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มหาวิทยาลัยได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมาย

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) โดยกำาหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic 

Objectives) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา ส่งมอบ

คุณค่าสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงตาม

สมรรถนะหลัก และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO) 

ทั้งหมด 6 เป้าหมาย



บทนำ�
	 ภ�ยใต้ว้ิสัิัยทัศน์ในก�รเป็น็มห�วิทิย�ลััยชัั้�นนำท่�รบัผิิดชั้อบต้อ่สัังคมแลัะสัร�้งก�รพัฒัน�
ท่�ยั�งยืน	มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่ได้นำ	 “เป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน”	 (SDGs)	 ทั�ง	17	ข้้อ	ม�เป็็น
สั่วินสัำคัญข้องก�รขั้บเคลืั�อนมห�วิิทย�ลััยภ�ยใต้้ยุทธศ�สัต้ร์เชั้ิงรุกแลัะกลัยุทธ์ต้�มพัันธกิจใน
ก�รดำเนินง�นเพืั�อให้บรรลุัเป็้�หม�ยต้�มวัิต้ถุุป็ระสังค์เชิั้งกลัยุทธ์		(Strategic	Objectives:	SO)	
6	ด้�น	ท่�กำหนดไวิ้	ต้�มร�ยลัะเอ่ยดดังน่�

 SO1 :	 สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นพัลัังง�นแลัะสัิ�งแวิดลั้อม	ซึ่่�งครอบคลุัม	SDG	7:	
Affordable	 and	Clean	Energy	สัร้�งหลัักป็ระกันให้ทุกคนสั�ม�รถุเข้้�ถุ่งพัลัังง�นสัมัยใหม่ท่�
ยั�งยืนในร�ค�ท่�ย่อมเย�	SDG	11	:	Sustainable	Cities	and	Communities	ทำให้เมืองแลัะก�ร
ตั้�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลุัมป็ลัอดภัย	ม่ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน	แลัะ	SDG	13	:	Climate	
Action	เร่งต้่อสูั้กับก�รเป็ลั่�ยนแป็ลังสัภ�พัภูมิอ�ก�ศแลัะผิลักระทบท่�เกิดข่้�น	

 SO2 :	สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นอ�ห�รแลัะสุัข้ภ�พั	ซึ่่�งครอบคลุัม	SDG	2	 :	Zero	
Hunger	ยุต้ิควิ�มหิวิโหย	บรรลัุควิ�มมั�นคงท�งอ�ห�รแลัะยกระดับโภชั้น�ก�รสัำหรับทุกคนในทุก
วิัย	แลัะ	SDG	3	:	Good	Health	and	Well-being	สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�คนม่ชั้่วิิต้ท่�ม่สัุข้ภ�พัด่แลัะ
สั่งเสัริมสัวัิสัดิภ�พัสัำหรับทุกคนในทุกวิัย		

 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	ทำให้
เมืองแลัะก�รตั้�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลุัม	ป็ลัอดภัย	ม่ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน	

 SO4 : สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นก�รจัดก�รศ่กษ�	ซึ่่�งครอบคลุัม	SDG	4	:	Quality	
Education	สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�ทุกคนม่ก�รศ่กษ�ท่�ม่คุณภ�พัอย่�งครอบคลุัมแลัะเท่�เท่ยม	แลัะ
สันับสันุนโอก�สัในก�รเร่ยนรู้ต้ลัอดช่ั้วิิต้	แลัะ	SDG	17	:	Partnerships	for	the	Goals	เสัริมสัร้�ง
ควิ�มแข้็งแกร่งข้องกลัไกดำเนินง�นแลัะหุ้นสั่วินควิ�มร่วิมมือระดับโลัก

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

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



	 นอกจ�กยุทธศ�สัต้ร์เชั้ิงรุกแลัะยุทธศ�สัต้ร์ต้�มพัันธกิจแลั้วิ	มห�วิิทย�ลััยยังได้ดำเนิน
กิจกรรมแลัะสันับสันุนเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนครบทุก	SDGs	ไม่วิ่�จะเป็็น	SDG	5	:	Gender	
Equality	ก�รบรรลุัควิ�มเท่�เท่ยมระหวิ่�งเพัศ	 เสัริมสัร้�งควิ�มเข้้มแข้็งให้แก่สัต้ร่	 แลัะเด็กหญิง	
SDG	6	:	Clean	Water	and	Sanitation	ให้ม่น�ำใชั้้	แลัะบริห�รจัดก�รน�ำแลัะสัุข้�ภิบ�ลัอย่�งยั�งยืน
สัำหรับทุกคน	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�รยุติ้ธรรม	 สัร้�งสัถุ�บันท่�ม่ควิ�มรับผิิดชั้อบ	 แลัะ	 SDG	 17:	
Partnerships	 for	 the	 Goals	 เสัริมสัร้�งควิ�มแข็้งแกร่งข้องกลัไกดำเนินง�นแลัะหุ้นสั่วิน 
ควิ�มร่วิมมือระดับโลัก	 ดังจะเห็นได้จ�กกิจกรรมแลัะก�รดำเนินง�นท่�ป็ร�กฎในร�ยง�น	SDGs	
ฉบับน่�	 ท่�เป็็นเพั่ยงบ�งสั่วินข้องกิจกรรมหรือผิลัง�นทั�งหมดท่�มห�วิิทย�ลััยได้ดำเนินก�รเพัื�อให้
บรรลุัสูั่เป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนท่�กำหนดไวิ	้
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SDG 12 : Responsible Consumption and Production
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:  ขจััดความยากจัน

: ขจััดความอดอยากสร้้างความมั�นคงทางอาหาร้

: ส่งเสริ้มความเป็็นอย่่ท่�ด่ของทุกคน

:  ส่งเสริ้มโอกาสในการ้เร่้ยนร่้้

:  สร้้างความเท่าเท่ยมทางเพศสตร่้และความเสมอภาคร้ะหว่างเพศ

: จััดการ้น้ำอย่างยั�งยืนและพร้้อมใช้้สำหรั้บทุกคน

:  ให้ทุกคนเข้าถึึงพลังงานท่�ยั�งยืนได้ตามกำลังของตน

:  ส่งเสริ้มการ้เจัริ้ญเติบโตทางเศร้ษฐกิจัท่�ยั�งยืน

:  ส่งเสริ้มอุตสาหกร้ร้มท่�ยั�งยืนและนวัตกร้ร้ม

:  ลดความเหลื�อมล้ำทั้งภายในและร้ะหว่างป็ร้ะเทศ

:  สร้้างเมืองและการ้ตั้งถึิ�นฐานท่�ป็ลอดภัย

:  สร้้างร่้ป็แบบการ้ผลิตและการ้บริ้โภคท่�ยั�งยืน

:  การ้ดำเนินการ้อย่างเร้่งด่วนเพื�อแก้ป็ัญหาโลกร้้อน

:  อนุร้ักษ์และใช้้ป็ร้ะโยช้น์จัากทรั้พยากร้ทางทะเลอย่างยั�งยืน

:  ส่งเสริ้มการ้ใช้้ป็ร้ะโยช้น์ท่�ยั�งยืนของร้ะบบนิเวศบนบก

:  ส่งเสริ้มสันติภาพและการ้เข้าถึึงร้ะบบยุติธร้ร้มอย่างเท่าเท่ยมกัน

:  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



ช่วยเหลือให้คำ�ปรึกษ� แนะแนวท�ง

ก�รสร้�งธุรกิจแก่ชุมชนในท้องถิ่น

เพื่อขจัดคว�มย�กจน และลดภ�ระ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19

shorturl.asia/JLchS

ข้จัดควิ�มย�กจน



	 ตามมติคณะรััฐมนตรัีเม่�อวัันที่ี�	 27	 กรักฎาคม	 2564	 
เห็็นชอบมาตรัการัการัลดภารัะค่าใช้จ่่ายด้านการัศึึกษาของนิสิิต
นักศึึกษาในสิถาบันอุดมศึึกษาภาครััฐและเอกชนของกรัะที่รัวังการั
อุดมศึึกษา	วัิที่ยาศึาสิตรั์	 วัิจ่ัยและนวััตกรัรัม	สิำห็รัับนักศึึกษาชาวั
ไที่ยรัะดับปรัิญญาตรัีและรัะดับบัณฑิิตศึึกษาทีุ่กห็ลักสิูตรั	
มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 จึ่งได้ออกปรัะกาศึฯ	 เรั่�องมาตรัการัการัลด
ภารัะค่าใช้จ่่ายด้านการัศึึกษาของนักศึึกษา	 ภาคการัศึึกษาทีี่�	 1	 
ปีการัศึึกษา	 2564	 เพื่่�อช่วัยเห็ล่อนักศึึกษาที่ี�ได้รัับผลกรัะที่บจ่าก
สิถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดของโรัคติดเช่�อไวัรััสิโคโรันา	 2019	
(COVID-19)	 โดยคำนวัณจ่ากค่าธรัรัมเนียมการัศึึกษา	 และค่า
ธรัรัมเนียมในการัลงที่ะเบียนกรัะบวันวัิชาและค่าลงที่ะเบียนเพื่่�อใช้
บรัิการัของมห็าวัิที่ยาลัย	 ดังนี�	 1)	 สิ่วันทีี่�ไม่เกิน	 50,000	บาที่แรัก 
ให็้ลด	50%	2)	สิ่วันที่ี�เกิน	50,000	บาที่	แต่ไม่เกิน	100,000	บาที่	
ให็้ลด	30%	3)	สิ่วันที่ี�เกิน	100,000	บาที่	ให็้ลด	10%		
	 นอกจ่ากนี�	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	พิื่จ่ารัณาการัขาดแคลน
ทีุ่นที่รััพื่ย์อย่างแที่้จ่รัิงของนักศึึกษามห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	โดยเปิด
รัับสิมัครันักศึึกษาทีุ่กชั�นปีเพื่่�อขอรัับทีุ่นการัศึึกษามห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	สิำห็รัับนักศึึกษาขาดแคลนทุี่นที่รััพื่ย์อย่างแที่้จ่ริัง	ปรัะจ่ำ
ภาคการัศึึกษาที่ี�	1	ปีการัศึึกษา	2564	

	 คณะเกษตรัศึาสิตรั	์มห็าวัทิี่ยาลยัเชียงให็มร่ัว่ัมกบั	ธนาคารั
เพื่่�อการัเกษตรัและสิห็กรัณ์	(ธกสิ.)	จั่ดฝึึกอบรัมเชิงปฏิิบัติการัเร่ั�อง	
“การัผลิตสิตรัอวั์เบอรั์รัีปลอดภัยภายใต้โรังเรั่อนอัตโนมัติ”	 ที่ี�ลด
อุณห็ภูมิด้วัยรัะบบ	Evaporative	Cooling	 System	 เพื่่�อให็้กลุ่ม
เกษตรักรัสิมาชิกของ	 ธกสิ.เพื่ิ�มพืู่นองค์ควัามรัู้และพัื่ฒนาทัี่กษะ 
การัเพื่าะปลูกสิตรัอวั์เบอรั์รัีด้วัยด้วัยเที่คโนโลยีโรังเรั่อนที่ี�ที่ันสิมัย
อย่างครับวังจ่รั	 เม่�อวัันที่ี�	 15	 ตุลาคม	 2563	ณ	 ห็้องปรัะชุมนครั	 
ณ	ลำปาง	คณะเกษตรัศึาสิตรั์	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่

การลดภาระค่่าใช้้จ่่ายด้านการศึึกษาของ
นักศึึกษาหลักสููตรปกติและหลักสููตรนานาช้าติ

โค่รงการฝึึกอบรมหลักสููตร “การผลิต
สูตรอว์์เบอร์รีปลอดภัยภายใต้โรงเรือนอัตโนมัติ” 

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/21904shorturl.asia/Q6GEy
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	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	รั่วัมกับ	ธนาคารัแห็่งปรัะเที่ศึไที่ย	
จ่ัดที่ำแนวัที่างการัแก้ไขปัญห็าที่างด้านการัเงินให็้กับบุคลากรั
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่		โดยมีวััตถุปรัะสิงค์ในการัช่วัยเห็ล่อบุคลากรั
ที่ี�ปรัะสิบปัญห็าด้านการับริัห็ารัจั่ดการัการัเงินสิ่วันบุคคลผ่าน	
“โครังการัคลนิกิห็มอห็นี�”	ซึ่ึ�งเปน็การัให็ค้ำปรักึษาห็ารัอ่ถงึแนวัที่าง
ในการัแก้ไขปัญห็าด้านการัเงิน	 ผ่านผู้เชี�ยวัชาญจ่ากธนาคารัแห็่ง
ปรัะเที่ศึไที่ย	(ธปที่.)	กำห็นดการัให็บ้ริัการัคำปรึักษาทุี่กวันัศุึกรัต์ั�งแต่
เด่อนกรักฎาคม	พื่.ศึ.	2564	เป็นต้นไป	โดยสิามารัถขอรัับคำปรึักษา
ปัญห็าได้โดยตรังทีี่�ธนาคารัแห็่งปรัะเที่ศึไที่ย	

ค่ลินิกหมอหนี�

	 สิำนักงานเลขานุการัคณะกรัรัมการัสิ่งเสิรัิมกิจ่การัอุที่ยาน
วัทิี่ยาศึาสิตรั	์(สิอวั.)	กรัะที่รัวังการัอดุมศึกึษา	วิัที่ยาศึาสิตรั	์วิัจ่ยัและ
นวััตกรัรัม	รั่วัมกับอุที่ยานวัิที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยี	มห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	จั่ดโครังการัสิรั้างผู้ปรัะกอบการัชุมชน	(Local	Startups)	 
ภายใต้แผนงานการัสิ่งเสิรัิมการันำนวััตกรัรัมไปใช้ปรัะโยชน์ในพื่่�นที่ี�
เพื่่�อพื่ัฒนาสิังคมและชุมชน	 (Area-based	 Innovation	 for	
Community)	ปรัะจ่ำปงีบปรัะมาณ	พื่.ศึ.	2564	โดยมีกลุม่เปา้ห็มาย
คอ่ผูน้ำและกลุม่ชมุชน	วัสิิาห็กจิ่ชมุชน	กลุม่เกษตรักรั	สิห็กรัณท์ี่ี�รัวัม
กลุ่มกันเพ่ื่�อที่ำธุรักิจ่ชุมชน	 ที่ี�มีแนวัควัามคิดและต้องการัใช้องค์
ควัามรัูท้ี่างดา้นวัทิี่ยาศึาสิตรั	์เที่คโนโลยแีละนวัตักรัรัม	ในการัพื่ฒันา
และยกรัะดับผลิตภัณฑิ์ภายในชุมชนให็้มีควัามเป็นอยู่ที่ี�ดีขึ�น	

โค่รงการสูร้างผู้ประกอบการชุ้มช้น 
(Local Startups) 

shorturl.asia/seaOUshorturl.asia/b7aFr
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แบ่งปันน้ำ�ใจ 

สร้�งคว�มปลอดภัย

แก่สุขภ�พ

shorturl.asia/cQzYo

ข้จัดควิ�มอดอย�กสัร้�งควิ�มมั�นคงท�งอ�ห�ร



	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	รั่วัมกับ	สิโมสิรันักศึึกษามห็าวิัที่ยาลัย
เชยีงให็ม	่และสิมาคมนักศึกึษาเกา่มห็าวิัที่ยาลยัเชยีงให็ม	่	จั่ดที่ำโครังการั
รัับอาห็ารัฟรัี	 สิำห็รัับนักศึึกษามห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ที่ี�ได้รัับผลกรัะที่บ
จ่ากสิถานการัณ์แพื่รั่รัะบาดของเช่�อ	 COVID-19	 เพื่่�อแจ่กจ่่ายอาห็ารั
สิำห็รัับนักศึึกษา	 ซึ่ึ�งมีรั้านอาห็ารัภายในมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่เข้ารั่วัม
โครังการัจ่ำนวัน	 12	 รั้าน	 โดยจ่ะแจ่กอาห็ารัฟรีัตั�งแต่เด่อนเมษายน	 –	
พื่ฤษภาคม	2563

	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 รั่วัมกับ	 นักศึึกษาเก่ามห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	และผู้มีจ่ิตศึรััที่ธาในจ่ังห็วััดเชียงให็ม่	จ่ัดตั�งตู้ปันสิุข-	ตู้ปันน�ำใจ่	
เพื่่�อแบ่งปัน	ช่วัยเห็ล่อผู้ได้รัับผลกรัะที่บจ่ากสิถานการัณ์โควิัด-19	อาที่ิ	
อาห็ารัแห็ง้	น�ำด่�ม	เครั่�องอุปโภค-บริัโภค	และสิิ�งของทีี่�จ่ำเปน็ตอ่การัดำรัง
ชีวัิตโดยการันำสิิ�งของจ่ำเป็นนำมาใสิ่ภายในตู้ปันสุิข-ตู้ปันน�ำใจ่	ได	้

 โค่รงการรับอาหารฟรี สูำหรับนักศึึกษา มช้. 

ตู้ปันสุูข - ตู้ปันน�ำใจ่ 

	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่มุ่งเป็นต้นแบบด้านอาห็ารัปลอดภัย	
ขยายผลสูิ่ภาคปรัะชาสิังคม	 ยกรัะดับสิถานปรัะกอบการั	 OTOP	 และ	
SME	 ตามนโยบายรััฐเพื่่�อยกรัะดับเม่องเชียงให็ม่สิู่การัเป็นเม่อง
อุตสิาห็กรัรัมอาห็ารัและเป็นศูึนย์กลางที่างการัแพื่ที่ย์	 นำนวััตกรัรัม 
การัวัจิ่ยัขบัเคล่�อนการัดแูลสุิขภาพื่และผูสู้ิงอาย	ุซึ่ึ�งถอ่เปน็โมเดลตน้แบบ
ที่ี�เกี�ยวัข้องกับ	 3	 ด้าน	 ค่อ	 การัจ่ัดการัวััตถุดิบ	 การัปรัุงอาห็ารั	 และ 
การัสิ่งเสิรัิมการับริัโภค	 โดยตรัวัจ่สิอบตั�งแต่ผู้ปรัะกอบการัรั้านค้าไปยัง
แห็ล่งวััตถุดิบ	รัวัมที่ั�งอบรัมให็้ควัามรัู้แก่ผู้บริัโภค	เพื่่�อให็้ทีุ่กคนในชุมชน
เป็นสิ่วันห็นึ�งของการัสิรั้างควัามปลอดภัยในอาห็ารั
	 นอกจ่ากนั�น	 สิถาบันวัิจ่ัยวัิที่ยาศึาสิตรั์สิุขภาพื่	 มห็าวิัที่ยาลัย
เชยีงให็ม	่ไดจ้่ดักจิ่กรัรัมการัสิรัา้งกลุม่ผูผ้ลิตอาห็ารัปลอดภัย	เพื่่�อสิง่เสิริัม
กรัะบวันการัผลิต	 และการัจ่ัดการัพื่่ชผักปลอดสิารัเคมีฆ่่าแมลง 
อย่างครับวังจ่รั	 รัวัมถึงขยายแห็ล่งจ่ำห็น่าย	 เพื่่�อเพื่ิ�มที่างเล่อกสิำห็รัับ 
ผู้บรัิโภค	 โดยเกษตรักรัจ่ัดจ่ำห็น่ายผักปลอดภัย	 ไรั้สิารัเคมี	 ด้วัยตนเอง	
ณ	ศึูนย์อาห็ารัมห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	ทุี่กวัันอังคารัและพื่ฤห็ัสิบดี

Food Safety CMU: มหาวิ์ทยาลัยเชี้ยงใหม่
อาหารปลอดภัย ระยะท่ี 3 

shorturl.asia/ovRjk

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

shorturl.asia/cQzYo
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นำ�นวัตกรรมด้�นก�รแพทย์

ส่งเสริมชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดี

แก่ชุมชน

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

สั่งเสัริมควิ�มเป็็นอยู่ท่�ด่ข้องทุกคน



	 มู ลนิ ธิ โ รั งพื่ยาบาลสิวันดอก	 คณะแพื่ที่ยศึาสิตรั์	
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 มูลนิธิพื่ัฒนามห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 และ
ห็น่วัยทัี่นตกรัรัมพื่รัะรัาชที่าน	คณะที่นัตแพื่ที่ยศึาสิตร์ั	มห็าวิัที่ยาลัย
เชยีงให็ม	่พื่ร้ัอมดว้ัย	ผูอ้ำนวัยการัโรังพื่ยาบาลสิอง	พื่ร้ัอมที่มีที่นัตกรัรัม 
พื่ยาบาล	ผู้ช่วัยที่ันตแพื่ที่ย์	 และอาสิาสิมัครัสิาธารัณสิุขห็มู่บ้านใน
พื่่�นที่ี�	 และจ่ิตอาสิา	 รั่วัมออกห็น่วัยแพื่ที่ย์เคล่�อนที่ี�	 ปฏิิบัติงานให็้
บรักิารัรักัษาที่างการัแพื่ที่ยแ์กพ่ื่รัะภิกษุสิงฆ่	์สิามเณรั	และปรัะชาชน
โดยรัอบชุมชนโรังเรัียนวัังฟ่อนวัิที่ยา	พื่รัะปริัยัติธรัรัม	แผนกสิามัญ
ศึึกษา	 อำเภอสิอง	 จ่ังห็วััดแพื่รั่	 ซึ่ึ�งครัอบคลุมการัตรัวัจ่สิุขภาพื่	 
ตรัวัจ่ห็มู่โลห็ิต	ตรัวัจ่ห็ู	ฝึังเข็มแผนจ่ีน	รัักษาโรัค	บรัิการัแวั่นสิายตา	
งานที่ันตกรัรัมและเภสิัชกรัรัม

หน่ว์ยแพทย์เค่ลื่อนท่ี

	 ตามพื่รัะรัาชดำริัของสิมเด็จ่พื่รัะกนิษฐาธิรัาชเจ่้า	 กรัมสิมเด็จ่พื่รัะเที่พื่รััตนรัาชสุิดาฯ	 สิยามบรัม 
รัาชกุมารัี	 ให็้จ่ัดตั�ง	 “ศึูนย์แก้ไขควัามพื่ิการับนใบห็น้าและกะโห็ลกศึีรัษะ”	 รั่วัมกันรัะห็วั่างมห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่และสิำนักงานพัื่ฒนาวิัที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยีแห็่งชาติ	 สิวัที่ช.	 เพื่่�อเฉลิมพื่รัะเกียรัติสิมเด็จ่ 
พื่รัะเที่พื่รััตนรัาชสิุดาฯ	สิยามบรัมรัาชกุมารัี	เน่�องในวัโรักาสิเจ่รัิญพื่รัะชนมายุ	65	พื่รัรัษา	โดยโครังการันี�มี
วััตถุปรัะสิงค์	เพื่่�อดูแลผู้ป่วัยยากไรั้และครัอบครััวัทีี่�มีควัามพิื่การับนใบห็น้าและกะโห็ลกศีึรัษะให็้เข้าถึงการั
รักัษาและมคีณุภาพื่ชวีัติที่ี�ด	ีพัื่ฒนาเครัอ่ขา่ยควัามรัว่ัมมอ่ดา้นการัรักัษาพื่ยาบาลและงานวัจิ่ยักบัศูึนยส์ิมเดจ็่
พื่รัะเที่พื่รััตนรัาชสิุดาฯ	สิยามบรัมรัาชกุมารัี	 โรังพื่ยาบาลจุ่ฬาลงกรัณ์	 สิภากาชาดไที่ย	คณะแพื่ที่ยศึาสิตรั	์
จุ่ฬาลงกรัณ์มห็าวัิที่ยาลัย	 อีกทัี่�งได้รัับการัสินับสินุนด้านเที่คโนโลยี	 และการัดำเนินงานควัามรั่วัมม่อแบบ
บูรัณาการัข้ามศึาสิตรั์สิาขาวัิชา	ได้แก่	คณะแพื่ที่ยศึาสิตรั์	คณะที่ันตแพื่ที่ยศึาสิตรั์	คณะเที่คนิคการัแพื่ที่ย	์ 
คณะวัิศึวักรัรัมศึาสิตรั์	และสิำนักบรัิการัเที่คโนโลยีสิารัสินเที่ศึ

ศึูนย์แก้ ไขค่ว์ามพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีึรษะ มูลนิธิิเทค่โนโลยีสูารสูนเทศึ
ตามพระราช้ดำริ ฯ มหาว์ิทยาลัยเชี้ยงใหม่

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

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

14



	 งานพื่ัฒนานักศึึกษาสิู่สิากลและแนะแนวั	 กองพื่ัฒนา
นักศึึกษา	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 เปิดให็้บริัการัรัับคำปรึักษาด้าน
สิุขภาพื่จ่ิตสิำห็รัับนักศึึกษา	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ผ่านเฟซึ่บุ�ค	
CMU	Mind	 โดยเป็นการัให็้บรัิการัด้านสิุขภาพื่จ่ิต	 แก่นักศึึกษา
มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่		ใน	3	รัูปแบบ	กล่าวัค่อ	1)	เผยแพื่รั่บที่ควัาม
ในการัเสิริัมสิรั้างพื่ลังใจ่และควัามรัู้ด้านสิุขภาพื่จิ่ต	 2)	 ตรัวัจ่สิอบ
สิุขภาพื่จิ่ตผ่านแบบวััดพื่ลังใจ่และแบบปรัะเมินในรัะบบ	CMU	SIS	
และ	3)		นัดห็มายเพื่่�อพืู่ดคุยกับนักจ่ิตวัิที่ยา	นักศึึกษาสิามารัถขอรัับ
คำปรัึกษาโดยการัสิ่งข้อควัามผ่านช่องที่างเฟซึ่บุ�กที่ี�	https://www.
facebook.com/CMUMind	เพื่่�อนดัห็มาย	ห็รัอ่โที่รั	09	7924	8000	
ในวัันจ่ันที่รั์	-	ศึุกรั์	เวัลา	08.30	-	16.30	น.	โดยไม่มีค่าใช้จ่่าย

	 สิำนักงานมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้จ่ัดโครังการั การ
รณรงค์์ห้้ามสููบบุห้ร่� โค์รงการสูำนัักงานัสู่เข่ียว มช (Anti-smoking 
campaign, Green Office Project, CMU)	ขึ�น	เม่�อวันัทีี่�	3	สิงิห็าคม	
2564	เพื่่�อรัณรังค์ห็้ามสิูบบุห็รัี�	การัควับคุมมลพื่ิษที่างอากาศึภายใน
สิำนักงาน	โดยมีการัรัณรังค์	ดังนี�
	 1.	การัรัณรังค์การัไม่สิูบบุห็รัี�
		 2.	การัติดสิัญลักษณ์เขตปลอดบุห็รัี�
	 3.	การัจ่อดรัถกรัุณาดับเครั่�องยนต์
	 นอกจ่ากนั�น	ศึาสิตรัาจ่ารัย	์ดรั.วิัภาดา	คุณาวิักติกลุ	คณบดี
คณะพื่ยาบาลศึาสิตรั์	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ปรัะธานสิมาพื่ันธ ์
เคร่ัอข่ายแห็่งชาติเพื่่�อสัิงคมไที่ยปลอดบุห็รัี�	 จั่งห็วััดเชียงให็ม่	 
รั่วัมเปิดงาน	“ขับเคล่�อนเลิกสิูบ	ลดเช่�อ	ป้องกันวัิกฤต	COVID-19	
จ่ังห็วััดเชียงให็ม่”	ในวัันศุึกรั์ที่ี�	22	พื่ฤษภาคม	2563	โดยภายในงาน
มีพิื่ธีมอบอุปกรัณ์และสิ่�อในการัรัณรังค์เน่�องในวัันงดสิูบบุห็รัี�โลก

บริการให้ค่ำปรึกษาด้านสุูขภาพจ่ิตสูำหรับ
นักศึึกษา มหาวิ์ทยาลัยเชี้ยงใหม่ (CMU Mind)

โค่รงการขับเค่ลื่อนเลิกสููบ ลดเช้ื�อ ป้องกันว์ิกฤต 
COVID-19 

https://greenoffice.oou.cmu.ac.th/activity/9a9e2f0ed47cb686f461f259a0b0734a

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

ด้�นก�รศึกษ�สู่ชุมชน

อย่�งยั่งยืน

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

สั่งเสัริมโอก�สัในก�รเร่ยนรู้



	 คณะวัิที่ยาศึาสิตรั์	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 เป็นเจ่้าภาพื่ 
จ่ัดงานสิัปดาห็์วิัที่ยาศึาสิตรั์แห็่งชาติ	 สิ่วันภูมิภาค	ปรัะจ่ำปี	 2564	
รัะห็วั่างวัันทีี่�	 18	 สิิงห็าคม	 2564	 และ	 27	 -	 28	 สิิงห็าคม	 2564	 
ณ	คณะวิัที่ยาศึาสิตรั์	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ในรูัปแบบ	Online	โดย
บางกิจ่กรัรัมจ่ัดในรัูปแบบ	Onsite	ซึ่ึ�งในปี	2564	ได้กำห็นดห็ัวัข้อ	
(Themes)	ในการัจ่ัดงานมุ่งเน้นวัิที่ยาศึาสิตรั์เพื่่�อการัพื่ัฒนาที่ี�ยั�งย่น	
(Science	for	SDGs,	Science	for	everyone)	ภายในงานปรัะกอบ
ด้วัยกิจ่กรัรัม	นิที่รัรัศึการัเที่ิดพื่รัะเกียรัติฯ	นิที่รัรัศึการัวัิที่ยาศึาสิตรั์
และเที่คโนโลยี	และกิจ่กรัรัมจ่ากภาควัิชาและศึูนย์วิัจ่ัยฯ
	 การัจ่ัดงานครัั�งนี�มีวััตถุปรัะสิงค์เพื่่�อสินับสินุนและเปิด
โอกาสิให็้เยาวัชนได้แสิดงที่ักษะ	 ควัามรัู้ควัามสิามารัถที่าง
วัิที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยีต่อสิาธารัณชน	 เพื่่�อกรัะตุ้นให็้เยาวัชน
และปรัะชาชนได้มีสิ่วันรั่วัม	 และตรัะห็นักถึงควัามสิำคัญของ
วัิที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยีที่ี�เป็นพื่่�นฐานสิำคัญในการัพื่ัฒนา
ปรัะเที่ศึ	 ตลอดจ่นเพื่่�อสิ่งเสิริัมให็้เกิดควัามรั่วัมม่ออันดีรัะห็วั่าง
ห็น่วัยงานทีี่�เกี�ยวัข้อง	

	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	ได้จ่ัดกิจ่กรัรัม	CMU	OPEN	HOUSE	ONLINE	
2020	 ในรูัปแบบออนไลน์	 รัะห็ว่ัางวัันทีี่�	 14	 -	 15	 พื่ฤศึจิ่กายน	 2563	 ผ่าน	 
2	ช่องที่าง	ดังนี�

1.	 โปรัแกรัม	Zoom	:	Webinar	
2.	 Facebook	Live	(https://www.facebook.com/cmuofficial)

	 เพื่่�อเผยแพื่รัข่อ้มลูห็ลกัสิตูรัรัะดบัปรัญิญาตรั	ีที่ั�งห็ลกัสิตูรัภาษาไที่ยและ
ห็ลักสูิตรันานาชาติ	และกรัะจ่ายโอกาสิให็้นักเรัียน	นักศึึกษา	ครัู	ผู้ปกครัอง	และ
ผู้สินใจ่ที่ั�วัไปสิามารัถเข้าถึงข้อมูลห็ลักสิูตรัและข้อมูลที่างการัศึึกษาของ
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้อย่างสิะดวักและรัวัดเรั็วั

งานสัูปดาห์ว์ิทยาศึาสูตร์แห่งช้าติ สู่ว์นภูมิภาค่ 

CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020 

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

shorturl.asia/7NXSC
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	 คณะนิติศึาสิตรั์	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้จ่ัดให็้มีโครงการอบรมหลัักสููตร
กฎหมายปกครองแลัะวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง ร่�นที่ี� 3	 โดยมีวััตถุปรัะสิงค์เพ่ื่�อสิรั้าง
มาตรัฐานในการัพื่ัฒนาศึักยภาพื่และเพิื่�มขีดควัามสิามารัถของบุคลากรัภาครััฐและบุคคล
ที่ี�สินใจ่ที่ั�วัไป	 อีกที่ั�งสิามารัถนำควัามรัู้ทีี่�ได้รัับไปปรัับใช้ในการัปฏิิบัติงานในสิ่วันที่ี�ตน
เกี�ยวัข้อง	ให็้ทัี่นกับการัเปลี�ยนแปลงในปัจ่จุ่บัน	โดยจั่ดการัอบรัมแบ่งเป็น	2	ห็ลักสิูตรั	ค่อ	
1)	สิำห็รัับห็ลักสิูตรัทีี่�ได้รัับการัรัับรัองจ่าก	ก.ศึป.	2)	ห็ลักสิูตรัวัุฒิบัตรั	โดยเปิดรัับสิมัครั
สิำห็รัับผู้ที่ี�มีวัุฒิการัศึึกษาด้านนิติศึาสิตรั์และไม่มีวัุฒิดังกล่าวั	 กำห็นดเปิดโครังการัฯ	
รัะห็วั่างเด่อนกันยายน	2564	–	เมษายน	2565	เรีัยนทุี่กวัันเสิารั์และวัันอาทิี่ตย์

	 คณะศึึกษาศึาสิตรั์	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	จั่ดโครังการัสิ่งเสิรัิมการัเรัียนรัู้
ภาษาไที่ยแก่นักเรีัยนและชุมชนบนพื่่�นที่ี�สิูงฯ	 ลงพื่่�นที่ี�นิเที่ศึและติดตามการัจ่ัด
กิจ่กรัรัมการัเรัียนรัู้ภาษาไที่ยแก่นักเรัียนบนพื่่�นที่ี�สิูงปรัะกอบด้วัยครูั	 15	 คน	 จ่าก	 
4	 โรังเรัียน	 (โรังเรัียนบ้านอูตูม	 โรังเรัียนบ้านยางเปา	 โรังเรัียนผีปานเห็น่อ	 และ
โรังเรัียนบ้านนาเกียน)	 และจ่ัดกิจ่กรัรัมสิำห็รัับนักเรัียนชั�นปรัะถมศึึกษาและ
มัธยมศึึกษาตอนต้น	 จ่ำนวัน	 224	 คน	 โดยมีวััตถุปรัะสิงค์เพื่่�อสิ่งเสิรัิมควัามรัู้ด้าน
ภาษาไที่ยแก่นักเรัียนบนพื่่�นที่ี�สิูง	 ผ่านกิจ่กรัรัมการัผลิตสิ่�อ	 การัสิันที่นาการั	 และ 
จ่ัดกิจ่กรัรัมการัเรัียนรัู้แบบบูรัณาการัภาษา	ศึิลปะ	และชุมชน	เพื่่�อพื่ัฒนาที่ักษะการั
สิ่�อสิารัของผู้เรัียนบนพ่ื่�นที่ี�สิูงต่อไป	ณ	 โรังเรัียนบ้านอูตูม	 อำเภออมก๋อย	 จ่ังห็วััด
เชียงให็ม่	ในรัะห็วั่างวัันที่ี�	25	-	26	กุมภาพื่ันธ์	2563

โค่รงการอบรมหลักสููตรกฎหมายปกค่รอง
และวิ์ธิีพิจ่ารณาค่ดีปกค่รอง รุ่นท่ี 3

โค่รงการสู่งเสูริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียน
และชุ้มช้นบนพื�นท่ีสููง ตามแนว์พระราช้ดำริของสูมเด็จ่
พระกนิษฐาธิิราช้เจ่้า กรมสูมเด็จ่พระเทพรัตนราช้สูุดาฯ 
สูยามบรมราช้กุมารี ประจ่ำปีงบประมาณ พ.ศึ. 2563

shorturl.asia/tPpKk

https://academicser.edu.cmu.ac.th/news/1809-o6b4v0nu3hl0o1ljvxq3
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บรรลุุคว�มเท่�เทียมกันท�งเพศ 

พัฒน�บทบ�ทสตรีเพื่อเกิดคว�ม

เสมอภ�คอย่�งแท้จริง

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

สัร้�งควิ�มเท่�เท่ยมท�งเพัศสัต้ร่แลัะควิ�มเสัมอภ�คระหวิ่�งเพัศ



	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้ออกปรัะกาศึมห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	 เรั่�อง	 การัแต่งกายและข้อปฏิิบัติสิำห็รัับผู้ เข้ารัับ
พื่รัะรัาชที่านปรัิญญาบัตรั	 ในพิื่ธีพื่รัะรัาชที่านปรัิญญาบัตรั	
มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่โดยอนญุาตให็บ้ณัฑิติแตง่กายตามเพื่ศึสิภาพื่	
เข้ารัับพื่รัะรัาชที่านปรัิญญาบัตรัในปี	พื่.ศึ.	2563	โดยผู้ที่ี�จ่ะเข้ารัับ
พื่รัะรัาชที่านปริัญญาบัตรัต้องย่�นคำรั้องต่อมห็าวิัที่ยาลัยฯ	 เพื่่�อขอ
อนุญาตแต่งกายในพิื่ธีตามเพื่ศึสิภาวัะทีี่�แตกต่างจ่ากเพื่ศึกำเนิด		
เน่�องจ่ากเร่ั�องนี�เป็นเร่ั�องละเอียดอ่อนและแตกต่างจ่ากแนวัปฏิิบัติ
ของมห็าวัิที่ยาลัยทีี่�ถ่อปฏิิบัติมาโดยตลอด	

การแต่งกายตามเพศึสูภาพเข้ารับพระราช้ทาน
ปริญญาบัตรของมหาว์ิทยาลัยเชี้ยงใหม่

	 จ่ากข้อมูลปี	พื่.ศึ.	2564	พื่บวั่านักศึึกษาผู้สิมัครัเข้าศึึกษา
ตอ่ในคณะวัศิึวักรัรัมศึาสิตรั	์มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่ในรัะดบัปรัญิญา
ตรัีปรัะกอบด้วัยนักศึึกษาเพื่ศึชายต่อนักศึึกษาเพื่ศึห็ญิง	 จ่ำนวัน 
รัอ้ยละ		55:45	ดงันั�น	คณะวัิศึวักรัรัมศึาสิตรั	์จ่งึไดเ้ปดิห็ลกัสิตูรัภายใต้
โครังการั	Women	 in	Engineering	 โดยผู้สิมัครัต้องเป็นนักเรัียน
เพื่ศึห็ญิงเที่่านั�น	 เปิดรัับสิมัครันักเรัียนผู้จ่บการัศึึกษาสิายสิามัญ
แผนการัเรัียนวิัที่ยาศึาสิตรั์-คณิตศึาสิตรั์ห็รั่อเทีี่ยบเที่่าและมีผลการั
เรัยีนเฉลี�ยสิะสิมชั�นมธัยมศึกึษาปทีี่ี�	4	-	6	(5	เที่อม)	ไมน่อ้ยกวัา่	3.50	
ผู้สิมัครัสิามารัถย่�นแฟ้มสิะสิมผลงาน	พื่รั้อมสิ่งเรีัยงควัามเพื่่�อแสิดง
แนวัคิดวั่ามีควัามตั�งใจ่ทีี่�จ่ะปฏิิบัติตัวัเป็นวัิศึวักรัที่ี�ดีและมีควัามเป็น
ผู้นำด้านวิัศึวักรัรัม	ซึ่ึ�งเปิดรัับนักศึึกษาเพื่ศึห็ญิงจ่ำนวัน	10	คนต่อปี

โค่รงการ Women in Engineering

shorturl.asia/std4U

shorturl.asia/d5MgB
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shorturl.asia/L4XKj

	 สิถาบันนโยบายสิาธารัณะ	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม ่
จ่ัดกิจ่กรัรัม	 Online	 Exhibition	 เกี�ยวักับการัสิำรัวัจ่แนวัคิดของ 
ผู้ห็ญิงในห็ลากห็ลายวััยสิะที่้อนผ่านมุมมองด้านควัามรัู้สิึกและ 
ควัามเป็นอยู่ของผู้ห็ญิงภายใต้สิถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดของ 
โรัค	COVID-19	และการัปรัับตัวั	ควัามกังวัลและควัามคาดห็วัังของ
คนไที่ย	ผ่านหั็วัข้อ	Women	Li(fe)brary	Talk	สิำรัวัจ่ผ่านการัเก็บ
ข้อมูล	 Online	 และการัสิัมภาษณ์จ่ากสิตรัีกลุ่มตัวัอย่างจ่ำนวัน	
1,003	คน	ต่อสิถานการัณ์โรัครัะบาดในปี	2564	เพื่่�อลดควัามเสีิ�ยง
ด้านสิุขภาพื่และการัดำรังชีวัิตและสิะที่้อนแนวัคิดดังกล่าวัไปยัง
รััฐบาล

Women Leading Our Connected World 
(WOW) Season 2: 
Ordinary Women
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สร้�งระบบก�รจัดก�ร 

ก�รอนุรักษ์ ก�รว�งแผนใช้น้ำ� 

สู่ชุมชนอย่�งยั่งยืน

จัดก�รน�ำอย่�งยั�งยืนแลัะพัร้อมใชั้้สัำหรับทุกคน



	 สิำนักบรัิการัวิัชาการั	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ดำเนิน
โครังการัจ่ดัที่ำสิ่�อวัดีทิี่ศัึนอ์อนไลน	์ธนาคารัน�ำใตด้นิ	(Groundwater	
Bank)	 โดยได้รัับควัามรั่วัมม่อจ่าก	 เที่ศึบาลตำบลเม่องงาย	 
อำเภอเชียงดาวั	 จ่ังห็วััดเชียงให็ม่	 ในการัสินับสินุนถ่ายที่ำวัีดิที่ัศึน์	
ซึ่ึ�งวััตถุปรัะสิงค์ในการัจ่ัดที่ำสิ่�อวัีดิที่ัศึน์ออนไลน์	ธนาคารัน�ำใต้ดินนี�	
เพื่่�อสิรั้างองค์ควัามรัู้ในการัแก้ปัญห็าภัยแล้งในชุมชนผ่านคลัง 
ควัามรัูแ้ละเผยแพื่รัอ่งคค์วัามรัูผ้า่นสิ่�อออนไลนท์ี่ี�ปรัะชาชนสิามารัถ
เขา้ถงึไดง้า่ยในยคุปจั่จ่บุนั	สิง่เสิรัมิและถา่ยที่อดองคค์วัามรัูเ้กี�ยวักบั
การัสิรั้างธนาคารัน�ำใต้ดินที่ี�สิามารัถสิรั้างขึ�นได้เองในชุมชน	 
เตรัียมพื่รั้อมแก้ไขปัญห็าการัขาดแคลนน�ำใช้ที่างการัเกษตรัยามทีี่�
เกิดภัยแล้ง	 ก่อให็้เกิดผลผลิตตามที่ี�คาดห็วัังและสิรั้างรัายได้ให็้แก่
ชมุชนไดอ้ยา่งยั�งยน่	เม่�อวันัศึกุรัท์ี่ี�	5	มิถนุายน	2563	ณ	ตำบลเม่องงาย 
อำเภอเชียงดาวั	จั่งห็วััดเชียงให็ม่

	 คณะวัทิี่ยาศึาสิตรั	์มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่ไดท้ี่ำแบบจ่ำลอง
การัไห็ลของน�ำบาดาลใน	 3	 มิติโดยจ่ำลองการัไห็ลของน�ำบาดาล
ภายใต้สิภาวัะไม่คงทีี่�	 โดยรัวับรัวัมข้อมูลจ่ากพื่่�นที่ี�แอ่งน�ำบาดาล
เชียงให็ม่	 ลำพืู่น	 ซึ่ึ�งเป็นเขตชุมชนห็นาแน่นและมีปรัิมาณการัใช ้
น�ำสิูงเพื่่�อปรัะเมินปรัิมาณน�ำบาดาลกักเก็บ	 ปรัิมาณน�ำฝึนที่ี�เติม 
น�ำบาดาลในแต่ละปี	โดยศึึกษาข้อมูลที่างธรัณีวัิที่ยา	อุที่กธรัณีวัิที่ยา	
อุตุนิยมวิัที่ยา	การัใช้ปรัะโยชน์ที่ี�ดิน	และปรัิมาณการัใช้น�ำในพื่่�นที่ี�
แอง่น�ำบาดาลเชียงให็ม-่ลำพื่นู	อันเน่�องมาจ่ากการัเปลี�ยนแปลงของ
สิภาพื่ภูมิอากาศึทีี่�สิ่งผลให็้เกิดภัยแล้ง	 ฝึนไม่ตกตามฤดูกาล	 สิ่งผล
ให็น้�ำบาดาล	รัะดับต่�นเกิดลดรัะดับลงอยา่งตอ่เน่�อง	ซึ่ึ�งเปน็สัิญญาณ
บ่งชี�ให็้เห็็นถึงปริัมาณการัใช้น�ำอย่างไม่สิมดุลกับอัตรัาเติมน�ำโดย
ธรัรัมชาติ	
	 จ่ากการัศึึกษานี�พื่บวั่า	 ปรัิมาณการัใช้น�ำอย่างปลอดภัย 
ซึ่ึ�งไม่ที่ำให็้รัะดับน�ำบาดาลลดลงเร็ัวัเกินไป	 (Safe	 Yield)	 มีค่า	 
51	ล้านลูกบาศึก์เมตรั

ธินาค่ารน�ำใต้ดิน (Groundwater Bank) 

แบบจ่ำลองการไหลของน�ำบาดาลใน 3 มิติ

https://www.uniserv.cmu.ac.th/news/100366/
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	 สิำนักสิ่งเสิริัมศึิลปวััฒนธรัรัม	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ดำเนินนโยบาย 
ดา้นสิิ�งแวัดลอ้มตามเกณฑิส์ิำนกังานสิเีขยีวั	(Green	Office)	ของกรัมสิง่เสิริัมคณุภาพื่
สิิ�งแวัดล้อม	กรัะที่รัวังที่รััพื่ยากรัธรัรัมชาติและสิิ�งแวัดล้อม	โดยกำห็นดมาตรัการัการั
ใช้พื่ลังงานและที่รััพื่ยากรัของสิำนักฯ	ปรัะจ่ำปี	พื่.ศึ.	2564	และขอควัามรั่วัมม่อจ่าก
บคุลากรัทุี่กคน	ร่ัวัมมอ่กนัปรัะห็ยดัพื่ลงังาน	และที่รัพัื่ยากรั	โดยถ่อเป็นห็น้าทีี่�รับัผดิชอบ
ในการัปฏิิบัติงาน	 ดังนี�	 1)	 มาตรัการัการัปรัะห็ยัดน�ำ	 ค่อ	 การัใช้น�ำปรัะปาอย่าง
ปรัะห็ยัด	ห็มั�นตรัวัจ่สิอบการัรัั�วัซึ่ึมของน�ำอย่างสิม�ำเสิมอ	เพื่่�อลดการัสิูญเสิียน�ำอย่าง
เปล่าปรัะโยชน์	ไม่เปิดน�ำที่ิ�งไวั้ขณะล้างห็น้า	แปรังฟัน	ฟอกสิบู่ล้างม่อ	ปิดก�อกน�ำให็้
สินิที่ทุี่กครัั�งเม่�อเลิกใช้น�ำ	เป็นต้น	2)	มาตรัการับำรัุงรัักษา	ค่อ	ห็มั�นตรัวัจ่สิอบและ
ซึ่่อมแซึ่มรัอยรัั�วัต่างๆ	 ของอุปกรัณ์อย่างสิม�ำเสิมอ	 ห็ากพื่บจุ่ดที่ี�มีการัรัั�วัไห็ล	 ให็้
ซึ่่อมแซึ่ม/แจ่้งซึ่่อมที่ันที่ี	 เพ่ื่�อลดการัสูิญเสิียน�ำ	 และควัรัเล่อกใช้สิุขภัณฑิ์ทีี่�มีรัะบบ
ปรัะห็ยัดน�ำ

	 ที่มีวัจิ่ยัจ่ากคณะวัศิึวักรัรัมศึาสิตรั	์มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่ไดด้ำเนนิการัวัจิ่ยั
และพื่ฒันารัะบบสิารัสินเที่ศึสิำห็รับัเฝึา้รัะวังั	ตดิตาม	ตรัวัจ่สิอบปรัมิาณ	และคณุภาพื่
น�ำรั่วัมกับ	 องค์กรัปกครัองสิ่วันที่้องถิ�น	 และตัวัแที่นปรัะชาชน	 เพื่่�อนำเสินอรัะบบ	
ตลอดจ่นห็ารัอ่	กำห็นดตำแห็นง่ตดิตั�งสิถานวีัดัปรัมิาณ	และคณุภาพื่น�ำแบบโที่รัมาตรั	
ในตำแห็น่งทีี่�เห็มาะสิมของแม่น�ำปิง	แม่น�ำกวัง	และแม่น�ำวััง	โดยจ่ะติดตั�งสิถานีวััด
ปรัิมาณ	และคุณภาพื่น�ำแบบโที่รัมาตรั	(Quality	and	Quantity	water	station:	
QQ)	จ่ำนวัน	20	สิถานี	ซึ่ึ�งแต่ละสิถานีปรัะกอบด้วัยรัะบบตรัวัจ่วััดย่อย	2	รัะบบ	สิ่ง
ข้อมูลแบบตามเวัลาจ่ริัง	(Real	time)	ได้แก่	1)	รัะบบตรัวัจ่วััดรัะดับน�ำ	ตรัวัจ่วััดค่า
รัะดับน�ำในลำน�ำ	และปรัิมาณน�ำฝึน	2)	รัะบบตรัวัจ่วััดคุณภาพื่น�ำเบ่�องต้น	ตรัวัจ่วััด
ค่าออกซิึ่เจ่นละลาย	 (Dissolved	 Oxygen:	 DO),	 อุณห็ภูมิ,	 ค่าการันำไฟฟ้า	
(Electrical	Conductivity),		และค่าควัามเป็นกรัด-เบสิของน�ำ	(pH)	เป็นต้น
	 รัะบบนี�	 จ่ะสิ่งข้อมูลแบบ	 Real	 time	 เพื่่�อใช้ปรัะโยชน์ในการัเฝึ้ารัะวััง	 
แจ่้งเต่อนภัยและดำเนินการับรัิห็ารัจ่ัดการัน�ำ	 ทัี่�งกรัณีน�ำเสิียและน�ำที่่วัมได้อย่าง 
ที่ันที่่วังที่ี	 นอกจ่ากนี�	 ยังมีรัะบบสิารัสินเที่ศึฐานข้อมูลกลางที่ี�เอ่�อต่อการัวัางแผน	
พื่ัฒนาซึ่ึ�งที่้องถิ�นสิามารัถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้เอง	 ถ่อเป็นการัพื่ัฒนาเครั่อข่าย 
การับรัิห็ารัจ่ัดการัพื่่�นที่ี�	 ปรัะชาชนและชุมชนโดยรัอบเกิดควัามตรัะห็นักในการัใช้
ปรัะโยชน์จ่ากลำน�ำได้อย่างยั�งย่น	 อีกที่ั�งเป็นต้นแบบการัพื่ัฒนา	 และอยู่รั่วัมกัน
รัะห็วั่างชุมชน	ตลอดจ่นการัอนุรัักษ์ที่รััพื่ยากรัน�ำ	สิ่งเสิรัิมภาพื่ลักษณ์	ให็้เป็นเม่อง
ที่่องเที่ี�ยวัทีี่�น่าอยู่ต่อไป		

มาตรการประหยัดน�ำ 
สูำนักสู่งเสูริมศึิลปว์ัฒนธิรรม มช้. 

ระบบสูารสูนเทศึสูำหรับเฝึ้าระว์ัง ติดตาม ตรว์จ่สูอบปริมาณ 
และคุ่ณภาพน�ำ
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ให้ทุกคนเข้้�ถุ่งพัลัังง�นท่�ยั�งยืนได้ต้�มกำลัังข้องต้น

รักษ�สิ่งแวดล้อม 

และสร้�งพลังง�นจ�กธรรมช�ติ 

เพื่อพัฒน�พลังง�นสะอ�ด

อย่�งยั่งยืน



	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	รั่วัมกับ	บรัิษัที่	บีซีึ่พื่ีจี่	จ่ำกัด	(มห็าชน)	ลงนาม
สิัญญาควัามรั่วัมม่อโครังการัผลิตไฟฟ้าจ่ากพื่ลังงานแสิงอาทิี่ตย์บนห็ลังคา	โดย
มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่จ่ะเป็นผู้รัับซึ่่�อไฟฟ้าจ่ากบีซึ่ีพื่ีจ่ี	 ซึ่ึ�งเป็นผู้ลงทุี่น	 พัื่ฒนา	
ติดตั�ง	 และบริัห็ารัจั่ดการัรัะบบผลิตไฟฟ้าจ่ากพื่ลังงานแสิงอาทิี่ตย์บนห็ลังคา
อาคารัภายในมห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่จ่ำนวันกวั่า	150	อาคารั	รัวัมถึงรัะบบกัก
เก็บพื่ลังงาน	(Energy	Storage	System)	รัวัมกำลังการัผลิตติดตั�งขั�นต�ำ	12	
เมกะวััตต์	เป็นรัะยะเวัลา	20	ปี		ทัี่�งนี�	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	ตั�งเป้าห็มายเป็น
มห็าวิัที่ยาลัยอัจ่ฉริัยะ	(Smart	University)	จ่ากการัผลิตและซ่ึ่�อขายไฟฟ้าจ่าก
พื่ลังงานสิะอาดภายในมห็าวัิที่ยาลัยด้วัยเที่คโนโลยีบล็อกเชนเพ่ื่�อให็้เกิด
ปรัะสิิที่ธิภาพื่สิูงสิุด	ซึ่ึ�งนอกจ่ากจ่ะเป็นการันำนวััตกรัรัมมาเพื่ิ�มมูลค่าให็้กับการั
ติดตั�งโซึ่ลารั์รัูฟท็ี่อปบนอาคารัต่างๆ	 แล้วั	 การัที่ี�แต่ละอาคารัสิามารัถซึ่่�อขาย
ไฟฟ้ากันเองภายในมห็าวิัที่ยาลัยทัี่�งห็มดโดยไม่มีไฟสิ่วันเกินห็รั่อเห็ล่อใช้	 ไม่
กลายเปน็ของเสิยีห็รัอ่สิญูเปลา่	จ่ะที่ำให็เ้กิดเศึรัษฐกจิ่ห็มนุเวัยีน	ห็รัอ่		Circular	
Economy	อันเป็นแนวัที่างในการัพื่ัฒนาธุรักิจ่อย่างยั�งย่น

	 ศึูนย์ถ่ายที่อดเที่คโนโลยีและต้นแบบรัะบบผลิตก�าซึ่ไบโอมีเที่นอัด	CBG	(Compressed	Biomethane	Gas)	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม	่
ซึ่ึ�งเป็นควัามรั่วัมม่อรัะห็วั่าง	3	องค์กรั	ได้แก่	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	บรัิษัที่	ซึ่ีพื่ีพื่ี	จ่ำกัด	(โรังงานสิกัดน�ำมันปาล์ม)	อำเภอบางสิะพื่านน้อย	
จ่ังห็วััดปรัะจ่วับคีรัีขันธ์	และ	ฝึ่ายธุรักิจ่	NGV	บรัิษัที่	ปตที่.จ่ำกัด	(มห็าชน)	ได้จ่ัดตั�งขึ�นเพื่่�อผลิตเช่�อเพื่ลิงสิำห็รัับยานยนต์ที่ดแที่นการัใช้ก�าซึ่
ธรัรัมชาติอัดสิำห็รัับยานยนต์	(NGV)	ซึ่ึ�งเป็นการัผลิตเชิงพื่าณิชย์แห็่งแรักของ	มช.	ดำเนินงานโดย	สิถาบันวัิจั่ยและพัื่ฒนาพื่ลังงานนครัพื่ิงค์	
ภายใต้งบปรัะมาณเงินรัายได้มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	จั่ดตั�งเม่�อวัันทีี่�	19	กันยายน	2562	โดยผลิตก�าซึ่	CBG	ที่ี�มีกำลังการัผลิต	6	ตันต่อวััน	และ
จ่ำห็น่ายให็้กับที่าง	บริัษัที่	ปตที่.จ่ำกัด(มห็าชน)	มาแล้วัไม่น้อยกวั่า	100	ตัน		

โค่รงการผลิตไฟฟ้าจ่ากพลังงานแสูงอาทิตย์บนหลังค่า
กับมหาว์ิทยาลัยเชี้ยงใหม่

ศึูนย์ผลิตก๊าซ CBG  จ่ังหว์ัดประจ่ว์บค่ีรีขันธิ์  “เชิ้งพาณิช้ย์แห่งแรกของ มช้.“ 
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	 อุที่ยานวิัที่ยาศึาสิตรั์ภาคเห็น่อ	 จ่ังห็วััดเชียงให็ม่	 รั่วัมกับ
สิถาบันวิัจ่ัยวัิที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยี	และคณะวัิศึวักรัรัมศึาสิตรั์	
มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่ไดค้ดิคน้รัะบบผลติไฟฟา้พื่ลงังานแสิงอาที่ติย์
สิำห็รัับรัะบบลดควัามช่�นอากาศึในห็้องเก็บเมล็ดกาแฟให็ ้
กลุ่มวิัสิาห็กิจ่ชุมชน	 โดยได้สิ่งมอบพื่รั้อมติดตั�งรัะบบดังกล่าวั	 
ณ	 กลุ่มวัิสิาห็กิจ่ชุมชมห็มู่	 9	 กาแฟเลอตอโกล	 อำเภอที่่าสิองยาง	
จ่ังห็วััดตาก	เม่�อวัันที่ี�	23	มิถุนายน	2564	

	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้จ่ัดตั�งสิถานีอัดปรัะจุ่ไฟฟ้า
พื่ลังงานสิะอาด	(Charging	Station)	จ่ากพื่ลังงานโซึ่ลารั์เซึ่ลล์ของ
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 โดยสิามารัถรัองรัับยานยนต์ได้ทัี่�งรัถแบบ	
Hybrid	 ที่ี�มีการัใช้ไฟฟ้ารั่วัมกับเครั่�องยนต์สิันดาปภายใน	 Plugin	
Hybrid	(PHEV)	และรัถไฟฟ้าที่ี�ใช้ไฟฟ้า	100%	(All	Electric	Car)	
ใช้เวัลาในการัชารั์จ่แต่ละครัั�งปรัะมาณ	30-40	นาทีี่	สิำห็รัับรัถยนต์
ไฟฟ้าทีี่�นั�งสิ่วันบุคคลไม่เกิน	 5	 ที่ี�นั�ง	 วัิ�งได้รัะยะที่างมากกวั่า	 150	
กิโลเมตรัต่อครัั�ง	 	 โดยที่างสิถานีฯ	 ได้เปิดให็้บรัิการัฟรัี	 ตั�งแต่ปี	 
พื่.ศึ.	 2561	 จ่นถึงปัจ่จุ่บัน	 และกำลังจ่ะดำเนินการัให็้บริัการัผ่าน
แอปพื่ลิเคชนั	EleXA	ของการัไฟฟา้ฝึา่ยผลติในวันัที่ี�	1	ตลุาคม	2564	
อตัรัาคา่บรักิารั	6.50บาที่/kWh	เพื่่�อให็ท้ี่กุคนสิามารัถเขา้ถงึพื่ลงังาน
สิมัยให็ม่ที่ี�ยั�งย่นในรัาคาที่ี�ย่อมเยา	 และช่วัยลดการัปล่อยก�าซึ่
คารั์บอนไดออกไซึ่ด์ได้มากถึงรั้อยละ	20	
	 สิถานีอัดปรัะจุ่ไฟฟ้าพื่ลังงานสิะอาด	(Charging	Station)	
นับเป็นเที่คโนโลยีและนวััตกรัรัมพื่ลังงานสีิเขียวัทีี่�สิำคัญ	 ที่ี�จ่ะช่วัย
ผลักดันให็้มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ต่อยอดควัามเป็นมห็าวัิที่ยาลัย 
สิีเขียวั	 ลดการัพื่ึ�งพื่าน�ำมันเช่�อเพื่ลิงและลดผลกรัะที่บด้าน 
สิิ�งแวัดล้อม	ก้าวัสิู่	CMU	Smart	City-Clean	Energy	มห็าวัิที่ยาลัย
อัจ่ฉรัิยะ	พื่ลังงานสิะอาด	เพื่่�อการัพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสูงอาทิตย์สูำหรับ
ระบบลดค่ว์ามช้ื�นอากาศึในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ

สูถานีอัดประจุ่ไฟฟ้า มช้.(Charging Station) 
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ส่งเสริมร�ยได้และสร้�ง 

คว�มสุขจ�กก�รทำ�ง�น 

อย่�งยั่งยืน

สั่งเสัริมก�รเจริญเต้ิบโต้ท�งเศรษฐกิจท่�ยั�งยืน
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	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	ได้รัับอนุมัติจ่ากกรัะที่รัวังการัอุดมศึึกษา	วิัที่ยาศึาสิตรั์	วิัจั่ยและนวััตกรัรัม	เป็นห็น่วัยงานจ่้าง	ของโครังการั
จ่้างงานปรัะชาชน	มช.	จ่้างงานในรัะยะทีี่�	2	จ่ำนวัน	2,963	อัตรัา	รัะยะปฏิิบัติงาน	3	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนกรักฎาคม-กันยายน	2563	ที่ั�งนี�มี
บุคลากรัของมห็าวัิที่ยาลัย	และภาคีเครั่อข่าย	333	โครังการั	ได้นำควัามรูั้	เที่คโนโลยี	และนวััตกรัรัม	มาสิรั้างการัเรัียนรัู้	ฝึึกฝึนทัี่กษะ	และ
ช่วัยปรัับกรัะบวันการัคิดของผู้รัับจ่้างงาน	เพื่่�อให็้เกิดที่ักษะให็ม่จ่ากการัปฏิิบัติจ่รัิง	ได้กรัะบวันการัคิดแบบให็ม่	ก่อให็้เกิดที่ำงานห็ลากห็ลาย
ลักษณะ	เช่น

1.	 การัพื่ัฒนาที่ักษะต่างๆ	ที่างด้านวัิชาการั	ที่ี�เกี�ยวัข้องกับการัพื่ัฒนาชุมชน
2.	 ฐานข้อมูลที่รััพื่ยากรัที่้องถิ�นเพื่่�อพื่ัฒนาเศึรัษฐกิจ่และสิิ�งแวัดล้อมอย่างยั�งย่น	ตามแนวัที่างของงานฐานที่รััพื่ยากรัที่้องถิ�น	ของ	

เครั่อข่าย	อพื่.สิธ.
3.	 การัฝึึกที่ักษะควัามชำนาญเฉพื่าะด้านในการัปรัะกอบอาชีพื่
4.	 การัฝึึกฝึนเป็นผู้ปรัะกอบการั	SME	ห็รั่อ	Start	up	เป็นต้น

	 ตามทีี่�	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่จั่ดตั�งกองทีุ่นสิำรัองเลี�ยงชีพื่	ซึ่ึ�งเรัิ�มต้นเม่�อ
วัันทีี่�	 1	 กรักฎาคม	 2556	 เพื่่�อสินับสินุนให็้พื่นักงานมห็าวิัที่ยาลัยมีการัออม 
ในรัะห็วั่างปฏิิบัติงาน	 และจ่ะได้มีทีุ่นที่รััพื่ย์ไวั้สิำห็รัับเลี�ยงชีพื่ในวััยเกษียณ	 ซึ่ึ�ง 
มห็าวิัที่ยาลัยฯ	สินับสินุนการัออมโดยจ่่ายเงินสิมที่บเข้ากองทีุ่นในอัตรัารั้อยละ	5	
ของเงินเด่อน	ทุี่กเด่อน	และให็้สิมาชิกสิามารัถหั็กเงินสิะสิมของตนเองเข้ากองทุี่น	
ในอัตรัารั้อยละ	5	–	15	ของเงินเด่อน
	 ในป	ี2563	มห็าวิัที่ยาลัยเชยีงให็ม	่ไดด้ำเนินการัโครังการัอบรัมในรูัปแบบ	
Webinar	 ให็้ควัามรัู้เร่ั�องกองทีุ่นสิำรัองมห็าวิัที่ยาลัยให็ม่	 โดยวัิที่ยากรัจ่ากบริัษัที่
ห็ลักที่รััพื่ย์จ่ัดการักองทีุ่น	 กสิิกรัไที่ย	 จ่ำกัด	 มาให็้ควัามรัู้เกี�ยวักับกองทีุ่นสิำรัอง
เลี�ยงชีพื่	 อัพื่เดที่สิถานการัณ์เศึรัษฐกิจ่และการัลงทีุ่น	 โดยให็้ควัามรัู้แก่สิมาชิก	 4	
ด้านดังนี�

1.	 กองทีุ่นสิำรัองเลี�ยงชีพื่ค่ออะไรั	และสิิที่ธิปรัะโยชน์ที่างภาษี
2.	 ข้อบังคับกองทุี่นของมห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ภายใต้กองทุี่นสิำรัอง

เลี�ยงชีพื่	เค	มาสิเตอรั์	พูื่ล	ฟันด์	ซึึ่�งจ่ดที่ะเบียนแล้วั	
3.	 นโยบายการัลงทุี่น
4.	 การัสิมัครัเข้าเป็นสิมาชิก	และการัเข้าถึงข้อมูลข่าวัสิารั

โค่รงการ จ่้างงานประช้าช้น มช้. 

การอบรมให้ค่ว์ามรู้ของกองทุนสูำรองเลี�ยงช้ีพแบบ Webinar 
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	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้จ่ัดปรัะชุมและอยู่ในรัะห็วั่างการั
พื่ิจ่ารัณามอบสิวััสิดิการัแก่บุคลากรัมห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	แบ่งเป็น	
3	ปรัะเด็นห็ลัก	กล่าวัค่อ
 ประเด็ีนที่ี� 1 เร่�อง เงินสูวิัสูดีิการค�ารักษาพิยาบาลั 
(20,000 บาที่)	รัับเงินสินับสินุนค่ารัักษาพื่ยาบาล	การัที่ำปรัะกัน
สิุขภาพื่เพื่ิ�มเติม	การัรัับเงินสิบที่บเพื่ิ�มเติมในวััยเกษียณ	จ่ากกองทีุ่น
สินับสินุนปรัะกนัสิงัคม	ผา่นกองที่นุสิวัสัิดิการัพื่นกังานมห็าวัทิี่ยาลยั
เชียงให็ม่
 ประเดี็นที่ี� 2 เร่�อง เงินช่�วิยเหลั่อกรณีออกจากงาน	เม่�อ
ที่ำงานครับ	25	ปี	และห็รั่ออายุ	55	ปี	กองทีุ่นสิวััสิดิการัพื่นักงาน
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่จ่ะมอบสิวััสิดิการัเงินช่วัยเห็ล่อในอัตรัาที่ี�สิูง
กวั่าเดิมในโครังการัเกษียณก่อนกำห็นด
 ประเดี็นที่ี� 3 เร่�อง การปรับช่่�อตำแหน�งของบ่คลัากรสูาย
ปฏิิบัติการ “ตำแหน�งพินักงานปฏิิบัติงาน”	การัปรัับช่�อตำแห็น่ง
ของงานเพื่่�อให็้สิอดคล้องกับลักษณะงานที่ี�ที่ำและเอ่�อปรัะโยชน์ใน
การัขอตำแห็น่งชำนาญการัในลักษณะงานที่ี�ปฏิิบัติ	 สิ่งผลถึงควัาม
ก้าวัห็น้าในชีวัิตการัที่ำงานของบุคลากรัมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่

	 สิำนักพื่ัฒนาคุณภาพื่การัศึึกษา	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	
จ่ัดการัสิัมมนาที่างวัิชาการัและนิที่รัรัศึการัตลาดนัดผู้ปรัะกอบการั	
สิห็กจิ่ศึกึษา	มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่(Cooperative	Education	Fair	
2020)	ครัั�งที่ี�	2	ในวัันพืุ่ธทีี่�	12	กุมภาพัื่นธ์	2563	ณ	ศึาลาอ่างแก้วั	
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 สิำห็รัับนักศึึกษาที่ี�กำลังจ่ะไปปฏิิบัติสิห็กิจ่
ศึกึษาในปกีารัศึกึษา	พื่.ศึ.	2563	โดยมอีาจ่ารัย	์และผูแ้ที่นจ่ากสิถาน
ปรัะกอบการั	 จ่ำนวัน	 550	 คน	 เข้ารั่วัม	 ทัี่�งนี�เพื่่�อเปิดโอกาสิ	 ให็้
นกัศึกึษาไดพ้ื่บปะผูป้รัะกอบการั	และเกิดควัามรัว่ัมมอ่ในการัพัื่ฒนา
ห็ลักสิูตรัสิห็กิจ่ศึึกษา	 รัะห็วั่างผู้แที่นจ่ากสิถานปรัะกอบการักับ
คณะ/วัิที่ยาลัย	อีกทัี่�งยังเปิดเวัทีี่เสิวันามุมมองต่าง	ๆ	เพื่่�อที่รัาบถึง
ผลสิะที่อ้นการัดำเนนิงาน	สิห็กจิ่ศึกึษา	และเกดิการัแลกเปลี�ยนเรัยีน
รัู้รั่วัมกันรัะห็วั่างผู้แที่นจ่ากสิถานปรัะกอบการั	 นักศึึกษา	 และ
อาจ่ารัย์

สูว์ัสูดิการของพนักงานมหาว์ิทยาลัยเช้ียงใหม่ 

การสูัมมนาทางวิ์ช้าการและนิทรรศึการตลาดนัด
ผู้ประกอบการสูหกิจ่ศึึกษา มหาว์ิทยาลัยเช้ียงใหม่ 
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พัฒน�ง�นวิจัย เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์

อย่�งแท้จริง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ระดับพื้นฐ�นสู่ระดับช�ติ และน�น�ช�ติ

สั่งเสัริมอุต้สั�หกรรมท่�ยั�งยืนแลัะนวัิต้กรรม
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	 อุที่ยานวัิที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยีมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ริัเรัิ�มโครังการั	 
การักรัะตุ้นการัสิรั้างห็น่วัยวัิจ่ัยและพื่ัฒนาในสิถานปรัะกอบการั	 จ่ำนวัน	 10	 กลุ่ม
ปรัะเภที่ธุรักิจ่	ได้แก่

1.	 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมยานยนต์สิมัยให็ม่
2.	 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมอิเล็กที่รัอนิกสิ์อัจ่ฉริัยะ
3.	 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมที่่องเทีี่�ยวักลุ่มรัายได้ดีและการัที่่องเที่ี�ยวัเชิงสุิขภาพื่
4.	 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมการัเกษตรัและเที่คโนโลยีชีวัภาพื่
5.	 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมแปรัรัูปอาห็ารั
6.	 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมหุ็่นยนต์เพื่่�อการัอุตสิาห็กรัรัม
7.		 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมการับินและโลจิ่สิติกสิ์
8.		 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมเช่�อเพื่ลิงชีวัภาพื่และเคมีชีวัภาพื่
9.		 กลุ่มอุตสิาห็กรัรัมดิจ่ิทัี่ล
10.		กลุ่มอุตสิากรัรัมการัแพื่ที่ย์ครับวังจ่รั

	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่สินับสินุนการันำ	 4	 บรัิษัที่	 Deep	 Tech	 Startup	 ได้แก่	 
1)	บรัิษัที่	โนเว็ัม	อินโนเวัชั�น	จ่ำกัด	นวััตกรัรัมด้านวิัจ่ัยและพัื่ฒนาอุปกรัณ์รัากฟันเทีี่ยม	2)	บรัิษัที่	
สิไมล์	 ไมเกรัน	 จ่ำกัด	 เป็นแพื่ลตฟอรั์ม	 AI	 เพื่่�อผู้ป่วัยไมเกรัน	 3)	 บรัิษัที่	 ลอจ่ิกซึ่์เอด	 จ่ำกัด	 
ผลิต	GoGo	Board	ชุดห็ุ่นยนต์เพื่่�อการัเรีัยนรัู้สิำห็รัับเยาวัชน	4)	บรัิษัที่	อินโนเอดจ่์	โกโก	จ่ำกัด
ผูอ้อกแบบแพื่ลตฟอร์ัมการัปรัะเมินควัามเจ็่บปวัดในผู้สูิงอายสุิมองเส่ิ�อม	ที่ี�อยูภ่ายใต้การับม่เพื่าะ
ของอุที่ยานวิัที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยี	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	เข้า	“อ่างแก้วั	โฮลดิ�ง”	เพื่่�อเปิด
รัะดมทุี่น	Venture	Capital	ห็นุน	Startup	ใช้เที่คโนโลยีขั�นสูิงต่อยอดสิรั้างมูลค่าที่างธุรักิจ่กวั่า	
3,200	ล้านบาที่	ภายใน	3	ปี	ก่อให็้เกิดการัจ่้างงานมากกวั่า	500	คน	ซึ่ึ�งนักศึึกษาทีี่�จ่บออกมา
ในห็ลาย	ๆ 	สิาขาทีี่�เกี�ยวัข้องมีโอกาสิในการัที่ำงานมากขึ�น	เป็นการัยกรัะดับเศึรัษฐกิจ่และสัิงคม
พื่่�นทีี่�ในอนาคต	และล่าสุิดแม่ข่ายอุที่ยานวัิที่ยาศึาสิตรั์ภาคเห็น่อ	ได้สิรั้างแพื่ลตฟอรั์มในการัปั�น	
Deep	Tech	Startup	จ่ากงานวัิจ่ัยมห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	โดยอาจ่ารัย์	นักวัิจ่ัย	และนักศึึกษา
ที่ี�ที่ำงานวัิจ่ัยนั�น	สิามารัถถ่อห็ุ้นในบริัษัที่ที่ี�ตั�งขึ�นได้	เพื่่�อเช่�อมโยงกับการัขับเคล่�อนเศึรัษฐกิจ่ฐาน
นวัตักรัรัมเชงิพื่่�นที่ี�	สิอดรับักบัภารักจิ่ของมห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็มใ่นการัเปน็มห็าวัทิี่ยาลยัแห็ง่การั
สิรัา้งผูป้รัะกอบการั	และตอบโจ่ที่ยแ์ผนพื่ฒันาเชียงให็มเ่มอ่งแห็ง่สิตารัต์อพัื่	ซึ่ึ�งถอ่เปน็สิว่ันสิำคญั
ในการัยกรัะดับภูมิภาคและปรัะเที่ศึไที่ยต่อไป

โค่รงการกระตุ้นการสูร้างหน่ว์ยวิ์จ่ัยและพัฒนา
ในสูถานประกอบการท่ีมีค่ว์ามพร้อม และมีศึักยภาพ
ในการตั�งหน่ว์ยว์ิจ่ัยและพัฒนา 

การต่อยอดงานว์ิจ่ัยเช้ิงพาณิช้ย์สูู่ บริษัท “อ่างแก้ว์ โฮลดิ�ง จ่ำกัด”

	 โครังการัดังกล่าวัจ่ะมีผู้เชี�ยวัชาญลงพื่่�นทีี่�	ให็้คำปรัึกษา	พื่รั้อมพัื่ฒนาแผนการัพื่ัฒนาห็น่วัยวิัจ่ัยและพื่ัฒนา	(R&D	Blueprint)	และสินับสินุน
ทีุ่นให็้สิถานปรัะกอบการัที่ี�มีศึักยภาพื่และควัามพื่รั้อมในการัสิรั้างห็น่วัยวัิจ่ัยและพื่ัฒนาในสิถานปรัะกอบการั	โดยไม่เสิียค่าใช้จ่่ายในการัรัับการัปรัึกษา
และการัพื่ัฒนาแผน	R&D	Blueprint		
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	 คณะเกษตรัศึาสิตรั์	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้คิดค้นเที่คโนโลยี
การักำจั่ดแมลงและไข่แมลงในข้าวัสิารัด้วัยคล่�นควัามถี�วัิที่ยุ	 (Uniform	
Thermal	Distribution	of	Radio	Frequency	Technology:	UTD	
RF)	 เพื่่�อที่ำให็้อาห็ารัสิะอาดและปลอดภัยโดยใช้เที่คโนโลยีไปที่ดแที่น
สิารัเคมี	โดยใชห้็ลกัการัคล่�นควัามถี�วัทิี่ยทุี่ี�เกดิจ่ากไฟฟา้แรังดันสิงู	สิง่ผา่น
ไปยังข้าวั	 ที่ำให็้เกิดการัสิั�นสิะเท่ี่อนในรัะดับโมเลกุล	 จ่นเกิดพื่ลังงาน
สิะสิมเป็นควัามรั้อนกรัะจ่ายไปอย่างรัวัดเร็ัวัและสิม�ำเสิมอในรัะยะเวัลา
อันสิั�น	 ที่ำให็้สิามารัถกำจั่ดแมลงและไข่แมลงในข้าวัสิารัได้ทัี่�งวังจ่รัชีวัิต	
โดยไม่เกิดการัเปลี�ยนแปลงคุณภาพื่ของข้าวั	
	 นอกจ่ากนี�โครังการัดังกล่าวัเป็นตัวัอย่างในการัถ่ายที่อด
เที่คโนโลยีสิำห็รับัการัใชง้านจ่ริังในเชิงอตุสิาห็กรัรัม	โดยเปดิให็เ้กษตรักรั
สิามารัถนำขา้วัสิารัมาที่ดลองใชเ้ที่คโนโลยีนี�ไดฟ้รั	ีพื่รัอ้มปรัะกันคณุภาพื่
ผ่านเคร่ั�องห็มายรัับรัอง	 UTD	 RF	 และบริัการัออกแบบบรัรัจุ่ภัณฑิ์
นวััตกรัรัมอย่างครับวังจ่รัจ่ากอุที่ยานฯ	 และเป็นทีี่�มาของการัพื่ัฒนา
เที่คโนโลยี	 UTD	 RF	 มาสูิ่	 “เคร่ั�องกำจั่ดมอดและไข่มอดด้วัยคล่�น
ควัามถี�วัทิี่ยุ	(BIO-Q)”	โดยติดตั�งและใชง้านจ่ริังทีี่�โรังสีิสิห็กรัณก์ารัเกษตรั
เพื่่�อการัตลาดลูกค้า	ธกสิ.
	 สิำห็รัับ	เที่คโนโลยี	UTD	RF	เป็นอีกห็นึ�งเที่คโนโลยีที่างเล่อก
ที่ี�น่าสินใจ่สิำห็รัับผู้ปรัะกอบการั	โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง	วัิสิาห็กิจ่ขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	ซึ่ึ�งจ่ะเพื่ิ�มมูลค่าให็้แก่ตัวัผลิตภัณฑิ์	และสิามารัถ
สิรัา้งมลูคา่เพื่ิ�มในเชงิพื่าณชิยไ์ดจ้่ริัง	อกีที่ั�งเปน็	“ตรัาปรัะที่บัรับัรัองควัาม
ปลอดภัยในข้าวั”	 ถ่อเป็นที่างเล่อกให็้แก่ผู้บรัิโภค	 และจ่ะช่วัยสิ่งเสิรัิม
และยกรัะดับมาตรัฐานข้าวัไที่ยอย่างยั�งย่นต่อไป	

เทค่โนโลยี UTD RF 

	 อุที่ยานวิัที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยี	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	
(CMU	STeP)	 เป็นแม่ข่าย	ดำเนินงานรั่วัมกับมห็าวิัที่ยาลัยเครั่อข่ายใน
ภาคเห็น่อ	 สิรั้างโรังงานต้นแบบนวััตกรัรัมอาห็ารัครับวังจ่รัเพื่่�อแก้ไข
ปัญห็าของอุตสิาห็กรัรัมอาห็ารัในพ่ื่�นที่ี�	 และเป็นสิะพื่านเช่�อมโยงการั
ที่ำงานรัะห็วั่างภาครััฐ	มห็าวัิที่ยาลัย	เอกชน	และภาคสิังคม	โดยมีภารักิจ่
ค่อ	ให็้บริัการัและให็้คำปรัึกษาในการัผลิตสิินค้าแปรัรัูป	เช่าใช้เคร่ั�องม่อ
เครั่�องจั่กรัสิำห็รัับผู้ปรัะกอบการัในกลุ่มธุรักิจ่อุตสิาห็กรัรัมอาห็ารั	 
รัวัมถงึบรักิารั	สิง่ตอ่ตรัวัจ่วัดัคณุภาพื่สิารัอาห็ารั	และการัวัเิครัาะห็ต์า่ง	ๆ 	
จ่ากห็้องปฏิิบัติการั	ภายใต้เครั่อข่ายอุที่ยานฯ	อีกที่ั�งช่วัยต่อยอดผลงาน
วัจิ่ยัสิูก่ารัพัื่ฒนาผลิตภัณฑิน์วัตักรัรัมอาห็ารัทีี่�มคีณุภาพื่และมาตรัฐานให็้
เกิดขึ�นจ่รัิงผ่านการัให็้บรัิการัอย่างครับวังจ่รัในปรัิมาณที่ี�เห็มาะสิมกับ
ควัามสิามารัถของภาคเอกชน	โดยเรัิ�มเปิดให็้บรัิการัเม่�อเด่อนกุมภาพื่ันธ์	
ปี	พื่.ศึ.	2563
	 การัที่ำงานของโรังงานต้นแบบนวััตกรัรัมอาห็ารัครับวังจ่รั 
ขณะนี�มีการัที่ำงานรั่วัมกับ	2	กลุ่มห็ลัก	ๆ	ค่อ	SMEs	ปรัะมาณ	80	รัาย	
และ	Startup	20	รัาย	ซึ่ึ�งสิ่วันให็ญ่จ่ะอยู่ในพื่่�นที่ี�ภาคเห็น่อ	โดยจุ่ดเด่น
ของโรังงานต้นแบบค่อการัแปรัรัูปผลิตผลที่างการัเกษตรัเป็นนวััตกรัรัม
อาห็ารั	 และนำไปสูิ่การัยกรัะดับอุตสิาห็กรัรัมอาห็ารัในพื่่�นทีี่�ภาคเห็น่อ
ได้อย่างมั�นคงและยั�งย่นต่อไปในอนาคต

โรงงานต้นแบบนว์ัตกรรมอาหารค่รบว์งจ่ร 
“ต้นทางแห่งค่ว์ามฝึัน” ของ Startup และ SMEs 
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สร้�งโอก�ส ลดคว�มเหลื่่อมล้ำ�

ด้�นก�รศึกษ� สังคม 

เพื่่อเข้�ถึึงก�รศึึกษ� 

อย่�งเท่�เทีียมกััน

ลัดควิ�มเหลืั�อมลั�ำทั�งภ�ยในแลัะระหวิ่�งป็ระเทศ
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	 ศึูนย์ควัามเป็นเลิศึที่างทัี่นตกรัรัมรัากเทีี่ยม	 คณะทัี่นต

แพื่ที่ยศึาสิตรั	์มห็าวิัที่ยาลยัเชียงให็ม	่เรัิ�มตน้ที่ำการัวิัจ่ยัเกี�ยวักับรัากเทีี่ยม

จ่นได้รัับการัรัับรัอง	 รัะบบมาตรัฐาน	 ISO13485	 และ	 CE	 MarkCD	 

จ่ากสิห็ภาพื่ยุโรัป		และพื่รัะบาที่สิมเด็จ่พื่รัะบรัมชนกาธิเบศึรัมห็าภูมิพื่ล

อดุลยเดชมห็ารัาช	บรัมนาถบพิื่ตรั	ได้พื่รัะรัาชที่านช่�อรัากเที่ียมชุดแรัก

นี�วั่า	 “ฟันยิ�ม”	 เพื่่�อช่วัยเห็ล่อผู้ป่วัย	 10,000	 รัาย	 ในโครังการัรัากฟัน

เที่ียมเฉลิมพื่รัะเกียรัติพื่รัะบาที่สิมเด็จ่พื่รัะเจ่้าอยู่ห็ัวั	 เน่�องในโอกาสิ 

พื่รัะรัาชพื่ิธีมห็ามงคลเฉลิมพื่รัะชนมพื่รัรัษา	80	พื่รัรัษา	ใน	พื่.ศึ.	2550	

	 จ่ากนั�นไดท้ี่ำวัจิ่ยัรัว่ัมกบับรัษิทัี่	พื่	ีดบับลวิั	พื่ลสัิ	วัจิ่ยัและพื่ฒันา

รัากเที่ียมอีกรัะบบห็นึ�ง	 ซึ่ึ�งนำมาใช้ได้ทุี่กกรัณีการัรัักษาเพื่่�อให็้ที่ัดเที่ียม

กับรัะบบรัากเที่ียมชั�นนำของต่างปรัะเที่ศึ	จ่นสิามารัถผ่านมาตรัฐาน	CE	

Mark	 เป็นรัะบบทีี่�	 2	 ต่อมาพื่รัะบาที่สิมเด็จ่พื่รัะบรัมชนกาธิเบศึรัฯ	 ได้

พื่รัะรัาชที่านพื่รัะรัาชวัโรักาสิให็ค้ณะนักวัจิ่ยัเขา้เฝึา้ที่ลูละอองธลุพีื่รัะบาที่	

และพื่รัะรัาชที่านช่�อรัากเที่ียมรัุ่นทีี่�	2	นี�วั่า	“ข้าวัอรั่อย”	ให็้แก่กรัะที่รัวัง

สิาธารัณสิุขนำไปรัักษาผู้ป่วัย	ผู้สูิงอายุ	ผู้ด้อยโอกาสิทีี่�มีปัญห็าในการัใสิ่

ฟนัปลอม	8,400	รัาย	ในโครังการัรัากฟนัเที่ยีมและฟนัเที่ยีมพื่รัะรัาชที่าน	

999	ชุด	เน่�องในโอกาสิ	พื่รัะรัาชพิื่ธมีห็ามงคลเฉลมิพื่รัะชนมพื่รัรัษา	7	รัอบ	

5	ธันวัาคม	2554

	 อีกที่ั�ง	ได้รัับพื่รัะบรัมรัาโชวัาที่เร่ั�อง	“ค้นควั้า	ปฏิิบัติ	พื่ัฒนา”	

เพื่่�อสินองพื่รัะรัาชดำรัิดังกล่าวันี�	ควัามเป็นเลิศึที่างที่ันตกรัรัมรัากเทีี่ยม	

รั่วัมกับบรัิษัที่	 พื่ี	 ดับบลิวั	 พื่ลัสิ	 ในการัวิัจ่ัยและพัื่ฒนา	 “รัากฟันเทีี่ยม

ขนาดเล็กเพ่ื่�อช่วัยยึดฟันเที่ียมแบบถอดได้”	 ซึ่ึ�งรัากฟันเที่ียมนี�สิามารัถ

ฝึังโดยไม่เปิดเห็ง่อก	 ใช้ยึดได้ที่ันที่ี	 ได้รัับรัางวััลชนะเลิศึนวััตกรัรัมแห็่ง

ชาติ	ด้านสัิงคม	ปรัะจ่ำปี	พื่.ศึ.	2558	และได้รัับรัางวััลเห็รัียญที่องและ

เห็รีัยญเงินกลุ่มนวััตกรัรัมด้านการัแพื่ที่ย์	 จ่ากการัปรัะกวัดและแสิดง

นิที่รัรัศึการังานวัิจ่ัยและสิิ�งปรัะดิษฐ์ในรัะดับนานาชาติ	 “The	 46th 

International	Exhibition	of	Inventions	Geneva”	
	 ที่า้ยสุิด	ไดก้า้วัสิูมิ่ตใิห็มข่องการันำผลงานวิัจ่ยัมาตอ่ยอดในเชิง

พื่าณิชย์	 ภายใต้การัดูแลของอุที่ยานวิัที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยี	

มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	ซึ่ึ�งเป็นนโยบายของมห็าวิัที่ยาลัย	ในการัผลักดัน

ให็้นักวัิจ่ัยต่อยอดผลงานวัิจ่ัยไปสิู่การัเป็น	Startup	จ่ึงได้มีการัจ่ัดตั�งเป็น

บรัษิทัี่เพื่่�อที่ำการัวิัจ่ยัและพัื่ฒนาอุปกรัณร์ัากฟนัเทีี่ยม	NOVEM	DENTAL	

IMPLANT	 ในช่�อ	 Novem	 Innovation	 ซึ่ึ�งพื่ัฒนาขึ�นเพื่่�อให็้สิามารัถ 

เช่�อมต่อกับรัะบบดิจ่ิที่ัลที่างทัี่นตกรัรัม	และรัะบบรัากฟันเทีี่ยม	Novem	

นี�ได้ถูกอนุญาตให็้ใช้สิิที่ธิเพื่่�อนำไปใช้ในโครังการับิ�ก	 ร็ัอค	 (Big	 Rock)	

ของรััฐบาล	โดยกรัะที่รัวังวิัที่ยาศึาสิตรั์และเที่คโนโลยี	(วัที่.)	

	 ดังนั�น	กล่าวัสิรัุปได้วั่าโครังการันี�สิามารัถลดควัามเห็ล่�อมล�ำใน

ด้านการัรัักษา	เม่�อเที่ียบกับมาตรัฐานการัรัักษาทีี่�เป็นเลิศึ		

สูืบสูาน-ต่อยอดนว์ัตกรรมเช้ิงพาณิช้ย์โค่รงการ
นว์ัตกรรมรากฟันเทียม Novem
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	 งานบริัการัสินับสินุนนักศึึกษาพิื่การั	กองพื่ัฒนานักศึึกษา	จ่ัด
โครังการัสิอนเสิรัิมสิำห็รัับนักศึึกษาพื่ิการัปรัะจ่ำภาคเรัียนที่ี�	 2	 ปีการั
ศึึกษา	 2563	 เพื่่�อให็้นักศึึกษาพิื่การัทัี่�ง	 59	 คน	 ได้มีโอกาสิที่บที่วัน 
บที่เรีัยนก่อนสิอบ	 ผ่านผู้สิอนเสิริัมทีี่�มีควัามรัู้และมากปรัะสิบการัณ์ใน
กรัะบวันวัิชานั�น	ๆ	ที่ำให็้นักศึึกษาพื่ิการัเข้าใจ่เน่�อห็าสิารัะของกรัะบวัน
วัิชาเรัียนเพื่ิ�มมากขึ�น	 ฝึึกฝึนวัิธีการัคิดวิัเครัาะห็์และสิังเครัาะห็์ทีี่�นำไปสูิ่
ควัามเขา้ใจ่อยา่งถอ่งแที่แ้ละชดัเจ่นมากขึ�น	รัวัมถึงมคีวัามตอ่เน่�องในการั
พื่ัฒนาที่ักษะด้านการัเรีัยนรัู้และกรัะบวันการัคิด	 ที่ำให็้นักศึึกษาพื่ิการั
สิามารัถรักัษารัะดับผลการัเรัยีนให็ผ้า่นเกณฑิเ์ชน่เดยีวักบันกัศึกึษาที่ั�วัไป	
อีกที่ั�งยังสิ่งเสิริัมให็้นักศึึกษาผู้พิื่การัมีควัามรัับผิดชอบต่อห็น้าทีี่�ขั�น 
พื่่�นฐานของการัใช้ชีวัิตในสัิงคมด้วัยตนเอง	นอกจ่ากนั�นการัสิอนเสิริัมยัง
เป็นการัเสิรัิมสิรั้างคุณลักษณะ	 “จ่ิตอาสิา”	 ให็้เกิดกับนักศึึกษาของ
มห็าวัิที่ยาลัยที่ี�มาช่วัยสิอนเสิริัมให็้กับนักศึึกษาพื่ิการั	 อันเป็นการัสิรั้าง
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ให็้เป็นมห็าวิัที่ยาลัยแห็่งการัเรีัยนรัู้รั่วัมกันอย่าง
แที่้จ่รัิง
	 นอกจ่ากนี�	ยังมีบรัิการัล่ามภาษาม่อสิำห็รัับนักศึึกษาบกพื่รั่อง
ที่างการัได้ยินในภาคเรัียนที่ี�	1/2564	ผ่านรัะบบ	Online	ให็้สิอดคล้อง
กับมาตรัการัป้องกันการัแพื่รั่รัะบาด	COVID-19	และ	WFH	เพ่ื่�อรัักษา
มาตรัฐานการัเรีัยนการัสิอนและมุ่งห็วัังให็้นักศึึกษาพิื่การัเข้าถึงเน่�อห็า
เช่นเดียวักับการัเรีัยนการัสิอนในห็้องเรีัยน

โค่รงการสูอนเสูริมสูำหรับนักศึึกษาพิการ

	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่สิ่งเสิรัิมนโยบายด้านการัทีู่ตโดย
สินับสินุนการัให็้ทีุ่นการัศึึกษาภายใต้โครังการั	TIPP	ซึ่ึ�งเป็นกลไกห็ลักใน
การัขบัเคล่�อนนโยบายที่างการัทีู่ตในรัปูแบบ	Soft	Diplomacy	ที่ี�รััฐบาล
ไที่ยใช้เป็นเครั่�องม่อในการัผลักดันยุที่ธศึาสิตรั์การัต่างปรัะเที่ศึเพื่่�อ
กรัะชับควัามสิัมพื่ันธ์รัะห็วั่างปรัะเที่ศึ	 และมีวััตถุปรัะสิงค์เพื่่�อสิ่งเสิรัิม
ศึักยภาพื่ของห็น่วัยงาน/สิถาบันการัศึึกษาของไที่ยในการัจั่ดห็ลักสิูตรั
นานาชาติให็้เป็นที่ี�ยอมรัับในรัะดับนานาชาติและเพื่่�อสิ่งเสิรัิมให็้ไที่ยเป็น
ศึูนย์กลางควัามรั่วัมม่อเพื่่�อการัพื่ัฒนาที่รััพื่ยากรัมนุษย์รัะดับภูมิภาคใน
สิาขาทีี่�ไที่ยมีควัามพื่รั้อม	รัวัมที่ั�งเพื่่�อเสิริัมสิรั้างเครั่อข่าย	ควัามเช่�อมโยง
และควัามรั่วัมม่อในการัดำเนินงานรั่วัมกัน	 (Institutional	 Linkages)	
รัะห็วั่างห็น่วัยงานและสิถาบันการัศึึกษาของไที่ยกับต่างปรัะเที่ศึ	 โดย
นกัศึกึษามห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็มไ่ดร้ับัการัจ่ดัสิรัรัที่นุปรัะจ่ำป	ี2563-2564	
จ่ำนวัน	51	ทีุ่น	ภายใต้	6	ห็ลักสูิตรั	ได้แก่	1)	Environmental	Science	
2)	Veterinary	Public	Health	3)	Nursing	Science	4)	Public	Policy	
5)	 Food	 Science	 and	 Technology	 6)	 Social	 Science	 and	
Technology	

ทุน THAILAND INTERNATIONAL 
POSTGRADUATE PROGRAMME (TIPP) 

	 คณะศึึกษาศึาสิตรั์	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	ได้รัับการัคัดเล่อกจ่าก	สิำนักงานกองทีุ่น
เพื่่�อควัามเสิมอภาคที่างการัศึึกษา	 (กสิศึ.)	 ให็้เป็นสิถาบันผลิตและพัื่ฒนาครูัภายใต้โครังการั
ครัู(รัักษ์)ถิ�น	 ปีที่ี�	 3	 ในห็ลักสูิตรัสิาขาวิัชาปรัะถมศึึกษา	 เพื่่�อสิรั้างโอกาสิที่างการัศึึกษาและ 
ผลิตครัูรุั่นให็ม่ให็้สิอดคล้องกับควัามต้องการัของโรังเรีัยนในชุมชนในพ่ื่�นที่ี�ห็่างไกลปรัะมาณ	
2,000	แห็่ง	เพื่่�อลดควัามเห็ล่�อมล�ำที่างการัศึึกษา	ด้วัยการัช่วัยเห็ล่อโรังเรัียนซึ่ึ�งปรัะสิบปัญห็า
ขาดแคลนครัู	ซึ่ึ�งจ่ำเป็นต้องได้รัับการัดูแลให็้ดำรังอยู่ต่อไปได้	เพื่่�อสิรั้างโอกาสิที่างการัศึึกษา
ให็้แก่เยาวัชนในที่้องถิ�น	เน่�องจ่ากครัูขอย้ายบ่อย	สิ่งผลให็้ครัูไม่เพื่ียงพื่อกับชั�นเรัียนโดยเฉพื่าะ
ในรัะดับปรัะถมศึึกษา

โค่รงการค่รู(รักษ์)ถิ่น ค่ณะศึึกษาศึาสูตร์ มหาวิ์ทยาลัยเช้ียงใหม่ 
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สร้�งสรรค์ ส่งเสริม สังคม 

วิถีชีวิตล้�นน�สู่คว�มยั่งยืน

ของชุมชน

สัร้�งเมืองแลัะก�รต้ั�งถุิ�นฐ�นท่�ป็ลัอดภัย



	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ในฐานะสิถาบันการัศึึกษาแห็่งแรัก
ในภาคเห็น่อ	 เป็นทีี่�รัวับรัวัมองค์ควัามรัู้ด้านล้านนาคดีศึึกษาทีี่�เข้ม
แขง็ที่ี�สิดุ	สิบ่เน่�องมาจ่ากแผนพื่ฒันาการัศึกึษามห็าวัทิี่ยาลยัเชียงให็ม่	
รัะยะที่ี�	11	ซึ่ึ�งที่ำให็้เกิดยุที่ธศึาสิตรั์ด้านล้านนา	ที่ี�มุ่งเน้นให็้เกิดการั
คน้คว้ัาวัจิ่ยั	ภูมปัิญญาล้านนาในอดีต	และห็ลักสูิตรัการัเรีัยนการัสิอน
เกี�ยวักับ	 “ล้านนาคดีศึึกษา”	 โดยมีควัามรั่วัมม่อของ	 4	 คณะ	 ค่อ	
คณะมนุษยศึาสิตรั์	 คณะสัิงคมศึาสิตรั์	 คณะสิถาปัตยกรัรัมศึาสิตรั์	
และคณะวัิจิ่ตรัศึิลป์	 ก่อให็้เกิดกลยุที่ธ์	 “4	 แจ่่งล้านนา”	 อันได้แก่	
ภูมิปัญญาล้านนา	 คลังควัามรัู้ล้านนา	 ล้านนาสิรั้างสิรัรัค์	 และ 
ภูมิทัี่ศึน์วััฒนธรัรัมล้านนา	 โดยมุ่งเป้าให็้วััฒนธรัรัม	 ปรัะเพื่ณี	 
วัถิชีวิัติลา้นนาให็อ้ยูใ่นวิัถชีวีัติของคนในปจั่จุ่บนัและที่ำให็ว้ัฒันธรัรัม
ล้านนากลับมามีชีวัิตชีวัาอีกครัั�งห็นึ�ง	 โดยมห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้
จ่ัดที่ำพื่่�นที่ี�แห็่งวััฒนธรัรัมและการัสิรั้างสิรัรัค์ในรัูปแบบของกาด
วััฒนธรัรัม	ณ	สิำนักสิ่งเสิรัิมศึิลปวััฒนธรัรัมและห็อศิึลปวััฒนธรัรัม	
มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม	่ซึ่ึ�งจ่ะชว่ัยขับเคล่�อนพื่ลังของการัสิบ่สิานและ
สิรั้างสิรัรัค์อันจ่ะนำมาซึ่ึ�งควัามยั�งย่นในอนาคตของมห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่
	 ดังจ่ะเห็็นได้วั่า	พื่ิพื่ิธภัณฑิ์เรั่อนโบรัาณล้านนา	มช.	ได้รัับ
รัางวััลพื่ิพื่ิธภัณฑิ์และแห็ล่งเรีัยนรัู้ดีเด่น	ปรัะจ่ำปี	2563	(Museum	
Thailand	 Awards	 2020)	 ปรัะเภที่พิื่พื่ิธภัณฑิ์ด้านสัิงคม	 ศิึลปะ	
และวััฒนธรัรัมดีเด่น	ด้านการัอนุรัักษ์และสิ่บสิาน	(พื่.ศึ.	2563)	เม่�อ
วัันทีี่�	17	กันยายน	2563	ณ	ซึ่ี	อาเซึ่ียน	ออดิที่อเรัียม	(C	ASEAN	
Auditorium)	อาคารัไซึ่เบอรั์เวัิลด์	กรุังเที่พื่มห็านครั	

ยุทธิศึาสูตร์ล้านนาสูร้างสูรรค่์
ของมหาว์ิทยาลัยเชี้ยงใหม่ 
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	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 เรัิ�มโครังการัมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่:	
(เม่อง)	 มห็าวิัที่ยาลัยอัจ่ฉริัยะ	 พื่ลังงานสิะอาด	 (CMU	 Smart	 City	 -	
Clean	 Energy)	 โดยได้รัับการัคัดเล่อกจ่ากกองทีุ่นเพื่่�อสิ่งเสิรัิมการั
อนุรัักษ์พื่ลังงาน	กรัะที่รัวังพื่ลังงาน	ให็้เป็น	1	ใน	7	องค์กรัต้นแบบ	ของ
โครังการัสินบัสินนุการัออกแบบเมอ่งอจั่ฉรัยิะ	และไดพ้ื่ฒันามาเปน็	CMU	
Smart	 Campus	 โดยมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้นำจุ่ดเด่นในการัพื่ัฒนา
นวััตกรัรัมด้านพื่ลังงาน	 รัวัมทัี่�งให็้ควัามสิำคัญต่อการัรัักษาสิิ�งแวัดล้อม
อย่างต่อเน่�องยาวันาน	 มาจั่ดที่ำเป็นแผนพัื่ฒนาการัศึึกษามห็าวิัที่ยาลัย
เชียงให็ม่	รัะยะที่ี�	12	(พื่.ศึ.	2560	-	2564)	โดยมียุที่ธศึาสิตรั์เชิงรัุกใน
ด้านนวััตกรัรัมด้านสิิ�งแวัดล้อมและพื่ลังงาน	นำไปสิู่การัออกแบบ	“แผน
แม่บที่การัพัื่ฒนาเม่องอัจ่ฉริัยะ	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 (CMU	 Smart	
City	 -	 Clean	 Energy)”	 โดยมีห็ลักเกณฑิ์ในการัขับเคล่�อน	 ได้แก่	 
การัพื่ัฒนารัูปแบบและโครังสิรั้างของเม่องที่ี�สิอดรัับกับแนวัคิดของ 
เม่องอัจ่ฉรัิยะ	การัสิ่งเสิริัมการัอนุรัักษ์พื่ลังงานและสิิ�งแวัดล้อม	สิ่งเสิรัิม
การัใช้พื่ลังงานที่ดแที่น	 และการันำเที่คโนโลยีสิารัสินเที่ศึ	 และข้อมูล 
มาช่วัยในการับริัห็ารัจ่ัดการัที่รััพื่ยากรั	ใน	4	รัูปแบบได้แก่

1.	 Smart	Energy	-	นำเที่คโนโลยีมาใช้	“อนุรัักษ์พื่ลังงาน”
2.	 Smart	Environment	-	การับรัิห็ารัจ่ัดการั	“สิิ�งแวัดล้อม

อัจ่ฉรัิยะ”
3.	 Smart	 Mobility	 -	 รัะบบสิัญจ่รัอัจ่ฉริัยะสิะดวักและ

ปลอดภัยด้วัยเที่คโนโลยี
4.	 Smart	Community	-	ชุมชนอัจ่ฉรัิยะ

	 สิ่งเสิริัมให็้เกิดควัามสิมดุลรัะห็วั่างธรัรัมชาติและสิิ�งแวัดล้อม
อันงดงาม	และเที่คโนโลยีอันก้าวัห็น้าในฐานะสิถาบันการัศึึกษาแห็่งแรัก
ของล้านนาที่ี�ได้ก้าวัสูิ่การัเป็นต้นแบบเม่องอัจ่ฉรัิยะ	ห็รั่อ	CMU	Smart	
Campus		

เมือง “อยู่ดีมีสูุข” แห่งมหาวิ์ทยาลัยเช้ียงใหม่ 
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	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้กำห็นดยุที่ธศึาสิตรั์ตามพัื่นธกิจ่ 
เชิงรัุก	 นวััตกรัรัมด้านสิิ�งแวัดล้อมและพื่ลังงาน	 โดยใช้แนวัคิดในการั
บรัิห็ารัจ่ัดการับนข้อมูลจ่รัิง	 (Data	Driven	Management)	โดยมีการั
ดำเนินการัเชิงรัุกทัี่�งด้านกายภาพื่	 การัปลูกฝึังจ่ิตสิำนึกให็้นักศึึกษา	
บุคลากรั	 รัวัมไปถึงการับรัิห็ารัจ่ัดการัสิิ�งแวัดล้อม	 รัวัมทัี่�งการัปรัับปรัุง
การัจั่ดการัพื่ลังงานให็้มีปรัะสิิที่ธิภาพื่	 มีเป้าห็มายเป็นผู้นำในการัสิรั้าง
การัจ่ัดการัเที่คโนโลยีนวััตกรัรัมสิีเขียวัที่ี�ยั�งย่น	เพื่่�อนำไปสิู่การัเป็นเม่อง
อัจ่ฉรัิยะต้นแบบและเป็นฐานในการัต่อยอดนำไปใช้พื่ัฒนาเม่องและ
ปรัะเที่ศึ	
	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้มีการัเปิดตัวัรัถไฟฟ้าขนสิ่งมวัลชน
รัุ่นให็ม่	 สิำห็รัับบรัิการันักศึึกษา	 บุคลากรั	 บอกตำแห็น่งรัถและที่ี�นั�ง	 
แบบ	Real	time	ผ่าน	CMU	Mobile	Application	มุ่งสิู่เม่องต้นแบบ
อัจ่ฉรัิยะ	 พื่ลังงานสิะอาด	 ณ	 ศึูนย์กลางขนสิ่งมวัลชนมห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	เม่�อวัันที่ี�	6	มกรัาคม	2564
	 ในปจั่จ่บุนัรัะบบขนสิง่มวัลชนมห็าวิัที่ยาลยัเชยีงให็ม	่ให็บ้รักิารั
ด้วัยยานยนต์ที่ี�ขับเคล่�อนด้วัยพื่ลังงานไฟฟ้าซึึ่�งถ่อเป็นพื่ลังงานสิะอาด
เปน็ห็ลกั	จ่ำนวัน	40	คนั	โดยที่ี�ขนาดและมติขิองรัถเห็มาะสิมกบัการัขบัขี�
ภายในมห็าวัิที่ยาลัย	ปรัับเปลี�ยนรัะบบแบตเตอรัี�เป็นแบบลิเที่ียมไอออน
ฟอสิเฟต	ที่ี�มีปรัะสิิที่ธิภาพื่และอายุการัใช้งานทีี่�เพื่ิ�มมากขึ�น	สิามารัถใช้
งานได้ตลอดทัี่�งวัันต่อการัชารั์จ่	1	ครัั�ง	มีการัใช้เที่คโนโลยีทีี่�ทัี่นสิมัยเพื่่�อ
เพื่ิ�มปรัะสิิที่ธิภาพื่การัให็้บริัการั		

รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ใช้้พลังงานสูะอาด 

shorturl.asia/Mq1wY
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ปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รใช้

ทรัพย�กร และรักษ�สิ่งแวดล้อม 

ผ่�นกระบวนก�ร 3Rs (Reduce, 

Reuse, Recycle) และ Zero Waste

สัร้�งรูป็แบบก�รผิลิัต้แลัะก�รบริโภคท่�ยั�งยืน

shorturl.asia/SritJ



	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่จ่ัดตั�งศึูนย์บรัิห็ารัจ่ัดการัชีวัมวัลครับวังจ่รั	เพื่่�อ
บรัิห็ารัจ่ัดการัขยะมูลฝึอยที่ี�เกิดขึ�นในชุมชนมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่แบบครับ
วังจ่รั	ด้วัยแนวัคิด	Zero	Waste	ค่อ	การัลดปรัิมาณขยะตั�งแต่ต้นที่าง	เพื่่�อให็้
เห็ล่อขยะที่ี�นำไปกำจ่ัดน้อยที่ี�สิุดจ่นกลายเป็นศึูนย์	 และยังเปลี�ยนขยะให็้เป็น
พื่ลังงานนำกลับมาใช้ต่อไป	สิรั้างจิ่ตสิำนึกให็้แก่นักศึึกษาและบุคลากรั	รัวัมทัี่�ง
เป็นต้นแบบให็้แก่ภาคปรัะชาสิังคมวั่า	 การับรัิห็ารัจ่ัดการัขยะและเปลี�ยนขยะ
ให็้เป็นพื่ลังงานสิามารัถเกิดขึ�นได้จ่รัิง	 ภายใต้การัดำเนินงานของสิถาบันวัิจ่ัย
และพัื่ฒนาพื่ลังงานนครัพื่ิงค์	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	(ERDI-CMU)	
	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้สิรั้างควัามรัู้ควัามเข้าใจ่แก่นักศึึกษาและ
บุคลากรัในการัคัดแยกขยะ	ด้วัยการัแบ่งขยะเป็น	6	ปรัะเภที่	 ได้แก่	 1)	 ขยะ
ที่ั�วัไป	/	ขยะเปียก	 (ที่ิ�งลงในถังขยะสิีน�ำเงิน)	2)	ขยะรัีไซึ่เคิล	 /	ขยะขายได้	 /	
ขยะแห็้ง	(ที่ิ�งลงในถังขยะ	สีิเห็ล่อง)	3)	ขยะอินที่รัีย์	ห็รั่อเศึษอาห็ารั	กาก	ไขมัน	
น�ำมันที่อด	(ที่ิ�งในโรังอาห็ารั	และห็้องเตรัียมอาห็ารั)	4)	ขยะอันตรัาย	/	ขยะติด
เช่�อ	(ขยะอันตรัาย	เช่น	ห็ลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	ที่ิ�งลงในถังขยะสิีแดง	สิ่วันขยะ
ติดเช่�อทีี่�เกิดจ่ากการัใช้ในกรัะบวันการัตรัวัจ่วิันิจ่ฉัยที่างการัแพื่ที่ย์	 คัดแยกใน
ถุงขยะสีิแดง	รัวับรัวัมโดยพื่นักงาน	ที่ำควัามสิะอาด)	5)	ขยะชีวัมวัล	(ห็มายถึง	
เศึษห็ญา้	เศึษไม	้-	นำสิง่โรังชวีัมวัลฯ	)	6)	เศึษวัสัิดกุอ่สิรัา้ง	/	โฟม	(สิง่ให็เ้ที่ศึบาล
นำไปกำจ่ัด)		
	 นอกจ่ากนี�	ใชเ้ที่คโนโลยีเขา้มาชว่ัยเพื่ิ�มคุณคา่และมูลคา่ของขยะ	ไดแ้ก่	
เที่คโนโลยีการัคัดแยกขยะ	 เที่คโนโลยีก�าซึ่ชีวัภาพื่สิำห็รัับห็มักย่อยรั่วัม	 และ
เที่คโนโลยีการัผลิตก�าซึ่ไบโอมีเที่นอัด	 (CBG)	 เพื่่�อให็้เกิดกรัะบวันการัจั่ดการั
ขยะแบบครับวังจ่รั	 โดยขยะที่ั�วัไปจ่ะถูกนำไปห็มักย่อย	 เพื่่�อผลิตก�าซึ่ชีวัภาพื่	 
ใช้เป็นเช่�อเพื่ลิงสิำห็รัับผลิตกรัะแสิไฟฟ้าเพื่่�อใช้ในมห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 
และปรัับปรัุงคุณภาพื่เพื่่�อใช้เป็นเช่�อเพื่ลิงสิำห็รัับรัถตู้สิาธารัณะ	ขสิ.มช.	เพื่่�อวัิ�ง 
รัับ	-	สิ่งนักศึึกษาและบุคลากรัในมห็าวัิที่ยาลัย	อีกที่ั�ง	ยังมีการันำขยะพื่ลาสิติก
มาแปรัรูัปกลับมาใช้ให็ม่ในรูัปของสิ่วันผสิมในการัผลิตแอสิฟัลต์คอนกรีัตชนิด
ผสิมรั้อน	 บล็อกปูพื่่�น	 และยางมะตอยชนิดผสิมเสิร็ัจ่ซึึ่�งนับวั่าเป็นพื่ลังงาน
ที่ดแที่นทีี่�มาจ่ากขยะทีี่�เกิดปรัะโยชน์อย่างเป็นรูัปธรัรัมและเห็็นผล	 และ 
ถ่อเป็นการับริัห็ารัจ่ัดการัขยะอย่างยั�งย่น	 และเป็นต้นแบบที่ี�ที่ำได้จ่รัิงเพื่่�อให็้
ห็น่วัยงานต่างเข้ามาศึึกษา

ศึูนย์บริหารจ่ัดการช้ีว์มว์ลค่รบว์งจ่ร

shorturl.asia/84hMz shorturl.asia/DUOCL
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	 สิ่บเน่�องจ่ากโครังการั	CMU	Smart	City	Clean	Energy	
มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็ม	่ไดร้ัว่ัมลงนามในบนัที่กึขอ้ตกลงควัามรัว่ัมมอ่
ภายใตโ้ครังการั	“คนไที่ยไรั	้E-Waste”	กบั	บรัษัิที่	แอดวัานซึ่	์ไวัรัเ์ลสิ	
เน็ที่เวัอรั์ค	 จ่ำกัด	 เพ่ื่�อขยายจุ่ดรัับที่ิ�ง	 E-Waste	 ที่ั�วัมห็าวัิที่ยาลัย	 
18	 จุ่ด	 เพื่่�อช่วัยสิรั้างการัตรัะห็นักรัู้ให็้นักศึึกษาและบุคลากรั	 มช.	
เห็็นถึงอันตรัายของขยะอิเล็กที่รัอนิกสิ์	 สิรั้างเครั่อข่ายในการัดูแล
สิิ�งแวัดล้อม	รัวับรัวัมขยะและกำจั่ดอย่างถูกวัิธี	ช่วัยลดปริัมาณและ
ช่วัยลดมลพื่ษิและสิารัปนเป้�อนของสิารัอนัตรัายจ่ากขยะอเิลก็ที่รัอนกิส์ิ	
อีกที่ั�งช่วัยลดปริัมาณก�าซึ่คารั์บอนไดออกไซึ่ด์	 ซึ่ึ�งสิอดคล้องกับ
ยุที่ธศึาสิตรั์เชิงรัุกของมห็าวัิที่ยาลัยด้านนวััตกรัรัม	 พื่ลังงานและ 
สิิ�งแวัดล้อม		โดยขยะ	E-Waste	ที่ั�งห็มดของโครังการัจ่ะถูกรัวับรัวัม
และนำไปกำจ่ัดแบบถูกวัิธีด้วัยกรัะบวันการั	Zero	Landfilled	

ค่นไทยไร้ E-Waste 

 มห็าวัทิี่ยาลยัเชยีงให็มไ่ดต้รัะห็นกัและแสิดงควัามรับัผดิชอบ
ในควัามปลอดภัยของบุคลากรัที่ี�ที่ำงานในห็้องปฏิิบัติการัวัิจ่ัย	และ
ตรัะห็นักการัรัักษาสิิ�งแวัดล้อมในสัิงคมที่้องถิ�น	 จึ่งได้จ่ัดตั�งศูึนย์	
CMU	 SH&E	 ขึ�น	 เพื่่�อเป็นห็น่วัยงานกลางในการัดูแลรัับผิดชอบ
ครัอบคลุมมาตรัฐานควัามปลอดภัย	3	ด้าน	ค่อ	ควัามปลอดภัยห็้อง
ปฏิิบัติการั	ควัามปลอดภัยที่างชีวัภาพื่	และควัามปลอดภัยที่างรัังสิี	
รัวัมถึงสินับสินุนควัามรัู้ที่างเที่คนิค	 มีการัอบรัมให็้กับนักศึึกษา	
อาจ่ารัย์	 บุคลากรัและนักวัิจ่ัยที่ี�เกี�ยวัข้อง	 เพื่่�อเป็นนโยบายจ่ัดการั
แนวัที่างที่ี�ชัดเจ่นให็้มีมาตรัฐานเดียวักัน

	 ปัจ่จุ่บัน	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้รัับการัสินับสินุนจ่าก
สิำนักงานวัิจ่ัยแห็่งชาติ	 ห็รั่อ	 วัช.	 ให็้เป็นสิถาบันแม่ข่ายดำเนิน	
“โครังการัมห็าวัิที่ยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรัฐานควัามปลอดภัยห็้อง
ปฏิิบัติการั”	เพื่่�อบริัห็ารัจั่ดการัควัามปลอดภัยของห็้องปฏิิบัติการัทีี่�
เกี�ยวัข้องกับสิารัเคมีในภาคเห็น่อตอนบน	และ	“โครังการัเครั่อข่าย
วัจิ่ยัภมูภิาคด้านมาตรัฐานควัามปลอดภยัห็อ้งปฏิบิตักิารั	(ภาคเห็นอ่)” 
เพื่่� อ เป็นต้นแบบมาตรัฐานควัามปลอดภัยห็้องปฏิิบัติการั 
ให็้แก่สิถาบันการัศึึกษา	 มห็าวิัที่ยาลัยในสิ่วันภูมิภาคภาคเห็น่อ
มห็าวิัที่ยาลัยลูกข่ายและห็น่วัยงานทีี่�สินใจ่	
	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 พื่รั้อมยกรัะดับมาตรัฐานควัาม
ปลอดภัยของห็้องปฏิิบัติการัให็้มีควัามก้าวัห็น้า	มีการัพัื่ฒนาที่ี�เป็น
รัะบบและมปีรัะสิทิี่ธภิาพื่	สิามารัถขบัเคล่�อนและเปน็แรังผลกัดนัให็้
เกิดการัดำเนินงานรัะยะยาวัอย่างยั�งย่น	ตลอดจ่นที่ำให็้บุคลากรัที่ั�ง
มห็าวิัที่ยาลัยสิามารัถเข้าถึงการัที่ำงานที่ี�ปลอดภัยและมีสุิขภาพื่ดี

ศึูนย์บริหารจ่ัดการค่ว์ามปลอดภัย อาช้ีว์อนามัย
และสูิ่งแว์ดล้อม มหาวิ์ทยาลัยเช้ียงใหม่
(CMU SH&E)

shorturl.asia/SritJ

shorturl.asia/8KVWA
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รับมือกับก�รเปลี่ยนแปลง 

ด้วยนวัตกรรม

พัฒน�คุณภ�พชีวิต

ดำเนินก�รอย่�งเร่งด่วินเพืั�อแก้ป็ัญห�โลักร้อน

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



	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	ตรัะห็นักถึงควัามสิำคัญ	และพื่รั้อม
เปน็กำลงัสิำคญัในการัรัว่ัมมอ่กนัแกไ้ขปญัห็าห็มอกควันัและ	PM	2.5	
ตลอดจ่นเดินห็น้าพัื่ฒนานวััตกรัรัมให็ม่ๆ	 เพื่่�อรัับม่อวิักฤตฝึุ่นอย่าง
สิรั้างสิรัรัค์	แบบครับทุี่กมิติ	จ่ึงได้จ่ัดตั�งคณะที่ำงานด้านวิัชาการัเพ่ื่�อ
สินับสินุนการัแก้ไขปัญห็าห็มอกควัันภาคเห็น่อ	 ซึ่ึ�งเป็นการัรัวัมตัวั
ของคณาจ่ารัย์ผูช้ำนาญในห็ลายสิาขาวิัชา	ผ่านเคร่ั�องมอ่	5	นวัตักรัรัม
ติดตามคุณภาพื่อากาศึดังนี�

1.	 รัะบบสินับสินุนการัตัดสิินใจ่ในการับริัห็ารัจั่ดการั 
เช่�อเพื่ลิงชีวัมวัล	 (Fire	 Management	 Decision	
Support	System)	ห็รั่อ	FireD	(ไฟดี)	

2.	 รัะบบการัพื่ยากรัณ์คุณภาพื่อากาศึปรัะเที่ศึไที่ย	
“Thai	Air	Quality”	

3.	 NTAQHI	(Northern	Thailand	Air	Quality	Health	
Index	 ห็รั่อ	 ดัชนีคุณภาพื่อากาศึเพื่่�อสุิขภาพื่ 
ชาวัเห็น่อ)	

4.	 DUSTBOY	 เครั่�องวััดปรัิมาณฝึุ่นละอองขนาดเล็กใน
อากาศึด้วัยรัะบบเซึ่นเซึ่อรั์การัตรัวัจ่วััดคุณภาพื่
อากาศึและการัเต่อนภัยมลพิื่ษที่างอากาศึ	

5.	 เที่คโนโลยีอากาศึยานไรั้คนขับตรัวัจ่จั่บควัามรั้อน	
(Thermal	Imaging	UAV)	

	 โดยนวััตกรัรัมดังกล่าวัถ่อเป็นศึูนย์กลางในการัให็้ข้อมูลที่ี�
ถกูตอ้ง	ดำเนนิงานศึกึษาวัจิ่ยั	เสินอแนวัที่าง	และถา่ยที่อดนวัตักรัรัม	
รัวัมถึงนำมาซึ่ึ�งการัพื่ัฒนาเครั่�องม่อที่ี�ช่วัยห็น่วัยงานและปรัะชาชน
สิามารัถติดตามคุณภาพื่อากาศึเพ่ื่�อการัรัับม่อและเฝึ้ารัะวััง		

5 นวั์ตกรรมพัฒนาคุ่ณภาพชี้ว์ิตรับว์ิกฤต 
PM 2.5 สูำหรับช้าว์ มช้.

https://www.cmu.ac.th/th/article/2dec8006-607f-4838-ad7b-3f6cd7062477
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	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้จ่ัดตั�งคณะที่ำงานเพื่่�อสินับสินุน
การัแก้ไขปัญห็าห็มอกควัันภาคเห็น่อ	 ซึ่ึ�งเป็นการัรัวัมตัวัของ
คณาจ่ารัย์ในห็ลายสิาขาวิัชา	ที่ี�จ่ะมาให็้ข้อมูลที่ี�ถูกต้อง	ควับคู่ไปกับ
การัดำเนินงานศึึกษาวิัจ่ัย	เสินอแนวัที่าง	และถ่ายที่อดนวััตกรัรัมใน
การัแกไ้ขปญัห็า	รัวัมถงึเริั�มขบัเคล่�อน	“CMU	Model”	ให็เ้ปน็โมเดล
ต้นแบบการัแก้ปัญห็าห็มอกควัันอย่างเป็นรัูปธรัรัม	 มีการัที่ำงาน
แบบบูรัณาการัทุี่กภาคสิ่วัน	 ที่ั�งภาครััฐ	 ภาคเอกชน	 และให็้ชุมชน 
เข้ามามีสิ่วันรั่วัม	 โดยมีคณะที่ำงานลงพื่่�นที่ี�ปฏิิบัติงานจ่รัิงเพื่่�อ
ที่ำควัามเข้าใจ่ต้นเห็ตุของปัญห็าและควัามต้องการัทีี่�แตกต่างกันใน
แต่ละพื่่�นที่ี�	โดยแนวัคิดของ	CMU	Model	เน้นการัแก้ปัญห็า	3	ด้าน
ห็ลัก	ค่อ	

1.	 การัรัับม่อและป้องกัน	 เพื่่�อลดผลกรัะที่บต่อสิุขภาพื่
ของปรัะชาชน	 เรัิ�มจ่ากการัตรัวัจ่วััดคุณภาพื่อากาศึ 
ในพ่ื่�นทีี่�มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ที่ี�มีการัพัื่ฒนา	 CMU	
mobile	 application	 เพื่่�อรัายงานสิถานการัณ์	 
PM	 2.5	 และรัะบุตำแห็น่งห็้องปลอดฝึุ่นที่ี�มีเครั่�อง
ฟอกอากาศึแบบ	 HEPA	 Filter	 PM2.5	 เพื่่�อให็้
นักศึึกษาและบุคลากรัสิามารัถเข้าไปใช้บรัิการั

2.	 การัเฝึา้รัะวังัการัเกดิไฟ	เพื่่�อลดปรัมิาณการัเกดิห็มอก
ควััน	 โดยติดตั�งเครั่�องตรัวัจ่ติดตามข้อมูลฝึุ่นละออง
ขนาดเล็กและไฟปา่ดว้ัยรัะบบเซ็ึ่นเซึ่อรัแ์บบตน้ที่นุต�ำ	
และเครั่�องตรัวัจ่จ่ับควัามรั้อนห็รั่อการัเกิดไฟโดยใช้
อากาศึยานไรั้คนขับ	(Thermal	Imaging	UAVs)

3.	 การัพัื่ฒนาเศึรัษฐกิจ่และคุณภาพื่ชีวัิตแบบองค์รัวัม	
เพื่่�อให็้ชาวับ้านอยู่กับป่าได้	 โดยมุ่งพื่ัฒนาที่ั�งด้าน
เศึรัษฐกิจ่	สิิ�งแวัดล้อม	สิาธารัณูปโภค	และเสิริัมสิรั้าง
ควัามรัู้ให็้ตรัะห็นักถึงปัญห็าห็มอกควัันและวัาง
แนวัที่างแก้ไข

	 โดยบันไดสิามขั�น	ที่ี�จ่ะก้าวัไปสิู่ที่างออกของการัแก้ปัญห็า
ไฟป่าและห็มอกควัันในภาคเห็น่ออย่างยั�งย่นนี�	ได้นำไปปรัับใช้แล้วั
ที่ี�พื่่�นที่ี�นำรั่องการัพื่ัฒนาเศึรัษฐกิจ่และคุณภาพื่ชีวัิตแบบองค์รัวัม	 
ณ	บ้านป่าตึงงาม	 ตำบลปิงโค้ง	 อำเภอเชียงดาวั	 จั่งห็วััดเชียงให็ม่	 
ซึ่ึ�งอยู่ในเขตอุที่ยานแห็่งชาติศึรัีลานนา		

CMU Model: ค่ิดและทำใหม่หยุดปัญหาไฟป่า
ภาค่เหนืออย่างย่ังยืน 

https://acair.cmu.ac.th/?p=4119
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	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่กำห็นดวิัสิัยที่ัศึน์ด้านการัเป็น
มห็าวิัที่ยาลัยชั�นนำ	มคีวัามรับัผดิชอบตอ่สิงัคม	และสิรัา้งการัพื่ฒันา
สิู่ควัามเป็นเลิศึที่ี�ยั� งย่น	 มียุที่ธศึาสิตรั์ เชิงรัุกด้านนวััตกรัรัม
สิิ�งแวัดลอ้มและพื่ลังงาน	มุง่พื่ฒันามห็าวัทิี่ยาลยัให็เ้ปน็เมอ่งอจั่ฉรัยิะ	
สิ่งเสิรัิมพื่ลังงานสิะอาดและเป็นมิตรักับสิิ�งแวัดล้อม	โดยสิรั้างการัมี
สิว่ันรัว่ัมของบคุลากรัภายในมห็าวัทิี่ยาลยั	ให็ม้คีวัามตรัะห็นกัในดา้น
สิิ�งแวัดล้อมและพื่ลังงาน	 เพื่่�อให็้การัดำเนินงานสิำนักงานสิีเขียวั	
(Green	 Office)	 เกิดสัิมฤที่ธิผลตามเกณฑิ์การัตรัวัจ่ปรัะเมิน
สิำนักงานสิีเขียวัเป็นไปอย่างมีปรัะสิิที่ธิภาพื่	ตาม	6	ตัวัชี�วััดดังนี�	

1.	 นโยบายการัดำเนินการัและการัปรับัปรังุอยา่งตอ่เน่�อง
2.	 การัสิ่�อสิารัและการัสิรั้างจ่ิตสิำนึก
3.	 การัใช้ที่รััพื่ยากรัและพื่ลังงาน
4.	 การัจ่ัดการัของเสิีย

5.	 สิภาพื่แวัดล้อมและควัามปลอดภัย
6.	 การัจั่ดซ่ึ่�อและจั่ดจ่้างทีี่�เป็นมิตรักับสิิ�งแวัดล้อม

	 โดยกำห็นดนโยบายและวัางแผนขบัเคล่�อนการัดำเนนิงาน
โครังการัสิำนักงานสิีเขียวัให็้สิำนักงานมห็าวิัที่ยาลัยเป็นองค์กรัที่ี�ใช้
ที่รััพื่ยากรัอย่างรัู้คุณค่า	 และสิ่งผลกรัะที่บต่อสิิ�งแวัดล้อมน้อยที่ี�สุิด	
และเข้าสิู่การัปรัะเมินตัวัชี�วััดของโครังการัสิ่งเสิรัิมสิำนักงานสิีเขียวั	
(Green	Office)	 โดยกรัมสิ่งเสิรัิมคุณภาพื่สิิ�งแวัดล้อม	 ซึ่ึ�งได้รัับการั
รับัรัองสิำนกังานสิเีขยีวั	(Green	Office)	รัะดบัดเียี�ยม	(ที่อง)	ป	ี2564	
สิรั้างการัมีสิ่วันรั่วัมรัะห็วั่างผู้บรัิห็ารั	 บุคลากรัในสิำนักงานและ
ผู้เกี�ยวัข้องในการัดูแลรัักษาสิิ�งแวัดล้อมภายในสิำนักงานให็้น่าอยู่
อาศึัย	 เอ่�อต่อการัที่ำงานให็้เกิดควัามต่อเน่�องและยั�งย่น	 ตามแผน
พื่ัฒนาการัศึึกษามห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	รัะยะทีี่�	12	(2560	-	2564)

โค่รงการสูำนักงานสูีเขียว์ มช้.

shorturl.asia/Bw5Me
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	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้นำองค์ควัามรัู้ด้านรัะบาดวิัที่ยาโดยใช้ห็ลักการัรั่วัมคิดรั่วัมที่ำแบบพัื่นธมิตรัและควัามรั่วัมม่อจ่ากทุี่กฝึ่าย	
โดยปรัะยุกต์ใช้ห็ลักวิัชาการัผสิมผสิานเพ่ื่�อมากำห็นดยุที่ธศึาสิตรั์การัที่ำงานทีี่�ไม่ติดกรัอบเดิม	 อีกที่ั�งมีการันำข้อมูลเชิงปรัะจั่กษ์มาใช้ในการั
ผลักดันแผน	ใช้ศึักยภาพื่ของนักวัิชาการัมห็าวิัที่ยาลัยสิรั้างองค์ควัามรัู้ทีี่�นำไปสิู่การัปฏิิบัติได้จ่รัิงในชุมชน	รัวัมถึงใช้ที่รััพื่ยากรัและควัามรัู้ของ
คนในชุมชนในการัรั่วัมแก้ปัญห็า	ตลอดจ่นมีการัสิ่�อสิารัควัามเสีิ�ยงและถ่ายที่อดบที่เรีัยนควับคู่ไปกับการัแก้ปัญห็าในแต่ละขั�นตอน	ส่ิบเน่�อง
มาจ่ากเห็ตุการัณ์บาดเจ่็บและเสิียชีวัิตจ่ากแมงกะพื่รัุนพื่ิษในน่านน�ำที่ะเลไที่ย	ดังนั�น	จ่ึงได้ดำเนินการัจ่ัดที่ำอุปกรัณ์ช่วัยบรัรัเที่าและป้องกัน
การับาดเจ่็บจ่ากแมงกะพื่รัุน	ได้แก่	1)	เสิาพื่ยายาลใสิ่น�ำสิ้มสิายชู	2)	เที่ปกาวัสิูญญากาศึสิำห็รัับเก็บและสิ่งตัวัอย่างพื่ิษของแมงกรัะพื่รัุน	และ	
3)	นวััตกรัรัมตาข่ายกั�นแมงกะพื่รัุน

มช้. ร่ว์มแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ 

	 วัิที่ยาลัยการัศึึกษาและการัจ่ัดการัที่างที่ะเล	มห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	จ่ังห็วััดสิมุที่รัสิาครั	จ่ัดกิจ่กรัรัมอบรัมเชิงปฏิิบัติการัเร่ั�อง	
“การัพื่ฒันาผลิตภณัฑิผ์งโรัยขา้วัจ่ากปลา”	ซึ่ึ�งเปน็สิว่ันห็นึ�งของการั
ดำเนินงานโครังการัสิำรัวัจ่ควัามต้องการั	 การัสิรั้างเคร่ัอข่าย	 และ
ติดตามปรัะเมินผลชุมชนและ/ห็รั่อผู้ปรัะกอบการัที่้องถิ�น	 ปรัะจ่ำ
ปีงบปรัะมาณ	 พื่.ศึ.	 2563	 โดยวััตถุปรัะสิงค์ของการัจ่ัดกิจ่กรัรัม
อบรัมในครัั�งนี�	 เพื่่�อตอบสินองควัามต้องการัของชุมชนในพื่่�นทีี่�ใน
จ่ังห็วััดสิมุที่รัสิาครัและพื่่�นทีี่�โดยรัอบ	 รัวัมถึงสิ่งเสิริัมการัสิรั้าง
นวััตกรัรัม	 เพื่่�อสิรั้างผลิตภัณฑิ์มูลค่าเพื่ิ�มจ่ากผลิตภัณฑิ์ที่างที่ะเล	
และเพื่่�อเผยแพื่รั่ควัามรูั้ที่างด้านการัแปรัรูัปผลิตภัณฑิ์ปรัะมงโดย
เฉพื่าะอย่างยิ� งจ่ากปลา	 เพื่่�อพื่ัฒนาผลิตภัณฑิ์จ่ากปลาให็้มี 
ควัามห็ลากห็ลายมากขึ�น	 ซึ่ึ�งก่อให็้เกิดรัายได้และสิรั้างอาชีพื่กับ 
กลุ่มวิัสิาห็กิจ่ชุมชนและบุคคลทัี่�วัไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์์ผงโรยข้าว์จ่ากปลา

shorturl.asia/O08mz

shorturl.asia/RVf7p
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	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้ตรัะห็นักถึงควัามสิำคัญและ
คุณค่าของพื่ะยูน	 ซึ่ึ�งเป็นสัิตวั์ทีี่� ใกล้จ่ะสูิญพัื่นธุ์และมีจ่ำนวัน
ปรัะชากรัไม่มากแล้วั	โดยผลการัวิัจ่ัยการัค้นพื่บลักษณะเฉพื่าะที่าง
พื่ันธุกรัรัมของพื่ะยูนในไที่ยครัั�งนี�	 จ่ะสิามารัถใช้เป็นแนวัที่างการั
จ่ัดการั	สินับสินุนให็้เกิดการัเรัียนรัู้	นำไปสิู่การัอนุรัักษ์พื่ะยูน	และ
สิรั้างสิมดุลที่างที่รััพื่ยากรัธรัรัมชาติที่างที่ะเลได้อย่างยั�งย่น
	 นอกจ่ากนี�	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็มย่งัปรัะสิบควัามสิำเร็ัจ่ใน
การัปรัะเมินอายุของพื่ะยูน	 โดยได้ใช้เที่คนิคที่างอณูชีวัวัิที่ยามาวััด
ควัามยาวัของเที่โลเมียรั์ซึึ่�งเป็นดีเอ็นเอสิ่วันปลายทัี่�งสิองด้านของ
แที่ง่โครัโมโซึ่ม	และสิกัดสิารัพัื่นธุกรัรัมจ่ากพื่ะยูนเม่�อนำมาวิัเครัาะห็์
จ่ะได้อายุของพื่ยูนโดยปรัะมาณ

การอนุรักษ์พะยูนไทยพันธิุกรรมใหม่ของโลก 

	 คณะสัิตวัแพื่ที่ยศึาสิตรั์	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 รั่วัมกับ
ศึนูยวิ์ัจ่ยัที่รัพัื่ยากรัที่างที่ะเลและชายฝึั�งที่ะเลอันดามันตอนบน	กรัม
ที่รััพื่ยากรัชายที่ะเลและชายฝึั�ง	 กรัะที่รัวังที่รััพื่ยากรัธรัรัมชาติและ
สิิ�งแวัดล้อม	ค้นพื่บ	“ควัามห็ลากห็ลายที่างพื่ันธุกรัรัมของพื่ะยูนใน
ปรัะเที่ศึไที่ยและที่ั�วัโลก”	 พื่บวั่ามีพื่ะยูนกลุ่มห็นึ�งที่ี�อาศัึยในที่ะเล
อันดามันของปรัะเที่ศึไที่ยมีลักษณะปรัะชากรัที่ี�จ่ำเพื่าะไม่เห็ม่อน
พื่ะยูนทีี่�อ่�นในโลก	โดยใช้ตัวัอย่างจ่ากเน่�อเย่�อพื่ะยูนจ่ำนวัน	118	ตัวั	
ที่ี�เก็บมาตั�งแต่ปี	พื่.ศึ.	2552	-	2562	แบง่เปน็พื่ะยนูจ่ากที่ะเลอนัดามนั	
110	ตัวั	และที่ะเลอ่าวัไที่ย	8	ตัวั	เม่�อพื่ิจ่ารัณาเปรัียบเที่ียบลักษณะ
ที่างพื่ันธุกรัรัมกับพื่ะยูนที่ี�อาศึัยจ่ากสิ่วันอ่�นในโลกพื่บวั่า	 ใน
ปรัะเที่ศึไที่ยมีปรัะชากรัพื่ะยูน	2	กลุ่ม	ค่อ	

1.	 กลุ่มแรักเป็นกลุ่มที่ี�มีควัามจ่ำเพื่าะ
2.	 กลุ่มเป็นปรัะชากรัที่ี�เห็ม่อนพื่ะยูนอาศึัยในบรัิเวัณ

ที่ะเลจ่ีนใต้แถบปรัะเที่ศึ	มาเลเซึ่ีย	อินโดนีเซึ่ีย	ญี�ปุ่น	
และออสิเตรัเลีย

	 จ่ากการัศึึกษาการัเปลี�ยนแปลงลำดับพื่ันธุกรัรัมพื่บวั่า
ปรัะชากรักลุ่มทีี่�มีควัามจ่ำเพื่าะของปรัะเที่ศึไที่ยนี�เป็นปรัะชากรัทีี่�
แยกมาจ่ากอีกกลุ่มห็นึ�งเม่�อปรัะมาณ	1.2	ล้านปีที่ี�แล้วั

shorturl.asia/PRhsJ
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เรียนรู้ร่วมกันกับชุุมชน 

เพื่อพัฒน�พื้นที่และอนุุรักษ์

พันธุ์พืชไทย

สั่งเสัริมก�รใชั้้ป็ระโยชั้น์ท่�ยั�งยืนข้องระบบนิเวิศบนบก

shorturl.asia/hN7qz



	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	รั่วัมกับ	กรัมอุที่ยานแห็่งชาติสัิตวั์ป่าและพื่ันธุ์พื่่ช	พัื่ฒนา	CMU	Model	เป็นต้นแบบชุดองค์ควัามรัู้ในการัขยายผลไป

ยังพื่่�นที่ี�และชุมชนอ่�นๆ	 โดยเน้นแนวัที่างการับริัห็ารัจั่ดการัแบบมีสิ่วันรั่วัมรัะห็วั่างชุมชน	 ซึ่ึ�งใช้พื่่�นที่ี�บ้านป่าตึงงาม	 ตำบลปิงโค้ง	 อำเภอเชียงดาวั	 

จ่ังห็วััดเชียงให็ม่	เป็นพื่่�นที่ี�นำรั่องและเป็นโมเดลต้นแบบ	โดยจ่ัดกิจ่กรัรัมปลูกไผ่เพื่่�อเพื่ิ�มพื่่�นที่ี�ป่าและสิรั้างฝึายชะลอน�ำ	ตลอดจ่นสิรั้างห็ลักสิูตรัฝึึกอบรัม

เจ่้าห็น้าทีี่�	 คนในชุมชน	 และชุมชนอ่�นทีี่�เกี�ยวัข้อง	 เพื่่�อการัพัื่ฒนาภายใต้กรัอบแนวัที่างในการับริัห็ารัจั่ดการัพื่่�นทีี่�ตำบลปิงโค้ง	 อำเภอเชียงดาวั	 

จ่ังห็วััดเชียงให็ม่

	 CMU	Model	 มุ่งเน้นการัจ่ัดการัพื่่�นทีี่�อนุรัักษ์ดินน�ำป่าแบบมีสิ่วันรั่วัม	 สิ่งเสิรัิมการัเกษตรั	 และต่อยอดผลิตภัณฑิ์ที่้องถิ�น	 สิรั้างอาชีพื่	 

เพื่ิ�มรัายได้	ลดการัเผา	ยกรัะดับคุณภาพื่ชีวิัตชุมชน	รั่วัมแก้ปัญห็าห็มอกควัันไฟป่าอย่างยั�งย่น	เพื่่�อการัอนุรัักษ์และดูแลรัักษาที่รััพื่ยากรัธรัรัมชาติให็้คง

ควัามอุดมสิมบูรัณ์	 และสิามารัถอำนวัยปรัะโยชน์ที่ั�งที่างตรังและที่างอ้อมแก่ชุมชนได้อย่างมีปรัะสิิที่ธิภาพื่	 รัวัมที่ั�งพัื่ฒนาคุณภาพื่ชีวิัตของคนที่ี�อยู่กับ

ป่าให็้สิามารัถดำรังชีพื่ตามวัิถีชีวิัตดั�งเดิมและรั่วัมม่อในการัดูแลรัักษาป่าไปพื่รั้อมกัน

CMU Model สูร้างชุ้มช้นต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธิรรมช้าติ 

https://www.cmu.ac.th/th/article/f376f442-e9b5-4856-9d03-ae6d9962ab1d
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	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้จ่ัดตั�งศึูนย์วัิจ่ัยพื่ห็ุวัิที่ยาการัเกี�ยวั
กับเห็มี�ยง	 เพื่่�ออนุรัักษ์และยกรัะดับภูมิปัญญาพื่่�นบ้านของเห็มี�ยง 
สิู่ควัามเป็นสิากล	รัวัมถึงการัใช้ปรัะโยชน์อย่างยั�งย่นตามเป้าห็มาย
การัพื่ัฒนาที่ี�ยั�งย่น	(Sustainable	Development	Goals,	SDGs)	
ผ่านโครังการั	 “คน-ป่า-เห็มี�ยง	 ล้านนา”	 ซึ่ึ�งเป็นการัวัิจ่ัยแบบ 
พื่ห็ุวัิที่ยาการัเชิงบูรัณาการัทีี่�รัวับรัวัมนักวัิชาการั	 ในคณะวิัชาทีี่� 
แตกต่าง	 มาที่ำงานวิัจ่ัยรั่วัมกัน	 ได้แก่	 คณะอุตสิาห็กรัรัมเกษตรั	
คณะเภสิัชศึาสิตรั์ 	 คณะวัิที่ยาศึาสิตรั์ 	 คณะแพื่ที่ยศึาสิตรั์	 
คณะเกษตรัศึาสิตรั์	 คณะสิังคมศึาสิตรั์	 คณะเศึรัษฐศึาสิตรั์	 
คณะมนุษยศึาสิตรั์	 คณะศึึกษาศึาสิตรั์	 คณะสิถาปัตยกรัรัมศึาสิตรั์	
คณะวัิจ่ิตรัศึิลป์ 	 และอีกห็ลายคณะ	 รัวัมที่ั� งสิถาบันวัิจ่ัยใน
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 โดยมีแนวัคิดห็ลักรั่วัมกัน	 ค่อ	 “คน-ป่า- 
เห็มี�ยง”	 ซึ่ึ�งต้องพึื่�งพื่าอาศัึยกัน	 จึ่งจ่ะเกิดควัามยั�งย่นขึ�นได้โดยนำ
องค์ควัามรัู้ในแต่ละศึาสิตรั์ที่ี�แตกต่างมาเช่�อมโยงให็้เกิดปรัะโยชน์	
โดยมี	 “เห็มี�ยง”	 เป็นศูึนย์กลาง	 และพื่่�นทีี่�ห็ลักในการัศึึกษาของ
โครังการั	 ได้แก่	 อำเภอแม่แตง	 อำเภอดอยสิะเก็ด	 อำเภอแม่ออน	
จ่ังห็วััดเชียงให็ม่	 อำเภอเม่อง	 จ่ังห็วััดน่าน	 และอำเภอเม่อง	 

จ่ังห็วััดแพื่รั่	โดยตั�งเป้าห็มายไวั้วั่าจ่ะที่ำงานเพื่่�อค้นห็าข้อเท็ี่จ่จ่ริังที่ี�
เป็นธรัรัมชาติและองค์ควัามรัู้เกี�ยวักับภูมิปัญญาของเห็มี�ยง	 เพ่ื่�อ
ที่ำให็้เห็มี�ยงเป็นทีี่�รัู้จั่กไปทัี่�วัโลก
	 นอกจ่ากนี�	 ศูึนย์วัิจ่ัยพื่ห็ุวัิที่ยาการัเกี�ยวักับเห็มี�ยง	 ได้เกิด
แนวัคิดในการัแปรัรูัปเห็มี�ยงให็เ้ปน็ผลติภณัฑิร์ัว่ัมสิมยั	อาที่	ิเครั่�องด่�ม 
เบเกอรั์รัี�	 ผลิตภัณฑิ์เพื่่�อควัามงาม	 เป็นต้น	 อีกที่ั�ง	 “ป่าเห็มี�ยง”	 
ถ่อเป็นกำแพื่งกรัองฝึุ่น	PM2.5	และนับได้วั่าควัามห็ลากห็ลายของ
สิมุนไพื่รัในพื่่�นที่ี�ป่าเห็มี�ยง	 และต้นเห็มี�ยงเองเป็นตัวัชี�วััดที่าง
ธรัรัมชาติในเรั่�องของควัามอุดมสิมบูรัณ์	
	 ดังนั�น	จึ่งนับได้วั่า	“เห็มี�ยง”	เป็นนวััตกรัรัมและที่รััพื่ย์สิิน
ที่างปัญญาอันล�ำค่า	สิามารัถนำมาใช้ปรัะโยชน์ในเชิงสิุขภาพื่	และ
การัศึึกษา	 สิรั้างรัายได้	 และยกรัะดับควัามเป็นอยู่ของชุมชน	 และ
ที่ำให็้	 “คน-ป่า-เห็มี�ยง”	 ได้พื่ึ�งพื่าอาศึัยและอยู่รั่วัมกันอย่างยั�งย่น
โดยแที่้จ่รัิง

สู่งเสูริมชุ้มช้นในการปลูกเหมี�ยง 
หรือ ช้าอัสูสูัมหมัก

shorturl.asia/hN7qz
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	 ศึูนย์ธรัรัมชาติวัิที่ยาดอยสุิเที่พื่เฉลิมพื่รัะเกียรัติฯ	 คณะ
วัิที่ยาศึาสิตรั์	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	ได้สิรั้าง	“เรั่อนเพื่าะชำกล้าไม้
ที่อ้งถิ�น”	เพื่่�อเปน็อาคารัศึนูยก์ารัเรัยีนรัู	้และเรัอ่นเพื่าะชำ	ปรัะกอบ
ด้วัย

1.	 ห็้องนิที่รัรัศึการั
2.	 ห็้องเก็บตัวัอย่างเมล็ด
3.	 ห็้องเก็บอุปกรัณ์
4.	 พื่่�นที่ี�เตรีัยมและเพื่าะเมล็ด
5.	 พื่่�นที่ี�อนุบาลกล้าไม้

	 โดยเรัอ่นเพื่าะชำดังกลา่วัถอ่เปน็แห็ลง่การัเรีัยนรัู	้และเปน็
แห็ล่งรัวับรัวัมเมล็ดพื่ันธุ์ไม้ที่้องถิ�นภาคเห็น่อที่ี�ห็ายาก	 โดยตั�งเป้า
เป็นแห็ล่งวัิจ่ัยและผลิตกล้าไม้	ฟ้�นฟูป่าดอยสิุเที่พื่ของภาคเห็น่อ

	 คณะนักวัิจ่ัยจ่ากคณะวิัที่ยาศึาสิตรั์	มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่
และนักวัิจ่ัยอิสิรัะได้ค้นพื่บ	 และตีพื่ิมพื่์พื่่ชชนิดให็ม่ของโลก	 วังศึ์
กรัะดังงา	(Annonaceae)	จ่ำนวัน	5	ชนิด	ค่อ

1. ต�างหูคลัองเงิน	(Orophea	sichaikhanii	Damth.,	
Aongyong	&	Chaowasku)	พื่บที่ี�จั่งห็วััดรัะนอง

2. กระเช่้าเขาสูก	 (Pseuduvaria	 khaosokensis	
Yoosukkee	 &	 Chaowasku)	 พื่บที่ี�จ่ั งห็วััด
สิุรัาษฎรั์ธานี

3. แสูดีที่ักษิณา	(Winitia	thailandana	Chaowasku	
&	Aongyong)	พื่บทีี่�จั่งห็วััดสิุรัาษฎรั์ธานี

4. บห่รงฮาลัาบาลัา	(Dasymaschalon	halabalanum	
Jongsook	&	Chaowasku)	พื่บที่ี�จั่งห็วััดนรัาธิวัาสิ

5. การเวิกกลัีบเรียวิ	 (Artabotrys	 angustipetalus	
Photikwan	&	Chaowasku)	พื่บที่ี�จ่ังห็วััดกาญจ่นบุรัี

	 โดยพื่่ชทัี่�ง	5	ชนิดถ่อเป็นพื่่ชห็ายากและใกล้สูิญพื่ันธ์ุ	และ
มีควัามจ่ำเป็นต้องอนุรัักษ์อย่างเรั่งด่วัน	 อีกทัี่�งยังสิามารัถต่อยอด
เพื่่�อศึึกษาเป็นพื่่ชสิมุนไพื่รั	และพื่ัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ปรัะดับ

เรือนเพาะช้ำกล้าไม้ท้องถิ่น 

มหาว์ิทยาลัยเชี้ยงใหม่ค่้นพบกระดังงา 5 ช้นิด
ใหม่ของโลก 
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ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� แนวท�ง

สร้�งสันติภ�พสู่ชุมชน

สั่งเสัริมสัันต้ิภ�พัแลัะก�รเข้้�ถุ่งระบบยุต้ิธรรมอย่�งเท่�เท่ยมกัน



	 คณะนิติศึาสิตรั์	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 รั่วัมกับกรัะที่รัวัง
ยตุธิรัรัมจ่ดัที่ำโครังการัวัจิ่ยัศึกัยภาพื่และควัามพื่รัอ้มขององคก์รัปกครัอง
สิ่วันที่้องถิ�นในการัสิ่งเสิรัิมการัดำเนินงานศึูนย์ยุติธรัรัมชุมชน	 การัวัิจ่ัย
ครัั�งนี�เป็นการัศึึกษาศึักยภาพื่และควัามพื่รั้อมขององค์กรัปกครัอง 
สิ่วันที่้องถิ�นในการัดำเนินงานของศึูนย์ยุติธรัรัมชุมชนห็รั่อในสิ่วันที่ี�
เกี�ยวัข้องกับศึูนย์ยุติธรัรัมชุมชน	 เพื่่�อสิามารัถตอบสินองควัามต้องการั
ห็รั่อสิอดคล้องกับบริับที่ของชุมชนด้านการัลดควัามเห็ล่�อมล�ำและการั
เข้าถึงควัามยุติธรัรัมอย่างยั�งย่น	

	 มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่	ภายใต้การัดูแลของศูึนย์สิ่�อสิารัองค์กรั
ได้ปรัะเมินคุณธรัรัมและควัามโปรั่งใสิในการัดำเนินงาน	3	ด้าน	ปรัะกอบ
ด้วัย	1)	ด้านการัจั่ดการัศึึกษา	2)	ด้านการัวิัจั่ย	และ	3)	ด้านการับริัการั
วัิชาการั/บรัิการัสิุขภาพื่	 เพื่่�อสิ่งเสิรัิมควัามเป็นมห็าวัิที่ยาลัยที่ี�บรัิห็ารั
จ่ดัการัดว้ัยควัามโปรัง่ใสิ	ยึดมั�นในคุณธรัรัม	และจ่ริัยธรัรัม	เพื่่�อการัพัื่ฒนา
ที่ี�ยั�งย่น	 (มห็าวิัที่ยาลัยคุณธรัรัม)	 เพื่่�อยกรัะดับจิ่ตสิำนึกให็้กับบุคลากรั	
และนักศึึกษามีควัามรัับผิดชอบต่อบที่บาที่และห็น้าที่ี�ในการัต่อต้านการั
ทีุ่จ่รัิต	 เพื่่�อพื่ัฒนากลไกและมาตรัการั	สิรั้างมาตรัฐานการัต่อต้านทุี่จ่รัิต
และให็้บุคคลภายนอกมีควัามมั�นใจ่และมีสิ่วันรั่วัมในการัต่อต้านการั
ทีุ่จ่รัิต	โดยมีเป้าห็มายห็ลักค่อ	มห็าวิัที่ยาลัยปรัาศึจ่ากการัทุี่จ่ริัตตามมติ
คณะรัฐัมนตรัทีี่ี�เห็น็ชอบให็ห้็นว่ัยงานภาครัฐัเขา้รัว่ัมการัปรัะเมนิคณุธรัรัม
และควัามโปรั่งใสิในการัดำเนินงานของห็น่วัยงานภาครััฐ	 (ITA)	 และ
กำห็นดให็้เป็นกลยุที่ธ์ที่ี�สิำคัญในการัป้องกันการัทุี่จ่ริัตเชิงรัุก

	 คณะนิติศึาสิตรั์	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	 ได้จ่ัดตั�งโครังการัให็้
บรัิการัที่างกฎห็มายแก่ปรัะชาชน	 ห็รั่อคลินิกกฎห็มาย	 มห็าวัิที่ยาลัย
เชียงให็ม่	โดยจ่ัดตั�งขึ�น	ในปี	พื่.ศึ.	2537	และได้เปลี�ยนช่�อเป็น	ศึูนย์ให็้
คำปรัึกษาที่างกฎห็มาย	ในปี	พื่.ศึ.	2552	 เพื่่�อให็้การัศึึกษาและปลูกฝึัง
จ่รัิยธรัรัมของผู้ปรัะกอบวิัชาชีพื่ที่างกฎห็มายแก่นักศึึกษา	 เรั่�องการัให็้
บรักิารัแกป่รัะชาชนทีี่�ไมม่คีวัามสิามารัถในการัจ่า่ยคา่ตอบแที่น	และเพื่่�อ
เป็นการัให็้บรัิการัที่างวัิชาการัแก่ชุมชนตามภารักิจ่พื่่�นฐานของสิถาบัน
การัศึึกษา	ที่ั�งนี�ได้ขยายขอบเขตการัที่ำงานโดยได้รัับควัามช่วัยเห็ล่อที่าง
เที่คนิคและทุี่นสินับสินุนจ่ากองคก์รัรัะห็วัา่งปรัะเที่ศึทีี่�ไมแ่สิวังห็าผลกำไรั
จ่าก	 Bridges	 Across	 Borders	 โดยเพื่ิ�มการัให็้บรัิการัด้านการัสิอน
กฎห็มายแก่ชุมชน	และเป็นสิถานที่ี�ฝึึกงานให็้กับนักศึึกษานิติศึาสิตรั์ตาม
เง่�อนไขของห็ลักสิูตรั	ที่างโครังการัได้ให็้ควัามสิำคัญกับการัให็้บรัิการัแก่
กลุ่มคนห็รั่อชุมชนผู้ด้อยโอกาสิในสิังคม	ที่ั�งในสิ่วันของการัให็้คำปรัึกษา
และการัสิอนกฎห็มาย	 โดยมีนักศึึกษาอาสิาสิมัครัและนักศึึกษาฝึึกงาน
เป็นผู้ให็้บริัการั	 ภายใต้การักำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตามห็ลักวิัชาของ
คณาจ่ารัย์	โดยให็้บริัการั	ดังนี�

1.	 ให็้คำปรัึกษาที่างกฎห็มายโดยไม่คิดค่าตอบแที่น
2.	 เผยแพื่รั่ควัามรัู้ที่างกฎห็มายแก่ชุมชน

โค่รงการว์ิจ่ัยศึักยภาพและค่ว์ามพร้อมของ
องค่์กรปกค่รองสู่ว์นท้องถิ่นในการสู่งเสูริมการ
ดำเนินงานศึูนย์ยุติธิรรมชุ้มช้น 

การต่อต้านการทุจ่ริตและการค่อร์รัปช้ัน ศึูนย์ให้ค่ำปรึกษาทางกฎหมาย
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สร้�งคว�มร่วมมือ ทั้งระดับช�ติและ

ระดับน�น�ช�ติ เพื่อก�รพัฒน�

ในทุกด้�น อย่�งยั่งยืน

สัร้�งควิ�มร่วิมมือระดับสั�กลัต้่อก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน
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	 ศึูนย์วัิจั่ยวิัที่ยาศึาสิตรั์สิิ�งแวัดล้อม	 คณะวิัที่ยาศึาสิตรั์	 มห็าวิัที่ยาลัย
เชยีงให็ม	่รัว่ัมกบั	สิมาคมสิถาบนัอดุมศึกึษาสิิ�งแวัดลอ้มไที่ย	(สิอสิที่)	จ่ดัการัปรัะชมุ
วัิชาการันานาชาติ	The	5th	EnvironmentAsia	International	Conference	on	
“Transboundary	 Environmental	 Nexus:	 From	 Local	 to	 Regional	
Perspectives”	ห็รั่อ	The	5th	EnvironmentAsia	รัะห็วั่างวัันที่ี�	13	-	15	มิถุนายน	
2562	 ณ	 โรังแรัมดิเอ็มเพื่รัสิ	 จั่งห็วััดเชียงให็ม่ 	 การัปรัะชุมนานาชาติ	
EnvironmentAsia	จั่ดขึ�นครัั�งแรักเม่�อปี	พื่.ศึ.	2552	และจั่ดต่อเน่�องเป็นปรัะจ่ำ
ทีุ่ก	ๆ	สิองปี	
	 การัปรัะชุม	EnvironmentAsia	ครัั�งนี�	ปรัะกอบด้วัยคณาจ่ารัย์	นักวัิจ่ัย	
ผู้เชี�ยวัชาญ	ผู้ที่รังคุณวัุฒิ	รัวัมถึงนิสิิต	นักศึึกษา	จ่ากสิถาบันอุดมศึึกษา	และห็น่วัย
งานที่ี�เกี�ยวัข้องทัี่�งในและต่างปรัะเที่ศึเข้ารั่วัมงานกวั่า	300	คน	นำไปสูิ่การัสิรั้าง
เครั่อข่ายควัามรั่วัมม่อในการัพัื่ฒนางานวัิจ่ัยและการัศึึกษาด้านสิิ�งแวัดล้อม	ที่ั�งใน
รัะดับที่้องถิ�น	รัะดับชาติ	และนานาชาติต่อไป

The 5th EnvironmentAsia

	 เน่�องในโอกาสิครับรัอบ	55	ปี	แห็่งการัสิถาปนามห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม	่
จ่ัดเสิวันาวัิชาการันานาชาติ	 เรั่�อง	 “SDGs	 and	 the	 Role	 of	 Universities”	 
ณ	สิำนักบริัการัวัิชาการั	มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	เม่�อวัันที่ี�	31	มกรัาคม	2563	โดย
มีผู้ที่รังคุณวัุฒิและผู้เชี�ยวัชาญรัะดับปรัะเที่ศึและนานาชาติ	 รั่วัมเสินอแนะ 
แลกเปลี�ยนควัามเห็็น	ภายในงานมีการัจ่ัดแสิดงนิที่รัรัศึการัและบที่ควัามวัิชาการั
รัับใช้สิังคมจ่ากห็น่วัยงานต่าง	 ๆ	 อาทิี่	 ห็น่วัยสินับสินุนวิัชาการัรัับใช้สิังคม
มห็าวิัที่ยาลัยเชียงให็ม่,	 ศึูนย์เฝึ้ารัะวัังสุิขภาพื่ห็นึ�งเดียวั	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่	
(PODD	Centre)	ศึูนย์วัิชาการัห็มอกควัันภาคเห็น่อ,	Chiang	Mai:	City	of	Craft	
and	Folk	Arts	และ	เชยีงให็ม	่เมอ่งมรัดกโลก,	ศึนูยแ์กไ้ขควัามพื่กิารับรัเิวัณใบห็นา้
และศึรีัษะ,	 โครังการั	 “ยุที่ธศึาสิตรั์และควัามสิำเรั็จ่ในการัต่อสิู้ภัยสิุขภาพื่จ่าก
แมงกะพื่รุันที่ี�ที่ำให็้ตายได้ในปรัะเที่ศึไที่ย	เสิ้นที่างต่อสิู้	ปี	พื่.ศึ.	2551	ถึง	2562”,	
ศึูนย์วิัจั่ยพื่ห็ุวัิที่ยาการัเกี�ยวักับเห็มี�ยง,	 โครังการั	 “ตุ�กตาวัิเศึษเครั่�องม่อปรัะกอบ
การัสิอบถามผู้เกี�ยวัข้องในคดีที่ารัุณกรัรัมที่างเพื่ศึ”,	 โครังการั	 “การัปฏิิรัูปการั
ศึกึษาจ่งัห็วััดเชยีงให็มใ่นเขตพื่่�นที่ี�สิงูที่ั�งรัะบบเพื่่�อลดควัามเห็ล่�อมล�ำและเสิรัมิสิรัา้ง
ศึักยภาพื่ของชุมชนด้วัยพื่หุ็วัิที่ยาการั”,	 โครังการั	 “ปลูกป่าเศึรัษฐกิจ่พิื่ชิต 
ห็มอกควัันทีี่�	 อำเภอแม่แจ่่ม	 จั่งห็วััดเชียงให็ม่,”	 ศูึนย์วัิจั่ยชุมชนกาแฟอมก๋อย,	
โครังการั	“Young	Smart	Farmer”
	 ควัามรั่วัมม่อดังกล่าวันำไปสิู่เป้าห็มายของการัพื่ัฒนาที่ี�ยั�งย่น	 (SDGs	 -	
Sustainable	Development	Goals)

เสูว์นานานาช้าติ “SDGs and the Role of Universities” 
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	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่และมห็าวัิที่ยาลัยขอนแก่นสิรั้าง	
เครั่อข่ ายควัามสิัมพื่ันธ์ด้ านอาสิาสิมัครัรัะห็วั่ างนัก ศึึกษา
มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ภายใต้โครังการัค่ายอาสิารั่วัมพื่ัฒนาชนบที่	
มช.-มข.	ซึ่ึ�งเปน็กจิ่กรัรัมดา้นอาสิาพื่ฒันาและบำเพ็ื่ญปรัะโยชน	์	โดย
สิลับสิับเปลี�ยนกันเป็นเจ่้าภาพื่ทีุ่ก	ๆ 	ปี	มุ่งเน้นการัสิรั้างนักศึึกษาให็้
มีอัตลักษณ์	 มุ่งผลเพื่่�อรัับใช้สิังคม	 ตามค่านิยมของมห็าวัิที่ยาลัย	
ที่ำให็้นักศึึกษามีโอกาสินำควัามรัู้ควัามสิามารัถไปช่วัยเห็ล่อสิังคม
โดยไมห่็วังัผลตอบแที่น	และเรัยีนรัูท้ี่ี�จ่ะที่ำงานรัว่ัมกบัชมุชน	องคก์รั	
ห็น่วัยงานแบบบูรัณาการั	 ซึ่ึ�งในปีนี�มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่เป็น 
เจ่้าภาพื่จ่ัดกิจ่กรัรัม	มีนักศึึกษาเข้ารั่วัมจ่ำนวัน	80	คน	รั่วัมกันสิรั้าง
อาคารัอเนกปรัะสิงค์	 พื่ัฒนาพื่่�นที่ี�วััด	 และรั่วัมเป็นเจ่้าภาพื่ 
ถวัายผ้าป่า	 แด่วััดป่าวัิสิุที่ธิญาณมงคล	 สิาขาวััดป่าดารัาภิรัมย์	 
พื่รัะอารัามห็ลวัง	ตำบลที่าสิบเสิ้า	อำเภอแม่ที่า	จั่งห็วััดลำพืู่น	เม่�อ
วัันเสิารั์ทีี่�	10	ตุลาคม	2563	

จ่ิตอาสูา มช้.-มข. ร่ว์มพัฒนาช้นบท

	 มห็าวัิที่ยาลัยเชียงให็ม่ได้รัับการัสินับสินุนงบปรัะมาณจ่าก
โปรัแกรัมอิรัาสิมุสิของสิห็ภาพื่ยุโรัปภายใต้โครังการั	 Forests,	
Climate	 Change,	 Mitigation,	 and	 Adaptation:	 Higher	
Education	Cooperation	in	Mekong	Region	(FRAME)		ซึ่ึ�งเป็น
ควัามรั่วัมม่อรัะห็วั่างมห็าวัิที่ยาลัยที่ั�งห็มด	 6	 แห็่ง	 ดังนี�	 จ่ากที่วัีป
ยุโรัป	(University	of	Helsinki	และ	Czech	University	of	Life	
Science	 Prague)	 จ่ากภูมิภาคเอเซึ่ียตะวัันออกเฉียงใต้	
(Souphanouvong	University	และ	Savannakhet	University	
ปรัะเที่ศึลาวั	Kasetsart	University	และ	Chiang	Mai	University)	
โดยโครังการันี�เป็นการัเสิรัิมสิรั้างควัามรั่วัมม่อรัะห็วั่างปรัะเที่ศึ
พื่ัฒนาแล้วักับปรัะเที่ศึกำลังพัื่ฒนา	 (สิห็ภาพื่ยุโรัป	 และปรัะเที่ศึ
เอเชียตะวัันออกเฉียงใต้)	 และรัะห็วั่างปรัะเที่ศึที่ี�กำลังพื่ัฒนาด้วัย
กันเอง	(ปรัะเที่ศึลาวั	และปรัะเที่ศึไที่ย)
	 โครังการันี�เป็นการัเสิริัมสิรั้างควัามสิามารัถสิำห็รัับการั
จ่ัดการัป่า	 และการัฟ้�นฟูป่าอย่างยั�งย่นในปรัะเที่ศึลาวั	 และ
ปรัะเที่ศึไที่ยด้วัยการัสิรั้างควัามเข้มแข็งของการัศึึกษารัะดับ
อุดมศึึกษาที่ี�เกี�ยวัข้องกับด้านป่าไม้	 รัวัมที่ั�งพื่ัฒนาเครั่�องม่อต่าง	 ๆ	
ดา้นการัเรีัยน	และการัสิอน	(รัวัมที่ั�งการัสิอนแบบออนไลน)์	โดยเนน้
เป้าห็มายเพื่่�อเพิื่�มโอกาสิการัได้ที่ำงานของบัณฑิิตและการัพื่ัฒนา
ห็ลักสูิตรัให็้เข้ากับควัามต้องการัของปรัะเที่ศึ	 เพื่่�อตอบโจ่ที่ย ์
เป้าห็มายสิูงสิุดในการัสิรั้าง	บัณฑิิตให็้เป็นผู้นำในการัมีสิ่วันรั่วัมของ
ปรัะเที่ศึและมีควัามคิดรัิเรัิ�มต่าง	ๆ	สูิ่รัะดับโลก	

โค่รงการ Forest, Climate Change Mitigation 
and Adaptation : Higher Education 
Cooperation in Mekong Region (FRAME)
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