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 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. ติดอันดับ 3 ของประเทศไทย
จากผลการจัดอนัดับ Webometrics 
Ranking Universities 2021 

มช. เปิดหลักสูตร วิศว Robotics & AI
รองรับเทรนด์เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกอนาคต
	 ในโลกยคุปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญญาประดษิฐ์	
หรือ	AI	เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เข้ามาตอบสนอง
ต่อการท�างานหรือการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 และได้ถูกน�ามาใช้
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ	 อย่างแพร่หลาย	 และ
เมื่อความฉลาดของระบบ	AI	น�าไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญา
ประดษิฐ์	ทีจ่ะตอบโจทย์โลกแห่งนวตักรรม	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในช่วงที่ประเทศต้องการบุคลากรมาพัฒนาศักยภาพ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ท�าให้ทิศทางการส่งเสริม 
และพฒันาการศึกษาต้องอาศัยการบรูณาการความรู้ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร	 ด้วยเหตุนี้	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์	จึงได้เปิดหลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนต์ 
และปัญญาประดิษฐ์	 (Robotics	 &	 AI)	 เพื่อผลิตบัณฑิต

บนัทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 5	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2564	ณ	ห้องสตูดิโอ	 อาคารประกาศก	 
คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมบนัทกึเทป 
ถวายพระพรชยัมงคล	เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	89	พรรษา	12	สงิหาคม	2564	 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เพื่อแสดงถึง 
ความจงรกัภกัดแีละน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมีต่อปวงชนชาวไทย	ซึง่จะน�าออกอากาศ	 
ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

	 การจัดอันดับ	Webometrics	 Ranking	 Universities	 โดย	 Cybermetrics	 Lab	 
แห ่งสภาวิ จัย	 (CSIC)	 ประเทศสเปน	 ได ้รายงานผลการจัดอันดับป ี 	 2021	 
รอบเดือนกรกฎาคม	 ท้ังนี้	 สถาบันการศึกษาของไทยได้รับการจัดอันดับท้ังสิ้น	 194	 สถาบัน	 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่	3	ของประเทศไทย	อันดับ	10	ของอาเซียน	และ
อันดับ	765	ของโลก

คุณภาพด้านวิศวกร	 รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลย	ี
และความต้องการของตลาดในอนาคต

 (อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์	 รัฐบาลไทยและ 
องค์การยูเนสโก	 เพื่อร่วมฉลอง	 100	 ปี	 แห่งการสิ้นพระชนม์	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	พุทธศักราช	2564	ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่
พระประวตั	ิวตัรปฏิบัต	ิและพระกรณยีกิจของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ	การจดันิทรรศการ
ภาพถ่ายพระประวัตแิละภาพศลิปกรรมเหมอืนจรงิ	การเผยแพร่สารคด	ีโดยม	ีศาสตราจารย์
คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ประธานในพธีิเปิดงาน
นิทรรศการฯ	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	2	สิงหาคม		2564
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มช. ติดอันดับ 3 ของประเทศไทย ฯ            (ต่อจากหน้า 1)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่จงึได้จัดการสมัมนาผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั	ประจ�าปี	2564			 
ผ่านระบบ	Zoom	Online	Meeting	โดยได้รับเกยีรตจิาก	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน 
ในการเปิดสมัมนา	ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวรายงาน	พร้อมทัง้	ได้รบัเกียรตจิากวิทยากรผูท้รงคณุวฒุิ 
มาเป็นวทิยากรในการบรรยายพเิศษ	เพือ่ให้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัได้ร่วมหารอื
ในบริบท	 ทิศทาง	 นโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระยะที่	13	(พ.ศ.2566	–	2570)	อีกทั้งเป็นเวทีรับฟัง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย	 เพื่อผลักดัน
และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส�าเร็จ	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2564

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิวศน์ ทนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
และ นายแพทย์ประทปี ธนกจิเจรญิ	เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิ 
รวมทั้ง	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี
คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และ	นายแพทย์ชชูยั ศภุวงศ์  
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ	 
ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ	 เพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 (แบบออนไลน์)	
เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2564	เวลา	11.00	น.	

 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี	 ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีมอบโล่แสดงความยินดีแก่ 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชชูาต ิสนัธทรพัย์ เข้ารบัรางวลัอาจารย์ดเีด่นสาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ	รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  
เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขารับใช้สังคม	 ในพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่น
ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจ�าปีพุทธศักราช	2564	โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คตูระกลู ประธานสภาพนกังานมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่	พร้อมด้วยกรรมการสภาพนกังาน	ร่วมแสดงความยนิด	ีณ	ห้องประชุมบัวเรศ	 
ค�าทอง	อาคารส�านกังานมหาวทิยาลยั	2	ส�านกังานมหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	วันที่	4	สิงหาคม	2564

   ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครอืสคุนธ์ คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ผู้ชว่ยศาสตร์จารย์ สตัวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา  
ไชยซาววงษ์ ผูอ้�านวยการศนูย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภยั	และ	
ดร. หทัยชนก สิริวัฒนากุล	ผู้อ�านวยการกองก�าลังพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย	 (TICA)	
กระทรวงการต่างประเทศ	กล่าวเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ	เรือ่ง	ความปลอดภยั 
และความมัน่คงทางอาหารทีม่าจากสตัว์:	สร้างเครอืข่ายความเข้มแขง็	เพือ่ความยัง่ยนื	 
ผ่านระบบออนไลน์	ส�าหรบัผูรั้บทุนนานาชาต	ิณ	ห้อง	202	ชัน้	2	ส�านกับรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2564

มช. เปิดหลักสูตร  ฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
เปิดหลักสูตร	Robotics	&	AI	หรือ	วิศวกรรมหุ่นยนต ์
และปัญญาประดิษฐ์	ซึง่เกีย่วกบัการสร้างระบบฮาร์ดแวร์
ของหุ่นยนต์	 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์	 
การเขยีนโปรแกรมทีเ่ช่ือมโยงกบัระบบ	AI	ซึง่จะน�าไปสู่ 
การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์	ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ	 จุดเด่นของหลักสูตรจะเน้นการเรียนแบบ	
Project-based	 Learning	 เริ่มจากพ้ืนฐานสู่การท�า
โปรเจกต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะจริงๆ	 และผู้เรียน
สามารถวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ 
หลากหลายถึง	4	สาขา	ได้แก่	วศิวกรรมเครือ่งกล	วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์	วศิวกรรมไฟฟ้า	และวศิวกรรมอตุสาหการ 
โดยใช้เวลาเรียนจบภายใน	 1	 ปี	 ซึ่งเมื่อจบมาแล้ว	 
สามารถประกอบอาชพีทีเ่ก่ียวข้องกบัหุน่ยนต์และระบบ 
อัตโนมติั	ซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดษิฐ์ได้	เช่น	ผูเ้ชีย่วชาญ 
ด้าน	 AI	 วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 วิศวกร	

Machine	 Learning	 นักวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ	นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหุ่นยนต์	เป็นต้น
	 ทีผ่่านมา	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ได้มผีลงานด้าน	
AI	หุน่ยนต์ปัญญาประดษิฐ์	ทีอ่อกรับใช้สงัคมอย่างเหน็ได้ชดั	 
ทัง้ในวงการแพทย์และภาคอุตสาหกรรม	เช่น	CMU	Aiyara	
หุน่ยนต์ขนส่งในหอผู้ป่วยติดเชือ้โควดิ-19	หุน่ยนต์เกบ็มะม่วง 
ช่วยเกษตรกร	และผลงานต่างๆ	อกีมากมายซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์	 
รวมทัง้การส่งประกวดหุ่นยนต์ของนกัศึกษาเพ่ือแข่งขัน
ในระดบัประเทศและนานาชาต	ิ	ซึง่ตรงกบัเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการบ่มเพาะศักยภาพของนักศึกษา
ให้เป็นบณัฑติทีม่คีวามเป็นมอือาชพี	เป็นนวตักร	ผูส้ร้าง 
นวตักรรม	มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญทัง้ด้านความคดิ 
สร้างสรรค์	สามารถบรูณาการได้	และลงมอืท�าจรงิ	ทีส่�าคญั 
เป็นการยกระดับการศกึษาและเพ่ิมขีดความสามารถของ 
บณัฑติไทยให้เข้าถงึประโยชน์ของเทคโนโลย	ีAI	ทีจ่ะน�าไปสูก่า 
รประยกุต์ใช้ในการสร้างโอกาสและพฒันาสงัคมรอบด้าน 
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

	 โดยมี	ตัวชี้วัดประกอบด้วย	1)	Visibility	(50%)	2)	Transparency	or	Openness	and	(10%)	และ	
3)	Excellence	or	Scholarship	(40%)	จากคะแนนเต็ม	(Overall	100%)

	 https://www.webometrics.info/en/world
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			คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	โดยงานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา	จัดแถลงนโยบายและแผนการบริหารงานฯ	 
“ร่วมด้วยช่วยกัน	 กับนโยบายพัฒนาคณะวิศวฯ	 มช.”	ผ่านระบบ	 Zoom	 
ส่งสญัญาณถ่ายทอดสดจากห้องประชมุใหญ่	อาคารเรยีนรวม	3	ชัน้	คณะวศิวฯ	
มช.	ซึง่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั ฟองสมุทร	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ 
เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายบรหิาร	และพัฒนาให้คณะฯ	มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง	 
ภายใต้วิสยัทศัน์	Foster	Engineering	Excellence	ยดึมัน่ในความเป็นเลศิทาง
วศิวกรรม	โดยยดึหลกัยทุธศาสตร์	“ENGAGE”	แนวทางการพฒันา	ของวาระการ
บริหารระหว่างปี	พ.ศ.	2563	–	2567	คือ	E	-	มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวฯ	ที่มีความรู้	 
พร้อมด้วยทกัษะสมยัใหม่และเป็นพลเมอืงโลกทีด่	ีN	-	ผนกึก�าลงัจากทกุส่วน
เพือ่สร้างผลงานวจิยัและนวตักรรมอย่างยัง่ยนื	G	-	จดัการทางการเงนิอย่างมี
ประสทิธภิาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง	AG	-	บริหารจดัการองค์กรแบบมี 
ส่วนร่วมและทันสมัย	 E	 -	พัฒนาคณะฯ	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 อาศัยความ
ร่วมด้วยช่วยกันของบุคลากรภายในทุกระดับ	นอกจากนี้	ยังรับฟังความเห็น 
รวมถงึตอบ	ข้อสงสยัต่าง	ๆ 	ของผูเ้ข้าร่วมฯ	อาท	ิผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และบคุลากร 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า	200	คน	เมื่อวันพุธที่	14	กรกฎาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

			คณะบรหิารธรุกิจ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	จดัโครงการบรกิารวชิาการ	หวัข้อ	 
“Effective	Teaching	and	Learning	Strategies	in	the	Classroom	and	
Online”	ภายใต้ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนระหว่างมหาวทิยาลัยเชียงใหม่	
ประเทศไทย	และสถาบันการธนาคาร	ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์เอก บุญเจอื	ผูช่้วยคณบดี	และอาจารย์
ประจ�าภาควชิาการตลาด	ผูช่้วยศาสตราจารย์กลุสริ ีโค้วสวุรรณ์	อาจารย์ประจ�า 
ภาควชิาการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ 
แซมเพชร	หัวหน้าภาควชิาการบัญช	ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้บญุ เอกะสงิห์  
รองคณบด	ีและอาจารย์ประจ�าภาควชิาการบญัช	ีเป็นวทิยากร	อาจารย์ ดร.รวิ 
รุ่งเรืองศร	ีผู้ช่วยคณบดี	และอาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด	เป็นผู้ด�าเนิน 
รายการ	ร่วมกบัผูบ้ริหาร	คณาจารย์และนักวิจยัจากสถาบนัการธนาคาร	ธนาคาร
แห่งสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวจ�านวน	86	คน	ผ่านระบบออนไลน์	 
(Zoom	Meeting)	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2564	

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

			คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ีแก้วธรรมานกูุล 
คณบด	ีพร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	คณาจารย์และบคุลากร	 
เข้าร่วมพธิถีวายเทยีนพรรษา	เพือ่เป็นพทุธบชูา	เนือ่งใน 
วันเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2564	ณ	วัดปันเส่า	ถนนบุญเรืองฤทธิ์	ต�าบลสุเทพ	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2564

   นายกลุางกูร พฒันเมธาดา	พนกังานปฏบิตังิาน	หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ	
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับเชิญ 
จากคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ	
“สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการงานวจิยั	งานวชิาการและบริการวชิาการ”	 
ให้กบับคุลากรงานบรหิารงานวจิยั	บริการวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์	คณะนติศิาสตร์	 
ในกจิกรรมพฒันาบคุลากรระดบัปฏบิตังิาน	ประจ�าปี	2564	ณ	คณะนติศิาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2564	

วันอาทิตย์ ที่ 
8 สิงหาคม 2564

มช. เพ่ิมมลูค่าล�าไย ต่อยอดงานวจิยัเพือ่สขุภาพ  
สู่ “เครื่องด่ืมล�าไยสกัดเข้มข้น” ช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 
รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหัวหน้าทีมวิจัย	จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร	มช.	

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดี กับ 
คุณประพันธ์   จันทร์วัฒนพงศ์ 

นักศึกษาเก่า มช. รหัส 29 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ในหลากหลายสายงาน ดังนี้
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		สายงานการบริหาร	

บริษัท	เจเทคโตะ	เอเชีย	แปซิฟิค	จ�ากัด		
ผู้ช่วยกรรมการ	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด			

ผู้ช่วยกรรมการ	ผู้จัดการใหญ่	โครงการ	(	Leader)		
กลุ่มงานการบริหาร	ส�านักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน	

ที่ปรึกษาบริหาร	หน่วยงานพิเศษ	ฝ่ายกฎหมาย	

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256

	 ส�านกังานขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	ส�านกังานมหาวทิยาลยั	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		ขอเชญิชวนทกุส่วนงาน	ส่งข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	 2	 เชิงรุก:	 นวัตกรรมด้านอาหาร 
และสุขภาพ	 และการดูแลผู้สูงอายุ	 ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระยะที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2565)	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	โดยก�าหนดเงือ่นไขให้มกีจิกรรมการด�าเนนิ
งานตามกรอบการขอสนบัสนนุงบประมาณโครงการภายใต้การขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	2	เชิงรุกฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	 
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่	https://cmu.to/W5wt5 
•	 ปิดรับข้อเสนอโครงการ	วันศุกร์ที่	20	สิงหาคม	2564

•	 จัดท�าข้อเสนอโครงการในลักษณะแนวคิดของโครงการ	 (Concept	 paper)	 จ�านวนไม่เกิน	 2	 หน้ากระดาษ	 
	 ตามแบบฟอร์ม	https://cmu.to/t-g1l 
•		ส่งข้อเสนอโครงการมาทีส่�านกังานขับเคลือ่นยทุธศาสตร์	และไฟล์อเิล็กทรอนกิส์ทาง	e-Mail:	osm.oou@cmu.ac.th 
	 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่	 ส�านักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
หมายเลขโทรศัพท์	053-943154,	3693	หรอื	e-mail:	osm.oou@cmu.ac.th	หรอื	Facebook	:	https://www.facebook.com/ 
OSMOOUCMU



ทมี Twentytwo.5 ผ่านเข้ารอบเป็น
ตวัแทนนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
การแข่งขนัโครงการ Startup Thailand 
League (STL 2021)

นกัศกึษา CAMT รบัรางวัลชนะเลศิ ประกวดหนังสัน้ 
"Hemophilia Short Film Contest 2020

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 ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th
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	 อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	น�าตัวแทนนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ	Startup	Thailand	League	(STL	2021)	 
ระดับภาคเหนือ	 ครั้งที่	 8	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 2564	 ที่ผ่านมา	 
ณ	โรงแรมแคนทารี	ฮิลล์
	 โดยทีม	 Twentytwo.5	 เป็น	 1	 ใน	 10	 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในการแข่งขันโครงการดังกล่าว	มีสมาชิกในทีมได้แก่	 
นางสาวปานปณธิาน มุง่สนิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		นางสาวชาบดี เฉลิมโชควฒันา  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		นางสาวฐิตมิา ศรขีาว	คณะเกษตรศาสตร์	สาขาเศรษฐศาสตร์
เกษตร	 	นางสาวนลิน เผือกผ่อง คณะเกษตรศาสตร์	 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร	 
และนายไพสิฐ เสนาหวาน	คณะวิทยาลัยศิลปะ	ส่ือและเทคโนโลย	ีได้คดิค้น	Platform	 
การขนส่งสัตว์เลี้ยงที่มีความปลอดภัยและคลายความกังวลให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง	 
พร้อมบริการแอพพลิเคชันและระบบติดตามสัตว์เลี้ยง
	 ท้ังนี้	 โครงการ	 Startup	 Thailand	 League	 (STL	 2021)	 มีทีมลงสมัคร 
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด	 400	 ทีมจาก	 40	 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	 และตัวแทน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จ�านวน	 10	 ทีม	 ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุน
สนับสนนุธรุกจิทีมละ	25,000	บาท	รวมทัง้ได้เข้าร่วมกจิกรรมแสดงผลงาน	Demo	Day	 
ที่ก�าหนดจัดในเดือนกันยายนนี้	ณ	อาคาร	KX	Knowledge	Xchange	กรุงเทพฯ

	 ผลงานเรือ่ง		"Friendship"		ของทมี	Heavy	
Mind	Production	ประกอบด้วย		นางสาวกรณิศรา  
โยธาวุฒิ นายธีรภัทร โทอ่อน และ	นางสาว 
นิชกานต์ เรืองวิลัย 	 นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 สาขา 
วชิาแอนนเิมชนัและวชิวลเอฟเฟกต์		วทิยาลยัศลิปะ	
สื่อ	และเทคโนโลยี	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับ
อดุมศกึษา	ในการประกวดหนงัสัน้	"Hemophilia	
Short	Film	Contest	2020	:	ฮีโมฟีเลีย	สนุกกับ
ชวีติ"	ซึง่เป็นผลงานแอนนเิมชันทีเ่ล่าเรือ่งราวเกีย่ว
กบันกัเรยีนทีเ่ป็นโรคฮโีมฟีเลยีใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุกบัเพือ่นๆในโรงเรยีน	รวมถงึการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลีย
	 สามารถรับชมผลงานได้ที่	 >>	 https://fb.watch/71T2Bfg4vK/	 	 หรือ 
	Facebook	Fanpage	:		@hemophiliashortfilmcontest		

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด  
ได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัทนุนกัวจิยัรุน่เยาว์บณัฑติศกึษา  
จาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
 นายเจษฏ์บดินทร์ คุ้มครองเล็ก	นักศึกษาระดับ
ปรญิญาโท	สาขาวิชากจิกรรมบ�าบดั	คณะเทคนคิการแพทย์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัย
รุ่นเยาว์บัณฑิตศึกษา	 จากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด	
(ศศก.)	 Centre	 for	 Addiction	 Studies	 (CADS)	 ใน
โครงการวิจัยวิทยานิพนธ์	 เร่ือง	 "ผลของโปรแกรมเสริม
สร้างทกัษะชีวิตต่อทกัษะชีวิตและพฤติกรรมเสีย่งในการติด 
สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นตอนต้น"	 ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชากิจกรรมบ�าบัด	โดยมี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สภุทัร ชปูระดษิฐ์ เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาหลกั		 
และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	โครงการฯ	ได้รับอนุมัติทุนวิจัย	
จ�านวน	100,000	บาท	โดยมีระยะเวลาการท�างานไม่เกิน	12	เดือน	ในการจัดส่งรายงานผลงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์	และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
	 ทั้งน้ี	 ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด	 (ศศก.)	 ท�างานร่วมกับนักวิชาการ/นักวิจัยด้าน 
สารเสพติดจากสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	นักวิชาการและบุคลากรในหน่วยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง	 บุคลากรภาคประชาสังคมและชุมชน	 เพื่อผลในการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 
บ�าบัดรักษา	และการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 
ผ่านเข้ารอบประกวดออกแบบห้องน�้า 
เฟรนด์ลีด่ไีซน์ในแหล่งท่องเทีย่วเพ่ือคนทัง้มวล

 นางสาวนวินดา ละอองเอี่ยม นายรตน รัตนแคล้ว นายวุฒิภัทร ยศปัญญา และนายธีรวัฒน์ ปัญญาแดง 
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เจ้าของผลงาน	Kruba	Sivichai	Monument	Public	
Toilet	 ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการประกวดออกแบบห้องน�้าเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อคนทั้งมวล	
จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวม	141	ผลงาน	จาก	19	สถาบันการศึกษา
	 สามารถเข้ารับชมผลงานได้ที่	https://online.fliphtml5.com/tdzfk/nyfq/#p=32	


