บทอศรวาท

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สงหาคม ๒๕๖๐

๏ ทวาทศสงหมาสเฉลิมชนม
ดวยสานึกพระกรุณาอยูมิคลาย
ขอทรงพรอมบารมีพูนพิพัฒน
เปนโพธิ์ทองรมฟารมธานินทร
๏ ขอทรงพรอมจตุรพิธประสทธิ์สุข
ดํารงแตโสมนัสปลื้มกมล

อัญเชญดลเทพไทพระพรถวาย
พระมิ่งคลายมารดรแหงแผนดิน
ปยะรัชสมัยกาลเนิ่นนานถวิล
พสกถิ่นสุขแทเพราะแมดล
นิรทุกขโทมนัสขจัดผล
ยิ่งยืนชนมทรงพระเจริญเทอญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณาจารย ขาราชการ
เจาหนาที่ นักศกษา และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยงใหมทุกหมูเหลา
กรเพชร เพชรรุง : ผูประพันธ

P I N G

R A J A B H A T

วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีประชาคมชาวราชภัฏทุกทาน เขาสูเดือนสิงหาคมเดือนที่อบอวลไปดวยความรัก ความผูกพัน
และความอบอุน ภายในครอบครัว ซึง่ เปนสถาบันพืน้ ฐานและมีความสําคัญยิง่ ตอสังคม เพราะสถาบันนีเ้ ปนจุดเริม่ ตน
ในการทําหนาทีอ่ บรมสัง่ สอนสมาชิกคนในครอบครัวใหเปนพลเมืองทีด่ ขี องประเทศ และเนือ่ งในโอกาสวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจดั พิธถี วายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
เพื่อเชิดชูเกียรติ “แมดีเดนและลูกกตัญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม ทีไ่ ดใหเกียรติมาเปนประธาน และรวมลงนามบันทึกขอตกลง
ในพิธลี งนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวางจังหวัดเชียงใหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพือ่ มุง พัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษา ตามรอยศาสตรพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราโชบายสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใตความรวมมือกับสวนราชการ ๑๔ หนวยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม
นับเปนกาวสําคัญในการผสานความรวมมือเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ซึง่ จะไดมกี ารบูรณาการองคความรู
สูก ารปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ ในการนีร้ ฐั มนตรีกระทรวงศึกษาธิการไดมนี โยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ประสาน
ความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับหมูบานเปาหมาย ที่จะใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยพัฒนา เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น ซึ่งในสวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดดําเนินการประสานกับจังหวัดเปนที่เรียบรอย และไดรับมอบหมายดูแลหมูบานเปาหมาย จํานวน ๙ หมูบาน
ในเดือนนี้มีความนายินดีเกิดขึ้น เริ่มตนที่ นางสาวสุภาภรณ ฤทธิพฤกษ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ที่ไดรับรางวัลรองอันดับ ๑
การประกวด Miss universe Thailand ๒๐๑๗ ตามมาดวย รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานงานใบตอง และดอกไมสด ครั้งที่ ๑๙ หัวขอ
“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธาน สานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” จัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน และการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลงานลาสุดจากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๙
นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร ชั้นปที่ ๔ ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนนักกีฬายิงปนทีมชาติไทย ควา ๑ เหรียญทอง
การแขงขันปนสั้นยิงชา ๕๐ เมตร ที่สนามยิงปน เนชั่นแนล เรนจ เซ็นเตอร ซูบัง กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
และมหาวิทยาลัยขอแสดงความชืน่ ชมกับนักศึกษา อาจารยผคู วบคุม ผูฝ ก สอน ในโอกาสประสบความสําเร็จอันเกิดจากความมุง มัน่ ตัง้ ใจ ความขยัน
มานะ อดทน มีวินัยตอตนเอง อันสงผลใหสามารถทํางานรวมกันกับผูอื่น เปนหมูคณะ จนสามารถสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัย
นับเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อน พี่ และนองรวมมหาวิทยาลัยที่จะไดพัฒนาตนในดานตางๆ ตอไป

คณะผูจัดทํา
ราชภัฏเชียงใหมรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติ ๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
CMRU PHOTO Activities
๕
ลูกที่ดีของแม - คนดีของแผนดิน
๖-๗
ปลูกลานปลูกหมากฝากไวกับแผนดิน /
มหาวิทยาลัยทั่วโลกเยือนไทย
รับฟงบรรยายทางพระพุทธศาสนา
๘
“หลงทางในยุคแหงเสรีภาพขาวสาร”
รอบรัว้ ดําเหลือง เรือ่ งเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ ๙
เปดประตูสูอาเซียน
๑๐
รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา
๑๑

จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,
ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,
คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา เขียวขุนเนิน,
เสาวลักษณ สามแกว, วัชระ ไทยบัณฑิตย,
วัชราวรรณ กันทา
พิมพที่
: สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

ราชภัฏ
๔ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Special Report

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการราชภัฏเชียงใหมรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ อาคารที่พักผูปกครอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม ประกอบดวยกิจกรรมปลอยปลานิล ๖,๖๐๐ ตัว
ณ อางเก็บนํ้าเวียงบัว กิจกรรมปลูกตนมเหสักข-สักสยามินทร จํานวน ๑๐๐ คู ณ บริเวณสามแยก
ทางเขาหอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ ซึง่ เปนเสนทางในการเสด็จพระราชดําเนินพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือและกิจกรรมการปลูกหญาแฝกพืชอนุรักษ ดิน นํ้าและผืนปา
จํานวน ๕๐,๐๐๐ ตน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ จากนั้นคณะผูบริหาร อาจารยและบุคลากร ไดเยี่ยมชมพื้นที่
ศูนยแมรมิ เพือ่ ใหการพัฒนาในดานตางๆของพืน้ ทีศ่ นู ยแมรมิ กลุม อาคารเรียนตางๆ ทัง้ นี้ พืน้ ทีศ่ นู ยแมรมิ
อยู  ใ นระหว า งการพั ฒ นาและก อ สร า ง เพื่ อ ใช เ ป น พื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษาหลั ก (Main campus)
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ใ นอนาคต

และในวันเดียวกันนัน้ นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานพิธเี ปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เพื่อเผยแพรพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาชาญในดานตางๆ ของพระองค แสดงความจงรักภักดี ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมดวยคุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเขารวมเปนเกียรติในงาน พรอมชมนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม
จ.เชียงใหม จากนัน้ เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนาํ คณะผูบ ริหาร
บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมพิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ลาน ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยคณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยงั ไดเดินทาง เขารวมพิธลี งนามถวายพระพร
เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่พระองคทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
มร.ชม. รวมวางพวงมาลาและถวายสักการะพระเจาบรมวงศเธอ
กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย

มร.ชม. จัดพิธมี อบโลเกียรติคณ
ุ แกคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในโอกาสครบวาระการดําเนินงาน

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พร อ มดวย คณะผูบริหารและบุคลากร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
รวมพิธีวางพวงมาลา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิ ด าแห ง กฎหมายไทย เนื่ อ งในวั น รพี ประจํ า ป ๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่
๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๐

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม จั ด พิ ธี ม อบโล เ กี ย รติ คุ ณ และ
ประกาศนียบัตรคณะกรรมการ สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม
ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเกียรติมอบโลเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แกคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในโอกาสทีค่ รบรอบวาระการดําเนินงาน
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)นําโดย ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯ
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั หิ นาที่ คณะกรรมการฯ ไดดาํ เนินกิจกรรมตางๆ
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รวมเปนพลังขับเคลื่อนและ
ใหการสนับสนุน ใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหดาํ เนิน
ภารกิจไดบรรลุเปาหมายในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทองถิน่

KM กับการพัฒนาองคกร

มร.ชม. เรงเดินหนาพัฒนาหลักสูตรศาสตรพระราชา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

มร.ชม. จับมือ บริษทั ยูนลิ เี วอรไทย เทรดดิง้ จํากัด
พัฒนาศักยภาพรานคาโชหวยเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดงานนิทรรศการการจัดการ
ความรู เรื่อง “KM กับการพัฒนาองคกร” ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และไดมีการมอบรางวัลใหแกหนวยงานจํานวน ๓ ประเภท ไดแก รางวัล
ประเภทหนวยงานจัดการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศ ไดแก คณะวิทยาการ
จัดการ และรางวัลรองชนะเลิศ ไดแก คณะครุศาสตร รางวัลประเภทหนวยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศ ไดแก สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศ ไดแก สํานักหอสมุด และรางวัล
ประเภทหนวยงานดาวรุง ไดแก วิทยาลัยแมฮองสอน
นักศึกษารัว้ ดําเหลืองจัดกิจกรรมระดมทุนทรัพยชว ยเหลือ
ผูป ระสบอุทกภัยพืน้ ทีภ่ าคอีสาน

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ องคการนักศึกษา
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและหัวหนาหมูเรียนใน
ฐานะผูแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมอบเงินบริจาคของ
นักศึกษาเพื่อหาเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย พ รพิ ม ล วงศ สุ ข รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูรับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเงินบริจาคดังกลาว เปนเงินทีท่ างสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ องคการนักศึกษา คณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและหัวหนาหมูเรียนทุกหมูเรียน รวมกัน
เดินกลองบริจาค การเลนดนตรีเปดหมวกรับบริจาคและการทํากิจกรรมตางๆ
รวมถึงการรวมแรงรวมใจกันของนักศึกษาจากทุกหมูเรียน หาเงินบริจาค
เพื่อหาเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยในครั้งนี้
มีจํานวนเงินบริจาคจํานวนทั้งสิ้น ๕๗,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม จะไดดําเนินการสงมอบเงิ น บริ จ าคที่ ไ ด ร วมกั บ ที่ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดรับบริจาคเพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบภัยนํา้ ทวม
ในพื้ น ที่ ภ าคอี ส าน ซึ่ ง บริ จ าคผ า นทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
เพื่ อ นําเงิ นบริจาคนี้ไปชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมตอไป

ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพรานคาโชหวย เมื่อวันที่
๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ณ ห อ งประชุ ม เอื้ อ งคํ า ชั้ น ๓ อาคารราชภั ฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี นายอภิชาต ศาลิคุปต
รองประธานกรรมการ ฝายพัฒนาลูกคา บริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด
รวมกลาวถึงที่มาและความสําคัญของโครงการในครั้งนี้ โดยไดจัดใหมีการลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพือ่ พัฒนาทองถิน่ ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม และบริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด โดยมีผูบริหารจากทั้งสอง
หนวยงานเปนผูลงนามบันทึกขอตกลงทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ ใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพรานคาปลีก และ
สามารถนําความรูไ ปตอยอดพัฒนาชุมชนของตัวเองไดอยางยัง่ ยืน เปนการผลักดัน
และพัฒนารานโชหวยทองถิ่นใหมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดคาปลีกใน
ปจจุบัน ทั้งยังชวยพัฒนารานคาปลีกหรือโชหวย และเสริมสรางศักยภาพ
โดยเปนหนึ่งในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยใหเขมแข็งตาม
ยุทธศาสตรประชารัฐรวมกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเพือ่ สรางความรวมมือ
ระหวางองคกรรัฐ, องคกรเอกชน และชุมชนใหมีความใกลชิดเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
มหกรรม คืนความรูสูชุมชน

รศ.วาที่ รต.สกล แกวศิริ คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานเปดนิทรรศการมหกรรมคืนความรูสูชุมชน เมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการคากาดสวนแกว
จ.เชียงใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใชโรงเรียน
เปนฐานมีโรงเรียนเขารวมโครงการ ๑๗ โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนตนแบบ ๔
โรงเรียน และโรงเรียนเครือขาย ๑๓ โรงเรียนผานการจัดกิจกรรมการอบรมผูบ ริหาร
ครูพเี่ ลีย้ ง อาจารยนเิ ทศและนักศึกษาฝกประสบการณวชิ าชีพครูจากคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อใหนําความรูไปประยุกตใช จัดชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพใหเกิดผล ทั้งในเรื่องจิตตปญญาศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ การนิเทศกแบบ Coaching & Mentoring การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานนิทรรศการมหกรรม
คืนความรูสูชุมชน มีสวนจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงจากทุกโรงเรียน
ในโครงการ ประกอบดวยแสดงโชว การนําเสนอโครงงานประดิษฐคิดคน
และนวัตกรรม ผลการวิจัยชั้นเรียนและการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาโดยสราง
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ

คณะผูบริหาร อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เดินทางเขาพบศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยเกษม
วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศาสตร
พระราชาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ซึ่ ง ได ว างแผน
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี
ดร.ถนัด บุญชัย , ผศ.ดร.กัลทิมา พิชยั , ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และผศ.ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม เข า ร ว มหารื อ ณ ทํ า เนี ย บองคมนตรี
พระราชอุทยานสราญรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทัง้ นีภ้ ายหลังจากการหารือเรือ่ งการพัฒนา
หลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะไดเรงดําเนินการ
พัฒนาเนือ้ หาในการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆอยางเหมาะสม
และถูกตองเพือ่ มุง ผลิตบัณฑิตหลักสูตรศาสตรพระราชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสืบไป
มร.ชม. ตอนรับผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เยือนรั้วดําเหลืองหารือแนวทางพัฒนา
การดําเนินงานในความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ

ผศ.พรพิ ม ล วงศ สุ ข รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหการตอนรับ
พลตรีเกษมสุข ตาคํา ผูบ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และ
คณะในโอกาสเดินทางมาเยีย่ มเยือน คณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเพือ่ หารือการดําเนินงานดานตางๆ ในความรวมมือ
ของมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นตอการบริหารจัดการและพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรางคุณประโยชนทั้ง
ตอองคกรและสังคม เมือ่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง
ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม

ราชภัฏ
๖ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
เพือ่ เชิดชูเกียรติ “แมดเี ดนและลูกกตัญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม

ในป ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแมดีเดนที่มีคุณสมบัติเปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติอยูในศีลธรรมอันดี ประกอบสัมมนา
อาชีพโดยสุจริตดูแลเอาใจใสลกู อบรมสัง่ สอนลูกใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ประพฤติ ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ แี กลกู สงเสริมบุตร- ธิดา
ใหไดรบั การศึกษามีครอบครัวอยูร ว มกันอยางสันติ ไมแตกแยกเปนทีย่ อมรับและเปนแบบอยางของสังคมมีความเสียสละบําเพ็ญตนเพือ่ ประโยชนของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ไมยงุ เกีย่ วกับยาเสพติดเปนผูน ยิ มและรักษาเอกลักษณความเปนไทย มีความจงรักภักดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และเลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขและลูกกตัญูผมู คี วามกตัญูกตเวทีตอ บิดามารดา ครูบาอาจารย
และผูมีพระคุณ ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอ มหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และประเทศชาติอยางสมํา่ เสมอเปนทีป่ ระจักษ ดังนี้ คณะครุศาสตร : แมดเี ดน นางบุญศรี วงคทอง ลูกกตัญู
นายกองเกียรติ วงคทอง นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : แมดีเดน นางดาว ชื่นจิต ลูกกตัญู นายนเรศ ชื่นจิต นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจุบนั ดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :
แมดเี ดน นางอรทัย พรมมาแบน ลูกกตัญู นายณัฐพงษ พรมมาแบน นักศึกษาชัน้ ปที่ ๓ สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ : แมดีเดน
นางยุพิน เชียงตา ลูกกตัญู นายอภิรักษ เชียงตา นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร : แมดีเดนนางภัทธีญา โปชัยคุปต ลูกกตัญู นายอภิรัฐ โปชัยคุปต นักศึกษาชั้นปที่ ๔
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ :
แมดีเดน นางชุมพร ใจระวัง ลูกกตัญู นางสาวกนกวรรณ ใจระวัง นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ปจจุบันดํารง
ตําแหนง เลขานุการ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยแมฮองสอน : แมดีเดน นางดรุณี วนากมล ลูกกตัญู นายมุงเมือง วนากมล
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูมอบโลประกาศเกียรติคุณแมดีเดน ลูกกตัญู ประจําป ๒๕๖๐ และประกอบพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรเขารวมพิธีเปนจํานวนมาก

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๗
พิงคราชภัฏฉบับนีม้ คี วามในใจของตัวแทนลูกๆ รัว้ ดําเหลืองทีเ่ อยถึงสตรีทเี่ ต็มไปดวยพลังความแข็งแกรงแตกลับเปย มลนดวยความอบอุน
ในฐานะลูกของแมและคนของแผนดินพวกเขาอยากเอยอะไรถึง “แม” บางติดตามกันไดเลยคะ
เริม่ ตนที่ นววิช ไชยกุฉนิ นายกสโมสรวิทยาลัยนานาชาติ เลาถึงคุณแมวา “แมของผมภายนอกอาจจะดูดแุ ตในความดุนนั้ ผมรูว า
แฝงไปดวยความรักและความเปนหวงลูกมากทุกครัง้ ทีผ่ มทําผิดแมกจ็ ะใหอภัยเสมอ แมกระทัง่ ความผิดทีผ่ มคิดวามันรายแรงแตแมกย็ งั ใหอภัย
ผมได สิ่งนี้เองครับที่ทําใหผมรูสึกไดเลยทันทีวาไมมีผูหญิงที่ไหนรักผมไดเทาผูหญิงคนนี้ที่เรียกวา “แม” แมนี่แหละคือคนที่รักเราจริงๆ
แมเคยสอนเสมอวาใหเปนคนดีหากเปนผูนําก็จงทําแตสิ่งดีมีคุณธรรม มีเมตตา แมสอนผมวา “คนดีนั้นสินากลัว คนไมดีจะกลัวไปทําไม”
ในฐานะทีเ่ ปนลูกของแมผมจะจําและนําสิง่ ทีแ่ มไดสอนไปใชใหแมไดภมู ใิ จในตัวผมอยากบอกแมวา ขอโทษกับทุกความผิดทีเ่ คยทําตอไปนีผ้ ม
จะเปนคนดีใหแมภูมิใจรักแมครับและผมก็เปนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยูแผนดินไทยแตกําเนิดจะขอทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม
เพื่อประโยชนของสวนรวมเสียสละสวนนอยของตนเพราะผมเชือ่ วาความดีจะชวยใหประเทศชาติมคี วามสงบสุขครับ
ดาน อภิรกั ษ เชียงตา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กลาวดวยรอยยิม้ วา “สําหรับผมแมคอื ผูใ หคอื ทุกอยาง
ในชีวติ ผม ถาไมมแี มกไ็ มมผี มในวันนี้ เมือ่ เราทําผิดแมจะวาจะเตือนเราเพราะหวงเรากลัววาเราจะเปนคนไมดี แมมกั จะคอยสัง่ สอนผม
เสมอวาใหเปนคนดีของสังคมเห็นประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสว นตนอยากบอกวา รักแมมาก อยากขอบคุณคุณแมทใี่ หกาํ เนิดผมมา
ไมวาผมจะเปนอยางไรแมก็ยังรักผมเสมอขอบคุณแมมากนะครับในฐานะลูกอยากจะเปนคนดีของครอบครัว และเปนคนดีของสังคม
เพื่อใหแมภูมิใจในตัวลูกคนนี้เพราะเห็นแมเหนื่อยเพื่อครอบครัวมามากแลวอยากแบงเบาภาระแม จะนําคําสอนของแมมาเตือนใจ
ในการดําเนินชีวิตครับ”
เชนเดียวกับ นเรศ ชืน่ จิต นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทีเ่ อยวา “ตัง้ แตผมลืมตาขึน้ มาบนโลกใบนี้
แมก็เปนคนเลี้ยงและดูแลผมมาโดยตลอด ไมวาผมจะโตแคไหน สามารถดูแลตัวเองไดแตแมก็ยังเปนหวงผมคอยถามตลอดวา
เรียนเปนยังไงบางลูก สบายดีไหม กินขาวหรือยัง นีแ่ หละครับแมของผมนอกจากนีแ้ มของผมยังเปนคนทีเ่ อือ้ เฟอ เผือ่ แผ ใจดี ทําทุกอยาง
เพื่อใหลูกคนนี้อยูสุขสบาย เธอคือที่ ๑ ในใจของผมวันนี้ พรุงนี้ และตลอดไปแมคือ super mom ผมรักแมดาวมากที่สุดในโลกครับ
ผมจะตัง้ ใจเรียนใหจบ เปนคนดีและจะตัง้ ใจทํางานเพือ่ เก็บเงินมาเลีย้ งดูแลพอแมเหมือนทีท่ า นคอยดูแลผมมาตัง้ แตยงั เล็ก และลูกคนนี้
จะไมทาํ ใหพอ แมผดิ หวังในฐานะทีผ่ มเปนลูกของแผนดิน ผมจะประพฤติตวั เปนแบบอยางทีด่ ใี หกบั คนในสังคม จะใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและผมขอใหทกุ คนรักแมมากๆนะครับ อยาลืมบอกรักทานดวยครับ”
ณัฐพงษ พรมมาแบน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา“แมเปนเหมือนทุกอยางในชีวติ ผม
เปนทัง้ แมทดี่ แี ละเปนทัง้ เพือ่ นทีค่ อยใหคาํ ปรึกษายามเวลาทีม่ เี รือ่ งทุกขใจหรือเสียใจเวลามีปญ
 หามีเรือ่ งไมสบายใจทอหรือขาดกําลังใจแมก็
จะคอยเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกผมเสมอ แมจะรับฟงความคิดเห็นและคอยชวยแกปญหาแมจะคอยใหกําลังใจผมตลอด
ถึงจะเปนในเวลาทีผ่ มทอ เหนือ่ ย มากแคไหน แมจะอยูข า งๆผมและชวยสงเสริมใหผมทําในสิง่ ทีผ่ มตัง้ ใจทําใหสาํ เร็จแมจะสอนใหผมลองทําสิง่ ตางๆ
ดวยตนเองกอนเสมอเพื่อใหเรียนรูจากสิ่งที่ผิดพลาดแมสอนอยูเสมอวาถาคิดจะทําอะไรแลก็ตองทําใหสุดความสามารถเพื่อให
ผลลัพธที่ออกมามีประสิทธิภาพทั้งตนเองและงานที่ทําเพื่อที่วาเมื่อลงมือทําไปแลวจะไดไมตองมาเสียใจที่หลัง ถึงแมวาทุกสิ่งทุกอยาง
มันอาจจะไมไดเปนไปตามทีห่ วังแมกไ็ มเคยหางผมไปไหนเพือ่ ทีจ่ ะรอดูความสําเร็จของผม “ผมรักแมนะครับ”ถึงแมวา วันเวลาทีผ่ า นมาผมอาจทําผิด
ไปบางแตหลังจากนี้ผมจะปรับปรุงตัวและแกไขความผิดพลาดที่ผมเคยทําผิดไป เพื่อไมทําใหแมตองเสียใจ “ถึงผมจะไมใชลูกที่ดีของแม
แตผมก็จะทําใหแมถมู ใิ จในตัวผมใหได”ในฐานะลูกของแมผมตัง้ ใจจะหนาทีข่ องลูก ลูกทีแ่ มเลีย้ งดูอบรมคอยใหคาํ ปรึกษา คอยเอาใจใสคอยหวงใย
ตลอดมาเชือ่ ฟงคําสอนของแมจะปรับปรุงตัวเองใหขยันมากขึน้ ตัง้ ใจเรียนใหมากขึน้ เพือ่ ความฝนของแมในฐานะลูกของแผนดิน ผมจะเปน
คนดีทั้งของครอบครัวและเปนคนดีของสังคมและคนรอบขาง ผมจะประกอบอาชีพสุจริตไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิดและนําความรู
ในสิ่งทีต่ นเองไดเรียนรูม านํากลับไปพัฒนาชุมชนครับ”
ทางดาน กองเกียรติ วงคทอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร เลาถึงความรูส กึ ทีม่ ตี อ แมวา “แมของผมเปนแมทไี่ มเคยใช
ไมเรียว ตีลูก แมที่ไมเคยใชคําหยาบดุดา มีเพียงการสอน สอนดวยวาจาสุภาพอีกทั้งสอนใหลูกเปนคนดีและคนเกงไปพรอมๆ กันถึง
แมแมจะพูดไมเกงแมกจ็ ะสอนดวยการปฏิบตั เิ ปนตัวอยางถึงแมแมไมไดตามใจลูกทุกอยาง หรือไมไดใหของมีคา มากมาย แตสงิ่ ทีแ่ มใหคอื ชีวติ
ทีด่ ขี องลูกคนนีแ้ มไมไดมเี งินทองมอบให แมไมมที รัพยสนิ มอบใหแมไมมขี องมีคา มอบใหแตสงิ่ ทีแ่ มมคี อื นํา้ นมทีเ่ ลีย้ งลูกมาจนโต ขาวทีท่ าํ ให
ลูกอยูไดทุกนี้ และคําสั่งสอนของแมที่ใหใหลูกเปนคนดี เทานี้แมก็เปนที่สุดของลูก ลูกรักแมที่สุดนะครับแมเพียงอยากเห็นลูกโต
ขึ้นและมีอนาคตที่ดี ลูกจะทําทุกอยางเพื่อเรียนรูและพัฒนาตนเอง แมเลี้ยงลูกมาตั้งแตยังไมเกิด ในยามแมแกเฒาลูกจะขอเปนคนดูแลแม
ลูกไมไดทาํ สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ หรือทําอะไรมากกวาคนอืน่ แตลกู ทําในสิง่ ทีแ่ มสอนเสมอมา คือเปนคนดีของบาน ของสังคม ของประเทศเสมอมาครับ”
ปดทายดวยความในใจของตัวแทนลูกจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เจริญชัย ศรีโสดา ทีเ่ อยดวยความซาบซึง้ วา “แมเปนคนที่
ใหชีวิตผมคอยอบรมสั่งสอนผมใหทําในสิ่งที่ดีใหคําปรึกษากับผมในทุกๆเรื่องแมแมของผมไมใชคนที่มีฐานะรํ่ารวยแตผมก็ภูมิใจในตัวแม
แมเลี้ยงดูผมอยางดีใหการศึกษาใหผมไดมกี นิ มีใชและผมอยากบอกแมวา แมคอื คนทีพ่ เิ ศษมากสําหรับผมแมชว งนีอ้ าจไมมเี วลาไดกลับไปหาแม
แตทกุ คําสอนของแมยงั อยูใ นใจผมเสมอสําหรับผมทุกวันคือวันแมครับ”

ความรักของแมยงิ่ ใหญเหนือสิง่ ใดๆ บนโลกใบนี้ จงใชทกุ วินาทีอนั มีคา ตอบแทนพระคุณทาน
ทําทุกวันใหเปนเวลาทีเ่ ต็มไปดวยความสุข เปนลูกทีด่ ใี หแมชนื่ ใจ เปนคนไทยทีเ่ ปนคนดีเพือ่ ใหสงั คมมีแตความสงบสุข
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ÊíÒ¹Ñ¡ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÁÃ.ªÁ. Ã‹ÇÁ¨Ñ´¡ÒÃºÃÃÂÒÂ
¾Ô à ÈÉ·Ò§¾ÃÐ¾Ø · ¸ÈÒÊ¹Ò àÃ×è Í § “ËÅ§·Ò§ã¹ÂØ ¤
áË‹§àÊÃÕÀÒ¾¢‹ÒÇÊÒÃ” (Lost in a Fragmented Age)

ªÁÃÁÇÕÍÒÃÇÍàÅÔ¹à·ÕÂÃ ÁÃ.ªÁ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡ÅÒ¹
»ÅÙ¡ËÁÒ¡ ½Ò¡äÇŒ¡Ñºá¼‹¹´Ô¹ ¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ
á´‹ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃ¡Ô µÔ ¾
Ôì ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹¹Õ Ò¶ã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù
นางสาวณัฐจิตกานต พุทธศาสตร ประธานชมรมวีอารวอเลินเทียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําสมาชิกชมรมจํานวน ๙๕ คน รวมปลูกตนหมาก
และทําความสะอาดศาสนสถาน ในโครงการปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับ
แผนดิน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดลามชาง จังหวัดเชียงใหม
นางสาวณัฐจิตกานต พุทธศาสตร กลาววา ชมรมวีอารวอเลินเทียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไวกับ
แผ น ดิ น ขึ้ น เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๕ พรรษา อีกทั้งยังเปนการอนุรักษธรรมชาติ เนื่องตนหมาก เปนไมมงคล
ที่มีบทบาทสําคัญคูวิถีชีวิตชาวลานนาในดานพิธีกรรม ความเชื่อตามจารีต
ประเพณี โดยหมากที่ชาวลานนาใชนั้นคือหมากเบ็ง หมากพลู ใชทําเปน
เครื่องสักการบูชา ชาวลานนานับถือพุทธศาสนาเปนหลักจึงมีการนําหมาก
มาทําเครือ่ งสักการะบูชาประดับขันแกวทัง้ สามเพือ่ บูชาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ แตเนื่องจากในปจจุบันดวยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สงผล
ใหวัฒนธรรมและประเพณีของลานนาคอยๆสูญหายไปหากไมทํานุบํารุง
สื บ สานไว ก็ จ ะหายไปตามกาลเวลา และไม มี ไ ว ใ ห ค นรุ  น หลั ง ได ศึ ก ษา
ทางชมรมจึงจัดโครงการนีข้ นึ้ เพือ่ เปนการอนุรกั ษพนั ธุไ มดงั กลาวไมใหสญ
ู พันธุ
หายไป เปนการธํารงไวซงึ่ วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามและสงเสริมการอนุรกั ษ
ธรรมชาติควบคูกัน ปลูกฝงใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญของการปลูกปา
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่ อ วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ผศ.สุ ช านาฏ สิ ต านุ รั ก ษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด การบรรยายพิ เ ศษทางพระพุ ท ธศาสนา
เรือ่ ง “หลงทางในยุคแหงเสรีภาพขาวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
The Seventh World Youth Buddhist Symposium Post-conference
ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รวมกับสมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World
Youth Buddhist Society) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม จัดบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ขึ้น
โดยมี พระมหาเถราจารย “เคนโป โซดาจี รินโปเช” ผูนําทางจิต
วิญญาณ ของประเทศทิเบต (Khenpo Sodargye, Tibetan Buddhist
masters, Tibet) เปนผูบรรยาย มีผูเขารวมรับฟงการบรรยายกวา
๗๐๐ คน จากตั ว แทนของ ๒๐๐ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว โลก จั ด ขึ้ น
ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม
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ราชภัฏ ๙

สวัสดีทานผูอานคะ พบกันเชนเคยกับรอบรั้วดําเหลืองหนากระดาษที่เรียงรอยเรื่องราวขาวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาบอกเลาเริ่มตนเรื่องแรกกับโครงการที่
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อรวมแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองโถงชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม อ.ดร.วชิรา เครือคําอาย รองคณบดีฝา ยนโยบายและแผน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา ๙๙๙ ดารารัตน ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙” โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดจัดโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพครูและจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเปนพระราชกุศลแด
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยไดรับเกียรติจากคุณสนธยา ดิสสังวร และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมเปนวิทยากร
หลักในการถายทอดขั้นตอนการประดิษฐดอกดารารัตน โดยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจ
ประดิษฐดอกดารารัตน เพื่อทูลเกลาถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙” ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยไดรับเกียรติจากผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานพิธีเปดโครงการมีผูเขารวมโครงการกวา ๘๐๐
คน รวมประดิษฐดอกดารารัตนกวา ๓,๐๐๐ ดอก นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักทะเบียนและประมวลผลนําโดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รักษาการผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลพรอมบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผลยังไดรวมประดิษฐดอกดารารัตนในโครงการ “สทป. รวมใจภักดิ์รวม
ประดิษฐดอกดารารัตนนอมถวายเปนพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเตรียมสงมอบใหจังหวัดเชียงใหมตอไป
ต อ เนื่ อ งที่ ข  า วสารของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหมที่ไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเริ่มตนจากสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดียิ่งกับรางวัลแหงความ
ภาคภูมิใจในโอกาสที่ นายดิเรก อินจันทร นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเขารับรางวัล
“ผูม คี ณ
ุ ปู การตอการใชภาษาไทย” ในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพทุ ธศักราช
๒๕๖๐ ตามทีก่ รมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไดดาํ เนินการคัดเลือก
ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา
ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล “ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย” เปนรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม
โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดนและผูมีคุณูปการตอการใช
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีผลงานการใช เผยแพร ถายทอด
สรางสรรคใชภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเปนอยางดี ทางดานนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมสรางความภาคภูมิใจแกประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมดวยการควารางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ไดรับรางวัลเงินสด พรอมโล
รางวัล และประกาศนียบัตรจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานใบตอง และดอกไมสด ครั้งที่ ๑๙ ในหัวขอ
“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูนและ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา, นายเสนห
ธนันชัย, นางสาวนํ้าฝน ธิใจเงิน, นางสาวอัจฉราภรณ ใจชนะ, นายวุฒิชัย กอนศิลป, นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร, นายณัฐพงษ ทรงผาแกว,
นายอนุ ชิ ด แสงคํ า , นางสาวณั ฐ ณิ ช า สุ ว รรณ, นายณั ฐ กรณ คนธรรพ , นายรณกฤษ โตรั ต นนุ กุ ล , นายนพรั ช จั น ทร ศ รี เ จริ ญ ,
นายชนินทร วงคหาญ, นางสาวอชิรญา ยานะ และนายวัชระ บุรวัตรนุกุล นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตรเขารวม
การแขงขัน มีอาจารยศิริจันทร อุปาละ , อาจารยจันทรสุดา คําขัติ และอาจารยมยุรี ชมภูงาม เปนผูควบคุมทีมและอีก
หนึ่งผลงานของ นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู พิรุณรัตน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม Mennative เจาของผลงาน อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว
แตเกี่ยวกับกับขาวก็ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากโครงการประกวดคลิปสั้น “อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว”
ระดับนิสิต นักศึกษา อายุไมเกิน ๒๕ ป ซึ่งจัดขึ้นจัดโดยสมาคมผูประกอบการขาวถุงไทยเพื่อรณรงคใหคนไทยมีความรูเรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคขาวที่ถูกตอง ภายใต
หัวขอ “อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว” เขารับรางวัลจาก นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
กรุงเทพมหานครโดยมี อาจารยอุไร ไชยเสนและ อาจารยศุภนิช จันทรสอง อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูควบคุม
และนอกจากนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระเรื่องแจงใหทราบของมหาวิทยาลัยไดมีการแสดงความยินดี
กับอาจารยทไี่ ดสรางชือ่ เสียงใหกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแก ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย อาจารยประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทไี่ ดรบั รางวัล “The Best Practice
Award” โดยไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเซีย” และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ใหเปนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการดี
เดน ที่ไดเขารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaki ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีของการทําวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย
และสรางกระบวนการเรียนรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไป
ปดทายดวยกิจกรรมชวงเขาพรรษาของชมรมพุทธศาสตร จัดธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการ และ
สมาธิเบื้องตนเมื่อที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมไดรับพระเมตตาจากพระอาจารยมนูญ คุตฺตธมฺโม (หลวงพี่แอด) เปนพระวิทยากร ไดรับความสนใจจาก
พุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมจํานวนมาก

ราชภัฏ
๑๐ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

เปดประตูสอู าเซียน พืน้ ทีแ่ หงการเรียนรูท กุ เรือ่ งราวรอบดานเกีย่ วกับประเทศในประชาคมอาเซียน ฉบับนีพ้ งิ คราชภัฏขอนําขอมูลเกีย่ วกับ
สถาปตยกรรมและลักษณะบานเรือนทีอ่ ยูอ าศัยของประเทศตางๆ ในอาเซียน จะสวยงามเพียงใด มีลกั ษณะเชนไรบางนัน้ ติดตามกันเลยคะ
เริ่มตนแหงแรกดวยดินแดนที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ซึ่งไดรับสมญานามวาเปนดินแดนแหงความสงบสุข “เนการาบรูไน
ดารุสซาลาม” หรือทีเ่ รามักเรียกสัน้ ๆ หรือไดยนิ กันอยางคุน หูวา “บรูไน” บรูไนตัง้ อยูบ นเกาะบอรเนียวชายฝง ทางดานเหนือจรดทะเลจีนใต เมือ่ เรา
เอยถึงบรูไน หลายทานนึกถึงเมืองทีร่ าํ่ รวยนํา้ มันเนือ่ งจากเปนประเทศผูส ง ออกนํา้ มันเปนสินคาหลักสําหรับบานเรือนของชาวบรูไนสวนใหญมคี วาม
โดดเดนคือการสรางบานเรือนในนํา้ และอยูร ว มกันเปนหมูบ า น เรียกวา “กัมปง” โดยเฉพาะ “กัมปงอาเยร” เปนหมูบ า นกลางนํา้ ซึง่ เปนทีร่ จู กั กันเปน
อยางดีในประเทศบรูไน ตั้งอยู ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน สถานที่แหงนี้นับเปนจุดสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะเปนสถานที่ๆ สะทอนวิถีชีวิต
ของชาวบรูไนไดอยางดี จนไดรบั การกลาวขานวาทีน่ คี่ อื “เวนิสตะวันออก” เดิมบานเรือนสวนใหญสรางจากไมมลี กั ษณะเปนบานชัน้ เดียวทอดตัวเปน
แนวยาวเชือ่ มตอดวยสะพานไมแข็งแรงแตในปจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยมีการใชคอนกรีตกอสรางเพิม่ เติม
นอกจากบานเรือนประชาชนแลวสิ่งที่สะทอนถึงวิถีวัฒนธรรมและความมั่งคั่งของ
บรูไนคือมัสยิด อาทิ มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน เปนมัสยิดเกาแกและเปนทีเ่ คารพของชาวบรูไน
ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดารเสรีเบกาวันมีความงดงามจนไดชื่อวา “มินิทัชมาฮาล” ซึ่งโดดเดน
ดวยโดมทองคําและเรือพระราชพิธีจําลอง
ในครั้ ง หน า พิ ง ค ร าชภั ฏ มี เ รื่ อ งราวของสถาป ต ยกรรมและบ า นเรื อ นที่ อ ยู  อ าศั ย
ของราชอาณาจักรกัมพูชามาฝากคะจะงดงามขนาดไหนติดตามกันตอในฉบับหนานะคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก วารสารรายสามเดือนปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน
“วัฒนธรรม” กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอขอบคุณภาพจาก: http://feedthereader.com
https://travel.mthai.com
https://amazingthaisea.com

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๑๑

สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏคะ พบกันฉบับนีม้ เี รือ่ งราวความเปนมาของวันสําคัญในเดือนสิงหาคม นัน่ คือ “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” มาฝากกันคะ รัฐบาลไทย
กําหนดใหวันที่ ๑๘ สิงหาคม เปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนิน
ชลมารคและสถลมารคทอดพระเนตรสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง ทีท่ รงคํานวณพยากรณไวลว งหนา ๒ ป วาจะเกิดในวันอังคาร ขึน้ ๑ คํา่ เดือน ๑๐ ปมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๓๐
โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมูบานหัววาฬ ตําบลหวากอ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตบริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรีและลงไปถึง
จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไปสรางคายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตรจากประเทศฝรั่งเศส และเซอรแฮรี ออด
เจ า เมื อ งสิ ง คโปร เดิ น ทางมาเข า เฝ า ฯ และร ว มในการสั ง เกตการณ แ ละต อ มาได มี ก ารสร า ง “อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ” ที่ อํ า เภอบ า นหว า กอผลการคํ า นวณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแมนยํามาก โดย เซอรแฮรี ออด ไดบันทึกเหตุการณไว ซึ่งตอมาหมอมหลวงปน มาลากุล ไดแปลเปนภาษาไทยในงานหวากอรําลึก
ณ ทองฟาจําลองกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ วา “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระสําราญมาก เพราะการคํานวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค
ไดพสิ จู นแลววาถูกถวนทีส่ ดุ ถูกถวนยิง่ กวาทีช่ าวยุโรปไดคาํ นวณไว” ตอมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั พระองคทรงรับเอาศิลปวิทยาการ และความคิดสมัยใหม
มาประยุกตใชในการปกครองประเทศ ดวยเหตุนี้องคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงไดประกาศยกยองพระเกียรติคุณของพระองค
ใหทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก ดวยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคณ
ุ นานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจดานดาราศาสตร
ทัง้ นี้ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยเฉพาะทางดานดาราศาสตร มีแนวคิดวานาจะถือเอาวันที่ ๑๘ สิงหาคม เปนวันวิทยาศาสตรไทย
ตอมาวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” พรอมทั้งกําหนดให
วันที่ ๑๘ สิงหาคม เปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” และเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดมีการจัดงานขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจดั งานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติขนึ้ เปนครัง้ แรก ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ สิงหาคม โดยไดรบั ความรวมมือ
จากหนวยงานราชการตาง ๆ จนไดรบั ความสนใจทัง้ จากภาครัฐ เอกชนและประชาชนทัว่ ไป ซึง่ ทําใหคณะรัฐมนตรีไดเล็งเห็นความสําคัญ ดังนัน้ เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
คณะรัฐมนตรีจงึ ไดอนุมตั ใิ หกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดงาน “สัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ” เปนประจําทุกป ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ สิงหาคม
ขอขอบคุณขอมูล: https://hilight.kapook.com

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพิธีเปดงาน
สัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ภายใตแนวคิด “สนุกและสรางสรรคนวัตกรรมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN
เมือ่ วันศุกรที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะผูบ ริหาร อาจารย และนักศึกษารวมพิธี ณ หองประชุมชัน้ ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตรผูคิดคนสูตรชาชิโย ดร.ทีปานิส ชาชิโย การแขงขันเกมส ๑๘๐ ไอคิว การแขงขันตอบปญหาทางชีววิทยา
การแขงขันชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา นิทรรศการดานวิทยาศาตร อาทิ การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช การประยุกตใชวสั ดุนาโน การแสดงผลงานของนักศึกษาออกแบบ สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรม มหัศจรรยแหงแสง การเก็บตัวอยางสิง่ มีชวี ติ สุคนธบําบัด ถนนรีไซเคิล ผลงานทางคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยาศาสตรการอาหาร การสาธิตการผลิตเซรามิก
การประกวด DIY ลดโลกรอน การนําเสนอสิง่ ประดิษฐนวัตกรรม ไดรบั ความสนใจจากโรงเรียน สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม เยีย่ มชมงานเปนจํานวนมาก

