




ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs 5

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 6

ข้อควรรู้ที่ส�าคัญ 6 ประการ 7

CMRU and The SDGs 9

 SDG 1 : No Poverty 11

 SDG 2 : Zero Hunger 13

 SDG 3 : Good Health and Well-being 14

 SDG 4 : Quality Education 17

 SDG 5 : gender equality 21

 SDG 6 : Clean Water and Sanitation 22

 SDG 7 : Affordable and Clean Energy 24

 SDG 8 : Decent Work and Economic Growth 28

 SDG 9 : Industry, Innovation and Infrastructure  30

 SDG 10 : Reduced Inequalities 31

 SDG 11 : Sustainable Cities and Communities 32

 SDG 12 : Responsible Consumption and Production 34

 SDG 13 : Climate Action  36

 SDG 14 : Life below Water 38

 SDG 15 : Life on Land 39

 SDG 16 : Peace, Justice and Strong Institutions 40

 SDG 17 : Partnerships for the Goals 41

สารบัญ



PA
G

E 
 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs
	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	มีทั้งหมด	17	เป้าหมาย	(Goals)	 

ภายใต้หน่ึงเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย	 ๆ	 ที่เรียกว่า	 เป้าประสงค์	 (Targets)	 ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด	 

169	เป้าประสงค์	และพัฒนา	ตัวชี้วัด	(Indicators)	จ�านวน	232	ตัวชี้วัด	(ทั้งหมด	244	ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ�้า	12	ตัว)	

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals : SDGs

เป้าหมายที่ 1 :	 ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 	 :	 ยุติความหิวโหย	บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ

	 	 และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3	 :	สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4	 :	 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

	 	 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

เป้าหมายที่ 5	 :	บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ	และเสริมอ�านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง	

เป้าหมายที่ 6	 :	 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุขอนามัยส�าหรับทุกคน

	 	 และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

เป้าหมายที่ 7	 :	 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8	 :	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอ่เนื่อง	ครอบคลุม	และยั่งยืน	การจ้างงานเต็มที่	มีผลิตภาพ	

	 	 และการมีงานที่เหมาะสมส�าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 :	 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน	ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน	

	 	 และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม	ปลอดภยั	มีภูมิต้านทานและยั่งยืน	

เป้าหมายที่ 12 :	 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 :	 ปฏิบัตกิารอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 :	 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร	ทะเล	และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

	 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 :	 ปกป้อง	ฟื้นฟู	และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน	จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

	 	 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย	หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน	

	 	 และหยุดยั้งการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 :	 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	

	 	 และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ	รับผิดชอบ	และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 :	 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

	 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ข้อควรรู้ที่ส�าคัญ 6 ประการ

ประการแรก –		 เป้าหมายการพัฒนาท้ัง	 17	 ข้อ	 สะท้อน	 ‘3	 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’	 (Three	 Pillars	 of	 

	 Sustainability)	คอื	มติด้ิานสังคม	เศรษฐกจิ	และส่ิงแวดล้อม	บวกกบัอกี	2	มติิ	คอื	มติิด้านสนัตภิาพ 

	 และสถาบัน	 และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา	 ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน	 รวมเป็น	 

 5	มิติ	องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย	17	ข้อ	ออกเป็น	5	กลุ่ม	(เรียกว่า	5	Ps)	ประกอบด้วย

 

People (มิติด้านสังคม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5

Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11

Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15

Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16

Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

ประการที่สอง –  เน้ือหาของ	 SDGs	 ไม่ได้อยู่ท่ีระดับเป้าหมาย	 (Goals)	 แต่อยู่ที่ระดับเป้าประสงค์	 	(Targets)	 

	 เป้าประสงค์เหล่านี้บอกถึงลักษณะของสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในโลกที่บรรลุ	 SDGs	 

	 ได้ส�าเรจ็	มนียัยะท่ีบอกถงึฉากทศัน์ในฝัน	ถงึวสิยัทศัน์ของการพฒันาทีน่�าเสนออยูใ่นวาระการพฒันา	 

 2030	 (Agenda	 2030)	 ฉะนั้น	 หากต้องการทราบว่า	 SDGs	 ครอบคลุมเรื่องใดบ้างต้องพิจารณา 

	 ที่ระดับเป้าประสงค์

ประการที่สาม –  ตวัชีว้ดั	232	ตวันัน้เป็นตัวชีว้ดัทีอ่อกแบบมาเพ่ือใช้ในการตดิตามความก้าวหน้าในระดับโลก	ซึง่อาจ 

	 ไม่สามารถน�ามาใช้ในระดับประเทศได้อย่างเหมาะสมทั้งหมด	 และการเลือกใช้ตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้น 

	 ก็เพื่อให้สามารถสะท้อนสาระส�าคัญของเป้าหมาย	 แต่อาจไม่ได้ครอบคลุมทุกมิติที่ระบุไว้ใน 

	 เป้าประสงค์	 ดังนั้น	 แต่ละประเทศจะต้องกลับมาพัฒนาตัวชี้วัดระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

	 เพื่อให้	SDGs	สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับพื้นที่	มิเช่นนั้น	ประเทศไทยอาจท�าได้เพียงบรรลุ 

	 ทุกตัวชี้วัด	 (Indicators)	 แต่ไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 ก็เป็นได้	 นอกจากนี	้ 

	 ตวัช้ีวัดยงัมกีารเปลีย่นแปลงได้	ในขณะทีเ่ป้าหมายและเป้าประสงค์จะไม่มกีารปรบัแก้ในระดบัโลกแล้ว

ประการที่สี่ –  SDGs	 ไม่ใช่ข้อตกลงที่มีการบังคับสัญญาและลงโทษ	 แต่เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจของประเทศ 

	 ต่าง	ๆ	และมีการทบทวน	(Review)	ประจ�าปีผ่านการน�าเสนอ	รายงานผลการทบทวนการด�าเนิน 

	 งานตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ค.ศ.	 2030	 ระดับชาติโดยสมัครใจ	 (Voluntary	 National	 

	 Review)	 ในการประชุมระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (High-Level	 Political	 
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	 Forum	on	Sustainable	Development:	HLPF)	ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม	 

	 ทีส่�านกังานใหญ่องค์การสหประชาชาต	ิกรงุนวิยอร์ก	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยทกุประเทศสามารถ 

	 เสนอตัวเพื่อน�าเสนอรายงานหรือไม่ก็ได้

ประการที่ห้า –  ต้องท�าความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของ	 SDGs	 เพื่อน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 เป้าหมาย 

	 การพัฒนาที่ยั่ งยืน	 (SDGs)	 เป ็นเป ้าหมายที่ เน ้นการพัฒนาที่ครอบคลุม	 ( Inclusive)	 

	 มุ่งการเปลี่ยนแปลง	 (Transformative)	 และบูรณาการ	 (Integrated)	 ที่ทุกประเทศต่างมีโจทย์ 

	 ท่ีจะต้องน�าไปปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศยากจน	 (Universal)	 แต่ในขณะเดียวกันก็เน้น 

	 การน�าไปปฏิบัติและแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น	 (Locally-focused)	 ซ่ึงหมายถึงว่า	 แม้เป้าหมาย 

	 ทัง้หมดจะแบ่งออกเป็น	17	เป้าหมาย	แต่การพิจารณาและด�าเนนิการจะต้องเป็นไปอย่างบรูณาการ	 

	 เห็นความเชื่อมโยง	(Interlinkage)	มุ่งผลลัพธ์	(Outcome-based)	และให้ความส�าคัญกับคนกลุ่ม 

	 ที่เปราะบาง	(Vulnerable	people)	คนยากจน	และคนกลุ่มต่าง	ๆ 	ที่มักถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	และแม้ว่า	 

	 SDGs	จะเป็นเป้าหมายระดบัโลกแต่การน�า	SDGs	ไปปรบัให้เหมาะกบับรบิทของพืน้ที	่(Localization	 

	 of	 the	 SDGs)	 เป็นเรื่องส�าคัญ	 จึงต้องให้ท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของและร่วมผลักดัน	 มีการให ้

	 ความหมายแก่เป้าประสงค์	 (Targets)	 และตัวชี้วัด	 (Indicators)	 ที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น	 

	 โดยหลักการการขับเคลื่อน	 SDGs	 ควรเป็นกระบวนการที่เริ่มจากฐานรากขึ้นสู่ระดับนโยบาย	 

	 (Bottom-Up)	และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทหลักในการน�า	SDGs	ไปปฏิบัติ

ประการที่หก –  ในทางปฏิบัติ	 SDGs	 มีฐานะเป็นเครื่องมืออื่น	 นอกเหนือจากการเป็นตัวชี้วัดสถานการณ ์

	 ความยั่งยืน	เช่น    

 

SDGs ในฐานะที่เป็นค�าศัพท์การพัฒนาที่ใช้ร่วมกัน: SDGs กลายเป็นค�าศัพท์ในการพัฒนา 

ที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับ ท้ังระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น เอื้อให้ทุกพื้นท่ีในโลกสามารถเรียนรู้ 

จากกนัและกนัได้ ชุมชนในไทยทีป่ระสบความส�าเร็จในการพฒันาบางประเดน็จะไม่ได้เป็นเพยีงตวัอย่าง

ให้ชุมชนในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นตัวอย่างให้แก่ระดับโลกด้วย

SDGs ในฐานะที่เป็น Action Framework: SDGs สามารถถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ

ทบทวนอนาคตของท้องถ่ิน งานที่ท�ากันอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาท่ีเผชิญ และใช้เป็นกรอบในการก�าหนด

ทิศทางในอนาคตของท้องถิ่นอย่างบูรณาการและยั่งยืน

SDGs ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง : เน่ืองจากภาครัฐทุกประเทศให้ค�าม่ันกับวาระ 

การพัฒนา 2030 ในภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็อยู่ภายใต้กฎกติกาและการช้ีวัด 

ที่มี SDGs เป็นองค์ประกอบส�าคัญ  ดังน้ัน ภาคประชาสังคมและคนกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้ SDGs  

เป็นเคร่ืองมอืในการเจรจาต่อรองเพือ่สร้างความร่วมมือในการพฒันา และ/หรอืสะกิดเตือนเม่ือเร่ิมเหน็

การด�าเนินการที่ออกนอกลู่นอกทางไปจาก SDGs ได้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่กับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี 
มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  
เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง” 

ส�าหรับการลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 
ทางวิชาการในคร้ังนี้  สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง

NO POVERTY
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่01

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ พช.เชียงใหม่ ต้ังเป้าส่งเสริม พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหล่ือมล�้าและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือนท่ัวประเทศ ซ่ึงได้มอบหมายให้กรมการ
พัฒนาชุมชนด�าเนินโครงการหน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ด�าเนินงานร่วมกับ
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเน่ือง ด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อาทิ การ
พฒันาศกัยภาพด้านการบริหารและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มคุีณภาพ 
สามารถยกระดับสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการ
คัดสรรสุดยอดหนึง่ต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย หรือ OTOP Product 
Champion โดยในปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ
ทีเ่ข้าร่วมโครงการซ่ึงจดัโดยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ได้รับการ
คัดสรรในระดบั 5 – 2 ดาว เป็นจ�านวนถงึ 23 ราย จนกลายเป็นสินค้า
ขึ้นชื่อ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน ตรงตาม
เป้าหมายการสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง น�ามาซ่ึงความร่วมมืออย่างเป็นรปูธรรมในการสร้างภาคีเครือ
ข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ สู่
การพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุฤกษ์ ธาราพทัิกษ์วงศ์ คณบดคีณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการกับ ส�านกังานพฒันา
จงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่ประสานความร่วมมือในการบริการวชิาการกับหน่วยงาน
ของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า 
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพฒันาด้านการบริหาร
และการจดัการด้านธรุกิจของชุมชน เพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซยีน รวมถึงเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย และ
แนวทางในการจดักจิกรรมทางด้านการบรหิารจดัการทางธรุกจิ ซ่ึงทัง้อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และชุมชนท้องถ่ินให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วนั้น เพื่อให้การด�าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง 

ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก ร่วมกับส�านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยได้รับเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ 
ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นประธานในพธิเีปิดงานโครงการ และได้รับเกียรต ิ
นายเจริญ สวีาโย พฒันาการชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ มาร่วมงาน 
และต้อนรับผูป้ระกอบการจงัหวดัเชยีงใหม่ การอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่องออกในครั้งนี้ มุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านมาตรฐานการส่งออก ขั้นตอนวิธีการด้านการส่งออก 
และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้ และ
น�าผลท่ีได้จากการโครงการมาใช้เป็นแนวทางการขับเคล่ือน
กิจกรรมส�าหรับส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้อง
ตรงกบัความต้องการและหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถ่ิน
มีศักยภาพในการแข่งขันในสถานการณ์ป ัจจุบัน ท้ังน้ี  
ผู้จัดสัมมนาได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ 
โควิด 19 โดยมีการวัดวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์  
ลงทะเบียนเข ้าร ่วมงานตามแบบฟอร์มคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดเชยีงใหม่ และเว้นระยะห่างระหว่างนัง่อบรม 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เพื่อการส่งออก คณะวิทยาการจัดการ
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ZERO HUNGER
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

02

โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฏาน MODEL II อบรมผลิตภัณฑ์ Chili Paste 
และ Chili Pickle  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

“สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ร่วมมือกับ Thailand International Cooperation Agency (TICA) 
จดัอบรมออนไลน์ โครงการ OGOP Model 2 การท�าผลิตภัณฑ์ Chili 
Paste และ Chili Pickle ด้วยแอพลิเคชั่น Zoom Meeting ให้กับ
ชุมชน Tsirang ราชอาณาจักรภูฏาน วิทยากรโดย อาจารย์อภิรดา  
พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ 
คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา ประสานงานโดย  
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นกัสิทธิ ์ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจ�าภาควชิา
อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

การเปิดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ทีเ่กิดจากการรวมกลุ่ม 
ท�ากิจกรรมของนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะอาชีพด้าน ต่าง ๆ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การปลูกผักอินทรีย์ การเพาะเห็ด เล้ียงไก่ไข่  
การท�าปุ๋ยน�้าจุลินทรีย์ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ อย่างครบวงจร อาทิ การท�าน�้าผลไม้ แยมผลไม้ต่าง ๆ 
รวมทัง้การยกระดบัผลติภัณฑ์ชมุชนแบบบรูณาการศาสตร์ความรู้ร่วมกับ
คนในท้องถิ่น การน�าสมุนไพรท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ 
การท�ายาหม่องใบเตย พิมเสนน�้า น�้ามันไพลเหลือง และการท�าสเปรย์
แอลกอฮอล์ เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้า 
ในชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ มีการน�าผลิตภัณฑ์จากการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้จัดท�าโครงการ
บริการวิชาการให้แก่ชุมชนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น 
ท่ีรู้จักแพร่หลาย ซ่ึงได้น�ามาจัดแสดงและจ�าหน่ายในบูธน้ีเช่นกัน ท้ังน้ี  
บธูสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ จะจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบการบรกิาร
ตนเอง โดยทุกท่านจะเลือกซื้อสินค้าและช�าระเงินด้วยตนเอง ผ่านทาง 
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ นับเป็นการปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 
สร้างคุณค่าให้กับตนเองในรูปแบบหนึ่ง
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GOOD HEALTH AND WELL-BEING
มีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี รับรองการมีสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในทุกช่วงอายุ

03

โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ เมืองสุขภาวะ : สร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ภายใต้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เทศบาลเมอืงแม่เหยีะ และมหาวทิยาลัยจนุเทนโดะ ประเทศญีปุ่่น  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาเมืองแม่เหียะ  
และมหาวทิยาลัยจนุเทนโดะ ประเทศญีปุ่น่ ภายใต้โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ เมอืงสุขภาวะ: สร้างต้นแบบการดแูลสุขภาพผูสู้งอายุ 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และ อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่เป็นตวัแทนประเทศไทย น�าเสนอผลงานการด�าเนินการโครงการดงักล่าว ต่อสมาคม
ส่งเสริมสุขภาพแห่งประเทศญีปุ่น่ นายกเทศมนตรีเมอืง Chiba ประเทศญีปุ่น่ และ นายกเทศมนตรีเมอืง Perunambuco ประเทศบราซิล
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ภาควชิาสาธารณสขุศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกบั ศนูย์อนามยัที ่1 เชียงใหม่ กรมอนามยั 
จดักิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day)  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควชิาสาธารณสขุศาสตร์ ร่วมกบัวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จดักิจกรรมการเรยีน
แบบสหวิชาชีพ (interprofessional education, IPE) ในชุมชน  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภาควิชาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความ
รอบรู้เร่ืองสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภายใต้
การสบืสานพระปณิธานสมเดจ็ย่าด้านภยัมะเร็งเต้านม ผ่านระบบ Zoom 
meeting โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อ�านวยการศูนย์
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษา 
กรมอนามัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีจัดข้ึนเพื่อร่วมรณรงค์ให้สตรีไทย
ใส่ใจดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  
กลุ่มนักศึกษา โดยมีการบรรยายให้ความรู้เร่ือง “มะเร็งเต้านม”  
และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งในปีนี้ ศูนย์อนามัยท่ี 1 
เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมอืให้มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ เป็นศนูย์ 
(Node) ในการดูแลเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทาง Application BSE (Breast 
self-examination) นอกจากนี้ยังได้จัดการประกวด Infographic 
หัวข้อ «ท�าอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วย 
ตนเอง» รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ทมี THREE GIRLS นางสาวณิชภนันท์ 
อิสระ, นางสาวบงกชพร ชมพู และ นางสาวฟารีนี มะระเปะ 

ภาควชิาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนแบบสหวิชาชีพ (interprofessional 
education, IPE) ในชุมชน เพื่อการแบ่งปันความรู้ทักษะ เสริมสร้างความ
เข้าใจและความ ร่วมมือท้ังในด้านการศึกษา การท�างานร่วมกัน ระหว่าง
วิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 2 ลงเยี่ยมบ้าน
มารดาหลังคลอด ณ ชุมชนดอนแก้ว วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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โครงการพฒันาการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติของนักเรียนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ี
มัธยมศึกษา 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม
ให้ความรู้แก่นกัเรียนโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต34 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ�าเภอปางมะ
ผ้า  และโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และวิธีในการดูแล
ตวัเองการป้องกันท้องไม่พร้อมในวยัเรียน ซ้ึงทัง้ 2 โรงเรียนมนัีกเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนละ 50 คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 100 

คน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัย
เรียนน้ัน มีประโยชน์ต่อนักเรียนท้ัง 2 โรงเป็นอย่างมากเน่ืองจาก
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนท่ีก�าลังอยู่ในวัยอยากรู้ อยาก
ลอง หากนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท้องและโรคท่ี
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ท�าให้ลดอัตราการตั้งท้องของนักเรียนใน
วยัเรยีนและลดอตัราการไม่เรียนหนงัสอืของนักเรยีนได้ ท�าให้นกัเรียน
ไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัว
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BTC CMRU ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพการขายในยุคดิจิทัล  คณะวทิยาการจดัการ

QUALITY EDUCATION
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

04

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุฤกษ์ ธาราพทัิกษ์วงศ์ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ครั้งนี้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 – 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์
โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท โดยความร่วมมอืระหว่าง ศนูย์ความเป็นเลศิ
ด้านการพฒันาศกัยภาพทางธรุกจิ (BTC) ภายใต้การก�ากับดแูล
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
(BTC) ได้ประสานและจัดหาทีมงานวิทยากรในการจัดอบรม 
ในหัวข้อต่าง ๆ ตามท่ีส�านักงานพัฒนาชุมชนก�าหนดในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP จังหวัดเชียงใหม่  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ หัวข้อการบรรยาย เร่ือง 
“ความส�าคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ 
การเป็นผู้ประกอบการที่ ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมี ธรรมาภิบาล” 
วิทยากรโดย อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, หัวข้อบรรยาย เร่ือง “เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วย
สมาร์ทโฟน” วทิยากร อาจารย์ศภุทตั แดงเครือ่ง อาจารย์รินลภสั 
เกตุวรีะพงษ์ อาจารย์ประจ�าภาควชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมงานวิทยากร 
หัวข้อ “การเตรียม Content เพื่อการประชาสัมพันธ์บนตลาด
ดิจิทัล และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดดิจิทัล” โดย อาจารย์ 
ชยภัทร พุ่มจันทร์อาจารย์ประจ�าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหัวข้อเร่ือง 
“การจัดท�าแผนการส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงสินค้า” 
วิทยากรโดย อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



PA
G

E 
 1

8

บณัฑติวิทยาลยั มร.ชม. ร่วมกบั วิทยาลยัการอาชพีป่าซาง จัดกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพ
ชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร  บณัฑติวทิยาลัย

มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนวดหน้า 
แบบไทย การท�าอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดร.ภูเบศ พวงแก้ว อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย
นักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท�างาน (Work Integrated 
Education:WIE) ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ล�าพูน โดย
จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการท�า
สปาเก็ตตี้ข้ีเมาทะเล กระชายหอมแดง หลักสูตรการท�าบัวลอย
เบญจรงค์ 5 สี ใส่น�้าขิง ล�าใย และใบเตย เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มชุมชน
เทศบาลต�าบลหนองยวง จ�านวน 2 กลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากนายก
เทศบาลต�าบลหนองยวง กล่าวเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์

 ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ร ่วมกับสาขาวิชาการท่องเท่ียว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบัน Hospitality & 
Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม  
(Duy Tan University: DTU) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาด้านการนวดหน้าแบบไทยและการท�าอาหารเวียดนาม  
ในรูปแบบออนไลน์

 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564 ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น�าโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาอาจารย์ ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมแลกเปล่ียนในรูปแบบออนไลน์ ในช่ือกจิกรรม “CMRU & DTU 
Virtual Workshop 2021: Student e-Exchange in Hospitality 
& Tourism” ซึง่เป็นการจดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการนวดหน้า 
แบบไทย และการท�าอาหารเวยีดนาม ให้กบันกัศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏั 
เชียงใหม่และมหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม
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ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะ
พลาสติกและโฟม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ในคร้ังนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ การฟังบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ  
“The future of Hospitality and Tourism in a post pandemic era 
in Chiang Mai, Thailand’s perspective” โดย อาจารย์สนุสิา เฟรนเซล์ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาการท่องเทีย่ว คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการนวดหน้า สอนโดย อาจารย์งามนิด 
แสงน�าพล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมแลกเปล่ียนด้านการท�าอาหารเวียดนาม 
สอนโดย Dr. Bui Kim Luan รองคณบดีสถาบัน Hospitality & 
Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เข้าร่วมจ�านวน 50 คน และนักศกึษาจากสถาบัน Hospitality & Tourism 
Institute มหาวยิาลยั Duy Tan ประเทศเวยีดนาม เข้าร่วมจ�านวน 50 คน 
รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ อาจารย์
ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้การ
จัดการขยะพลาสติกและโฟม แก่อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
แกนน�าชุมชนกลุ่มขะโยด ต�าบลป่าเซ่า อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 
18 คน ในโอกาสศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะ
พลาสติกและโฟมแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการอาสา
ประชารัฐ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษาและแกนน�าชุมชน ท้ังน้ีได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การใช้
เตาชีวมวลทรงกระบอก และการท�าบล็อกรีไซเคิลจากขยะถงุพลาสตกิ รวมถึง
สาธิตขั้นตอนการท�าบล็อกรีไซเคิลปูพื้นถนน เมื่อวันที่ 3 - 2 มีนาคม 2564 
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถงึปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรยีน
อมก๋อยวิทยาคม  วทิยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมให้
แก่ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ภายใต้การด�าเนินงานโครงการ “สร้างความตระหนกัในด้านการลดการ
เผาท�าลายขยะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ
พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์” โดยมี 
อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการ
ศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย

www.Adinnovation.Cmru.Ac.Th/Dust จะมีการรายงานคุณภาพอากาศแบบ Real Time ทุก 5 นาที

นกัศกึษาระดบัปริญญาเอกสาขาวชิาพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชน 
เป็นผูใ้หค้วามรูใ้นการบรรยายเพือ่สร้างความตระหนกัถงึผลกระทบ
ของปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้ประโยชน์จากระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ AdiDUST ท่ีแสดงผลออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
การจัดท�าเคร่ืองกรองอากาศอย่างง่าย ภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรม  
วิทยาลัยฯ ได้มอบเคร่ืองกรองอากาศท่ีเป็นผลงานประดิษฐ์ของ
นักเรียนที่เข้าอบรมให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ส�าหรับห้องเรียนปลอดฝุ่น

จ�านวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ สามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ที่
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GENDER EQUALITY
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง05

นโยบายการบริหารงานด้วยความเท่าเทียมกัน กองบริหารงานบุคคล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการบริหารงานภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยความเท่าเทียมกัน และโปร่งใส No gift policy โดย 
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
และเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นค่าจ้างท่ีเท่าเทียม 
ในทุกเพศทุกวัย ขณะท่ีอัตราค่าจ้างข้ันต�่าของกระทรวงแรงงาน 
ส�าหรับจังหวัดเชียงใหม่

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่
บคุลากร อาทิ ด้านสุขภาพ การศกึษา ทีพ่กัอาศยั การเงิน เคร่ืองแบบ
เคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่มี 
ข้อจ�ากัดตามเพศโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงมีการวัดและติดตาม
สัดส่วนของบุคลากร และอัตราเงินเดือนของบุคลากรอยู่สม�่าเสมอ

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน จ�าแนกตามเพศ

เพศ ค่าเฉลี่ย(บาท)
1. เพศชาย 31,442
2. เพศหญิง 32,606

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 32,113
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CLEAN WATER AND SANITATION
รับรองการมีน�้าใช้ การจัดการน�้า และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน06

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่นด้วยการจัดการน�้าชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ BRIC CMRU น�าโดย อ. ดร.ทัตพร คุณประดษิฐ์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาจากภาควิชา
ชีววิทยาช้ันปีท่ีสาม และช้ันปีท่ีส่ี จ�านวน 20 คน ได้ลงพื้นท่ีเพื่อด�าเนินการ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่นด้วยการจัดการน�้าชุมชนและเกษตร
ทฤษฎใีหม่ โครงการได้รับทุนสนับสนนุโดยโครงการยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ชุมชนบ้านแม่หลองใต้ และโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน บางกอกเชพแชร์ริตี้ ต�าบลสบโขง อ�าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการออกแบบและติดตัง้ระบบสูบน�า้ด้วยแสงอาทติย์ (Solar 
cell) และค�านวณสมดุลน�้าเพื่อสร้างแหล่งน�้าส�าหรับโรงเรียนและชุมชนให้มี 
น�า้สะอาดส�าหรับการบริโภคและอปุโภคตลอดทัง้ปี สร้างการเรียนรูก้ารบริหาร
จดัการน�า้ชุมชนอย่างมคุีณค่า เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแม่หลองใต้ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน บางกอกเชพแชร์ริต้ี และเป็นต้นแบบและแปลงฝึกตัวอย่าง
ส�าหรับนักเรียน และชุมชนแม่หลองใต้ ในการเรียนรู้การยกระดับคุณภาพชีวิต
ตนเองโดยการมส่ีวนร่วม และเรียนรู้การใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่แก้ไข

ปัญหาชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนร่วมวางแผนและด�าเนินการจัดการน�้าเพื่อการ
อปุโภค บริโภค และการเกษตรทีเ่หมาะสมด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 BRIC CMRU ขอขอบคุณสมาชิก สถาบัน
สารสนเทศทางน�้า (สสน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ท่านครูใหญ่ (พ.ต.ท.สนั่น กาวิ) และคณะครูโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบางกอกเชพแชร์ริต้ีที่ ได้ดูแล 
ทีมงานอย่างดี ชุมชนแม่หลองใต้ท่ีร่วมด�าเนินการและ
อ�านวยความสะดวกให้กับทีมงานศูนย์ฯ และนักศึกษา 
ภาควิชาชีววิทยา ในการลงพื้นที่ส�ารวจคุณภาพชีวิต 
พื้นฐานและเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงเพื่อท่ีจะได้น�า
ข้อมูลเหล่าน้ีไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนด้าน การใช้น�้าที่สะอาด และเพียงพอ
ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนต่อไป
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ศูนย์ความเป็นเลิศ BRIC CMRU ร่วมจัดค่าย Science Camp สร้างเยาวชนอนุรักษ์
ป่าต้นน�้า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่ (Biodiversity Research and Implementation 
for Community : BRIC CMRU) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย 
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและครู จ�านวน 150 คน จาก
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ�าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “อนุรักษ์ป่าต้นน�้า” ณ อุทยานแห่ง
ชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชด�าริใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (อพ.สธ.) 
พร้อมสร้างเครอืข่ายการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชืและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในชุมชน และสร้างความตระหนกัในความส�าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดสร้างระบบ
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และพันธุกรรม  

ของสิ่งมีชีวิตทั้งภายในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น

 ส�าหรับกิจกรรมจัดให้มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบ
ด้วย ฐานสายน�า้ก�าหนดชีวติ (ศกึษาคุณภาพน�า้ทางด้านกายภาพ
และเคมี) ฐานดัชนีแห่งสายน�้า (ศึกษาส่ิงมีชีวิตในน�้าและดัชนี
ชีวภาพในแหล่งน�า้) ฐานพรรณไม้และไลเคนส์ (ศกึษาดชันีคุณภาพ
อากาศ) ฐานวหิกพงไพร (ศกึษานกและสตัว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาด
เล็ก) และฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (ศึกษาฝายและไฟป่า) ทั้งนี้
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและเรียนรู้ด้วยความ
ตั้งใจ ซ่ึงคาดว่าจะเป็นเยาวชนต้นแบบในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
เป็นผู ้น�าในการป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง 
เพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันได้เรียนรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของทีมงาน
พทิกัษ์ป่า อทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความเสียสละ
ในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
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AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย07

“Smart Doi ดอยแม่แจ่มอัจฉริยะ” สร้างการพัฒนาด้วยดิจิทัล เพื่อเด็กบนดอยสูง 
ที่เชียงใหม่  วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

  โครงการ “การพฒันาแม่แจ่มดอยอจัฉริยะ” ด้วยระบบ 
Smart Energy-Agriculture Learning Module ด้าน
พลังงานทางเลือกทางการเกษตร ดิจิทัลขนาดเล็กต้นทุนต�่า ใน
โรงเรียนขยายโอกาสและชุมชน อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
หรือที่มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า Smart Doi ดอยแม่แจ่มอัจฉริยะ คือ
อีกหน่ึงต้นแบบความส�าเร็จของการพัฒนาด้านการศึกษาด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั ภายใต้การสนบัสนนุจากกองทนุพฒันาดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกรอบนโยบายให้ทุน
สนับสนนุด้าน Education Technology ทีมุ่ง่การน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให ้การศึกษามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
 จากผลการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ได้
ท�าให้โรงเรียนภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ใน
พื้นที่ชุมชน อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 8 แห่ง และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ จ�านวน 1 แห่งที่ ได้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน ทั้งที่เป็นชาวไทยพื้นราบ และกลุ่มชาติ
พนัธ์ต่าง ๆ  ได้เปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีดจิทิลัท่ีจะช่วยพฒันา
สู่การสร้างอนาคตที่มั่งคง และยั่งยืน โดยทางทีมงานวิจัยได้ใช้
ในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ( STEM 
Education) ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน 
เพือ่การเกษตรแบบต้นทุนต�า่ ด้วยการใช้ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
และเงิน 1 หม่ืนบาทในการลงทุนระบบพลังงานทดแทนเพื่อ
การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ในโครงการนี้ได้เน้นการด�าเนินการ
ร่วมกับการจัดการการเรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหาแบบ Play + 
Learn = Plearn ซึ่งจะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคการเกษตรผ่านเกม Smart Doi
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โครงการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน
ทดแทนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก ต�าบลสะลวง อ�าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

“Integrated Smart Management Platform: Water-Energy-Food Nexus 
Approach for Smart Green Campus”  วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

 วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชีย 
จัดท�าโครงการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล 
และก๊าซชวีภาพเป็นพลังงานทดแทนเพือ่ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน ณ 
หมูท่ี ่3 บ้านสะลวงนอก ต�าบลสะลวง อ�าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อใช้พลังงานทดแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของชุมชน และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกทาง
หนึ่ง ทางคณะผู้ด�าเนินงานวิจัยท�าการลงพื้นท่ีเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการใช้งาน ดแูลรักษา และซ่อมแซม ต้นแบบตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซหุงต้ม และต้นแบบเตาชีวมวลมลพิษต�่า  
ให้แก่ตัวแทนบุคลากรในสถานศึกษา จ�านวน 15 คน 

 Asian Development College for Community Economy and 
Technology, Chiang Mai Rajabhat University create a building energy 
monitoring system to identify areas with the highest energy consumption 
under the research project “Integrated Smart Management Platform: 
Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green Campus” supported 
by Office of Naval Research, USA. Smart energy monitoring system as 
a distributed generations and load monitoring platform for the campus 
power system was developed to support stable real-time data collection 
and management.
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adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ โรงเรียนจอมทอง  
วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

adiCET จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy-
Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

 วันจันทร์ ท่ี 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดอบรม 
ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้ 
การด�าเนินงานโครงการ “สร้างความตระหนักในด้านการลดการเผา
ท�าลายขยะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศพร้อม
ระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์” โดยอาจารย์ 
ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและ 
ส่ิงแวดล้อมชุมชน, นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และ 
นายอานนท์ ผดัแปง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป พร้อมด้วยนกัศกึษาระดบั
ปริญญาเอกสาขาวิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชน กิจกรรมประกอบ
ด้วยการบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นท่ีแสดงผล
ออนไลน์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดท�าเคร่ืองกรองอากาศอย่างง่าย  
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยาลัยฯ ได้มอบเครื่องกรองอากาศที่เป็น 
ผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนท่ีเข้าอบรมให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ส�าหรับ
ห้องเรียนปลอดฝุ่นจ�านวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนจอมทอง ได้ใช้ข้อมูล
คุณภาพอากาศจากเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นของวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร ่
ให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รับทราบคุณภาพอากาศ กันอย่าง 
ทั่วถึง

 adiCET จดัอบรมเชิงปฏบัิตกิารเร่ือง การพฒันาชุดการเรียนรู้ 
Smart Energy-Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ให้กับคณะนักวิจัยและครูผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนขยายโอกาส
ในอ�าเภอแม่แจ่ม และโรงเรียนมัธยมในอ�าเภอกัลยาณิ-วัฒนา รวมท้ัง 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 19-17 มีนาคม 2564 โดยในวันนี ้
ได้รบัเกียรตจิาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี
เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ
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 ซ่ึงการประชุมในคร้ังนี ้เป็นการบรูณาการและสร้างความร่วมมอื
ระหว่างคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-เชียงใหม่ คณะครูจาก
โรงเรียนต่าง ๆ และผู้น�าชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการเรียนรู้ที่ตอบตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเกมส์เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ก่อนการปฏิบัติจริง ตลอดจนการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่เกิด
จากความต้องการของชุมชน 
 โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) 
ในช่วงเช้าเวลา 12.00-9.00 น.นั้นได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้
 1. การแนะน�าวทิยาลยัพฒันาเศรษฐกจิและเทคโนโลยชีมุชนแห่ง
เอเชีย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย คุณอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ประจ�าวิทยาลัยฯ
 2. การบรรยายการพัฒนาเกมส์ส�าหรับการเรียนรู้ Smart 
Energy-Agriculture Learning Module พร้อมสาธิตและทดสอบการ
เล่นเกมส์ โดย คุณภิญโญ ตัณรัตนมณฑล และทีมงาน
 3.การบรรยาย และปฏิบัติการ เร่ือง เทคโนโลยี และหลักการ
ท�างานของเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรต้นทุนต�่า โดย อาจารย์ 
ดร.พันธ์ลพ สินธุยา ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี และ 
คุณภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ

 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ณ วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ศูนย์แม่ริม) ในช่วงบ่ายเวลา 17.00-13.00 น.นั้นได้มีการจัด
กิจกรรมดังนี้
 1. การบรรยาย เร่ือง การพฒันาชุดการเรยีนรู้ Smart 
Energy-Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษากิจกรรมกลุ่ม การตรวจสอบตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้โดย อาจารย์ ดร.สรุชัย ณรัฐ จันทร์ศรี อาจารย์ 
ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท์ อาจารย์ ดร. หทยัรัตน์ ราชนยิม อาจารย์ 
สุภัทรา ค�าหม่อง
 2. กิจกรรมกลุ่ม การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดย คุณณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิศวกร ประจ�า
วิทยาลัยฯ
 3. กิจกรรมกลุ่ม การจัดการชีวมวล โดย คุณวรพจน์ 
โพธาเจริญ นักวิจัย ประจ�าวิทยาลัยฯ
 ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ณ วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ศูนย์แม่ริม) ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 12.00-9.00 น.นั้นได้มี 
การจัดกิจกรรมดังนี้
 1. กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดเพื่อเรียบเรียงเนื้อหา
ของชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning 
Module (ต่อ) โดย อาจารย์ ดร.สรุชัย ณรัฐ จันทร์ศรี อาจารย์ 
ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท์ อาจารย์ ดร. หทยัรัตน์ ราชนิยมอาจารย์ 
สุภัทรา ค�าหม่อง
 2. กิจกรรมกลุ่มดูงานสวนครูน้อย และ กิจกรรม
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และคุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
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DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน
การจ้างงานที่มีคุณค่า

08

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมช้ีแจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต�าบลแบบบูรณาการ (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย)  สถาบันวจิยัและพฒันา

 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมช้ีแจงโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ (1 ต�าบล  
1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู ่ต�าบล  
สร้างรากแก้ว ให้ประเทศให้กับผู ้ที่ผ่านการคัดเลือกให  ้
เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมทปัีงกรรัศมีโชต ิมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่ ศนูย์แม่รมิ และในระบบวดีีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
เม่ือวนัที ่27 มกราคม 2564 ทีผ่่านมา โดยทางมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการตามโครงการฯ 
น้ี จ�านวนทัง้ส้ิน 69 ต�าบล จ�าแนกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 
44 ต�าบล และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ�านวน 25 ต�าบล

 ทัง้ในทางมหาวทิยาลัยยังได้จดัการประชุมช้ีแจงโครงการฯ ส�าหรับผู้บริหารหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบโครงการไปเมือ่วนัที ่22 มกราคม 
2564 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชุมแม่ริม ช้ัน 2 อาคารอ�านวยการและบรหิารกลาง มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศนูย์แม่ริม
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โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน

 วนัที ่28 มิถนุายน 2564 นายศริิวฒัน์ บุปผาเจริญ รองผูว่้า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ขอรับเงินอดุหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยั
ใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างส�านักงานเกษตร
จงัหวดั กับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ณ ห้องน�า้เพยีงดนิ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ วทิยาเขตแม่ฮ่องสอน

 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า 
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็น
โครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�าขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 เพือ่ให้เกษตรกรน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีมี่ความหลากหลาย
มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาศกัยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจดัการ
แปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน 
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้
เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดย
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มกีลุ่มแปลงใหญ่ท่ีได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 
จ�านวน 16 กลุ่ม งบประมาณทัง้ส้ิน 39,648,457 บาท ทัง้น้ี ได้เน้นย�า้
ให้กลุม่แปลงใหญ่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนงบประมาณฯ น�าเงินงบประมาณ
ทีไ่ด้รบัไปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด และเกดิความคุ้มค่าตามวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ และตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีต้องการช่วยเหลือก
ลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถลดรายจ่าย เพิม่รายได้ เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกแปลงใหญ่ และเกิดความย่ังยืนในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร
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INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการปรับ
ตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

09

ผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม
วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคล่ือนนวตักรรมเพือ่สังคมประจ�าภาคเหนือตอนบน 1  

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จะท�าเล่มรวมผลงานนวตักรรมเพือ่สังคมในปีทีผ่่านมา
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ศนูย์พฒันามนุษย์และบุคคลท่ีมีความพกิาร มร.ชม. ประชุมแผนการประชาสมัพนัธ์และ
การพัฒนาโครงการใหม่รองรับนักศึกษา  ศนูย์พฒันามนุษย์และบุคคลท่ีมคีวามพกิาร

GENDER EQUALITY
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง10

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รักษาการรอง
อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เป็นประธานทีป่ระชุมคณะ
กรรมการศนูย์พฒันามนษุย์และบุคคลทีมี่ความพกิาร มหาวทิยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อทุธโยธา ผู้
อ�านวยการศนูย์ฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
ส�านักงาน ชั้น 2 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ส�าหรับการประชุมในคร้ังน้ี คณะกรรมการได้หารือถึง
แผนการด�าเนินงานการประชาสัมพนัธ์ ศนูย์พฒันามนุษย์และบุคคลท่ี
มคีวามพกิาร ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายมากย่ิงขึน้ รวมถึง การพฒันา
โครงการใหม่ เพือ่รองรับนักศกึษาท่ีมคีวามพกิาร
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SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

11

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม

 ส�านักศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้จดัพธิเีปิดศนูย์
การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารเทพรัตน 
ราชสุดา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก  
รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธกิารบด ีเป็นประธานในพธิเีปิดดงักล่าว
 ส�านักศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มเีป้าหมายในการ
พฒันา สนับสนุน ส่งเสริม และต่อ ยอด ภูมปัิญญาล้านนา ด้วยการบูรณาการงานด้าน
ศลิปวฒันธรรมล้านนากบัการเรยีนการสอน และกจิกรรมการพฒันานกัศกึษา ท่ีเกิดจาก
ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผดิชอบโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน ในเชงิพืน้ที ่ ป่าตุม้ดอนโมเดล 
และเชิงภารกจิ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ศลิปะและวฒันธรรมล้านนา ได้ด�าเนนิการโครงการ
ดังกล่าว ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ บูรณาการร่วมกัน 
ตามศาสตร์วชิาท่ีเก่ียวข้อง เพือ่บริการวชิาการพฒันาชุมชนป่าตุม้ดอน ในหลากหลาย
ด้าน อาทิ การยกระดบัผลิตภณัฑ์ชุมชน การพฒันาทักษะทางด้านภาษาองักฤษให้กบั
เยาวชน การส่งเสริมอาชีพด้วยงานประติมากรรมอัตลักษณ์ไต นกก่ิงกะหร่า และตัวโต 
การสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนไทใหญ่ในต�าบล การจัดท�า
หลักสูตรท้องถิ่นส�าหรับสถานศึกษา การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก เพื่อ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว 
ไรซ์เบอร์ร่ี การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว ตลอดจน การจดัท�าแผนท่ีการใช้ประโยชน์
ทีด่นิ ในปี 2564 น้ีกิจกรรมท่ีด�าเนินการมีผลงานในเชิงประจกัษ์ เหน็ควรพฒันาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ โดยจัดท�า  
ศนูย์การเรียนรู้ศลิปะและวฒันธรรมล้านนาเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน และด้วยการสนบัสนุน
จากมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
รายต�าบลแบบบูรณาการ U2T (1 ต�าบล 1 มหาวทิยาลัย) ในการต่อยอดการพฒันา
ชุมชนป่าตุ้มดอนโมเดลและขยายพื้นท่ีเป็นป่าตุ้มโมเดล เป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้  
ซ่ึงภายในงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมชมผลงานหลากหลาย ประกอบด้วย
นทิรรศการ ปานปองเมอืงป๊าว : ป่าตุ้มดอนโมเดล นทิรรศการ U2T มหาวทิยาลยัสู่ 
ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พืน้ท่ีต�าบลป่าตุ้ม 
 ทั้งน้ีการแสดงผลการด�าเนินการในการพัฒนาชุมชนป่าตุ้ม และยกระดับ 
การสร้างสรรค์งานศลิปะและวฒันธรรมจากท้องถิน่สู่การรับรู้ในระดบัสากล เป็นหน่ึง 
โปรเจ็กต์ ท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 
(Chiang Mai Design Week) 2021 ซ่ึงจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 12 – 4 ธนัวาคม 2564  
โดยดจูากการร่วมมือกนัระหว่างนกัสร้างสรรค์ ผูป้ระกอบการ ชมุชมและองค์กรต่างๆ 
เพือ่แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากร และเสริมศกัยภาพการแข่งขัน
ต่อไปในอนาคต
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ภาควชิาศลิปกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จดันทิรรศการ “ศลิปศกึษานิพนธ์ ART 
THESIS CMRU 2021 ART EDUCATION 60  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดท�าเส้นทางเดิน-วิ่ง และปั่นจักรยาน สร้างเสริมสุขภาพ 
สู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ออกก�าลังกาย เพื่อเด็กสุขภาพด ี กองพฒันานกัศกึษา

 ผศ.สรุศกัดิ ์นุม่มศีรี รักษาราชการแทนรองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่ เป็นประธานให้พธิเีปิดนิทรรศการ “ศลิปศกึษานพินธ์ ART 
THESIS CMRU 2021 ART EDUCATION 60” ณ หอนทิรรศการศลิป
วฒันธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เมือ่วนัศกุร์ท่ี 5 กมุภาพนัธุ ์2564 ทีผ่่านมา 
โดยนิทรรศการศลิปศกึษานพินธ์ได้จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 14-5 กมุภาพนัธุ ์2564 
ซ่ึงเป็นนทิรรศการจดัแสดงผลงานนักศกึษาช้ันปีที ่ 4 จ�านวน 36 คน สาขา
ศลิปศกึษา ภาควชิาศลิปกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ โดยมผีลงาน
สร้างสรรค์จ�านวนทัง้ส้ิน 56 ผลงาน ท้ังผลงานด้านจติรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพมิพ์ และสือ่ผสม พร้อมทัง้มีส่ือการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศลิป์ 
ส่ือการเรียนรู้ภาพนิง่ หนังสือ ภาพประกอบ โปสเตอร์ให้ความรู้แสดงข้ันตอน
การสร้างสรรค์แบบ ทีจ่ะสร้างความรู้และเข้าใจในกระบวนการท�างานย่ิงข้ึน ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาและผู้ทีมี่ความสนใจอกีด้วย

 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพฒันานกัศกึษา ส�านกังาน
อธกิารบด ีจดักิจกรรม “ออกก�าลังกาย เพือ่เดก็หอสขุภาพด”ี ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย CMRU MODEL กจิกรรมเสริมหลักสูตรนักศกึษาหอพกั
ด้านสุขภาพ และตามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ยุทธศาสตร์
การขบัเคล่ือนระบบปัญญานเิวศ เพือ่สร้างเสริม “มหาวทิยาลัยแห่งความสุข 
สู่องค์กรสุขภาวะท่ีย่ังยนื” โดยได้รับเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี 
มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เป็นประธานเปิดกจิกรรม พร้อมมอบจกัรยานครูเป็นเลศิส่งต่อให้นักศกึษาครู
รุ่นน้อง จ�านวน 16 คัน โต๊ะปิงปอง จ�านวน 2 ชุด และไม้แบดมินตัน จ�านวน  
20 คู่ ณ หอพกันกัศกึษาแม่ริม 4 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ศนูย์แม่ริม  
เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้มีจักรยานใช้ส�าหรับการเดินทางไปเรียน รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีด้วยการ 
ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา ภายในบริเวณส่ิงแวดล้อมทีด่ปีราศจากมลพษิ
 ในการจัดกิจกรรมมี ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ ่มมีศรี  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบด ี
คณะครุศาสตร์ คณะผูบ้ริหาร บุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักศกึษาหอพกั 
นักศกึษาครูรักษ์ถ่ิน และนักศกึษาผู้พกิาร ทีมชาติไทย เข้าร่วมท้ังส้ิน 70 คน 
และร่วมกนัป่ันจกัรยานตามเส้นทางป่ันจกัรยานเข้า - ออก หอพกั ภายในพืน้ท่ี
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศนูย์แม่ริม
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มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด –  
ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวอรวรารัศม์ิ สุนิพัฒน์ รักษาการ 
ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ส�านักงานบริหารและจัดการ
ทรพัย์สิน มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามท่ี
มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ได้รับอนญุาต ให้เปิดอบรม
ในหลักสูตรผูสั้มผสัอาหาร น้ัน เม่ือวนัที ่28 พฤศจกิายน 
2564 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยส�านักงานบริหาร
และจัดการทรัพย์สิน ได้ร่วมกับภาควิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ณ  
ห้องประชุม เอื้องค�า อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ศนูย์เวยีงบัว อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรประจ�า 
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ  
จากภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 ภายในงานจดัให้มกีารทดสอบความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร การบรรยายหวัข้อ หลกัการสุขาภบิาล
อาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร โดย  
รศ.ดร.สามารถ ใจเต้ีย การบรรยายเร่ืองความส�าคัญของ
ผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค การสาธิตและ 
ฝึกปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอาหารโดย อ.จันจิราภรณ์  
จันต๊ะ และการบรรยายหัวข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผูส้มัผสัอาหารโดย นายเอกรินทร์ วนัินท์

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน12
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มรภ.ชม. พาจังหวัดกระบี่ น�าร่องถนนจากขยะรีไซเคิลยาวที่สุดในประเทศไทย 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ จากมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กล่าวถึงโครงการน�าขยะมารีไซเคิล ขยะพลาสติก น�ามาท�าถนนท่ีจงัหวดั
กระบ่ี บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
ต�าบล อ่าวนาง อ�าเภอเมือง จงัหวดักระบี ่ว่าโครงการน�าขยะพวกพลาสตกิ
มารีไซเค่ิลเป็นพวกบลอ๊กทางเท้า ท�าถนนในประเทศไทยได้เริ่มท�ามา
ประมาณ 9 ปีแล้ว ส�าหรับสาเหตุที่ได้เริม่ท�าทีจ่งัหวดักระบ่ีเน่ืองมาจาก
จงัหวดักระบ่ีเป็นจงัหวดัท่องเทีย่ว มเีสียงตอบรับ และมคีวามร่วมมอืใน
เร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี
 จงึได้ร่วมกบัทางอทุยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพี
พ ีต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี ่จดัอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี
อทุยานและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินกว่า 50 คน เพือ่เร่ิมโครงการ
ท�าเป็นถนนเลียบชายหาดระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นถนนท่ีท�ามา
จากขยะท่ียาวทีสุ่ดในประเทศไทยและเป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก 
ที่น�าเอาพลาสติกมาท�าถนน เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะ ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 45 วนัคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดอืน เมษายน 2564 

ในปัจจุบันพบว่าในแหล่งท่องเที่ยวเมืองใหญ่จะมีปัญหาขยะเพิ่มข้ึน
ประมาณ 300 เปอร์เซ็นต์
 ส�าหรับวิธที�าและส่วนผสมในการน�าขยะมารีไซเคิลก็จะน�าขยะ
พลาสตกิทียื่ดหยุน่ได้ พวกถงุขยะ แก้วพลาสติก ช้อน แก้ว ประเภท 
PPหรือ PE น�ามาผสมกับทรายโดยใช้ความร้อนแล้วใส่ขยะลงไปแล้ว
อดัให้แน่นแน่นกเ็สร็จ โดยอตัราส่วนในการผสมจะต่างกันระหว่างบล๊
อกตวัหนอนและท�าถนน ถ้าเราจะท�าถนนในพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร จะใช้
ขยะพลาสตกิจ�านวน 1 กโิลกรัม ใน 1 กโิลเมตรสามารถก�าจดัขยะได้ 
1ถงึ3ตนั ส่วนบล๊อก 1 ก้อน ใช้ขยะพลาสติก 1 กโิลกรัม ทราย 3 
กโิลกรัม แล้วน�ามาผสมกนัแต่หลกัๆคือความร้อนโดยเผาหรือค่ัวทราย
ให้ร้อนแล้วใส่ขยะพลาสติกลงไปแล้วอดัให้แน่นใช้เวลาประมาณ 10 นาที
กใ็ช้ได้เลย ส่วนความทนทานของบล๊อกอาจจะน้อยกว่าคอนกรีตอยู่
บ้างแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างด ีแต่ถ้าน�ามาท�าถนนสามารถท�าให้
แขง็แรงมเีสถยีรภาพทนทานกว่าถงึ 3 เท่าของมาตรฐานถนนท่ัวไปและ
สามารถประหยัดค่าซ่อมบ�ารุงต่อปีได้เป็นอย่างมาก
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CLIMATE ACTION
ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

13

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มร.ชม. เดินหน้า ร่วมแก้
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน เน้นการมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
ศนูย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน

อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดษิฐ์ ผู้อ�านวยการ
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC 
CMRU) พร้อมด้วยอาจารย์ นกัวจิยั นักศกึษาสาขา
วิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ ด�าเนินโครงการลดการเกดิ
ไฟป่าและหมอกควนัโดยการจดัการทรัพยากรท้องถ่ิน 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ตามแผนงาน Strategic Fund โปรแกรมท่ี 7 โจทย์
ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร  
กลุม่ PM2.5 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 30  –  29 ตลุาคม 2564  
คณะท�างานได้เกบ็ข้อมลูในเขตป่าชุมชน เพือ่หาแนวทาง
การอยูร่่วมกับธรรมชาติแบบเก้ือกลู เพิม่พืน้ท่ีปลอดไฟ 
สร้างการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาการเกิดไฟท่ีจุด
ก�าเนดิโดยชุมชน พืน้ท่ีบ้านนาปลาจาด ต.นาปลาจาด 
อ.เมือง และบ้านปางคาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า 
โอกาสนี ้ได้เข้าพบ นายสุวทิย์ นยิมมาก รกัษาราชการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ส่ิงแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายปกรณ์  
จีนาค�า นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วม
ประชุมปรึกษาหารือพร้อมน�าเสนอ กรอบการวจิยัการ
แก้ไขปัญหาหมอกควนั ไฟป่าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ GISTDA ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดสภาพอากาศ 
PM 2.5 ระบบ Pandora  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 8 มนีาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA น�าโดยนายตติยะ 
ช่ืนตระกูล รองผูอ้�านวยการจสิด้า ผูอ้�านวยการฝ่าย และทมีงาน เข้าหารือแนวทาง
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้ังด้านทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ การเกษตร คุณภาพอากาศ 
น�า้ท่วม-น�า้แล้ง เป็นต้น ส�าหรับแผนงานด้านการประเมินสภาวะทางอากาศด้วย
นวัตกรรมเชิงพื้นท่ี ได้หารือเพื่อเสนอติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดสภาพอากาศ  
PM 2.5 ระบบ Pandora เพื่อเป็นต�าแหน่งตรวจสอบเซ็นเซอร์ในดาวเทียม 
ระบบ GEMS (Geostationary Environment Monitoring Spectrometer) 
ของประเทศเกาหลีใต้ซึง่พฒันาร่วมกบัองค์การ NASA แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

adiDUST ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบ Real-Time  
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

 วทิยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชียได้จดัท�าระบบตรวจตดิตามฝุน่ PM 2.5 แบบเรียลไทม์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน ผ่านชดุวดีโีอ adiDUST by adiCET CMRU ผูส้นใจสามารถเข้าไปดขู้อมูลการวดัฝุ่นตามสถานต่ีาง ๆ ท่ีเข้าไปติดต้ังแล้วกว่า 30 แห่ง



PA
G

E 
 3

8

LIFE BELOW WATER
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14

ลงพื้นที่ส�ารวจ เก็บตัวอย่าง สาหร่าย รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ ระบบนิเวศน�้า
ศนูย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน

 ห้องปฏิบตักิารชลธวีทิยา และภาควชิาชีววทิยา ร่วมกบัศนูย์
ความเป็นเลศิดา้นความหลากหลายทางชวีภาพในท้องถิน่ (BRIC-
CMRU) มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้ลงพืน้ทีส่�ารวจ เกบ็ตวัอย่าง 
สาหร่าย รวมถึงศกึษาการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน�า้ เพือ่เปรียบ
เทยีบกบัการเกบ็ตวัอย่างในฤดกูาลต่าง ๆ ในรอบปี รวมท้ังการหา
แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากส่ิงมชีีวติอย่างย่ังยืน น�าไปสู่
การจดัการแหล่งน�า้ และส่ิงมีชีวติในแหล่งน�า้อย่างเหมาะสมต่อไป

 ห้องปฏบัิติการชลธวีทิยา ภาควชิาชีววทิยา และศนูย์ความเป็น
เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิน่ มหาวทิยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ (BRIC-CMRU) ร่วมกับคณะครูและนกัเรียน โรงเรียนบ้านใหม่
ธงชัย อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ส�ารวจ เก็บ
ตัวอย่าง สาหร่าย แมลงน�า้ และสิง่มีชีวติทางน�า้อืน่ ๆ รวมถึงศกึษาการ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน�า้ เพือ่เทียบกับการเก็บตัวอย่างในฤดตู่าง 
ๆ ในรอบปี ณ แม่น�า้คลองลาน จงัหวดัก�าแพงเพชร ล�าน�า้สาขาท่ีส�าคัญ
ของลุม่น�า้ปิงตอนล่าง
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ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด�าเนินการการ
ส�ารวจสถานภาพนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดท�าพิกัดต้นไม้ พืช 
สมุนไพร เห็ดรา สัตว์ และจุลินทรีย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่า
เต็งรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
ศนูย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท ้อง ถ่ินด�า เ นินการการส�ารวจ
สถานภาพนเิวศความหลากหลายทางชวีภาพและการ
จัดท�าพิกัดต้นไม้ พืช สมุนไพร เห็ดรา สัตว์ และ
จลิุนทรีย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ท่ี
ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ริม อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้

ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ 
ต่อการรักษาสมดลุของระบบนเิวศบนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดแูล
รักษาและใช้ประโยชน์ สามารถสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและยกระดบัคุณภาพชีวติ
ให้คนในสังคมไทยรวมทั้งการบริโภคอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยน�า
ความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยผ่านการบูรณาการจากหลักสูตรไปสู่เยาวชน 
ในท้องถิ่น ให้รัก หวงแหนและอนุรักษ์ส่ีงท่ีมีในท้องถิ่น มาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
บนฐานนวัตกรรมท่ีเข้มแข็ง เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้
เท่าทนั สร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรและความมัง่ค่ังด้านอาหารและพลังงาน รวมท้ัง 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยนื ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภบิาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทกุระดบั เป็นฐานการพฒันา
ประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดย
จากจัดท�าเส้นทางการศึกษาระบบนิเวศป่าเต็งรังซ่ึงเป็นระบบนิเวศหลักของพื้นท่ี 
ภาคเหนอืของประเทศไทย จดัท�าคู่มือ และวธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่การเรียนรู้และเป็นแหล่ง
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิต และสัตว์ป่านอกจากน้ี พื้นที่นี้ยังเหมาะส�าหรับ
การเตรียมถวายให้เป็นพืน้ทีป่กปัก ในโครงการโครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) เพื่อใช้ส�าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การปกปักเพื่อเป็นพื้นท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรอันมีค่าท่ี
ตนเองมีให้ควบคู่กันไป จัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต 
ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย และข้อมูลพันธุกรรมเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิตในป่าเต็งรัง พื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย และจัดท�า
เอกสารการใช้ประโยชน์จากพันธ์พืชและสัตว์ในป่าเต็งรัง ท่ีสามารถใช้ประยุกต์ใช้เป็น
อาหาร ยา พลังงาน และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังข้อมลูของความหลากหลายทางของส่ิงมีชวีติ 
ที่พบในพื้นที่ป่าเต็งรัง ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงและศึกษาถึง 
คุณประโยชน์ ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในป่า ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส�าคัญ 
ในระบบนิเวศ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ที่สามารถที่จะน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรับการต่อยอดงานวจิยัทีมี่ประโยชน์ด้านอืน่ๆและมแีนวทางในการใช้เป็นห้องเรียน
ธรรมชาติให้กับชุมชน และผู้ท่ีสนใจ ในเร่ืองของการอนุรักษ์ และการเห็นคุณค่าของ
ระบบนิเวศแนวทางการจัดการองค์ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน16

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
กองบริหารงานบุคคล

 มหาวทิยาลัยวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ และยทุธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยท่ี 3 (พ.ศ.2564  -  2560) ท่ีก�าหนดให้เสริมสร้างมาตรฐาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ และพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทัง้ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐอย่างจริงจงั เพือ่ให้ภาคราชการ เป็นทีเ่ช่ือถือไว้วางใจแก่ประชาชน
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
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เวทีสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาและรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ โครงการศกึษาภาพ
อนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social 
Foresight) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน

 ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  
จดัเวทีสัมมนาเผยแพร่ผลการศกึษาและรับฟังความคิดเหน็
สาธารณะ โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
(Social Foresight) ในพืน้ท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน วนัองัคาร 
ที ่5 ตลุาคม 2564 ณ ห้องประชุมทุง่กองมู มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติ 
จากท่านชนก มากพนัธุ ์รองผูว่้าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เป็นประธานเปิดงาน
 ซ่ึงการจัดเวทีสัมมนาในครั้งน้ี เป็นการจัดในรูป
แบบผสมผสานผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์ ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
โครงการดังกล่าวได้เร่ิมด�าเนินการมาต้ังแต่วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและระบุ 
ปัจจัยและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ ที่จะส่งผล 
กระทบต่อพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนในระยะ 10 ปี ท้ังในด้าน
สังคม เศรษฐกจิ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม และนโยบายภาครัฐ 
จากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซ่ึงปรากฏอยู่ใน
เอกสารต่าง ๆ  รวมท้ังการสมัภาษณ์จากผูเ้ชีย่วชาญ ผูมี้ส่วน
ได้เสียท้ังภาครฐั ภาคธรุกจิ ผูป้ระกอบการ วสิาหกิจ และ
ประชาชน ท่ีล้วนมีส่วนส�าคัญต่อการขับเคล่ือนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผ่านข้ันตอนกระบวนการวจิยัเชิงสังคมอย่าง
เป็นระบบ มาจดัท�าเป็นภาพอนาคตของจงัหวดั โดยในวนัน้ี
คณะท�างาน จะได้น�าผลการศกึษามาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
และรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบภาพอนาคตท่ีเกิดจาก
ความต้องการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ  เพือ่ให้พีน้่อง
ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนะและก�าหนดทิศทางการพฒันา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในอนาคตระยะ 10 ปี ร่วมกัน
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Adicet มรภ.ชม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The APEC Workshop on 
Accommodating Disruptive Technology into RE&EE Policies for  
Energy Security    วทิยาลัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

 การประชุมฯ จดัขึน้ระหว่างวนัที ่30-29 เมษายน 
2564 ในรูปแบบออนไลน์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปล่ียนแนว
ปฏิบัติท่ีดีและการพัฒนานโยบายด้านพลังงานทดแทนและ 
การอนุรักษ์พลังงานเพือ่รองรับ Disruptive Technologies 
ในภาคการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การขนส่ง และอาคาร 
เพื่อความม่ันคงด้านพลังงาน ซ่ึงการประชุมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการ Accommodating Disruptive 
Technology into RE&EE Policies for Energy Security: 
EWG2019 11A ซ่ึงได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก APEC 
Fund ที ่พพ. ได้ร่วมด�าเนนิโครงการกบัวทิยาลัยเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ และศนูย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) 
 โดยท่ีประชมุฯ ได้ให้ความส�าคัญกบั Disruptive 
Technology ในภาคการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า ภาค
การขนส่ง และภาคอาคาร ซ่ึงในวันแรกเป็นการน�าเสนอ
ประสบการณ์การด�าเนนิงานจากวทิยากรผู้มคีวามเช่ียวชาญ
ในการด�าเนนิโครงการ/เทคโนโลยด้ีานพลังงานหมุนเวยีนและ
ประสิทธภิาพพลังงาน เช่น โครงการแสนสริิ Block chain 
ของบริษัท BCPG โครงการ Peer-to-Peer Energy Trading 
with Net Billing/Metering in Sisaengtham Sandbox 
Project ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เทคโนโลยี 
Pumped Hydro Energy Storage (PHES), เทคโนโลยี 
Battery electric storage system (BESS), เทคโนโลยี 
Green Hydrogen ในสาธารณรัฐจนี (ไต้หวนั) เป็นต้น และ 
ในการประชุมวันที่สองเป ็นการอภิปรายแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การด�าเนนิงานใน 3 ภาคส่วนหลักข้างต้น อาทิ 
นโยบายการส่งเสริม Waste to Energy ของเขตบริหารพเิศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนีเพือ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
และนโยบาย R&D ของสาธารณรัฐจนี (ไต้หวนั) ในการน�าของ
เสียอนิทรีย์ (Biowaste) รูปแบบต่างๆ มาผลิตเป็นไฮโดรเจน 
ประเดน็เร่ือง Carbon Neutrality โดยสหรัฐอเมริกามีการ
ก�าหนดนโยบายเพือ่มุง่สู่ Net Zero emission ควบคู่กบัการ
ใช้เทคโนโลยี Carbon Capture และส�าหรับเขตบริหารพเิศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดต้ังกองทุน 
Green Fund เพื่อด�าเนินการไปสู่ Carbon Neutrality  
การพฒันาและส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าของหลายเขตเศรษฐกิจ
เอเปก เป็นต้น
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มร.ชม. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพหภุาคี “วาระเกษตรอนิทรีย์เชียงใหม่ 
– การขับเคล่ือนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
และเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย” คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  
วฒันกูล รองอธกิารบด ี ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ในการประชุมพิจารณาให้การรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGs PGS)  
จังหวัดเชียงใหม่ ปีด�าเนินการ 2563 พร้อมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือพหภุาคี “วาระเกษตรอนิทรีย์เชียงใหม่ 
Chiangmai Organic Agenda การขับเคลื่อนจังหวัด
เชยีงใหม่ สูเ่มอืงหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย Organic 
Capital of Thailand และเป็นศนูย์กลางการค้าสนิค้าเกษตร
อนิทรีย์แห่งเอเชีย Organic Hub of Asia” และร่วมเป็นเกยีรติ
ในพิธีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน 
เกษตรอนิทรีย์แบบมส่ีวนร่วม (SDGs PGS) จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้แก่เกษตรไทย ส�าหรับการจัดกิจรรมในคร้ังน้ีจัดขึ้นโดย 
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ภายในงานมีการ 
จัดแสดงนิทรรศการผลผลิตอินทรีย์และนวัตกรรม ท้ังน้ี 
มผู้ีบริหาร บุคลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลัยเข้าร่วม
กิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมออนไลน์กับ National Pingtung 
University เพื่อหารือในการท�าข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
ส�านกัวเิทศสัมพนัธ์ 

มร.ชม. ประชุมหารือร่วมกับ บ.ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เพื่อก�าหนด
แนวทางร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษา สู่การเป็น smart university  
สถาบันวจิยัและพฒันา

 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมออนไลน์กับ  
Prof. Dr. Mike Y. K. Guu อธกิารบดพีร้อมคณะจาก National Pingtung 
University ไต้หวนั ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั  
ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยร่วมกนั 
ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนข้อมูลในด้านต่างๆ เพือ่น�าไปสู่การลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือทางวชิาการของท้ัง 2 มหาวทิยาลัย

 วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มอบหมายให้ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พร้อมด้วย อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผูอ้�านวยการสถาบนัวิจยั

และพฒันา และ อ.ดร.อคัรสทิธิ ์ บุญส่งแท้ รองผูอ้�านวยการ ในการประชมุหารือ 
ร่วมกับ คุณวิชัย ทองแตง และคณะจากบริษัทดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ณ  
ห้องประชุมเอ้ืองมอนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พืน้ท่ีเวยีงบวั เพือ่ด�าเนนิการตามทีท่างมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้ลงนามบนัทกึ
ความร่วมมือกับบริษทั ดบับลิวทีเอช โฮลดิง้ส์ จ�ากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสริม
การขับเคลือ่นระบบการศกึษาให้เป็นไปในทิศทางทีส่อดรับกบัแนวนโยบายการส่งเสริม
การศกึษาเข้าสู่การเป็น smart university และสังคม smart city จงึได้ร่วมพดูคุย
เพือ่หารือให้เกดิความชดัเจนในแนวทางการด�าเนินการและภาระหน้าที ่ภายใต้ขอบเขต
ความร่วมมือ ใน 3 ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็ท่ี 1 การน�าเทคโนโลยีเข้ามาจดัการโรงเรือน
เกษตรอนิทรีย์พร้อมสร้างตลาดรองรับ ประเดน็ท่ี 2 Top Up degree ของ Finn 
School of Business and tourism ประเทศองักฤษ โดยใช้เวลาในการเรียน 2 ปี 
และสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร, ประเทศ 
สวติเซอร์แลนด์ รวมท้ัง ประเทศออสเตรเลียได้ในเวลา 1 ปี โดยเป็นการวางหลกัสูตร
ทางเลือกใหม่ และ ประเดน็ท่ี 3 การวางPlatform Work Force ซ่ึงเป็น Application 
ทีร่วบรวมข้อมูลเก่ียวกบัผูใ้ห้บริการทางด้านช่าง ด้านสขุภาพ รวมทัง้งานแม่บ้าน  
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทางเลือกพัฒนาตนเองขึ้นสู่platformนี้เพื่อมีงานท�า
ระหว่างเรียนโดยมีการจัดอบรมให้ โดยจะได้รับ certified ตามมาตรฐานของ 
แต่ละสาขาอาชีพ เม่ืออบรมส�าเร็จ โดยมีมาตรฐานของบริษัทประกัน มาการันตีงาน
บริการ ทั้งนี้ท้ังสองฝ่ายจะได้น�าข้อมูลจากการร่วมประชุมหารือดังกล่าวร่วมกัน 
ผลักดนัให้เกิดการด�าเนนิการอย่างมีประสิทธภิาพต่อไป
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มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงร่วมกับ
บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จ�ากัด  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 วนัท่ี 31 สิงหาคม2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รกัษา
ราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายแพทย์
เกรียงศกัดิ ์หลิวจนัทร์พฒันา ประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ และ บริษทั ไทยเฮมพ์เวลเนส จ�ากัด  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมี ผศ.อัตถ์  
อจัฉริยมนตรี คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา  
รองประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมลงนามเป็นพยาน และได้รับเกียรติ
จากคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และคณะจากบริษทัไทยเฮมพ์เวลเนส จ�ากัด ร่วมเป็น
สักขีพยานในพธิลีงนาม
 ส�าหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคร้ังน้ี  
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการด�าเนินงานวิจัยเก่ียวกับกัญชง  
การทดสอบสายพนัธุ ์ คุณสมบตัแิละการศกึษาการใช้ประโยชน์จาก
สารพฤกษเคมีจากกัญชงเพื่อน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
อาหาร เคร่ืองดืม่ เวชส�าอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยฯ อนุญาต 
ให้อาจารย์และนกัวชิาการทีม่คีวามรู้เข้าร่วมด�าเนินการวจิยั โดยจะมี
ข้อเสนอโครงการวจิยัในโอกาสต่อไป และในส่วนบริษทัจะสนับสนุน 
งบประมาณตามความเหมาะสม ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนา
หลักสูตรระยะส้ันเกีย่วกบักญัชงอย่างครบวงจร โอกาสน้ี บริษทัไทย
เฮมพ์เวลเนส จ�ากัด ได้มอบทุนสนับสนุนการวจิยัหลักสูตรปริญญา
โทสาขานวตักรรมการจดัการวสิาหกจิการเกษตรและอาหาร การวจิยั
โครงการ การทดสอบกญัชงพนัธุ์ไทยพืน้เมืองกับการเกดิสารพฤกษ
เคมีที่เหมาะสมตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยาเพื่อใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เป็นเงิน 200,000 บาท  
อกีด้วย








