


 ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีเชิดชูเกียรติผู เกษียณอายุราชการ 
ประจําป ๒๕๖๐“เรือชนะคลื่น” เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
รวมเปนเกียรติในพิธี โดยในป ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีผูเกษียณอายุราชการจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ทาน ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา และ ผศ.อํานาจ หงสทอง, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผศ.อําพล ลักษมีวาณิชย ผศ.ดร.เสาวภา ศักยพันธ ผศ.ณรงค สุขประเสริฐ และ 
อ.ถาวร รักกาญจนันท, คณะครุศาสตร อ.สุวินัย นวมเจริญ, กองอาคารสถานที่ คุณคําปอ ชินารักษ และคุณสมจิตร สมพรหม และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
คุณพรทิพย จันทรคํา ในการนี้ ยังไดจัดนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติผูเกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ๒๕๖๐ หองโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป 
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดแสดงระหวางวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจัดงานเล้ียงแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ เรือชนะคล่ืน ประจําป ๒๕๖๐ ณ หองเอ็มเพรส
แกรนดฮอลล  อาคารศูนยประชุมนานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม โดยมี ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธี มีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร รวมงานทามกลางบรรยากาศอบอุน ดวยความรักความผูกพันของครอบครัวรั้วดําเหลือง



มร.ชม. รวมสานพลังประชารัฐ จัดบรรยายพิเศษ 
“ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสาน
พลังสูการพัฒนาทองถิ่น”
CMRU PHOTO Activities                                                                               
นักศึกษาราชภัฏเชียงใหม รวมสืบสานกีฬา
พ้ืนบาน – ขับรองเพลงลูกทุงไทย สานสัมพันธ
นองพี่ดวยดนตรีและกีฬา
Special Report
รอบร้ัวดําเหลือง เร่ืองเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ                                                       
เปดประตูสูอาเซียน                                                                                             
รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา                                           
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 สวัสดีประชาคมชาวราชภัฏทุกทาน ในเดือนกันยายนนี้ครบวาระแหงการเกษียณอายุราชการของคณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ที่ไดปฏิบัติหนาที่ดานการบริหาร ภาระงานสอน และภาระงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางเต็มกําลังความสามารถ 
นับไดวาทุกทานไดกาวเขาสูหลักชัยของชีวิต ดุจดัง “เรือชนะคลื่น” ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อเชิดชูเกียรติ
และแสดงความขอบคุณตอคณาจารย บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ทาน จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมเปนเกียรติในพิธี ดังนี้ 
 • พิธีเชิดชูเกียรติผู เกษียณอายุราชการ วันจันทรที ่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั ้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม 
 • พิธีเปดนิทรรศการประวัติ ผลงาน ผูเกษียณอายุราชการ วันจันทรท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองจัดแสดงนิทรรศการ ช้ัน ๑ 
อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มีกําหนดจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ ๑๘ กันยายน ไปจนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ วันเสารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ หองเอ็มเพรส แกรนดฮอลล ชั้น ๓ อาคาร
ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติเปนอยางสูง จาก ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหนาทีมภาคเอกชน คณะทํางาน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “ทิศทาง  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสานพลังสูการพัฒนาทองถ่ิน”
มีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจเขารวมรับฟงจํานวนมาก สําหรับการบรรยายดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการที ่ก ําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาไปชวยพัฒนาเพื ่อทํางานในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ ่นในทองที ่ของตน
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วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม ... สารจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี

       คณะผูจัดทํา

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 

ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 และในหวงเดือนตุลาคมท่ีจะถึงเปนชวงเวลาอันแสนโศกเศราย่ิง ดวยรัฐบาลกําหนดจัดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจําลอง ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พรอมกันนี้ทาง
จังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานหลักฝายตอนรับและรับรอง และคณะทํางานรวมฝายอัญเชิญ
ดอกไมจันทนไปยังสถานที่เผาดอกไมจันทน ฝายจัดการแสดงมหรสพ ฝายสถานที่จอดรถ ยานพาหนะ 
และการขนสง และฝายจัดทําจดหมายเหตุ ซึ่งในการดําเนินการจะไดขอความรวมมือจากทุกทานเพื่อรวมกัน
แสดงความจงรักภักดี ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดตอในหลวงรัชกาลที่ ๙ 



๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special  Report

 ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เปนประธานในพิธีเปด การบรรยายพิเศษหัวขอ “ทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสานพลังสูการพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดรับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหนาทีมภาคเอกชน คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเปนวิทยากร
โดยมคีณะผูบริหาร บุคลากร นกัศกึษา และผูแทนภาคประชาชน เขารวมรบัฟงการบรรยาย กวา ๖๐๐ คน ดวยสมเดจ็พระเจาอยูหัว มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
มีพระราโชบาย ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ดําเนินการพัฒนาทองถ่ินในทองท่ีของตนอยางจริงจัง อีกทั้งพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวไว
ในรายการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาไปชวยพัฒนาเพื่อทํางาน
ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ของตนตามพระราโชบาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจึงไดกําหนดจัดการบรรยายพิเศษดังกลาวขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น ไดเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกิจนอมนําแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศซึ่งเปนการรวมมือ
ของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อรวมกันขับเคลื่อนประเทศไปขางหนาทั้งระบบ ตั้งแตตนทาง กลางทาง
จนถึงปลายทาง โดยมีเปาหมายหลักในการสรางรายไดใหชุมชนเพื่อใหประชาชนมีความสุข พัฒนาเศรษฐกิจโดยใชคุณธรรมนําความสามารถ ภายใตยุทธศาสตร
ประชารัฐ ในขอตกลงจํานวน ๓ ฉบับประกอบดวยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการ ๑ ตําบล ๑ เอสเอ็มอี การเกษตรและโครงการเชื่อมโยงการคาปลีก 
สินคาเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และการทองเที่ยว มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมุงสรางรายไดที่ยั่งยืนใหแกชุมชนใน ๓ กลุมงานไดแกการเกษตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑชุมชน และการทองเที่ยว โดยชุมชน ผาน ๕ กระบวนการไดแกการเขาถึงปจจัย การผลิต การสรางองคความรู การตลาด การสื่อสารสรางการรับรู
และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนรวมกันทั้ง ๕ ภาคสวน รัฐ สนับสนุน เรื่องนโยบายโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนเงินทุนผานสถาบันการเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ
การปลอยเงินกู เอกชน ขับเคลื่อนชวยเร่ืองความรูดานการบริหารจัดการการเชื่องโยงตลาด การทําแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผานธนาคารพาณิชย และโครงการ
พี่ชวยนอง วิชาการ ใหองคความรู ชวยเรื่องการคนควาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวิชาการดานการเกษตรและการแปรรูป ประชาสังคมสรางความเขมแข็ง 
ชวยสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสรางความเชื่อมโยงระหวางชุมชน ประชาชนและธุรกิจชุมชน ลงมือทําเรียนรู เขาใจ ตองการและลงมือทําเปนเจาของผลิตภัณฑ 
เปนผูผลิต ใหบริการ ดําเนินธุรกิจ ใหสรรพกําลังทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อเปนสะพาน
ที่จะนําพาชุมชนท่ัวประเทศกาวขามสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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 ผศ .ดร .นค รินทร   พ ริบไหว ผู  ช  วยอ ธิการบดี                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ร วมพิธี เป ดนิทรรศการ
และแถลงข าวการค นพบเห็ดชนิดใหมของโลกที่ ได รับ
พระราชทาน ช่ือจากสม เ ด็จพระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีวา “เหด็ทรฟัเฟลขาวเทพสคุนธ” ในการนี้
ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับศ.ดร.สายสมร ลํายอง 
หัวหนาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหมและทีมนักวิจัยผูคนพบเห็ดชนิดนี้ ณ หองประชุม
พระยาศรวีสิารวาจา สาํนกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา

 ผศ.ดร.สมบตั ิ สงิฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมทําดีเพื่อพอ รวมพล
คนจิตอาสารวมพัฒนาสระอโนดาต ณ พื้นที่สระอโนดาต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคณะร วมกิจกรรมในการนี้  รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนํานักศึกษาสโมสรนักศึกษา
รวมกนัพฒันาทัศนยีภาพปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณสระอโนดาตมหาวทิยาลยั                        
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการดําเนินงานตามแนวทางตามศาสตรของพระราชาเพื่อ
ใหอาจารย บุคลากร นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาฟนฟู                   
สระอโนดาตที่อยูคูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมายาวนาน
ดวยการมีจิตอาสามุงมั่นสรางประโยชนแกสวนรวม

 เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
ตอนรบัคณะผูบรหิารจาก Policy Research Office of Kunming 
Municipality Party Committeeเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสเข าศึกษาดูงานและเยี่ ยมชม
มหาวิทยาลัยเพ่ือปรึกษาหารือทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ของเมอืงเชยีงใหม ณ หองประชมุเอือ้งสายมานพระอนิทร ชัน้ ๒  
อาคารเทพรตันราชสดุา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม 

 บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ
ประชาชนในชุมชนใกลเคียงพรอมใจทําความดีรวมบริจาค
โลหิตในกิจกรรม “บริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย”                      
ซึง่จัดขึน้โดยกองพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
รวมกับ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม และ
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐                  
ณ จุดรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                       
อ.เมือง จ.เชียงใหม มีผูรวมบริจาคโลหิตจํานวนมากโดยโลหิต
ท่ีไดจากการรับบริจาคในครั้งน้ีจะไดนําไปใชในการรักษา
ผู ปวยจํานวนมากที่ตองการโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งใน
ปจจุบันประสบปญหาโลหิตสําหรับรักษาผู ปวยขาดแคลน
อยางมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดจัดกิจกรรม
ดังกลาวขึ้นเพื่อใหบุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
โดยรอบมหาวิทยาลั ย ได มี โอกาสทํ าความดีป ลูกฝ  ง
การมี จิตสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของสังคมและสวนรวม 
โดยมีผูรวมบริจาคโลหิตจํานวน ๑๖๗ คน ไดรับบริจาคโลหิต
จาํนวน ๑๑๒ ยนูติ คดิเปนปรมิาตร ๔๔,๘๐๐ ซซี ีโดยภาคบรกิาร
โลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม และเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหมจะไดทําการเก็บรักษาเพื่อสํารองไวใชในการรักษา
พยาบาลผูปวยตอไป

 ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม จัดโครงการ “เปดโลกกิจกรรม”ประจําป 

๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิดการพัฒนา

ในดานตางๆ ทั้งทางดานความคิดความสามารถและประสบการณในการทํางานเปนหมูคณะ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรม การจําหนาย 

สินคาและอาหารมากมาย จากชมรมนักศึกษา กวา ๔๖ ชมรม พรอมกันนี้รักษาราชการแทนอธิการบดี ไดเปนประธานมอบโลและเกียรติบัตรใหกับนักศึกษา 

จากกิจกรรม “ฮวมใจสรางสรรค สานสัมพันธไมตรี สามัคคี CMRU” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

โดยสาขาวิชาที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ ไดแก สาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๒ ไดแก สาขาวิชานิติศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๓  ไดแก สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จัดพิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและ

ทดลองสอนในโรงเรียนในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA – Teacher Project) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสายมาน

พระอินทร ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี  มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชยีงใหม ใหเกยีรติเปนประธานในพธีิปจฉมินเิทศ พรอมมอบเกียรตบิตัรใหแกนกัศึกษาทีเ่ขารวมโครงการโดยม ี อ.ดร.ปวณีา โฆษิโต ผูอํานวยการ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ, วาที่รอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ผูอํานวยการศูนยภาษา พรอมทั้งคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ

คณาจารยจากโรงเรียนยุพราช เขารวมงานในครั้งนี้ดวยหลังจากที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส จํานวน ๖ คน ที่เขารวมโครงการดังกลาว เสร็จสิ้นระยะเวลาการสอนและ

ทดลองสอน เปนเวลา ๑ เดือน (ระหวางวันท่ี ๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม ในงานน้ี นักศึกษาไดมีโอกาส

แลกเปลีย่นประสบการณของตนเองในตลอดระยะเวลาทีเ่ขารวมโครงการ ทัง้ดานทกัษะการปรบัตัวการดําเนินชวิีตการเรยีนการสอนและฝกทกัษะการใช

ภาษาอังกฤษ เพื่อนําประสบการณที่ไดรับไปปรับใชกับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาตอไปในอนาคต

 ผศ.พรพมิล วงศสขุ รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม เปนประธาน
เปดการประชมุสัมมนาระบบและกลไกการเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เมือ่วนัศกุร
ที ่๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว เชียงใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เปดเผยวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจัดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเขาศึกษา
ตอเนื่องมาเปนประจําในทุกปการศึกษาและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกโรงเรียน
ทุกหนวยงานสถานศึกษาและในป ๒๕๖๐ น้ีเปนอีกครั้งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดรวมหารือและรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ
ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมโดยในปนีท้างมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหมไดรบัเกยีรติ                                     
จาก ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการเปนวิทยากรชี้แจงแนะนํา
ระบบการคดัเลือกเขาศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาระบบใหม ซ่ึงจะเริม่ตนใชในปการศกึษา ๒๕๖๑ 
เปนครั้งแรกในระบบ TCAS ในการนี้ นางเสารคํา เมืองแกว รักษาราชการแทนรองผูอํานวย
การ สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย นางสาวรักษิณา  
วงคชัยขันธ  นักวิชาการศึกษา งานรับเขานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยังได
บรรยายเรื่องรูปแบบการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและระบบการรับสมัคร
นักศึกษา เพื่อสร างความเข าใจการระบบการรับเข านักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
โดยมีผู อํานวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนตางๆ ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ เขารวมการประชุมกวา ๑๖๐ คน



   ทวงทํานองเพลงที่มีเนื้อรองวา “กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ” กับ “ดนตรีนั้นคือชีวิต” 
ยงัคงเปนจรงิเชนนัน้เสมอเมือ่ไดเหน็รอยย้ิมแหงความสขุของนองๆ นักศกึษาคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่พรอมใจกันมารวมรอง – เตน – เลนกีฬา
ในกิจกรรมสืบสานกีฬาพื้นบานและประกวดรองเพลงลูกทุงไทยตานภัยยาเสพติดซึ่งสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดขึ้น
เมื่อวันเสาร ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหคนรุนใหมไดรวมกัน
สบืสานประเพณกีฬีาพืน้บานปลกูฝง ความสมัครสมานสามคัคใีหนกัศกึษา ณ บริเวณสนามฟตุบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการแขงขันกีฬาพื้นบาน
หลายชนิด อาทิ วิ่งซุปเปอรแมน จักรยานคนจน วิ่งกระสอบ วิ่ง ๕ คน ๖ ขา กินวิบาก ชักเยอ                    
และการประกวดรองเพลงลูกทุงซึ่งเปนกิจกรรมนันทนาการที่ไมเพียงใหความสุขแตเปน
กิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพทั้งในดานรางกาย อารมณ จิตใจ ฝกความอดทน สรางเสริม
ประสบการณในการดําเนินงาน การเรียนรูเพ่ือแกไขปญหาและสรางความสามคัคีใหกบันกัศกึษา
นอกเหนือจากการเรียนรูดานวิชาการในหองเรียนโดยไมพึ่งพายาเสพติด
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 เห็นนองๆ มคีวามสขุกบัการเลนกฬีาและสนกุสนานกบัดนตรีแบบนีแ้ลว กร็ูสกึมคีวามสขุไปดวย นบัวาเปนแบบอยางทีด่ขีองคนรุนใหม 
ที่ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลจากอบายมุข มีจิตใจที่แจมใส และรางกายที่แข็งแรง ฉบับหนาชาวรั้วดําเหลืองจะมีเร่ืองราวใด
ในรั้วมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมมาพดูคยุกัน  ตดิตามกนัไดในพงิคราชภัฏคะ

 เริม่ตนที ่ นางสาวธญัญรตัน โมลงั นกัศกึษานองใหมชัน้ปท่ี ๑  สาขาวชิาภาษาญีปุ่น เลาวา “ในกจิกรรม
การแขงขนักฬีาครัง้นีไ้ดมสีวนรวมในการเดนิขบวน แขงขนักีฬาพืน้บาน เปนกองเชยีรใหเพือ่นๆทีแ่ขงขันในรายการอืน่
ดวยคะ รูสกึชอบมากทีไ่ดมสีวนรวมกบักจิกรรมในครัง้นี ้ ซ่ึงนอกจากไดเลนกีฬาแลวยงัไดรบัชมการประกวดรองเพลง
ลูกทุงดวยมีความสุขมากคะการเขากิจกรรมทําใหเรารูจักการทํางานรวมกันกับเพื่อนๆในสาขาตั้งแตการชวยกัน
ออกแบบซุมรวมไปถึงการลงแขงขันกีฬาแตละประเภทสิ่งเหลาน้ีทําใหพวกเราความสามัคคีกันมากขึ้นยิ่งไปกวานั้น
กิจกรรมนี้ทําใหเราไดรวมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆตางสาขาดวยซึ่งแมผลออกมาไมวาจะแพหรือชนะสิ่งท่ีเราไดรับคือ
มิตรภาพและความสุขจากการทํากิจกรรมรวมกันคะคิดวากีฬานอกจากจะมีประโยชนทําใหรางกายแข็งแรง
แลวยังทาํใหเรามมีติรสัมพนัธทีดี่ตอเพือ่นท่ีรวมเลนกฬีาอกีดวยคะ

 ทางดานหนุมนอยยิ้มหวานจาก สาขาวิชาดนตรีสากล นายณัฐวุฒิ ใจศิลป พูดถึงกิจกรรมครั้งน้ีวา                        
“ในกิจกรรมครัง้นีเ้ปนวนัทีผ่มรูสกึวามคีวามสขุและไดทาํอะไรท่ีไมเคยทาํครบัมีโอกาสไดเขารวมแขงตลีอจักรยานหรอื
ในชื่อการแขงขันวาจักรยานคนจนซึ่งเปนกีฬาที่สนุกมากมันไมใชแคการออกกําลังกายแตคือไดยิ้ม ไดหัวเราะ 
ไดแกไขปญหาเปนสิ่งที่สนุกมากรวมทั้งยังไดรวมการประกวดหางเคร่ืองวงดนตรีลูกทุงทุกอยางที่ไดทําสอนผม
ใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ในการทํางานรวมกับผูอื่นทําใหมีความสามัคคีในหมูคณะ กอนจะแขงขันพวกเราทุกคน
ตองทําซุมก็ตองใชความคิดสรางสรรคมีการใชความคิด ลงมือ ลงแรงผมคิดวาการเลนกีฬาทําใหเราไดมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มคีวามสามคัค ี ไดรูจกักฎกตกิา  รูแพ รูชนะ รูอภัยซ่ึงเปนพืน้ฐานทีดี่ในการอยูรวมกบัผูอืน่ในสังคมครบั”

 สวนสาวสวยจาก สาขาวชิาฝรัง่เศสธรุกจิ นางสาวสุวนนัท ขาวแดง กลาวดวยรอยยิม้วา “กจิกรรมครัง้นีม้ี
สวนรวมในการชวยคดิทาเตน สอนเตน และแตงหนาใหแดนซเซอรในการประกวดรองเพลงดวยคะคิดวาการทํากจิกรรม
ใหอะไรหลายๆอยางกับตัวเรา ทัง้การรูจกัคิดวางแผน ทาํงานอยางเปนระบบ ทาํใหเรามสีตแิละมคีวามสามคัคกีนัในหมูคณะ
มากยิ่งขึ้น กิจกรรมทําใหไดมารูจักเพื่อนๆตางสาขา และการเลนกีฬาแบบสนุกรูแพรูชนะรูอภัยเพราะสวนตัวคิดวา
กีฬามีประโยชนอยางมากทําใหรางกายเราแข็งแรงและทําใหเราไดฝกพัฒนาการในการเลนกีฬา รูวิธีกติกาการเลน
ที่ถูกตองซ่ึงเปนกจิกรรมทีด่มีากๆ คะ”

 ปดทายที ่ตวัแทนจาก สาขาวชิาภาษาไทย นายศภุกร ใจคาํ เอยวา “ผมไดมสีวนรวมในการแขงขนัวิง่กระสอบ 
ชักเยอ และการแขงกองเชียรวันนี้สนุกและมีความสุขมากครับคิดวากิจกรรมน้ีสรางความสนุกสนาน ความสามัคคี
ในหมูคณะ ความเปนนํา้หนึง่ใจเดยีวกนั ความอดทนอดกลัน้ ความตัง้ใจในส่ิงทีเ่รารกั และความพยายาม ผมคดิวากีฬา
สรางความอดทน สรางความสามคัค ี และชวยสรางสขุภาพกายและสขุภาพใจใหดแีละพัฒนาใหดมีากยิง่ขึน้อยากให
เพือ่นๆทกุคน หนัมาออกกาํลงักายกนัเยอะๆ เลนกฬีาใหมากข้ึนเพราะเปนสิง่ทีทํ่าแลวสนกุแถมสขุภาพดีดวยครบั”
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 ผศ.พรพิมล วงศสขุ รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการปลูกตนไมและปลอยปลา

ถวายเปนพระกศุล เนือ่งในโอกาสทีพ่ระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  

พระวรราชาทนิดัดามาตุ ทรงเจรญิพระชนัษา ๖๐ ป (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

ณ อาคารที่พักพักผูปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๖๐ ที่ผานมา โดยคณะผูบริหาร บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมปลอยปลานิลจํานวน ๖๐๑ ตัว 

ณ อางเก็บนํ้าเวียงบัว ปลูกตนอินทนิล จํานวน ๖๑ ตน ณ บริเวณ

อาคารอเนกประสงค ดานภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) 

ปลูกหญาแฝก พืชอนุรักษ ดิน น้ําและผืนปา จํานวน ๖,๖๐๐ ตน                                               

เพือ่รวมสาํนกึในพระกรณุาธคิณุทีท่รงมตีอปวงชนชาวไทย อาท ิทรงเปน

องคอุปถัมภโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย 

ตั้ งแต ป   ๒๕๓๗ ทรงดํารงตําแหน งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ 

ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โดยไดประทาน

ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยมาตั้งแตป ๒๕๓๘ และเสด็จไป

ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาค



 นับวาเปนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับความสําเร็จของนักกีฬาหนุม
นกัศกึษารัว้ดําเหลอืง นายณฐัพนัเลศิ เอือ้อภญิญกลุ นกัศกึษาภาควชิานเิทศศาสตร คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ซึง่ควารางวลัเหรยีญทอง การแขงขนักฬีาประเภทปนส้ันยิงชา
บคุคลชาย ๕๐ เมตร”จากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย มาครองไดสําเร็จ 

 พบกันฉบับนี้ พิงคราชภัฏ จึงขอควาตัวนักกีฬาทีมชาติดาวรุงดวงใหมมาพูดคุยถึง
ความสาํเรจ็ในครัง้นี ้โดย นองมิกกี ้หรือ นายณฐัพนัเลิศ เอือ้อภญิญกลุ ไดกลาวถงึการแขงขนักีฬายงิปนวา 
“สําหรับการแขงขันกีฬาซีเกมสในครั้งนี้เปนการควาเหรียญทองเหรียญแรกในการแขงขันรายการ
ในตางประเทศของผมเพราะปที่แลวผมก็มีโอกาสไดไปแขงขันในรายการซีเกมสเชนกัน ณ ประเทศ
สิงคโปร ซึ่ง ณ วินาทีน้ันผมก็คิดวาผมประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแลวตอนนั้นก็รู สึกวา
ดีใจมากแลวครับพอครั้งน้ีไดลงแขงอีกคร้ัง และไดมีโอกาสควาเหรียญทองก็ยิ่งรูสึกดีใจมากที่สุด
ในชีวิตเลยและจะพยายามตั้งใจทําให ดีที่สุดต อไปเพราะผมมีความฝ นว าอยากลงแข ง
โอลิมปก เพราะเปนการแขงขันสูงสุดของวงการกีฬาจะพยายามอยางเต็มที่ครับการยิงปนเปน

 ความชอบของผมตัง้แตเดก็เพราะผมชอบความทาทายเสนหของการยงิปนคอืการทีไ่ดฝกสมาธิ 
ผมรู สึกวากีฬาชนิดนี้ชวยใหผมมีสมาธิมีสติมากข้ึนและการฝกฝนนี้สามารถนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดเริ่มฝกซอมอยางจริงจัง ต้ังแต ป ๒๕๕๓ จนไดมีโอกาสเร่ิมแขงขันระดับจังหวัด 
ไปจนถงึกฬีาแหงชาตแิละมโีอกาสไดลงแขงซเีกมสครบั สาํหรบักฬีาชนดินีค้อืตองมรีะบบความปลอดภยั
ในการฝกซอมรวมทั้งการมีวินัยและหมั่นฝกซอมนักกีฬาทุกคนตองหมั่นออกกําลังกายเสริมสราง
กลามเนื้อฝกความอดทนอยากฝากถึงเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่มีความฝนอยากเปนนักกีฬาวา ตองมีใจ
ที่มุงม่ันอยางมากเพราะวาในการเริ่มตนฝกซอมจะเปนสถานการณที่คิดวาอาจจะมองดูนาเบื่อ
สําหรับหลายๆ คน เพราะตองใชเวลาในการฝกซอมนานมาก กวาจะไดมีโอกาสลงแขงขัน 
ดงันัน้ ตองเริม่จากมคีวามอดทน มวีนิยั เพ่ือทาํงานชิน้สาํคญัของเราใหประสบความสาํเรจ็มากทีส่ดุครบั

 สวัสดีคะทานผูอานพิงคราชภัฏ พบกันเชนเคยกับขาวสารรอบรั้วดําเหลือง เริ่มตนฉบับ
เดอืนกันยายนนีด้วยเรือ่งนายนิดขีองประชาคมชาวราชภฏั ภายหลังการประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม (ก.บ.) อ.ดร.ถนดั  บุญชยั รองอธกิารบด ีในฐานะประธานคณะกรรมการ
ศึกษาขอมูลและความเปนไปไดในการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เปดเผยวา ผศ.พรพมิล วงศสุข รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมไดนาํเสนอ
ผลการศกึษาของคณะกรรมการฯเม่ือวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมา ตอทีป่ระชมุ ดังนี้
 ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการ รวมถึงญาติสายตรง ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 
ท้ังนี้ หลักเกณฑและวธิกีารเบิกจายใหอางองิจากกฎหมายท่ีใชสําหรับขาราชการ
 ๒. อตัราคารกัษาพยาบาลสําหรับพนกังานมหาวทิยาลัยหรือพนกังานราชการ กําหนดให
สามารถเบิกจายคารกัษาพยาบาลไดในวงเงินคนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอปงบประมาณและไมจํากดั
จาํนวนครัง้ โดยอัตรานีร้วมถงึญาตสิายตรง ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบตุรท่ีชอบดวยกฎหมาย 
ทัง้นี ้ใหเบิกจายคารกัษาพยาบาลจากแหลงอืน่ตามสทิธิท์ีต่นพงึไดรบัเสยีกอน (ถาม)ี สวนทีเ่กินจากสทิธิ์
จงึใหนาํมาเบิกจากสวสัดกิารของมหาวทิยาลัย

 ผศ. พรพิมล วงศสุข เปดเผยตอไปวาที่ประชุม ก.บ.ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให
ดําเนินการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการตามที่
คณะกรรมการฯ นําเสนอโดยเริม่ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป ทัง้นี ้ ข้ันตอนตอจากนีไ้ป 
กองบริหารงานบุคคลจะไดจัดทําระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) และสภามหาวทิยาลัยตามลําดบัตอไป

 ขาวตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                  
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทีม oh  my  Gosh 
ท่ีไดรบัรางวัลชนะเลิศ รุน junior และทมี  HEYDAY  
ไดรบัรางวลัชนะเลิศรุน p-teenage จากการแขงขัน  
To Be Number ๑ Dancercise ChiangMai ๒๐๑๘

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ณ  ลานโปรโมชั่น อุทยานการคากาดสวนแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชยีงใหม รอบชงิแชมปจงัหวดัเชยีงใหม ซึง่มี นายสุรเชษฐ  จนัทรอวน นายธนงักร  ธัญกรพสิษิฐ  
นายณัฏฐพล  สมบูรณทวีสุข นายเจษฎา  ไชยวงศ เปนครูผูฝกสอน และมีนางวรารัตน  หมอดู  
นายจักรฤกษ   แสนใจ เปนครูผูควบคุมทีม โดยทั้ง ๒ ทีม จะไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 
รอบชิงแชมประดับภาคเหนอื ในวนัท่ี ๒๕ – ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ณ อุทยานการคากาดสวนแกว 
จงัหวัดเชยีงใหม  รวมสงกําลังใจให ทีม oh  my  Gosh และ ทีม HEYDAY ดวยนะคะ

 ปดทายดวยอกีหนึง่ขาวด ี อ.อาํนาจ โกวรรณ ผูอาํนวยการสาํนกัดิจทิลัเพ่ือการศกึษา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ 
เปดเผยวา ตามท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหมไดรวมโครงการจดัอนัดบั Webometric Cybermetrics 
Lab แหงสภาวจัิย CSIC ท่ีทําการจดัอันดบัคณุภาพของมหาวทิยาลัยท่ัวโลกโดยวดัจากคณุภาพทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทําการจัดอันดับสองครั้งคือวงรอบเดือนมกราคมและวงรอบเดือน
กรกฎาคมของทุกป โดยในวงรอบเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี ้ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหมไดถูกจดั
อนัดบัใหอยูในอนัดบัท่ี ๕ ของกลุมมหาวทิยาลัยราชภัฏ และเปนอนัดบัท่ี ๔๔ ของมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ

 ในฉบบัหนาจะมีขาวสารใดมาบอกกลาวตดิตามไดในพิงคราชภัฏนะคะ

 และอยากฝากถึงทกุคนในเร่ืองของการออกกาํลงักาย
ในฐานะที่ผมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมซึ่งได
สนับสนุนผมใหประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาและเปน
มหาวิทยาลัยที่มียุทธศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางเสริมสุขภาพขอใหทุกคนหันมาออกกําลังกายเพราะใน
ชีวิตประจําวันเราเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนจากการทํางาน
อยากใหใชเวลาวางจากการทาํหนาทีแ่ตละวนัหนัมาออกกําลงักาย
เพราะการออกกําลังกายชวยใหเรามีสุขภาพท่ีแข็งแรงและ
สุขภาพที่ดีคือสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนชีวิตครับ”

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ขอแสดงความยินดี
กับนองมิกกี้นักศึกษาคนเกงซึ่งเปนความภาคภูมิใจของ
ประเทศไทยและประชาคมชาวราชภัฏ อีกครั้งคะ 

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๙๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากวารสารรายสามเดือน ปที่ ๕๒

สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน

 สวัสดีคะทานผูอาน พบกันฉบับนี้เปดประตูสูอาเซียนกลับมาตามคําสัญญาวาดวยเร่ืองของ
สถาปตยกรรมชาตอิาเซยีน หลงัจากฉบับทีผ่านมาไดไปสาํรวจความงดงามของสถาปตยกรรมและลกัษณะบานเรอืน
ที่อยูอาศัยของดินแดนแหงความสงบสุขเนการาบรูไนดารุสซาลาม ครั้งนี้ พิงคราชภัฏ พาทานผูอาน 
มาเรียนรูและสัมผัสกับบรรยากาศบานเรือนชมความงดงามทางสถาปตยกรรมของกัมพูชากันคะ

 ชนบทสมัยใหมในกัมพูชา ชาวบานมักอยูอาศัยในบานทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตามจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว สรางดวยไมหรือไมไผ นิยมยกสูง มีบันไดไมสําหรับขึ้นบาน โดยทั่วไปมักแบงเปนสามหอง 
กั้นดวยฟากไมไผ 

 สถาปตยกรรมทีพ่บเหน็ในศาสนสถานสมยัพระนครมกัสรางดวยหนิ รวมทัง้ใชสัญลกัษณทางศาสนา
ในการตกแตงคะ โดยมีการถายทอดเรื่องเลาทางศาสนาไวบนผนัง เปนความงดงามทางสถาปตยกรรมที่
ประณีตและสวยงามเปนเอกลักษณทีเดียวคะ

 ในครัง้หนา พงิคราชภฏั จะพาทกุทานไปชมสถาปตยกรรมของแผนดนิหลากวัฒนธรรม สาธารณรฐั
อนิโดนเีซยี มาติดตามไดในฉบับหนานะคะ

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๑

 รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ฉบับนี้ พบกันในเดือนกันยายน 
ซึ่งมีวนัสาํคญัของเยาวชนนัน่คอื “วนัเยาวชนแหงชาต”ิ คะ           

 สาํหรบัประเทศไทย คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วันที ่๑๘ มถุินายน 

๒๕๒๘ กาํหนดใหวนัที ่๒๐ กนัยายนของทกุป เปนวนัเยาวชนแหงชาติ 
โดยถือวาเปนวันที่เปนสิริมงคล อันเนื่องมาจากตรงกับวันคลายวัน
พระราชสมภพของพระมหากษตัรยิแหงราชวงคจักรถีงึสองพระองค คอื

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราชสมภพ 

เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๙๖

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานนัทมหิดล ทรงพระราชสมภพ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘  และพระมหากษัตริยทั้งสอง
พระองค ไดขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว

 โดยวันเยาวชนแหงชาติ ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเยาวชน ชวงอายุ 

๑๕ – ๒๕ ป ไดตระหนักนึกความสําคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชน พัฒนาประเทศ ตลอดจนใหประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึง
ความสําคัญต อประเทศชาติทั้ งในดานคุณภาพและคุณธรรมให
นโยบายสงเสริมและพัฒนาเยาวชนดําเนินไปอยางตอเน่ืองสัมฤทธิ์ผล

         ขอขอบคณุขอมลูจาก http://www.tlcthai.com

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๑๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT




