ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา ดวยศักยภาพของคณาจารยประจําที่มีขีดความสามารถ
และสมรรถนะในดานวิชาการ สามารถสรางสรรคองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดการศึกษาและบริการวิชาการไดเปนอยางดี ทั้งในรูปแบบการวิจัย
การฝกอบรม การสรางนวัตกรรมและรูปแบบตางๆ ตามความถนัดของคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศขึ้น
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งเปนการเปดโอกาสใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดแสดงศักยภาพดานวิชาการอยางเต็ม
กําลังความสามารถ โดยรูปแบบการทํางานจะมีผอู าํ นวยการศูนยความเปนเลิศ มีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยความเปนเลิศ อยูภ ายใตการดูแลของคณะหรือวิทยาลัย
ดวยการสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จากทางมหาวิทยาลัย เพื่อใหศูนยความเปนเลิศสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงไดมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ จํานวน ๖ ศูนย ไดแก
๑. ศูนยความเปนเลิศดานบูรณาการงานวิจัยสูทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการและจัดการองคความรูอยางเปนระบบ และนําไปสู
การใชประโยชนจากผลงานวิจัยเพื่อใหตรงกับความตองการในการแกปญหาของชุมชนไดอยางแทจริง ตามนโยบายการพัฒนาองคความรู ดานงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพรอมกับการพัฒนาชุมชนทองถิน่ โดยหนึง่ ในภารกิจดานการวิจยั คือ การสราง การตอยอด และการขยายผลการวิจยั ไปสูก ารดําเนินงานของชุมชนทองถิน่
ทัง้ เชิงพาณิชย สังคม และสิง่ แวดลอม โดยมุง สงเสริมพืน้ ทีร่ อบทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยเปนพืน้ ทีร่ ว มมือในการพัฒนาทองถิน่ ผานกระบวนการเรียนรูแ ละสรางองคความรู
ร ว มกั น ระหว า งนั ก วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ชาวบ า น รวมถึ ง หน ว ยงานภาครั ฐ โดยอยู  ภ ายใต ก ารดู แ ลของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
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
โดยการพัฒนาองคความรูก ารประยุกตใชวสั ดุนาโน ผานการทําผลงานวิจยั รวมทัง้ การประยุกตใชวสั ดุนาโนใหสามารถตอบสนองความตองการของทองถิน่ จนนําไปสู
การต อ ยอดและขยายผลการวิ จั ย ทางด า นวั ส ดุ น าโนไปสู  ก ารดํ า เนิ น งานเชิ ง พาณิ ช ย โดยอยู  ภ ายใต ก ารดู แ ลของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ รักสุจริต เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
๔. ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่ มุง เนนการสรางและถายทอดองคความรูท างดานความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่
มีความโดดเดนเฉพาะทาง โดยการพัฒนาองคความรูก ารประยุกตใชทางดานความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่ เชน การอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิน่
การสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นผานการทําผลงานวิจัย รวมถึงการประยุกตใชความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นได จนนําไปสูการตอยอดและขยายผลการวิจัยทางดานความหลากหลายทางชีวภาพไปสูการดําเนินงานเชิงพาณิชย โดยอยูภายใตการดูแล
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี อาจารย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
๕. ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ดําเนินการประสานหนวยงานทองถิ่น ชุมชน ผูประกอบการ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงาน
ภาครัฐและเครือขายทางธุรกิจ เพื่อสรางความรวมมือในการบริการวิชาการ ดําเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ จัดองคความรูอยางเปนระบบ นําไปสูการพัฒนา
ศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ ให ต รงกั บ ความต อ งการในการแก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ได อ ย า งแท จ ริ ง โดยอยู  ภ ายใต ก ารดู แ ลของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มีอาจารยจิรเดช วันชูเพลา เปนผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศฯ
๖. ศูนยความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลปพนื้ บานลานนา ดําเนินการสรางนักวิจยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดานดนตรีและนาฏศิลปลา นนา และดําเนินการวิจยั
เพื่อสํารวจองคความรู ตลอดจนบูรณาการองคความรูดนตรีและนาฏศิลปลานนาในภาคสวนที่เกี่ยวของ ผลิตผลงานวิชาการดานดนตรีและนาฏศิลปลานนาทั้ง
รูปแบบอนุรักษและสรางสรรคเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ สรางเครือขายครูภูมิปญญา นักวิชาการและดนตรีนาฏศิลปลานนา สํารวจจัดเก็บขอมูล
ในลักษณะแผนทีท่ างวัฒนธรรม ตลอดจนสรางเครือขายนักวิชาการดานดนตรีลา นนารูปแบบการศึกษามนุษยดนตรีวทิ ยาระดับนานาชาติ พรอมจัดตัง้ หอจดหมายเหตุ
ดนตรีและนาฏศิลปลานนา เพื่อจัดเก็บขอมูลภูมิปญญาและเผยแพรในรูปแบบออนไลน จัดการสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรองคความรูดนตรี
และนาฏศิลปลา นนาสูส าธารณชน โดยอยูภ ายใตการดูแลของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี อาจารยสงกรานต สมจันทร เปนผูอ าํ นวยการศูนยความเปนเลิศฯ
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดังกลาวถือไดวาเปนการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดังปรัชญาที่วา “การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาทองถิ่น”
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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”
สอดคลองกับวิสยั ทัศนดงั กลาวมหาวิทยาลัยจึงไดสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศ เพือ่ ดําเนินการขับเคลือ่ นใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งเปนการเปดโอกาสใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย ไดแสดงศักยภาพดานวิชาการ ดวยการสนับสนุน
งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จากทางมหาวิทยาลัย เพื่อใหศูนยความเปนเลิศสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ศูนย ไดแก ศูนยความเปนเลิศดานบูรณาการงานวิจัยสูทองถิ่น ศูนยความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนยความเปนเลิศดานการประยุกตใชวัสดุนาโน ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทองถิ่น ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ และศูนยความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานลานนา
โดยรูปแบบการทํางาน 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
บริติช เคานซิล (British Council) เพื่อจัดตั้งศูนยฝกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค มีกลุมเปาหมายคือครู
ผูส อนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
ทางมหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหศนู ยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูป ระสานดําเนินการ จัดอบรม
โครงการดังกลาว ในพิธีเปดไดรับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งมีคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนตาง ๆ เขารวมพิธเี ปด ณ หองประชุมเอือ้ งสายสองแสง
อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูจัดทํา
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งกรรมการ
๔
สภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
CMRU PHOTO Activities
๕
เรือ่ งเลาจากพีๆ่ รัว้ ดําเหลืองกับการเดินทางทีแ่ สนพิเศษ ๖ – ๗
โครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอน
๘
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ภู ม ิ ภ าค /มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม รวมกับหนวยงานรัฐและชุมชน
จัดโครงการ “อันซีนโปงแยงดินแดนมหัศจรรย”
รอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ
๙
เปดประตูสูอาเซียน
๑๐
ขอคิดชีวติ ยุคดิจทิ ลั : ใชธนาคารออนไลนอยางไร ใหปลอดภัย ๑๑

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, คุณศิรเิ พ็ญ ผอนจัตรุ สั
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผูอ าํ นวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา เขียวขุนเนิน,
เสาวลักษณ สามแกว, วัชระ ไทยบัณฑิตย,
วัชราวรรณ กันทา,
พิมพที่
: สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

ราชภัฏ
๔ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Special Report

ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จํานวน ๑๑ ราย ตั้งแตวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดตามวาระแลว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 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
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนาํ ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้ ตอไปแลว บัดนี้ ไดมพี ระราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕

ผูบริหาร มร.ชม. รวมเปนเกียรติพิธีเปด ราน ไทย – เดนมารค สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยรองอธิการบดี
คณะผูบริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมเปนเกียรติในพิธีเปด รานไทยเดนมารก สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ในการนี้ไดมีพิธี
ลงนามบันทึกความรวมมือของโครงการระหวาง อ.ส.ค. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดรบั เกียรติจาก ดร.ณรงคฤทธิ์ วงศสวุ รรณ ผูอ าํ นวยการ
อ.ส.ค. รวมลงนามและรวมเปนเกียรติในพิธีเปดการจัดตั้งสถานประกอบการรานไทยเดนมารคในมหาวิทยาลัยนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางใน
การดําเนินโครงการเปนแหลงบูรณาการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเปนอาชีพพระราชทานใหมีความมั่นคงยั่งยืนรวมถึงเปนการสงเสริมให
นักศึกษาไดบริโภคผลิตภัณฑนมที่มีคุณภาพและเปนแหลงเรียนรูระบบการดําเนินธุรกิจที่มีศักยภาพใหแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมไดพิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยใหแกผูประกอบการรายที่ อ.ส.ค. กําหนดเพื่อจัดตั้งสถานประกอบการรานไทยเดนมารค
ทางดาน ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา การดําเนินการโครงการรานไทยเดนมารกครั้งนี้
อ.ส.ค.ไดมแี นวทางในการสงเสริมใหนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยไดศกึ ษาเรียนรูร ะบบการบริหารจัดการและระบบการดําเนินธุรกิจของรานไทยเดนมารก
คือใหเกิดการแลกเปลีย่ นตอยอดและสามารถพัฒนาองคความรูใ นดานการประกอบธุรกิจและเปดโอกาสใหนกั ศึกษามีโอกาสไดเขาศึกษาดูงานเกีย่ วกับ
กระบวนการผลิตการดําเนินการในแขนงตางๆทีเ่ กีย่ วของอันจะเปนประโยชนทางการศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑนม และสงเสริมใหนกั ศึกษามีโอกาส
ไดเขารวมฝกงานเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพซึ่งโอกาสและประสบการณเหลานี้เปนสิ่งที่ไมสามารถจะหาได
จากตําราทางวิชาการเพียงอยางเดียวจึงนับเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดมิติใหมทางการศึกษาแนวทางการพัฒนาของนักศึกษาไดเปนอยางดี โครงการราน
ไทยเดนมารคจึงนับไดวาเปนความรวมมือของสองหนวยงานที่สําคัญที่จะมีสวนสําคัญในการพัฒนาทางดานกําลังกายกําลังสมอง อีกทั้งยังสอดคลอง
กับนโยบายในการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาวะนอกเหนือจากการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชนเปนสวนสําคัญ
ในการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีโดยภายหลังเปดทําการไดรับความสนใจจากบุคลากรนักศึกษาและประชาชนจํานวนมาก
มร.ชม. ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารย Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยผูบริหารและคณาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติและคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมใหการตอนรับคณะผูบริหารและอาจารยจาก Xi’an Jiaotong University ในโอกาสเดินทาง
มาเยื อนมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนปรึก ษาหารือดานการพัฒนา
ความร วมมื อการเรี ย นการสอนภาษาจี น ในหลัก สูตร Joint Bachelor Degree Program
ณ หองรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัด
“KM แนวปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัย”

เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณี โ กศล
รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ให เ กี ย รติ เ ป น ประธานเป ด โครงการดํ า เนิ น การเพื่ อ จั ด การความรู 
(Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ “KM แนวปฏิบัติสําหรับมหาวิทยาลัย”
ณ ห อ งประชุ ม เอื้ อ งคํ า ชั้ น ๓ อาคารราชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชี ย งใหม โดยสํ า นั ก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีการนําความรูทักษะและประสบการณ
ในการทํางาน มาแลกเปลีย่ นรวมกันระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
พัฒนาใหเกิดระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการสงเสริม
ใหมบี รรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภ ายในมหาวิทยาลัย อันนําไปสู
การพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา
SEA – Teacher Project ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุน
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA – Teacher Project
5th Batch ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อสังเกตการสอนและ
ทดลองสอนในโรงเรี ย น กลุ  ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
ณ หองประชุมเอื้องฟามุย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อวัน ที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๑ เปนโครงการสรางความรวมมือรวมกันในการดําเนิน
การแลกเปลีย่ นนักศึกษาครู เพือ่ เปดโอกาสใหนกั ศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร
ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ไดพัฒนาความรูความสามารถ
เก็บเกีย่ วประสบการณและทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ทักษะการสื่อสารในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยัง
เป น การเป ดโลกทัศ นในมุมมองของการฝก สอน ในระดับ ภูมิภ าค
ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยา และ
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไปจะร ว มสั ง เกตการณ แ ละฝ ก สอน
ณ ประเทศฟลปิ ปนสและประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๒๒ มกราคม
– ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มอบทุนการศึกษาชวยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนการศึกษา
เพื่ อ ช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นดี มี ค วามประพฤติ ดี แ ต
ขาดแคลนทุนทรัพยใหไดรับขวัญกําลังใจและมีทุนสําหรับใชจายเกี่ยว
กับการศึกษาตอไปโดยไดรับความอนุเคราะหเงินทุนการศึกษาจาก
คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
๑,๖๑๑,๙๐๐ มู ล นิ ธิ BLOOMING JUNIPER FOUNDATION
จากประเทศ Switzerland ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กองทุนชวยเหลือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจากการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจํานวน ๑๐๐,๑๐๐ มีนักศึกษาที่ไดรับ
การพิ จ ารณาและเข า รั บ ทุ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย
คณะครุศาสตรจํานวน ๑๐๖ คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน ๒๒ คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน ๑๙ คน
คณะวิทยาการจัดการจํานวน ๑๒ คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จํ า นวน ๓ คน วิ ท ยาลั ย นานาชาติ จํ า นวน ๔ คน และวิ ท ยาลั ย
แมฮองสอนจํานวน ๑๗ คน
ดร.กัญญา สมบูรณ มอบทุน ๕๐,๐๐๐ บาท
ชวยเหลือศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย

เมื่ อ วั น ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย นายสยาม กันหาลิลา
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อ.เบญจมาศ สันตสวัสดิ์ ผูแทนจากคณะเทคโนโลยี
การเกษตร คณะผูบริหาร และบุคลากรรวมตอนรับ ดร.กัญญา สมบูรณ
พรอมคณะ โอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาใหแก นางสาวณัฐริกา
เมืองมา นักศึกษาชั้นปที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยมีพิธีมอบทุน การศึก ษา ณ หองรับ รอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ราชภัฏ
๖ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

ในป ๒๕๖๑ นายกรั ฐ มนตรี พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา ได ม อบคํ า ขวั ญ วั น เด็ ก ได แ ก “รู  คิ ด รู  เ ท า ทั น สร า งสรรค เ ทคโนโลยี ”
เปนประจําทุกปทที่ กุ หนวยงานจะไดมอบความสุขแกเด็กและเยาวชน ในวันทีเ่ ด็กๆ ทุกพืน้ ทีต่ า งรอคอย พิงคราชภัฏ ฉบับนีจ้ งึ ขอรวบรวมภาพความสุข
กับการเดินทางของคณะผูบ ริหาร บุคลากรและนักศึกษารัว้ ดําเหลืองทีเ่ ดินทางไปมอบความสุขใหกบั เยาวชนในพืน้ ทีห่ า งไกลเมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ที่ผานมา นําโดย อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานปลอยขบวนคาราวานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เพื่อเดินทางไปจัดกิจกรรมวันเด็กใหกับเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 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) ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยมะโอ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรกั ษพทุ ธศิลปไทย
อนุสรณ (บานแสนคําลือ) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ ๒ (บานปุงยาม) ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ า นปายสองแง และศู นยก ารเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิ มพระเกี ย รติ (บ า นนํ้ า บ อ สะเป ) นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเชียงใหม
ยังไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเปนเขตพื้นที่ดูแล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอีกดวย
การเดินทางครั้งนี้ เปนอยางไร และภารกิจมอบความสุขจะสรางความประทับใจแกคณะ
เดินทางในครัง้ นีม้ ากเพียงใด ไปติดตามความรูส กึ จากตัวแทนนักศึกษาทีม่ โี อกาสไดรว มเปนสวนหนึง่
ของโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหนอ งๆ ณ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมมใุ น
ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม กันคะ
อาจารยเบญจมาศ สันตสวัสดิ์ อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เผยวา “จากการประชุมเพือ่ วางแผนการรับเสด็จของโรงเรียน
ตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบ ประชุ ม เห็ น ว า ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมให กั บ
เด็ก ๆ ในพื้นที่หางไกลเพื่อใหเด็กไดสนุกสนานกับกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติเทาเทียมกับเด็กในพื้นที่อื่น
มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรใหแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัยเขามามีสว นรวมโดยมีการมอบอุปกรณการเรียน
อุปกรณกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดกิจกรรมนันทนาการซึ่งทางมหาวิทยาลัย ตองขอขอบพระคุณ
ผูรวมสนับสนุนทั้งทุนทรัพยและแรงกายแรงใจจนกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดตามวัตถุประสงคที่วางไวเปน
สิ่งที่เรียกวาสุขใจทั้งผูใหและผูรับจริงๆ คะ”
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ราชภัฏ ๗
ทางดานนายเจริญชัย ศรีโสดา นายกสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เลาถึงการเขารวม
โครงการครั้งนี้วา “รูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการทํา
สิ่งดีๆ ใหกับสังคมซึ่งผมและเพื่อนๆ ไดดําเนินโครงการ
ภายใตการกํากับของ อาจารยเบญจมาศ สันตสวัสดิ์
รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย และอาจารยดร.ณัฐวุฒิ
ครุฑไทย ผูช ว ยคณบดีงานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
การเกษตรร ว มกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสะลวง
อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กเห็น
ความสําคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอตนเอง
และสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยตลอดจนการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในแตละปจะมีผูรวมงาน
กวา ๕๐๐ คนในปนที้ างสโมสรนักศึกษาไดประชาสัมพันธใน facebook กลุม เกษตรยิง่ ใหญ
ซึ่งเปนกลุมศิษยเกาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรับบริจาคสิ่งของและ
งบประมาณสนับสนุนซึง่ ผมตองขอขอบคุณศิษยเกานักศึกษา คณาจารย ตลอดจนเจาหนาที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และทุกทานที่รวมกันบริจาคและรวมเปนสวนหนึ่งในการ
สงมอบความสุขใหกับนองๆครับ การเดินทางครั้งนี้ทําใหผมไดรูสึกมีความสุขที่เราได
เปนผูมอบความสุขใหกับเด็กๆ ประทับใจกับทุกสิ่งที่ไดเห็น ทั้งรอยยิ้ม ทั้งเสียงหัวเราะ
ไดเห็นความสามารถ ความกลาแสดงออกของเด็กๆที่จะเติบโตมาเปนอนาคตของชาติได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดเปนผูใหโอกาส ใหความสุขๆ กับเด็กๆ ผมคิดวาถาหาก
คนในสังคมรูจักการใหจะทําใหสภาพแวดลอมรอบๆตัวเรานาอยูยิ่งขึ้น เพราะบานเมือง
เราจะเต็ ม ไปด ว ยความเอื้ออาทร และความมีไ มตรีจิต ที่ดี ต  อ กั น เกิ ด ประโยชน แก
ประชาชนเปนสําคัญ ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปไดอยางมั่นคง เกิดความรัก ความผูกพัน
ภายในชุมชน และสังคมครับ”
ทางดาน นางสาวพรรณิภา วงศสายแกว
นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เลาวา “ในการเขารวมโครงการ
ครั้งนี้ มีโอกาสไดทําขนมใหนองๆ รับประทานและไดรวม
นํากิจกรรมกับเด็กๆ รูสึกดีใจที่ไดใชกําลังความสามารถ
ของเราในการทํ า สิ่ ง ดี ๆ ให สั ง คม ชุ ม ชนที่ เ รา
ไปจัดกิจกรรมนั้นอยูในพื้นที่ชนบทที่หางไกลความเจริญ
การทํากิจกรรมครั้งนี้จึงถือเปนการสรางฝน สรางความ
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 า ที่ ร  อ ยตรี ส กล แก ว ศิ ริ คณบดี
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
เปดเผยวา ดวยคณะครุศาสตรไดพจิ ารณาและคัดเลือก
ครูผทู รงคุณคา ครูผเู ปนแบบอยางทีด่ ี และครูในดวงใจ
ของนักศึกษา เนื่องในวันครู ประจําป ๒๕๖๑ ดังมี
รายชือ่ ตอไปนี้ ครูผทู รงคุณคา รับมอบโลเชิดชูเกียรติ
จํานวน ๓ รางวัล ไดแก อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน
, อ.วาที่รอยตรี ดร.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร และ
รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย ครูผูเปนแบบอยางที่ดี
รับมอบ ใบประกาศนียบัตร จํานวน ๑๒ รางวัล ไดแก
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง , อาจารย ดร.กาญจนณภัทร
ป ญ ญาโกญ , อาจารย อุ บ ล พวงมาลา ,
รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา , อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ
, รศ.ศุภรัตน ลี้รัตนาวลี , อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู ,
ผศ.ดร.ศักราช ฟาขาว , อ.วิราช ทูลแกว , อ.พิชญ
พรพรรณ อนันตบุญวัฒน , อ.สาโรช สอาดเอี่ยม
และรศ.กาญจนา สิรกิ ลุ รัตน ครูในดวงใจของนักศึกษา
รับมอบใบประกาศนียบัตร จํานวน ๑๕ รางวัล ไดแก
รศ.ดร.พิทยาภรณ มานะจุติ , รศ.ยุพิน อินทะยะ
ผศ.บัญชา อินทะกูล , อ. วาที่รอยตรี ดร.สุวัฒนวงศ
พันเพ็ชร , อ.วาที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง , อ.จุฑามาศ
หนุ น ชาติ , อ.อรทั ย อิ น ตา , อ.วาทิ นี ศิ ริ ชั ย ,
อ.ดร.ศรัณย จีนะเจริญ , อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร ,
อ.สุวินัย นวมเจริญ , อ.ปริญญา สําราญบํารุง ,
อ.ดร.จิ ร าภรณ ปุ ณ ยวั จ น พ รกุ ล , อ.ดารารัตน
เยาวภาคยโสภณ และ อ.ดร.ศศิธร อินตุน ทั้งนี้ไดมี
พิ ธี ม อบโล เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละใบประกาศนี ย บั ต ร
ในกิจกรรมวันครู “นอมจิตวันทา บูชาพระคุณครู
กตัญูกตเวที” เมือ่ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ศาลาร ม โพธิ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบูชา เชิดชูเกียรติ
แหงครูผูที่ไดแนะนําสั่งสอนศิษย

ราชภัฏ
๘ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

ม.ราชภัฏเช�ยงใหม จับมือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนํา
ดานการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม รวมกับหนวยงานรัฐและชุมชน
จัดโครงการ “อันซ�นโปงแยงดินแดนมหัศจรรย”

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
อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม อํ า เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรั ศ มิ์ นาคนิ ษ ฐนนต รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย ผศ.ดร.กมลณัฎฐ พลวัน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาที่รอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ผูอํานวยการ
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมตอนรับผูเขารวมอบรม
ทางดาน ดร.สิทธิชยั มูลเขียน ผูอ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๔ กลาววาตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนในการยกระดับมาตรฐาน
การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามบันทึกความเขาใจรวมกับสถานทูตอังกฤษ
ประจําประเทศไทยโดยรวมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council
เพื่อจัดตั้งศูนยฝกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค โดยมีกลุมเปาหมายไดแก
กลุมครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งไดจัดอบรมผานมาแลว ๑๒ รุน
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บัดนี้ รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศตองรับชวงตอในการพัฒนาครู ซึ่งขณะนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหนวยศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ ไดรวมกับศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดอบรม
โครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
ตั้งแตรุนที่ ๑๓ – รุนที่ ๒๐ การอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายกระดับ
ความรูความเขาใจและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative
Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศทั้งยังเปนการยกระดับภาษาอังกฤษของครูสอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ทัว่ ประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพการเปนวิทยากร สําหรับกลุม 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
หลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น วิ ท ยฐานะและการพั ฒ นาข า ราชการครู แ นวใหม
“จากพระราชกระแสฯ สูการพัฒนาครูทั้งระบบ” ซึ่งครูผูเขารับการอบรมหลักสูตร
ดังกลาวสามารถสะสมใชเปนจํานวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนา
เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดอีกดวย

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดโครงการ “อันซีนโปงแยงดินแดนมหัศจรรย”
โครงการตามความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งไดรวมกับพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบล
โปงแยง และโรงเรียนวัดโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ ในการสงเสริมอาชีพพัฒนาดาน
สังคมและแหลงทองเทีย่ ว โดยมุง พัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ พรอมทัง้ จัดกิจกรรม
มัคคุเทศกนอ ยภายใตโครงการอันซีนโปงแยง ดินแดนมหัศจรรย สงเสริมแหลงทองเทีย่ ว
ทางธรรมชาติในทองถิ่น นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางทักษะและสงเสริมราย
ไดแกเยาวชนอันสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
ซึ่งหวังวาการเปดแหลงทองเที่ยวเชียงใหมครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและ
ผูท สี่ นใจในดานธรรมชาติเพือ่ เปนแหลงศึกษาในเชิงธรณีวทิ ยาและเชิงประวัตศิ าสตร
ที่สําคัญแหงใหมของชุมชนตําบลโปงแยงตอไป
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม กลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีพันธกิจอันเปนหลักการสําคัญ
ประการหนึ่งคือ “เปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ภารกิจสวนใหญ
จึงเนนการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน ทั้งในดานการศึกษา การใหความรูเชิงวิชาการ
ในศาสตรที่มีความถนัดและเกี่ยวของ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กับ อําเภอแมรมิ
และเทศบาลตําบลโปงแยงเพือ่ ความรวมมือในการใหบริการในดานตางๆ ทัง้ ดานวิชาการ
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
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“สวัสดีปใ หมแลว ผองไทยจงแคลวปวงภัย ชวยกันรับขวัญปใหม เถลิงฤทัยไวมนั่ สุขศรีปใ หมหมาย สุขใจและกาย
รวมกันสําราญสําเริงบันเทิงมัน่ สุขสันตยมิ้ กันไวกอ นสิง่ ทีล่ ว งแลวใหแลวกันไป อยาไดผกู ใจอาวรณจบั มือกันไว อวยชัยอวยพร
สุขสโมสรเริงรมย ความพลั้งพลาดลวงเกิน อยาหมางเมินระทมรวมนํ้าใจใหเกลียวกลม จงถืออารมณอภัย สวัสดีปใหมแลว
ผองไทยจงแคลวปวงภัยชวยกันรับขวัญปใหม เถลิงฤทัยไวมนั่ สุขศรีปใ หมหมาย สุขใจและกายรวมกันสําราญสําเริงบันเทิงมัน่
สุขสันตยิ้มกันไวกอน” สวัสดีปใหมคะทานผูอานพิงคราชภัฏ พบกันเชนเคยกับรอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารชาวราชภัฏ
เชียงใหมพบกันครัง้ นีม้ าเปนเพลงบรรเลงมอบความสุข ขาวสารแรกในฉบับนีม้ คี วันหลงจากเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมดวย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี อดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
และพุทธศาสนิกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรวมทําบุญตักบาตรเปนจํานวนมาก ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ภายหลังจากเสร็จพิธี ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมอบปฏิทนิ ทีร่ ะลึก พ.ศ. ๒๕๖๑
ของมหาวิทยาลัยใหแกอดีตผูบริหาร อาจารย และบุคลากรอาวุโส กอนรับฟงพรปใหมจากอาจารยภัทรา ณ เชียงใหม อาจารยอาวุโส ซึ่งในชวงทายไดมอบกระเชาผลไม
เพื่อสวัสดีปใหมและขอรับพรจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อีกดวย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหารและตัวแทนบุคลากร เขาแสดงมุทิตาสักการะ และขอพรปใหมพระสงฆทรง
สมณศักดิ์ พระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเปนสิริมงคลและเปนการ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยในชวงเชาไดเขาสักการะ พระเทพสิงหวราจารย รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม
เจ า อาวาสวั ด พระสิ ง ห ว รมหาวิ ห าร พระราชเจติ ย าจารย เจ า อาวาสวั ด เจดี ย  ห ลวงวรวิ ห าร พระเทพรั ต นนายก
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
เจาอาวาสวัดดอนจั่น และพระมงคลสิริ เจาอาวาสวัดไชยสถาน และในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมดวยคณะผูบ ริหารและตัวแทนบุคลากรเขาแสดงมุทติ าสักการะและขอพรปใหม พระสงฆทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม เนือ่ งในวันขึน้ ปใหม
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
และเมื่อปลายป ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
พรอมคณะผูบริหาร ไดเขาพบนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายประจวบ กันธิยะ นายพุฒิพงศ ศิริมาตย และนายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม พรอมมอบหนังสือ ตามรอย รองอํามาตยเอกหลวงโยนะการพิจติ ร : พญาตะกา
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ณ หองรับรอง ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา
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
คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนการดําเนินงาน ณ อาคารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี และ อาคาร ๙๐ ป ราชภั ฏ เชี ย งใหม ซึ่ ง จะได ร  ว มประชุ ม
เพื่อวางแผนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในระยะอันใกลนี้
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สวัสดีปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ คะ ทานผูอานพิงคราชภัฏ พบกันเชนเคยกับเรื่องนารูของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ ชวงทีผ่ า นมานัน้ เราไดนาํ เสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับสถาปตยกรรมอาเซียน
ทั้งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และฉบับนี้เดินทางมาถึง มาเลเซีย ดินแดนอันงดงามศูนยรวมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
บานเรือนดั้งเดิมของมาเลเซียนั้นเปนการสรางเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมของประเทศ
เชนเดียวกับไทยซึง่ อยูใ นสภาพอากาศรอนชืน้ เชนบานใตถนุ สูงทีจ่ ะชวยใหอากาศดานลางของตัวบาน
ถายเทไดดีภายในบานเย็นอยูเสมอในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากนํ้าทวม มีการสรางหลังคาสูง
และหนาตางขนาดใหญ ไมเพียงแตชวยถายเทอากาศในบานเทานั้น แตยังมีลวดลายธรรมชาติที่
ประณีตสวยงามอีกดวย สถาปตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมและสถาปตยกรรมบาบา ยาหยา ก็ยังมีให
เห็นอยูด ว ยตัวอยางของสถาปตยกรรมดัง้ เดิม ไดแกวดั จีนซึง่ พบไดทวั่ ประเทศ สวนบานเกาหลายๆ แหง
โดยเฉพาะในมะละกาและปนงั นัน้ จะเปนมรดกทางสถาปตยกรรมแบบบาบายาหยา ซึง่ มีรา นบานในรม
ปูกระเบื้องสีสันสดใสสวยงาม
ปจจุบนั บานเรือนของชาวมาเลเซียหรือชาวอิสลาม จะนํารูปแบบผสมผสานจากสถาปตยกรรม
หลากหลายเพื่อประยุกตมาใช เชนอาคารพิพิธภัณฑศิลปะอิสลาม และอาคารจํานวนมาก
ในรัฐปุตราจายา และ สุเหราหลายแหงทั่วประเทศ นอกจากนั้นอีกสิ่งปลูกสรางที่กลายเปน
สัญลักษณหนึ่งของมาเลเซีย นั่นคืออาคาร ปโตรนาส อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งสูงมากถึง
๘๘ ชั้น ที่สรางจากแรงบันดาลใจในรูปทรงเรขาคณิตของอิสลาม นับวาเปนสิ่งปลูกสราง
ที่สวยงาม และเปนสัญลักษณของมาเลเซียเลยทีเดียว
ฉบับหนา เปดประตูสอู าเซียน จะพาไปชมสถาปตยกรรมทีส่ วยงามของ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร ดินแดนสีทองแหงองคพระมหาเจดีย จะสวยเพียงใดพบกัน ในพิงคราชภัฏ
ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๕ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ นะคะ
ขอบคุณขอมูลจากวารสารรายสามเดือนปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน
กรมสงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ขอบคุณภาพจาก website www.hotsia.com, http://www.napiratravel.com,
photorator.com, https://img.kapook.com, http://www.catdumb.com

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๑๑

ในยุคปจจุบันที่ทุกอยางจัดการงายเพียงปลายนิ้วสัมผัส การทําธุรกรรมการเงินก็เชนเดียวกันดังนั้นในระยะหลายปที่ผานมา
เราจึงเริ่มสังเกตเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุนใหม ซึ่งมักนิยมใชงาน Internet Banking หรือธนาคารออนไลนสําหรับทําธุรกรรม
ทางการเงินผานคอมพิวเตอรหรือบนสมารทโฟนเขากับไลฟสไตลของคนยุคนีท้ เ่ี วลานอยภารกิจเยอะตัวชวยนีจ้ งึ อํานวยความสะดวก
ไดมาก ทั้งฝาก โอน จาย ทําไดโดยไมตองเดินไปธนาคาร สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ขอใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตเทานั้นก็ใชงานไดชวย
ประหยัดเวลาไดดีทีเดียว และเริ่มกลาใชบัตรเครดิตในการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น แตทวาในความสะดวกสบายอาจมีพิษภัย
ซอนอยูหากไมระวัง ดังนั้น จึงขอนําขอมูลดีๆ ที่จะแนะนําวิธีใชงานธนาคารออนไลนอยางปลอดภัยคะ
จําและพิมพชื่อเว็บของธนาคารใหแมน การทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผานเว็บไซตค วรเลือกธนาคารที่มีค วามปลอดภั ย
ควรจําและพิมพชื่อเว็บของธนาคารใหดี ไมควรใช Google ในการคนหา เพราะบางทีเราอาจจะเจอเว็บเลียนแบบทําใหเราเขาใจผิด
ติดตามขาวสารของธนาคารโดยเฉพาะการประกาศเตือน การใชงานทางแอพลิเคชั่นควรใหเจาหนาที่ธนาคารชวยตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อปองกันแอพพลิเคชั่นปลอมกอนเขาใชงานหรือทําธุรกรรมออนไลน
หมั่นสแกนไวรัสบนคอมพิวเตอร เพราะหากไมมีถือวาเสี่ยงเพราะหากเราใสขอมูลไปแลว อาจมีไวรัสในเครื่อง ดักจับเอาขอมูลจากเรา
ไปได และควรหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมทางการเงินในเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะ
สมัคร SMS เพื่อติดตามขาวสารธนาคาร เมื่อสมัครใชงาน Internet Banking ควรสมัครใชบริการ SMS ไวสงขอมูลแจงเตือนหลังจาก
ทําธุรกรรมเสร็จแลว เพือ่ เปนการตรวจสอบวาเราทํารายการใดไปบาง หรืออาจรับขอมูลแจงการใชงานผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E–mail)
เพื่อปองกันกรณีมีการถอนเงินแบบไมชอบมาพากล จะไดตรวจสอบอยางทันทวงที
ตั้งวงเงินในการโอนและถอนใหเหมาะสม ควรกําหนดวงเงินในการถอนเงินไมใหสูงเกินไป เพื่อปองกันกรณีถูกขโมยขอมูลลดภาวะ
ความเสี่ยงลงไดระดับหนึ่ง
เปลี่ยนรหัสผานในการเขาระบบบอย ๆ ถึงแมวา เราจะเปนผูต งั้ รหัสผานเองแตกไ็ มควรนิง่ นอนใจเพราะการเปลีย่ นรหัสผาน
ลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยขอมูลได ที่สําคัญมากที่สุดเวลาเขาใชงานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น เมื่อพิมพรหัสผาน
เสร็จแลว หามใหเครื่องจํารหัสผาน โดยเด็ดขาด พิมพเองใหมทุกครั้งปลอดภัยกวา เพราะบางครั้งเราไมสามารถคาด
การณไดวาโชครายจะมาเยือนเมื่อใด หากเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือไปตกอยูในมือของผูไมหวังดีอาจเสียเงิน
เพราะความประมาทได
ซื้อของออนไลนจากเว็บที่นาเชื่อถือ นอกเหนือจากการทําธุรกรรมการเงิน ทั้งฝาก โอน ถอน ทางธนาคารออนไลน
ในยุคนี้ที่ฮิตไมแพกันคือการซื้อของผานเว็บออนไลนดังนั้นทางที่ดีสําหรับนักช็อปควรเลือกซื้อสินคากับเว็บที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัย และระลึกเสมอวาอะไรที่ใชงานไดสะดวกสบาย ความปลอดภัยก็จะนอยลงไป Internet Banking
มีทงั้ ประโยชนและโทษในตัว จึงควรหันหนาเขาหาและทําความเขาใจ ใชใหเกิดประโยชนและใชอยางระมัดระวัง เพียงเทานี้
ก็จะชวยใหเราสะดวกสบาย และประหยัดเวลาไดมากขึ้นคะ
ขอบคุณขอมูลจาก www.krungsri.com

วันเสารที่ ๒ ของเดือน เปนวันที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย เพราะเปนวันพิเศษ
สําหรับนองๆ หนู ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น เห็ น ความสํ า คั ญ ของเด็ ก และเยาวชนซึ่ ง เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ
ของประเทศชาติในอนาคต ในวันเสารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ วันเด็ ก แห ง ชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม นํ า โดย คณะ ภาควิ ช า และองค ก ารนั ก ศึ ก ษา
ตางพรอมใจกันลงพืน้ ทีม่ อบความสุขแกเด็ก ๆ ในพืน้ ทีต่ า ง ๆ ทัง้ ในเมืองและอําเภอตางๆ
พิงคราชภัฏจึงขอรวบรวมภาพนารัก ๆ บางสวนที่มีโอกาสไดแบงปนรอยยิ้มสงมอบ
ความสุขใหกับเด็กๆ โดยเริ่มจากเวทีกลาง ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผศ. ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด กิ จ กรรม
เนือ่ งในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี
คณบดี คณาจารย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมเปนเกียรติในพิธีเปด
ภายในงานมีกิจกรรมกลองมหาสนุก การมอบโชคใหกับเด็กๆที่มารวมงานโดยมีเด็ก
และเยาวชน จากโรงเรียนตางๆ ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมงานอยางคึกคัก
นอกจากนี้ ธนาคารขยะรีไซเคิล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ยังไดจดั กิจกรรมเพือ่ สังคมเนือ่ งในวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ “ขาวไขเจียวของพี่ เพือ่ นองคนดี
ที่นารัก” เพื่อเปนสวนหนึ่งในการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน สังคม นอกเหนือจากภารกิจหลักใน
การรักษาสิ่งแวดลอมสรางสุขภาวะที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ยังไดให ความสําคัญตอการบริโภค
อาหารปรุงสุกที่มีประโยชน ถูกหลักอนามัย ทั้งนี้มีคณะกรรมการดําเนินโครงการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมจัดเตรียมเครื่องปรุงพรอมใหบริการขาวไขเจียว แกนอง ๆ และผูมารวมกิจกรรม
วันเด็กสรางความสุขและรอยยิ้มทั้งผูใหและผูรับเปนอยางมาก
ทางดานสถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม FM ๘๘.๕ MHz
รวมกับ ๒ ชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย รวมจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
โดยในชวงเชาไดรวมกับชุมชนพัฒนาบานกูเตาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ วัดกูเตา
อ.เมือง จ.เชียงใหม และในชวงบาย ไดรว มกับชุมชนศรีมงคล จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ณ ที่ทําการผูใหญบานชุมชนศรีมงคล ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม การจัดงาน
วันเด็กแหงชาติในปนี้ ไดรับความสนใจ จากประชาชนทั้งสองชุมชนเปนอยางมาก
ตางพาบุตรหลานมารวมงานกันอยางคับคัง่ มีความสุขสนุกสนานทัง้ เด็ก ๆ และผูป กครอง

พิมพที่ : สมพรการพิมพ โทร. 053-332920

Line ID : somporn_skp E-mail : sompornpress@gmail.com

