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คคคคคืคคคืค
คคคคืคคคืคคคคบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด

• ความเป็นมาในการจัดตั้งบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด

• ผลการดำาเนินงานของบรษัิท อา่งแก้ว โฮลด้ิง จำากัด

 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รกัษ์  ศรบัีณฑติมงคล รองอธกิารบดี  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำานวยการ 

อทุยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้นำาเสนอเก่ียวกับความเป็นมา ผลการ

ดำาเนินงาน และแผนการทำางานของบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด ดังนี้

  1. การลงทุนในบรษัิทท่ีมีองค์ความรูเ้ฉพาะทาง   

ปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทลูก ดังนี้
  1.1 บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำากัด  
ได้จดทะเบียนบรษิทั เมือ่วันที ่18 เมษายน 2561 เพือ่เปน็การ 
ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาบนฐานนวัตกรรม 
ดา้นพลงังานของมหาวทิยาลยั ซึง่มทีนุจดทะเบยีน 2 ล้านบาท  
โดยบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99
  1.2 บริษัท อ่างแก้ว สตาร์ทอัพ จำากัด 
ได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
เพือ่นกัวจิยั อาจารย ์นกัศกึษาหรอืบณัฑติ ทีมี่ความประสงค์
จะนำาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาผลิตเอง เพื่อต่อยอด 
ในรปูแบบของ Startup หรอื Spin-Off  ซึง่มทีนุจดทะเบียน 
1 แสนบาท โดยบริษัท อ่างแก้ว โฮลด้ิง จำากัด ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99
  1.3 บรษัิท อา่งแก้วไมซ์ จำากัด ไดจ้ดทะเบยีน 
บรษิทั เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เพือ่เปน็บรษิทัจำาลอง
ในการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยให้บริการ ดังนี้ 
(1) Meeting & Conferences  (2) Activities / events  
(3) Catering และ (4) Ticketing  ซ่ึงมทีนุจดทะเบียน 1 แสนบาท  
โดยบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

 
 2. การลงทุนรูปแบบกิจการร่วมค้า  
(Joint Venture) กับบริษัทมืออาชพี  ปจัจุบนัประกอบดว้ย 
บริษัทลูก ดังนี้
  2.1 บรษัิท บีเอเอเค จำากัด ไดจ้ดทะเบยีน 
บรษิทั เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 เพือ่เปน็การใชอ้งคค์วามรู้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ระบบซอฟตแ์วร ์(Software) 
และโปรแกรม (Program) รวมไปถึงระบบบริหารงาน 
ว่ิงมาราธอนและระบบบริหารงานสารสนเทศสถาบัน 
การศึกษาแบบครบวงจร จากการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวทิยาลยันำาไปตอ่ยอด  ซึง่มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  
โดยบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 

 ตามแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ระยะท่ี 10  
(พ.ศ. 2550 - 2554) ได้กำาหนดให้มีการจัดตั้ง Holding company เป็น
กลยทุธห์นึง่ในการลงทนุโครงการตา่ง ๆ  ในยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลยั 
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและเพื่อการพึ่งตนเอง และจากการประเมินผล 
การเปน็มหาวทิยาลยัในกำากับของรฐัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่ป ีพ.ศ. 2557  
มขีอ้เสนอแนะว่า “มหาวิทยาลยัควรนำาทรพัย์สนิท่ีมีอยูล่งทุนให้เกิดประโยชน์เพิม่ขึน้  

และเพิม่รายได้จากการบรหิารสนิทรพัย์อื่น ๆ  ของมหาวิทยาลยั” และในการ 
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เม่ือปี พ.ศ. 2558 มีความเห็นว่า  
“การนำาองค์ความรู้หรือผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัไปใชง้านจรงิ มหาวิทยาลยั

ควรจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลขึ้นมา เพื่อดำาเนินการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัยได้ และเป็นฐานท่ีจะพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

ไปเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อนำาไปใชง้านจรงิ”  รวมถึงแผนพฒันาการศกึษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายให้เกิด
ธุรกิจใหม่ (Startup) และธุรกิจบ่มเพาะ (Spin-Off company) ซึ่งในการ
ลงทุนนั้น มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องมีบริษัทในนามของมหาวิทยาลัยเข้าไป 
รว่มทนุ เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2560  สภามหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเหน็ชอบการจดัตัง้ 
บรษิทั อา่งแกว้ โฮลดิง้ จำากดั และไดม้อบหมายใหม้หาวทิยาลยัไปดำาเนินการ 
จดทะเบยีนบรษิทั โดยมผีูก้อ่การ 3 ทา่น คอื ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ นพ.อาวธุ 
ศรีศุกรี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี และศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ  
โลจนาภิวฒัน ์โดยใหม้หาวิทยาลยัถอืหุน้รอ้ยละ 98 มูลนิธพิฒันามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ถือหุ้นร้อยละ 1 และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกถือหุ้นร้อยละ 1  
ซ่ึงอนมุตัใิหใ้ช้ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยใชเ้งนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัลงทนุ 

ของบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด

ความคืบหน้าการดำาเนินงาน
ของ

ความคืบหน้าการดำาเนินงาน



• แผนการทำางานกับกองทุนหรือโฮลด้ิงอื่น ๆ  ในอนาคต 

มีแนวทางการส่งเสริมและต่อยอดของบริษัทลูก ดังนี้

  2.2 บริษัท เอเค ไอพี เวนเจอร์ จำากัด  
ได้จดทะเบยีนบรษัิท เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2563 เพือ่สง่เสรมิ 
พฒันางานวจิยัอย่างเปน็ระบบ การจัดการทรพัยส์นิทางปญัญา และ
การนำาไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ ซึง่มทีนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท  
โดยบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 51 

 4. รองรับการผลักดันภารกิจสำาคัญพร้อมกับยกระดับ
การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

 โดยศาสตราภชิานไกรฤทธิ ์บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการ 

บรษัิท อา่งแก้ว โฮลด้ิง จำากัด ได้ให้ขอ้มูลเพิม่เติมว่า แนวคิดในการจดัต้ัง 

บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำากัด แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ 

สรา้งบรรยากาศ และสนับสนุนให้เกิดการริเริม่จดัต้ังบริษัท Startup ขึน้  

เพื่อนำาผลงานวิจยัของนักวิชาการของ มช. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  

โดยคาดการณว่์าภายในอกี 2 - 3 ปีขา้งหน้า จะมีบรษัิท Startup ท่ีเกิดขึน้ 

ภายใต้การดำาเนินงานของบรษัิท อา่งแก้ว โฮลด้ิง จำากัด เป็นจำานวนมาก  

ซ่ึงล้วนมีศักยภาพท่ีจะเติบโตและขยายขอบเขตและขนาดของธุรกิจ 

ให้ใหญข่ึน้ (Scale up) ได้น้ัน จงึต้องมีการบรหิารจดัการท่ีดี เพื่อให้ 

เกิดการต่อยอดทางธรุกิจ โดยไม่ขดัต่อหลกัจริยธรรม หลกัธรรมาภบิาล  

และวัตถปุระสงค์ของการจดัต้ัง มช. ซ่ึงการดำาเนนิงานในระยะท่ีผา่นมา 

นับว่ามีความก้าวหน้าตามลำาดับเป็นอย่างมาก

 1. มหาวิทยาลยัให้การอดุหนุนใชบ้ริการในชว่งตน้ 
 เพือ่สรา้งรากฐานแหง่ความแขง็แรงก่อนทีจ่ะเตบิโตไปแขง่ขนั 
อย่างเต็มรูปแบบสำาหรับการให้บริการหน่วยงานภายนอก 
 2. เมื่อบริษัทลูกดำาเนินงานไปได้ในระดับหนึ่ง 
อาจเกิดบริษัท Spin-Off เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
ที่สูงขึ้น
 3. การให้นักศึกษามาฝึกทักษะประสบการณ์
ในการทำางานจรงิถอืเปน็การยกระดบัทักษะและรองรบัโอกาส
การจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่
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การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ

 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ที่ผ่านมานั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้มหาวิทยาลัยทำาการรวบรวมข้อมูลบทบาทและ

การดำาเนินงานของ มช. ในการแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกที่ 3 เพื่อจดบันทึกและจัดทำาเป็น

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนี้

 1. มช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 

 1. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเกลียว (Spiral/Helical CT Scan)

 2. เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบ DR (Digital Radiography)

 3. ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Central Monitor)

 4. เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราไหลสูง (High Flow)

 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอขอบคุณผู้บริจาคทั้งจากภายในและภายนอก มช. รวมไปถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการช่วยเหลือให้จังหวัดเชียงใหม่

สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

 2. ขอแสดงความชื่นชม มช. และคณะต่าง ๆ  ที่ได้ ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจ เพื่อคัดกรองผู้ป่วย โดยมีการจัดต้ัง 

โรงพยาบาลสนามขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ณ หอพักนักศึกษาหญิง 5 ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่บรรเทาลง

 3. ขณะน้ี มช. อยู่ในขั้นตอนการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

โดยจะทำาการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำาหรับประชาชนต่อไป

 4. แนวโน้มที่ทั่วโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั้น อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก  2 ปี ดังนั้น มช. จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาด

ของโรคดังกล่าว โดยการปรับกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

(COVID-19)
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 มติการประชุมสภามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่คร้ังที ่5/2564  
เมือ่วนัเสารท์ี ่29 พฤษภาคม 2564 ท่ีผา่นมา สำานกังานสภามหาวทิยาลัย 
ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซต์ที ่www.council.cmu.ac.th หวัขอ้ : กำาหนดการ/ 
ระเบยีบวาระ/สรุปมตกิารประชุมสภามหาวิทยาลยั ซึง่ผูส้นใจสามารถ
เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ส่วนเน้ือหาในฉบับนี้... จะขอนำามาแจ้ง 
เฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

	 การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบา	รุงหอพัก	
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  
2019 (COVID-19) ทียั่งคงสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในวงกวา้ง เศรษฐกจิ 
มสีภาวะถดถอยอยา่งรนุแรง มหาวทิยาลยัไดต้ระหนกัถงึผลกระทบ 
ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้กบันกัศึกษาและผู้ปกครอง มหาวทิยาลัยจงึเหน็ 
สมควรพจิารณากำาหนดมาตรการในการชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้น 
ของนกัศึกษา เพือ่ใหส้ามารถศกึษาตอ่ตามแผนการศกึษาท่ีกำาหนดไวไ้ด ้
  โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบการปรับลดค่า
ธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำารุงหอพักภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา  
2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  2,250  บาท
 2. ลดค่าบำารุงหอพักนักศึกษา ร้อยละ 10
 
 รายงานผลการดำาเนินงานการตรวจสอบ	(เดือนมกราคม	 
-	เมษายน	2564)
 จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิาร 
ความเสี่ยง (เดือนมกราคม - เมษายน 2564) จำานวน 10 ส่วนงาน 
พบว่า สว่นใหญเ่ปน็ความเสีย่งระดบัต่ำาและระดบัปานกลาง มเีพยีง 
2 ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง คือ การดำาเนินงาน
ด้านลูกหนี้การค้าและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน
ของอธิการบดี	 (ครั้งที่	 2	 เมื่อครบรอบ	3	ปีของวาระการ
ดำารงตำาแหน่ง)	จำานวน	5	ราย	ประกอบด้วย
 1. ศ. (เกียรติค ุณ) นพ.อาวุธ  ศรีศ ุกรี เปน็ประธานกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  เป็นกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม เป็นกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  เป็นกรรมการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  เป็นกรรมการ
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการศึกษา

 โดยมหีวัหนา้สำานกังานสภามหาวทิยาลยั เปน็เลขานกุาร 
และเจ้าหน้าที่ของสำานักงานสภามหาวิทยาลัย 2 คน เป็นผู้ช่วย
เลขานกุาร เพือ่ทำาหนา้ทีป่ระเมินผลการบริหารงานของอธกิารบด ี
(ครั้งที่ 2 เมื่อครบรอบ 3 ปี ของวาระการดำารงตำาแหน่ง) ตามที่
กำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการประเมนิผลการบรหิารงานของ
อธิการบดี พ.ศ. 2557

รอบโต๊ะสภารอบโต๊ะสภารอบโต๊ะสภา

 แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่งตั้ง  
“ศ. (เกียรติคุณ) ดร.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์” ให้ดำารงตำาแหน่ง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 แต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
แต่งตัง้ “ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตนภ์ญิโญ” ให้ดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการ 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ สบืตอ่ไปอกีวาระหนึง่ ทัง้นี ้ตัง้แต่
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

	 อนุมัติข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จำานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา 
เพือ่ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ และปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา 
เพือ่ปรญิญาเภสชัศาสตรบณัฑติ และปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา 
เพ่ือปริญญาสตัวแพทยศาสตรบัณฑติและปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศกึษาสำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรสามภาษา) 
ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564
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 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัยพจิารณาแลว้มมีติให้ความเห็นชอบ 
การเปดิสอนหลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมลู  
(ข้ันตอนที ่1) คณะวศิวกรรมศาสตร ์ตามทีเ่สนอ และใหจั้ดทำารายละเอยีด 
หลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
โดยมีข้อเสนอแนะที่สำาคัญ ดังนี้
 1. สนับสนุนอย่างยิ่งในการเปิดหลักสูตรวิทยาการ
ข้อมูลที่มีส่วนร่วมขององค์ความรู้ 3 ประการ คือ 1) วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) คณิตศาสตร์และสถิติ 
และ 3) ความรูท้างดา้นธรุกจิ โดยจดุเดน่ของ มช. คอื ความรูด้า้นนี้ 
ได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะต่าง ๆ ในการรับผิดชอบ 
โดยคณะวทิยาศาสตรเ์ปดิสอนหลกัสตูรนีใ้นระดบัปรญิญาตรี ขณะ
ทีค่ณะวิศวกรรมศาสตรเ์ปิดสอนระดบับัณฑติศึกษา ซ่ึงถือเปน็การ 
บูรณาการและความร่วมมือจากหลายศาสตร์
 2. ในปัจจุบันข้อมูลเชิงการวิจัยของโรคติดเชื้ออุบัติใหม ่
มีอยูจ่ำานวนมาก หากรเิริม่วิเคราะหข้์อมลูด้านน้ี กจ็ะเกดิประโยชน์
อยา่งมากในอนาคต และมคีวามเปน็ไปไดว้า่จะไดร้บัความรว่มมอื
จากภายนอกเช่นกัน
 3. เน่ืองจากการเรียนในระดับปรญิญาดษุฎบีณัฑิตจำาเปน็
ตอ้งมกีารสนบัสนนุดา้นทนุการศกึษาหรอืทนุวจิยั ดงันัน้ ควรมีการ 
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีสามารถสนับสนุนเงินทุนเข้ามา 
ร่วมลงทุน โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานและเงินทุนจำานวนน้อยและ
พัฒนาต่อไป อีกทั้งการดำาเนินงานของคณะท่ีผ่านมาในเรื่อง 
สิ่งแวดล้อม หมอกควัน การจัดการน้ำา และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
ล้วนเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก ซึ่งมีแนวโน้มว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะให้
ความสนใจร่วมลงทุน
 4. จากความรู้และความสามารถด้านวิทยาการข้อมูล 
ของแต่ละส่วนงานท่ีมีความกระจัดกระจายอยู่นั้น ควรทำาการ
รวบรวมท้ังขอ้มลู การวเิคราะห ์และปัญญาประดษิฐ์ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้
ไว้ดว้ยกนั เพือ่เป็นการวางแนวทางใหเ้กดิการทำางานในรปูแบบใด 
รูปแบบหน่ึง ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนนี้กลายเป็นศูนย์รายได้สำาหรับ
มหาวทิยาลยัในอนาคต อกีทัง้จากแนวโนม้การลดลงของงบประมาณ
ต่าง ๆ การดำาเนินการในส่วนนี้อาจเป็นส่วนที่มีศักยภาพท่ีจะมา
ทดแทนได้ โดยทำาเป็นต้นแบบของการจัดการและการรวบรวม
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
 5. เนื่องจากจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาการข้อมูลเป็น
ท่ีต้องการของตลาดและจะมีความสำาคัญอย่างมาก และเพื่อให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ควรกำาหนดกรอบที่ต้องการมุ่งเน้น 
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการพิจารณาตนเองในเบื้องต้นว่าฐานข้อมูล 
ทีม่อียู่น้ันเพียงพอหรอืไม ่รวมถงึทำาใหเ้กดิการวางแผน เพือ่รวบรวม
ฐานข้อมูลให้เป็น platform ที่มีความโดดเด่นในอนาคต เช่น  
เรือ่งยาและการดูแลสุขภาพ เปน็ตน้ ซึง่เปน็เรือ่งทีส่ำาคัญอยา่งมาก 
โดยคณะแพทยศาสตรซ์ึง่รเิริม่เรือ่ง Medical Internet of Things 
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลจำานวนมากสำาหรับหลักสูตร 
 6. การผลิตบุคลากรระดับสูงในด้านวิทยาการข้อมูลใน 
อนาคต  จะเปน็ทีต่อ้งการของตลาดแรงงานท้ังภายในและต่างประเทศ  
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ใช้วิทยาการ
ข้อมูลเข้ากับเรื่องต่าง ๆ  ทั้งด้านธุรกิจ การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและ
การเกษตร และเสนอผลักดันให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะเกิด

ประโยชน์อยา่งมาก นอกจากนี ้โครงสรา้งพืน้ฐานทางดจิทิลัจะเปน็
เรือ่งทีส่ำาคญัทีจ่ะชว่ยใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ  ในมหาวทิยาลัยซึง่มรีะบบ
ประมวลผลที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Computing 
Facilities) เกิดประโยชน์และสามารถนำาไปใช้ในงานวิจัยจากการ
จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่

 นายกสภามหาวิทยาลัยได้สรุปว่า ขอแนะนำาให้มีการ
จัดหาทุนวิจัยให้แก่นักศึกษา โดยยกตัวอย่างกรณีของ College 
Of Industrial Design ประเทศจีน ที่ได้รับทุนวิจัยมาจาก 
ภาคเอกชนที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน ดังนั้น  
เป็นไปได้ว่าอาจมีบริษัทที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูล เพื่อทำางาน
วจิยัและนำาไปใช้ใหเ้กดิประโยชนแ์กธ่รุกจินัน้ ๆ  ซึง่ถอืวา่เปน็โอกาส
ที่ดีในการขอรับทุน เพื่อสนับสนุนการทำาวิจัยให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้  
มคีวามคาดหวงัอยา่งมากทีป่ระเทศไทยจะสามารถผลตินกัวทิยาการ
ขอ้มูล ทัง้ระดบัปริญญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอกไดจ้ำานวนมาก  
เพราะกำาลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

	 อนุมัติแต่งตั้งและให้เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการ	จำานวนทั้งหมด	11	ราย	ดังนี้
 1. แต่งตั้งอาจารย์ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(โดยวิธีปกติ) จำานวน 2 ราย 
 2. แตง่ตัง้ผูช้ว่ยศาสตราจารยใ์หด้ำารงตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์ 
(โดยวธิปีกติ วธิท่ีี 1) จำานวน 2 รายและ (โดยวธิปีกติ วธิท่ีี 2) จำานวน 1 ราย 
 3. แตง่ตัง้ผูช้ว่ยศาสตราจารยใ์หด้ำารงตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์ 
(วิธีที่ 3 โดยผู้บังคับบัญชา) จำานวน 2 ราย
 4. อนมุตัใิห้เสนอแตง่ตัง้รองศาสตราจารยใ์ห้ดำารงตำาแหนง่
ศาสตราจารย ์(โดยวธิปีกต ิวธิทีี ่1) จำานวน 1 รายและ (โดยวธิปีกต ิ
วิธีที่ 2) จำานวน 1 ราย
 5. อนมุตัใิห้เสนอแตง่ตัง้รองศาสตราจารยใ์ห้ดำารงตำาแหนง่
ศาสตราจารย์ (วิธีที่ 3 โดยผู้บังคับบัญชา) จำานวน 2 ราย



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มช.

 ในสถานการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มช. (CMU EOC)

 ในสถานการณ ์COVID-19
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นางวิวรรณ ศรีทองคำา ผู้อำานวยการสำานักงานมหาวิทยาลัย
นางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ หรอื EOC (Emergency Operations Center) เป็นระบบงานทีป่ฏบิตักิาร 

เมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ ซึง่หมายถงึการเกดิโรคและภยัสุขภาพ มเีงือ่นไขในการเปดิระบบ EOC จาก 2 ใน 4 ขอ้ ดังนี ้(1) เปน็เหตกุารณ ์

ที่ส่งผลกระทบรุนแรง (2) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบหรือเกิดขึ้นมาก่อน  (3) มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น และ (4) มีการจำากัดการ

เคลื่อนที่ของผู้คน (ที่มา; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563)

 จากสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอก มีเงื่อนไขครบทั้ง 4 ข้อ ทำาให้ มช. ทำาการเปิดระบบได้ทันที  

โดยระลอกแรกและระลอกที่ 2 เปิดระบบในเดือนมีนาคม และเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามลำาดับ และระลอกที่ 3 ระหว่าง 

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564

 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EOC) มีองค์ประกอบ ดังนี้ ห้องบัญชาการ

เหตุการณ์ ที่ใช้ปฏิบัติงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกอบด้วย (1) กำาลังคน (2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร 

ที่ทันสมัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการระบบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงผลแบบ real 

time และ (3) ระบบงาน (system) อาทิ แผน งบประมาณ และมาตรฐานการดำาเนินงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติ

การภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำางานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ มีอธิการบดีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) และมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมบัญชาการ 

ซึง่ถอืเปน็หวัใจสำาคญัในการดำาเนนิงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ (2) ฝา่ยข้อมลูและยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการดำาเนินงานของกลุ่มภารกิจ

ตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team; SAT) ทีม SAT ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาล บุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา ซึ่งทำาหน้าที่ติดตามและประสานงานข้อมูลสถานการณ์ เพื่อรายงานและสื่อสารกับผู้บริหาร นำาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 

รวดเร็ว และ (3) ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาล (Emerging Infectious Disease Screening Team)   

นักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาซึ่งทำาหน้าที่เฝ้าระวังเชิงรุก โดยการคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดตาม ซักประวัติ 

ให้คำาแนะนำาและส่งต่อเพื่อกักแยกตนเอง หรือเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือส่งตัว

ให้แก่ทีมแพทย์เพื่อทำาการรักษา นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนบุคลากรจากทุกส่วนงานทำาหน้าที่ในการประสานงานกับนักศึกษา บุคลากร 

และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมสื่อสารองค์กรที่ทำาหน้าที่ Call center และเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคัญให้ประชาชนได้รับทราบ

 สำาหรับการตอบโต้สถานการณ์การระบาดระลอกท่ี 3 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร ์ดำาเนนิการตามแนวคดิ การขยายสว่นพืน้ทีก่ารรกัษาพยาบาล Suan Dok Dorm  

(ซึ่งแต่เดิมจัดไว้รองรับเฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลฯ และนักศึกษาแพทย์เท่านั้น) โดยการเพิ่มพื้นที่ให้สามารถรองรับนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งจะรับไว้รักษา ณ หอพักหญิงอาคาร 5 จึงเป็นที่มา 
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 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นองค์กรที่ร่วมฝ่าวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19  
ไปพร้อม ๆ  กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วยลดภาระการรักษาผู้ป่วยได้มาก การร่วมแรงร่วมใจกันดำาเนินงานบริการสังคมของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ จึงเป็นการขับเคลื่อนกลไกผ่านวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “ร่วมด้วยช่วยกัน”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวถึง

ปัจจัยแหง่ความสำาเรจ็ในการดำาเนินงานโรงพยาบาลสนามเชียงใหม ่2 วา่ เป็นการดำาเนินงานที่มกีารเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน

ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำาให้การค้นหาผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาหรือผู้ป่วยที่ตกค้างเป็นไปอย่างแม่นยำา ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงการรักษาได้ทันการณ์ มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วย ณ SDD5 โดยไม่ต้อง

สร้างระบบขึน้มาใหม ่นอกจากนีย้งัมกีารใชร้ะบบสือ่สารทางไกลในการรกัษา ชว่ยลดการสมัผสัและระยะหา่ง ทีส่ำาคญัมกีารบรูณาการ 

กับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการระดมสรรพกำาลังและจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านกำาลังคนและวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็น     

ทำาให้การดำาเนินงานของ CMU EOC ในครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นการดำาเนินงานที่บรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย

ชั้นนำาที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ของการจัดพื้นที่รักษาพยาบาล SDD5 นำาไปสู่การเปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 

2564 เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำานวน 390 คน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประมาณ 14 ล้านบาท จึงเป็น 

ความท้าทายของ CMU EOC ที่ต้องเผชิญความซับซ้อนของปัญหาที่เชื่อมโยงทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีข้อจำากัดบางประการ เช่น ในสภาพการณ์ที่บุคลากรทีมสุขภาพมีจำานวนจำากัด ในขณะเดียวกันต้องตัดสินใจ 

ดำาเนินการบนความรวดเร็วและคำานึงถึงทุกฝ่ายที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา เป็นต้น  

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

4652 มคานีม 11 ีทนัว
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