		

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำ�คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำ�นวยการสถาบัน สำ�นัก คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพร เพือ่ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถนุ ายน
2565 ณ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยนายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานกลาง ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
พระสงฆ์ 44 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถนุ ายน 2565 โดยมีนายประจญ
ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

มช.สร้างถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก สัญจรได้จริง
ลดปัญหาพลาสติกที่ไม่สามารถ Recycle ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ผูแ้ ทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธวี างพานพุม่ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา
3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

รองศาสตราจารย์ นพ.อำ�นาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดกิจกรรม มช.จิตอาสา บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ร่วมทำ�คันดินป้องกันดินสไลด์ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์ เพือ่ ให้บริเวณวัดมีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม โดยมีพระครูธรี สุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด พร้อมด้วยจิตอาสา 904
คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดผาลาด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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มช. คว้า “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards)

พลาสติกเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นจำ�นวนมหาศาลในทุกวินาที ขยะพลาสติกจึงเพิ่มมากขึ้น
เป็นทวีคูณในทุกวัน ด้วยระบบการจัดการขยะที่ไม่มีคุณภาพ ในแต่ละปีมีจำ�นวนขยะโดยรวม
ประมาณ 27-28 ล้านตัน มีขยะเพียงจำ�นวน 11.70 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกำ�จัดโดยวิธีการฝังกลบ ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยการเพิ่มความแข็งแรงของถนน
โดยสร้างจากขยะพลาสติกมาผสมกับยางมะตอย นอกจากช่วยบรรเทาปัญหาในการจัดการขยะแล้ว
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนได้อีกทางหนึ่ง
หัวข้อการทำ� Zero Waste คือการจัดการขยะด้วยตัวเอง 100 % เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความสำ�คัญแก่การคัดแยกขยะเป็นต้นทางการบริหารจัดการขยะ
ที่สำ�คัญมาก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากรในการ
คัดแยกขยะ โดยพลาสติกชนิดถุงหิว้ ถุงร้อนทีม่ กี ารปนเปือ้ นมักจะไม่สามารถRecycle โดยตรง จึงจำ�เป็น
ต้องกำ�จัดด้วยวิธกี ารฝังกลบ หรือการเผา แม้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการสร้างพลังงานก็ตาม
แต่ยังสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จึงได้ทำ�การคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่การแปลงสภาพของขยะพลาสติกเหล่านั้น
(อ่านต่อหน้า 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้ ที่ 10”
(NACC Integrity Awards) จาก พลตำ�รวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดขึน้ โดย
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน
ป.ป.ช.) ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 2 อาคาร 4 สำ�นักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ�)
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
รางวั ล ดั ง กล่ า วเป็ น หนึ่ ง ในโครงการมอบรางวั ล ที่ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.)
ดำ�เนินการภายใต้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ที่เปิดโอกาสให้
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการและ
(อ่านต่อหน้า 2)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23 ปีที่ 17 วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิธเี ปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 18 (The 18th Thailand
Olympiad in Informatics 2022) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ และรองศาสตราจารย์เย็นใจ
สมวิเชียร กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สำ�นักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และอาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวทิ ยาลัยดุรยิ ศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยดุรยิ ศิลป์ มหาวิทยาลัย
พายัพ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาดนตรี การร่วมกันจัดทำ�หลักสูตรครัง้ นี้
ถือเป็นหลักสูตรแรกที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่บูรณาการความเชี่ยวชาญและ
ทักษะด้านดนตรีของวิทยาลัยดุรยิ ศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ผนวกกับความเชีย่ วชาญ
ศาสตร์การสอนของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างลงตัว ซึ่งจะ
สามารถผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูดนตรี ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านดนตรี ทัง้ ทางมิติ
วิชาการและมิตวิ ชิ าชีพทีท่ นั สมัยต่อสภาวะการเปลีย่ นแปลงของทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
Professor Dr.Brian Tighe และ Professor Dr.Paul Topham นักวิชาการจาก
Aston University, UK ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในโครงการ
Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)
ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือแบบสหวิทยาการในระดับนานาชาติ โดยใช้การแลกเปลีย่ น
บุคลากรนักวิจยั ระหว่างสหภาพยุโรปและเอเซีย เพือ่ แก้ไขประเด็นสำ�คัญด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศนั้นๆ โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมโดยความเชี่ยวชาญ
ของคณะผูว้ จิ ยั ในแต่ละสถาบันของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 25659 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ Marie Sklodowsk-Curie Research and Innovation Staff
Exchange, Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Molecular
Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)

มช. คว้า “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ส่งข้อมูลเข้ารับการพิจารณา เพือ่ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานทีม่ คี วามพยายามสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึน้ ในสังคม
ไทยผ่านการดำ�เนินงานของตนเอง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำ�งานหนัก
เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทาง
การบริหารองค์กร
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ได้ดำ�เนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University - Integrity and Transparency Assessment : CMU-ITA) ที่ทุกส่วนงานได้มี
ส่วนร่วมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณธรรมในการดำ�เนินงานและ ยกระดับมาตรฐาน
การทำ�งานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ด้วยแล้วนั้น การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน
ได้มงุ่ มัน่ ให้การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่นกั ศึกษา บุคลากร ผูร้ บั บริการ และประชาชนทัว่ ไป ยึดหลักความเสมอภาค
ความเท่าเทียม เพื่อร่วมกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเพียงสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จำ�นวน 3 หน่วยงาน และรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จำ�นวน 17 หน่วยงาน
สำ�หรับเกณฑ์การพิจารณารางวัล ประกอบด้วย 4 หมวด จำ�นวน 65 ข้อคำ�ถาม ได้แก่
1. องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ มีนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจาก
ผลกระทบ และมีแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนที่ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) มีแนวปฏิบัติเพื่อกำ�กับให้องค์กร
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมาย
3. องค์กรให้ความสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูร้ ว่ มงาน และปฏิบตั ติ าม
แนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical Practices)
4. องค์กรดำ�เนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และป้องกัน
การให้หรือรับสินบน

มช.สร้างถนนต้นแบบจากขยะพลาสติก ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

โดยนำ�เข้าสูก่ ระบวนการทดสอบความสามารถในการ
เป็นสารยึดเกาะที่ผสมกับยางมะตอยหรือที่เรียกว่า Asphalt
พลาสติกได้เปลีย่ นแปลงรูปร่างพันธะอย่างสมบูรณ์ ไม่กอ่ ให้เกิด
การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจาก
การชะล้างในสภาวะธรรมชาติ
ถนนพลาสติกนี้มีความแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน
สามารถลดการใช้ยางมะตอยได้ ทำ�ให้ตน้ ทุนของการทำ�ถนน หรือ
การทำ�พืน้ ผิวทางโยธาถูกลง ความสำ�คัญอีกประการในการวิจยั
ครัง้ นีค้ อื การทดสอบความทนทานของท้องถนน สร้างความมัน่ ใจว่า
ถนนสามารถใช้งานได้จริง รองรับต่อการเสียดสีในระยะยาว
7 – 8 ปี งานวิจัยประสบความสำ�เร็จจนเกิดถนนต้นแบบที่ได้
มาตรฐานทางวิศวกรรมของการทำ�ทางทั้งจากกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท เป็นถนนสาธารณะทีท่ างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้เปิดให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้สัญจร ตั้งอยู่ ณ บริเวณ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ปัญหาการจัดการขยะไม่เพียงแต่เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถ
ร่วมมือกันเพือ่ สร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี นึ้ ได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความมุง่ มัน่ ในทิศทางการดำ�เนินงานสูเ่ ป้าหมายของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยกำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ร่วมกับการทำ�งานกับชุมชน เพือ่ คืนคุณค่า
ความดีงามสู่สังคม สร้างประโยชน์ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลกได้ ถนนแห่งนี้
ไม่เพียงแต่ได้เป็นทางเดินรถเท่านัน้ แต่เป็น
สิง่ ทีส่ ะท้อนว่าถึงการจัดการปัญหาทีส่ งั่ สม
มานานได้อย่างเป็นรูปธรรม

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565 •

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และแนวทางการดำ�เนินงานของ มช.
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิตพิ งษ์ ยอดมงคล ผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Robert Hurlbutt, Head of International Recruitment
จาก Birmingham City University, UK, ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือการจัดทำ�
หลักสูตรร่วม 2+2 หรือ 3+1 และการทำ�วิจยั ร่วมกันในสาขาดังนี้ Art, Design, Media
(ADM) Computing, Engineering and Built Environment (CEBE), Health
Education, Life Science (HELS), Business Laws and Social Sciences
ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2565

2 www.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23 ปีที่ 17 วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565

STeP ร่วมลงนาม “กลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติม
จากการสนับสนุนด้านการเงิน (เสือติดดาบ)” พร้อมติดอาวุธ 7ด้าน
ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย หวังยกระดับธุรกิจให้เติบโตในยุควิกฤต
สาํ นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ
พันธมิตรนวัตกรรมไทย เปิดตัวโครงการ
“เสือติดดาบ” พร้อมลงนามความร่วมมือ “กลไก
การส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิม่ เติม
จากการสนับสนุนด้านการเงิน” กับหน่วย
งานชั้นนำ�ของประเทศทั้งภาครัฐ สถาบันการ
ศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจ จำ�นวน 15
หน่วยงาน อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ (FIN) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) บริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำ�กัด (UIC Certification)
ฯลฯ เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านการเข้าถึงบริการและสิทธิ
ประโยชน์จากหน่วยงานทีป่ รึกษา/ผูใ้ ห้บริการ โดยให้การสนับสนุนธุรกิจจำ�นวน 7 ด้านครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
คุณค่าทัง้ ด้านการผลิต การบริหารจัดการและการขยายผลการเติบโตของนวัตกรรม เสมือนเป็นการติดอาวุธ
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้นวัตกรรมสำ�หรับสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเพื่อต่อสู้และปรับตัวต่อ
ภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ และ ดร. พันธุอ์ าจ ชัยรัตน์ ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษหัวข้อ “การปรับตัวและการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในภาวะวิกฤต”
ในการนี้ คุณเมลิน เชือ้ มโนชาญ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าร่วมการลงนามดังกล่าว พร้อมกล่าวแนะนำ�บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานฯ ได้แก่
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant), โรงงานต้นแบบ
กำ�จัดแมลงและไข่แมลงด้วยเคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF Technology Pilot Plant), ศูนย์เทคโนโลยีการขึน้ รูปชิน้ งาน
สามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB), ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำ�ไอออนและการวิเคราะห์เชิง
แสง (Center of Ion Beam Materials Development and Optical Analysis) ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีพลาสมาสำ�หรับเกษตรและชีวภาพ(Agriculture and Bio Plasma Technology Center: ABPlas)
และห้องปฏิบตั กิ ารกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ณ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง นักศึกษาเก่า มช.
รหัส 12 เป็นตัวแทนคณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือ #ทศวรรษแรก
ชีวติ นักศึกษา มช. ภาพและเรือ่ งโดยนักศึกษา มช. ช่วงปี
2507-2516 #มาส่งมอบหนังสือ ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ให้ความสนับสนุน จำ�นวน 100 เล่ม ให้กบั ศูนย์สอื่ สาร
องค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่หนังสือ
ให้กับนักศึกษาเก่าที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาคม ตันตระกูล ผู้อำ�นวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ศูนย์ศนู ย์สอื่ สาร
องค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกิจกรรม Entaneer Business Club No.96
โดย คุณเกรียงไกร ไชยศิรวิ งศ์สขุ เกียร์ 22 ผูอ้ �ำ นวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าร่วมการรับฟัง
และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ คุยสบายๆ กับ ผู้อำ�นวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พร้อมจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สำ�หรับพี่น้องวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในงาน PIONEER PARTY GE4R
1-10 REUNION NO.1/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำ�การอาคารสมาคมฯ ซ.ลาดปลาเค้า
14 กรุงเทพมหานคร

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ให้การต้อนรับ นายวิโชติ คงคติธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์
จำ�กัด และนายนเรศวร์ พัชราพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำ�กัด
พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำ�เนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ณ ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมทีส่ งู คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่
10 พฤษภาคม 2565

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ�ปาง ในโอกาสเดินทางมาศึกษา
ดูงาน ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงาน การจราจร การรักษาความปลอดภัย
และระบบขนส่งมวลชน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการ
เมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ จับมือบริษัท พลังงาน
นครพิงค์ จำ�กัด (ENSE : ENERGY NAKORNPING CO.,LTD.) ร่วมกันบูรณาการ
งานวิชาการ วิจยั นวัตกรรม และบริการวิชาการ เสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยนำ�องค์ความรูด้ า้ นวิศวกรรมประยุกต์ใช้กบั การให้บริการ
วิชาการทางวิศวกรรม (Consulting service) เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา
นักวิจัย ฝึกทักษะการทำ�งานด้านวิศวกรรมจากการดำ�เนินงานจริง ก่อเกิดความ
เชี่ยวชาญในการควบคุมงาน เเละออกเเบบงานวิศวกรรม มีกรอบระยะเวลา 4 ปี
โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นผูล้ งนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกรรมการผูจ้ ดั การ ENSE คุณชุมนัดภ์ มณีศริ ิ
ณ หอเกียรติยศชัน้ 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธปี ดิ
และมอบประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล
รุ่นที่ 14 และ สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ประธานคณะกรรมการ
สาขาการบริหารการพยาบาล ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ประธานคณะกรรมการสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม กล่าวรายงาน
และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการพยาบาล
กล่าวแสดงความยินดี ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชัน้ 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมือ่ วันที่ 27
พฤษภาคม 2565
www.cmu.ac.th
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วิศวฯ จับมือ บริษัทระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป เครือ GMC Group

ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ระบบโครงสร้างควบคุมอาคารจอดรถ
อัตโนมัติ พร้อมผลิต นักศึกษาเพิ่มศักยภาพ ตอบโจทย์วิชาชีพระดับสากล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษทั
ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำ�กัด
(บริษัทในเครือ GMC Group) เพื่อ
ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาสร้างองค์ความรู้
ด้านระบบโครงสร้าง ควบคุมอาคาร
จอดรถอัตโนมัตริ ปู แบบต่างๆ รองรับ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระบบจอด
รถอัตโนมัติ อีกทัง้ ผลิตนักศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากร ตลอดจน
พัฒนาบุคลากร สำ�หรับปรับปรุงหลักสูตรตอบสนองมาตรฐานทางวิชาชีพระดับสากล
ผ่านกิจกรรมอบรมระยะสั้นอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
รวมถึงร่วมโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกในการวิจยั พัฒนาระบบอาคาร
จอดรถอัตโนมัติ ทั้งนี้ พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการมีขึ้นเมื่อที่ 27 พฤษภาคม 2565
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ตลอดจน

กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ระบบทีจ่ อดรถอัตโนมัตทิ วั่ ไป จำ�กัด คุณวิสรัส เอีย่ มประชาและ
คุณจตุพร หอระตะ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม่ าของความร่วมมือฯ สืบเนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ฯ ประสงค์พฒ
ั นาเทคโนโลยี
อัตโนมัติด้านอาคารจอดรถอัตโนมัติ กอรปกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำ�คัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนสถานที่จอดรถ เป็นโอกาสให้นักวิจัย มช. มีส่วนร่วม
ในกระบวนการคิดค้น วิเคราะห์ พร้อมนำ�เทคโนโลยีระบบควบคุมเสริมเข้ากับระบบดังกล่าว
ซึง่ บริษทั ฯ นำ�เข้าระบบอาคารจอดรถอัตโนมัตติ ดิ ตัง้ ในพืน้ ทีต่ ามความต้องการของลูกค้า
ทัง้ ยังมีแนวโน้มต่อยอด พัฒนาให้ผดู้ แู ลควบคุมการทำ�งานสามารถทราบถึงการทำ�งานของ
ระบบ รวมทัง้ แสดงข้อมูลการทำ�งานของระบบ หรืออุปกรณ์ตา่ งๆ กรณีเกิดความผิดพลาด
ทัง้ สองฝ่ายจึงร่วมมือกันเพือ่ เสริมขีดความสามารถการวิจยั และพัฒนา สร้างองค์ความรู้
ด้านอาคารจอดรถอัตโนมัติ รองรับความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาคารจอดรถของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากร
และบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ขอบเขตความร่วมมือ คือ มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมดำ�เนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม รวมทั้งทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำ�เป็น ส่วนบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลการออกแบบและ
พัฒนาระบบอาคารจอดรถอัตโนมัติ ก่อเกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจต่อการพัฒนา
ด้านดังกล่าว พร้อมให้พนื้ ทีเ่ รียนรูแ้ ก่การสร้างระบบ เช่น โครงสร้างอาคาร การออกแบบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนอุปกรณ์ทจี่ �ำ เป็น พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มคี วามรูด้ า้ นระบบอาคารข้างต้นอย่างถ่องแท้
ภายในระยะเวลา 3 ปี

นักศึกษา มช. คว้า 4 รางวัล

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำ�ปี 2564

4 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั รางวัลในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
ประจำ�ปี 2564 (Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021) ซึง่ จัดโดย องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้เป็น ทูตวิทยาศาสตร์ไทย
ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำ�ปี
2564" (Young Thai Science Ambassador
2021) ครัง้ ที่ 17 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
และได้รบั หน้าทีเ่ ป็นพิธกี รร่วมงานกับ อพวช.
ตลอด 1 ปี
นายณัฐดนัย คำ�หลวง นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม และได้เป็นผู้แทนทูต
เยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยเดินทางไปศึกษา
ดูงานด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1
สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี
นายภานุวฒ
ั น์ พลแหลม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ชัน้ ปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น
การคัดเลือกนี้จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู
คอปเปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) โดยมีการอบรมความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับ
นักสือ่ สารวิทยาศาสตร์ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์
ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้และความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เรือ่ งราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่
27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ข่าวรอบสัปดาห์
CHIANG MAI UNIVERSITY
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นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
โครงการ Thai PBS Young Content Creator
นักศึกษาคณะการสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม "Y1" , "Y9" และ
"Y10" ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายระดับ
ประเทศ พร้อมคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพิม่ อีก 1 รางวัล
จากการประกวดโครงการ Thai PBS Young
Content Creator โดยจัดพิธปี ระกาศผลและมอบรางวัลเมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
ที่ผ่านมา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร
โครงการประกวดดังกล่าวจัดขึน้ ภายใต้การดำ�เนินงานของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปทัว่ ประเทศ อายุระหว่าง 20 – 23 ปี
ทีม่ คี วามสนใจด้านสือ่ สารมวลชน ได้เข้าร่วมโครงการเพือ่ พัฒนาทักษะด้านแนวคิดภาควิชา
การและภาคปฏิบตั ิ การผลิตรายการ การเล่าเรือ่ ง การถ่ายวิดโี อและการตัดต่อ เตรียมพร้อม
การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพฯ และ
ศูนย์ขา่ วภูมภิ าคของไทยพีบเี อส เรียนรูก้ ารผลิตรายการกับคนสือ่ มืออาชีพจาก Thai PBS และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก รวมถึงผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง”
หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” ลุน้ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาท
โดยนักศึกษาจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ
16 ทีมสุดท้าย จำ�นวน 3 ทีม และคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้
- ทีม Y10 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศประเภทโทรทัศน์” และ “รางวัลชนะเลิศ
ประเภทมัลติมเี ดีย” รับทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายเกล้ากวินทร์ ตรีทิพยรักษ์ นายธนกฤต ประกายศรี
นายภูรภิ ทั ร อยูใ่ หม่และ นางสาวลลิตา รอดเเตง โดยมี อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- ทีม Y9 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทมัลติมีเดีย” รับทุน
การศึกษาจำ�นวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
นางสาวสิริกร กองบุตร นายจักรินทร์ นมนาน นางสาวฐิตารีย์ ไชยวัต และ นางสาว
ฟ้าริดา วีระเพ็ชร์
- ทีม Y1 ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย นายกฤษฎา ต๊ะวัน
นางสาวนิรมัย มูลคำ� และ นางสาวภูริชญา พันแพง
สำ�หรับประเด็นทีท่ งั้ สองทีมเลือกผลิตผลงานส่งเข้าประกวด คือ Future Skill โดยทีม
Y10 ผลิตรายการ "เป็ดขัน้ เทพ" มุง่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั คนทีเ่ ป็นเป็ด คือ มีความสามารถ
หลายด้านแต่อาจไม่เก่งหรือไม่โดดเด่นสักด้าน ทำ�ให้มองตัวเองไปในทางลบ ซึง่ แท้จริงแล้ว
การที่เป็นเป็ดก็สามารถสร้างความเป็นตัวตนและประสบความสำ�เร็จได้ ส่วนทีม Y9
ผลิตรายการ "Hello Social" นำ�เสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความเครียดของนักศึกษา
จบใหม่ โดยการโทรศัพท์สมั ภาษณ์นกั จิตวิทยาในประเด็นดังกล่าว พร้อมนำ�เสนอทักษะ
ทีน่ กั ศึกษาจบใหม่ควรมีเพือ่ ใช้ในการทำ�งานหลังเรียนจบ ติดตามรับชมผลงานของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ Thai PBS Young Content Creator ได้ทาง Facebook Page : Thai PBS Academy
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