
»‚·Õè 17 ©ºÑº·Õè 11 วÑน·Õè 14  20 มÕนาคม 2565

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th

ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และ คุณอติพร เจริญศรี ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (โลตัส) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ 
นาทวิชัย รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูล และ คุณพิชญา  
รตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสรรหาบบุคลากร และคุณลักษณ์สุรีย์  
เดชฤกษ์ปาน ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอก-ชัย  
ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม  
แบบออนไลน ์เมือ่วนัพธุที ่9 มนีาคม 2565 ณ สำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษา
ดา้นวทิยาการขอ้มลูในด้านหลักสตูร ตลอดจนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ปญัหา
และสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ สร้างโอกาสและ 
เวทใีนการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ในการศกึษา ใหส้ามารถนำามาตอ่ยอด 
และนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์  
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ 
ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์
ประจำา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์ 
กิตติพันธุ์ ฉลอม หัวหน้าทีม
สอบสวนโรค และคณะ สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต ้
โครงการวิจัยพัฒนาระบบบริการ 
เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินทาง 

(อ่านต่อหน้า 2)

 สำานกังานมหาวทิยาลยั จดัโครงการ “เสรมิสรา้งสขุภาพบคุลากรสำานกังานมหาวทิยาลัย 

(กฬีาสสีำานกังานมหาวิทยาลยั "Virtual Sports Day 2021 OOU CMU ผา่น Application 

RUN-HUB Next VR ประจำาปี 2564")” จำานวน 21 ชนิดกีฬา ระยะเวลาตั้งแต่ 19 มกราคม -  

18 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรหันมาใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเองโดยการเร่ิมต้น 

ออกกำาลังกายผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ ลดการสัมผัส สามารถทำาการแข่งขันได้ในทุกสถานท่ี  

ทุกเวลา สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ ความรัก  

ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ มีน้ำาใจ และรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบาย

มหาวทิยาลยัคณุธรรม และนโยบายคณุธรรมและความโปรง่ใสของหนว่ยงาน โดยมีศาสตราจารยค์ลนิกิ  

นายแพทย์นเิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประธานพธิปีดิโครงการ “เสรมิสรา้ง 

สขุภาพบคุลากรสำานกังานมหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้มอบรางวลัการแข่งขันแก่ผูช้นะในประเภทต่างๆ  

ณ ห้องรับรองผู้บริหาร 1 สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย  
Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER)  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัย 
แห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำาปีงบประมาณ 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง  
“พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทของการเรียนรู้และความจำาในภาวะอ้วนจากระดับเซลล์ 
ถึงผู้ป่วย” จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2565  
โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  
เป็นประธานเปิดงานวันนักประดิษฐ์ และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2564 -2565 
รว่มกบั ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104  
ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วย Neurophysiology CERT CENTER
รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: 

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำาปี 2565 

มช. – สาธารณสุขเชียงใหม่ ย้ำ ผลวิจัย
สองเข็มไม่ป้องกันการติดโอมิครอน

แนะเร่งฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ 
ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง 98%

การแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ (อว.) 
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโควิดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือศึกษา
หาประสิทธิผลของวัคซีนต่อการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิต
ด้วยโรคโควิด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ต่อเนื่องมาจนถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยดึงข้อมูลของผู้ป่วยโรคโควิดที่ได้รับการตรวจยืนยัน
ว่าติดเชื้อโควิด-19 เปรียบเทียบกับผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเดินทาง
ไปในสถานที่เสี่ยงท่ีพบการแพร่ระบาด เช่น ตลาด หรือร้านอาหาร หรือ 
ในครอบครัว เป็นต้น แต่มีผลตรวจเป็นลบ เพ่ือคำานวณหาประสิทธิผล
ของวัคซีนในการป้องกันการติดเช้ือและป้องกันการเสียชีวิตในผู้ป่วยจาก 
โรคโควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงได้เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ 
ตอนสิ้นเดือนมกราคม 2565
 ผลจากการศกึษาเพิม่เติม พบวา่ ในชว่งระหวา่งเดือนมกราคม 2565 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำานวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการตรวจยืนยัน 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์  
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  
Dr. Bernd Christiansen, Counsellor Food and Agriculture จากสถาน
ทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำาประเทศไทย และผู้บริหารจากบริษัท  
DLG Thai Co.,Ltd. German Agricultural Society เพื่อหารือการแก้ไขปัญหา
หมอกควนั ณ หอ้งหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล สำานกังานมหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2565

 ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยน์เิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ่พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ให้การตอ้นรบั นายมทัสึ
โมโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย  
นายชินเซกิ ฮิโรมิ รองกงสุลฝ่ายข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ในโอกาสครบ
วาระการดำารงตำาแหน่ง ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการดำาเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพ
การสรา้งเสรมิสขุภาพของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สำาหรบัการขับเคล่ือนสู่
มหาวทิยาลยัสขุภาพอยา่งอจัฉริยะและยัง่ยนื (Smart and Sustainable Healthy 
Chiang Mai University) (Healthy CMU) โดยม ีศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์
นเิวศน ์นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็ประธานกลา่วเปดิงานแถลงข่าว 
โครงการ CMU Health MOOC และแนะนำาโครงการ Healthy CMU ปีที่ 2 และ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษา
โครงการฯ กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์  
ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

 สำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ รว่มกับศนูยส์ือ่สารองคก์รและนกัศึกษา
เก่าสัมพันธ์ ร่วมกันจัดการสัมมนา เรื่อง Social Media & Digital Content ฟัง
อย่างไรให้สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในยุคดิจิทัล  
โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เปน็ประธานเปดิ และรองศาสตราจารย ์ดร.ถนอมพร เลาหจรสัแสง ผูช้ว่ยอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมก่ลา่วรายงาน พรอ้มดว้ยผูเ้ขา้รว่มสมัมนาจากสว่นงานและ
องคก์รตา่งๆ ผา่นระบบออนไลน ์ณ หอ้งประชมุ 201 ชัน้ 2 สำานกับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

มช. – สาธารณสุขเชียงใหม่ ย้ำ ผลวิจัย สองเข็ม ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

ด้วย RT-PCR หรือ ATK เป็นผลบวก ที่ติดเชื้อใน
จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 15,961 ราย เป็นการ
ระบาดของสายพนัธุโ์อไมครอ่น ประมาณ 70-80%  
และสายพันธุ์ เดลต้าประมาณ 20-30%  
มีผู้ เสียชีวิต 17 ราย คิดเป็น 0.11%  
โดย 13 ราย (76.5%) เปน็ผูป้ว่ยอาย ุ60 ปขีึน้ไปและ
ส่วนใหญ่มกัจะมโีรคเรือ้รงัร่วมดว้ย ประมาณ 64% 
ของผู้เสียชีวติ ไมม่ปีระวตัไิดร้บัวคัซีนปอ้งกันโควดิมา
กอ่น ประมาณ 24% ไดร้บัวคัซีน 2 เข็ม และ 12%  
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
มจีำานวนผูป้ว่ยโรคโควดิสงูขึน้เป็น 58,106 ราย โดย 
สายพนัธุข์องเชือ้ไวรสัโคโรนา่ มากกวา่ 95% ทีส่ง่ตรวจ 
เป็นสายพันธุ์โอไมคร่อน มีผู้เสียชีวิตที่ติดตาม 
มาถึงวันที่ 7 มีค 2565 จำานวน 22 ราย คิดเป็น  
0.04% โดย 20 ราย (91%) เปน็ผูป้ว่ยอาย ุ60 ปขีึน้ไป 
และสว่นใหญมกัจะมโีรคเรือ้รงัรว่มดว้ย ประมาณ  
63.6% ของผู้เสียชีวิต ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน 
ปอ้งกนัโควดิ ประมาณ 31% ไดร้บัวคัซนี 2 เขม็ และ  
5% ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จากการติดตามวิเคราะห์
ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคโควดิทีม่อีาย ุ60 ปขีึน้ไปในเชยีงใหม ่
ตั้งแต่ตุลาคม 2564 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 จำานวนกว่า 8,000 ราย 
 ในจำานวนนี ้ผูเ้สยีชวีติจากโรคโควดิสว่นใหญจ่ะไมม่ปีระวติัการฉดีวคัซนีปอ้งกันโรคฯกวา่ 76% และทีส่ำาคัญ 
ยงัไมพ่บผูป่้วยโควิดสูงอายทุีไ่ดร้บัวัคซนีป้องกนัโรคครบ 3 เข็มหรือ 4 เขม็ เกิน 14 วนัหลังฉดีวคัซนีเขม็สดุทา้ย 
ทีป่ว่ยเปน็โรคโควดิแลว้มกีารเสยีชวีติแมแ้ตร่ายเดียวในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่นอกจากนี ้ยงัพบวา่ ช่วงเดอืนตลุาคม- 
ธนัวาคม 2564 ซึง่สายพนัธุห์ลกัเปน็เชือ้เดลตา้ มอีตัราการเสียชีวติท่ี 0.81% (156/19,215) แต่ในช่วงเดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ ์2565 ซ่ึงสัดส่วนการระบาดของโรคโควดิจะคอ่ยๆ เปลีย่นจากสายพนัธุเ์ดลตา้ไปเปน็สายพนัธุโ์อไมครอ่น 
ในชว่งกลางมกราคมถงึสิน้เดอืนกมุภาพนัธ ์2565 โดยมีอัตราการเสยีชีวติท่ี 0.05% (39/74,067) ซ่ึงอัตราการเสียชีวติ 
ลดลงกวา่ 16 เทา่ในชว่งโอไมครอ่นระบาดเมือ่เทยีบกบัชว่งทีส่ายพนัธุเ์ดลตา้ระบาดเป็นหลกัในจังหวดัเชยีงใหม ่ 
 เมื่อวิเคราะห์หาประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโควิด โดยวิเคราะห์เฉพาะผู้ป่วยโควิดเปรียบเทียบ 
กับกลุ่มสัมผัสที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและเป็นคนไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม  
ถงึ ธันวาคม 2564 ซึง่เช้ือฯหลักทีร่ะบาดจะเปน็สายพนัธุเ์ดลตา้ ผูท้ีไ่ด้รบัวคัซนีจำานวน 2 เขม็ มากกวา่ 14 วนัขึน้ไป  
สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อฯได้เฉลี่ย 71% ในวัคซีนทุกสูตร ส่วนวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้สูง
ประมาณ 93% ในวัคซีนทุกสูตร รวมถึงวัคซีนสูตรไขว้ 2SV 1AZ และ 1SV 2AZ และที่สำาคัญคือ วัคซีน 
ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้มากกว่า 97% ในผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม และ 99% ในผู้รับวัคซีน 3 เข็ม แต่เมื่อ
ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีน ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ซึ่งการระบาดในพื้นที่เชียงใหม่
โดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลัง มากกว่า 70-80% จะเป็นสายพันธ์ุโอไมคร่อน อีก 20-30%  
เป็นสายพันธุ์เดลต้า พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จะไม่มีผลต่อการป้องกันการติดเชื้อฯได้เหมือนช่วง  
ตค-ธค 64 แต่ยังช่วยลดการตายได้กว่า 93% แต่หากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือฉีดเข็มท่ี 3 ยังสามารถ 
ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ 68% (ระหว่าง 62%-78%) และยังช่วยลดการตายได้ดีมากถึง 98% และ
เมื่อติดตามวิเคราะห์ประสิทธิผลของวัคซีนต่อเนื่องมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่มีจำานวนผู้ป่วยสูงมากขึ้น
กวา่ 3.6 เทา่เทยีบกบัเดือนมกราคม 2565 และจากการสง่ตรวจหาสายพนัธุใ์นเดอืนกมุภาพนัธพ์บวา่มากกวา่ 
95% เป็นโอไมคร่อนเป็นหลัก การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของวัคซีนพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จะไม่มีผล
ต่อการป้องกันการติดเชื้อฯได้ ยกเว้นเมื่อแยกวิเคราะห์ในเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีน PZ จำานวน 2 เข็ม 
พบว่า แม้จะเป็นสายพันธุ์โอไมคร่อนเป็นหลัก ก็ยังพอช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ประมาณ 32% เทียบกับ 
เด็กวัยเดียวกันทีไ่มไ่ด้วัคซีน อย่างไรก็ตาม การได้รบัวคัซนี 2 เข็มยงัชว่ยลดการตายได้กว่า 85% แต่ในผูท้ีไ่ดรั้บ 
วัคซีนเข็มกระตุ้นหรือฉีดเข็มที่ 3 ความสามารถในการช่วยป้องกันการติดเชื้อลดลงไปอยู่ที่ 45% (ระหว่าง 
39%-50%) และยังช่วยลดการตายได้ดีมากถึง 99% ส่วนในผู้ที่ได้รับวัคซีนจำานวน 4 เข็ม ซึ่งมีจำานวนไม่มาก  
พบว่ามีความสามารถป้องกันการติดเชื้อได้สูง 82% (ระหว่าง 75%-87%) 
 เมื่อวิเคราะห์ชนิดของสูตรวัคซีน 3 เข็ม ต่อการป้องกันการติดเชื้อ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า  
ทกุสตูรหลกัทีม่กีารใชใ้นประเทศไทย ไดผ้ลไมแ่ตกตา่งกัน อยูท่ีป่ระมาณ 36% ถงึ 64% รวมถงึสตูร 2SV 1AZ  
และ 1SV 2AZ ทีเ่ปน็สตูรไขว ้และวคัซนีสตูรไขวก้บั mRNA เช่น 2AZ 1PZ หรอื 2SV 1PZ ท่ีมกีารใช้คอ่นขา้งสงู 
ในช่วงที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ 
ผลการศกึษาประสทิธผลของวคัซนีปอ้งกนัโควดิในตา่งประเทศ เชน่ สหรัฐ อังกฤษ และอิสราเอล ท่ีใช้วคัซนีขนิด  
mRNA เปน็หลกั ทีพ่บวา่วคัซนี 2 เขม็ ไมช่ว่ยในการปอ้งกนัการตดิเชือ้ สว่นวคัซนี 3 เข็ม สามารถชว่ยปอ้งกนั
การตดิเชือ้ได ้50-75% และชว่ยปอ้งกนัการเสียชวีติได ้85-99% ทีเ่พิง่จะเผยแพรอ่อกมาในชว่งเดอืนมกราคม
ทีผ่า่นมา ซึง่ใกลเ้คยีงกนักับผลการศกึษาในครัง้น้ีในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงหใมท่ีม่กีารระบาดของสายพนัธุโ์อใครอ่น 
ส่วนใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เช่นกัน
 จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงควรเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3  
ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังร่วมด้วย 
ทั้งนี้วัคซีนสูตร 3 เข็มทุกชนิดที่กำาหนดให้ใช้ในประเทศไทยยังพอมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อ
ได้ดีระดับหนึ่งแม้จะเป็นสายพันธ์ุโอไมคร่อนที่ระบาดเป็นหลักในประเทศไทยในปัจจุบัน แต่ที่สำาคัญคือ 
ช่วยป้องกันอาการรุนแรงและการตายได้ค่อนข้างสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย SV หรือวัคซีน 
ที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ AZ หรือ mRNA ก็มีประสิทธิผลในการป้องกันไม่แตกต่างกัน รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
และไม่มีข้อห้ามในทางการแพทย์ ก็ควรเร่งให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือ 
ผู้มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย หรือคนหนุ่มสาววัยทำางานท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยร่วมอยู่ในครอบครัว จะได้ลดโอกาส 
การติดเช้ือและป้องกันไม่เอาเช้ือไปแพร่ต่อผู้สูงอายุในบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีกำาลังจะมาถึง 
ในกลางเดือนแมษายน ทั้งนี้ยังต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันตนเอง ทั้งการสวมใส่ 
หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ท่ีมีคนจำานวนมาก ๆ โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่จะค่อย ๆ ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 อาจารย ์ดร.ธรีวฒัน ์กำาเนดิศริ ิจากสาขาดจิทิลัเกม วทิยาลยัศลิปะ สือ่ 
และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล ภาควิชา
กายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
ถา่ยทอดประสบการณ์ ในโครงการอบรมวิชาการกายภาพบำาบัด จงัหวดันา่น ครัง้ที ่ 
17 เรื่อง “Fall Management in Community-Dwelling Older Adult: 
A Physical Therapy Approach” โดยมี พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช  
ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลนา่น เปน็ประธานกลา่วเปดิโครงการในครัง้น้ี วัตถปุระสงค์
เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกักายภาพบำาบดั บคุลากรทางการแพทยใ์นการรกัษาและ
ฟืน้ฟผููส้งูอายเุพือ่เปน็การแลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งวทิยากรและผูเ้ขา้รว่ม 
การอบรม ณ โรงพยาบาลน่าน ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 

 คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่นำาโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์น.สพ.ดร.อนชุา สธนวงศ ์ผูช้ว่ยคณบดดีา้นกจิการนกัศกึษา 
ชุมชนสมัพนัธ์ และศษิยเ์กา่สมัพนัธ ์นำาทมีคณาจารยใ์ห้การตอ้นรบันกัเรยีน ระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน สำาหรับเป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรบัคณะคร ูและ
นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 4-5 โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม ่
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  
ณ หอ้งวจัิยนวตักรรมเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้(Learning Inventions Laboratory: LIL)  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ME-loT Lab.:  
Integrate loT technology into mechanical and energy systems ภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรพจน ์เสรรีฐั ผูอ้ำานวยการศนูยบ์ริหารจัดการ
เมอืงอจัฉริยะมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. ชาย รงัสิยากลู  
รองผู้อำานวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และ 
สภาอตุสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบรีุ ในโอกาสเดินทางมาศกึษา
ดงูาน ดา้นการจดัการเมอืงอจัฉรยิะ พลงังาน การจราจร การรกัษาความปลอดภัย 
และระบบขนสง่มวลชน ณ ศนูยบ์รหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

• วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 •

วิเคราะห์บทบาทของประเทศจีน
ในเวทีการประชุมระดับโลก APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

นักศึกษาวิทยา มช. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน 
"HGS-HIRe Summer Student Program at GSI" ณ เยอรมนี

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

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
รองประธานและ
เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
อดีตอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ 
ณ กรุงปักกิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรรณภา ลีระศิริ 
หัวหน้าสำานักวิชาการระหว่าง
ประเทศ คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       สมาคมเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  
2564 เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน  
2564 ทีห่อ้งทบัทบิ สวนอาหาร
นาทอง กรงุเทพมหานคร โดย
มีวาระการประชุมที่สำาคัญ 

 นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 29 (สิงห์ขาว 
รุน่ที ่22 ) จดักจิกรรมกจิกรรมคนืสูเ่หยา้ งาน  
"สิงห์ขาวซาวสอง ฉลอง 35 ปีทำาความด ี
ร่วมกัน" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  
ที่ผ่านมา ซึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้ลูกช้าง 
สิงห์ขาว รุ่น 22 นัดหมายทำากิจกรรม 
ในโอกาส ครบรอบ 35 ปี ของรุ่นมากมาย  
ทัง้การทำาบญุและการกลบัมาเยีย่มเยอืนคณะ
และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยากาศการ
พบปะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น
ความประทบัใจ แตไ่มลื่มความปลอดภยัและ
การรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการตรวจ ATK 
ก่อนร่วมกิจกรรมทุกคน

 นางสาวสุรวดี 
คำามี นักศึกษาปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
คดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มโครงการ
นกัศกึษาภาคฤดรูอ้น "HGS-
HIRe Summer Student 
Program at GSI" ณ  
เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมน ีระหวา่ง
วันที่ 25 กรกฎาคม - 15 
กันยายน 2565
 ทั้งนี้ โครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนของ

คือการเลือกนายกสมาคมคนใหม่ แทนคุณอนุสรณ์ 
เนื่องผลมาก ที่ดำารงตำาแหน่งครบ 2 วาระ ที่ประชุม 
ได้ลงมติเลือกคุณปฐม อินทโรดม นักศึกษาเก่า มช.  
รหัส 32 คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นนายกสมาคม
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนต่อไป เพื่อ
กิจกรรมที่ต่อเนื่องของลูกช้างเศรษฐศาสตร์ของเรา

สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (HGS-HIRe Summer Student Program at GSI) เป็นโครงการที่จัดขึ้น
โดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และสถาบันวิจัย
ไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research: GSI) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI  
ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี



www.cmu.ac.th

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่ 11 ปีที่ 17 วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2565

4

ที่ปรึกษา       : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
บรรณาธิการ     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง 
       นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม
        ฝ่ายภาพ  : ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร ่: นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarac@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์ www.nantakarngraphic.com
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 ดร.ชโยดม มณโีชต ิจากศนูยว์จิยัและ
ฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT 
Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล
วิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ 2565 จาก 
สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน
วทิยานพินธเ์รือ่ง “ผลของตวัยบัยัง้การฟชิชันและ

ดร. ชโยดม มณีโชติ จากศูนย์ CERT Center

คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: 

รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประจำาปีงบประมาณ 2565

นักเรียนสาธิต มช. คว้ารางวัล
การนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อ “Citrus Group Antioxidant Efficacy 

and Vital Substance Analysis”

 ปจัจุบนัสือ่สงัคมออนไลน์ไดเ้ข้ามามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจำาวนัของทกุคน  
รวมไปถึงระดับองค์กรและในทุกวงการ ข้อมูลต่างๆ ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งเนื้อหาในด้านดีและด้านลบ เมื่อถูกเผยแพร่ไปแล้ว 
ยอ่มสง่ผลตอ่ภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงไมว่า่จะเปน็ในรปูแบบของบคุคลหรอืองคก์รดว้ยเทคโนโลยี 
ในปัจจบุนัทีเ่รยีกวา่ Social Listening Tools จงึเปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการรบัฟงัเสยีงของผูค้น 
ในสงัคมและการตดิตามความเคล่ือนไหวบนส่ือสังคมออนไลนใ์นชอ่งทางตา่งๆ ทำาใหส้ามารถ
นำาข้อมลูมาวเิคราะหป์ระเดน็และปจัจยัความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิข้ึน เพือ่นำาไปสูก่ารจดัการ 
ภาวะวกิฤตได้อยา่งทนัท่วงท ีตลอดจนการสือ่สารสองทางเชงิรกุ การสรา้งสือ่อยา่งสรา้งสรรค์ 
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

สื่อสารองค์กรฯ มช. จับมือ ITSC 

สัมมนา Social Media & Digital Content 

ฟังอย่างไรให้สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในยุคดิจิทัล 

 นายรชต เย็นกล่ำา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นายพงศกร พรมมิ่ง  
นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5/7  โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัรางวลั 
RISING STAR CHEMISTRY จากการนำาเสนอโครงงานวทิยาศาสตรใ์นรปูแบบบรรยายใน
หัวข้อ “Citrus Group Antioxidant Efficacy and Vital Substance Analysis” 
ในการประชมุวชิาการทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระดับนานาชาติ งาน KVIS 
International Science Fair (KVIS-ISF) ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์) จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24-28 มกราคม 2565

ตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรียต่อการทำางานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วน 
ทีเ่กิดภาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดแลว้มีเลอืดกลบัมาเลีย้งใหม”่ โดยผลงานวจิยัเรือ่งนีม้ ี 
ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำานวยการ 
ศนูยว์จิยัและฝกึอบรมสาขาโรคทางไฟฟา้ของหวัใจ เปน็อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกั   
ทัง้นีง้านวจิยันีไ้ดแ้สดงใหเ้หน็วา่ ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเล้ียงใหม่ 
ร่วมกับการมีภาวะอ้วนจะสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้
ประสทิธภิาพการทำางานของหวัใจแยล่งในทีส่ดุ โดยมสีาเหตมุาจากการเสยีสมดลุไดนามกิ 
ของไมโทคอนเดรียในหัวใจ การรักษาด้วยตัวปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรีย 
ประกอบดว้ยตวัยบัยัง้การฟชิชนัและตวักระตุน้การฟวิชนั สามารถชว่ยลดปรมิาณการตาย 
ของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ รวมถึงช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำางานของหัวใจที่เกิดการ 
บาดเจบ็จากภาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือดแล้วมเีลือดกลับมาเลีย้งใหมร่่วมกับการมภีาวะอ้วน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ยิง่ไปกวา่นัน้งานวจิยันีย้งัเปน็งานวิจยัชิน้แรกทีไ่ดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึ
ผลดีของการรักษาด้วยตัวปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียถูกให้ในช่วงเวลาต่างๆ  
ขณะเหน่ียวนำาใหเ้กดิภาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด เนือ่งจากปกตแิลว้ผูป้ว่ยภาวะกลา้มเนือ้ 
หัวใจขาดเลือดจะได้รับการรักษาภายหลังจากมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้ว  
โดยผลงานชิ้นนี้ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการช่วยชีวิตและรักษาผู้ป่วยภาวะกล้าม
เนือ้หวัใจขาดเลอืดทีส่ามารถนำามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในทางคลนิกิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
อนัใกล ้โดย ดร.ชโยดม มณีโชต ิไดเ้ขา้รบัรางวลัวทิยานพินธ ์ระดบัดมีาก สาขาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์ในงานวนันกัประดษิฐ ์ประจำาป ี2565 จาก ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ริฤิกษ ์ 
ทรงศวิไิล ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมงานวนันกัประดษิฐ ์ 
ประจำาปี 2565 มี นายดอน ปรมัตถ์วนัิย รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ตา่งประเทศ เป็นประธานเปดิงานวนันกัประดษิฐ ์และมอบรางวลัการวจิยัแหง่ชาต ิประจำาป ี 
2564 -2565 ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 ศนูยส์ือ่สารองคก์รและนกัศกึษาเก่าสมัพันธ ์ร่วมกบัสำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Social Media & Digital Content ฟังอย่างไร 
ให้สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในยุคดิจิทัล” ขึ้น ในวันที่ 9  
มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมรีองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเสริมกลยุทธ์ด้านการส่ือสาร 
ที่สร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ของคณะและส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 สัมมนา Social Media & Digital Content ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสือ่สารในยคุดจิทิลัมาถา่ยทอดความรูป้ระสบการณใ์นหวัขอ้ทีน่า่สนใจ 
ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง Social Listening สำาหรับการสื่อสารองค์กร โดย คุณพุทธศักดิ์ 
ตันติสุทธิเวท Data Research Manager บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำากัด การเสวนา 
เรือ่ง สร้าง Content อยา่งไร….ใหโ้ดนใจยคุดจิทิลั โดย คณุปรเมศวร์ ผาทอง บก. Content 
และ คุณธีรภัทร มณเฑียร บก.วิดีโอ ทีม มช.ทูเดย์ การบรรยาย Social Media & Digital 
Content พลังออนไลน์ เชื่อมโลก เชื่อมเรา โดย คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อำานวยการ  
ผู้บริหารสาย Website, Social Media & Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) การบรรยาย การสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาภาพลักษณ์และผลกระทบ
ดา้นชือ่เสียงขององคก์ร และคณุภาพของเวบ็ไซตอ์งคก์รกับการจดัอันดบั Ranking Web of 
Universities โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ถนอมพร เลาหจรสัแสง ผูช้ว่ยอธกิารบด ีมช. และ 
ดร.ณฐนนัท ์กาญจนคหูา นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์สำานกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มช.  
โดยหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในเครือข่าย
สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยด้วย
 ความรูท้ีไ่ดคั้ดสรรมาใหแ้กผู้่ปฏบิตังิานดา้นการสือ่สารองคก์ร นกัประชาสมัพนัธ ์
และผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ในการสัมมนาในโอกาสนี้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ประสบการณแ์ละทกัษะทีก่า้วทนัเทคโนโลยสีมัยใหมใ่นสงัคมยคุดจิทิลั โดยเฉพาะการสรา้งสือ่ 
ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ จากการรับฟังเสียงความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายบนโลกโซเชียลมีเดีย เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 อีกทัง้ ยงัเปน็การสรา้งความเขา้ใจและการตระหนกัรู ้ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ด้านช่ือเสียงและการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นการสัมมนาครั้งนี้ยังได้ให ้
ความสำาคญักบั Ranking Web of Universities และแนวปฏิบตัคุิณภาพของเวบ็ไซตอ์งค์กร
ทีม่ตีอ่ผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการนำาไป 
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 


