ผศ.พรพิ ม ล วงศสุข รัก ษาราชการแทนอธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เป น ประธานในพิ ธ ี เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผ ู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 ศิรบิ ญ
ุ มา 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
และเมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจดั งานเลีย้ งแสดงมุทติ าจิตผูเ กษียณอายุราชการ เรือชนะคลืน่ ประจําป ๒๕๖๐ ณ หองเอ็มเพรส
แกรนดฮอลล อาคารศูนยประชุมนานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม โดยมี ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธี มีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร รวมงานทามกลางบรรยากาศอบอุน ดวยความรักความผูกพันของครอบครัวรั้วดําเหลือง
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วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม ... สารจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
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
• พิ ธ ี เชิ ด ชู เ กี ย รติ ผ ู  เ กษี ย ณอายุ ร าชการ วั น จั น ทร ท ี ่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม ชั ้ น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม
• พิธเี ปดนิทรรศการประวัติ ผลงาน ผูเ กษียณอายุราชการ วันจันทรท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองจัดแสดงนิทรรศการ ชัน้ 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 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพือ่ สานพลังสูก ารพัฒนาทองถิน่ ”
มีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจเขารวมรับฟงจํานวนมาก สําหรับการบรรยายดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารที ่ ก ํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เข า ไปช ว ยพั ฒ นาเพื ่ อ ทํ า งานในการยกระดั บ การศึ ก ษาและพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ในท อ งที ่ ข องตน
ตามพระราโชบายของสมเด็ จ พระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และในหวงเดือนตุลาคมทีจ่ ะถึงเปนชวงเวลาอันแสนโศกเศรายิง่ 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
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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
โดยมีคณะผูบ ริหาร บุคลากร นักศึกษา และผูแ ทนภาคประชาชน เขารวมรับฟงการบรรยาย กวา ๖๐๐ คน ดวยสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีพระราโชบาย ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ดําเนินการพัฒนาทองถิ่นในทองที่ของตนอยางจริงจัง 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 ขับเคลื่อนชวยเรื่องความรูดานการบริหารจัดการการเชื่องโยงตลาด การทําแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผานธนาคารพาณิชย และโครงการ
พี่ชวยนอง วิชาการ ใหองคความรู ชวยเรื่องการคนควาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวิชาการดานการเกษตรและการแปรรูป ประชาสังคมสรางความเขมแข็ง
ชวยสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสรางความเชื่อมโยงระหวางชุมชน ประชาชนและธุรกิจชุมชน ลงมือทําเรียนรู เขาใจ ตองการและลงมือทําเปนเจาของผลิตภัณฑ
เปนผูผลิต ใหบริการ ดําเนินธุรกิจ ใหสรรพกําลังทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อเปนสะพาน
ที่จะนําพาชุมชนทั่วประเทศกาวขามสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
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ผศ.ดร.นคริ น ทร พริ บ ไหว ผู  ช  ว ยอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ร  ว มพิ ธี เ ป ด นิ ท รรศการ
และแถลงข า วการค น พบเห็ ด ชนิ ด ใหม ข องโลกที่ ไ ด รั บ
พระราชทานชื่ อ จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี วา “เห็ดทรัฟเฟลขาวเทพสุคนธ” ในการนี้
ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับศ.ดร.สายสมร ลํายอง
หัวหนา ภาควิชาชีว วิทยาคณะวิทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
เชียงใหมและทีมนักวิจัยผูคนพบเห็ดชนิดนี้ ณ หองประชุม
พระยาศรีวสิ ารวาจา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่ อ วั น ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา

ÁÃ.ªÁ. µŒÍ¹ÃÑº¤³ÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹
ÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ µŒÍ¹ÃÑº¤³ÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¨Ò¡àÁ×Í§¤Ø³ËÁÔ§

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ สํานักงานวิเทศสัมพันธ
ตอนรับคณะผูบ ริหารจาก Policy Research Ofﬁce of Kunming
Municipality Party Committeeเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในโอกาสเข า ศึ ก ษาดู ง านและเยี่ ย มชม
มหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาหารือทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ของเมืองเชียงใหม ณ หองประชุมเอือ้ งสายมานพระอินทร ชัน้ ๒
อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง
จ.เชียงใหม
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ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมทําดีเพื่อพอ รวมพล
คนจิตอาสารว มพัฒนาสระอโนดาต ณ พื้ น ที่ ส ระอโนดาต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะร ว มกิ จ กรรมในการนี้ รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนํานักศึกษาสโมสรนักศึกษา
รวมกันพัฒนาทัศนียภาพปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณสระอโนดาตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการดําเนินงานตามแนวทางตามศาสตรของพระราชาเพื่อ
ใหอาจารย บุคลากร นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาฟนฟู
สระอโนดาตที่อยูคูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมายาวนาน
ดวยการมีจิตอาสามุงมั่นสรางประโยชนแกสวนรวม

“à»´âÅ¡¡Ô¨¡ÃÃÁ” »ÃÐ¨íÒ»‚ 2560

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ
ประชาชนในชุมชนใกลเคียงพรอมใจทําความดีรวมบริจาค
โลหิ ต ในกิ จ กรรม “บริ จ าคโลหิ ต ช ว ยชี วิ ต เพื่ อ นมนุ ษ ย ”
ซึง่ จัดขึน้ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมกับ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม และ
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ จุ ด รั บ บริ จ าคโลหิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม มีผูรวมบริจาคโลหิตจํานวนมากโดยโลหิต
ที่ ไ ด จ ากการรั บ บริ จ าคในครั้ ง นี้ จ ะได นํ า ไปใช ใ นการรั ก ษา
ผู  ปวยจํานวนมากที่ตองการโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งใน
ปจจุบันประสบปญหาโลหิตสําหรับรักษาผูปวยขาดแคลน
อยางมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดจัดกิจกรรม
ดังกลาวขึ้นเพื่อใหบุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
โดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย ได มี โ อกาสทํ า ความดี ป ลู ก ฝ ง
การมี จิ ต สาธารณะเพื่อประโยชนสุขของสังคมและสวนรวม
โดยมีผูรวมบริจาคโลหิตจํานวน ๑๖๗ คน ไดรับบริจาคโลหิต
จํานวน ๑๑๒ ยูนติ คิดเปนปริมาตร ๔๔,๘๐๐ ซีซี โดยภาคบริการ
โลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม และเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหมจะไดทําการเก็บรักษาเพื่อสํารองไวใชในการรักษา
พยาบาลผูปวยตอไป

ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธาน
เปดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมือ่ วันศุกร
ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว เชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปดเผยวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจัดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเขาศึกษา
ตอเนื่องมาเปนประจําในทุกปการศึกษาและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกโรงเรียน
ทุกหนวยงานสถานศึกษาและในป ๒๕๖๐ นี้เปนอีกครั้งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ได ร  ว มหารื อ และรั บ ฟ ง คํ า ชี้ แจงเกี่ ย วกั บ ระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยในปนที้ างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรบั เกียรติ
จาก ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการเปนวิทยากรชี้แจงแนะนํา
ระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม ซึง่ จะเริม่ ตนใชในปการศึกษา ๒๕๖๑
เปนครั้งแรกในระบบ TCAS ในการนี้ นางเสารคํา เมืองแกว รักษาราชการแทนรองผูอํานวย
การ สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย นางสาวรักษิณา
วงค ชั ย ขั น ธ นั ก วิ ช าการศึ ก ษา งานรั บ เข านั ก ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยังได
บรรยายเรื่องรูปแบบการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและระบบการรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ สร า งความเข า ใจการระบบการรั บ เข า นั ก ศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
โดยมี ผู  อํานวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนตางๆ ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ เขารวมการประชุมกวา ๑๖๐ คน

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
โดยสาขาวิ ชาที่ ไ ด รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย มอั น ดั บ ๑ ได แ ก สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป คณะครุ ศ าสตร รางวั ล ยอดเยี่ ย มอั น ดั บ ๒ ไดแ ก สาขาวิช านิติศ าสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๓ ไดแก สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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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 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติเปนประธานในพิธปี จ ฉิมนิเทศ พรอมมอบเกียรติบตั รใหแกนกั ศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการโดยมี อ.ดร.ปวีณา 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 (ระหวางวันที่ ๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม ในงานนี้ นักศึกษาไดมีโอกาส
แลกเปลีย่ นประสบการณของตนเองในตลอดระยะเวลาทีเ่ ขารวมโครงการ ทัง้ ดานทักษะการปรับตัวการดําเนินชีวติ การเรียนการสอนและฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ เพื่อนําประสบการณที่ไดรับไปปรับใชกับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาตอไปในอนาคต
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ทวงทํานองเพลงที่มีเนื้อรองวา “กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ” กับ “ดนตรีนั้นคือชีวิต”
ยังคงเปนจริงเชนนัน้ เสมอเมือ่ ไดเห็นรอยยิม้ แหงความสุขของนองๆ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่พรอมใจกันมารวมรอง – เตน – เลนกีฬา
ในกิจกรรมสืบสานกีฬาพื้นบานและประกวดรองเพลงลูกทุงไทยตานภัยยาเสพติดซึ่งสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดขึ้น
เมื่อวันเสาร ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหคนรุนใหมไดรวมกัน
สืบสานประเพณีกฬี าพืน้ บานปลูกฝง ความสมัครสมานสามัคคีใหนกั ศึกษา ณ บริเวณสนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการแขงขันกีฬาพื้นบาน
หลายชนิด อาทิ วิ่งซุปเปอรแมน จักรยานคนจน วิ่งกระสอบ วิ่ง ๕ คน ๖ ขา กินวิบาก ชักเยอ
และการประกวดรองเพลงลูกทุงซึ่งเปนกิจกรรมนันทนาการที่ไมเพียงใหความสุขแตเปน
กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพทั้งในดานรางกาย อารมณ จิตใจ ฝกความอดทน สรางเสริม
ประสบการณในการดําเนินงาน การเรียนรูเ พือ่ แกไขปญหาและสรางความสามัคคีใหกบั นักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนรูดานวิชาการในหองเรียนโดยไมพึ่งพายาเสพติด

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๗

เริม่ ตนที่ นางสาวธัญญรัตน โมลัง นักศึกษานองใหมชนั้ ปที่ ๑ สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ เลาวา “ในกิจกรรม
การแขงขันกีฬาครัง้ นีไ้ ดมสี ว นรวมในการเดินขบวน แขงขันกีฬาพืน้ บาน เปนกองเชียรใหเพือ่ นๆทีแ่ ขงขันในรายการอืน่
ดวยคะ รูส กึ ชอบมากทีไ่ ดมสี ว นรวมกับกิจกรรมในครัง้ นี้ ซึง่ นอกจากไดเลนกีฬาแลวยังไดรบั ชมการประกวดรองเพลง
ลูกทุงดวยมีความสุขมากคะการเขากิจกรรมทําใหเรารูจักการทํางานรวมกันกับเพื่อนๆในสาขาตั้งแตการชวยกัน
ออกแบบซุมรวมไปถึงการลงแขงขันกีฬาแตละประเภทสิ่งเหลานี้ทําใหพวกเราความสามัคคีกันมากขึ้นยิ่งไปกวานั้น
กิจกรรมนี้ทําใหเราไดรวมทํากิจกรรมกับเพื่อนๆตางสาขาดวยซึ่งแมผลออกมาไมวาจะแพหรือชนะสิ่งที่เราไดรับคือ
มิตรภาพและความสุขจากการทํากิจกรรมรวมกันคะคิดวากีฬานอกจากจะมีประโยชนทําใหรางกายแข็งแรง
แลวยังทําใหเรามีมติ รสัมพันธทดี่ ตี อ เพือ่ นทีร่ ว มเลนกีฬาอีกดวยคะ

ทางดานหนุมนอยยิ้มหวานจาก สาขาวิชาดนตรีสากล นายณัฐวุฒิ ใจศิลป พูดถึงกิจกรรมครั้งนี้วา
“ในกิจกรรมครัง้ นีเ้ ปนวันทีผ่ มรูส กึ วามีความสุขและไดทาํ อะไรทีไ่ มเคยทําครับมีโอกาสไดเขารวมแขงตีลอ จักรยานหรือ
ในชื่อการแขงขันวาจักรยานคนจนซึ่งเปนกีฬาที่สนุกมากมันไมใชแคการออกกําลังกายแตคือไดยิ้ม ไดหัวเราะ
ไดแกไขปญหาเปนสิ่งที่สนุกมากรวมทั้งยังไดรวมการประกวดหางเครื่องวงดนตรีลูกทุงทุกอยางที่ไดทําสอนผม
ใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ในการทํางานรวมกับผูอื่นทําใหมีความสามัคคีในหมูคณะ กอนจะแขงขันพวกเราทุกคน
ตองทําซุมก็ตองใชความคิดสรางสรรคมีการใชความคิด ลงมือ ลงแรงผมคิดวาการเลนกีฬาทําใหเราไดมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง มีความสามัคคี ไดรจู กั กฎกติกา รูแ พ รูช นะ รูอ ภัยซึง่ เปนพืน้ ฐานทีด่ ใี นการอยูร ว มกับผูอ นื่ ในสังคมครับ”

สวนสาวสวยจาก สาขาวิชาฝรัง่ เศสธุรกิจ นางสาวสุวนันท ขาวแดง กลาวดวยรอยยิม้ วา “กิจกรรมครัง้ นีม้ ี
สวนรวมในการชวยคิดทาเตน สอนเตน และแตงหนาใหแดนซเซอรในการประกวดรองเพลงดวยคะคิดวาการทํากิจกรรม
ใหอะไรหลายๆอยางกับตัวเรา ทัง้ การรูจ กั คิดวางแผน ทํางานอยางเปนระบบ ทําใหเรามีสติและมีความสามัคคีกนั ในหมูค ณะ
มากยิ่งขึ้น กิจกรรมทําใหไดมารูจักเพื่อนๆตางสาขา และการเลนกีฬาแบบสนุกรูแพรูชนะรูอภัยเพราะสวนตัวคิดวา
กีฬามีประโยชนอยางมากทําใหรางกายเราแข็งแรงและทําใหเราไดฝกพัฒนาการในการเลนกีฬา รูวิธีกติกาการเลน
ที่ถูกตองซึง่ เปนกิจกรรมทีด่ มี ากๆ คะ”

ปดทายที่ ตัวแทนจาก สาขาวิชาภาษาไทย นายศุภกร ใจคํา เอยวา “ผมไดมสี ว นรวมในการแขงขันวิง่ กระสอบ
ชักเยอ และการแขงกองเชียรวันนี้สนุกและมีความสุขมากครับคิดวากิจกรรมนี้สรางความสนุกสนาน ความสามัคคี
ในหมูค ณะ ความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน ความอดทนอดกลัน้ ความตัง้ ใจในสิง่ ทีเ่ รารัก และความพยายาม ผมคิดวากีฬา
สรางความอดทน สรางความสามัคคี และชวยสรางสุขภาพกายและสุขภาพใจใหดแี ละพัฒนาใหดมี ากยิง่ ขึน้ อยากให
เพือ่ นๆทุกคน หันมาออกกําลังกายกันเยอะๆ เลนกีฬาใหมากขึน้ เพราะเปนสิง่ ทีท่ าํ แลวสนุกแถมสุขภาพดีดว ยครับ”
เห็นนองๆ มีความสุขกับการเลนกีฬาและสนุกสนานกับดนตรีแบบนีแ้ ลว ก็รสู กึ มีความสุขไปดวย นับวาเปนแบบอยางทีด่ ขี องคนรุน ใหม
ที่ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลจากอบายมุข มีจิตใจที่แจมใส และรางกายที่แข็งแรง ฉบับหนาชาวรั้วดําเหลืองจะมีเรื่องราวใด
ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาพูดคุยกัน ติดตามกันไดในพิงคราชภัฏคะ

ราชภัฏ
๘ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Special Report
ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔËÒÃÈÙ¹ÂáÁ‹ÃÔÁ ÁÃ.ªÁ. ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ
áÅÐ»Å‹ Í Â»ÅÒ¶ÇÒÂà»š ¹ ¾ÃÐ¡Ø È Åà¹×่ Í §ã¹âÍ¡ÒÊ
ÇÑ ¹ ¤ÅŒ Ò ÂÇÑ ¹ »ÃÐÊÙ µÔ ¾ ÃÐà¨Œ Ò ÇÃÇ§È à ¸Í
¾ÃÐÍ§¤ à ¨Œ Ò âÊÁÊÇÅÕ ¾ ÃÐÇÃÃÒªÒ·Ô ¹Ñ ´ ´ÒÁÒµØ

ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการปลูกตนไมและปลอยปลา
ถวายเปนพระกุศล เนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 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 ดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ)
ปลูกหญาแฝก พืชอนุรักษ ดิน นํ้าและผืนปา จํานวน ๖,๖๐๐ ตน
เพือ่ รวมสํานึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ ปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงเปน
องคอุปถัมภโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย
ตั้ ง แต ป  ๒๕๓๗ ทรงดํ า รงตํ า แหน ง นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ต ลอดชี พ
ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โดยไดประทาน
ความช ว ยเหลื อ ผู  ประสบอุ ท กภั ย มาตั้ ง แต ป ๒๕๓๘ และเสด็จไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาค
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นับวาเปนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับความสําเร็จของนักกีฬาหนุม
นักศึกษารัว้ ดําเหลือง นายณัฐพันเลิศ เอือ้ อภิญญกุล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึง่ ควารางวัลเหรียญทอง การแขงขันกีฬาประเภทปนสัน้ ยิงชา
บุคคลชาย ๕๐ เมตร”จากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย มาครองไดสําเร็จ
พบกันฉบับนี้ พิงคราชภัฏ จึงขอควาตัวนักกีฬาทีมชาติดาวรุงดวงใหมมาพูดคุยถึง
ความสําเร็จในครัง้ นี้ โดย นองมิกกี้ หรือ นายณัฐพันเลิศ เอือ้ อภิญญกุล ไดกลาวถึงการแขงขันกีฬายิงปนวา
“สําหรับการแขงขันกีฬาซีเกมสในครั้งนี้เปนการควาเหรียญทองเหรียญแรกในการแขงขันรายการ
ในตางประเทศของผมเพราะปที่แลวผมก็มีโอกาสไดไปแขงขันในรายการซีเกมสเชนกัน ณ ประเทศ
สิงคโปร ซึ่ง ณ วินาทีนั้นผมก็คิดวาผมประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแลวตอนนั้นก็รูสึกวา
ดีใจมากแลวครับพอครั้งนี้ไดลงแขงอีกครั้ง และไดมีโอกาสควาเหรียญทองก็ยิ่งรูสึกดีใจมากที่สุด
ในชี วิ ต เลยและจะพยายามตั้ ง ใจทํ า ให ดี ที่ สุ ด ต อ ไปเพราะผมมี ค วามฝ น ว า อยากลงแข ง
โอลิมปก เพราะเปนการแขงขันสูงสุดของวงการกีฬาจะพยายามอยางเต็มที่ครับการยิงปนเปน

ความชอบของผมตัง้ แตเด็กเพราะผมชอบความทาทายเสนหข องการยิงปนคือการทีไ่ ดฝก สมาธิ
ผมรู  สึ ก ว า กี ฬ าชนิ ด นี้ ช  ว ยให ผ มมี ส มาธิ มี ส ติ ม ากขึ้ น และการฝ ก ฝนนี้ ส ามารถนํ า มาปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดเริ่มฝกซอมอยางจริงจัง ตั้งแต ป ๒๕๕๓ จนไดมีโอกาสเริ่มแขงขันระดับจังหวัด
ไปจนถึงกีฬาแหงชาติและมีโอกาสไดลงแขงซีเกมสครับ สําหรับกีฬาชนิดนีค้ อื ตองมีระบบความปลอดภัย
ในการฝกซอมรวมทั้งการมีวินัยและหมั่นฝกซอมนักกีฬาทุกคนตองหมั่นออกกําลังกายเสริมสราง
กลามเนื้อฝกความอดทนอยากฝากถึงเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่มีความฝนอยากเปนนักกีฬาวา ตองมีใจ
ที่มุงมั่นอยางมากเพราะวาในการเริ่มตนฝกซอมจะเปนสถานการณที่คิดวาอาจจะมองดูนาเบื่อ
สําหรับหลายๆ คน เพราะตองใช เวลาในการฝ กซ อมนานมาก กว า จะได มีโอกาสลงแขง ขัน
ดังนัน้ ตองเริม่ จากมีความอดทน มีวนิ ยั เพือ่ ทํางานชิน้ สําคัญของเราใหประสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ ครับ
และอยากฝากถึงทุกคนในเรือ่ งของการออกกําลังกาย
ในฐานะที่ ผ มศึ กษา ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเชียงใหมซึ่ง ได
สนับสนุนผมใหประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาและเปน
มหาวิทยาลัยที่มียุทธศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางเสริมสุขภาพขอใหทุกคนหันมาออกกําลังกายเพราะใน
ชี วิ ต ประจําวันเราเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนจากการทํางาน
อยากใหใชเวลาวางจากการทําหนาทีแ่ ตละวันหันมาออกกําลังกาย
เพราะการออกกํ า ลั ง กายช ว ยให เ รามี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงและ
สุขภาพที่ดีคือสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนชีวิตครับ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอแสดงความยินดี
กั บ น อ งมิ ก กี้ นั ก ศึ ก ษาคนเก ง ซึ่ ง เป น ความภาคภู มิ ใ จของ
ประเทศไทยและประชาคมชาวราชภัฏ อีกครั้งคะ

สวัสดีคะทานผูอานพิงคราชภัฏ พบกันเชนเคยกับขาวสารรอบรั้วดําเหลือง เริ่มตนฉบับ
เดือนกันยายนนีด้ ว ยเรือ่ งนายินดีของประชาคมชาวราชภัฏ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.) อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ศึกษาขอมูลและความเปนไปไดในการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เปดเผยวา ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนาํ เสนอ
ผลการศึกษาของคณะกรรมการฯเมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีผ่ า นมา ตอทีป่ ระชุม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการ รวมถึงญาติสายตรง ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธกี ารเบิกจายใหอา งอิงจากกฎหมายทีใ่ ชสาํ หรับขาราชการ
๒. อัตราคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ กําหนดให
สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลไดในวงเงินคนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอปงบประมาณและไมจาํ กัด
จํานวนครัง้ โดยอัตรานีร้ วมถึงญาติสายตรง ไดแก บิดา มารดา คูส มรส และบุตรทีช่ อบดวยกฎหมาย
ทัง้ นี้ ใหเบิกจายคารักษาพยาบาลจากแหลงอืน่ ตามสิทธิท์ ตี่ นพึงไดรบั เสียกอน (ถามี) สวนทีเ่ กินจากสิทธิ์
จึงใหนาํ มาเบิกจากสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ผศ. พรพิมล วงศสุข เปดเผยตอไปวาที่ประชุม ก.บ.ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให
ดําเนินการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการตามที่
คณะกรรมการฯ นําเสนอโดยเริม่ ตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนตอจากนีไ้ ป
กองบริ ห ารงานบุ ค คลจะได จั ด ทํ า ระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ า เสนอขออนุ มั ติ ต  อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป
ขาวตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทีม oh my Gosh
ที่ไดรบั รางวัลชนะเลิศ รุน junior และทีม HEYDAY
ไดรบั รางวัลชนะเลิศรุน p-teenage จากการแขงขัน
To Be Number ๑ Dancercise ChiangMai ๒๐๑๘
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ณ ลานโปรโมชั่น อุทยานการคากาดสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม รอบชิงแชมปจงั หวัดเชียงใหม ซึง่ มี นายสุรเชษฐ จันทรอว น นายธนังกร ธัญกรพิสษิ ฐ
นายณัฏฐพล สมบูรณทวีสุข นายเจษฎา ไชยวงศ เปนครูผูฝกสอน และมีนางวรารัตน หมอดู
นายจักรฤกษ แสนใจ เปนครูผูควบคุมทีม โดยทั้ง ๒ ทีม จะไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน
รอบชิงแชมประดับภาคเหนือ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อุทยานการคากาดสวนแกว
จังหวัดเชียงใหม รวมสงกําลังใจให ทีม oh my Gosh และ ทีม HEYDAY ดวยนะคะ
ปดทายดวยอีกหนึง่ ขาวดี อ.อํานาจ โกวรรณ ผูอ าํ นวยการสํานักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏเชี ย งใหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การโครงการฯ
เปดเผยวา ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรว มโครงการจัดอันดับ Webometric Cybermetrics
Lab แหงสภาวิจยั CSIC ทีท่ าํ การจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทัว่ โลกโดยวัดจากคุณภาพทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทําการจัดอันดับสองครั้งคือวงรอบเดือนมกราคมและวงรอบเดือน
กรกฎาคมของทุกป โดยในวงรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดถกู จัด
อันดับใหอยูใ นอันดับที่ ๕ ของกลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนอันดับที่ ๔๔ ของมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
ในฉบับหนาจะมีขา วสารใดมาบอกกลาวติดตามไดในพิงคราชภัฏนะคะ

ราชภัฏ
๑๐ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

สวัสดีคะทานผูอาน พบกันฉบับนี้เปดประตูสูอาเซียนกลับมาตามคําสัญญาวาดวยเรื่องของ
สถาปตยกรรมชาติอาเซียน หลังจากฉบับทีผ่ า นมาไดไปสํารวจความงดงามของสถาปตยกรรมและลักษณะบานเรือน
ที่อยูอาศัยของดินแดนแหงความสงบสุขเนการาบรูไนดารุสซาลาม ครั้งนี้ พิงคราชภัฏ พาทานผูอาน
มาเรียนรูและสัมผัสกับบรรยากาศบานเรือนชมความงดงามทางสถาปตยกรรมของกัมพูชากันคะ
ชนบทสมัยใหมในกัมพูชา ชาวบานมักอยูอาศัยในบานทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดตามจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว สรางดวยไมหรือไมไผ นิยมยกสูง มีบันไดไมสําหรับขึ้นบาน โดยทั่วไปมักแบงเปนสามหอง
กั้นดวยฟากไมไผ
สถาปตยกรรมทีพ่ บเห็นในศาสนสถานสมัยพระนครมักสรางดวยหิน รวมทัง้ ใชสญั ลักษณทางศาสนา
ในการตกแตงคะ โดยมีการถายทอดเรื่องเลาทางศาสนาไวบนผนัง เปนความงดงามทางสถาปตยกรรมที่
ประณีตและสวยงามเปนเอกลักษณทีเดียวคะ
ในครัง้ หนา พิงคราชภัฏ จะพาทุกทานไปชมสถาปตยกรรมของแผนดินหลากวัฒนธรรม สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย มาติดตามไดในฉบับหนานะคะ
ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากวารสารรายสามเดือน ปที่ ๕๒
สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๑๑

รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ฉบับนี้ พบกันในเดือนกันยายน
ซึ่งมีวนั สําคัญของเยาวชนนัน่ คือ “วันเยาวชนแหงชาติ” คะ
สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน
๒๕๒๘ กําหนดใหวนั ที่ ๒๐ กันยายนของทุกป เปนวันเยาวชนแหงชาติ
โดยถือวาเปนวันที่เปนสิริมงคล อันเนื่องมาจากตรงกับวันคลายวัน
พระราชสมภพของพระมหากษัตริยแ หงราชวงคจกั รีถงึ สองพระองค คือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงพระราชสมภพ
เมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั อานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพ
เมื่ อวั น ที่ ๒๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ และพระมหากษัตริย ทั้ง สอง
พระองค ไดขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว
โดยวันเยาวชนแหงชาติ ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเยาวชน ชวงอายุ
๑๕ – ๒๕ ป ไดตระหนักนึกความสําคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชน พัฒนาประเทศ ตลอดจนใหประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ต อ ประเทศชาติ ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพและคุณธรรมให
นโยบายสงเสริมและพัฒนาเยาวชนดําเนินไปอยางตอเนื่องสัมฤทธิ์ผล
ขอขอบคุณขอมูลจาก http://www.tlcthai.com

