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 (อ่านต่อหน้า 2)

นกัวจิยัวทิย์ มช. ค้นพบมอสส์

ชนิดใหม่ของโลก

“ผ่อดดีี” แอปพลเิคชันทีช่มุชน 
มส่ีวนร่วมเฝ้าระวงัโรคติดต่อจากสตัว์
สู่คน สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564  
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 
10 เพือ่แสดงถงึความจงรักภักดแีละน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอปวงชนชาวไทย  ซึง่จะ
น�าออกอากาศทีส่ถานวิีทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยจงัหวดัเชยีงใหม่  ณ ห้องสตดูโิอ อาคารประกาศ  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

	 "มอสส์"	 อาจเป็นพืชชั้นต�่าที่หลายคนมองข้าม  
นกัวจัิยคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กลบัสนใจศึกษา  
จนค้นพบ "มอสส์ชนดิใหม่ของโลก"	ในบรเิวณพืน้ทีป่กปักทรพัยากร  
ณ ศูนย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรภุิญไชย จังหวดัล�าพนู
 มอสส์สกุล Koponobryum วงศ์ Pottiaceae เดิมที 
มกีารกระจายพนัธุข์องสกลุเฉพาะในประเทศอนิเดยี (endemic  
to India) และมรีายงานเพียง 1 ชนดิในโลก คอื Koponobryum  
bengalense (Gangulee) Arts (Arts, 2001) ซึ่งมีลักษณะเด่น 
คอื มต้ีนแกมโทไฟต์แยกเพศ (dioicous) คอื เป็นต้นเพศเมยีและ 
ต้นเพศผูแ้ยกกนั ใบรปูลิน้แกมหอก ปลายใบแหลม สีเขยีวอ่อนถงึโปร่งใส 
ฐานใบเป็นติง่ยาว เซลล์กลางใบค่อนข้างกลม มปีุม่นนูตรงกลางเซลล์  
1 ปุ่มทั้งด้านหลังใบและท้องใบ สร้างสปอร์ทรงกลม มีผิวเรียบ  
และมีเซลล์ขนท่ีแกนล�าต้น (axillary hairs) ยาวประมาณ  
70 ไมโครเมตร ประกอบขึ้นจาก 3 เซลล์ คือ เซลล์ที่ฐานสั้นๆ  
2 เซลล์ สีน�้าตาล และเซลล์ปลายขนสีใส 1 เซลล์ 

 ส�าหรับมอสส์ชนิดใหม่ที่ เพิ่งค ้นพบนี้มีชื่อว ่า  
Koponobryum papillosum Printarakul & Chantanaorrapint  

(Printarakul et al., 2021) มลีกัษณะทัว่ไปคล้ายกบั K. bengalense  
เป็นอย่างมาก แต่เมือ่ศึกษาทางด้านสณัฐานวทิยาโดยละเอียดแล้ว
พบว่า มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไป 3 ลักษณะ คือ  
1) ต้นแกมโีทไฟต์มท้ัีงเพศเมยีและเพศผูใ้นต้นเดียวกนั (autoicous) 
หรือเป็นต้นกะเทย โดยจะสร้างโครงสร้างสืบพนัธุเ์พศเมยีทีป่ลาย
ยอดและสร้างกิ่งที่สร้างโครงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้ด้านข้างล�าต้น
ในต�าแหน่งที่ต�่ากว่าเพศเมียเล็กน้อย 2) สร้างสปอร์ทรงกลม  
ผวิขรขุระ (จงึเป็นทีม่าของค�าระบชุนดิว่า papillosum ซึง่หมายถงึ  
สปอร์มีปุ่มขรุขระ หรือ papillose) และ 3) เซลล์เส้นขน
ที่แกนล�าต้น มีความยาว ประมาณ 75-135 ไมโครเมตร 
ประกอบขึ้นจาก 2-6 เซลล์ คือ เซลล์ฐานท่ีส้ันท่ีสุด 1 เซลล์ 
มีสีน�้าตาล และ เซลล์ที่ยาวกว่า สีใสอีกจ�านวน 1-5 เซลล์ 
ที่ส่วนปลายขน

 เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม  2564   
ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย ์
นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดง 
ความยินดี แด่รองศาสตราจารย	์ 
นายสตัวแพทย์	ดร.	เลศิรกั	ศรกีจิการ  
ผู้อ�านวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพ 
หนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เนื่องในโอกาสที่ PODD คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก Grand Price Winner จาก The Trinity 
Challenge, Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ด้านการตรวจจับโรคระบาด (Identify)  
ในประชากรสตัว์ก่อนการตดิต่อสูม่นษุย์และกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ข้ามทวปี ณ ห้องประชมุตะวนั  
กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศนูย์เฝ้าระวงัสุขภาพหน่ึงเดยีว มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หรือ Participatory Onehealth  
Disease Detection: PODD ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวในคน สัตว์  
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ รายงาน ประมวลผล และแจ้งข่าวสารอัตโนมัติแบบ real time  
และมกีารแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทีรั่บผดิชอบ ตลอดจนหน่วยงานอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาให้กับชมุชนได้อย่างทนัท่วงท ี มีผลช่วยสร้างความสามารถ 
ในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดจิทิลัและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนในระดับรากฐานพร้อม 
ช่วยเสริมประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม  
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์พงษ์รกัษ์	ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ให้การต้อนรบั รองศาสตราจารย์	ดร.ชาตร	ีมณีโกศล	 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย  
คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ บคุลากร มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่ จ�านวน 500 คน  
เข้ารบัการฉีดวคัซนีวคัซนีป้องกนั COVID-19 ซึง่ได้รบัการจดัสรรจากกระทรวง
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ส�าหรบับคุลากรและนกัศกึษา 
สถาบนัอุดมศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ณ หน่วยฉดีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
สถานที่ฉีด หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในวันนี้มีบุคลากรจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ เข้ารับการฉีดแล้ว จ�านวน 500 ราย และในวันที่  
16 กรกฎาคม 2564 จะน�าบุคลากรและนกัศกึษา เข้ารบัการฉดีวคัซีน จ�านวน 
1,080 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง "หยุดเชื้อ  
เพ่ือชาติ" ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์นเรนทร์	โชตริสนริมติ	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธกิารบดี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ให้ข้อมลูตามจดุต่างๆ และบรรยายสรปุ ณ หอประชมุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

  รองศาสตราจารย์	ดร.	เภสชักรหญงิพาณ	ีศริสิะอาด	น�า Mr.Le Ngoc  
Binh ต�าแหน่ง First Secretary ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ณ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจ�าประเทศไทย เข้าพบ 
รองศาสตราจารย์	ดร.เภสชักรสพุฒัน์	จริานุสรณ์กลุ	คณบดคีณะเภสชัศาสตร์ 
เพื่อแนะน�า Mr.Dang Dinh Tuyen  ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
ประจ�า Ministry of Science and Technology. Department of High 
Technology ประจ�าประเทศไทย พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนการท�างาน
ร่วมกนัระหว่างคณะฯ กบัสถาบนัการศกึษาในสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

 ศาสตราจารย์	ดร.สาคร	พรประเสรฐิ คณบด ีพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์	
ดร.รัชดา	 เครซี่	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ  
เจ้าหน้าทีห้่องปฏบัิตกิารทางการแพทย์ จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ในโอกาสมาฝึกอบรมระยะสัน้ หลกัสตูรแบคทเีรยีทางการแพทย์และการตรวจ 
ทางห้องปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาคลนิิก  ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 1 อาคาร 2 และประชุมผ่านระบบ zoom เพื่อให้ผูป้ระสานงานโครงการ
และผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้พบปะและหารือ 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัการจดัการอบรมฯ เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2564

“ผ่อดีดี” แอปพลิเคชันที่ชุมชน ฯ          (ต่อจากหน้า 1

นักวิจัยวิทย์ มช. ค้นพบมอสส์ ฯ    (ต่อจากหน้า 1

 ปัจจุบันพบการกระจายพนัธุ์ของมอสส์ชนดินี ้
ในเขตภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย โดยขึน้อาศยั 
บนพืน้ดิน ในป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณ ทีร่ะดบัความสงูจาก 
ระดับน�า้ทะเลประมาณ 400-700 เมตร ของ จ.เชียงใหม่ 
(น�้าตกแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่ริม  
และ ห้วยสบออน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว  
อ.เชยีงดาว) และ จ.ล�าพนู (ในบรเิวณพ้ืนทีป่กปักทรพัยากร 
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย)
 การศกึษาครัง้นีไ้ด้รบัอนเุคราะห์และความร่วมมอื 
จากทีมส�ารวจพืชไบรโอไฟต์ชาวไทยของ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ (อาจารย์	ดร.	นรนิทร์	พรนิทรากุล		รองศาสตราจารย์	 
ดร.อรุโณทัย	จ�าปีทอง		นายอุดร	ปงกาวงค์นางสาว 
กนลรตัน์	อดลุย์กติตชิยั)	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (รอง

ศาสตราจารย์	ดร.สหัช	จนัทนาอรพนิท์) มหาวิทยาลยับรูพา  
(รองศาสตราจารย์	 ดร.เพียงพักตร์	 สุขรักษ์) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.เอกพันธ์	ไกรจักร์)	และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากโครงการ สกว. และ อพ.สธ.-มช.

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการท�างานของภาครัฐ สุขภาวะ 
ทางสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม 
อาหาร และมีใจความส�าคัญคือ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
ของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดระยะเวลา 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ระบบดจิทิลั "ผ่อดดี"ี หรอื PODD มกีาร 
พัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  
ในปัจจุบันสามารถเฝ้าระวังปัญหาของชุมชนมากกว่า 
14 ฟีเจอร์ เช่น สัตว์ป่วย ตาย สัตว์กัด ไข้เลือดออก  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ โรคระบาดสัตว์   
โรคระบาดในคน พิกัดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง  
การคุ ้มครองผู ้บริโภค อาหารปลอดภัย เฝ้าระวัง 
โรคโควิด-19 เป็นต้น ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว  
พร้อมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
องค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ ในด้านสุขภาพหนึ่งเดียว  
คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เสริมการท�างานของ 
อปท. ในพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นท่ีความเป็นเจ้าของของ อปท. 
และชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเชียงใหม่และ 
ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ในระดับโลก
 “ผ่อดีดี” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กบับรษัิท Open Dream ในการพฒันา 
แอปพลิเคชันเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชน
สามารถใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ โดยบรูณาการความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานของรฐั เอกชน และชมุชน ผ่านแอปพลเิคชนั 
บนโทรศพัท์มอืถอื มาประยกุต์เป็นระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด
ในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วน
ในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ผลจากการ
ด�าเนินงานของโครงการ “ผ่อดีดี” ได้ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมได้ในวงกว้าง ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับอาเซียนและ
นานาชาตหิลายรางวัล ล่าสดุ ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดับหน่ึง

จากการประกวด The Trinity Challenge ของมหาวิทยาลยั 
เคมบรดิจ์ สหราชอาณาจกัร ประจ�าปี ค.ศ. 2021 โดยได้รบั
รางวลัเป็นเงนิทนุเพือ่พัฒนาโครงการฯ มลูค่า 1.3 ล้านปอนด์  
(หรือประมาณ 57.4 ล้านบาท)
 ส�าหรับการต่อยอดโครงการ “ผ่อดีดี” ในอนาคต 
จะมีการพัฒนาและขยายผลเพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งใน
ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และอนุทวีปเอเชียใต้ นับเป็น
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีได้มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ผลงานดีๆ  อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมโลก 
ต่อไป
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  ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.รังสิยา	 นารินทร์ อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข จัดการประกวด “ดีเจผู้สูงอายุ 
สงูวยัมคีวามรอบรู้ สูก่ารดแูลสขุภาพทีดี่” ตามโครงการวจิยั “การมส่ีวนร่วม 
ของชมุชนในการเสรมิสร้างความรูด้้านสขุภาพในการจดัการดแูลผูส้งูอาย”ุ แก่
ชมุชนพืน้ทีต่�าบลศรบีวับาน อ.เมอืง จ.ล�าพนู และพืน้ทีใ่กล้เคยีง ณ ศนูย์การศกึษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “หริภญุไชย” จงัหวดัล�าพนู เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยงานบรหิารทัว่ไป ส�านักงาน
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง Code Review: การพฒันา  
Software อย่างมคีณุภาพ เพือ่ให้นักพฒันาโปรแกรมสารสนเทศมคีวามรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
สามารถตรวจสอบ รวมถึงร่วมกนัหาข้อผดิพลาดจาก Code ท้ังยงัเข้าใจบทบาทหน้าที ่
ของตน น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ จนน�าไปสูก่ารพฒันาระบบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยพธิเีปิด ตลอดจนการอบรมฯ คร้ังแรก  
จดัขึน้เมือ่วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ณ หอเกยีรตยิศ ช้ัน 6 อาคาร 30 ปี คณะวศิวกรรมศาสตร์  
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	ตันชัยสวัสดิ์ รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารและโครงสร้างพืน้ฐาน คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ คอื ผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.ชาติชาย	ดวงสอาด รองคณบดฝ่ีายนวตักรรมการเรยีนรู้ วทิยาลยัศลิปะ สือ่  
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ การอบรมข้างต้นมีท้ังหมด 6 ครัง้ ได้แก่
วันที่ 6 9 13 16 20 และ 23 กรกฎาคม 2564 

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรน ีผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีท�าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ครบรอบ 28 ปี  
โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล  
ณ ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2564

  ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พนดิา	จันทโสภีพนัธ์  
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เนตรทอง	 
นามพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
ส่ือสารและภาพลกัษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	ธงชัย ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์บริการพยาบาล มอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เพ็ญนภา	 
คลงัสนิศริิกลุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและบรกิารวชิาการ คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางสาวพรชนก	 มะธุ ผู้อ�านวยการ 
ศนูย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลนิิก ในโอกาสทีเ่ข้าศกึษาดงูาน รวมทัง้เยีย่มชม 
คลินิกต่าง ๆ  ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ณ ศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
9 กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 
25 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้สูงวัยใจสู้และผู้สนใจทุกท่าน 
ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี

"เกษยีณมดี ีเริม่ต้นธรุกจิออนไลน์อย่างไรให้ปัง!"
อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ทาง LIVE Facebook : https://www.facebook.com/MeDEEproject

รองศาสตราจารย์	ดร.นัทธี	สุรีย์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  นักศึกษาเก่า มช. รหัส  27

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่ด�าเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม	
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ประจ�าปี	2564	

จาก ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

โดยจะเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	

เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ประจ�าปี	2564



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 
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ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 
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นกัศกึษาระดบั ป.เอก สาขาวชิาสรรีวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัลจากการประชุม
สรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2564  

“ทมี All Stars” นกัศกึษาแมสคอม มช. คว้ารางวลั
รองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวด “U Power: 
Digital Idea Challenge” ระดบัประเทศ

The Balance จาก AccBA เป็นตัวแทนภาคเหนือ 
เข้าชิง STARTUP Thailand League 2021

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ทีม The Balance ได้แก่ 
นางสาววัลวรี	ไชยวงค์เรือน (สาขาธุรกิจบริการ 3 ภาษา) นางสาวรุ่งทิพย์	ดวงมณี	(สาขาการเงิน 
และการธนาคาร) นางสาวลลิตา	สุเขียว	(สาขาบัญชี) นางสาวพิชญาพร	ยศอาจ	(สาขาการจัดการ)  
และนายกฤตณัฐ	ปัญญาพูนตระกูล	(สาขาการตลาด) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน  
Startup Thailand League 2021 สาขาเกษตรและอาหาร (AgriTech/ Food Startup) 
โดยทีมได้พัฒนาช้อนรักษ์โลกทานได้ ซ่ึงท�ามาจากของเหลือทางการเกษตรท่ีไม่มีใครตีมูลค่า 
แต่ก�าลังถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ 
สหกรณ์เกษตรกร และแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ต้นตอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564  

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน 
รอบชิงชนะเลศิในระดบัประเทศ เพือ่หาสดุยอดยนูคิอร์น ซึง่มกี�าหนดแข่งขนัช่วงเดอืนสงิหาคม 2564  
โดยโครงการนี้มีสถาบันการศึกษา 40 แห่งท่ัวประเทศ หรือ 400 ทีม ร่วมแข่งขัน จัดโดย 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA
 เวทกีารแข่งขนั STARTUP Thailand League ระดบัมหาวทิยาลยั คอืพืน้ทีจ่ดุประกาย 
และส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มี
ศกัยภาพในการเตบิโต ตอบโจทย์ภาคธรุกจิมากขึน้ โดยมุง่หวงัให้กลุม่สตาร์ทอพัสามารถเตบิโต 
และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมหลัก 
ของประเทศด้วย ซึง่จะส่งผลโดยรวมต่อการยกระดบัอตุสาหกรรมของไทยทัง้ระบบ และส่งเสรมิ 
การสร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

 Dr. Thura Tun Oo  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการน�าเสนอ 
ด้วยวาจา "รางวัล ดิถี จึงเจริญ  จากกองทุน FAOPS 2015 โดย สสท" 
	 นางสาวณัฏฐิชา	ส�าเนียง		ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทการน�าเสนอ 
ด้วยวาจา "รางวัล ประสพ รัตนากร จากมูลนิธิศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร"
 ในการแข่งขันผลงานวิจัยแบบ oral จากการประชุมสรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2564  โดยมี ศาสตราจารย์	 (เชี่ยวชาญพิเศษ)	 
ดร.	 นายแพทย์นิพนธ์	 ฉัตรทิพากร และ ศาสตราจารย์	 (เชี่ยวชาญพิเศษ)	 
ดร.	ทันตแพทย์หญิงสิริพร	ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

	 นายอณุพงศ์	แก้วค�าฟู	นายทิชากร	หงษ์รัตน์	
นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 หลกัสตูรภาพยนตร์ดจิทิลั (Digital Film)
นายฑบิณ	วังขนาย	นายโชติพงศ์	ประสิทธิ์โชคไชย	และ
นายจารุเดช	จันทร์ทอง	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาการ
สือ่สารการตลาด (Marketing Communication) หลักสูตร
การสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “ทีม All Stars”  โดยมอีาจารย์	สุลิตา	ทิพยศ	
เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา ได้รบัรางวลั รองชนะเลศิอนัดับท่ี	2	 
การประกวดโครงการ	“U	Power:	Digital	Idea	Challenge”	 
ระดับประเทศ	 รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท 
พร้อมประกาศนยีบตัรและถ้วยรางวลั จากกระทรวงดจิทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)  
นับเป็นครั้งที่ 2 ของการได้รับรางวัลในเวทีนี้
 โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” 
จดัต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 โดยในปีนีม้นีสิตินกัศกึษาเข้าร่วมแข่งขนั
กว่า 797 ทีม จาก 59 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมแสดง 
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจ�ากัด  
ด้วยแนวคดิการประกวดแผนการตลาดทีเ่น้นการประยกุต์ใช้  
Digital Technology Demand Generation ทดลองปฏบิตัจิริง 
ตามแผนการตลาดจาก 10 โจทย์อตุสาหกรรมชัน้น�าของประเทศ  
ชงิถ้วยรางวลัจากนายกรฐัมนตร ีพร้อมเงนิรางวลัรวมมลูค่า 
1,500,000 บาท

 ทมี All Stars ได้ด�าเนนิการจดัท�าแผนการตลาด 
ภายใต้แบรนด์ The Original กับโจทย์การแข่งขนัสร้างเเคมเปญ 
ให้กลุม่เป้าหมายรบัรูแ้ละจดจ�าผลติภัณฑ์แผ่นลอกสวิเสีย้น
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่น�าไปสูก่ารซือ้และสร้างยอดขาย 
ภายใต้เเคมเปญ “The Original ที่สุดของลอกสิวเสี้ยน”  
ท�าการสือ่สารไปยังกลุม่เป้าหมายหลกัคือ กลุม่นกัเรยีน นกัศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางทีมฯ ได้จัดท�าโฆษณา 
“The Original ทีส่ดุของลอกสวิเสีย้น” เพือ่สร้างการรบัรู้ 
และจดจ�าชือ่แบรนด์ และน�าสนิค้าออกไปให้ทกุคนได้รูจ้กั 
และทดลองใช้ เพือ่กระตุน้ยอดขายผ่านสือ่ต่าง ๆ  ทัง้ออนไลน์ 
และออฟไลน์ จดัท�าเพลง “ทีส่ดุของลอกสวิเสีย้น” (Official MV)  
และกจิกรรมต่าง ๆ  อีกมากมาย จนสามารถกระตุน้ยอดขายสนิค้า 
ผ่านทาง 7-11 และเวบ็ไซต์สงูกว่า 116 ชิน้ ภายในระยะเวลา 
เพียง 1 สัปดาห์
        นบัเป็นความส�าเรจ็ของทมี All Stars ทีส่ามารถช่วย
สร้างการรบัรูใ้ห้แบรนด์ The Original และผลติภณัฑ์แผ่นลอก
สิวเส้ียนให้เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง สร้างการรบัรู้บนส่ือออนไลน์  
น�าไปสูก่ารสร้างยอดขายสนิค้า รวมทัง้สามารถน�าเสนอกลยทุธ์ 
ทางการตลาดทีเ่น้นการสือ่สารด้านดจิทิลั (Digital Marketing  
Objective and Strategy) การจดัท�าแผนการด�าเนนิงานทีแ่สดง 
ให้เหน็ความคดิสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง เพ่ือเสริมสร้างการท�างาน 
และความเข้มแข็งให้กบัแบรนด์ในอนาคต น�าไปสูก่ารบ่มเพาะ 
บุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่ม ี
ศกัยภาพให้เป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในระดับประเทศ
  ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะได้จัดพิธีมอบรางวัล
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
คลี่คลายลง
  ดขู้อมลูเพิม่เตมิและตดิตามความเคลือ่นไหวกจิกรรม 
ได้ที่ https://www.u-powerdigitalchallenge.com/


