มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธคณาจารยและบุคลากร
“ลูกพระพิฆเนศวรเกมส” ครั้งที่ ๑๓
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สมัครสมานสามัคคี สร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการเล่นกีฬา

จากนัน้ ในช่วงค�า่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จดั งานสังสรรค์สง่ ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๙๐ ปี
ราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้กล่าวอวยพรแก่อาจารย์ บุคลากร และน�าคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรร่วมขับร้องเพลงพรปีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช ๒๕๖๓
ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน

วารสารพิงค์ราชภัฏ

PING RAJABHAT

P I N G

๐๓

R A J A B H A T

วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม สารจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดี
สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏพบกันในเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลายสิ่งหลายอย่าง
หมุนเวียนสลับสับเปลีย่ นไปตามกาลเวลา ภารกิจการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน คณะผูบ้ ริหารทุกระดับได้รว่ มกันด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อให้เป็นไปตามเปาประสงค์และตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้
ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทั้งจากคณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและทุกภาคส่วน
น�ามาซึ่งความส�าเร็จของโครงการ สอดคล้องตามแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในพิงค์ราชภัฏฉบับนี้ขอแจ้งข้อมูลส�าคัญให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัย
ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส�าหรับพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม เอื้องค�า อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ ส�านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี
ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว งปลายเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก� า หนดจั ด โครงการกี ฬ าสานสั ม พั น ธ์ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
“ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีน�้าใจเป็นนักกีฬา ผสานพลังความสามัคคี พร้อมสร้างเครือข่ายในการท�างานร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยสนับสนุน ซึ่งมีก�าหนด
จัดในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันจะได้จัดให้มีงาน
สังสรรค์สง่ ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพือ่ แสดงความขอบคุณแก่ทกุ ท่านทีไ่ ด้รว่ มเป็นส่วนส�าคัญ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ า� เนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน ๕๙ รูป
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ต นเองและครอบครั ว ตลอดปี แ ละตลอดไป
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน

คณะผู้จัดทํา
มร.ชม.ต้อนรับคณะผูแ้ ทนสมาคมการท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ ๔
พร้อมคณะจากดานัง กวางตรี
u CMRU Photo Activities
๕
u มร.ชม.ร่วมโครงการสานสัมพันธ์มต
ิ รภาพ ลาว-ไทย ครัง้ ที่ ๑๖ ๖ – ๗
u ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี วิทยาลัยนานาชาติ
๘
u รอบรั้วด�าเหลือง เรื่องเล่า - ข่าวสาร จากชาวราชภัฏ
๙
u CMRU SHOW
๑๐
u รอบรู้ CMRU 360 � : แยกขยะอย่างถูกต้อง ช่วยโลกได้ถก
ู ทาง ๑๑
u

ที่ปรึกษา

: รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ,
ผศ.ดร.ปทมรั ศ มิ ์ นาคนิ ษ ฐนนต์ รองอธิ ก ารบดี ,
คุณศิรเิ พ็ญ ผ่อนจัตรุ สั ผูอ้ า� นวยการส�านักงานอธิการบดี ,
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
กองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แก้ววรรณ , พัชริดา เขียวขุนเนิน ,
เสาวลักษณ์ สามแก้ว , วัชระ ไทยบัณฑิตย์ ,
วัชราวรรณ กันทา
จัดพิมพ์และเผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ต่อ ๙
พิมพ์ที่
: สมพรการพิมพ์

๐๔
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มร.ชม. ต้อนรับ คณะผูแ้ ทนสมาคมการท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะจาก ดานัง กวางตร�
ในโอกาสเยือนไทย หาร�อนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลักสูตรการเร�ยนการสอน
ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ไทย - เว�ยดนาม
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ย
อ.ดร.ปวี ณ า โฆษิ โ ต ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
ผูบ้ ริหาร อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผูแ้ ทนสมาคมการท่องเทีย่ ว
จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ น� า โดย นายดํ า รง องอาจ นายกสมาคม
ธุรกิจท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะจากเวียดนามกลาง
(ดานัง กวางตรี) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทาง
มาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมชมและหารือการด�าเนินงาน
ในความร่วมมือ
ในการนี้ คณะผู ้ บริ ห ารและอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รว่ มประชุมหารือนโยบายยกระดับการท่องเทีย่ ว
และการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยว ระหว่างไทยและเวียดนาม ตลอดจน
แนวทางในการร่วมส่งเสริมการศึกษา การฝกอบรมด้านการท่องเทีย่ ว
และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การด�าเนินงานเพือ่ แลกเปลีย่ น
ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่ ว และความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งศูนย์ไทย – เวียดนาม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ ส�านักงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องเรียนภาควิชา
การท่องเทีย่ วและการโรงแรม โดยมี ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ
คณบดี ค ณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย
ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรมและอาจารย์ประจ�าภาควิชาเป็นผู้ให้ข้อมูล
โอกาสนี้ ยั ง ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารการบิ น จ� า ลอง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ณ ชัน้ ๒
อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย
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คณะผู้บร�หาร คณาจารยและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพ�ธีทําบุญตักบาตร
และพ�ธีวางพานพ�่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จ�านวน ๘๙ รูป ณ ห้องศาลาไทย
ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ท�าบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ จากนัน้ ได้รว่ มพิธถี วายพานพุม่ และถวายบังคมเบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร พร้ อ มกล่ า วค� า ถวายราชสดุ ดี ด้ ว ยส� า นึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

มร.ชม. ร่วมกิจกรรมช่วงพระราชพ�ธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก พ�ทธศักราช ๒๕๖๒
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม
ในช่ ว งพระราชพิ ธี เ สด็ จ พระราชด� า เนิ น เลี ย บพระนคร โดยขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค
เนื่ อ งในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ โดยมี น ายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ ณ อาคารศาลาไทย
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้นํานักศึกษา มร.ชม. ลงนามความร่วมมือ
“สร้างสังคมคนขับรถดีในรั้วมหาว�ทยาลัย”
เมื่ อวั น ที่ ๓ ธั น วา ค ม ๒ ๕ ๖ ๒ ณ ส น า ม จ ตุ ร า ค า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เชี ย งใ หม่
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือของผูน้ า� นักศึกษาในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์
สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยสนับสนุนการสร้างสังคมคนขับรถดี - มีน�้าใจต่อผู้พิการ
และผูใ้ ช้รถใช้ถนน ร่วมรณรงค์เมาไม่ขบั และสวมหมวกกันน็อก ๑๐๐ % ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “C Share”
คนรุ่นใหม่ มีน�้าใจให้เพื่อนร่วมทาง สร้างเครือข่ายนักศึกษาที่จะเป็นแกนน�าในการรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริง
สร้างสังคม คนขับรถดี สร้างความปลอดภัยในรัว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และขยายสูส่ งั คมภายนอกอย่างยัง่ ยืน

มร.ชม. จัดพ�ธีมอบทุนแก่นักศึกษาที่ ได้รับคัดเลือกให้ ได้รับทุนการศึกษา
จาก บร�ษัท ฟ�ลมมาสเตอร จํากัด
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์
จ�ากัด ประจ�าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและ
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ โดยมีนักศึกษาได้รับทุน จ�านวน
๒๐ คน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประจ�าทุกปีและ จะได้รับต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ทั้งนี้ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์
เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จ�ากัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เพือ่ ช่วยเหลือนักศึกษาทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงและมีความตัง้ ใจเป็นครูในพืน้ ทีภ่ มู ลิ า� เนาของนักศึกษา
เมื่อส�าเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า ๓.๕๐ เป็นผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริง มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือทางกฎหมายและมีความประพฤติดี
ทั้งต่อครอบครัว สังคม และมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ จัดประชุมเตร�ยมความพร้อมพ�งคนครเกมส
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ “พิงคนครเกมส์” ประจ�าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่
๒/๒๕๖๒ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาของคณะกรรมการ
แต่ละฝาย โดยมีประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
อาคารอ�านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
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เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ย
อ.ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ อ่องแสงคุณ อ.ชัพวิชญ์ ใจหาญ นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา
และ นายคมสันต์ บังคมเนตร รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ลาว - ไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และร่วมการประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับการถอดบทเรียนในเชิงวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม พร้อมร่วมหารือแนวทางในการด�าเนินโครงการครัง้ ต่อไป ทางด้านนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมการท�าหมากเบ็งลาว การแข่งขันกีฬาและการเต้นร�าบาสะโลบ และร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจและธุรกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยแบ่งกลุม่ วิพากษ์ และน�าเสนอให้สมาชิกได้รบั ฟงในเวทีใหญ่ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมการแสดงแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมจากแต่ละสถาบัน
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้น�านักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วม จ�านวน ๑๑ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย จ�านวน ๖ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ�านวน ๕ สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ รวมทัง้ สิน้ ๔๐๐ คน
ร่วมกันสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนได้
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อันจะน�าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป ทั้งนี้ ในการด�าเนินโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว - ไทย ครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพ ประสบการณ์ในต่างแดนครั้งนี้ ให้อะไรกับน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบ้าง
ไปติดตามพร้อมกัน
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นางสาวพรวลัย ศรีพรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า
“รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มโครงการและได้ ร ่ ว มแสดงแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมซึง่ เป็นโอกาสดีทจี่ ะได้เก็บเกีย่ วประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมทัง้ เย็บบายศรี
เต้นบาสโลบ ได้รบั มิตรภาพทีด่ จี ากเพือ่ น ๆ ได้แลกเปลีย่ นความรู้ มุมมองและทัศนคติในด้านต่าง ๆ
รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของไทยให้เพือ่ น ๆ ได้ชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย
ได้ เ ห็ น และได้ เ รี ย นรู ้ ศิ ล ปะการแสดงของแต่ ล ะประเทศผ่ า นตั ว แทนที่ แ สดงให้ รั บ ชมจริ ง
ทั้งนี้ รู้สึกประทับใจเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของลาว การนุ่งผ้าซิ่นลาว ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด
ทุกคนที่นั่นนุ่งผ้าซิ่นดูสวยงามมาก ในฐานะคนไทยคิดว่าวัฒนธรรมของไทยนั้นมีความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก ควรปลูกฝงให้คนรุ่นใหม่เห็นความส�าคัญในอนุรักษ์วัฒนธรรมมิให้สูญหาย
เพราะสิ่งเหล่านี้คือมรดกของคนในชาติที่ต้องรักษาและสืบสาน”
ทางด้ า น นายธนชิด บัวกาบ นัก ศึก ษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะครุศ าสตร์
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีมากที่ได้เข้าร่วม
โครงการนี้ ท�าให้ผมมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรม ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
การท�าขันหมากเบ็ง ได้แลกเปลี่ยนภาษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ได้เรียนรู้ลองฟงลองพูดได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรม นวัตกรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม นอกจากนีย้ งั ได้เรียนเต้นบาสโลป ซึง่ เป็นกิจกรรมทีผ่ มชืน่ ชอบมากทีส่ ดุ เป็นการแสดง
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากฝรัง่ เศส คนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคม เช่นงานเลีย้ งสังสรรค์ งานแต่งงาน
ใช้ต้อนรับแขกระดับประเทศเวลาเต้นจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดานหรือเป็นแถวตอน หากมีผู้เต้น
จ�านวนหลาย ๆ คน มีหนึ่งแถวหรือมากกว่าก็ได้ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือทุกคนจะเต้นเป็น
จังหวะอย่างพร้อมเพรียงกัน ขยับไปซ้ายที ขวาที มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลงดูมีเสน่ห์
และสวยงามมากครับดีใจที่มีโอกาสได้มาเยือนสถานที่ส�าคัญที่มีประวัติและเรื่องราวเกี่ยวข้อง
กับประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ มี ติ รภาพทีด่ ตี อ่ กันมานานครับภูมใิ จทีไ่ ด้นา� วัฒนธรรมไทยมาเผยแพร่เป็นโครงการทีด่ มี ากท�าให้ได้เปิดโลกทัศน์
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นที่ส�าคัญยังท�าให้ผมรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และเชื่อว่านักศึกษาทั้ง ๒ ประเทศที่ได้มาร่วม
โครงการก็คงรู้สึกภูมิใจไม่ต่างกันครับ”
ปิ ด ท้ า ยที่ นายไตรวิ ท ย์ กั น ทะกาลั ง นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวว่า “ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแสดง โครงการนี้
ท�าให้มีโอกาสได้เป็นทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ตัวอักษรต่าง ๆ
ของประเทศลาว ท�าให้ได้รู้ว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีภาษาพูดที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก
และมีบางประโยคที่ใช้ค�าเดียวกัน เป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรม
ได้เปิดหูเปิดตาเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ เห็นสิ่งแวดล้อมใหม่ ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมสร้างเครือข่ายคนรุน่ ใหม่ทเี่ ข้มแข็ง
และร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี อั น ดี ง ามของสองประเทศให้ ค งอยู ่ สื บ ไป
การมาเยือนที่นี่ท�าให้ประทับใจในนิสัยของคนลาว เพราะอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
กับทุกคน ส�าหรับตนเองในฐานะคนไทยเห็นว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิง่ ทีส่ บื ต่อกันมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน ท�าให้เรามีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งภาษา การแต่งกาย อาหาร รวมไปถึงประเพณีอันดีงามในแต่ละท้องถิ่น
โดยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจของคนไทย และเป็นสิ่งส�าคัญที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน ในแต่ละภาคก็มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่างกันทั้งภาษาและการใช้ชีวิต ท�าให้รู้สึกว่าเราควรอนุรักษ์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป”
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วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดงานครบรอบวันสถาปนา ๑๐ ปี

“วิทยาลัยแห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ”
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วั น ครบรอบวั น คล้ า ยวั น สถาปนาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ครบรอบ ๑๐ ปี ภายใต้ ชื่ อ
“๑๐ ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์และบุคลากรร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่

ทัง้ นี้ ภายในงานมีกจิ กรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะภาษาและธุรกิจ
การประกวดและน�ำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดการน�ำเสนอสินค้าหรือบริการ
เป็นภาษาจีน การประกวดคลิปวีดโี อแนะน�ำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน
ประกอบการแสดง การประกวดและน�ำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Let’s Explore the world
โดย คุณจิรันธนิน เธียรพัฒนผล เจ้าของเพจ Gutjangis Life – โลกของกัสจัง และหัวข้อ The Power of Languages
โดย คุณชานน สั น ติ นธรกุล นัก แสดงและพิธีก รวัย รุ ่ นชื่ อ ดั ง รวมถึ ง การประกวดวงดนตรี แ ละการร้ อ งเพลงภาษาอั ง กฤษ
IC10th Anniversary Music Talent และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏพบกันในเดือนสุดท้าย
ของปี ๒๕๖๒ เริ่มต้นด้วยข่าวจากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ า� นวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ ส�านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้จัดท�าโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากร ผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา ซึง่ ได้ดา� เนินการ
อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�าทุกปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบนั เป็นการสืบสานองค์ความรู้
จากภูมิปญญาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ให้คงอยู่คู่ล้านนา
โดยท�าการประชุมเพือ่ พิจารณาคัดเลือก เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจ�าปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๓
เมื่ อ วั นที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม เอื้องสายม่ า นพระอิ น ทร์ อาคารพระเทพรั ต นราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎเชียงใหม่
เพื่อเฟนหาผู้ด�าเนินงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาของตนและให้บริการ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังเป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปจจุบันมีผลงานในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
และปจจุบันยังมีการท�างานหรือผลงานอย่างต่อเนื่องมีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ซึ่งปรากฏในเชิงประจักษ์
หรือมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศิลปะและวัฒนธรรม จากการคัดเลือกในครั้งนี้ มีผู้ได้รับการคัด
เลือกเป็น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๐ ท่าน ดังต่อไปนี้ สาขาศิลปะ ด้านทัศนศิลป (การสร้างปราสาท
ล้านนาเทินนกหัสดีลงิ ค์) ได้แก่ พระครูโสภณกิตติรกั ษ์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ด้านสิง่ ทอพืน้ เมือง ได้แก่ นายจันทร์คาํ ปูเ ป็ด สาขาศิลปะ ด้านการแสดง
(นาฏศิลปพื้นบ้านล้านนา) ได้แก่ นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่ นางเสาวคนธ์
ศรีบุญเรือง สาขาศิลปะ ด้านการแสดง (นาฏศิลป) ได้แก่ นางสารภี วีระกุล สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้แก่ นางคํามิ่ง อินสาร สาขาภูมิปญญา
ด้านการรักษาโรคและปองกัน (หมอเมือง) ได้แก่ นางอัมพร ปญญา สาขาศิลปะ ด้านการแสดง (การขับซอล้านนา) ได้แก่ นางคําแสน แก้วสืบ
สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นางสุพตั รา ไชยพรหม สาขาศิลปะ ด้านหัตถศิลป (การแกะสลักไม้พนื้ บ้าน) ได้แก่ นายคําจันทร์ ยาโน ทัง้ นี้ ทางมหาวิทยาลัย
จะได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องค�า อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าวต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี และ
ประธานเครือข่ายผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พร้อมด้วย
ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๒ ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ จัดขึ้น
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้น�านักศึกษาได้ท�างาน ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสามารถวางแผน
การด� า เนิ น งานและรู ้ จั ก การแก้ ป  ญ หาในการท� า งานร่ ว มกั น ได้ ตลอดจนสร้ า งเครื อ ข่ า ย
และความสามัคคีของผู้น�านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยผ่านกิจกรรมค่าย
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกค่านิยมจิตอาสาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์น�าไปสู่
บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม และเพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารและสนามเด็กเล่นที่เพียงพอกับนักเรียนในการนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่
ภายในโรงเรียน อาทิ การปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน การก่อสร้างโรงอาหาร ๑ หลัง การจัดท�าสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL จ�านวน ๓ สนาม
และยังได้ท�าการ ปรับปรุงและทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีพื้นสนามฟุตซอลและสนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล ๓ สนามท�าความสะอาดบริเวณพื้นที่
โรงเรียนและวัด โดยผูร้ ว่ มโครงการยังได้รว่ มท�าบุญตักบาตรและถวายภัตตาหาร พร้อมทัง้ จัดท�าผ้าปาการศึกษาเพือ่ พัฒนาโรงเรียนวัดบ้านน้อยอีกด้วย
ปิดท้ายด้วยโครงการดี ๆ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รองอธิการบดี ร่วมต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสิน น�าโดย คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ในโอกาสร่วมงาน
Grand Opening CMRU – GSB Innovation Club by GSB startup ณ ห้อง Innovation
Club by GSB Start up ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินด�าเนินงานภายใต้โครงการ GSB
Innovation club จัดสร้างห้อง Innovation Club by GSB Start up เพือ่ เป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
ด้านธุรกิจ Co – working Space แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
ผู้ประกอบการที่สามารถด�าเนินธุรกิจแนวใหม่ สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยปลูกฝงตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
MASS SME และ National Start up ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
เปิดท�าการทุกวันในเวลา ๐๘.๓๐– ๑๘.๐๐ น. ซึ่งนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัยที่สนใจสามารถใช้บริการได้สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ ๘๘๕ ๖๐๐

๑๐

วารสารพิงค์ราชภัฏ

PING RAJABHAT

ตามทีส่ า� นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สปอว.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายบริหารการวิจยั
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจยั สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ ๑๓
(RANC 2019) ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ให้ยั่งยืน”
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.ถนัด บุญชัย พร้อมด้วย ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ และ อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ เป็นคณะกรรมการ
ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการนีย้ งั ได้รว่ มจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจยั ของนักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ “ชุมชนรักษา
สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ โดยน�าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในพืน้ ทีต่ า� บลสะลวง
ต�าบลริมเหนือ ต�าบลขี้เหล็ก และต�าบลห้วยทราย อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เครื่องดื่มชาผักเชียงดา ขิงชงผสมหญ้าหวาน
เห็ดหลินจือ เจียวกู้หลานและหมาหมุ่ยอินเดีย ร่วมแสดงภายในงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งบทความวิจยั จ�านวน ๑๓ บทความ แบ่งเป็นของอาจารย์ จ�านวน ๑๐ บทความและของนักศึกษา
จ�านวน ๓ บทความ โดยมีบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต TCI 1 จ�านวน ๓ บทความ และ
ตีพิมพ์ใน Proceeding จ�านวน ๑๐ บทความ ดังนี้ บทความวิจัยได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ซึ่งอยู่บนฐาน TCI 1 จ�านวน ๓ บทความ ได้แก่ บทความโดย อ.ภัทรศิลป สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัย
การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยละครเพื่อการศึกษา, บทความโดย ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ
ผลงานวิจัย การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองและการส่งเสริม อาชีพให้กับชุมชน กรณีศึกษา บ้านแม่ทะลุ อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน และบทความโดย อ.พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัย การสร้างพื้นที่การเรียนรู้
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิดพื้นที่ที่สาม นอกจากนี้ผลงานของ ดร.ฆนธรส ไชยสุต นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๒ จากงานวิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชันสูงวัยสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย” ทุนสนับสนุน
การวิจยั จากโครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เครือข่ายบริหารการวิจยั ภาคเหนือตอนบน ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับมอบรางวัลจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสําคัญในการประหยัดพลังงานและการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๖๓ ห้างสรรพสินค้า
และร้านจําหน่ายสินค้าหันมาตื่นตัวในการร่วมลดขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ
นอกเหนือจากการลดปริมาณขยะแล้ว อีกวิธที สี่ ามารถช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมได้ดนี นั่ คือ การคัดแยกขยะก่อนทิง้ เพราะช่วยให้สามารถ
กําจัดขยะได้รวดเร็วขึ้น แต่การคัดแยกขยะที่ดี ทุกคนต้องทําความรู้จักประเภทของขยะก่อน เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้
โดยปจจุบันมีถังคัดแยกขยะอยู่ ๔ ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย
ขยะเปียก (ขยะที่ย่อยสลายง่าย)
ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น การคัดแยกเศษอาหาร
ออกจากขยะที่เป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ สามารถน�าไปท�าปุยหมักได้หากขยะมีลักษณะแหลมมาก เช่น ไม้ลูกชิ้น
ให้หกั ก่อนทิง้ จัดหาภาชนะทีม่ ฝี าปิด เพือ่ ไม่ให้สตั ว์นา� เชือ้ โรคเข้าไปแพร่เชือ้ การทิง้ ถุงพลาสติก โลหะ แก้ว มูลสัตว์
ลงไปรวมกั บ ขยะย่ อ ยสลายง่ า ยจะยากต่ อ การน� า ไปใช้ ป ระโยชน์ ต ่ อ ท� า ให้ ไ ม่ ส ามารถน� า เศษผั ก ผลไม้ แ ละ
เศษอาหารไปท�าปุยและน�้าหมักจุลินทรีย์ (EM) ได้
ขยะทั่วไป
ได้แก่ ขยะทีย่ อ่ ยสลายยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น ขยะทัว่ ไปส่วนใหญ่
จะถูกน�าไปฝงกลบเพราะไม่คุ้มค่าที่จะน�าไปใช้ซ�้าหรือรีไซเคิลได้ ดังนั้น เมื่อจะแยกก็ต้องแยกออกมาชัดเจน
ไม่ควรทิ้ง เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะจากสวนลงไปรวมกับขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิล
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระปอง
เครือ่ งดืม่ เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมเิ นียม ยางรถยนต์ กล่องเครือ่ งดืม่ แบบ UHT เป็นต้น ในการทิง้ ควรแยกชนิด
สี ประเภทของขยะรีไซเคิลออกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งานขยะรีไซเคิลบางชนิดท�าให้แบนได้ เพื่อประหยัด
เนื้อที่และเก็บได้สะดวก นอกจากนี้แยกขยะรีไซเคิลที่แตกและสภาพดี ออกจากกันเพราะหากไม่แยกจะท�าให้
เสียทรัพยากรที่ใช้ซ�้าได้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่น�าขยะไปคัดแยกเองได้ล่าช้า
ถังขยะอันตราย
ได้แก่ วัตถุระเบิดดิ้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท�าให้เกิดโรค
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
วัตถุอย่างอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมหรืออาจท�าให้เกิดอันตรายแก่บคุ คล สัตว์ พืชหรือทรัพย์
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก�าจัดแมลงหรือ
วัชพืช กระปองสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้นควรแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจากกัน ไม่มัดรวม
และควรสวมถุงมือเพื่อปองกันสารพิษ ระวังไม่ให้แตกหักเพราะสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกายได้ ให้แยกขยะใส่ถุงและ
เก็บไว้ให้ห่างจากห้องครัว พื้นที่ที่มีเด็กเพราะหากไม่แยกอาจท�าให้เกิดอันตรายได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนอาจระเบิดเมื่อเจอความร้อน และหากไม่มัดปากถุงให้เรียบร้อยก็อาจปล่อยสารพิษออกมาปะปน
ในสิ่งแวดล้อมได้
การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร หรือใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคน

