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 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ประกอบพธิวีางพวงมาลา นอมราํลกึในพระมหากรณุาธิคุณเน่ืองใน
วันคลายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
13 ตลุาคม 2564 โดยมีศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยนเิวศน นนัทจติ อธิการบดมีหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนประธานในพธิ ีพรอมดวยนางนฤมล พลูเพยีร นายกสมาคมนกัศึกษาเกามหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
และนายกาญจนวัชรบดี ชัยชาญ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมวางพวงมาลา 
หนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร และกลาวนอมราํลึกในพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มคีณะผูบรหิาร ผูอาํนวยการ เจาหนาท่ี และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมพิธีฯ พรอมสวมหนากากอนามัย และดําเนินการตามมาตรการ
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 
ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

 ศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยนเิวศน นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม เปนประธานเปดกิจกรรม มช.จิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน 
นอมถวายเปนพระราชกศุล ราํลกึในพระมหากรณุาธิคณุ เนือ่งในวนัคลายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
รวมปรบัปรงุทางเดนิภายในบรเิวณวดัผาลาด และพฒันาทาํความสะอาด จดัเกบ็ขยะ 
เพื่อใหบริเวณวัดมีความสะอาด เรียบรอย สวยงาม โดยมีพระครูธีรสุตพจน 
เจาอาวาสวัดผาลาด พรอมดวยจิตอาสา 904 คณะผูบริหารและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกิจกรรมฯ ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

พิธีวางพวงมาลา นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มช. จิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน 
นอมถวายเปนพระราชกุศล 

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ดวยปญหาการขาดแคลนครใูนพืน้ทีห่างไกล ปญหาการโยกยายบอยเพราะไมใชคนทองถิน่ 
โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้ ถือเปนจุดเริ่มตนของโครงการ
พฒันาคณุภาพครรูุนใหม ทีส่อดคลองกบัความตองการของโรงเรยีนราว 2,000 แหง ในชมุชนพืน้ที่
หางไกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขานรับนโยบายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ 
กสศ. ไดดําเนินโครงการโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น เขาสูรุนที่ 2 ปการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุน
ใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา ชวยผลักดันและแกปญหาความเหลื่อมลําทางคุณภาพ
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท โดยการใหทุนนักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
เมื่อจบการศึกษาจะไดบรรจุเปนครูในพื้นที่ ถือเปนการสรางครูคุณภาพใหเขาไปจัดการการศึกษา
ในโรงเรียนชุมชนบานเกิดอยางมีประสิทธิภาพ (อ�านต�อหน�า 2)

มช. สานฝันอาชีพครู
พรอมผลักดัน ครูรัก(ษ)ถิ่น สูโรงเรียนพื้นที่หางไกล
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหมเขตรั้ว

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม 
ประจําป 2564 (สําหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) จํานวน 327 คน 
ผานระบบออนไลน โดยมศีาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยนเิวศน นนัทจติ อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมฯ ซ่ึงมีพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวชิาการและสายปฏบัิติการ) ทีไ่ดรบัการบรรจใุหม หรอืโอนยายมา ปฏบิตังิาน
ในมหาวิทยาลัย เขารวมการปฐมนิเทศ ณ หองประชุมสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

 ศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยนเิวศน นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการตอนรับ 
นางสาวรณพพณัณ กปตถยั หวัหนาสาํนกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงใหม 
ในโอกาสแนะนาํตวัเขารบัตาํแหนงหวัหนาสํานกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราวเชียงใหม
คนใหม และเยีย่มคารวะผูบรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหมพรอมทัง้หารอืขอราชการ
ตางๆ ณ หองหมอมหลวงปน มาลากุล สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

 รองศาสตราจารยโรม จริานกุรม รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
ตอนรับ Mr.Mitchell Moss ที่ปรึกษาฝายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูต
สหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม American 
Corner คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพลิน ภูจีนาพันธุ คณบดี พรอมดวยคณะผูบริหารและ
เจาหนาที่ รวมตอนรับ ณ หอง American Corner ชั้น 1 คณะรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

 รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดการสัมมนาพัฒนาวารสารไทยใน มช. 
ไป Scopus โดยมีรองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานวิจัย กลาวรายงาน เพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาวารสารไทย
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหมีคุณภาพ และเตรียมความพรอมในการเขาสู
ฐานขอมลู Scopus นาํวารสารไทยท่ีมคุีณภาพเขาสูฐานขอมูลสากล ทีเ่ปนชองทาง
เพ่ิมโอกาสในการมองเห็น (Visibility) และการเขาถึง (Accessibility) 
ของบทความวิชาการ ในวารสารไทยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ซึง่การเพิม่ปริมาณการตีพิมพจากนกัวชิาการของไทยเขาฐานขอมลู สงผลใหเปนการ
เพิ่มชองทางการรับรูของขอมูลในระดับสากล  ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 
(STeP) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

มช. สานฝนอาชีพครูฯ  (ต�อจากหน�า 1)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยคณะศึกษาศาสตร สาขา
ประถมศกึษา เปน 1 ใน 7 สถาบนั
ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศกึษา (กสศ.) ไดคดัเลอืก
ใหเปนมหาวทิยาลยัทีม่คีวามพรอม
ผลิตและพัฒนาครูใหเขารวม
โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น รุนที่ 2 

 นายพิเชษฐ ชวลิตอมรพงษ ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ)ถ่ิน รุนที่ 1 
จากจังหวัดแมฮองสอน
 “ผมมีใจรักที่อยากจะเปนครู แตทางบานไมสามารถที่จะสงเรียนตอ
ในระดบัอดุมศกึษาได จงึสมคัรเขารวมโครงการเพือ่สานฝนของตวัเองในการเปนครู 
และเพือ่อยากกลบัไปพฒันาบานเกดิของตวัเองใหมศีกัยภาพ ในดานของการพฒันา
ชุมชน พัฒนาการศึกษา ใหเทาทันกับชุมชนในเมืองครับ”
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนองรับนโยบายทางการศึกษา มุงสรางชุมชน
แหงวชิาชพีครเูพือ่ตอบสนองการศกึษาแหงอนาคต สูการเปนบณัฑติครทีูมี่คุณภาพ
ตามเปาหมาย สอดคลองกับบรบิทโรงเรยีนในพ้ืนทีห่างไกลและวถิโีลกในศตวรรษที ่
21  ที่สําคัญคืออยูบนถิ่นฐานไดอยางมีความสุขและเกิดความยั่งยืน 

            มหาวิทยาลยัเชยีงใหมและ
สาํนกังานสภาเกษตรกรแหงชาต ิ
รวมมอืกนัดาํเนินโครงการ “การเพิม่
มูลคาฟางขาวดวยนวตักรรมการ
ผลิตแผนเยื่อฟางขาวและวัสดุ
กอสรางมวลเบาเพือ่ลดมลภาวะ
สิ่งแวดลอมในภาคเหนืออยางยั่งยืน” ซึ่งเปนโครงการที่บูรณาการความรวมมือจากนักวิจัยหลายหนวยงาน
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประกอบดวย คณะอตุสาหกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร อทุยานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีภาคเหนือ และสถาบันนโยบายสาธารณะ โดยมีศูนยวิจัยขาวลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไดรบัความรวมมอืจาก
สภาเกษตรกรแหงชาต ิในการประสานงานกบักลุมเกษตรกรพืน้ทีเ่ปาหมาย 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน เพือ่สงตอ
และขยายพืน้ทีใ่นการสงเสรมิการใชประโยชนจากฟางขาวในการลดปญหาหมอกควนัในภูมภิาค และนอกจากนี้
ยงัเปนการสรางรายไดจากการเพิม่มลูคาจากฟางขาวสูเกษตรกรและชมุชน เพือ่สรางความยัง่ยืนใหกบัเศรษฐกจิ
ฐานรากของไทย โดยกิจกรรมหลกัภายใตโครงการจะเปนการนาํองคความรูและนวตักรรมทีน่ักวจิยัไดคดิคน
และพัฒนาขึ้นมา จากการผลิตเสนใยฟางขาวอัดแผนเพื่อนําไปพัฒนาตอยอดเปนกระดาษและบรรจุภัณฑ 
และการผลติวสัดุกอสรางมวลเบารปูแบบตาง ๆ  รวมถงึสรางแนวทางในการกาํหนดนโยบายในการใชประโยชน
จากฟางขาวในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน ลดภาวะมลพษิทีเ่กิดจากการเผาฟางในพืน้ทีเ่ปาหมาย ไปพรอม ๆ  กับการแกไข
ปญหาเศรษฐกจิระดบัฐานรากของไทยใหสอดคลองกบัระบบเศรษฐกจิแบบ BCG (Bio Economy) โดยโครงการนี้
จะสนบัสนนุใหเกดิสิง่เหลอืใชในแปลงนาใหเปนศูนย (zero waste) จนนาํไปสูการปรบัเปลีย่นวิธกีารจากการ
เผาฟางขาวของเกษตรกรมาเปนการแปรรปูเปนผลติภัณฑเพือ่สรางเศรษฐกิจหมนุเวยีนอยางยัง่ยนื (Circular Economy)

Áª. Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñº ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒà¡ÉµÃ¡ÃáË‹§ªÒµÔ
ãªŒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò¿Ò§¢ŒÒÇ á¡Œ»˜ÞËÒàÈÃÉ°¡Ô¨
ãËŒà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐªØÁª¹ ¾ÃŒÍÁÅ´»˜ÞËÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 การลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
โดยมีศาสตราจารยคลินิก นายแพทยนิเวศน นันทจิต 
อธกิารบดี และนายประพฒัน ปญญาชาตริกัษ ประธานสภา
เกษตรกรแหงชาต ิพรอมดวยผูบรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
ผูแทนสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ลําพูน 
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําปาง พะเยา แพร 
และ นาน) รวมถึงคณาจารย นักวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของใน
โครงการฯ รวมเปนสักขีพยาน

ปการศึกษา 2564  มีนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกจํานวน 31 คน จากนักเรียนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
มภีมูลิาํเนาอยูในตาํบลโรงเรียนเปาหมาย มใีจรกัจะเปนครปูระถมศกึษาแตขาดแคลนทุนทรพัย มผีลการเรยีนดี
ตลอด 5 ภาคการศกึษา และคุณสมบติัครบตามเกณฑ ซึง่ผูแทนนกัศึกษาไดเขารบัโอวาทจาก ศาสตราจารยคลินกิ 
นายแพทยนเิวศน นนัทจติ อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม พรอมทัง้ รองศาสตราจารย ดร.เกยีรตสิดุา ศรสีขุ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้โครงการจะเปนลักษณะตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2563 – 2567 จํานวน 5 รุน 
ซึ่งผลจากการดําเนินงานในรุนที่ผานมา ไดผลิตครูใหกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน 

พะเยา เปนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศกึษา ไดรบัการพฒันาเพือ่เปนครูผูนาํการเปลีย่นแปลง
ในการพฒันาชมุชน พฒันาทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพี ท้ังนีโ้ครงการ
ไดเนนการสงเสรมิกจิกรรมพฒันาศกัยภาพเพือ่ใหผูเรยีนรักบานเกดิ 
รวมแกไขปญหา เปนทีพ่ึง่ของชาวบานและชมุชนได โดยโครงการ
ไดสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาท่ีพัก คาครองชีพ 
คาตําราและอุปกรณการเรียน จนจบการศึกษา
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหมเขตรั้ว

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการฝกอบรม
การใชงานทั่วไป ระบบสารสนเทศ E-ARCHCMU คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนายภูดิศ พรหมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร 
เปนวิทยากรการบรรยาย เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรูระบบสารสนเทศของคณะฯ 
ทีส่ามารถอาํนวยความสะดวกตอการปฏบิติังานใหมีประสิทธภิาพ ณ หองปฏบิติัการ
คอมพิวเตอร ชั้น 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร และออนไลนทาง Zoom 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวชิญ จนัทรฉาย คณบดวีทิยาลยัศลิปะ สือ่ 
และเทคโนโลยี พรอม อาจารย ดร.อัจฉรา คําอักษร อาจารย ดร.ดนัยธัญ พงษ
พชัราธรเทพ และ อาจารย ดร.วนัทนา อารปีระยรูกจิ ผูเชีย่วชาญดานการจดัการ
ความรู และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนวิทยากรในงาน KM MRTA DAY 2021 “Learning and Sharing in New 
Normal Lifestyle” แลกเปลีย่นเรยีนรูแนวชวีติวถิใีหม ใหกบับคุลากรการไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกวา 600 คน ในรูปแบบ Virtual Meeting Conference
ผานระบบ Webex Meeting เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จดัพธิวีางศิลาฤกษ โครงการ
ปรบัปรงุแกไขบันไดนาคและกําแพงวดัปาแดงมหาวหิาร นําโดยรองศาสตราจารย 
ดร.ธงชยั ฟองสมทุร คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร และ พระครโูฆสติปรยัิตยาภรณ 
เจาอาวาสวดัปาแดงมหาวหิาร พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.ระววิรรณ โอฬารรตันมณี 
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค ศรีสวุรรณ 
อาจารยประจาํคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูออกแบบปรบัปรุงภมูทิศันวดัปาแดงมหาวหิาร
และกาํแพง ตลอดจนทมีผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร ทมีวศิวกร และผูมจิีตศรทัธา 
เขารวมพิธีวางศิลาฤกษฯ ณ วัดปาแดงมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

 ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหาร
การพยาบาล รุนที่ 13 (Outreach Program) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาน ีแกวธรรมานกูุล คณบดคีณะพยาบาลศาสตร เปนประธาน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรียาพรรณ สุภามณ ีประธานบรหิารหลักสูตรฯ กลาวรายงาน 
รองศาสตราจารยฉววีรรณ ธงชยั ผูอาํนวยการศนูยบรกิารพยาบาล และ นายสมพร 
เลศิวริยิเสถยีร รองผูอาํนวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลลาํปาง กลาวแสดง
ความยินดี การอบรมจัดขึ้นวันที่ 3 เมษายน - 4 ตุลาคม 2564 (เสาร-อาทิตย) 
การอบรมแบบ Outreach Program ทําใหเขาถึงบริการวิชาการและการพัฒนา
ดานวชิาการไดสะดวกมากขึน้ ลดเวลาการเดนิทาง และ สามารถอบรมไดในวนัหยดุ
สดุสปัดาหหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ โดยไมสงผลกระทบตองานประจาํ หลกัสตูรดังกลาว
เปนหลักสูตรนํารองแหงแรกที่ไปจัด ณ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง

• วันอาทิตย ที่ 17 ตุลาคม 2564 •

ความสุขในการทํางาน 
(Happiness 
in Workplace)

จิตว�ทยาเชิงบวก
(Positive 
Psychology)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ  
อาจารย�ประจําฝ�ายสุขภาพจ�ตและจ�ตเวช 
ภาคว�ชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย� 
มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

อาจารย ดร.ปร�ยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ
สาขาว�ชาจ�ตว�ทยาการศึกษาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�

“เลาสูกันฟงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม”
ทุกวันอาทิตย เวลา  08.10 – 08.30 น. ทางสถานีว�ทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาว�ทยาลัยเชียงใหม

ผลิตรายการโดย ศูนยสื่อสารองคกรและนักศึกษาเกาสัมพันธ สํานักงานมหาว�ทยาลัย มหาว�ทยาลัยเชียงใหม

       ชมรมศิษยเกา มช. จังหวัดแพร  
โดยเภสชักรเดน ปญญานนัท ประธาน
ชมรมศิษยเกา มช.แพร พรอมดวย  
นายแพทยนยิม ววิรรธนดฐิกลุ ทีป่รกึษา
ชมรมศษิยเกา มช. แพร นางสุมามาลย 
ววิรรธนดิฐกุล และสมาชกิชมรมลกูชาง 
จังหวัดแพร ใหการตอนรับทีมทํางาน 
เยี่ยมบานนักศึกษาขอทุน ในพื้นที่
จังหวัดแพร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564
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¢‹ÒÇÃÍºÊÑ»´ÒË�¢‹ÒÇÃÍºÊÑ»´ÒË�

         รองศาสตราจารย ดร.ธีระพงษ สุขสําราญ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 
พ.ศ.2564 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ โดยมี
การแถลงขาวเปดตัวผูทีไ่ดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรดเีดนและรางวลันกัวทิยาศาสตรรุนใหม 
ประจําป พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ผูที่ไดรับรางวัลจะไดเขารับ
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสตอไป

อาจารยคณะวิทยาศาสตร มช.
รับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม

ประจําป พ.ศ.2564

 นักศึกษาวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม  
สาขาการจัดการสมัยใหม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีมชิบะคุง โดยมีสมาชิก
ไดแก นางสาวพิชญาภา 
แสงศรจีนัทร นางสาวณฐัธิดา 
ชัยนวน นายบดินทร คูพัฒน 
นายกฤษฎา โพธา นําเสนอ
ผลงาน “โมเดลธุรกิจกรณี
ศึกษา Mae ing shibori”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน 

โกออนไลน ETDA Business 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ในกิจกรรม Craft Idea 
พาชุมชน โกออนไลน ETDA Business Hackathon ประจําป 2564 จัดโดยสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(ETDA) ซึ่งเปนกิจกรรมการแขงขันเพื่อเฟนหาสุดยอด
แผนธรุกจิ อคีอมเมริซชมุชน ซึง่เปนการออกแบบแผนธรุกจิเพือ่ชวยเหลอืชมุชน ทาํการศกึษา
เก่ียวกับชุมชนการทําผามัดยอม แมอิงชิโบริ - mae ing shibori ของจังหวัดพะเยา 
จากเดมิทีข่ายหนาราน และ page facebook  โดยทมีไดนาํเสนอแนวทางการขยายธุรกิจ
เพือ่ความยัง่ยนื  เชน การนาํสนิคาเขา Platform อืน่ๆ เพือ่เพิม่ชองทางการจาํหนายสนิคา
ใหมากขึน้ เชน Instagram shopee เปนตน เพือ่สนบัสนนุใหสินคาชุมชนสามารถจําหนาย
ในตลาดโลกไดโดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางดานการตลาด 
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริกร สันติวิโรจนกุล เปนอาจารยที่ปรึกษาในครั้งนี้  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผานมา

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รับรางวัลเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2564 
รางวัลเกียรติคุณ “เยาวชนตนกลาตัวอยางแหงแผนดิน และบุคคลตัวอยางแหงแผนดิน” 
“รางวลัเยาวชน คนสรางชาต ิเกยีรตคิณุของแผนดนิคนสรางชาติ” โดยมีนกัเรียนไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้
 • นายพันธิตร จันติยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ในโอกาสที่ไดรับรางวัลเยาวชน
คนตนแบบ สาขาดนตรีและการแสดง สาขากีฬาและสันทนาการ โครงการเยาวชนคนตนแบบ 
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2564 โดยสโมสรโรตารี จตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล และ 
รางวัลเยาวชนดเีดนจังหวดัเชียงใหม เนือ่งในวนัเยาวชนแหงชาต ิองคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงใหม 
ประจําป 2564
 • นางสาวปยธดิา อุยฟใูจ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4/2 ไดรบัคดัเลอืกเปนเยาวชนจติอาสา 
พัฒนาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2564
 • นางสาวมิง่มกุ เมยีรแมน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่6/3 ในโอกาสทีไ่ดรบัรางวลัเยาวชน
ตนแบบ สาขากีฬาและสนัทนาการ โครงการเยาวชนคนตนแบบ เนือ่งในวนัเยาวชนแหงชาต ิประจาํป 
2564 โดยสโมสรโรตารี จตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล
 • นางสาวปยะธิดา บุญมาถา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ในโอกาสที่ไดรับรางวัล
เกยีรตคิณุ เยาวชนตนกลาตวัอยางแหงแผนดนิ และบคุคลตวัอยางแหงแผนดนิ สาขา ดานภาวะผูนาํ 
จิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน โครงการ “ปญญาเมธาวี เยาวชนรุนใหมกาวไกลสูสากล”
“รางวัลเยาวชน คนสรางชาติ เกียรติคุณของแผนดินคนสรางชาติ”
 • นางสาวปยธดิา อุยฟใูจ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/2 สาขาเยาวชนรุนใหม หัวใจใกลธรรม
 • นางสาวมิ่งมุก เมียรแมน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 สาขาสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
 • นายพันธิตร จันติยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 สาขาสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

รับรางวัลเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2564 


