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มช. ร่วมสร้างสร้างพลเมืองโลก ดันโรงเรียนสาธิต 
สู่การเป็น Digital School 

	 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้น	 เป็นภารกิจส�าคัญ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ศาสตร์การสอน	จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญมา
อย่างต่อเนื่อง	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ก�าเนิด
ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยส่งเสริมและการบริหารงานด้านวิชาการ	
ซ่ึงอยู่ภายใต้การด�าเนินการของคณะศึกษาศาสตร์	 มช.	 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
ของคณะฯ	 และเป็นแหล่งส�าหรับค้นคว้าวิจัย	 ศาสตร์
และวิธีการด้านการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่	 ซึ่งช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	โรงเรยีนสาธติมช.	 

ได้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและก้าวทันต่อ 
สภาวการณ์	 โดยมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ	 ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง	 สไตล์	 Ac-
tive	Learning	ช่วยให้ผู้เรียน	 เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	และ
พร้อมรับกับสังคมในยุค	 New-normal	 โดยเป้าหมาย
สูงสุด	 คือ	 ให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น 
ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่	 บนพื้นฐานความเชื่อ 
ที่ว่าผู ้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได ้
ตามศักยภาพของตน	

ค้นพบไร ชนิดใหม่ของโลก 
ณ พื้นที่แปลงเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 (อ่านต่อหน้า 2)

อาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา	ภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชื	คณะเกษตรศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และคณะวิจัย	ได้ท�าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไรชนิดใหม่	 
จากหลักฐานทางด้าน	 DNA	 สัณฐานวิทยา	 และแผนภูมิทางวิวัฒนาการ	 
และตัง้ชือ่วทิยาศาสตร์ว่า	Dinogamasus	saengdaoae	Attasopa	&	Ferrari,	 
2021	เพือ่เป็นเกยีรตแิก่คณุแสงดาว	แบนซเิกอร์	เจ้าหน้าทีค่ณะเกษตรศาสตร์	 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ผูใ้ห้การสนบัสนนุคณะวจิยัไรในสกุลนี	้มวีวิฒันาการร่วมกับ 
แมลงภู่เอเชีย	 โดยอาศัยอยู่ในท้องของแมลงภู่	 ด้วยภาวะพึ่งพาอาศัย	 (mutualism)	 มีข้อมูลว่าไร	
สามารถกนิเชือ้ราก่อโรคได้	ดงันัน้มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะอาศยัความรูน้ีเ้พือ่การพฒันาประยกุต์ใช้ในการ
เลี้ยงและอนุรักษ์ผึ้งในอนาคต

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์โรม จริานุกรม	รองอธกิารบด	ีและผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ 
จกัรพิทกัษ์ คณบดวีทิยาลัยนานาชาตนิวัตกรรมดจิิทลั	ได้ลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวชิาการ	(แบบออนไลน์)	กบั	ศาสตราจารย์	Lu	Yi	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัการท่องเทีย่วเสฉวน	 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะ	 
(Smart	Tourism)	ระหว่างมหาวิทยาลยั	โดยมกีจิกรรมภายใต้ข้อตกลงฯ	คือ	การแลกเปลีย่น 
นักศกึษา	อาจารย์	นักวิจยัภายใต้กรอบหลกัสตูรเชงิวชิาการพเิศษ	การท�าวจิยัร่วม	การจดับรรยาย	 
ประชุมสมัมนา	การประชุมวิชาการ	และการพฒันาบคุลากรทีมุ่ง่เน้นการท่องเทีย่วอจัฉรยิะ	 
เพือ่เป็นการบริการแก่ชุมชนทอ้งถิน่และประเทศชาติ	ตลอดจนการผลิตบัณฑติที่มคีวามรู ้
ความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ณ	ห้องประชุม	ITSC	ชั้น	2	ห้อง	202/1	 
ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2564

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
และ	รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ ศรภูีธร รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย	 
(ออนไลน์)	โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 
และศาสตราจารย์เกียรตคิณุ นายแพทย์อาวธุ ศรศีกุร ีอปุนายกสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่	 
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานและร่วมแสดงความยนิดี	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการน�าองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 มาประยุกต์ใช้เชิงพื้นที่	 
โดยมุง่เน้นเทคโนโลยทีางด้านข้าว	การจดัการขยะ	การปลกูและพฒันาสายพนัธุพ์ชืสมนุไพร 
พ้ืนถิ่น	 รวมถึงกัญชง	 กัญชา	 และระบบราง	 ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 
ตามความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย	 และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่าง 
มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2564	เวลา	13.30	น.
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มช. ร่วมสร้างสร้างพลเมืองโลก ฯ            (ต่อจากหน้า 1)
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิวศน์ ทนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ีพร้อมด้วย	ศาสตราจารย์ ดร. ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศรี  
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	และ	รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์
ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 
ได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ	กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี	 (แบบออนไลน์)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการพัฒนา 
งานวชิาการและการจดัการเรยีนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการประกนั 
คณุภาพการศกึษา	งานวจิยัและบรกิารวชิาการ	และกิจกรรมนกัศกึษา	การสนบัสนนุ 
และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ	 และกิจกรรมอื่นๆ	 ทั้งในระดับชาต	ิ 
และระดับนานาชาติ	 เมื่อวันที่	 6	 สิงหาคม	 2564	 เวลา	 13.30	 น.	 

 ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
และ	Mr. Naohito OHBA, Managing	Director	of	Taisei		(Thailand)	Co.,	Ltd.	)	ได้ลงนาม 
ในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ	แบบออนไลน์	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่ร่วมมอืในการแลกเปลีย่นองค์ความรู	้ทางวศิวกรรมศาสตร์	รวมถงึความร่วมมอื 
ในการแก้ปัญหาประเด็นทางสังคและการพัฒนาความรู้ในเทคโนโลยีชั้นสูง 
ผ่านการแลกเปลีย่นความรู	้บคุลากร	และการศกึษาแบบร่วมมอื	(Cooperative	 
studies)	ระหว่างคณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และอทุยาน 
วทิยาศาสตร์ภาคเหนอื	(จังหวดัเชยีงใหม่)	และ	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.	โดยมี 
โครงการภายใต้ความร่วมมือการลงนามบันทกึความเข้าใจฉบับนี	้จะเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิจัย	การเรียนการสอน	ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ 
แลกเปลีย่นทรพัยากร	วทิยาการความรู	้ข้อคิดเหน็และประสบการณ์	ผ่านการ 
ให้ค�าปรกึษา	แลกเปลีย่นความรู	้และการศึกษาวจิยัร่วมกนั	รวมไปถงึการต่อยอด 
ส�าหรบัการพัฒนาด้านอ่ืนๆ	ในอนาคต	โดยมเีป้าหมายเพือ่ร่วมมอืในการแก้ปัญหา 
ประเดน็ทางสงัคม	การพฒันาความรู้ในเทคโนโลยขีัน้สงูและการสร้างคุณค่าใหม่ๆ	 
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม	 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ด้านนวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมและพลังงาน	การวจัิยทีเ่ป็นเลิศ	และการบรกิารวชิาการ	 
เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2564	เวลา	15.00	น.	

   ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์ นเิวศน์ นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที	่คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
น�าโดย	รองศาสตราจารย์ ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ คณบดี	ร่วมประชมุเพือ่รบัฟัง 
แนวทางด�าเนนิการโครงการครรูกั(ษ์)ถ่ิน	รุน่ที	่3	ปีการศกึษา	2565	ของมหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม่	ผ่านโปรแกรม	ZOOM	Cloud	Meetings	กบัคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ 
เพือ่คดัเลือกสถาบนัผลติและพฒันาคร	ูจากกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	 
โดยม	ีดร.จกัรพรรด ิวะทา เป็นประธาน	โดยทางคณะฯ	ได้น�าเสนอ	แนวทาง 
การด�าเนนิงานโครงการครรูกั(ษ์)ถิน่	รุน่ที	่3	ปีการศกึษา	2565	รวมถงึน�าคณะกรรมการฯ	 
เย่ียมชม	อาคารเรยีน	ห้องเรยีน	ห้องฝึกปฏิบติัการต่าง	ๆ 	ห้องฝึกปฏบิตักิารสอน	 
และสถานทีต่่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรยีนการสอนและฝึกงาน	ส�านกัหอสมดุ/ 
ห้องสมดุ	แหล่งค้นคว้าต่าง	ๆ 	ส�าหรบันกัศึกษาคร	ูห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์/ 
สารสนเทศ	หอพักส�าหรบันกัศกึษาทุนจะเข้าพกัอาศยั	ห้องพกัของนักศกึษาตาม 
สภาพจรงิ	สิง่อ�านวยในหอพกั	สถานทีก่จิกรรมพฒันานักศกึษาในหอพกั	โดยมี 
นกัศกึษาโครงการครรูกั(ษ์)ถิน่	ท�าหน้าทีผู่บ้รรยาย	เมือ่วนัที	่6	สงิหาคม	2564

ค้นพบไร ชนิดใหม่ของโลก ฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสถานการณ์	 COVID-19		
ท�าให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	 
อาจารย์ ดร.ศกัดา สวาทะนนัทน์ ผูอ้�านวยการโรงเรียนสาธติ	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวว่า	ทางโรงเรยีนได้ปรบัโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมรับกับการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นฐาน	 
โดยมีการน�าระบบออนไลน์เข้ามาใช้ควบคู่กับการเรียน 
แบบออนไซต์ในการบรหิารจดัการโรงเรยีน	ตัง้แต่ระบบจดัการ 
ฐานข้อมลูนกัเรียน	การลงทะเบยีนเรียนการประเมนิการสอน	 
การตดิตามผลการเรยีน	การตรวจสอบการเข้าชัน้เรยีนและ 
การบนัทกึพฤตกิรรมนกัเรยีน	ควบคูไ่ปกบั	การปรบัเปลีย่นบทบาท 
ของครูที่จ�าเป็นต้องมีการปรับตัว	 และการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ	ที่เหมาะสม	 
เพื่อดึงดูดความสนใจ	 และสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน	 
โดยโรงเรยีนได้จดัให้มกีารพฒันาสมรรถนะการสอนของคร ู
ให้มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสอน	 
ตลอดจนได้พฒันา	Application	Satit	CMU	ทีร่วบรวมฟังก์ชัน่ 
การท�างานต่างๆ	ในโรงเรียนแบบครบวงจร	เพ่ือความสะดวก	
รวดเร็ว	 ส�าหรับครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนในการเข้าถึง
ข้อมลูได้อย่างสะดวก	ไม่จ�ากดัด้านสถานที	่เวลา	และอปุกรณ์
	 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 โรงเรียนได้มี 
การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบตามนโยบาย 
การสนับสนุนศาสตร์การสอนแนวใหม่	 โดยปลูกฝังความรู้ 
ความสามารถและสร้างทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลย ี
ดิจิทัล	(Digital	Literacy)	อย่างถูกต้องกับนักเรียนทุกคน 
เพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ท่ี	มกีารปรับ 
การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในช่วงที่ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	มคีวามรนุแรง	 

รวมถึงให้ความส�าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่อ�านวย 
ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน(Learning	Ecology)	นอกเหนอืจากนี	้ 
ล่าสดุโรงเรียนได้มีความร่วมมือกับ	วิทยาลยัการศึกษาตลอดชีวิต	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาแบบ
ตามอัธยาศัย	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด 
และสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง	 โดยเปิดวิชาสาระ 
เพิ่มเติมอิสระ	 ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ธนาคารหน่วยกิต:	 Credit	 Bank)	 
โดยเปิดลงทะเบียนวิชาเรียนร่วม/หลักสูตรระยะสั้น 
ในปีการศึกษา	 2564	 ทั้งหมด	 28	 วิชา	 มีนักเรียนมัธยม
ปลายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า	80	คน	ซึ่งนักเรียน 
สามารถสะสมหน่วยกิตเพ่ือใช้ส�าหรับการศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคตได้	 อีกท้ัง
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในรายวิชาที่
หลากหลายตามความสนใจ	ความพร้อมและศกัยภาพตนเอง	 
รวมทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิทกัษะในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียนอีกด้วย

	 ด้วยบรบิทความพร้อมทัง้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
และโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ศกัยภาพของผูบ้ริหาร	 
คณาจารย์	ศาสตร์การสอนแนวใหม่	ส่ือการเรยีนรู	้และ	เทคโนโลยี 
ทีท่นัสมยั	ย่อมบ่งชีไ้ด้ว่าสถาบันการศึกษาทีใ่ช้เทคโนโลยดิีจทิลั 
ในการบรหิารจดัการและเสรมิพลัแห่งการเรยีนรูแ้ห่งนี	้สามารถ 
เป็นต้นแบบของสถานศกึษาต่างๆ	ในการสร้างผูเ้รียนทีเ่ก่ง	ดี	 
และมคีณุภาพ	สามารถเตบิโตไปเป็นพลเมอืงไทย	และพลเมอืงโลก	 
(World	 Citizen)	 ที่ถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งอนาคต	 
(Future	Skills)

	 การค้นพบไรชนิดใหม่ในพื้นที่แปลงเกษตร	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นการตอกย�้าให้เห็นว่า	 
พื้นที่ธรรมชาติภายใน	 มช.	 นั้น	 มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่มีความความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่า 
แก่การอนุรักษ์	 รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ทีส่�าคญั		ผูว้จัิยร่วมได้แก่	Dr.	Rafael	R.	Ferrari	(Institute	 
of	 Zoology,	 Chinese	 Academy	 of	 Sciences,	
China)	รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จนัทวรรณกรู   
ภาควชิาชวีวิทยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
Dr. Hans B?nziger ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช	
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก	
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเกษตร	(Innovative	Agriculture	
Research	Center)	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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 ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ	 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครซี่  
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสัมพันธ์	ให้การต้อนรับ	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏบิตักิาร 
ทางการแพทย์	จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ในโอกาสเดินทางมา 
เพื่อฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทาง 
ห้องปฏิบตักิารจลุชวีวทิยาคลนิกิ	(Short	Course	Training:	“Intensive	course	in	 
medical	 bacteriology	 and	 clinical	microbiology	 laboratory”)	 
ณ	คณะเทคนคิการแพทย์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในระหว่างวนัที	่12	กรกฎาคม	
–	 31	 ธันวาคม	 2564	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์	 ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 1	 อาคาร	 2	 
และประชมุผ่านระบบ	zoom	เพือ่ให้ผูป้ระสานงานโครงการและผูส้นบัสนนุ 
งบประมาณให้กับทางผู้ข้าร่วมอบรมฯ	ได้พบปะและหารอืหากมข้ีอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอบรมฯ	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกลู	คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานพธิเีปิดการประชมุวชิาการ	เรือ่ง	วถิใีหม่ในการบรหิาร 
จดัการทางการพยาบาลให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงแบบพลกิโฉม	(New	Normal	 
in	Nursing	Management	to	Handle	Disruptive	Changes)	ซึ่งจัดโดย 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมกบั	สมาคมบริหารการพยาบาล	
ณ	ห้องประชมุชัน้	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		ทัง้นี้ 
การประชุมจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี	15	–	16	กรกฎาคม	2564	แบบผสมผสาน	(Hybrid)

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ขวัญชาย เครือสุคนธ ์คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 
คณาจารย์	และบคุลากร	เป็นตวัแทนร่วมท�าบญุถวายภตัตาหาร	และถวายจตปัุจจยั 
แด่พระภิกษุสงฆ์	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์	
ประจ�าปี	2564	ครบรอบ	27	ปี		ณ	วัดผาลาด	(สกทาคามี)	จังหวัดเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2564	

 ศาสตราจารย์ ดร.ระววิรรณ โอฬารรัตน์มณ	ีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	พร้อมด้วย	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ องักสิทธิ์ 
รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	ศษิย์เก่าและวชิาชพีสมัพนัธ์	ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.แผ่นดิน อุนจะน�า	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อมัพกิา ชมุมธัยา	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายแผนและประกันคณุภาพ	
เข้าร่วมพิธลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ	รปูแบบออนไลน์	ระหว่าง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบรษิทั	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.	เมือ่วนัที	่2	สงิหาคม	 
2564	โดยมวัีตถุประสงค์ของข้อตกลง	คอื	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสร้างความร่วมมอื	 
โดยมุง่เน้นการจดัการปัญหาทางสงัคม	และเสรมิสร้างความรูใ้นด้านนวตักรรม	 
ผ่านความร่วมมือและการสร้างค่านิยมใหม่ๆ	 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามจาก	 
บรษิทั	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.	ได้แก่	Mr. Naohito Ohba,	Managing	Director	 
of	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.	Mr. Jun Ryoyama,	Deputy	Managing	Director	 
of	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.	Mr. Takaya Aramaki,	APEC	Architect,	Chief	 
Architect,	International	Projects,	Design	Division,	Taisei	Corporation,	Tokyo,	 
Japan	Mr. Boonserm,	Engineering	Director	of	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.	และ	 
Ms. Panichat,	Business	Development	manager	of	Taisei	(Thailand)	Co.,	Ltd.

วันอาทิตย์ ที่ 
15 สิงหาคม 2564

ชาว มช. ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนมังคุด 
จากเกษตรกรชาวสวนภาคใต้ 

รับสินค้าในรูปแบบ “ไดร์ฟทรู (Drive-Thru)” 

วันที่ 18, 27-28 สิงหาคม 2564 นี้ 
คณะวทิยาศาสตร์ มช. ขอชวนร่วมเปิดโลกวทิยาศาสตร์
สุดสร้างสรรค์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2564 ภายใต้ Concept 
“วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Science for SDGs, Science for Everyone” 
ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งแรกที่ มช. 
ติดตามรายละเอียดที่ http://scw.science.cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร		คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 จากสถานการณ์โควดิ-19ทีผ่่านมาส่งผลต่อการขนส่ง 
ผลผลิตและไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ	จนท�าเกิด
ผลกระทบต่อการจ�าหน่ายผลผลติของเกษตรกรชาวสวนผลไม้
เป็นวงกว้าง	จนท�าให้ผลไม้มีราคาต�่าและเกิดภาวะล้นตลาด
	 มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดโครงการ		
“ชาว	มช.	ร่วมด้วยช่วยกนัอดุหนนุมงัคดุจากเกษตรกรภาคใต้	” 
เพือ่ช่วยเหลอืชาวสวนมงัคดุใต้ท่ีโดนผลกระทบ	โดยเปิดให้มี 
การสัง่จองสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กว่า10ตนั	ในราคากล่องละ	 
250	บาทบรรจ	ุ10	กโิลกรัม	และมกีารจดัส่งสนิค้าในรปูแบบ	 
“ไดร์ฟทรู	 (Drive-Thru)”เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2564	 
ณ	 ศาลาอ่างแก้ว	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนชาวเชียงใหม่ที่สั่งจอง
มารับสินค้าเป็นจ�านวนมาก

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเป็นก�าลังใจ 
ให้เกษตรกรและคนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ 
ไปด้วยกัน
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นักศึกษาทุน พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รบัรางวลัจากงานประชมุ DPSTcon 2021

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันแรก 1,200 โดส 
บุคลากรด่านหน้า รพ.สวนดอก 

	 บคุลากรด่านหน้า	แพทย์	พยาบาล	โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่	ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2564	 
จ�านวน1,200	คน	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยการคัดกรอง 
บคุลากรตามความเสีย่งในการสมัผสัโรค	พร้อมระดมฉดีบคุลากร
ด่านหน้าจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่อีก	17	โรงพยาบาล	
จ�านวน	3,858	โดส	ภายใน	3	วัน
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชตริสนริมิต 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	เปิดเผยว่า	“วนัท่ี	 
10	สิงหาคม	2564	ณ	หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นวนัแรกที	่โร 
งพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	ท�าการฉดีวคัซนีไฟเซอร์	(Pfizer)	
ให้กับแพทย์	พยาบาล	และบคุลากรด่านหน้า	ในรอบนีจ้ะเป็นการฉดี 
ให้กับ	3	กลุ่ม	ได้แก่
	 1.	กลุ่มที่รับเป็นเข็มที่	3	หรือเข็มบูสเตอร์โดส	ซึ่งเคย
รบัวคัซนีซโินแวค	(Sinovac)	และวคัซีนซิโนฟาร์ม	(Sinopharm)	
ครบ	2	เข็ม	มาอย่างน้อย	4	สัปดาห์
	 2.	กลุ่มที่เคยรับวัคซีนใดๆมาแล้ว	1	เข็ม	และต้องการ
รับวัคซีนไฟเซอร์	 เป็นเข็มที่	 2	 โดยต้องมีระยะห่างจากเข็มแรก	
ตามค�าแนะน�าของวัคซีนที่ได้รับเป็นเข็มแรกเป็นหลัก

	 3.	กลุม่ทีเ่คยตดิเชือ้โควดิ-19	และหายแล้ว	1	เดอืนขึน้ไป	 
ที่ต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น	
	 3	กลุม่นีไ้ด้รบัการฉดีวคัซนีไฟเซอร์ใน	3	วนันี	้ได้แก่		วนัที่	
10	สิงหาคม	2564	จ�านวน	1,200	โดส		วันที่	11	สิงหาคม	2564	 
จ�านวน	1,500	โดส	และวนัที	่13	สงิหาคม	2564	จ�านวน	1,158	โดส		 
โดยในวนัที	่10	สงิหาคม	2564	ได้ฉดีให้กบับคุลากรของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่	มท้ัีงแพทย์	พยาบาล	จ�านวน	1,200	คน	ในการฉดี 
ครัง้นีส้�าหรบัการฉดีวคัซนีไฟเซอร์	(Pfizer)	มคีวามละเอยีดอ่อนมาก	 
เนื่องจากวัคซีนมีขั้นตอนในการเตรียมที่ต้องอาศัยความช�านาญ	 
และวคัซนีค่อนข้างบอบบาง	จงึท�าให้คณะกรรมการมกีารก�าหนดให้ฉดี
วคัซนีไฟเซอร์	ได้ในโรงพยาบาลเพยีง	5	แห่งเท่านัน้	คอื	โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชยีงใหม่		โรงพยาบาลนครพงิค์		โรงพยาบาลสนัป่าตอง		 
โรงพยาบาลจอมทอง	และโรงพยาบาลฝาง	
	 โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ได้รบัมอบหมาย 
ให้ฉดีวคัซนีไฟเซอร์ให้กบับคุลากรด่านหน้า	จ�านวน	17	โรงพยาบาล	
รวมทั้งสิ้น	3,858	โดส	ได้แก่	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่		
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	โรงพยาบาลสวนปรุง	โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพเชยีงใหม่	โรงพยาบาลกองบนิ	41	โรงพยาบาลค่ายกาวลิะ		 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล	โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ		
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม		โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดคิอลเซน็เตอร์	
โรงพยาบาลเซน็ทรลัเชยีงใหม่เมโมเรยีล		โรงพยาบาลเทพปัญญา	 

โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ		โรงพยาบาลราชเวชเชยีงใหม่	โรงพยาบาล
เทพปัญญา	2	ศนูย์สขุภาพเทศบาลต�าบลหนองป่าครัง่	และศนูย์สขุภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม่	
	 ก่อนการฉดีทางรพ.มหาราชนครเชยีงใหม่	มกีารเตรยีม 
ความพร้อมในการฉดีวคัซีนคร้ังน้ี	โดยมีการซ้อมและจัดระเบียบการฉดี	 
เพราะทีผ่่านมาเราเคยฉดีเฉพาะวคัซนีซโินแวค	และแอสตร้าเซนเนก้า	 
ซึง่ขัน้ตอนไม่ซบัซ้อนมาก	แต่ในครัง้นีว้คัซนีไฟเซอร์เป็นวคัซนีทีม่ ี
โปรตีนทีม่คีวามบอบบาง	เราจงึต้องผสมยาในห้องแยก	แล้วขนย้ายยา 
ด้วยความระมัดระวงัไปฉดีภายใน	30	นาท	ีหลงัจากดูดยาออกจากไซรงิค์		 
ดังนั้นทุกขั้นตอนจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด	
	 ทางจังหวดัเชยีงใหม่ได้จัดสรรวคัซีนมาให้ตามภาระงานและ 
ตามจ�านวนทีเ่หมาะสม	ทางโรงพยาบาลจงึมกีารคดักรองและคดัเลอืก 
บคุลากรทีจ่ะได้รบัวัคซนีไฟเซอร์ตามความเสีย่งในการสมัผสัโรค	 
โดยบุคลากรท่ีคดักรองผูป่้วยโควดิ-19	บุคลากรท่ีดแูลผูป่้วยในไอซยีโูควดิ	 
ห้องตรวจผูป่้วยโควดิ-19		และห้องฉกุเฉนิ	ตามล�าดบั		หลงัจากนีจ้ะมวีคัซนี 
รอบที่	2	ตามการจัดสรรภายในเร็วๆนี้”	

	 นักศึกษาทุน	 พสวท.	 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ได้รบัรางวลัในการน�าเสนอผลงานในงานประชมุวิชาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนัีกเรียนทนุ	พสวท.	ประจ�าปี	2564	 
DPSTcon	2021	เมื่อวันที่	8	-	9	กรกฎาคม	2564	ผ่านระบบออนไลน์
	 ประกอบด้วย
	 1.	นายณัฐ	พรหมมา		 				ได้รับรางวัล	Best	Oral	Presentation	Award	สาขาคณิตศาสตร์
	 2.	นางสาวกัญญารัตน์	เรืองบุญ		ได้รับรางวัล	Poster	Presentation	อันดับ	1	สาขาเคมี
	 3.	นายวริทธิ์	นิไทรโยค		 			ได้รับรางวัล	Poster	Presentation	อันดับ	2	สาขาฟิสิกส์


