป็ยังศููนย์บริิหาริจััด้การิชีีวิมวิลั	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ทั�งนี�	
สำานกังานฯ	ได้แ้บง่ป็ริะเภทขยะตั้ามสขีองถิ่งั	แลัะมอบถิ่งัขยะใหแ้กห่น่วิยงานในสงักัด้สำานกังานฯ 
โด้ยขยะริีไซึ่เค์ิลัจัะนำาไป็ขายเพั่�อเป็็นริายได้้สบทบเข้ากองท์นสวิัสด้ิการิบ์ค์ลัากริสำานักงานฯ	
สำาหริับขยะอินทริีย์ป็ริะเภทเศูษอาหาริจัะนำาไป็แป็ริริูป็เป็็นพัลัังงานชีีวิภาพั	 แลัะขยะอันตั้ริาย
ริวิมถิ่ึงขยะตั้ิด้เชี่�อจัะถิู่กส่งไป็ทำาลัายที�ค์ณะแพัทยศูาสตั้ริ์ตั้่อไป็

	 ส่บเน่�องจัากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้ใชี้หลัักการิบริิหาริจััด้การิแบบ	 “มชี.	 เม่อง
อัจัฉริิยะ”	โด้ยค์ำานึงถิ่ึงชี์มชีนเม่องมหาวิิทยาลััยแลัะชี์มชีนริอบข้าง	ได้้ตั้ั�งเป็้าหมายไวิ้วิ่าจัะเป็็น
ผู้นำาทางด้้านภาค์ป็ริะชีาสังค์มในการิบริิหาริจััด้การิชีีวิิตั้หริ่อเม่องทั�งเม่องอย่างยั�งย่น	 ทั�งด้้าน
พัลังังานแลัะสิ�งแวิด้ลัอ้ม	ค์ริอบค์ลั์มเริ่�องนำ�าเสยี	ค์ณ์ภาพัอากาศู	แลัะขยะ	มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม่
จัึงได้้ก่อตั้ั�ง	 “ศููนย์บริิหาริจััด้การิขยะชีีวิมวิลัแบบค์ริบวิงจัริ”	 ตั้ั�งอยู่ในบริิเวิณพั่�นที�ไริ่แม่เหียะ	
โด้ยทำางานริ่วิมกับเทศูบาลันค์ริเชีียงใหม่ในการิริวิบริวิมขยะทั�งหมด้	ทั�งฝึั�งสวินด้อก	ฝึั�งสวินสัก	
แลัะฝึั�งแม่เหียะ	มาส่งยังศููนย์ฯ	เพั่�อด้ำาเนินการิค์ัด้แยกโด้ยใชี้เค์ริ่�องจัักริ	โด้ยยึด้หลัักการิค์ัด้แยก
ขยะอินทริีย์ออกจัากขยะป็ริะเภทอ่�นๆ	 เพั่�อนำาไป็หมักก๊าซึ่ชีีวิภาพัด้้วิยเทค์โนโลัยีการิหมัก 
แบบแห้ง	(Dry	Fermentation)	เพั่�อผลัิตั้พัลัังงานทด้แทน	อาทิ	ผลัิตั้กริะแสไฟฟ้า	ผลัิตั้เชี่�อเพัลัิง
ยานยนตั้์	สำาหริับขยะป็ริะเภทพัลัาสตั้ิกค์ัด้แยกออกมาแลั้วิ	สามาริถิ่นำาไป็ใชี้ป็ริะโยชีน์ในการิผสม
กับยางแอสฟัลัด้์เพั่�อป็ูริาด้ถิ่นนได้้	ขยะส่วินที�เหลั่อสามาริถิ่บด้ย้อยแลัะอัด้ให้เป็็นก้อนเพั่�อใชี้เป็็น
เชี่�อเพัลัิงป็ริะเภท	 RDF	 (Refuse	 Derived	 Fuel)	 โด้ยสามาริถิ่ลัด้ขยะที�ส่งไป็ยังหลั์มฝึังกลับ 
ได้้มากกวิ่า	90%	“

ทิ�งลังถุังให้ถุูกสั่	สัร้�งจิต้สัำ�น่กท่�ด่ให้	มชั้.	:	ชั้้�ง	ชั้่�ง	แยก

ก�รจัดก�รข้ยะให้กลั�ยเป็็นพัลัังง�น:	ศูนย์บริห�รจัดก�รข้ยะ
ชั้่วิมวิลัครบวิงจร	มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

Zero	Waste	CMU
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“รับมือกับก�รเป็ลั่�ยนแป็ลัง
สัภ�พัภูมิอ�ก�ศด้วิยพัลัังง�น
สัะอ�ด“

ก�รดำ�เนินก�ร
อย่�งเร่งด่วินเพั่�อ
แก้ป็้ญห�โลักร้อน

0.25

> 2,400,000

Electricity usage intensity:

Achieved carbon neutral university: 
Reduced GHG emission

GJ/m2	/year

tons	CO2/year
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Climate	Action

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่กำาหนด้นโยบายด้้านการิม์่งสู่สังค์มค์าริ์บอนตั้ำ�า
อย่างชีัด้เจัน	โด้ยมีย์ทธุ์ศูาสตั้ริ์ด้้านนวิัตั้กริริมสิ�งแวิด้ลั้อมแลัะพัลัังงาน	เพั่�อเป็็น
ตั้ัวิอย่างแก่ชี์มชีนแลัะสังค์ม	โด้ยมีผลังานสำาค์ัญในป็ี	พั.ศู.	2562	ด้ังนี�

 • Low Carbon Energy:	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มีการิใชี้พัลัังงาน
ภายในอาค์าริตั้่อพั่�นที�ใชี้สอยในอัตั้ริา	0.25	GJ/m2	of	floor	space/year	ซึ่ึ�ง
ถิ่่อวิ่าตั้ำ�ากวิ่าค์่าเฉลัี�ยการิใชี้พัลัังงานไฟฟ้าของมหาวิิทยาลััยในตั้่างป็ริะเทศู 
กวิ่า	60%	โด้ยได้้จััด้ทำาโค์ริงการิตั้ิด้ตั้ั�ง	Solar	Roof	Top	9	MWp	บนหลัังค์า
ของอาค์าริเริียน	อาค์าริป็ฏิิบัตั้ิการิ	สำานักงานของหน่วิยงานทั�วิทั�งมหาวิิทยาลััย 
กวิา่	50%	ซึ่ึ�งมศีูกัยภาพัในการิผลัติั้พัลังังานแบบค์าริบ์อนตั้ำ�าในสดั้สว่ินกวิา่	15%	
ของการิใชี้ไฟฟ้าทั�งหมด้ในมหาวิิทยาลััย

 • Education on Climate:	ได้ม้กีาริจัดั้การิเริยีนการิสอนที�เกี�ยวิขอ้ง
กบัการิเป็ลัี�ยนแป็ลังสภาพัภมูอิากาศูในริะด้บัป็ริญิญาตั้ริแีลัะบณัฑ์ติั้ศูกึษา	มกีาริ
จััด้ตั้ั�งศููนย์ข้อมูลัการิเป็ลัี�ยนแป็ลังสภาพัภูมิอากาศู	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
(Climate	 Change	Data	 Center)	 ริวิมถิ่ึงมีโค์ริงการิวิิจััยแลัะพััฒนาวิิชีาการิ 
ให้แก่ภาค์เอกชีน	 อาทิ	 โค์ริงการิป็ริะเมินการิป็ลัด้ป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนกริะจักใน 
โริงไฟฟ้าแลัะอ์ตั้สาหกริริม	

 • Preparation of Disaster:	ได้ม้กีาริจัดั้ตั้ั�งศูนูยว์ิชิีาการิแกไ้ขป็ญัหา
หมอกค์วิันภาค์เหน่อ	 ซึ่ึ�งทวิีค์วิามริ์นแริงเพัิ�มขึ�นเน่�องจัากการิเป็ลัี�ยนแป็ลัง 
สภาพัภูมิอากาศู	มีการิพััฒนาแอป็พัลัิเค์ชีั�น	Chiang	Mai	Air	Quality	Health	
Index	(CMAQHI)	เพั่�อแจัง้เตั้อ่นใหป้็ริะชีาชีนได้ร้ิบัทริาบขอ้มลูัที�ถิ่กูตั้อ้ง	แมน่ยำา	
แลัะเตั้ริียมพัริ้อมริับสถิ่านการิณ์อย่างถิู่กวิิธุ์ี	 พัริ้อมทั�งริ่วิมจััด้ตั้ั�งกลั์่มสภา 
ลัมหายใจัเชีียงใหม่	เพ่ั�อสนับสน์นการิทำางานในช์ีมชีนที�เกี�ยวิข้องกับปั็ญหาหมอกค์วัิน 

 • Climate Action:	ได้ม้กีาริด้ำาเนนิโค์ริงการิที�เกี�ยวิขอ้งกบัการิสง่เสริมิ
การิใชี้เทค์โนโลัยีก๊าซึ่ชีีวิภาพัในฟาริ์มเลัี�ยงสัตั้วิ์แลัะอ์ตั้สาหกริริมการิเกษตั้ริเพั่�อ
ลัด้การิป็ลัด้ป็ลั่อยค์าริ์บอน	 นอกจัากนี�ยังได้้จััด้ตั้ั�งศููนย์ถิ่่ายทอด้เทค์โนโลัยีแลัะ
ตั้้นแบบริะบบผลัิตั้ก๊าซึ่ไบโอมีเทนอัด้สำาหริับยานยนตั้์	 (CBG)	 มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	 ซึ่ึ�งมีศูักยภาพัที�ชี่วิยลัด้การิป็ลัด้ป็ลั่อยค์าริ์บอนได้้มากกวิ่า	 6	 ลั้าน
กิโลักริัมตั้่อป็ี	

 • Commitment to Carbon Neutral University: จัากการิป็ลัอ่ย
ก๊าซึ่เริ่อนกริะจักทั�งทางตั้ริง	18,820	ตั้ันเทียบเท่าค์าริ์บอน	(tCO2)	แลัะทางอ้อม
จัากการิใชี้ไฟฟ้า	 47,470	 tCO2	 ริวิม	 66,290	 tCO2	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มี 
เป็้าหมายที�จัะม์่งสู่การิเป็็นมหาวิิทยาลััยที�มีการิจััด้การิสิ�งแวิด้ลั้อมที�ด้ี	 ภายใตั้้
โค์ริงการิ	“Green	&	Clean	Campus”	ลัด้การิป็ลัด้ป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนกริะจักให้
เป็็นศููนย์	 	 โด้ยที�มหาวิิทยาลััยฯ	 ได้้จััด้ตั้ั�งศููนย์บริิหาริจััด้การิชีีวิมวิลัค์ริบวิงจัริ 
เพั่�อบริิหาริจััด้การิขยะทั�วิไป็	 ขยะเศูษอาหาริ	 กากไขมัน	 แลัะเศูษวิัสด้์เหลั่อใชี้
ทางการิเกษตั้ริกวิ่า	 17	 ตั้ัน/วิัน	 แทนการิฝึังกลับแลัะแป็ลังขยะอินทริีย์เป็็น
พัลัังงานสะอาด้ด้้วิยเทค์โนโลัยีการิหมักก๊าซึ่ชีีวิภาพัแบบแห้ง	(Dry	Fermentation)	
ซึ่ึ�งมีผลัทำาให้ลัด้การิป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนกริะจักได้้กวิ่า	 10,900	 tCO2	 ริวิมทั�ง 
มหาวิทิยาลัยัฯ	ยงัได้ร้ิบังบป็ริะมาณในการิสนบัสนน์สง่เสริมิเทค์โนโลัยไีบโอกา๊ซึ่
แก่ฟาริ์มส์กริ	ฟาริ์มไก่	 แลัะชี์มชีนตั้่างๆ	ทั�วิทั�งป็ริะเทศูกวิ่า	 1,000	แห่ง	 แลัะ
ขยายผลัสู่ภูมิภาค์อาเซึ่ียนกวิ่า	 20	แห่งใน	5	ป็ริะเทศู	ซึ่ึ�งมีผลัชี่วิยให้ป็ริะเทศู 
ลัด้การิป็ลัด้ป็ลั่อยก๊าซึ่เริ่อนกริะจักได้้กวิ่า	2,400,000	tCO2	ตั้่อป็ี
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“สั่งเสัริมควิ�มอุดมสัมบูรณ์
ข้องระบบแลัะฟื้ื้นฟืู้
ควิ�มอุดมสัมบูรณ์ท�งทะเลั“

อนุรักษ์แลัะใชั้้ป็ระโยชั้น์
จ�กทรัพัย�กรท�งทะเลั
อย่�งยั�งยืน

seangsakhononline.comseangsakhononline.com



	 วิิทยาลััยการิศูึกษาแลัะการิจััด้การิทางทะเลั	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ริ่วิมกับ
สำานักงานบริิหาริจััด้การิทริัพัยากริทางทะเลัแลัะชีายฝึั�งที�	3	ได้้จััด้โค์ริงการิ	“เก็บเพั่�อ
ก่อ”	 มชี.ริ่วิมใจัเก็บขยะ	 ณ	 ป็่าชีายเลัน	 ศููนย์เริียนริู้แลัะป็ฏิิบัตั้ิการิอน์ริักษ์ฟ้�นฟู
ทริัพัยากริธุ์ริริมชีาตั้ิแลัะสิ�งแวิด้ลั้อมมหาชีัยชีายฝึั�งตั้ะวิันออก	จัังหวิัด้สม์ทริสาค์ริ	โด้ย
มีนักเริียน	นักศูึกษา	กลั์่มอน์ริักษ์ทริัพัยากริชีายฝึั�ง	กลั์่มเค์ริ่อข่ายป็ริะมงชีายฝึั�ง	แลัะ
ป็ริะชีาชีน	 จัำานวิน	 120	 ค์น	 ริ่วิมกันเก็บแลัะค์ัด้แยกขยะบริิเวิณป็่าชีายเลัน	 ได้้ขยะ
ป็ริะมาณ	1,634	กิโลักริัม	แลัะได้้ให้องค์์กริในพั่�นที�นำาไป็กำาจััด้ตั้่อไป็	
	 โค์ริงการินี�กอ่ใหเ้กดิ้สภาพัแวิด้ลัอ้มที�ด้ขีึ�น	ลัด้ขยะที�เป็น็สิ�งป็นเป็้�อน	เพั่�อชีว่ิย
สริา้งจัติั้สำานกึในการิอนร์ิกัษส์ิ�งแวิด้ลัอ้มแลัะทริพััยากริทางทะเลั	สริา้งสมด้ล์ัทางริะบบ
นิเวิศู	ริวิมถิ่ึงสิ�งมีชีีวิิตั้ใตั้้ท้องทะเลั

	 ค์ณะวิทิยาศูาสตั้ริ	์มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่เป็น็เจัา้ภาพัจััด้การิป็ริะชี์มวิิชีาการิ
อน์กริมวิิธุ์านแลัะซึ่ีสเทมาตั้ิค์ส์ในป็ริะเทศูไทย	 ค์ริั�งที�	 9	 (The	 9th	 Conference	 on	
Taxonomy	and	Systematics	in	Thailand:	TST9	–	Peak	of	the	Country,	Peak	
of	 Biodiversity)	 ซึ่ึ�งจััด้ขึ�นเพั่�อสนับสน์นให้มีการินำาเสนอแลัะเผยแพัริ่ผลังานวิิจััย 
ทางอน์กริมวิิธุ์านแลัะซึ่ิสเทมาตั้ิค์ส์ของสิ�งมีชีีวิิตั้กลั์่มตั้่าง	 ๆ	 ตั้ลัอด้จันส่งเสริิมให้เกิด้ 
การิแลักเป็ลัี�ยนองค์์ค์วิามริู้แลัะป็ริะสบการิณ์	 ริะหวิ่างอาจัาริย์	 นักวิิจััย	 นักวิิชีาการิ	
นักศูึกษาแลัะบ์ค์ค์ลัทั�วิไป็	ซึ่ึ�งจัะก่อให้เกิด้ภาค์ีเค์ริ่อข่ายวิิชีาการิทางด้้านอน์กริมวิิธุ์าน
แลัะซึ่ีสเทมาตั้ิค์ส์	 ทั�งภายในป็ริะเทศูแลัะตั้่างป็ริะเทศู	 โด้ยการิป็ริะชี์มจััด้ขึ�นริะหวิ่าง
วิันที�	 2	 -	 4	 ตั้์ลัาค์ม	 2562	ณ	 สำานักบริิการิวิิชีาการิ	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 โด้ยม ี
ผู้เข้าริ่วิมงานทั�งสิ�น	308	ค์น	จัาก	45	สถิ่าบันทั�งในป็ริะเทศูแลัะตั้่างป็ริะเทศู	ภายใน
การิป็ริะชี์มมีการินำาเสนอผลังานวิิจััยแบบบริริยายแลัะแบบโป็สเตั้อร์ิในกลั์่มสาขาวิิชีา
ต่ั้าง	ๆ 	ได้้แก่	พ่ัชี	สัตั้ว์ิ	จ์ัลิันทรีิย	์ริะบบนิเวิศู	แลัะศููนยค์์วิามเป็็นเลิัศูด้้านค์วิามหลัากหลัาย 
ทางชีีวิภาพั	 ซึ่ึ�งลั้วินแตั้่เป็็นองค์์ค์วิามริู้ที�มีค์วิามสำาค์ัญตั้่อมวิลัมน์ษยชีาตั้ิ	 แลัะเป็็น
ริากฐานการิพััฒนาป็ริะเทศู

เก็บเพั่�อก่อ	มชั้.	ร่วิมใจเก็บข้ยะ	ณ	ป็่�ชั้�ยเลัน

สั่งเสัริมแลัะแลักเป็ลั่�ยนองค์ควิ�มรู้ข้องสัิ�งม่ชั้่วิิต้กลัุ่มต้่�ง	ๆ	:	
ก�รป็ระชัุ้มวิิชั้�ก�รอนุกรมวิิธ�นแลัะซึ่่สัเทม�ต้ิคสั์ใน
ป็ระเทศไทย	ครั�งท่�	9	(The	9th	Conference	on	Taxonomy	
and	Systematics	in	Thailand:	TST9)

seangsakhononline.comseangsakhononline.com

seangsakhononline.comseangsakhononline.com
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“เรียนรู้ร่วิมกันกับชัุ้มชั้น	
เพั่�อพััฒน�พั่�นท่�	
แลัะอนุรักษ์พัันธุ์พั่ชั้ไทย“

สั่งเสัริมก�รใชั้้ป็ระโยชั้น์
ท่�ยั�งยืนข้องระบบนิเวิศ
บนบก

97 10
Acres

Plants	and	animal	conservative	area	

Plants	registration	2019
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	 จัากโค์ริงการิแม่แจั่มโมเด้ลั	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ซึ่ึ�งได้้มีส่วินริ่วิมกับค์นในพั่�นที�	 
ริวิมถิ่ึงภาค์ริัฐ	ภาค์เอกชีน	แลัะภาค์ป็ริะชีาสังค์ม	ในการิวิางแผนแลัะขับเค์ลั่�อนเพั่�อป็้องกันแลัะ
แก้ไขป็ัญหาหมอกค์วิัน	โด้ยเริิ�มตั้ั�งแตั้่ป็ี	พั.ศู.	2559	เป็็นตั้้นมา	ด้้วิยในอำาเภอแม่แจั่มนั�น	ป็ริะชีาชีน
ในพั่�นที�ป็ริะกอบอาชีีพัเกษตั้ริกริริม	ป็ลัูกพั่ชีเพั่�อเลัี�ยงสัตั้วิ์ในป็ริิมาณสูงถิ่ึง	100,000	ไริ่	ก่อให้เกิด้
เศูษวิัสด้์เหลั่อใชี้จัากการิเกษตั้ริมากถิ่ึง	95,000	ตั้ัน	ซึ่ึ�งสามาริถิ่แป็ริสภาพัเป็็นเชี่�อเพัลัิงได้้อย่างด้ี
ผลัการิด้ำาเนนิการิจัากโค์ริงการินี�	ชีว่ิยใหอ้ำาเภอแมแ่จัม่สามาริถิ่แกป้็ญัหาด้า้นการิเผาเศูษวิสัด้เ์หลัอ่
ใชี้จัากการิเกษตั้ริ	ลัด้การิเผาทิ�งเป็็นหมอกค์วิันได้้ถิ่ึงริ้อยลัะ	93		
	 จัากโค์ริงการิแม่แจั่มโมเด้ลันำาไป็สู่การิพััฒนาในพั่�นที�อำาเภอแม่แจั่ม	 ม์่งเน้นการิใชี้
ป็ริะโยชีนจ์ัากที�ด้นิ	ผลักัด้นัสทิธุ์ทิำากนิใหก้บัชีาวิบา้น	แลัะพัฒันาริะบบสทิธุ์ใินการิจัดั้การิทริพััยากริ
โด้ยค์วิามริ่วิมม่อกับชีาวิบ้าน	ผู้นำาชี์มชีน	องค์์กริส่วินท้องถิ่ิ�น	แลัะหน่วิยงานภาค์ริัฐ	ในการิพััฒนา
เป็็นโค์ริงการิแม่แจั่มโมเด้ลัพัลััส	ซึ่ึ�งจัะนำาไป็สู่การิพััฒนาพั่�นที�อย่างยั�งย่นตั้่อไป็

	 ศููนย์ธุ์ริริมชีาตั้ิวิิทยาด้อยส์เทพั	เฉลัิมพัริะเกียริตั้ิฯ	ก่อตั้ั�งเม่�อป็ี	พั.ศู.	2539	แลัะอยู่ในค์วิามริับผิด้ชีอบ
ของค์ณะวิิทยาศูาสตั้ริ์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เม่�อป็ี	 พั.ศู.	 2553	 เพั่�อเป็็นศููนย์จััด้แสด้งเริ่�องริาวิเกี�ยวิกับ 
ด้อยส์เทพัทั�งในด้้านธุ์ริริมชีาตั้ิวิิทยา	 นิเวิศูวิิทยา	 ป็ริะวิัตั้ิศูาสตั้ริ์	 วิัฒนธุ์ริริม	 แลัะชี์มชีน	 ริวิมทั�งเป็็นศููนย์
ป็ริะสานงานแลัะค์วิามร่ิวิมม่อริะหวิ่างนักวิิชีาการิ	 แลัะหน่วิยงานตั้่าง	 ๆ	 ที�เกี�ยวิข้องกับการิท่องเที�ยวิแลัะ
การิอน์ริักษ์ด้อยส์เทพั	 นอกจัากนี�	 ยังเป็็นแหลั่งค์วิามริู้แลัะเผยแพัริ่ข้อมูลัด้้านวิิชีาการิเกี�ยวิกับด้อยส์เทพั 
อีกด้้วิย	โด้ยในป็ี	พั.ศู.	2562	มีจัำานวินผู้เข้าริ่วิมโค์ริงการิของศููนย์ฯ	จัำานวิน	3,840	ค์น	เพั่�อริ่วิมเริียนริู้แลัะ 
ทำาค์วิามริู้จัักธุ์ริริมชีาตั้ิ	 ทำาให้เกิด้การิเริียนริู้	 สริ้างค์วิามตั้ริะหนักแลัะป็ลัูกฝึังจัิตั้สำานึกของการิริักษาริะบบ
นิเวิศูบนบกแลัะค์วิามหลัากหลัายทางชีีวิภาพัของป็่าไม้

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้สนองพัริะริาชีด้ำาริิโค์ริงการิอน์ริักษ์พัันธุ์์กริริมพั่ชีอันเน่�องมาจัาก 
พัริะริาชีด้ำาริิ	 สมเด้็จัพัริะเทพัริัตั้นริาชีส์ด้าฯ	 สยามบริมริาชีก์มาริี	 (อพั.สธุ์.)	 ตั้ั�งแตั้่ป็ี	 พั.ศู.	 2537	 ป็ัจัจั์บัน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่อยู่ริะหวิ่างการิด้ำาเนินงานตั้ามแผนแม่บทโค์ริงการิอน์ริักษ์ทริัพัยากริ	อันเน่�องมาจัาก
พัริะริาชีด้ำาริิฯ	ริะยะ	5	ป็ีที�	6	(1	ตั้์ลัาค์ม	2559	-	30	กันยายน	2564)	ภายใตั้้การิด้ำาเนินงานตั้ามแนวิทาง	
8	 กิจักริริม	 แลัะ	 3	 กริอบการิด้ำาเนินงาน	 ค์่อ	 กริอบการิเริียนริู้ทริัพัยากริ	 กริอบการิใชี้ป็ริะโยชีน์	 
กริอบการิสริา้งจัติั้สำานกึบนฐานทริพััยากริ	3	ฐาน	ได้แ้ก	่ทริพััยากริกายภาพั	ทริพััยากริชีวีิภาพั	แลัะทริพััยากริ
วิัฒนธุ์ริริมแลัะภูมิป็ัญญา

	 “กิจักริริมป็กป็ักทริัพัยากริ”	 โค์ริงการิ	 อพั.สธุ์.	 มีวิัตั้ถิ่์ป็ริะสงค์์เพั่�อสนองพัริะริาชีด้ำาริิ	 ให้มีพั่�นที�ป็กป็ักทริัพัยากริในพั่�นที�ของมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	แลัะนำาค์วิามริู้จัากการิศูึกษาวิิจััยพั่ชีพัริริณแลัะค์วิามหลัากหลัายทางชีีวิภาพั	สริ้างองค์์ค์วิามริู้ทางวิิชีาการิ	ที�จัะนำาไป็สู่การิอน์ริักษ์แลัะพััฒนา
อย่างยั�งย่น	ริวิมถิ่ึงเป็็นศููนย์ข้อมูลัทริัพัยากริ	แลัะสนับสน์นให้เกิด้เค์ริ่อข่ายริะด้ับตั้่าง	ๆ	ในการิด้ำาเนินงานเกี�ยวิกับการิอน์ริักษ์พััฒนาทริัพัยากริ	ซึ่ึ�งได้้
ให้พั่�นที�ของศููนย์การิศูึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	“หริิภ์ญไชีย”	จัังหวิัด้ลัำาพัูน	จัำานวิน	80	ไริ่	เป็็นพั่�นที�ป็กป็ักทริัพัยากริ	อพั.สธุ์.	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
แลัะตั้่อมาเม่�อป็ี	พั.ศู.	2561	ได้้เสนอเพัิ�มพั่�นที�เป็็น	245	ไริ่	ทั�งนี�ในป็ี	พั.ศู.	2562	ได้้ด้ำาเนินกิจักริริมในพั่�นที�ป็กป็ักทริัพัยากริ	อพั.สธุ์.	–	มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	ณ	ศููนย์การิศูึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	“หริิภ์ญไชีย”	จัังหวิัด้ลัำาพัูน	จัำานวิน	1		โค์ริงการิ	แลัะด้ำาเนินโค์ริงการิตั้่อในป็ี	2563	อีก		17	โค์ริงการิ	
(1:	17)	(2562:2563)

แม่แจ่มโมเดลัพัลััสั:	จ�กแม่แจ่มโมเดลั	สัู่ก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน

ต้ระหนักถุ่งควิ�มสัวิยง�มแลัะควิ�มเชั้ื�อมโยงกับธรรมชั้�ต้ิ:	ศูนย์ธรรมชั้�ต้ิ
วิิทย�ดอยสัุเทพั	เฉลัิมพัระเก่ยรต้ิฯ		มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

ป็กป็้กทรัพัย�กร	อนุรักษ์พัันธุกรรมพั่ชั้:	โครงก�รอนุรักษ์พัันธุกรรมพั่ชั้
อันเนื�องม�จ�กพัระร�ชั้ดำ�ริ	สัมเด็จพัระเทพัรัต้นร�ชั้สัุด�ฯ	
สัย�มบรมร�ชั้กุม�รี	(อพั.สัธ.)
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	 ศููนย์บริิการิวิิชีาการิทางกฎหมาย	 ค์ณะนิตั้ิศูาสตั้ริ์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่		 
มีเป็้าหมายในการิบริิการิวิิชีาการิทางกฎหมาย	 โด้ยการิให้ค์วิามชี่วิยเหลั่อแลัะเผยแพัริ่
ค์วิามริู้ที�สอด้ค์ลั้องกับค์วิามตั้้องการิของชี์มชีนแลัะสังค์ม	 สริ้างแลัะพััฒนาค์วิามริ่วิมม่อ
กบัหนว่ิยงานทั�งภาค์ริฐัแลัะภาค์เอกชีนในการิช่ีวิยเหลัอ่ทางกฎหมาย	เชีน่	โค์ริงการิเผยแพัริ่
ค์วิามริู้ทางกฎหมาย	“เหตั้์ริำาค์าญจัากกลัิ�นแลัะค์วิัน”	โค์ริงการิอบริมอาสาสมัค์ริค์์้มค์ริอง
สิทธุ์ิริะด้ับชี์มชีน	หลัักสูตั้ริผู้ชี่วิยนักกฎหมายชี์มชีน		เป็็นตั้้น	โด้ยแบ่งการิด้ำาเนินงานออก
เป็็น	5	ศููนย์ย่อย	ได้้แก่	1)	ศููนย์ให้ค์ำาป็ริึกษาทางกฎหมาย	2)	ศููนย์พััฒนาแลัะฝึึกอบริม	
3)	 ศููนย์ศูึกษาค์วิามเป็็นธุ์ริริม	 4)	 ศููนย์กฎหมายป็ริะชีาค์มอาเซึ่ียน	 แลัะ	 5)	 ศููนย์ศูึกษา
กฎหมายแลัะเทค์โนโลัยี	แลัะในป็ี	พั.ศู.	2562	มีผู้ขอริับค์ำาป็ริึกษาทางกฎหมาย	70	เริ่�อง	
ซึ่ึ�งเริ่�องกฎหมายแพั่งแลัะพัาณิชีย์	มีจัำานวินผู้ขอริับค์ำาป็ริึกษามากถิ่ึง	34	เริ่�อง	แลัะเริ่�อง
กฎหมายริัฐธุ์ริริมนูญ	แลัะกฎหมายภาษีอากริ	ไม่มีผู้ขอริับค์ำาป็ริึกษา

	 ตั้ามหลัักสิทธุ์ิเสริีภาพัแลัะการิแสด้งออกทางการิเม่องตั้ามริัฐธุ์ริริมนูญ	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 จัึงได้้ออกป็ริะกาศูมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เริ่�อง	 การิจััด้กิจักริริม
ทางการิเม่องของนักศูึกษาแลัะบ์ค์ลัากริมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เม่�อวิันที�	 19	 สิงหาค์ม	
2563	เพั่�อให้นักศูึกษาแลัะบ์ค์ลัากริของมหาวิิทยาลััย	ได้้มีโอกาสแสด้งออกทางการิเม่อง
โด้ยกำาหนด้ให้ใชี้พั่�นที�บริิเวิณศูาลัาอ่างแก้วิ	ซึ่ึ�งเป็็นพั่�นที�ที�ป็ลัอด้ภัยให้ผู้มีส่วินได้้ส่วินเสีย
ทางการิเม่องมาริวิมตั้ัวิเพั่�อหาริ่อกัน	ทั�งนี�	มหาวิิทยาลััยฯ	ไม่สนับสน์นให้ใชี้ค์วิามริ์นแริง
แลัะไม่สนับสน์นการิสริ้างค์วิามแตั้กแยกในสังค์ม	แลัะเห็นวิ่าการิแสด้งออกทางการิเม่อง
เป็็นสิทธุ์ิขั�นพั่�นฐาน	โด้ยตั้้องไม่เป็็นการิลัะเมิด้สิทธุ์ิแลัะเสริีภาพัหริ่อค์วิามเชี่�อของผู้อ่�น

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	 สำานักงานศูาลัย์ตั้ิธุ์ริริม	 แลัะ
สำานักงานค์ณะกริริมการิการิอ์ด้มศูึกษา	ริ่วิมลังนามบันทึกข้อตั้กลังค์วิามริ่วิมม่อ	เพั่�อจััด้ตั้ั�ง
ศููนย์ไกลั่เกลัี�ยในมหาวิิทยาลััย	 เม่�อป็ี	 พั.ศู.	 2557	 เพั่�อริ่วิมม่อกันสนับสน์นด้้านวิิชีาการิ	
การิด้ำาเนินการิในการิพััฒนาริะบบการิริะงับข้อพัิพัาททางเลั่อกในสถิ่าบันการิศูึกษา	 
ริวิมทั�งสง่เสริมิใหเ้กิด้กริะบวินการิการิป้็องกนัแลัะแก้ป็ญัหาค์วิามขัด้แยง้ด้ว้ิยกริะบวินการิ
ริะงบัขอ้พัพิัาททางเลัอ่กอนัจัะนำาไป็สูก่าริมขีอ้ตั้กลังที�เป็น็ฉนัทามตั้ขิองค์ูเ่จัริจัาแลัะมคี์วิาม
ยั�งย่น	 ทำาให้ข้อพัิพัาทตั้่าง	 ๆ	 ย์ตั้ิลังหริ่อแก้ไขอย่างริวิด้เริ็วิ	 แลัะทำาให้สังค์มสามาริถิ่อยู่
อย่างสงบแลัะสันตั้ิส์ขป็ริาศูจัากการิท์จัริิตั้	สริ้างค์วิามสมานฉันท์ให้เกิด้ขึ�น	ซึ่ึ�งนำาไป็สู่การิ
เป็็นองค์์กริสันตั้ิวิัฒนธุ์ริริมในท์กริะด้ับได้้	 สอด้ค์ลั้องกับป็ริะกาศูเจัตั้จัำานงส์จัริิตั้ในการิ
บริิหาริงานของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ป็ี	 พั.ศู.	 2562	ม์่งมั�นที�จัะนำาหน่วิยงานให้ด้ำาเนิน
งานตั้ามภาริกจิัด้ว้ิยค์วิามโป็ริง่ใส	บริหิาริงานด้ว้ิยค์วิามซึ่่�อสตัั้ยส์จ์ัริติั้	มคี์ณ์ธุ์ริริม	ป็ริาศูจัาก
การิท์จัริิตั้

มชั้.	เป็ิดพั่�นท่�สัร้�งเสัรีภ�พัท�งก�รเมือง

ระงับข้้อพัิพั�ท	พััฒน�	ป็้องกัน	แลัะแก้ไข้ป็้ญห�ควิ�มข้ัดแย้ง
บนพั่�นฐ�นควิ�มยุต้ิธรรม:	ศูนย์ไกลั่เกลั่�ยแลัะสัม�นฉันท	์
มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

บริก�รวิิชั้�ก�รบนพั่�นฐ�นควิ�มต้้องก�รข้องชัุ้มชั้นท้องถุิ�น
แลัะสัังคม:	ศูนย์บริก�รวิิชั้�ก�รท�งกฎหม�ย	คณะนิต้ิศ�สัต้ร	์
มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

mrc.cmu.ac.thmrc.cmu.ac.th
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“สัร้�งควิ�มร่วิมมือ
ทั�งระดับชั้�ต้ิแลัะระดับน�น�ชั้�ต้ิ
เพั่�อก�รพััฒน�ในทุกด้�น
อย่�งยั�งยืน“

สัร้�งควิ�มร่วิมมือ
ระดับสั�กลั
ต้่อก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน

18 1,136
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Collaboration	agreement	with	
international	organization

Foreign	students	
from	40	countries

International	collaborations	
from	39	countries
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	 ศููนย์วิิจััยแลัะศูึกษาชี้าง	 (EREC)	 เป็็นศููนย์ที� จััด้ตั้ั� ง โด้ยค์ณะ 
สัตั้วิแพัทยศูาสตั้ริ์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้เริิ�มด้ำาเนินการิตั้ั�งแตั้่เด้่อนตั้์ลัาค์ม	
พั.ศู.	 2553	 ม์่งมั�นที�จัะอน์ริักษ์ชี้างในภูมิภาค์เอเชีียแลัะวิัฒนธุ์ริริมที�เกี�ยวิข้อง 
กับชี้าง	 ซึ่ึ�งด้ำาเนินการิวิิจััยแลัะจััด้หาข้อมูลั	 โด้ยได้้ริับค์วิามริ่วิมม่อแลัะ 
การิสนับสน์นจัากองค์์กริ	 ภาค์ริัฐ	 แลัะภาค์เอกชีน	 ทั�งในริะด้ับชีาตั้ิแลัะริะด้ับ
นานาชีาตั้ิ	เพั่�อเป็็นศููนย์กลัางการิศูึกษา	วิิจััย	บริิการิ	แลัะพััฒนาชี้างในภูมิภาค์
เอเชีีย	 ในการิจััด้การิด้้านส์ขภาพั	 การิผสมพัันธุ์์์	 แลัะการิอน์ริักษ์	 ริวิมทั�งเป็็น
สถิ่านที�ฝึึกอบริมเชิีงป็ฏิิบัติั้การิ	สำาหรัิบท์กค์นที�สนใจัเร่ิ�องช้ีางทั�งด้้านวิิทยาศูาสตั้ร์ิ
แลัะสังค์ม	ริวิมถิ่ึงการิสนับสน์นแลัะส่งเสริิมการิท่องเที�ยวิที�เกี�ยวิข้องกับชี้าง	

	 ค์ณะพัยาบาลัศูาสตั้ริ์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้ริับการิแตั้่งตั้ั�ง 
จัาก	WHO	 ในการิก่อตั้ั�งศููนย์ค์วิามริ่วิมม่อทางด้้านการิพัยาบาลัศูาสตั้ริ์ริะด้ับ
ภูมิภาค์เอเชีียตั้ะวิันออกเฉียงใตั้้	 ตั้ั�งแตั้่ป็ี	 2003	 จัวิบจันป็ัจัจั์บัน	 นับได้้วิ่า 
ค์ณะพัยาบาลัศูาสตั้ริ์	 เป็็นผู้นำาด้้านการิเผยแพัริ่องค์์ค์วิามริู้ด้้านการิพัยาบาลั 
ที�มชีี่�อเสยีงในริะด้บัสากลั	โด้ยทำาหนา้ที�ในการิจััด้อบริมเชีงิป็ฏิบิตัั้กิาริ	การิอบริม
เฉพัาะทางด้้านการิพัยาบาลั	 เพั่�อเพัิ�มขีด้ค์วิามสามาริถิ่ของพัยาบาลัในภูมิภาค์
เอเชีียตั้ะวิันออกเฉียงใตั้้	อีกทั�งศููนย์ฯ	ด้ังกลั่าวิยังเป็็นศููนย์กลัางของการิพััฒนา
องค์์ค์วิามริู้โด้ยได้้ริับการิแตั้่งตั้ั�งเป็็นศููนย์ที�ป็ริึกษาของหน่วิยงานในภาค์ริัฐแลัะ
เอกชีน	ทั�งริะด้ับภูมิภาค์แลัะริะด้ับป็ริะเทศู

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ริ่วิมกับมหาวิิทยาลััยมินนิโซึ่ตั้า	 ป็ริะเทศู
สหริัฐอเมริิกา	 จััด้ป็ริะชี์มวิิชีาการินานาชีาตั้ิ	 iCOMOS	 2019	 (International	
Conference	on	One	Medicine	One	Science)	ขึ�นโด้ยเริิ�มจัากแนวิค์ดิ้สข์ภาพั
หนึ�งเด้ียวิ	นำาไป็สู่ป็ฏิิบัตั้ิการิ	One	Medicine	One	Science	โด้ยเป็็นการิบูริณา
การิศูาสตั้ริ์ค์วิามริู้ ใหม่ 	 ๆ	 เข้าด้้วิยกัน	 เพั่�อ เกิด้การิแลักเป็ลัี�ยนแลัะ 
นำาเสนอขอ้มลูัด้า้นวิชิีาการิ	ที�เกี�ยวิขอ้งในการิแกไ้ขป็ญัหาสข์ภาพัของมนษ์ย	์สตัั้วิ์	
แลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	แลัะเพัิ�มศูักยภาพัในการิค์วิบค์์มแลัะป็้องกันโริค์ริะบาด้ริวิมถิ่ึง
ภาวิะค์์กค์ามตั้่าง	 ๆ	 การิเพัิ�มค์วิามป็ลัอด้ภัยทางด้้านอาหาริที�ได้้มาจัากสัตั้วิ์เพั่�อ
ให้มน์ษย์แลัะสัตั้วิ์	มีค์์ณภาพัชีีวิิตั้ที�ด้ี	ท่ามกลัางสิ�งแวิด้ลั้อมที�ด้ี	

ศูนย์กลั�งควิ�มร่วิมมือด้�นพัย�บ�ลัในเอเชั้่ย
ต้ะวิันออกเฉ่ยงใต้้:	ศูนย์ควิ�มร่วิมมือท�งก�รพัย�บ�ลั
ข้ององค์ก�รอน�มัยโลัก	

บูรณ�ก�รองค์ควิ�มรู้ด้�นวิิทย�ศ�สัต้ร์	ด้�นสัุข้ภ�พั
เพั่�อพััฒน�คุณภ�พัชั้่วิิต้ท่�ด่ข้องสัังคมอย่�งยั�งยืน	:	
ก�รป็ระชัุ้ม	iCOMOS	(International	Conference	on	
One	Medicine	One	Science)

จ�กอัต้ลัักษณ์	มชั้.	สัู่ก�รอนุรักษ์สั�ยพัันธุ์ชั้้�ง
ในภูมิภ�คเอเชั้่ยเพั่�อสั่งเสัริมควิ�มยั�งยืนในด้�นวิิชั้�ก�ร	
ก�รท่องเท่�ยวิ	แลัะสัิ�งแวิดลั้อม

cmu.ac.th/thcmu.ac.th/th

cmu.ac.th/thcmu.ac.th/th

cene2.nurse.cmu.ac.thcene2.nurse.cmu.ac.th cene2.nurse.cmu.ac.thcene2.nurse.cmu.ac.th
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