


 ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา ดวยศักยภาพของคณาจารยประจําที่มีขีดความสามารถ
และสมรรถนะในดานวิชาการ สามารถสรางสรรคองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดการศึกษาและบริการวิชาการไดเปนอยางดี ทั้งในรูปแบบการวิจัย 
การฝกอบรม การสรางนวัตกรรมและรูปแบบตางๆ ตามความถนัดของคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศขึ้น 
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งเปนการเปดโอกาสใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดแสดงศักยภาพดานวิชาการอยางเต็ม
กาํลงัความสามารถ โดยรูปแบบการทาํงานจะมีผูอาํนวยการศนูยความเปนเลศิ มคีณะกรรมการดําเนนิงานศูนยความเปนเลศิ อยูภายใตการดแูลของคณะหรือวทิยาลยั 
ดวยการสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จากทางมหาวิทยาลัย เพื่อใหศูนยความเปนเลิศสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงไดมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ จํานวน ๖ ศูนย ไดแก 
 ๑.  ศูนยความเปนเลิศดานบูรณาการงานวิจัยสูทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการและจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และนําไปสู 
การใชประโยชนจากผลงานวิจัยเพื่อใหตรงกับความตองการในการแกปญหาของชุมชนไดอยางแทจริง ตามนโยบายการพัฒนาองคความรู ดานงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัพรอมกบัการพัฒนาชมุชนทองถิน่ โดยหนึง่ในภารกจิดานการวจิยัคอื การสราง การตอยอด และการขยายผลการวิจยัไปสูการดาํเนนิงานของชมุชนทองถ่ิน 
ทัง้เชงิพาณชิย สงัคม และสิง่แวดลอม โดยมุงสงเสรมิพืน้ท่ีรอบทีต้ั่งของมหาวทิยาลยัเปนพืน้ทีร่วมมอืในการพฒันาทองถิน่ผานกระบวนการเรยีนรูและสรางองคความรู 
ร  วมกันระหว  างนักวิชาการของมหาวิทยาลัย  ชุมชน ชาวบ าน รวมถึ งหน วยงานภาครัฐ  โดยอยู ภายใต การดูแลของคณะวิทยาการจัดการ 
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกฤษ  ธาราพิทักษวงค เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
  ๒. ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช มีหนาที่ดําเนินการสรางนักวิจัยที่มีความชํานาญใหมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช 
จากภาคสวนตางๆ และดําเนินการวิจัยทางดานประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพพืชที่เปนกลุมวิจัย (Research Group) ผลิตผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช 
ในลักษณะมุงเปา (Targeted Research) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของประเทศ ทั้งสรางกลุมนักวิจัยใหมีการดําเนินการวิจัยที่มี
ลักษณะบูรณาการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพพืชในลักษณะเครือขายทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหวางสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือขายระหวาง
สถาบันการศึกษาตางประเทศ และสามารถถายทอดองคความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพพืชใหกับทองถิ่นและผูสนใจ พัฒนาตอยอดและขยายผลการวิจัย 
ท า ง ด  า น เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ พื ช ไ ป สู  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย   โ ด ย อ ยู  ภ า ย ใ ต  ก า ร ดู แ ล ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
 ๓. ศูนยความเปนเลิศดานการประยุกตใชวัสดุนาโน มุงเนนการสรางและถายทอดองคความรูทางดานวัสดุนาโนใหมีความโดดเดนเฉพาะทาง 
โดยการพฒันาองคความรูการประยกุตใชวสัดุนาโน ผานการทาํผลงานวจิยั รวมทัง้การประยกุตใชวสัดนุาโนใหสามารถตอบสนองความตองการของทองถิน่ จนนาํไปสู 
การตอยอดและขยายผลการวิจัยทางดานวัสดุนาโนไปสู การดําเนินงานเชิงพาณิชย โดยอยู ภายใตการดูแลของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  รักสุจริต เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
 ๔. ศนูยความเปนเลศิดานความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่ มุงเนนการสรางและถายทอดองคความรูทางดานความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่ 
มีความโดดเดนเฉพาะทาง โดยการพฒันาองคความรูการประยกุตใชทางดานความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่ เชน การอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิน่ 
การสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นผานการทําผลงานวิจัย รวมถึงการประยุกตใชความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นได จนนําไปสูการตอยอดและขยายผลการวิจัยทางดานความหลากหลายทางชีวภาพไปสูการดําเนินงานเชิงพาณิชย โดยอยูภายใตการดูแล
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี อาจารย ดร.ทัตพร  คุณประดิษฐ เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
 ๕. ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ดําเนินการประสานหนวยงานทองถิ่น ชุมชน ผูประกอบการ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงาน
ภาครัฐและเครือขายทางธุรกิจ เพื่อสรางความรวมมือในการบริการวิชาการ ดําเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จัดองคความรูอยางเปนระบบ นําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจใหตรงกับความตองการในการแกไขปญหาของชุมชนและทองถิ่นไดอยางแทจริง โดยอยู ภายใตการดูแลของคณะวิทยาการจัดการ 
มีอาจารยจิรเดช  วันชูเพลา เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
 ๖. ศนูยความเปนเลศิดานดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานลานนา ดาํเนนิการสรางนกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญดานดนตรแีละนาฏศลิปลานนา และดาํเนนิการวจัิย 
เพื่อสํารวจองคความรู ตลอดจนบูรณาการองคความรูดนตรีและนาฏศิลปลานนาในภาคสวนที่เกี่ยวของ ผลิตผลงานวิชาการดานดนตรีและนาฏศิลปลานนาทั้ง 
รูปแบบอนุรักษและสรางสรรคเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ สรางเครือขายครูภูมิปญญา นักวิชาการและดนตรีนาฏศิลปลานนา สํารวจจัดเก็บขอมูล 
ในลกัษณะแผนทีท่างวฒันธรรม ตลอดจนสรางเครอืขายนกัวชิาการดานดนตรลีานนารปูแบบการศกึษามนุษยดนตรวิีทยาระดบันานาชาต ิ พรอมจดัตัง้หอจดหมายเหตุ 
ดนตรีและนาฏศิลปลานนา เพื่อจัดเก็บขอมูลภูมิปญญาและเผยแพรในรูปแบบออนไลน จัดการสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรองคความรูดนตรี
และนาฏศลิปลานนาสูสาธารณชน โดยอยูภายใตการดแูลของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม ีอาจารยสงกรานต สมจนัทร เปนผูอาํนวยการศนูยความเปนเลศิฯ

ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดังกลาวถือไดวาเปนการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดังปรัชญาที่วา “การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาทองถิ่น”



P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก ผศ.ดร.ชาตร� มณีโกศล รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

 สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน เขาสูเดือนมกราคมพุทธศักราช ๒๕๖๑ เริ่มตนสิ่งดี ๆ ทั้งในดาน การเรียน การทํางาน 
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวยจิตใจเบิกบาน เปนสุข พรอมทําหนาที่ในความรับผิดชอบอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อความสําเร็จ
เปนบัณฑิตที่ดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะนักศึกษา สรางสรรคผลงานดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อความกาวหนาในฐานะ
คณาจารยและบุคลากร อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสถาบันอันทรงคุณคาแหงนี้ ดังวิสัยทัศนที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครู และเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
 สอดคลองกบัวสิยัทศันดงักลาวมหาวทิยาลยัจงึไดสนบัสนนุใหมกีารจัดตัง้ศนูยความเปนเลศิ เพือ่ดาํเนนิการขับเคลือ่นใหเกดิการพฒันา 
คุณภาพวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งเปนการเปดโอกาสใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย ไดแสดงศักยภาพดานวิชาการ ดวยการสนับสนุน 
งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จากทางมหาวิทยาลัย เพื่อใหศูนยความเปนเลิศสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ศูนย ไดแก ศูนยความเปนเลิศดานบูรณาการงานวิจัยสูทองถิ่น ศูนยความเปนเลิศ 
ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนยความเปนเลิศดานการประยุกตใชวัสดุนาโน ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในทองถิ่น ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ และศูนยความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานลานนา 
โดยรปูแบบการทาํงาน จะมีผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศมีคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งอยูภายใตการดูแลของคณะ / วิทยาลัย 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีเปด โครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุนที่ ๑๓ ขึ้น ซึ่งเปนโครงการเรงดวนที่รัฐบาล ไดมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามบันทึกความเขาใจรวมกับสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย รวมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งกรรมการ ๔
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                                          
CMRU PHOTO Activities       ๕
เร่ืองเลาจากพ่ีๆ ร้ัวดําเหลืองกับการเดินทางท่ีแสนพิเศษ  ๖ – ๗ 
โครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอน ๘
ภาษาอ ังกฤษระด ับภ ูม ิภาค /มหาว ิทยาล ัย
ราชภัฏเชียงใหม รวมกับหนวยงานรัฐและชุมชน                                       
จัดโครงการ “อันซีนโปงแยงดินแดนมหัศจรรย”                              
รอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ    ๙
เปดประตูสูอาเซียน                 ๑๐
ขอคิดชีวิตยุคดิจิทัล : ใชธนาคารออนไลนอยางไร ใหปลอดภัย ๑๑

คณะผูจัดทํา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง  
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙
ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,              
  ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส
         รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
  คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผูอํานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา  เขียวขุนเนิน,     
  เสาวลักษณ  สามแกว, วัชระ  ไทยบัณฑิตย,
   วัชราวรรณ  กันทา,
พิมพที่  : สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐ 

บริติช เคานซิล  (British Council) เพื่อจัดตั้งศูนยฝกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค มีกลุมเปาหมายคือครู
ผูสอนภาษาองักฤษระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษา สังกัดสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) 
ทางมหาวทิยาลัย จึงไดมอบหมายใหศนูยภาษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม เปนผูประสานดําเนนิการ จดัอบรม

โครงการดังกลาว ในพิธีเปดไดรับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จากโรงเรยีนตาง ๆ  เขารวมพธิเีปด ณ หองประชุมเอือ้งสายสองแสง 
อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



 ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม จํานวน ๑๑ ราย ตั้งแตวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดตามวาระแลว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบ 

ใหเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงใหม จํานวน ๑๑ ราย ดังนี้ 

 ๑.  นายทินกร นําบุญจิตต เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๒.  นายธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๓.  นายนิพนธ คําพา เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๔.  นายบุญรัตน วงศใหญ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๕.  นายบุญวัฒน  อัตชู เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๖.  นายพิสิฏฐ   โคตรสุโพธิ์ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๗.  นางวรรณวดี   มาลําพอง  เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๘.  พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๙.  นายสัญชัย  จตุรสิทธา เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๑๐. นางสาวสายสมร สรอยอินตะ เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 ๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร เปน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

 และสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดนาํความกราบบงัคมทูลพระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้ตอไปแลว บดันี ้ไดมพีระราชโองการ 

โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  

ผูรับสนองพระราชโองการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special Report



 เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยรองอธิการบดี 

คณะผูบริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมเปนเกียรติในพิธีเปด รานไทยเดนมารก สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ในการนี้ไดมีพิธี

ลงนามบนัทกึความรวมมอืของโครงการระหวาง อ.ส.ค. กบัมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม โดยไดรับเกยีรติจาก ดร.ณรงคฤทธ์ิ วงศสวุรรณ ผูอาํนวยการ 

อ.ส.ค. รวมลงนามและรวมเปนเกียรติในพิธีเปดการจัดตั้งสถานประกอบการรานไทยเดนมารคในมหาวิทยาลัยน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางใน

การดําเนินโครงการเปนแหลงบูรณาการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเปนอาชีพพระราชทานใหมีความมั่นคงยั่งยืนรวมถึงเปนการสงเสริมให

นักศึกษาไดบริโภคผลิตภัณฑนมที่มีคุณภาพและเปนแหลงเรียนรูระบบการดําเนินธุรกิจที่มีศักยภาพใหแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมไดพิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยใหแกผูประกอบการรายที่ อ.ส.ค. กําหนดเพื่อจัดตั้งสถานประกอบการรานไทยเดนมารค

ทางดาน ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา การดําเนินการโครงการรานไทยเดนมารกครั้งนี้ 

อ.ส.ค.ไดมแีนวทางในการสงเสรมิใหนกัศกึษาของมหาวทิยาลัยไดศึกษาเรียนรูระบบการบรหิารจดัการและระบบการดาํเนนิธรุกจิของรานไทยเดนมารก 

คอืใหเกดิการแลกเปลีย่นตอยอดและสามารถพฒันาองคความรูในดานการประกอบธรุกจิและเปดโอกาสใหนกัศกึษามโีอกาสไดเขาศกึษาดงูานเกีย่วกบั 

กระบวนการผลิตการดาํเนินการในแขนงตางๆทีเ่กีย่วของอนัจะเปนประโยชนทางการศึกษาในโรงงานผลติผลิตภัณฑนม และสงเสรมิใหนกัศกึษามโีอกาส 

ไดเขารวมฝกงานเพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงโอกาสและประสบการณเหลานี้เปนสิ่งที่ไมสามารถจะหาได

จากตําราทางวิชาการเพียงอยางเดียวจึงนับเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดมิติใหมทางการศึกษาแนวทางการพัฒนาของนักศึกษาไดเปนอยางดี โครงการราน

ไทยเดนมารคจึงนับไดวาเปนความรวมมือของสองหนวยงานที่สําคัญที่จะมีสวนสําคัญในการพัฒนาทางดานกําลังกายกําลังสมอง อีกทั้งยังสอดคลอง 

กับนโยบายในการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาวะนอกเหนือจากการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชนเปนสวนสําคัญ 

ในการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีโดยภายหลังเปดทําการไดรับความสนใจจากบุคลากรนักศึกษาและประชาชนจํานวนมาก

 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยผูบริหารและคณาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติและคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร และผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รวมใหการตอนรับคณะผูบริหารและอาจารยจาก Xi’an Jiaotong University ในโอกาสเดินทาง

มาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนปรึกษาหารือดานการพัฒนา 

ความรวมมือการเรียนการสอนภาษาจีนในหลักสูตร Joint Bachelor Degree Program 

ณ หองรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม               

 เมื่อวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล                  

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                  

ใหเกียรติเปนประธานเปดโครงการดําเนินการเพื่อจัดการความรู  

(Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ “KM แนวปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัย” 

ณ หองประชุมเอ้ืองคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยสํานักงาน

มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีการนําความรูทักษะและประสบการณ

ในการทาํงาน มาแลกเปลีย่นรวมกนัระหวางบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย 

พัฒนาใหเกิดระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการสงเสริม

ใหมีบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรูภายในมหาวทิยาลัย อนันาํไปสู 

การพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน

 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุน

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA – Teacher Project 

5th Batch ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อสังเกตการสอนและ

ทดลองสอนในโรงเรียน กลุ มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ณ หองประชุมเอื้องฟามุย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๑ เปนโครงการสรางความรวมมือรวมกันในการดําเนิน

การแลกเปลีย่นนกัศกึษาครู เพ่ือเปดโอกาสใหนกัศกึษาครู หลกัสตูรครุศาสตร 

ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ไดพัฒนาความรูความสามารถ 

เกบ็เกีย่วประสบการณและทกัษะในการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจน 

ทักษะการสื่อสารในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยัง

เปนการเปดโลกทัศนในมุมมองของการฝกสอน ในระดับภูมิภาค 

ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยา และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ทั่ วไปจะร วมสังเกตการณและฝ กสอน 

ณ ประเทศฟลปิปนสและประเทศอนิโดนเีซยี ระหวางวันที ่๒๒ มกราคม 

– ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   กองพัฒนานักศึกษา 

ดําเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษา 

เพื่อช วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่ เรียนดีมีความประพฤติดีแต 

ขาดแคลนทุนทรัพยใหไดรับขวัญกําลังใจและมีทุนสําหรับใชจายเกี่ยว

กับการศึกษาตอไปโดยไดรับความอนุเคราะหเงินทุนการศึกษาจาก 

คณะกรรมการส ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

๑,๖๑๑,๙๐๐ มูลนิธิ BLOOMING JUNIPER FOUNDATION 

จากประเทศ Switzerland ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กองทุนชวยเหลือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจากการจัดสรรงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจํานวน ๑๐๐,๑๐๐ มีนักศึกษาที่ไดรับ

การพิจารณาและเข า รับทุนการศึกษาในคร้ัง น้ีประกอบด วย 

คณะครุศาสตรจํานวน ๑๐๖ คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวน ๒๒ คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน ๑๙ คน 

คณะวิทยาการจัดการจํานวน ๑๒ คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จํานวน ๓ คน วิทยาลัยนานาชาติจํานวน ๔ คน และวิทยาลัย

แมฮองสอนจํานวน ๑๗ คน

 เมื่ อ วัน ท่ี  ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร .สมบัติ  สิ งฆราช 

รองอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย นายสยาม กนัหาลิลา 

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม อ.เบญจมาศ สันตสวัสดิ์ ผูแทนจากคณะเทคโนโลยี

การเกษตร คณะผูบริหาร และบุคลากรรวมตอนรับ ดร.กัญญา สมบูรณ 

พรอมคณะ โอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาใหแก นางสาวณัฐริกา  

เมืองมา นักศึกษาชั้นปที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม จาํนวน ๑ ทนุ ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หองรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ

เฉลิมพระเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผูบริหาร มร.ชม. รวมเปนเกียรติพิธีเปด ราน ไทย – เดนมารค สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มร.ชม. ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารย Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัด

“KM แนวปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัย”

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา                     

SEA – Teacher Project ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มอบทุนการศึกษาชวยเหลือ

สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี

ดร.กัญญา สมบูรณ มอบทุน ๕๐,๐๐๐ บาท

ชวยเหลือศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕



 ในป ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ไดมอบคําขวัญวันเด็กไดแก “รู คิด รู เทาทัน สรางสรรคเทคโนโลยี” 
เปนประจาํทกุปทีท่กุหนวยงานจะไดมอบความสขุแกเด็กและเยาวชน ในวนัท่ีเดก็ๆ ทุกพืน้ทีต่างรอคอย พงิคราชภฏั ฉบบันีจ้งึขอรวบรวมภาพความสขุ 
กบัการเดินทางของคณะผูบริหาร บคุลากรและนกัศกึษารัว้ดาํเหลืองท่ีเดนิทางไปมอบความสุขใหกบัเยาวชนในพืน้ทีห่างไกลเมือ่วนัที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
ที่ผานมา นําโดย อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานปลอยขบวนคาราวานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เพื่อเดินทางไปจัดกิจกรรมวันเด็กใหกับเยาวชนในพ้ืนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ภายใตโครงการ “เด็กชายแดนแผนดินไทย 
สืบสานพระราชปณิธานของพอ” ในเขตพื้นที่อําเภอแมแจม อําเภออมออย จังหวัดเชียงใหม และในเขตพื้นที่อําเภอสบเมย อําเภอปาย และ 
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน บานแมลอง ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมขอ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมมุใน โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานธี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บางกอก เซฟ แชรริตี้ (แมหลองใต) ศูนยการเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหวยมะโอ โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนชมรมอนรุกัษพทุธศลิปไทย
อนสุรณ (บานแสนคาํลอื) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ ๒ (บานปุงยาม) ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานปายสองแง และศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ (บานน้ําบอสะเป) นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ยังไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเปนเขตพื้นที่ดูแล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอีกดวย

 การเดินทางครั้งนี้ เปนอยางไร และภารกิจมอบความสุขจะสรางความประทับใจแกคณะ
เดนิทางในครัง้นีม้ากเพยีงใด ไปติดตามความรูสึกจากตวัแทนนกัศกึษาท่ีมโีอกาสไดรวมเปนสวนหนึง่ 
ของโครงการจดักจิกรรมวนัเดก็แหงชาตใิหนองๆ ณ ศนูยการเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานแมมใุน 
ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม กันคะ 
 อาจารยเบญจมาศ สันตสวัสดิ์ อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เผยวา “จากการประชมุเพือ่วางแผนการรบัเสดจ็ของโรงเรียน 
ตํารวจตระเวนชายแดนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ประชุมเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมใหกับ 

 การเดินทางครั้งนี้ เปนอยางไร และภารกิจมอบความสุขจะสรางความประทับใจแกคณะ
เดนิทางในครัง้นีม้ากเพยีงใด ไปติดตามความรูสึกจากตวัแทนนกัศกึษาท่ีมโีอกาสไดรวมเปนสวนหนึง่ 
 การเดินทางครั้งนี้ เปนอยางไร และภารกิจมอบความสุขจะสรางความประทับใจแกคณะ
เดนิทางในครัง้นีม้ากเพยีงใด ไปติดตามความรูสึกจากตวัแทนนกัศกึษาท่ีมโีอกาสไดรวมเปนสวนหนึง่ 
 การเดินทางครั้งนี้ เปนอยางไร และภารกิจมอบความสุขจะสรางความประทับใจแกคณะ

ของโครงการจัดกจิกรรมวนัเดก็แหงชาตใิหนองๆ ณ ศนูยการเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานแมมใุน 
ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม กันคะ 
 อาจารยเบญจมาศ สันตสวัสดิ์ อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตํารวจตระเวนชายแดนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ประชุมเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมใหกับ ตํารวจตระเวนชายแดนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ประชุมเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมใหกับ 

เด็ก ๆ ในพื้นที่หางไกลเพื่อใหเด็กไดสนุกสนานกับกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติเทาเทียมกับเด็กในพื้นที่อื่น                      
มหาวทิยาลยัจึงจดัสรรใหแตละหนวยงานในมหาวิทยาลยัเขามามสีวนรวมโดยมกีารมอบอปุกรณการเรยีน 
อุปกรณกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดกิจกรรมนันทนาการซึ่งทางมหาวิทยาลัย ตองขอขอบพระคุณ
ผูรวมสนับสนุนทั้งทุนทรัพยและแรงกายแรงใจจนกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดตามวัตถุประสงคที่วางไวเปน
สิ่งที่เรียกวาสุขใจทั้งผูใหและผูรับจริงๆ คะ”

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 ทางดานนายเจริญชัย ศรีโสดา นายกสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลาถึงการเขารวม
โครงการครั้งนี้วา “รูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการทํา
สิ่งดีๆ ใหกับสังคมซึ่งผมและเพื่อนๆ ไดดําเนินโครงการ
ภายใตการกํากับของ อาจารยเบญจมาศ สันตสวัสดิ์ 
รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย และอาจารยดร.ณัฐวุฒิ 
ครฑุไทย ผูชวยคณบดีงานกจิการนกัศกึษา คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กเห็น

 ทางดาน นางสาวพรรณิภา วงศสายแกว 
นกัศกึษาจากภาควชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เลาวา “ในการเขารวมโครงการ 
ครั้งนี้ มีโอกาสไดทําขนมใหนองๆ รับประทานและไดรวม
นํากิจกรรมกับเด็กๆ รูสึกดีใจที่ไดใชกําลังความสามารถ
ของ เ รา ในการ ทํ าสิ่ ง ดี ๆ  ให  สั งคม  ชุมชนที่ เ ร า 
ไปจัดกิจกรรมนั้นอยูในพื้นที่ชนบทที่หางไกลความเจริญ 
การทํากิจกรรมครั้งนี้จึงถือเปนการสรางฝน สรางความ
สุขใหกับเด็กๆ ไดหลอหลอมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให 

ความสําคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอตนเอง
และสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยตลอดจนการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในแตละปจะมีผูรวมงาน
กวา ๕๐๐ คนในปนีท้างสโมสรนกัศกึษาไดประชาสมัพนัธใน facebook กลุมเกษตรยิง่ใหญ 
ซึ่งเปนกลุมศิษยเกาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรับบริจาคส่ิงของและ 
งบประมาณสนบัสนนุซึง่ผมตองขอขอบคุณศษิยเกานกัศกึษา คณาจารย ตลอดจนเจาหนาที่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และทุกทานที่รวมกันบริจาคและรวมเปนสวนหนึ่งในการ 
สงมอบความสุขใหกับนองๆครับ การเดินทางครั้งนี้ทําใหผมไดรูสึกมีความสุขที่เราได
เปนผูมอบความสุขใหกับเด็กๆ ประทับใจกับทุกสิ่งที่ไดเห็น ทั้งรอยยิ้ม ทั้งเสียงหัวเราะ 
ไดเห็นความสามารถ ความกลาแสดงออกของเด็กๆที่จะเติบโตมาเปนอนาคตของชาติได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดเปนผูใหโอกาส ใหความสุขๆ กับเด็กๆ ผมคิดวาถาหาก
คนในสังคมรูจักการใหจะทําใหสภาพแวดลอมรอบๆตัวเรานาอยูยิ่งขึ้น เพราะบานเมือง
เราจะเต็มไปดวยความเอื้ออาทร และความมีไมตรีจิต ที่ดีตอกัน เกิดประโยชนแก
ประชาชนเปนสําคัญ ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปไดอยางมั่นคง เกิดความรัก ความผูกพัน
ภายในชุมชน และสังคมครับ”

สุขใหกับเด็กๆ ไดหลอหลอมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการให 

การมีจิตอาสา ยิ่งไดเห็นรอยยิ้มของเด็ก เห็นความสุขเวลาที่นองๆ ไดรับอุปกรณการเรียน 
ของเลน และขนมจากเรายิ่งทําใหการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยครั้งนี้ มันหาย เหนื่อยและมัน
คุมคาจริงๆ ที่ไดมา อยางนอยก็เปนจุดเล็กๆ ที่ทําใหเด็กในพื้นที่หางไกลไดรับรูวาเขายังไม
ถูกสังคมทอดทิ้ง และที่มากกวาความสุขที่เราไดมอบสิ่งดีๆ ใหพวกเขา คือการเดินทางมา
ในครั้งนี้ ทําใหเราไดรูสึกวา จริงๆ แลวการไดทําสิ่งดีๆ มันไมใชแคเราไดให และมีคนไดรับ 
แตมันคือ สิ่งที่ทําใหเราสังคมของเรานาอยูมากกวาที่เปน เด็กคือผาสีขาว การที่เราไดสราง
ความสุข และปลูกฝงใหเขารูจักการให และไดรับในสิ่งที่พวกเขาควรไดรับก็เปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งที่จะทําใหเขากลายเปนผูใหญ ที่มีจิตใจออนโยน และเปนคนดีของสังคมได”

และนี่คือเรื่องราวอันนาประทับใจจากตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

กับภารกิจสรางความสุขแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

เรียกวาเปนการเดินทางที่คุมคา เปนความทรงจําที่ดีของผูให

เปนความสุขของผูรับและเปนความสวยงามที่เกิดขึ้นในสังคมคะ

“ศิษยดี ก็ดวยครูดี มีศรัทธา”

ครุศาสตร ยกยองครูดี

เนื่องในงานวันครู ประจําป ๒๕๖๑

 รศ.ว าที่ร อยตรีสกล  แก วศิริ  คณบดี 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เปดเผยวา ดวยคณะครศุาสตรไดพจิารณาและคดัเลือก 
ครผููทรงคุณคา ครผููเปนแบบอยางทีด่ ีและครใูนดวงใจ 
ของนักศึกษา เนื่องในวันครู ประจําป ๒๕๖๑ ดังมี
รายชือ่ตอไปนี ้ครผููทรงคณุคา รบัมอบโลเชดิชูเกยีรติ 
จํานวน ๓ รางวัล ไดแก อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน 
, อ.วาที่รอยตรี ดร.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร และ 
รศ.ดร.วิไลพร  ลักษมีวาณิชย ครูผูเปนแบบอยางที่ดี 
รบัมอบ ใบประกาศนยีบัตร จํานวน ๑๒ รางวลั ไดแก 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชดิทอง , อาจารย ดร.กาญจนณภัทร  
ป ญญาโกญ ,  อาจารย  อุบล  พวงมาลา ,                                            
รศ.ดร.สมเกตุ  อทุธโยธา , อ.ดร.ทัตพร  คณุประดษิฐ 
, รศ.ศุภรัตน  ลี้รัตนาวลี , อ.ดร.เฉลิมชัย  ไชยชมภู , 
ผศ.ดร.ศักราช  ฟาขาว , อ.วิราช  ทูลแกว , อ.พิชญ
พรพรรณ  อนันตบุญวัฒน , อ.สาโรช  สอาดเอี่ยม 
และรศ.กาญจนา สิรกิลุรตัน ครใูนดวงใจของนกัศึกษา 
รบัมอบใบประกาศนยีบตัร จํานวน ๑๕ รางวลั ไดแก 
รศ.ดร.พิทยาภรณ  มานะจุติ , รศ.ยุพิน  อินทะยะ 
ผศ.บัญชา  อินทะกูล , อ. วาที่รอยตรี ดร.สุวัฒนวงศ  
พันเพ็ชร , อ.วาที่เรือตรี อภิสิทธิ์  ชัยมัง , อ.จุฑามาศ  
หนุนชาติ , อ.อรทัย  อินตา , อ.วาทินี  ศิริชัย , 
อ.ดร.ศรัณย  จีนะเจริญ , อ.ดวงใจ  เนตรตระสูตร , 
อ.สุวินัย  นวมเจริญ , อ.ปริญญา  สําราญบํารุง , 
อ.ดร.จิราภรณ  ปุณยวัจนพรกุล , อ.ดารารัตน  
เยาวภาคยโสภณ และ อ.ดร.ศศิธร  อินตุน ทั้งนี้ไดมี
พิธีมอบโล เชิดชูเกียรติและใบประกาศนียบัตร                            
ในกิจกรรมวันครู “นอมจิตวันทา บูชาพระคุณครู 
กตญัูกตเวท”ี เม่ือวนัองัคารที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบูชา เชิดชูเกียรติ
แหงครูผูที่ไดแนะนําสั่งสอนศิษย 

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๗



      ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดโครงการพัฒนาครู แกนนําดานการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุนที่ ๑๓ โดยมี ดร.สิทธิชัย  
มูลเขียน ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กลาวรายงานการจัด
โครงการ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง ชั้น ๓ 
อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในการน้ี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี                      
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  พรอมดวย ผศ.ดร.กมลณัฎฐ พลวนั คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาที่รอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมตอนรับผูเขารวมอบรม
 ทางดาน ดร.สทิธชิยั มลูเขยีน ผูอาํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศกึษา 
เขต ๓๔ กลาววาตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับมาตรฐาน 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข งขันของ
ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามบันทึกความเขาใจรวมกับสถานทูตอังกฤษ
ประจําประเทศไทยโดยรวมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council                      
เพื่อจัดตั้งศูนยฝกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค โดยมีกลุมเปาหมายไดแก
กลุมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งไดจัดอบรมผานมาแลว ๑๒ รุน  
ณ โรงเรยีนวัฒโนทยัพายพั บดันี ้รฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ มคีวามเหน็วา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศตองรับชวงตอในการพัฒนาครู ซึ่งขณะนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหนวยศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ ไดรวมกับศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดอบรม
โครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 
ตั้งแตรุนที่ ๑๓ – รุนที่ ๒๐ การอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายกระดับ
ความรูความเขาใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative 
Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศท้ังยังเปนการยกระดับภาษาอังกฤษของครูสอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
ทัว่ประเทศตลอดจนพฒันาศักยภาพการเปนวิทยากร สําหรบักลุม Master Trainer                      
ใหสามารถดําเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Communicative Approach ไดดวย
ตนเอง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนการศึกษาปจจัยที่สงผล ตอความสําเร็จ
และแนวทางการปรับปรุงโดยเปนการจัดคายอบรมแบบเขมขนเปนเวลา ๓ สัปดาห
สรางครูแกนนําเพื่อนําไปขยายผลทั่วประเทศ ฝกอบรมกับเจาของภาษา ใชภาษา
อังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ และมีการประเมิน ๔ ทักษะ คือ 
ฟง-พูด-อาน-เขียน โดยใชการสาธิตการสอนครูดวยกัน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ 
หลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข าราชการครูแนวใหม                                                      
“จากพระราชกระแสฯ สูการพัฒนาครูทั้งระบบ” ซึ่งครูผูเขารับการอบรมหลักสูตร
ดังกลาวสามารถสะสมใชเปนจํานวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนา 
เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดอีกดวย

 ผศ.ดร.ชาตรี มณโีกศล รักษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม  เปนประธานในพิธีเปดโครงการ “อันซีนโปงแยงดินแดนมหัศจรรย” 
โครงการตามความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งไดรวมกับพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัเชยีงใหม องคการบริหารสวนจงัหวดัเชยีงใหม องคการบรหิารสวนตาํบล
โปงแยง และโรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ ในการสงเสริมอาชีพพัฒนาดาน
สงัคมและแหลงทองเทีย่ว โดยมุงพัฒนาแหลงทองเทีย่วเชงิอนุรักษ พรอมทัง้จดักจิกรรม 
มคัคเุทศกนอยภายใตโครงการอันซีนโปงแยง ดนิแดนมหศัจรรย สงเสริมแหลงทองเทีย่ว 
ทางธรรมชาติในทองถิ่น นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางทักษะและสงเสริมราย
ไดแกเยาวชนอันสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ 
ซึ่งหวังวาการเปดแหลงทองเที่ยวเชียงใหมครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและ
ผูท่ีสนใจในดานธรรมชาตเิพือ่เปนแหลงศึกษาในเชงิธรณวีทิยาและเชิงประวัติศาสตร 
ที่สําคัญแหงใหมของชุมชนตําบลโปงแยงตอไป 
  ผศ.ดร.ชาตรี มณโีกศล รักษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เชียงใหม กลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีพันธกิจอันเปนหลักการสําคัญ
ประการหนึ่งคือ “เปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ภารกิจสวนใหญ
จึงเนนการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน ทั้งในดานการศึกษา การใหความรูเชิงวิชาการ
ในศาสตรที่มีความถนัดและเกี่ยวของ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดทํา
บนัทกึขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม กบั อาํเภอแมรมิ 
และเทศบาลตาํบลโปงแยงเพ่ือความรวมมอืในการใหบริการในดานตางๆ ทัง้ดานวชิาการ 
ความรู โดยเฉพาะภาควิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมซึ่งไดเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยมีเปาหมายพัฒนาแหลงทองเที่ยว ในตําบลโปงแยงใหได
รับมาตรฐาน มีคุณภาพระดับสากลเพื่อจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ
โดยมีเปดโครงการ “อันซีนโปงแยงดินแดนมหัศจรรย” เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
นอกจากนี้ในพิธีเปดยังมีการประชาสัมพันธกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม และ
กองทุนปฏิรูปการศึกษาโปงแยงเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าสูเชียงใหม ๔.๐ ตามแผน
ปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ อันเปนการบูรณาการรวมกัน
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ
ของชุมชนอยางยั่งยืน 

ม.ราชภัฏเช�ยงใหม จับมือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนํา

ดานการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม รวมกับหนวยงานรัฐและชุมชน                                              

จัดโครงการ “อันซ�นโปงแยงดินแดนมหัศจรรย”

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 “สวสัดปีใหมแลว ผองไทยจงแคลวปวงภยั ชวยกนัรับขวญัปใหม เถลงิฤทยัไวมัน่ สขุศรีปใหมหมาย สขุใจและกาย 
รวมกันสําราญสําเรงิบนัเทงิมัน่ สขุสนัตยิม้กนัไวกอนสิง่ท่ีลวงแลวใหแลวกันไป อยาไดผูกใจอาวรณจบัมอืกันไว อวยชยัอวยพร 
สุขสโมสรเริงรมย ความพลั้งพลาดลวงเกิน อยาหมางเมินระทมรวมนํ้าใจใหเกลียวกลม จงถืออารมณอภัย สวัสดีปใหมแลว 
ผองไทยจงแคลวปวงภัยชวยกนัรับขวัญปใหม เถลงิฤทัยไวมัน่สขุศรีปใหมหมาย สุขใจและกายรวมกนัสําราญสาํเริงบนัเทงิมัน่ 
สุขสันตยิ้มกันไวกอน” สวัสดีปใหมคะทานผูอานพิงคราชภัฏ พบกันเชนเคยกับรอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารชาวราชภัฏ
เชยีงใหมพบกันครัง้นีม้าเปนเพลงบรรเลงมอบความสขุ ขาวสารแรกในฉบบันีม้คีวนัหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม 
ของชาวรั้วดําเหลืองดวยพิธีอันเปนสิริมงคลซึ่งจัดขึ้นเปนประทุกป เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไดรับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะ
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม นําพระภิกษุสงฆ
สามเณร จํานวน ๙๙ รูป รับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง นําโดย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี 

 และเมื่อปลายป ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พรอมคณะผูบริหาร ไดเขาพบนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
นายประจวบ  กันธิยะ นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  และนายกฤษณ  ธนาวณิช รองผูวาราชการ
จงัหวดัเชยีงใหม พรอมมอบหนังสอื ตามรอย รองอํามาตยเอกหลวงโยนะการพิจติร : พญาตะกา 
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ณ หองรับรอง ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารและตัวแทนบุคลากร เขาแสดงมุทิตาสักการะ และขอพรปใหมพระสงฆทรง
สมณศักดิ์ พระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเปนสิริมงคลและเปนการ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยในชวงเชาไดเขาสักการะ พระเทพสิงหวราจารย รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม 
เจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร พระราชเจติยาจารย เจาอาวาสวัดเจดียหลวงวรวิหาร พระเทพรัตนนายก 
เจาคณะจังหวัดลําพูน เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระราชโพธิวรคุณเจาคณะอําเภอดอยสะเก็ด เจาอาวาส                                    
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จากนั้นในชวงบาย ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี ไดนํา ตัวแทนผูบริหารและ
บุคลากร เขาแสดงมุทิตาสักการะและขอพรปใหมพระสงฆทรงสมณศักดิ์ พระครูพิศิษฏพิพิธการ เจาอาวาสวัดขวงสิงห 
พระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย พระประชานาถมุนี 

 “สวสัดปีใหมแลว ผองไทยจงแคลวปวงภยั ชวยกนัรับขวญัปใหม เถลงิฤทยัไวมัน่ สขุศรีปใหมหมาย สขุใจและกาย 
รวมกันสําราญสําเรงิบนัเทงิมัน่ สขุสนัตยิม้กนัไวกอนสิง่ท่ีลวงแลวใหแลวกันไป อยาไดผูกใจอาวรณจบัมอืกันไว อวยชยัอวยพร 
 “สวสัดปีใหมแลว ผองไทยจงแคลวปวงภยั ชวยกนัรับขวญัปใหม เถลงิฤทยัไวมัน่ สขุศรีปใหมหมาย สขุใจและกาย 
รวมกันสําราญสําเรงิบนัเทงิมัน่ สขุสนัตยิม้กนัไวกอนสิง่ท่ีลวงแลวใหแลวกันไป อยาไดผูกใจอาวรณจบัมอืกันไว อวยชยัอวยพร 
 “สวสัดปีใหมแลว ผองไทยจงแคลวปวงภยั ชวยกนัรับขวญัปใหม เถลงิฤทยัไวมัน่ สขุศรีปใหมหมาย สขุใจและกาย 

สุขสโมสรเริงรมย ความพลั้งพลาดลวงเกิน อยาหมางเมินระทมรวมนํ้าใจใหเกลียวกลม จงถืออารมณอภัย สวัสดีปใหมแลว 
รวมกันสําราญสําเรงิบนัเทงิมัน่ สขุสนัตยิม้กนัไวกอนสิง่ท่ีลวงแลวใหแลวกันไป อยาไดผูกใจอาวรณจบัมอืกันไว อวยชยัอวยพร 
สุขสโมสรเริงรมย ความพลั้งพลาดลวงเกิน อยาหมางเมินระทมรวมนํ้าใจใหเกลียวกลม จงถืออารมณอภัย สวัสดีปใหมแลว 
รวมกันสําราญสําเรงิบนัเทงิมัน่ สขุสนัตยิม้กนัไวกอนสิง่ท่ีลวงแลวใหแลวกันไป อยาไดผูกใจอาวรณจบัมอืกันไว อวยชยัอวยพร 

ผองไทยจงแคลวปวงภัยชวยกนัรับขวัญปใหม เถลงิฤทัยไวมัน่สขุศรีปใหมหมาย สุขใจและกายรวมกนัสําราญสาํเริงบนัเทงิมัน่ 
สุขสโมสรเริงรมย ความพลั้งพลาดลวงเกิน อยาหมางเมินระทมรวมนํ้าใจใหเกลียวกลม จงถืออารมณอภัย สวัสดีปใหมแลว 
ผองไทยจงแคลวปวงภัยชวยกนัรับขวัญปใหม เถลงิฤทัยไวมัน่สขุศรีปใหมหมาย สุขใจและกายรวมกนัสําราญสาํเริงบนัเทงิมัน่ 
สุขสโมสรเริงรมย ความพลั้งพลาดลวงเกิน อยาหมางเมินระทมรวมนํ้าใจใหเกลียวกลม จงถืออารมณอภัย สวัสดีปใหมแลว 

สุขสันตยิ้มกันไวกอน”
ผองไทยจงแคลวปวงภัยชวยกนัรับขวัญปใหม เถลงิฤทัยไวมัน่สขุศรีปใหมหมาย สุขใจและกายรวมกนัสําราญสาํเริงบนัเทงิมัน่ 
สุขสันตยิ้มกันไวกอน”
ผองไทยจงแคลวปวงภัยชวยกนัรับขวัญปใหม เถลงิฤทัยไวมัน่สขุศรีปใหมหมาย สุขใจและกายรวมกนัสําราญสาํเริงบนัเทงิมัน่ 

เชยีงใหมพบกันครัง้นีม้าเปนเพลงบรรเลงมอบความสขุ ขาวสารแรกในฉบบันีม้คีวนัหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม 
ของชาวรั้วดําเหลืองดวยพิธีอันเปนสิริมงคลซึ่งจัดขึ้นเปนประทุกป เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหมพบกันครัง้นีม้าเปนเพลงบรรเลงมอบความสขุ ขาวสารแรกในฉบบันีม้คีวนัหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม 
ของชาวรั้วดําเหลืองดวยพิธีอันเปนสิริมงคลซึ่งจัดขึ้นเปนประทุกป เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหมพบกันครัง้นีม้าเปนเพลงบรรเลงมอบความสขุ ขาวสารแรกในฉบบันีม้คีวนัหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม 

เชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไดรับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะ
ของชาวรั้วดําเหลืองดวยพิธีอันเปนสิริมงคลซึ่งจัดขึ้นเปนประทุกป เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไดรับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะ
ของชาวรั้วดําเหลืองดวยพิธีอันเปนสิริมงคลซึ่งจัดขึ้นเปนประทุกป เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม นําพระภิกษุสงฆ
สามเณร จํานวน ๙๙ รูป รับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง นําโดย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี 
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม นําพระภิกษุสงฆ
สามเณร จํานวน ๙๙ รูป รับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง นําโดย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี 
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม นําพระภิกษุสงฆ

สุขสันตยิ้มกันไวกอน”
เชยีงใหมพบกันครัง้นีม้าเปนเพลงบรรเลงมอบความสขุ ขาวสารแรกในฉบบันีม้คีวนัหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม 
สุขสันตยิ้มกันไวกอน”
เชยีงใหมพบกันครัง้นีม้าเปนเพลงบรรเลงมอบความสขุ ขาวสารแรกในฉบบันีม้คีวนัหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม 
สุขสันตยิ้มกันไวกอน”

 และเมื่อปลายป ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พรอมคณะผูบริหาร ไดเขาพบนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
นายประจวบ  กันธิยะ นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  และนายกฤษณ  ธนาวณิช รองผูวาราชการ
จงัหวดัเชยีงใหม พรอมมอบหนังสอื ตามรอย รองอํามาตยเอกหลวงโยนะการพิจติร : พญาตะกา 
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ณ หองรับรอง ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ 
จงัหวดัเชยีงใหม พรอมมอบหนังสอื ตามรอย รองอํามาตยเอกหลวงโยนะการพิจติร : พญาตะกา 
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ณ หองรับรอง ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ 
จงัหวดัเชยีงใหม พรอมมอบหนังสอื ตามรอย รองอํามาตยเอกหลวงโยนะการพิจติร : พญาตะกา 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมดวย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี อดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา 
และพุทธศาสนิกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรวมทําบุญตักบาตรเปนจํานวนมาก ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม ภายหลงัจากเสรจ็พธิ ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตร ีมณโีกศล รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ไดมอบปฏทินิทีร่ะลกึ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของมหาวิทยาลัยใหแกอดีตผูบริหาร อาจารย และบุคลากรอาวุโส กอนรับฟงพรปใหมจากอาจารยภัทรา  ณ เชียงใหม อาจารยอาวุโส ซึ่งในชวงทายไดมอบกระเชาผลไม 
เพื่อสวัสดีปใหมและขอรับพรจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อีกดวย

เจาอาวาสวัดดอนจั่น และพระมงคลสิริ เจาอาวาสวัดไชยสถาน และในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม พรอมดวยคณะผูบรหิารและตวัแทนบคุลากรเขาแสดงมทุติาสักการะและขอพรปใหม พระสงฆทรงสมณศกัดิ ์พระเถรานเุถระในจงัหวดัเชยีงใหม เนือ่งในวนัขึน้ปใหม
พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเปนสิริมงคลและเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ในการนี้ไดเขาสักการะ พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาส 
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระเทพมงคลโมลี รองเจาคณะภาค ๔ – ๕ – ๖ – ๗ (ธ.) เจาอาวาสวัดลานนาญาณสังวราราม พระราชรัชมุนี เจาคณะอําเภอเมืองเชียงใหม 
เจาอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวงพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจาอาวาสวัดรํ่าเปง พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และ 
พระธรรมเสนาบดี รองเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 ปดทายเรื่องเลาฉบับนี้ ดวยการรวมตอนรับหัวหนาทีมภาคเอกชนคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในโอกาสเยือนรั้วดําเหลืองเพื่อหารือ
การกอตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงประเทศไทย ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย  ดร.ณรงค คองประเสริฐ คณะกรรมการสงเสริมกิจการ ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผศ.พรพิมล วงศสุข 
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.อํานาจ โกวรรณ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และผศ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม  ผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมใหการตอนรับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  หัวหนาทีมภาคเอกชน คณะทํางานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พรอมคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อมอบของขวัญเนื่องในศุภวาระ
ดิถีสงทายปเกาตอนรับปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ แกคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และรวมหารือการกอตั้งมูลนิธิ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงประเทศไทย ณ หองรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการนี้คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไดนําคณะ 
คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเยี่ยมชมพ้ืนท่ีบริเวณตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการดําเนินงาน ณ อาคารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาคารสํานักงานอธิการบดี และ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม ซึ่งจะไดร วมประชุม 
เพื่อวางแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในระยะอันใกลนี้
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 สวัสดีปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ คะ ทานผูอานพิงคราชภัฏ พบกันเชนเคยกับเรื่องนารูของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน ซ่ึงชวงทีผ่านมานัน้เราไดนาํเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัสถาปตยกรรมอาเซยีน 

ท้ังเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และฉบับนี้เดินทางมาถึง มาเลเซีย ดินแดนอันงดงามศูนยรวมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
 บานเรือนดั้งเดิมของมาเลเซียนั้นเปนการสรางเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมของประเทศ 
เชนเดยีวกบัไทยซึง่อยูในสภาพอากาศรอนชืน้ เชนบานใตถนุสงูท่ีจะชวยใหอากาศดานลางของตวับาน 
ถายเทไดดีภายในบานเย็นอยูเสมอในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากนํ้าทวม มีการสรางหลังคาสูง
และหนาตางขนาดใหญ ไมเพียงแตชวยถายเทอากาศในบานเทานั้น แตยังมีลวดลายธรรมชาติที่
ประณีตสวยงามอีกดวย สถาปตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมและสถาปตยกรรมบาบา ยาหยา ก็ยังมีให
เหน็อยูดวยตวัอยางของสถาปตยกรรมดัง้เดิม ไดแกวดัจนีซึง่พบไดทัว่ประเทศ สวนบานเกาหลายๆ แหง 
โดยเฉพาะในมะละกาและปนงันัน้ จะเปนมรดกทางสถาปตยกรรมแบบบาบายาหยา ซึง่มรีานบานในรม 
ปูกระเบื้องสีสันสดใสสวยงาม 
 ปจจบัุนบานเรอืนของชาวมาเลเซียหรอืชาวอสิลาม จะนาํรปูแบบผสมผสานจากสถาปตยกรรม 
หลากหลายเพื่อประยุกตมาใช เชนอาคารพิพิธภัณฑศิลปะอิสลาม และอาคารจํานวนมาก 
ในรัฐปุตราจายา และ สุเหราหลายแหงทั่วประเทศ นอกจากนั้นอีกสิ่งปลูกสรางที่กลายเปน
สัญลักษณหนึ่งของมาเลเซีย นั่นคืออาคาร ปโตรนาส อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งสูงมากถึง 
๘๘ ช้ัน ท่ีสรางจากแรงบันดาลใจในรูปทรงเรขาคณิตของอิสลาม นับวาเปนสิ่งปลูกสราง 
ที่สวยงาม และเปนสัญลักษณของมาเลเซียเลยทีเดียว
 ฉบบัหนา เปดประตูสูอาเซยีน จะพาไปชมสถาปตยกรรมทีส่วยงามของ สาธารณรัฐ 
แหงสหภาพเมยีนมาร ดนิแดนสทีองแหงองคพระมหาเจดยี จะสวยเพียงใดพบกนั ในพงิคราชภฏั 

ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๕ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ นะคะ              
                                      

 ขอบคุณขอมูลจากวารสารรายสามเดือนปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน 
กรมสงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคณุภาพจาก website www.hotsia.com, http://www.napiratravel.com, 
photorator.com, https://img.kapook.com, http://www.catdumb.com
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 ในยุคปจจุบันที่ทุกอยางจัดการงายเพียงปลายนิ้วสัมผัส การทําธุรกรรมการเงินก็เชนเดียวกันดังนั้นในระยะหลายปที่ผานมา
เราจึงเริ่มสังเกตเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุนใหม ซึ่งมักนิยมใชงาน Internet Banking หรือธนาคารออนไลนสําหรับทําธุรกรรม
ทางการเงนิผานคอมพิวเตอรหรอืบนสมารทโฟนเขากบัไลฟสไตลของคนยุคนีท้ีเ่วลานอยภารกจิเยอะตวัชวยนีจ้งึอาํนวยความสะดวก 
ไดมาก ทั้งฝาก โอน จาย ทําไดโดยไมตองเดินไปธนาคาร สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ขอใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตเทานั้นก็ใชงานไดชวย
ประหยัดเวลาไดดีทีเดียว และเริ่มกลาใชบัตรเครดิตในการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น แตทวาในความสะดวกสบายอาจมีพิษภัย
ซอนอยูหากไมระวัง ดังนั้น จึงขอนําขอมูลดีๆ ที่จะแนะนําวิธีใชงานธนาคารออนไลนอยางปลอดภัยคะ

จําและพิมพชื่อเว็บของธนาคารใหแมน การทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผานเว็บไซตควรเลือกธนาคารท่ีมีความปลอดภัย              
ควรจําและพิมพชื่อเว็บของธนาคารใหดี ไมควรใช Google ในการคนหา เพราะบางทีเราอาจจะเจอเว็บเลียนแบบทําใหเราเขาใจผิด 
ติดตามขาวสารของธนาคารโดยเฉพาะการประกาศเตือน การใชงานทางแอพลิเคชั่นควรใหเจาหนาที่ธนาคารชวยตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อปองกันแอพพลิเคชั่นปลอมกอนเขาใชงานหรือทําธุรกรรมออนไลน

หมั่นสแกนไวรัสบนคอมพิวเตอร  เพราะหากไมมีถือวาเสี่ยงเพราะหากเราใสขอมูลไปแลว อาจมีไวรัสในเครื่อง ดักจับเอาขอมูลจากเรา
ไปได และควรหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมทางการเงินในเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะ

สมัคร SMS เพื่อติดตามขาวสารธนาคาร   เมื่อสมัครใชงาน Internet Banking ควรสมัครใชบริการ SMS ไวสงขอมูลแจงเตือนหลังจาก 
ทาํธรุกรรมเสร็จแลว เพือ่เปนการตรวจสอบวาเราทาํรายการใดไปบาง หรอือาจรบัขอมลูแจงการใชงานผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E–mail) 
เพื่อปองกันกรณีมีการถอนเงินแบบไมชอบมาพากล จะไดตรวจสอบอยางทันทวงที

ตั้งวงเงินในการโอนและถอนใหเหมาะสม  ควรกําหนดวงเงินในการถอนเงินไมใหสูงเกินไป เพื่อปองกันกรณีถูกขโมยขอมูลลดภาวะ 
ความเสี่ยงลงไดระดับหนึ่ง

เปลี่ยนรหัสผานในการเขาระบบบอย ๆ  ถึงแมวาเราจะเปนผูตัง้รหสัผานเองแตก็ไมควรนิง่นอนใจเพราะการเปลีย่นรหสัผาน 
ลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยขอมูลได ที่สําคัญมากที่สุดเวลาเขาใชงานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น เมื่อพิมพรหัสผาน
เสร็จแลว หามใหเครื่องจํารหัสผาน โดยเด็ดขาด พิมพเองใหมทุกครั้งปลอดภัยกวา เพราะบางครั้งเราไมสามารถคาด
การณไดวาโชครายจะมาเยือนเมื่อใด หากเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือไปตกอยูในมือของผูไมหวังดีอาจเสียเงิน
เพราะความประมาทได

ซื้อของออนไลนจากเว็บที่นาเชื่อถือ นอกเหนือจากการทําธุรกรรมการเงิน ทั้งฝาก โอน ถอน ทางธนาคารออนไลน      
ในยุคนี้ท่ีฮิตไมแพกันคือการซื้อของผานเว็บออนไลนดังนั้นทางที่ดีสําหรับนักช็อปควรเลือกซื้อสินคากับเว็บท่ีมีระบบ
รักษาความปลอดภัย และระลึกเสมอวาอะไรที่ใชงานไดสะดวกสบาย ความปลอดภัยก็จะนอยลงไป Internet Banking     
มทีัง้ประโยชนและโทษในตัว จึงควรหนัหนาเขาหาและทําความเขาใจ ใชใหเกดิประโยชนและใชอยางระมดัระวงั เพยีงเทานี้ 
ก็จะชวยใหเราสะดวกสบาย และประหยัดเวลาไดมากขึ้นคะ

ขอบคุณขอมูลจาก www.krungsri.com

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๑



พิมพที่ : สมพรการพิมพ  โทร. 053-332920
Line ID : somporn_skp   E-mail : sompornpress@gmail.com

 วันเสารที่ ๒ ของเดือน เปนวันที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย เพราะเปนวันพิเศษ
สําหรับนองๆ หนู ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญ 
ของประเทศชาติในอนาคต ในวันเสารท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ วันเด็กแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย คณะ ภาควิชา และองคการนักศึกษา 
ตางพรอมใจกันลงพืน้ท่ีมอบความสุขแกเดก็ ๆ ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ังในเมอืงและอาํเภอตางๆ 
พิงคราชภัฏจึงขอรวบรวมภาพนารัก ๆ บางสวนที่มีโอกาสไดแบงปนรอยยิ้มสงมอบ
ความสุขใหกับเด็กๆ โดยเริ่มจากเวทีกลาง ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผศ. ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   เป นประธานในพิธี เป ดกิจกรรม 
เน่ืองในงานวนัเดก็แหงชาต ิประจาํป ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สงิฆราช รองอธกิารบดี 
คณบดี คณาจารย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมเปนเกียรติในพิธีเปด
ภายในงานมีกิจกรรมกลองมหาสนุก การมอบโชคใหกับเด็กๆที่มารวมงานโดยมีเด็ก
และเยาวชน จากโรงเรียนตางๆ ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รวมงานอยางคึกคัก

 ทางดานสถานวิีทยกุระจายเสยีงมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม FM ๘๘.๕ MHz 
รวมกับ ๒ ชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย รวมจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ 
โดยในชวงเชาไดรวมกับชุมชนพัฒนาบานกูเตาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ วัดกูเตา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม และในชวงบาย ไดรวมกบัชุมชนศรีมงคล จดักิจกรรมวนัเดก็แหงชาติ 
ณ ที่ทําการผูใหญบานชุมชนศรีมงคล ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม การจัดงาน 
วันเด็กแหงชาติในปนี้ ไดรับความสนใจ จากประชาชนทั้งสองชุมชนเปนอยางมาก 
ตางพาบุตรหลานมารวมงานกนัอยางคับคัง่ มีความสขุสนุกสนานท้ังเดก็ ๆ และผูปกครอง

 นอกจากน้ี ธนาคารขยะรีไซเคิล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ยงัไดจดักจิกรรมเพือ่สงัคมเน่ืองในวนัเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ “ขาวไขเจยีวของพี ่ เพือ่นองคนดี 
ที่นารัก” เพื่อเปนสวนหนึ่งในการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน สังคม นอกเหนือจากภารกิจหลักใน
การรักษาสิ่งแวดลอมสรางสุขภาวะที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ยังไดให ความสําคัญตอการบริโภค
อาหารปรุงสุกที่มีประโยชน ถูกหลักอนามัย ทั้งนี้มีคณะกรรมการดําเนินโครงการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมจัดเตรียมเครื่องปรุงพรอมใหบริการขาวไขเจียว แกนอง ๆ และผูมารวมกิจกรรม
วันเด็กสรางความสุขและรอยยิ้มทั้งผูใหและผูรับเปนอยางมาก


