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  สิ้นสุดการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาจํานวนมากสําเร็จการศึกษา สิ้นสุดชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 
เตรียมตัวออกสูโลกกวางเพื่อสั่งสมประสบการณกับจุดเริ่มตนของชีวิตการทํางานเปนวาที่บัณฑิตรั้วดําเหลืองที่มีความรูและเปนคนดีของสังคมและ
กาลเวลาที่ผานไปนั้นก็ไดมาพรอมกับการเริ่มตนชีวิตนักศึกษาของเฟรชชี่ป ๑ ที่กําลังจะเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม โดยไดดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบท่ี ๑/๑ การรับดวยแฟมสะสมผลงาน เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีผานมา                                                     
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเปดบานตอนรับนักศึกษาใหมเขารายงานตัวเปนนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ ๑ 
การรับดวยแฟมสะสมผลงาน คร้ังท่ี ๑/๑ จํานวน ๑,๔๕๔ คน สําหรับการรับนักศึกษา รอบท่ี ๑/๒ การรับดวยแฟมสะสมผลงาน ไดดําเนินการรับสมัคร                                        
เมื่อวันที่ ๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และมีกําหนดรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ ๑/๒ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยินดีตอนรับนองใหมทุกคนเขาสูรั้วดําเหลืองคะ 

 สําหรับนองๆ ที่สนใจสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ยังสามารถดําเนินการสมัครได โดยมีกําหนดเปดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 
รอบ ๒ ระหวางวันที่ ๑๖ มีนาคม - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (การพิจารณาคัดเลือกดวย
คะแนน GAT/PAT V-NET และ N-NET หรือเกรดเฉลี ่ยสะสม)  และ รับสมัครรอบที่ ๕ ระหวางวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม  - วันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ (การพิจารณาคัดเลือกดวยเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งจะรับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชาที่มีจํานวนรับยังไมเต็มจํานวนแผนรับเทานั้น) โดยผูสนใจ
สมัครผานทาง www.tcas.cmru.ac.th

 ในการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูสมัครรอบที่  ๒ มีกําหนดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและ
สงรายชื่อผูสอบผานให ทปอ. ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผูสอบผาน Clearing House วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทปอ.สงรายชื่อผูยืนยัน
สิทธิ์ใหมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเปนนักศึกษาใหม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูมีสิทธิ์บันทึกขอมูลรายงาน
ตัวผานระบบอินเทอรเน็ต http://reg.cmru.ac.th วันที่ ๑๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผูมีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเปนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 สําหรับการเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ มีกําหนดประมวลการพิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ผูมีสิทธิ์บันทึกขอมูลรายงานตัวผานระบบอินเทอรเน็ต http://reg.cmru.ac.th และยื่นเอกสารการรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในวันที ่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนักศึกษาภาคปกติทั ้งหมด มีกําหนดพบอาจารยที ่ปรึกษาในวันที ่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
รวมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเริ่มตนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ทั ้งนี ้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลการรับสมัครนักศึกษาไดที ่สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ ๘๘๕ ๙๗๙ หรือ ๐๕๓ ๘๘๕ ๙๖๓ หรือ ดรูายละเอียดไดที่  www.tcas.cmru.ac.th
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P I N G  R A J A B H A T
วันน้ีท่ีราชภัฏเช�ยงใหม…   สารจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตร�  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธ�การบดี

  สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน วันเวลาผานไปดวยความรวดเร็วเขาสูชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ภายหลังจากท่ีนักศึกษา
ไดทาํการสอบปลายภาค และไดเดนิทางกลบัภูมิลาํเนาของตนเพือ่พกัผอนและเตรียมความพรอม ในภาคการศึกษาตอไป และแมจะเปนชวงปดภาคเรียน
ฤดูรอนคณาจารยและบุคลากรในทุกสวนงานยังคงปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง

 ในชวงตนเดือนที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดเขารวมจัดนิทรรศการ “รวมใจภักดิ์ เทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย” ในโครงการสัมมนา
เครือขายเสริมสรางความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกับตํารวจภูธรภาค ๕ และจังหวัดเชียงใหม ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาไดนํานักศึกษาจํานวนกวา ๓๐๐ คน 
เขารวมโครงการพรอมรับฟงการอภิปรายในหัวขอ “สถาบันพระมหากษัตริยกับความมั่นคงของประเทศ” โดยไดรับความรวมมือจาก 
งานประชาสัมพันธ กองกลาง พรอมดวยกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี และสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเขาจัดนิทรรศการและดําเนิน
กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีผู มารวมงานใหความสนใจลงนาม
ถวายพระพรมากกวา ๑,๒๐๐ คน อีกทั้งบันทึกภาพภายในซุมนิทรรศการอยางคับคั่ง นับเปนโอกาสอันดีที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

  ทายนี้ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยจิรวรรณ บุญมี อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ท่ีไดมอบ
ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม งานสิ่งพิมพ ใหแกมหาวิทยาลัย ในผลงาน “บะขางโว” และผลงาน “ของเลนพื้นบานลานนา...ยอนอดีต” อันเกิด
จากการวิจัยเรื่อง “การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นการละเลนพื้นบานบะขางโว กรณีศึกษาเทศบาลตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” 
และการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของเลนพื้นบานลานนา” 

 อนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีหญิงจินตนา อินภักดี อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร และ

ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เมื่อสงกรานตไทย – ลานนาไมตรงกัน

CMRU PHOTO Activities

SEA-TEACHER Project เรียนรูประสบการณตางแดน

CMRU Innovation StartUP Boot Camp                        

รอบร้ัวดําเหลืองเร่ืองเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ

เปดประตูสูอาเซียน                                                

รับมือปญหาสุขภาพในฤดูหมอกควัน                        

คณะผูจัดทํา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง  
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏเชียงใหม   โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖
  โทร. ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙  หรือ ๐๕๓-๘๘๕ – ๓๙๕ - ๖  
     www.public.cmru.ac.th
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 

นายณัฐกร เปงใย นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง จากผลงาน “การยอมสีเสนดายฝายดวยสียอมธรรมชาติจากเปลือกลําไย”
ระดับอุดมศึกษา กลุมท่ี ๕ “ส่ิงประดิษฐเพ่ือสังคมและภูมิปญญาไทย” ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลงานที่ปรากฏเดนชัดอันเกิด
จากผลงานวิจัยและการเขารวมประกวดไมเพียงแตสรางชื่อเสียงใหแกตน หากยังประโยชน ตอมหาวิทยาลัย 
ชุมชน และประเทศชาติอีกดวย
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 สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน ชวงเดือนเมษายนน้ี หากติดตามกระแสดานศิลปวัฒนธรรม ก็คงจะไมพนเรื่องเกี่ยวกับประเพณีปใหม
เมืองหรือเทศกาลสงกรานตที่จะมาถึงนี้ ซึ่งหากคํานวณตามโหราจารยลานนาก็จะไมตรงกับสงกรานตไทยที่ไดกําหนดขึ้น ๑๓-๑๕ เมษายน แตสงกรานต
ลานนา เปน ๑๔-๑๖ เมษายน หลายทานคงมีคําถามถึงที่มาที่ไป และเราจะปฏิบัติอยางไร 

  ในอดีตการนับวันเวลาถือเอาการเคลื่อนยายของดวงอาทิตยเปนเกณฑและคํานวณตามหลักโหราศาสตร โดยใช คัมภีร “สุริยยาตร” 
(คือ เสนทางเดินของดวงอาทิตย) และทางโหราจารยลานนาถือเอาวันปใหม(วันสงกรานต)จากการเคลื ่อนยายของดวงอาทิตย จากราศีมีน เขา
สู ราศีเมษ เรียก “วันสังขานตลอง” “วันเนาว/วันเนา” และ “วันพญาวัน” ตามลําดับและประเทศไทยเอง ๑๐๐ กวาปที่ผานมาก็ไดกําหนดวันใน
ประเพณีนี้ คือ ๑๓-๑๕ เมษายน ซึ่งในแตละป ภูมิภาคตาง ๆ ก็ไดกําหนดกิจกรรมและพิธีกรรมดานศาสนา กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ไวเปนการเฉพาะ
โดยยึดถือปฏิบัติตามจารีต ฮีตฮอยสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน ทําใหเราซึมซับ เคยชิ้น และประกาศหยุดมาตลอด ไมวาจะปฏิทินไทย/ลานนา จนเขาไปสู
ปฏิทินแหงการเที่ยวที่ตางชาติจนเปนที่รูจักกันทั่วโลก

 แตในปจจุบัน ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๘๕ รวม ๓๐ ป  วันสังขานตลอง เปน ๑๔ เมษายน  วันเนาว/เนา เปน ๑๕ เมษายน และ วันพญาวัน 
เปน ๑๖ เมษายน ซึ่งการคํานวณตามหลักโหราศาสตรของโหราจารยปกขตืนลานนา จะตรงกับการคํานวณของโหรหลวงทุกประการ โดยทางโหรหลวงจะ
กําหนดวันพญาวันของลานนาลงไวในปฏิทินเปนวันเถลิงศก และปจจุบันหลายวัด หลายชุมชนในภาคเหนือ ไดรณรงคและยึดถือปฏิบัติโดยการไปทําบุญวัน
พญาวัน ไดสําเร็จโดยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้ง เจาอาวาส ปูจารย ผูนําชุมชน และศรัทธาประชาชน

 ดวยเหตุนี้เอง หลายหนวยงาน โดยเฉพาะ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม รวมกับภาคีเครือขายทาง
วัฒนธรรมในลานนา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดประชุม 
หารือ เสวนา และรณรงค ผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลง 
“วันหยุดเทศกาลสงกรานต” ใหตรงตามหลักของปฏิทิน
สุริยยาตร มาโดยตลอด มาตั้งแต ป ๒๕๕๖ ใหเหมือนกับ
ประเพณีอื่นๆ อาทิ เขาพรรษา ลอยกระทง(ยี่เปง) และให

อดีตกอนหนา ๑๐๐ป ที่ผานมา ปจจุบัน อนาคต

พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๔๒       
     (รวม ๔๑ ป)
สงกรานต ตรงกับ
๑๒-๑๔ เมษายน

พ.ศ.๒๔๔๓-๒๕๕๕
(รวม ๑๑๓ ป)

สงกรานต ตรงกับ
๑๓-๑๕ เมษายน

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๘๕
(รวม ๓๐ ป)

สงกรานต ตรงกับ
๑๔-๑๖ เมษายน

พ.ศ.๒๕๘๖-๒๖๔๓ 
(รวม ๕๘ ป)

สงกรานต ตรงกับ 
๑๕-๑๗ เมษายน

การคํานวณปฏิทินตามสูตรของคัมภีรสุริยยาตร

วันที่ ลานนา ไทย/กลาง กิจกรรม

๑๓ เมษายน วันสังขานตลอง วันมหาสงกรานต ซักเสื้อผา ทําความสะอาดบานเรือน

๑๔ เมษายน วันเนา วันเนาว/วันกลาง ขนทรายเขาวัด กอเจดียทราย เตรียม
ชอตุง อาหาร

๑๕ เมษายน วันพญาวัน วันเถลิงศก ตักบาตร ทําบุญใหบรรพชน ฟงเทศน 
สรงนําพระ 

สืบชะตา สระเกลาดําหัว ขอพรจาก
พระสงฆและผูใหญ 

ประเพณีปใหมเมืองหรือเทศกาลสงกรานต ชวงที่ผานมา

* กิจกรรมอ่ืนๆ  ประเพณีแหและสรงนาํพระ, เลนสาดนาํคลายรอน, ทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณประโยชน ประกวด/

แหนางสงกรานต, แหไมคาํสรี, การแสดงละเลนพ้ืนบาน, การแขงขันทําอาหารทองถ่ิน เชน ลาบ สมตํา ฯลฯ 

ถูกตองตามแบบแผนที่ยึดถือมาแตโบราณ และดําเนินเรื่องไปยังกระทรวงวัฒนธรรม จนถึงคณะรัฐมนตรี แตเรื่องดังกลาวก็เงียบหาย ซึ่งขอคิดเห็นจากครูภูมิปญญา และเวทีเวทีเสวนา ตางก็ใหความเห็น
วา หากไมการเปลี่ยนแปลงถือวาเปนการ “มางฮีต”(การเอาสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แปลกใหมตางวัฒนธรรม ตางเงื่อนไขมาลบลางประเพณีที่ดีงาม เอาวัฒนธรรมตางถิ่นมาครอบงํา สงผลใหจารีตเกิดความ
เสียหาย) บางก็วา “ขึด” (ทําใหจารีตฮีตฮอยที่ดีงามพื้นบานเกิดความขัดแยงเปนการสูญเสีย เอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางสิ้นเชิง) บางก็วา “รัฐ เหนือจารีตประเพณี” (การที่รัฐบาลไมสนับสนุน 
ไมสนใจการเรียกรอง เหตุผลของบุคคลในทองถิ่น) เปนตน

 แตอยางไรก็ตามไมวาจะมีการผลักดันใหรัฐบาลจัดเทศกาลสงกรานตและวันหยุดใหตรงกันตามจารีตประเพณีโบราณลานนา แตรัฐบาลก็ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็ดวยเหตุผลบางประการ 
เชน ไดกําหนดอยูในปฏิทินการทองเที่ยวซึ่งตางชาติจองที่พัก วางโปรแกรมมาเที่ยวไวหลายป หรือเปนเรื่องของความมันคงวาจะทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม และมันก็ยากที่จะอธิบาย สรางความ
เขาใจ ใหภูมิภาคอื่นๆ ภาคกลาง อีสาน ใต ใหเขาใจได เพราะการนับคํา เดือน ไมเหมือนกัน เปนตน และในอนาคตผลจะเปนอยางไรโดยสวนตัวแลว “หากไมได” ก็ไมนาจะเปนปญหา แต “หากไดก็จะดี
ยิ่ง” ประเด็นนี้มันเปนเรื่องของอนาคต แต ณ เวลานี้เราในฐานที่เปนคนเมือง เปนคนในพื้นที่ เปนคนในจังหวัดเชียงใหม คงจะตองใหความสําคัญวา “จะทําอยางไรเราถึงจะเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษ 
จะมีวิธีการใดบางที่ชวยปลูกฝงปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน มีความรักและเกิดความหวงแหน วัฒนธรรมลานนา จารีตประเพณีที่ดีงามอยางไร และหากเปนสถาบันการศึกษา หนวยงาน องคกร เรา
คงตองมาคิดวาเราจะมีวิธีการใด ที่จะชวยกระตุน สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด ไดทํากิจกรรมประเพณีปใหมเมือง อยางถูกตอง เหมาะสม สรางสรรค ตลอดถึง
กิจกรรมทางดานวัฒนธรรมอื่นๆ ใหคงอยู ไมสูญหายไปตามการเวลา”

 และหากถามวา ณ “วันนี้เราจะปฏิบัติอยางไรกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้” ก็ขอตอบวา ชวยกันรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไดคนอื่นๆ ไดรับรูขอมูลที่เปลี่ยนไปและทําตาม
ที่ชุมชน ทองถิ่นของตนไดกําหนดขึ้น และ “ที่สําคัญ และสบายใจที่สุด คือปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ใชโอกาสนี้เปนวันแหงครอบครัว อยูกับบุคคลอันเปนที่รัก ไปวัดทําบุญ ทําสิ่งที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม ทําสิ่งที่เปนสิริมงคล ตามปกติ” เชน ทําความสะอาดบานเรือน ขนทรายเขาวัด กอเจดียทราย ทําบุญตักบาตร สระนําพระ รดนําดําหัวผูหลักผูใหญ รวมกิจกรรมกับชุมชน ฯลฯ คง
ไมตองไปสนใจวาจะเปนวันอะไร ชื่อวันอะไร การที่จะทําความดี ทําสิ่งที่เปนมงคล ไมวาฝนจะตก แดดจะรอน วันจะเสีย ขึ้นชื่อวา “ความดี” ยังไงมันก็ ดีอยูวันยังคํา ดังคําสอนคําสอนของพระพุทธเจาที่
ตรัสไววา “เมื่อบุคคลประพฤติดีประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นแหละเปนฤกษดี มงคลดีสําหรับบุคคลนั้นแลว” เพราะฉะนั้นการทําความดีจึงไมควรรอเวลา เพราะทําเมื่อไรก็เปนความดีเมื่อนั้น

      โสภณ  พรมจิตต นักวิชาการศึกษา
      สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
         (อางอิง  - วารสาร “๑๖ เมษายน เปนวันพญาวัน ของชาวลานนา”  สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
                              - หนังสือ “ประเพณีพิธีกรรมเมืองเชียงใหม” สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)



วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผศ.พรพิมล วงศสุข 

รองอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม พรอมคณะ

ผู  บริหารมหาวิทยาลัย  ร  วมพิ ธี เป ดนิทรรศการ 

“ใตร มพระบารมี เทิดไทเหนือเกลาในแผนดิน” 

ณ ศนูยประชมุและแสดงสนิคานานาชาต ิ เฉลมิพระเกยีรติ 

๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

รวมกับ ตาํรวจภูธรภาค ๕ จดัการสัมมนาเครอืขายเสรมิสราง

ความรูเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ือขับเคลื่อน

การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย

ให  ประชาชนชาว ไทย ทุกระดับ ได  ต ระหนั กถึ ง

ความสาํคญัของสถาบันพระมหากษตัรยิ และพระราชกรณยีกจิ

ของพระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค ที่ทรงสราง

ประโยชนสุขใหแกประชาชนชาวไทยนานัปการ 

ภายใตแนวคิด “ใตรมพระบารมี เทิดไทเหนือเกลาใน

แผนดิน”

 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชยีงใหม เปนประธาน ในพธิเีปดงานสาธิตวิชาการ 

Open House ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                           

ผศ.เยีย่มลกัษณ อดุาการ ผูอาํนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดงานสาธิตวิชาการ 

Open House ครัง้ท่ี ๙ โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ีอใหนกัเรียน                         

ไดนาํเสนอผลงานตลอดจนไดพัฒนา ดานวชิาการรวมกับ

สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหมสงเสริมใหนักเรียนได

ลงมอืปฏบิตัจิริงซึง่ในปน้ีมโีรงเรียน เขารวมท้ังสิน้จาํนวน 

๑๔ โรงเรียน นอกจากน้ีภายในงานยังไดจัดใหมี

การแขงขันเพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาการและสงเสริม

พัฒนาการทั้ง ๔ ดานของผูเรียนอีกดวย

 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผศ.ดร.สมบัติ 

สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รวมลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษายุคใหม รวมพลังสรางเสริมสุขภาพ 

หางไกลแอลกอฮอล ภาคเหนอืตอนบน ในงานแถลงขาว 

“โครงการ ๒๐ วัยใส ใสใจสุขภาพ หางไกลแอลกอฮอล” 

ณ โรงแรม ไอบิส สไตส เชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม                  

โดยไดรับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผูวา

ราชการจงัหวัดเชยีงใหม เปนประธาน โดยมี มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เปนแกนนาํในการจดัโครงการ 

ดวยการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสรางเครือขายแกนนํา

บคุลากรและแกนนาํนกัศึกษา ในการปองกนัและลดการดืม่

เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ของนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา

เขตภาคเหนือตอนบนอยางมีศักยภาพและตอเน่ือง 

ขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค ปองกันและแกปญหา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

 เมือ่วันที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๖๑ นายกฤษณ ธนาวณิช 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด

การแขงขันกีฬาทัวรมาเมนตของมหาวิทยาลัยในจังหวัด

เชียงใหม ครั้งที่ ๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

รักษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 

และผูบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม

รวมพธีิเปดไดแก มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม, มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลานนา, มหาวทิยาลยัพายพั, มหาวทิยาลัย

ฟารอิสเทอรนเชียงใหม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

เชียงใหม, มหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม, วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี เชียงใหม, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เชียงใหม, 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม จัดข้ึนมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาโดยใชการแขงขันกีฬา

เปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธ

 เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมดวย อาจารย ดร.ปวีณา โฆสิโต 
ผูอาํนวยการสาํนกังาน วเิทศสมัพนัธ ประธานหลกัสตูร
ภาษาญี่ปุ น และอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมใหการตอนรับ Assoc. Prof. 
Dr.Naomasa Sasaki และคณะอาจารย จาก
มหาวิทยาลัย Kyoto University of Education 
ประเทศญี่ปุน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
ณ หองรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม

 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติ
เปนประธานในงานประจาํปโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั                             
ราชภัฏเชียงใหม “ชื่นชอพวงคราม” เมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงคดานหนา
อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏเชียงใหม พรอมใหเกียรติมอบโลเชิดชูเกียรติ
ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่สรางชื่อเสียง
ใหกับโรงเรยีนระดบัประเทศ ระดบัจังหวดั และระดบั
โรงเรียน ที่มีผลงานเปนที่ประจักษ จํานวน ๔ คน 
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีเชียงใหม จํานวน 
๑๐ คน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกนักเรียน
ที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนในระดับประเทศจาก
การแขงขัน To be Number one จํานวน ๒๘ คน                           
มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่มีพัฒนาการดีเดนของ
ระดับชั้นปฐมวัย จํานวน ๑๖ คน มอบเกียรติบัตรแก
นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ี นักเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิี
และนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ จํานวน ๓๙ คน และมอบสัมฤทธิบัตรใหแก
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล ๓ 
จํานวน ๕๔ คน และนักเรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๖๘ คน

 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เปนประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรผูนํานักศึกษาที่หมดวาระ
การดํารงตําแหนง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐และ
พธิกีารรบั - สงหนาทีผู่นาํนกัศกึษา ประจาํปการศกึษา                        
๒๕๖๐-๒๕๖๑ พรอมดวยคณะผูบรหิาร มหาวทิยาลยั 
บุคลากร เจาหนาที่และนักศึกษาสภานักศึกษา 
องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาแตละคณะและ
วิทยาลัยรวมพิธี ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัย                         
ราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
ภายหลังพิธีมอบเกียรติบัตร ผู นํานักศึกษาที่
หมดวาระการดํารงตําแหนงและพิธีการรับ-สง
หนาที่ผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ไดมีการมอบเกียรติบัตรใหแกนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาแตละคณะและวิทยาลัยใหโอวาท
และกลาวแสดงความขอบคุณในความเสียสละ
ของนักศึกษาที่อาสาปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม

 งานสหกิจศึกษา สํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีปจฉิมนิเทศ
สหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน
ประธานในพิธี เป ดและพิ ธีมอบวุฒิบัตรแก 
นกัศกึษาสหกจิศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม                          
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
เอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏ
เฉลมิพระเกยีรต ิโดยในภาคการศกึษาที ่๒ ปการศกึษา 
๒๕๖๐ มีนักศึกษาสหกิจศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน 
จํานวน จํานวน ๒๔๓  คน

“รวมใจภักดิ์ เทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย”

โรงเรียนสาธิต 

จัดงาน open house ครั้งที่ ๙ ๒๐ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน

รวมพลังสรางเสริมสุขภาพ

หางไกลแอลกอฮอล

University Sports Tournament of

Chiang Mai ๒๐๑๘

มร.ชม. ตอนรับอาจารย

จาก Kyoto University of Education

“ชื่นชอพวงคราม” 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีมอบเกียรติบัตร รับ-สงหนาที่

ผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ศูนยสหกิจศึกษา จัดพิธีปจฉิมนิเทศ 

ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕



๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ ซึ่งที่ผานมาไดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศมากมายเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ 
เปดโลกทัศนใหมเพ่ือประโยชนในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

 เมื่อวันศุกรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธี
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปล่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโครงการ SEA Teacher project ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
เอื้องคําชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

 อ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอน และทดลองสอนในโรงเรียนกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐  โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รวมจํานวน ๕ คนเดินทางไปเขารวมโครงการดังกลาว ณ ประเทศฟลิปปนสและประเทศอินโดนีเซีย เปนระยะเวลา ๑ เดือน ระหวางวันท่ี ๒๒ 
มกราคม จนถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และไดเดินทางกลับมายังประเทศไทยแลวนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงไดจัดพิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษา                                          
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการเขารวมโครงการ ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดแกนางสาววาศินี ดวงใจหลา นางสาวนูรฮัสลีน อีปง                                    
นายเมธี คนฟู  นางสาวนิฟาดีละห ดอเลาะ และนายพลวัต พรหมวินัย กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปล่ียน                                           
เพ่ือรวมรับฟงประสบการณการฝกสอนในตางประเทศ แบงปนประสบการณการใชชีวิตในตางแดน เพ่ือเปนการถายทอดความรูใหกับนักศึกษารุนนอง                     
ไดนําไปประยุกตใชในการศึกษาไดในอนาคต
 พบกันฉบับนี้ พิงคราชภัฏ จึงไดเชิญนองๆ ตัวแทนจากโครงการ SEA Teacher project มาบอกเลาเรื่องราว
สนุกสนานกับการเปดโลกแหงการเรียนรูประสบการณการฝกสอนในตางแดน มาเร่ิมตนท่ี นางสาววาศินี  ดวงใจสัก  นักศึกษา
คณะครุศาสตร ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป สาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป ซ่ึงไดเดินทางไปทดลองสอน ณ University 
of San Jose-Recoletos Junior high school เลาวา “ในการทดลองสอนครั้งนี้ มี Mrs.Melanie A. Gonzalez 
เปนครูพี่เลี้ยงคะ สอนเกี่ยวกับ Biology  รูสึกตื่นเตนมากคะ เพราะไมเคยสอนวิทยาศาสตร ดวยภาษาอังกฤษมากอน 
และไมเคยไปอยูตางประเทศนานเปนเดือนมากอนดวยทําใหตองเตรียมตัวคอนขางมากกับการเดินทางคร้ังน้ี เพราะไกลบานและ
ไมคุนชินในเรื่องของภาษาแตโชคดีมากที่มีคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูในแผนกวิทยาศาสตรที่ใจดีมากคะ ใหคําแนะนํา
ในทุกๆเรื่องเลยคะโดยเฉพาะดานการสอน อาจารยในมหาวิทยาลัยดูแลและแนะนําเรื่องการใชชีวิตที่ฟลิปปนสคะ

ไดแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม ทั้งจากฟลิปปนสและเพื่อนรวมโครงการจากประเทศอินโดนีเซียและใชชีวิตที่นั่นสิ่งที่ตองปรับตัวคือการสื่อสารคะ
เพราะไมมีคนไทยคนอื่นเลยตองใชภาษาอังกฤษเทานั้นคะ รวมทั้งเรื่องวัฒนธรรมของอินโดนีเซียและฟลลิปปนสจะคอนขางแตกตางกับประเทศไทย
นิดหนอยคะ  เชนการผิวปาก การแตะเนื้อตองตัวระหวางชายหญิง เปนตน แตการไดมาฝกประสบการณที่นี่ทําใหไดประสบการณหลายเรื่องเลย
ทั้งดานการสอนที่สามารถเรียนรูและนํามาปรับใชกับการสอนที่ประเทศไทยไดการไดอยูรวมกับผูคนที่มีนิสัยใจคอหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป
ทําใหเราไดพบเจอผูคนหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังไดเพื่อนใหมๆจากตางประเทศ ไดมีความทรงจําอันนาประทับใจบรรยากาศ
ท่ีมีแตความอบอุนความนารักของนักเรียนท่ีทดลองสอนดวยคะ พอส้ินสุดโครงการส่ิงท่ีไดพัฒนาคือทําใหสามารถสอนวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได 
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้นจะนํารูปแบบการสอนที่ไดเรียนรูมาไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตคะ”

เพ่ือรวมรับฟงประสบการณการฝกสอนในตางประเทศ แบงปนประสบการณการใชชีวิตในตางแดน เพ่ือเปนการถายทอดความรูใหกับนักศึกษารุนนอง                     

ไดแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม ทั้งจากฟลิปปนสและเพื่อนรวมโครงการจากประเทศอินโดนีเซียและใชชีวิตที่นั่นสิ่งที่ตองปรับตัวคือการสื่อสารคะ
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 เรียกวาการเดินทางครั ้งนี ้ เปนการเดินทางที่แสนพิเศษจริง ๆ คะ ไดมิตรภาพ ไดภาษา ไดฝกทักษะ 
และไดเรียนรูมุมมองใหมเปดโลกทัศนเรียนรูประสบการณชีวิต เปนเรื่องราวดีๆ ที่นองๆ ตัวแทนจากโครงการ 
SEA Teacher Project มาแบงปนความสุขใหพวกเราไดเห็นมุมมองใหมในโลกที่การเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด ในครั้งหนา
พิงคราชภัฏจะพาชาวร้ัวดําเหลืองมาเลาเร่ืองใด ติดตามกันในฉบับหนานะคะ
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  ทางดานของ นายพลวัต พรหมวินัย  นักศึกษาคณะครุศาสตร  ภาควิชา ชีววิทยา เอยถึงการเขารวมโครงการน้ีวา “ผมไดฝกสอนท่ี
Pangasinan State University Integrated School Elementary Department มีครูพี่เลี้ยงชื่อ Miss Christian Marie M. Olarte 
ผมมีโอกาสไดสอนวิชาวิทยาศาสตรการไดรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการผมรูสึกวามีอะไรหลายอยางที่เปลี่ยนไปเมื่อไดรวมโครงการ 
SEA Teacher ไมวาจะเปนการใชชีวิตในตางประเทศกับเพ่ือนตางชาติ รูสึกวาตัวเองโตข้ึนเพราะตองทําอะไรดวยตัวเอง ตองมีวินัยสวนเร่ืองภาษา
ถือวาพูด อาน เขียน ไดดีขึ้นอยางมาก และสามารถกลาที่จะสื่อสารกับชาวตางชาติอยางมั่นใจ มีความประทับใจอยางมากในการทดลองสอน
ตลอดโครงการเปนเวลา ๑ เดือนที่ประเทศฟลิปปนสซึ่งเปนโอกาสที่ดีและหาไดยาก โดยภาพรวมก็ถือวาเปนโครงการที่ดีและถามีโอกาสอีก
ก็อยากกลับมารวมโครงการนี้อีกครั้งบอกตรง ๆ ใชเวลาเตรียมตัวคอนขางนอยครับ อาศัยจากการอานเยอะๆ จนไดเปนแนวทางในการจัด
ทําเอกสารการสอนของตัวเอง เลือกเขียนใหตรงกับคณะสาขาที่ตัวเองอยูสวนเรื่องภาษาก็อาศัยการเรียนรูดวยตัวเองทั้งการอานจากหนังสือ 
การดูวีดีโอฝกความรูทางภาษาอังกฤษจาก youtube และปรึกษาจากรุนพี่ที่เคยเขารวมโครงการเมื่อครั้งที่ผานมา และอาจารยในภาควิชา
สิ่งที่ประทับใจในการทดลองสอนเปนระยะเวลา ๑ เดือนที่ประเทศฟลิปปนส คือ นักเรียนที่เราไดสอน ทุกคนใหความรวมมือและตั้งใจเรียน 

เราแลกเปลี่ยนภาษาประจําชาติกันรวมทั้งกับเพื่อนตางชาติที่มาจากโครงการ SEA Teacher ดวย ทุกคนรูจักประเทศไทย ใหความสนใจและอยากจะมาเที่ยว มหาวิทยาลัย
กับโรงเรียนที่ไดสังกัดก็ดูแลเปนอยางดี มีอะไรใหมๆ ใหพรอมที่จะเขาใจมันและเรียนรูอยูทุกวันทายที่สุดผมมีความสุขกับการไดพูด ไดใชภาษาอังกฤษทุกวันรูสึกวาผมได
พัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นมาก ตอนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในหองเรียนยังไมคอยมีโอกาสไดพูด ดวยความที่ชอบอานศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปของชาติตาง ๆ ทั่วโลกทั้ง
ภาษา อาหาร และวัฒนธรรม เรื่องการปรับตัวจึงไมยากมากสําหรับผม อาจจะเปนคนเขากับคนอื่นไดงายมาก ๆ ความแตกตางทางวัฒนธรรมถือวาตางจากไทยมาก ไมใชแค
วัฒนธรรมของฟลิปปนสเทานั้นเรายังเรียนรูและพรอมที่จะปรับตัวกับวัฒนธรรมของเพื่อนตางชาติคนอื่นดวยและสิ่งหนึ่งที่รูสึกวาได คือการที่ไดมาอยูกับเพื่อน ๆ ตางชาติ
ทําใหเจอเร่ืองราวใหมๆ  ทัศนคติตาง ๆ ก็เปล่ียนไป ความรูสึก คอนขางแตกตางกับตอนท่ีอยูไทย เราจึงตองอดทนและพรอมปรับตัวเพ่ือเรียนรูตลอดเวลาเวลา สนุกเต็มท่ีทุกวัน ตั้งใจให
มากที่สุดสิ่งที่ไดรับจากการทดลองสอนสิ่งที่ไดจากการสอนมันมากกวาในหองเรียน มันคือประสบการณที่ถือวาหาไดยากทําใหเราอยากเปนครูมากขึ้นอยากสงตอ
ประสบการณดี ๆ ใหรุนนองที่สนใจในโครงการนี้ และสําคัญที่สุดคือทักษะการ พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษของผมดีขึ้นมากเปนแรงกระตุนทําใหเราพัฒนาตัวเองใหเกง
อยูตลอดเวลาผมคิดวาประสบการณที่ไดจากการทดลองสอนที่ตางประเทศมันทําใหเรามองโลกกวางขึ้นมันทําใหไดเรียนรูระบบการศึกษาที่แตกตางกัน ทั้งขอดีและขอควร
ปรับปรุง รวมไปถึงเทคนิคการสอน วิธีการสอนที่อาจจะแตกตางจากไทย ซึ่งแนนอนมันทําใหผมสามารถนํามาปรับใชในการเปนครูที่ดีในอนาคต และที่สําคัญคือการพัฒนา
ผูเรียนครับ

สวน นางสาวนูรฮัสลีน อีปง นักศึกษาคณะครุศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งฝกสอน ณ SMP Lab 
school UPI, Bandung  เลาวา “ไดมีโอกาสเดินทางไปเรียนรูประสบการณการสอนที่อินโดนีเซีย โดยมี Mr. AAun เปนครูพี่เลี้ยงคะ มี
โอกาสไดใชวิชาความรูที่ตัวเองมีไปใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษดีใจที่ไดเปนหนึ่งในผูที่ไดรับคัดเลือกในโครงการนี้เพราะถือเปนความ
ฝนอยางหน่ึงที่อยากจะมีโอกาสไดไปทดลองสอนภาษาอังกฤษในสนามจริงที่ตางประเทศกอนเดินทางไปที่นั่นก็ตั้งใจฝกเขียนแผนการสอน 
ทองจํา classroom language และศึกษาประวัติทั่วไปของเมืองและมหาวิทยาลัยที่ไดรับเลือกใหไปฝกทดลองสอนรูสึกประทับใจนักเรียนที่
นั่นมาก ใหความรวมมือเปนอยางดี สามารถเขาใจ และสนทนาเปนภาษาอังกฤษไดดี ทําใหการสอนดําเนินไปอยางราบรื่นแตก็มีบางเรื่องที่
ตองปรับตัวเชนรสชาติอาหาร เพราะอาหารที่อินโดนีเซียรสชาติคอนขางแตกตางจากไทยมากแตก็เปนอีกรสชาติที่แปลกใหมดีคะโครงการนี้
ทําใหรูวิธีการจัดการชั้นเรียนไดดีขึ้นไดฝกฝนการจัดทําแผนใหสมบูรณในระยะเวลาสั้นๆ ไดแลกเปลี่ยนประสบการณสอนกับคุณครู เพื่อนๆ
ตางประเทศอยางอินโดนีเซีย และฟลิปปนสดิฉันจะนําความรูและประสบการณที่ไดในครั้งนี้ ไปใชในการฝกสอนในปการศึกษาหนาและ
ดิฉันมั่นใจวาจะสามารถสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ     

 ซึ่งฝกสอน ณ SMP Lab 
school UPI, Bandung  เลาวา “ไดมีโอกาสเดินทางไปเรียนรูประสบการณการสอนที่อินโดนีเซีย โดยมี Mr. AAun เปนครูพี่เลี้ยงคะ มี
โอกาสไดใชวิชาความรูที่ตัวเองมีไปใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษดีใจที่ไดเปนหนึ่งในผูที่ไดรับคัดเลือกในโครงการนี้เพราะถือเปนความ
ฝนอยางหน่ึงที่อยากจะมีโอกาสไดไปทดลองสอนภาษาอังกฤษในสนามจริงที่ตางประเทศกอนเดินทางไปที่นั่นก็ตั้งใจฝกเขียนแผนการสอน 
ทองจํา classroom language และศึกษาประวัติทั่วไปของเมืองและมหาวิทยาลัยที่ไดรับเลือกใหไปฝกทดลองสอนรูสึกประทับใจนักเรียนที่
นั่นมาก ใหความรวมมือเปนอยางดี สามารถเขาใจ และสนทนาเปนภาษาอังกฤษไดดี ทําใหการสอนดําเนินไปอยางราบรื่นแตก็มีบางเรื่องที่
ตองปรับตัวเชนรสชาติอาหาร เพราะอาหารที่อินโดนีเซียรสชาติคอนขางแตกตางจากไทยมากแตก็เปนอีกรสชาติที่แปลกใหมดีคะโครงการนี้
ทําใหรูวิธีการจัดการชั้นเรียนไดดีขึ้นไดฝกฝนการจัดทําแผนใหสมบูรณในระยะเวลาสั้นๆ ไดแลกเปลี่ยนประสบการณสอนกับคุณครู เพื่อนๆ
ตางประเทศอยางอินโดนีเซีย และฟลิปปนสดิฉันจะนําความรูและประสบการณที่ไดในครั้งนี้ ไปใชในการฝกสอนในปการศึกษาหนาและ

 และหนุมคนสุดทายที่มีโอกาสไดรวมโครงการ  นายเมธี คนฟู นักศึกษาคณะครุศาสตร ภาควิชาชีววิทยา สาขาชีววิทยา 
กลาวถึงประสบการณในครั้งนี้วา”ผมไดฝกสอนที่ SMP Laboratorium Percontohan UPI (Lab School) มีครูพี่เลี้ยงชื่อ ครู Rika Siti 
Jahara ครับ ไดมีโอกาสสอนวิทยาศาสตร(ชีววิทยา)รูสึกวามันเปนโอกาสหนึ่งที่ดีเลยทีเดียว ที่จะชวยใหเราดึงศักยภาพของตัวเองออกมา
ไดมากขึ้น และเปนการฝกตัวเองในหลายๆดาน ทั้งดานภาษา สังคม ความอดทน การปรับตัว รวมทั้งอาจจะไดรับทัศนคติมุมมองใหมๆ ที่
กวางขึ้นถึงแมจะรูสึกวาตัวเองไมไดเกงภาษาอังกฤษ แตก็ไดถือคติวา “NOTHING CHANGE IF NOTHING CHANGE มันจะไมมีอะไรที่
เปลี่ยนแปลงไดแน ถาเราไมยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย” ดังนั้นผมจึงตองกลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
 เรียกวาเมื่อไดโอกาสนี้มาแลวก็ตองใชความพยายามข้ันตอไปอยางหนักเหมือนกันเพราะกอนไปผมก็ตองศึกษาสภาพแวดลอม 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งที่ตองใช และขอควรระวังเมื่อจะไปอยูในประเทศนั้นๆ โดยหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต และสอบถามจากคนที่เคยไป
มาแลวรวมทั้งฝกทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษใหมากขึ้นกวาเดิมประสบการณ ๑สัปดาห สังเกตการสอน ๑ สัปดาหเปนผูชวยสอน
ประสบการณ ๑สัปดาห สังเกตการสอน ๑ สัปดาหเปนผูชวยสอน และ ๒ สัปดาหทดลองสอนผมประทับใจบัดดี้ที่เขาคอยชวยเหลือ

 และหนุมคนสุดทายที่มีโอกาสไดรวมโครงการ  
กลาวถึงประสบการณในครั้งนี้วา”ผมไดฝกสอนที่ SMP Laboratorium Percontohan UPI (Lab School) มีครูพี่เลี้ยงชื่อ ครู Rika Siti 
Jahara ครับ ไดมีโอกาสสอนวิทยาศาสตร(ชีววิทยา)รูสึกวามันเปนโอกาสหนึ่งที่ดีเลยทีเดียว ที่จะชวยใหเราดึงศักยภาพของตัวเองออกมา
ไดมากขึ้น และเปนการฝกตัวเองในหลายๆดาน ทั้งดานภาษา สังคม ความอดทน การปรับตัว รวมทั้งอาจจะไดรับทัศนคติมุมมองใหมๆ ที่
กวางขึ้นถึงแมจะรูสึกวาตัวเองไมไดเกงภาษาอังกฤษ แตก็ไดถือคติวา “NOTHING CHANGE IF NOTHING CHANGE มันจะไมมีอะไรที่
เปลี่ยนแปลงไดแน ถาเราไมยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย” ดังนั้นผมจึงตองกลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
 เรียกวาเมื่อไดโอกาสนี้มาแลวก็ตองใชความพยายามข้ันตอไปอยางหนักเหมือนกันเพราะกอนไปผมก็ตองศึกษาสภาพแวดลอม 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งที่ตองใช และขอควรระวังเมื่อจะไปอยูในประเทศนั้นๆ โดยหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต และสอบถามจากคนที่เคยไป
มาแลวรวมทั้งฝกทักษะการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษใหมากขึ้นกวาเดิมประสบการณ ๑สัปดาห สังเกตการสอน ๑ สัปดาหเปนผูชวยสอน
ประสบการณ ๑สัปดาห สังเกตการสอน ๑ สัปดาหเปนผูชวยสอน และ ๒ สัปดาหทดลองสอนผมประทับใจบัดดี้ที่เขาคอยชวยเหลือ

และพาไปเที่ยวบอยๆ ประทับใจครูพี่เลี้ยงที่คอยชี้แนะและใหความชวยเหลืออยางจริงใจ ประทับใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน 
ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดีการใชชีวิตที่นั่นตองปรับตัวเรื่องอาหารซึ่งไมคอยถูกปากเหมือนอาหารไทย และการใชเงิน โดยที่อินโดนีเซียจะใชเงินจับจายทีละ
เปนหมื่นเปนแสน(รูเปยห) ซึ่งไมคอยคุนชิน ตองบวก ลบ คูณ หารคิดกลับไปเปนเงินบาทกันอยูหลายครั้งกวาจะชินครับ โครงการนี้ทําใหผมไดเห็นโลกในอีกแบบจากที่เห็น
มาทั้งชีวิต การไดเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูทําใหผมไดเห็นมุมมองของการจัดการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น ไดเรียนรูวิธีการจัดการชั้นเรียนที่ตองใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ไดเพิ่มทักษะการใชภาษาของตัวเอง ไดแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมกับเพื่อนตางชาติ ทั้งอินโดนีเซียและฟลิปปนส และที่สําคัญไดมีความทรง
จําดีๆและมิตรภาพดีๆ ตลอดทั้งโครงการนี้เลยครับ และอีกอยางหนึ่งที่สําคัญนั่นคือผมไดเอาชนะใจตัวเอง จากคนที่ไมคอยกลาพูดภาษาอังกฤษ เพราะกลัวการพูดผิดก็ได
พิสูจนตัวเองแลววา เราก็ทําไดนะ แคตองลองทํามัน!! จะนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชกับการสอนของตัวเองในอนาคต รวมถึงแบงปนความรูและประสบการณ
เหลานั้นใหกับบุคคลที่สนใจถามีโอกาสครับ”
พิสูจนตัวเองแลววา เราก็ทําไดนะ แคตองลองทํามัน!! จะนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชกับการสอนของตัวเองในอนาคต รวมถึงแบงปนความรูและประสบการณ
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Á.ÃÒªÀÑ̄ àªÕÂ§ãËÁ‹ Ñ́̈ â¤Ã§¡ÒÃ CMRU Innovation StartUP Boot Camp
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µÑÇá·¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á.ÃÒªÀÑ̄ àªÕÂ§ãËÁ‹ àµÃÕÂÁà Ố¹·Ò§àÂ×Í¹ÁÒàÅà«ÕÂ
Ã‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ Passage  to Asean  Journey  òðñø

         ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม  เปนประธานในพธิเีปดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp 

เมือ่วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชมุชัน้ ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชยีงใหม อําเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม โดยมีอาจารยและนักศึกษาคณะครุศาสตร คณะวิทยาการจดัการ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมโครงการกวา ๓๐๐ คน

       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา

โครงการนีจ้ดัขึน้สบืเนือ่งจากท่ีมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ไดมอบหมายใหคณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี เสนอโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม ที่มีการเติบโตสูง Innovative  

Start Up ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และทางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดอนุมัติใหดําเนินโครงการดังกลาวโดยสนับสนุนงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมเพื่อดําเนินกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเปนผู ประกอบการ                      

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจึงไดจดั โครงการ cmru innovation startup Boot Camp 

ระหวางวันที่ ๓ – ๕  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร 90 ปราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยสถาบันในการกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการและสงเสริมบทบาท

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมดําเนินกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ

อยางเขมขน พัฒนาทักษะความเปนผู ประกอบการ ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏเชียงใหมมนัสอดคลองกบันโยบายท่ีรฐับาล ไดกําหนดใหสรางผูประกอบการวิสาหกจิ

เริม่ตน Start Up เปนยทุธศาสตรสาํคญัในการขบัเคลือ่นประเทศตามวสิยัทศันประเทศไทย ๔.๐ 

ที่มีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ สูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยใน

การสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสรางผูประกอบการเริ่มตน ตลอดจนสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมเพื่อกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสรางความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและ

นักวิจัยในการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจนวัตกรรมรวมทั้งคัดกรองแบบจําลองธุรกิจ

นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเขาสูกระบวนการบมเพาะและเรงสรางผูประกอบ

การธุรกิจนวัตกรรมรายใหม โดยมี คุณวรนล ฐิตินันทกร คุณนพพล อนุกูลวิทยา                                                 

คุณชวิศา เฉิน พัชรพงษ  วชิรพันธุ และคุณชญานิษฐ  โพธิครูประเสริฐ เปนวิทยากร

ใหความรูแกนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

 ผศ.ดร.สมบตั ิสงิฆราช รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม เปนประธาน  
ในพิธีปฐมนิเทศ และมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage  to Asean  
Journey ๒๐๑๘  โดยมี อาจารยจากคณะครุศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมพิธีปฐมนิเทศ 
เมือ่วันที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชมุสภามหาวทิยาลยัชัน้ ๒ อาคารราชภฏั                             
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                           

         อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเขารวมเปน
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ๑๐ ประเทศ ภายใตโครงการ Passage  to Asean  
หรือ P๒A จึงไดเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมโครงการเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเปนโครงการ
ที่จัดตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเทศตางๆในกลุมอาเซียนและไดมี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนักศึกษาในอาเซียนแตละป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจะสงนักศึกษา เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุม
ประเทศอาเซียนเดินทางมาแลกเปลี่ยน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชนกัน 
โครงการดังกลาวเปนการเสริมสรางทักษะทางภาษา การแลกเปลี่ยนความรูและ
ศลิปวัฒนธรรมรวมกนั ซ่ึงจะนาํไปสูความเขาใจในวฒันธรรมทีแ่ตกตาง มีการปรบัตัว
ใหเขากบัผูอ่ืนในสงัคมท่ีมคีวามแตกตางกันทัง้ภาษา สงัคม วัฒนธรรม สิง่แวดลอม 
และเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาทักษะและภาวะความเปนผูนําซึ่งถือวาเปนทักษะ
ชีวิตอันจะนําไปสู การพัฒนาในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาในอนาคต โดยในป ๒๕๖๑ มีนักศึกษารวมโครงการ จํานวน ๑๓ คน  
จากวิทยาลัยนานาชาติเขารวมโครงการ ๒ คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน ๖ คน และคณะครุศาสตรจํานวน ๕ คน มีกําหนดเขารวมโครงการ                                 
ระหวางวันที่ ๒๖ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ Universiti  Teknologi  Malaysia  
ประเทศมาเลเซีย
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 สวัสดีทานผูอานวารสารพิงคราชภัฏทุกทาน รอบร้ัวดําเหลืองฉบับน้ี มีการแจงประกาศของ
มหาวิทยาลัยซึ่งนับเปนอีกกาวที่สําคัญสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสถาบัน 
โดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เผยประกาศ 
เร่ืองการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีนโยบาย
ขยายการจัดการศึกษาไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อที่มากกวา ๗,๐๐๐ ไร ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยไดทําการกอสรางกลุมอาคารเรียนรวม
ครุศาสตรและกลุมอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตรเพ่ือรองรับการขยายการจัดการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต บัดนี้การกอสรางกลุมอาคารดังกลาวแลวเสร็จสามารถใชจัดการ
เรียนการสอนไดแลวประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดดําเนินงานโครงการผลิตครูสูความ
เปนเลิศ เปนการจัดการเรียน การสอนที่นักศึกษาทุกคนเขาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาโดยไดสําเร็จการศึกษา

 เม่ือปการศึกษา ๒๕๕๙ และโครงการน้ีประสบความสําเร็จเปนอยางมากซ่ึงบัณฑิตสามารถสอบบรรจุเขารับราชการไดทุกราย ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการ                
ตามนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) ประกอบกับมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และเปนไปตามแผนการใชพื้นที่ในสวนของศูนยแมริม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีมติอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙                 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงกําหนดใหจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ดังนี้
 ๑. ใหจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชาโดยใชรูปแบบการผลิตครูตามโครงการผลิตครูสูความเปนเลิศ
และใชพ้ืนท่ีการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป เวนแตมีเหตุผลและ
ความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เวียงบัวเฉพาะในบางรายวิชาก็ได โดยคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ
 ๒. ใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จํานวน ๖ สาขาวิชา เขาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนยแมริม อําเภอแมริม                    
จังหวัดเชียงใหม ไดแก สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 
สาขาวิชานาฏศิลป ทั้งนี้ ระเบียบหรือขอปฏิบัติและอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ตอเน่ืองท่ีขาวสารการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการรวมขบวน
สรงน ําพระพุทธสิห ิงค ของจังหว ัดเช ียงใหม เน ื ่องในเทศกาลสงกรานต ประจําป ๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขบวนรถ สรงนาํพระพุทธสิหิงค เน่ืองในเทศกาล
สงกรานต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒

 ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะจัดใหมีระบบขนสงมวลชนเพื่อบริการแกนักศึกษา
คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการเดินทางระหวางพื้นที่เวียงบัว อําเภอเมืองเชียงใหม
กับพ้ืนท่ีศูนยแมริม อําเภอแมริม โดยนักศึกษาเสียคาใชจายในอัตราคาโดยสารท่ีไมสูงกวาอัตราคาโดยสาร
ของรถยนตโดยสารประจําทาง

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะเขารวมขบวนสรงนําพระพุทธสิหิงคของ
จังหวัดเชียงใหม และจะอัญเชิญพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยประดิษฐานเปนองคประธานในรถขบวนใหประชาชนไดสรงนาํและสักการะ เพ่ือความเปนสิริมงคล
เนื่องในประเพณีสงกรานต ซึ่งการสรงนําพระในวันสงกรานตนั้น ชาวลานนาเชื่อวาจะสงผลใหเกิดความเปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตตลอดทั้งป 
อีกทั้งเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไปพรอมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยั ่งยืนสืบไป ซึ ่งกิจกรรมดังกลาว จะมีขึ ้นใน
วันศุกรท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง และส้ินสุดท่ีวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดดําเนินการจัดการประชุมเตรียมความพรอมของคณะกรรมการดําเนินงานทุกฝายที่เกี ่ยวของ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

 ทั ้งนี ้ ขอเชิญชวนผู บริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมขบวนสรงน ําพระพุทธสิหิงค
ของจังหวัดเชียงใหม เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ในวันศุกรท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง โดยมหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการเดินทาง                             
ดวยรถรับ – สง ใหแกผูเขารวมขบวน โดยผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕ – ๘๘๐ 
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 หลังจากฉบับที่ผานมา พิงคราชภัฏพาไปชมสถาปตยกรรมอาเซียน ณ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร ซึ่งมีความงดงามคงไวซ่ึงคุณคาแหงอารยธรรมและประวัติศาสตร
โบราณ พบกันครั้งน้ี ขอพาทุกทานเย่ียมชมสถาปตยกรรมของฟลิปปนสดินแดนท่ีมี
ภูมิประเทศเปนเกาะแกงมากมายเปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวท่ีมีพรมแดนทางทะเลติดตอ
ระหวางกันยาวที่สุดในโลกอีกดวย

 อาคารบานเรือนในฟลิปปนสไดรับอิทธิพลจากสเปนคอนขางสูง เชน อินทรามูรอส 
ซึ่งเปนศูนยกลางของศิลปะและสถาปตยกรรมแบบสเปนที่เกาแกของกรุงมะนิลามีอายุกวา 
๔๐๐ ป โดยมีลักษณะเปนปอมปราการและกําแพงเมือง ภายในเปนที่ตั้งศูนยราชการ โบสถ 
และโรงเรียน 

 สถานท่ีสําคัญภายในอินทรามูรอสที่ชี้ใหเห็นถึงรูปแบบอาคารที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
สเปนในอดีตนั่นก็คือ “โบสถซานอากุสติน” เปนสถาปตยกรรมสเปนที่สวยงามและมีความสงา
งามทั้งภายนอกและภายใน และเปนโบสถที่มีอายุเกาแกที่สุดในฟลิปปนส กระทั่งไดรับ
การข้ึนทะเบยีนจากองคการยเูนสโก ใหเปนมรดกโลก

 นอกจากลักษณะอาคารสถานท่ีแลวชาวฟลิปปนสยังดํารงอยูกับธรรมชาติไดลงตัว 
เห็นไดจากการปรับภูมิประเทศใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต เชนที่ บานาเว หรือนาขั้นบันได 
ตัง้อยูบนเกาะลูซอนมอีายเุกาแกกวา ๒,๐๐๐ ป โดยชาวพ้ืนเมอืงจะใชวธิสีกัดไหลเขาใหเปนขัน้ๆ 

ลดหลั่นกันไป เพื่อชวยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูกและรักษาหนาดินไมใหถูกชะลางไป อีกทั้งยังเปนการชวยเก็บกักนํ้าฝนและชวยปองกันนํ้าทวม
ไดอกีดวย ซ่ึงนาขาวแหงนี ้ ครอบคลมุพืน้ทีก่วา ๑๐,๓๖๐ ตารางกิโลเมตร และไดรบัการขึน้ทะเบยีนเปนมรดกโลกจากองคการยเูนสโกดวยเชนกนั 
เรียกวาเปนประเทศที่มีความสวยงามหอมลอมดวยธรรมชาติที่งดงามนาอยูจริงๆคะ  

 ฉบับหนาพิงคราชภัฏจะพาทุกทานไปชมความงดงามของสถาปตยกรรมสาธารณรัฐสิงคโปร ที่นั่นจะสวยงามขนาดไหน 

ติดตามไดในเปดประตูสูอาเซียน ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ นะคะ 

ขอขอบคุณขอมูลจาก : วารสารรายสามเดือนปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน กรมสงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ขอขอบคุณภาพจาก : http://wartotozobaczyc.blogspot.com, http://www.wallpapers13.com
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๑๑

  สวสัดีทานผูอานวารวารพิงคราชภฏัทกุทาน ในชวงนีส้ภาพอากาศคอนขางแปรปรวน บางวนัรอน บางวนัฝนตกซ้ํายงัมฝีุนละออง

จาํนวนมาก ทํารายสขุภาพจนรางกายแทบพัง ในฉบบันีจ้งึขอแนะนาํวธิดีแูลตนเองในฤดหูมอกควนัเพือ่ปองกนัโรคภยัไขเจบ็ในชวงทีอ่ากาศไม

เปนใจมาฝากกันคะ 

 ๑. หลีกเลี่ยงการสูดฝุนละอองของควันไฟ โดยใชหนากากอนามัย หรือผาเช็ดหนาชุบนํ้าหมาดๆ ปดปากปดจมูก และสวมแวนตาทุกครั้งที่

ออกจากบาน

 ๒. หลีกเลี่ยงการอยูบริเวณที่โลงแจง  โดยเฉพาะการออกกําลังกายและทํางานหนักที่ตองออกแรงมาก  ขณะอยูนอกบาน เพราะจะทําให

มีโอกาสสูดควันไดมากขึ้น

 ๓. ปดประตูหนาตางดานที่รับลมซึ่งพัดหมอกควันเขามาภายในบาน และเปดประตูหนาตางดานตรงขามกับทิศทางลมเพื่อลดหมอกควัน

และฝุนละอองที่เขามาและถาเปนไปไดอาจมีภาชนะบรรจุนํ้าไวที่หนาตางที่เปด ซึ่งจะชวยลดหมอกควันที่เขามาไดดียิ่งขึ้น

 ๔. ควรดืม่นํา้สะอาดบอยๆ งดการรองนํา้ฝนไวใชดืม่กนิชัว่คราว หากจาํเปนใหรองนํา้ฝนหลงัจากฝนตกไปแลว ๑ ชัว่โมง เพราะฝุนควนัทีม่ี

จะลดลง เนื่องจากถูกชะลางไปกับฝนในชวงแรก และควรใชนํ้าสะอาดกลั้วคอแลวบวนทิ้งวันละ ๓ – ๔  ครั้ง โดยหามกลืนเด็ดขาด!!

 ๕. ผูที่เปนโรคภูมิแพ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด รวมทั้งเด็กและผูสูงอายุ ควรพักผอนอยูในบาน และควรเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปน

ใหพรอม หากมีอาการผิดปกติ เชน หายใจลําบาก แนนหนาอก แสบตา นํ้าตาไหล ตาแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ใหรีบไปพบแพทยทันที

  เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สําคัญนอกจากการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตนเองแลว คือการที่ทุกคนตองมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 
ไมเพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ ไมทําการเผาขยะ เศษใบไม กิ่งไม จุดธูปเทียน หรือสูบบุหรี่ เกษตรกรไมกําจัดเศษวัสดุการเกษตร
โดยการเผา ควรเปลี่ยนเปนการกําจัด โดยทําเปนเชื้อเพลิงชีวมวลหรือผลิตเปนปุยอินทรียเพื่อสภาพแวดลอมที่ดี และอากาศที่บริสุทธิ์ของ
พวกเราทุกคน

 ขอแนะนําในการใชหนากากอนามัย

  ๑. ไมใชหนากากรวมกับผูอื่น
  ๒. เก็บหนากากใสถุงผา หรือถุงพลาสติกเมื่อไมใชงานชั่วคราว เชน ในขณะรับประทานอาหาร
  ๓. การทิ้งหนากากอนามัย ควรทิ้งในถังที่ระบุวาเปนขยะอันตราย

ที่มา : อ.นพ.อดิศักดิ์  เกษมอัศวชานนท ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
(ขอขอบคุณขอมูลจาก : https://health.mthai.com)

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.clinicyaonline.com 
และ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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