
๗ ปี Green city 
๗ ปี adiCET ๗๐๐ กิโลวัตต์

๗ ปี แห่งพลังงานชุมชน



	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์	

๗๐๐	กิโลวัตต์	และพิธีฉลองครบรอบ	๗	ปี	ของการก่อตั้งเชียงใหม่	เวิลด์	กรีน	ซิตี้	

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	 (adiCET)	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	อาคาร	๗๐๐	กิโลวัตต์	เชียงใหม่	

เวลิด์	กรนี	ซต้ีิ	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ศนูย์แม่รมิ	อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	

โดยได้รับเกียรติจากพลเอกณัฐติพล	 กนกโชติ	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน	เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมด้วย	พลโทวิษณุ	ไตรภูมิ	ผอ.ศปป	1	กอ.รมน.	

ผูแ้ทนผูอ้�านวยการกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.),	

นายกฤษณ์	ธนาวณชิ	รองผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่		ดร.ถนอม	อนิทรก�าเนดิ	นายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 รศ.ประพันธ์	 ธรรมไชย	 ท่ีปรึกษาอธิการบด	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ดร.ถนัด	 บุญชัย	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่	ดร.วรจติต์	เศรษฐพรรค์	คณบดวีทิยาลยัพฒันาเศรษฐกจิ

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ผู้แทนจากหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชน	คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	คณะผูบ้รหิารจาก

สถาบนัการศกึษาและประชาชนเข้าร่วมพธิ	ีโดยภายหลงัพธิเีปิดศนูย์การเรยีนรูพ้ลงังาน

แสงอาทิตย์	๗๐๐	กิโลวัตต์	ยังได้เยี่ยมชมผลงานการวิจัย	อาทิ	PV	DC	Community	

Grid,	Community	Business,	Smart	Home,	Smart	Farm	และ	Bioenergy	Cycle	

Center	 ที่เป็นการพัฒนาเพ่ือเป้าหมายในการเป็นชุมชนฉลาดและประหยัดพลังงาน

มีการน�าพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง	ๆ	มาใช้ประโยชน์	

	 ศนูย์การเรยีนรูพ้ลังงานแสงอาทติย์	๗๐๐	กโิลวตัต์	โดยวทิยาลยัพฒันาเศรษฐกจิ

และเทคโนโลยชีมุชนแห่งเอเชยี(adiCET)	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เป็นโครงการ

ที่ ได ้ รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจกัร	(กอ.รมน.)	ด้วยงบประมาณกองทนุส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	

ส�านักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 และหน่วยงาน

สนบัสนนุจากภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ท�าการวจิยัพฒันาการบรกิารวชิาการแก่ชมุชน

และท้องถิ่น	 การอนุรักษ์พลังงานการใช้เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น	 ๆ	

ให้เกิดประสิทธิภาพ	 โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	 ๗๐๐	 กิโลวัตต์	

ภายในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ศนูย์แม่รมิ	เป็นโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ทางด้านระบบผลิตไฟฟ้าภายใน

มหาวิทยาลัยระบบนี้จะมีการเก็บข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้า	 ภาระไฟฟ้า	 และข้อมูล

ด้านสภาวะอากาศเพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยภายในประเทศไทยสามารถน�ามา

วิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดพัฒนางานวิจัยพลังงานชุมชนต่อไปในอนาคต

	 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	 (adiCET)			

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่มจีดุมุง่หมายในการเป็นวทิยาลยัสเีขยีวและเป็นต้นแบบ

ชุมชนสีเขยีวเพือ่การพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนืในด้านพลงังาน	อาหารและสิง่แวดล้อม	

มคีวามพยายามอย่างยิง่เพือ่ทีจ่ะบรูณาการพนัธกจิในด้านวชิาการ	การวจิยั	การพฒันา

และการบริการวิชาการเพื่อให้เป ็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นไปตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย	ราชภัฏเชียงใหม่	คือ	“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
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จัดพิมพและเผยแพร :  งานประชาสัมพันธ์	กองกลาง
	 	 ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
	 	 ราชภัฏเชียงใหม่	โทร	๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗

ที่ปรึกษา 	 :		รศ.ดร.ประพนัธ์	ธรรมไชย	ทีป่รกึษาอธกิารบด,ี
	 	 อ.ถนัด	บุญชัย	รักษาราชการแทนอธิการบดี,
	 	 คณุศริเิพญ็	ผ่อนจตัรุสั	ผูอ้�านวยการกองกลาง

กองบรรณาธิการ		 :		สุกัญญา	แก้ววรรณ,	พัชริดา	เขียวขุนเนิน,	
	 	 เสาวลักษณ์	สามแก้ว,	วัชระ	ไทยบัณฑิตย์

พิมพที่  :		สมพรการพิมพ์		โทร.	๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

คณะผูจัดทํา

• STEM Education  ๔

• CMRU Photo Activities  ๕

• Interview ชาวรั�วดําเหลืองกับสตรีในดวงใจ ๖ 
 แรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จของสตรียุคใหม่

• Special Report ๘

• รอบรั�วดําเหลือง ๙

• เปิดประตูสู่อาเซียน ๑๐

• รอบรู้ มร.ชม. ๓๖๐ องศา ๑๑

	 สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่าน	เข้าสู่เดือนมีนาคมทางมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส�าคัญ	คือ	พธิเีปิดศนูย์การเรยีนรูพ้ลงังานแสงอาทติย์	๗๐๐	

กโิลวตัต์	และพิธีฉลองครบรอบ	๗	ปี	ของการก่อตั้ง	 เชียงใหม่	 เวิลด์	กรีน	ซิตี้	จากจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคม	๒๕๕๓	ที่ได้มีการก่อตั้งวิทยาลัย

พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	(adiCET)	ด้วยเป้าหมายในการเป็นวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เป็นต้นแบบของการ

พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในด้านพลังงาน	 อาหาร	 และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาท้องถิ่น	 สังคม	 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลก	 บนพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ศูนย์แม่ริม	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นที่ตั้งส�านักงานและชุมชนต้นแบบแห่งการพึ่งพาตนเอง	ภายใต้ชื่อ

โครงการ	“Chiang Mai World Green City”	นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างชุมชนสีเขียว	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

น้อมน�ากระแสพระราชด�ารสั	พระราชปณธิานของสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มาเป็นแนวทางสร้างความยัง่ยนื	ด้วยการสนบัสนนุจาก

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 และทุกภาคส่วน	 ถือได้ว่าเป็นการรองรับด้านพลังงาน	 สอดคล้องกับนโยบาย

ไทยแลนด์	๔.๐	อย่างแท้จริง

	 โอกาสนี้ขอแสดงความยินดี	 ผู้ควบคุมทีม	 ผู้ฝกสอน	 และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๔๔	

“สุรนารเีกมส์”	ทีค่ว้า	๓	เหรยีญทอง	๓	เหรยีญเงนิ	และ	๖	เหรยีญทองแดง	เมือ่วนัที	่๒๑	กมุภาพพนัธ์	ถงึ	๒	มนีาคม	๒๕๖๐	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	นับเป็นอันดับ	๑	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	เขตภาคเหนือ	อันดับ	๒	ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่	อันดับ	๓	

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	และอันดับที่	๒๕	จาก	๑๐๘	สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ความส�าเร็จที่ได้มานี้เกิดขึ้น

จากความพยายามของทุกฝาย	ในนามมหาวทิยาลยัขอขอบคณุและขอเป็นก�าลงัใจให้กบันกักฬีาในการแข่งขนัรายการต่างๆ	ต่อไป

	 ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม	 มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ให้แก่อาจารย์	บคุลากร	นกัศกึษา	ศษิย์เก่า	และบคุลากรภาครฐั	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	จ�านวน	๒๔	หลกัสตูร	

เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการท�างาน	 ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาตนและพัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง

	 ทั้งนี้	 เม่ือวันท่ี	 ๙	 มีนาคม	 ท่ีผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	 อาคารราชภัฏ

เฉลิมพระเกียรติ	 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 คณะผู้บริหารได้แสดง

เจตจ�านง	 คณุธรรม	และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 พ.ศ.๒๕๖๐	 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	ทั้ง	๖	ด้าน	ตามนโยบายของรัฐบาล	 ได้แก่	

๑.	ด้านความโปร่งใส	๒.	ด้านความพร้อมรับผิด	๓.	ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	

๔.	 ด ้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค ์กร	 ๕.	 ด ้านคุณธรรมการท�างานในหน ่วยงาน	 และ	

๖.	ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน	โดยให้ยดึถอืเป็นมาตรฐานและแนวปฏบิตั	ิรวมทัง้เป็นค่านยิมร่วมของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ให้บคุลากรทกุคนพงึยดึถอืปฏบิตัคิวบคูก่บักฎ	ข้อบงัคบั	

ระเบยีบอืน่ๆ	อย่างทัว่ถงึ	ซึง่ท่านผูอ่้านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในพิงค์ราชภัฏ

ฉบับนี้			

ดร.ถนัด  บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

P I N G  R A J A B H AT
วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม่…

สารจาก ดร.ถนัด  บุญชย  รักษาราชการแทนอธิการบดี

๓วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT



	 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สายวิทยาศาสตร์	

ชั้นปีที่	 ๕	 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้านวิชาการและวิชาชีพครู	 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา	 (STEM	 Education)	 ซ่ึงจัดขึ้นโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ณ	 ช้ัน	 ๑๕	 อาคาร	 ๙๐	 ปี	

ราชภัฏเชียงใหม่	โดยมี	ผศ.สุกัญญา	ค�านวนสกุณี	รองอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู	

โดยใช้กระบวนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา	(STEM	

Education)	

	 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาสายครูด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

สามารถน�าความรู้ท่ีได้ศึกษาจากในช้ันเรียนมาประยุกต์ใช้ก่อน

ออกฝกประสบการณ์วิชาชีพและการท�างานในอนาคต	 ท้ังนี้	

ผศ.สุรศักดิ์	 นุ ่มมีศรี	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

กล่าวว่า	จากการที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ	 โดยบูรณาการองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 (Science)	 เทคโนโลย	ี (Technology)	

วศิวกรรมศาสตร์	(Engineering)	และคณิตศาสตร์	(Mathematic)	

หรอืเรยีกว่า	STEM	เพือ่น�าไปสูก่ารคดิแก้ปญหาและการสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่	 ตลอดจนมุ ่งผลิตก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	

มร.ชม. น�ากระบวนการ STEM Education
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้านวิชาการและวิชาชีพครู

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ	

กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของสะเต็มศกึษา	

(Stem	Education)	โดยก�าหนดให้เป็นโครงการส�าคญัด้านหลกัสตูร

และกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น	 ๖	 ยุทธศาสตร์ของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 เพ่ือให้เป็นนวัตกรรม	 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยสีร้างคนไทยรุน่ใหม่และรองรบัการพฒันาบุคคลของ

ประเทศอย่างเหมาะสม	 ดังนั้น	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	จงึได้จดัโครงการส่งเสรมิและพฒันา

คุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูฯ	 เมื่อวันที่	 ๑๘–๑๙	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ท่ีผ่านมา	 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต	สายวิทยาศาสตร์	ได้แก่	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	สาขาวิชา
เคมี	 สาขาวิชาชีววิทยา	 สาขาวิชาฟิสิกส์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป	สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา	จ�านวนทัง้สิน้
กว่า	๒๕๐	คน	แบ่งออกเป็น	๒	กลุม่	โดยในภาคเช้านกัศกึษาทัง้สอง
กลุม่ได้ระดมความคดิและลงมอืปฏบิตักิิจกรรม	Ping	Pong	Tower	
การสร้างหอคอยปิงปองให้สูงที่สุดและมีรากฐานที่มั่นคง	กิจกรรม
การบรรยายสะเต็มศึกษาและในภาคบ่าย	 ประกอบด้วย	 กิจกรรม
สะเตม็ระดบัประถมศกึษา	:	เรอืบรรทกุน�า้	ส�าหรบักลุม่	A	กจิกรรม
สะเต็มระดับมัธยมศึกษา	:	สนุกกับบันจี้จัมป	ส�าหรับกลุ่ม	B	ซึ่ง
ภายหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมนกัศกึษาจะได้ออกแบบเขยีนชดุกจิกรรม
สะเต็มซึ่งจะเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์	 ให้สามารถน�าไปใช้ใน
การพฒันาการเรยีนการสอนในระดบัโรงเรยีน	สามารถเชือ่มโยงและ
แก้ไขปญหาได้

๔ วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT

Special Report



ดร.สธุาสน ี นติสิาครนิทร์ สรางโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทนุทรพัย์ มร.ชม. 

มอบทนุสนบัสนนุอนาคตแม่พิมพ์ของชาติ

	 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่	น�าโดย	รศ.น.สพ.ศุภชยั	ศรธีวิงค์	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 พร้อมผู้บริหารและ
บคุลากรเข้าแสดงมทุติาจติและร่วมพธิสีมโภชหริญับฏั	พระราชาคณะ
เจ้าคณะรอง	 (รองสมเด็จ)	 พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู	
“พระพรหมมงคล	(หลวงปูทอง	สิรมิงคฺโล)”	ทีป่รกึษาเจ้าคณะภาค	๗	
เจ้าอาวาสวดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร	ประธานขบัเคลือ่นโครงการ
หมูบ้่านศลี	๕	หนเหนอื	โดยมพีระเดชพระคณุท่าน	“สมเดจ็พระพทุธ-
ชินวงศ์	 (สมศักดิ์	 อุปสโม)”	 เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร	
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง	 เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา	 ท่ามกลาง
พระเถรานุเถระ	 พระสังฆาธิการ	 ข้าราชการ	 และพุทธศาสนิกชน	
ร่วมพธิเีป็นจ�านวนมาก	ณ	วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร	อ.จอมทอง	
จ.เชียงใหม่

ผูบริหาร มร.ชม. แสดงมุทิตาจิต
และร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. 
ตอนรับคณะสมาชกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สาธิต มร.ชม. เปดอาคารปฐมวัย 
เตรียมความพรอมปีการศกษา ๒๕๖๐

สานักงานวิเทศสมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธี
ปจฉิมนิเทศนักศกษาโครงการแลกเปลี่ยน

นักศกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ 
ณ ประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซีย

ทมีแฮนด์บอลรัว้ดาํเหลอืงเขาพบผูบรหิาร
บัณฑติวทิยาลยั แสดงความขอบคณุ

หลงัควา ๒ เหรยีญทองจากทะเลแกวเกมส 

คณะผูบริหารและบุคลากร มร.ชม. 
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ 
พระบิดาแห่งมาตรฐานการชางไทย 

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กองพัฒนานักศกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
ผูนํานักศกษาที่หมดวาระการดํารงตําแหน่ง
ประจําปีการศกษา ๒๕๕๙ และพิธีการรับและ

สงมอบหนาทีผู่นาํนกัศกษา ประจาํปีการศกษา ๒๕๖๐

	 ดร.ถนัด	บุญชัย	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้น�านักศึกษาที่
หมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	และพธิกีารรบัและ
ส่งมอบหน้าที่ผู ้น�านักศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 โดยมี
คณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย	 บุคลากร	 เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา
สภานกัศกึษา	องค์การนกัศกึษา	สโมสรนกัศกึษาทกุคณะและวทิยาลยั
ร ่วมพิธี	 ณ	 สนามจตุราคาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
เมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ในการนี้	ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่
นกัศกึษาสโมสรนกัศกึษาทกุคณะและวทิยาลยั	พร้อมท้ังกล่าวให้โอวาท
และแสดงความขอบคณุในความเสยีสละของนกัศึกษาท่ีได้อาสาเข้ามา
ช่วยปฏิบัตหิน้าทีเ่พือ่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ตลอดปีการศึกษา

	 คณะผู้บริหารและบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	พระบิดา
แห่งมาตรฐาน	การช่างไทย	เนือ่งในวนัมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่ง
ชาติ	ณ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	๑๙	เชียงใหม่	 เมื่อวันที่	๒	
มีนาคม	 ๒๕๖๐	 ในการนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมลงนามถวายความ
อาลัยและถวายพานพุ่มดอกไม้สด	 เพื่อแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่	 ๙	
เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย

	 ดร.ถนอม	 อินทรก�าเนิด	 นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม่	เป็นประธานในพธิที�าบญุ	อาคารปฐมวัย	โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โดยมี	รศ.ดร.ประพันธ์	ธรรมไชย	
ท่ีปรึกษาอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 พร้อมคณะ
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะผู ้บริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายเคร่ือง
จตุปจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์	 เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดใช้
อาคารอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 โดยมีผู้บริหาร	
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	
๒๕๖๐	 ณ	 อาคารปฐมวัย	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม่	พืน้ทีเ่วียงบวั	มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	อ�าเภอเมอืง		
จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้	 รศ.ดร.ประพันธ์	 ธรรมไชย	 ที่ปรึกษา
อธิการบด	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ยงัได้เป็นประธานในพธิี
เปิดอาคารปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
ซึ่งประกอบด้วย	 ๒	 อาคาร	 ได้แก่อาคารเรียน	 ขนาด	 ๒	 ชั้น	
ประกอบด้วย	 ชั้นล่าง	 มีห้องจ�านวน	 ๘	 ห้อง	 จัดเป็นห้องเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล	๑	จ�านวน	๔	ห้อง	ห้องบอล	
๑	ห้อง	ห้องเกยีรตยิศ	๑	ห้อง	ห้องธรุการ	๑	ห้อง	และห้องพยาบาล	
๑	ห้อง	ชั้นบนมีห้องจ�านวน	๗	ห้อง	ประกอบด้วยห้องเรียนระดับ
ชัน้อนบุาล	๒-๓	จ�านวน	๔	ห้อง	ห้องสมดุ	๑	ห้อง	ห้องคอมพวิเตอร์	
๑	ห้อง	และส่วนอาคารโรงอาหาร	ขนาด	๒	ชั้น

	 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์	 นาคนิษฐนนต์	 ผู ้ช ่วยอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 มอบเกียรติบัตรแก่
นกัศึกษาโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาคร	ูเพือ่สงัเกตการสอนและ
ทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(SEA-Teacher	Project)	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมเอื้อง
สายม่านพระอินทร์	ชั้น	๒	อาคารเทพรัตนราชสุดา	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่๒๗	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐		โดยมนีกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี	๔	หลกัสตูรครศุาสตร์	สาขาวิชาภาษาองักฤษ	มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม่เดนิทางไปศกึษาแลกเปลีย่นยงัประเทศฟิลปิปินส์
และประเทศอินโดนีเซีย	ตั้งแต่วันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๖๐	จนถึง	
๑๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	เป็นระยะเวลา	๑	เดอืน	จ�านวนทัง้สิน้	๔	คน	

	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ว่าที่	 ร.อ.ดร.ขจร	
ตรี โสภณากร	 ผู ้ฝ กสอนทีมแฮนด ์บอล	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่น�านักกีฬาแฮนด์บอลชายหญิงเข ้าพบ	
ผศ.ดร.กมลณฎัฐ์	พลวัน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณที่ได้
ให้การสนบัสนนุทมีแฮนด์บอลมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ใน
การแข่งขนักฬีามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนอื”ทะเลแก้วเกมส์”	
ซ่ึงมหาวิทยาลัย	 ราชภัฏเชียงใหม่ได้ส ่งนักกีฬาเข้าร ่วม
การแข่งขันเมื่อวันที่	 ๖-๑๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ที่ผ่านมา	
ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม	จงัหวดัพษิณโุลกจนสามารถ
คว้ามาได้	๒	เหรียญทอง	ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมทีม	
อ.สรุศักดิ	์สงิห์สาผู้ฝกสอนทมีหญิง	ว่าที	่ร.อ.ดร.ขจร	ตรโีสภณากร	
ผู้ฝกสอนทีมชาย	 อาจารย์เฉลิมเกียรติ	 ตระกูลมูล	 การคว้า
เหรียญทองจากการแข่งขันคร้ังนี้เป็นการคว้าชัยชนะติดต่อกัน	
ปีที่	 ๑๓	 ของทีมแฮนด์บอลชาย	 ในการนี้	 ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์	
พลวัน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
ได้รบัมอบของทีร่ะลกึพร้อมกล่าวแสดงความยนิดกีบันกักฬีาใน
โอกาสคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันมาได้ส�าเร็จ	 พร้อม
มอบทุนสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่ทัพนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ณ	 ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ณ	 ห้องประชุมมะซาง	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	น�าสมาชิก	(สนช.)	เยี่ยมชม	และ
รับฟงการบรรยายความก้าวหน้าในการด�าเนินการตามแผนพัฒนา
อุดมศึกษากับยุทธศาสตร ์การพัฒนาจั งหวัดแม ่ฮ ่ องสอน	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โดยมี	รศ.ดร.ประพันธ์	ธรรมไชย	
ที่ปรึกษาอธิการบดี	พร้อมด้วย	ดร.ถนัด	บุญชัย	รักษาราชการแทน
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่	เเละอาจารย์วนิยั	ไชยวงค์ญาติ	
คณบดวิีทยาลยัแม่ฮ่องสอน	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ร่วมให้การ
ต้อนรบั	และได้รับเกียรตจิาก	นายสบืศกัดิ	์เอีย่มวจิารณ์	ผูว่้าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมรับฟง	ในการนี้	รศ.ดร.อานนท์	เที่ยงตรง	
ประธานกรรมการประจ�าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่	และกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
ได้น�าเสนอแผนพฒันาทางวชิาการ	และแผนพฒันาทางกายภาพ	ได้แก่	
กลุ่มที่	 ๑	 การฝกหัดครู	 การศึกษาปฐมวัย	 การประถมศึกษา	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
การบรหิารจดัการธรุกจิโดยใช้งบประมาณแผ่นดนิ	งบลงทุนสิง่ก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและครุภัณฑ์การศึกษา	และวิทยาศาสตร์	ประมาณ	
๖๐๐	ล้านบาท	กลุ่มวิชาที่	 ๒	ประกอบด้วย	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	
พยาบาลศาสตร์สาธารณสุขชนบท	 นิเวศวิทยามนุษย์	 โภชนาการ	
อาหารและคหกรรมศาสตร์	 ใช้งบประมาณแผ่นดิน	 งบลงทุน
สิ่งก่อสร้างอาคารเรียนรวม	และครุภัณฑ์การศึกษาและวิทยาศาสตร์
สขุภาพ	มลูค่าราว	๑,๖๐๐	ล้านบาท	และกลุม่วชิาที	่๓	ประกอบด้วย	
เทคโนโลยกีารเกษตร	เกษตรอนิทรย์ี	วทิยาศาสตร์ทรพัยากร	ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	จะใช้งบประมาณแผ่นดนิ	งบลงทนุสิง่ก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและครภุณัฑ์การศกึษาและวทิยาศาสตร์ทรพัยากร	ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	มูลค่า	๗๔๐	ล้านบาท											

	 ผศ.ดร.อรพนิทร์	ศริบิญุมา	รองอธกิารบด	ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม่	ร่วมให้การต้อนรบั	ดร.สธุาสนิ	ี	นติสิาครนิทร์	
พร้อมคณะจากบริษัท	 ฟิล์มมาสเตอร์	 จ�ากัด	 ในโอกาส
เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ที่ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับทุนการศึกษาของ	ดร.สุธาสินี	นิติสาครินทร์	บริษัทฟิล์ม
มาสเตอร์	 จ�ากัด	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 เพื่อช่วยเหลือ
นกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ให้มีโอกาสทางการศึกษา
	 ในการนี้	นายชินวัตร	บุญก�้า	นักศึกษาคณะครุศาสตร์	
ภาควิชาเคมี	 ในฐานะตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ	 ได้กล่าว
ขอบคณุ	และน�านกัศกึษาผู้ได้รบัทนุมอบมาลยัและกราบขอบคณุ	
ดร.สธุาสนิ	ีนติสิาครนิทร์	พร้อมคณะ	จากบรษิทั	ฟิล์มมาสเตอร์	
จ�ากัด	 ในความเมตตากรุณาที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักศึกษาอันเป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	
สติปญญาและโอกาสทางหน้าที่การงานในอนาคต	 ทั้งนี้	
มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์	ได้รับทุนการศึกษา	จ�านวน	๑๙	คน	
สาขาวชิาการประถมศกึษา	จ�านวน	๒	คน	สาขาวชิาคณติศาสตร์	
จ�านวน	๒	คน	สาขาวชิาเกษตรศาสตร์	จ�านวน	๑	คน	สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา	 จ�านวน	 ๒	 คน	 สาขาวิชาภาษาจีน	
จ�านวน	๒	คน	สาขาวิชาชีววิทยา	จ�านวน	๑	คน	สาขาวิชา
เคมี	จ�านวน	๔	คน	สาขาวิชาอุตสาหกรรม	๑	คน	สาขาวิชา
พลศกึษา	๑	คน	สาขาวชิา	ภาษาองักฤษ	๑	คน	สาขาวชิาภาษา
ไทย	๒	คน	โดยเมือ่ส�าเรจ็การศกึษานกัศกึษาผู้ได้รบัทนุทัง้หมด
มีความตั้งใจเป็นครูเพื่อสอนนักเรียนในพื้นที่ภูมิล�าเนาของ
ตนเองเพื่อน�าความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนเองดังเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ในการเป็น	 “สถาบัน
อดุมศึกษา	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

๕วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT



ชาวรั้วดําเหลืองกับสตรีในดวงใจ แรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จของสตรียุคใหม่
 ในเดือนมีนาคมของทุกปี มีวันที่สตรีทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสําคัญของความเท่าเทียมกันในสังคมวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีถูกกําหนดให้เป�น
วันสตรีสากล (International Women’s Day) ซ่ึงเป�นวันที่เหล่าสตรีไม่ว่าเชื�อชาติ ศาสนา อาชีพใดจะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมาและ
การถือกําเนิดของวันสตรีสากลนี�เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไปโลกยุคใหม่ให้ความสําคัญและยอมรับผู้หญิง
มากขึ�นผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม ในเดือนนี�พิงค์ราชภัฏจึงขอนําความในใจของตัวแทนผู้หญิงรั�วดําเหลืองที่
ประสบความสําเร็จในชีวิต มาเอ่ยถึงแรงบันดาลใจจากผู้หญิงในดวงใจที่พวกเธอยึดถือเป�นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตทั�งในการเรียน
การทาํงานและการใช�ชีวติประจาํวนั พงิคร์าชภฏัฉบบันี�จงึขอเป�นสื่อกลางที่ถา่ยทอดเรื่องราวและสรา้งกาํลงัใจใหผู้้หญงิทกุคนที่กาํลงัอา่นวารสารฉบบันี�อยู่คะ่

	 เริ่มต้นจากต้นแบบของผู้หญิงที่มีความมั่นใจ	 แข็งแกร่ง	 ทะมัดทะแมง	 แต่มีรอยยิ้มที่แฝงด้วยความอ่อนโยน	 อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เอ่ยว่า	 สตรีในดวงใจที่ยืดถือเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตทั้งในการเรียนและท�างานและชีวิตประจ�าวันคือคุณแม่	
ท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีความรัก	เป็นพลัง	เป็นความเข้มแข็งและเป็นความกล้าหาญ	มีวิธีการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปคุณแม่ไม่ได้สอนโดยใช้
การบอกกล่าว	 ไม่ได้สอนตัวต่อตัว	 เนื่องจากคุณแม่มีบุตรจ�านวนมาก	 แต่คุณแม่ใช้การสอนโดยใช้ชีวิตจริงเป็นตัวสอน	 สอนให้อยู่เป็น	 สอนให้คิดเป็น	
รู้จักการให้	และสอนวิธีการเอาตัวรอด	จากความรักของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งท�าให้ผู้หญิงผู้นั้นกลายเป็นสตรีในดวงใจที่น่าจดจ�าถึงทุกวันนี้แนวความคิด
ที่ได้จากคุณแม่และน�ามายึดถือปฏิบัตินั้นได้มีการน้อมน�าพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	คือ	“การทํางานทุกอยาง
ใหบรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญ ตองอาศัยความรูและความสามารถที่กวางขวาง ลึกซึ้ง จัดเจน”	 ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมทั้ง
ความกตัญูกตเวที	ความใฝรู้ใฝเรียน	ความมีคุณธรรมจริยธรรม	มีพระวิริยอุตสาหะในการทรงงานและทรงเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	ทรงเป็นแบบ
อย่างอันดีเยี่ยมในการด�าเนินชีวิตและการท�างานแก่พสกนิกรชาวไทย	 และยังเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นต้นแบบในการด�าเนินชีวิตที่ดีให้กับทุกท่านได้
ฝากถึงสตรีทุกวัยทุกวิชาชีพเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสู่ความส�าเร็จอย่างมีความสุขแบบสตรียุคใหม่การใช้ชีวิตสู่ความส�าเร็จ	 อย่างมีความสุขของสตรียุคใหม่	
คือ	ต้องรู้จักมีความพอใจในชีวิต	ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต	ไม่อิจฉาริษยา	กล้าที่จะถามเมื่อไม่รู้	ลองท�าสิ่งใหม่ๆ	เรียนรู้อย่างต่อเนื่องท�าและ
ที่ส�าคัญที่สุดคือ	ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผลงานที่ส�าเร็จและมีความภาคภูมิใจซึ่งเป็นความสุขในใจของเรา

	 ด้าน	อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล	 ตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่ทั้งสวยและเก่งปจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม และเป็นเจ้าของรางวัลงานวิจัยระดับดีจากผลงานวิจัยเรื่อง	“Prediction	of	Future	Observation	Using	Belief	Function	:	A	Likelihood	
Based	Approach”	ในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	:	นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	รางวัลผลงานวิจัย	รางวัลวิทยานิพนธ์	ประจ�าปี	๒๕๕๙	เมื่อเร็วๆ	นี้	กล่าวว่า
สตรีในดวงใจที่ยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตคือนางฮิลลารี	คลินตัน	อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในสมัยประธานาธิบดี	บิล	คลินตันอดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา	 ๒	 สมัย	 เป็นผู้หญิงที่เต็มเปียมไปด้วยความแข็งแกร่งเรียกได้ว่าเป็นสตรีนักสู้เลยก็ว่าได้ในครั้งนั้นที่นางฮิลลารีเป็นสตรีหมายเลข	 ๑	 เคียงคู่กับ
ประธานาธิบดี	บิล	คลินตัน	เธอคอยเคียงข้างและสนับสนุนสามีอดีตผู้น�าสหรัฐมาโดยตลอด	บางครั้งคนอาจมองว่าผู้น�าสหรัฐคนนี้มาได้จุดนี้ได้เพราะมีภรรยา
ท่ีเก่งแต่ก็โชคร้ายเจอปญหาชีวิตเรื่องข่าวอื้อฉาวของสามี	 ในจังหวะของชีวิตคนเรามีทั้งขึ้นและลง	 สุขและทุกข์สลับไปสลับมาตลอด	 แต่ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งของผู้หญิงคนนี้	คือการเข้าใจปญหาที่เกิดขึ้นและใช้ขันติความอดทน	และให้อภัยสามี	ไม่เคยออกมาว่ากล่าวไม่เพียงแค่นั้นนางฮิลลารียังพิสูจน์ให้
เหน็อกีว่าตวัเธอเองกย็งัมคีวามตัง้ใจในการท�างานโดยได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นรฐัมนตรต่ีางประเทศของสหรฐัอมรกิาในสมยัของอดตีประธานาธิบดบีารัค	โอบามา
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ยกย่องให้นางฮิลลาลี	 คลินตัน	 เป็นสตรีในดวงใจค่ะไม่ว่าสุดท้ายเราจะชนะหรือแพ้ใครในเวทีไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องมีคือชนะใจตัวเองให้ได้	
พยายามให้เตม็ทีท่กุครัง้ทีไ่ด้ลงมอืท�าไม่ว่าจะเป็นงานหรอืการเรยีนกต็าม	ถ้าเรามคีวามมุง่มัน่	ตัง้ใจ	พยายามให้ถงึทีส่ดุแล้วผลลัพธ์มนัจะออกมาเป็นยงัไงกต็าม

	 มาถึงสตรีอีกหนึ่งท่าน	อ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	 กล่าวด้วยรอยยิ้มที่สดใสว่าสตรีในดวงใจ
ที่เธอยึดถือเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคือ	 ผศ.ดร.พิมพ์ร�าไพ	 เปรมสมิทธ์	 อาจารย์คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถประสบการณ์ทางด้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศเทศศาสตร์อย่างแท้จรงิมคีวามมุง่มัน่และอทุศิตนให้กบัการพฒันาวิชาชีพบรรณารกัษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ทัง้การผลติและพฒันาบคุลากรทางวชิาชพี	รวมถึงการพฒันาอาจารย์ผู้สอนร่วมกบัเครอืข่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศอกีด้วยอกีทัง้
ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยเกี่ยวกับการอ่านและการรู้สารสนเทศเพื่อคนไทยรักการอ่านด้วยการพัฒนาห้องสมุดประเภทต่างๆ	ทั้งในเมืองและชนบทห่างไกล
ท่านมีความเป็นครูสูงมาก	มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้	 ให้ค�าแนะน�าทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนและเรื่องอื่นๆ	 ในชีวิตด้วยความเอ็นดูและอยากเห็นลูกศิษย์
ประสบความส�าเร็จ	 ในเวลาท่ีท่านสอนท่านมีสไตล์ในการสอนคือมีช่วงเวลาให้พักและนั่งทานขนมกับนักศึกษา	 ท�าให้การเรียนไม่ตึงเครียดและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง	 นักศึกษาสนุกที่จะเรียนกับอาจารย์และท่านมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพฯ	 ให้เราฟงเนื่องจากท่านเรียนรุ่นเดียวกับพระองค์ท่าน	
ท่านจงึมคีวามผกูพนักบัพระองค์	 และท�างานถวายพระองค์มาตลอด	จงึน�าสไตล์การสอน	 รวมถงึแนวคดิทีจ่ะท�างานถวายองค์สมเดจ็พระเทพฯ	 และรชักาลที	่ ๙	
มาประยกุต์ใช้ในการท�างานของตนเองในทกุวันน้ีเน่ืองในวันสตรีสากลขอเป็นก�าลงัใจให้กบัสตร	ีทกุเพศ	ทกุวยั	ทกุสาขาวชิาชพี	ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานะใด	บทบาทใด	
ฐานะใด	 อยู่ท่ีใดในโลก	 ขอให้ท�าหน้าที่และบทบาทของตนให้ดีที่สุด	 หากมีเรื่องที่จะต้องอดทน	 ให้คิดเสียว่าเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราแข็งแกร่ง
ขนาดไหน	และขอให้ใฝรู้	มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า	ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติจะส่งผลให้
ทุกท่านมีความสุขและประสบความส�าเร็จในชีวิตค่ะ

รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

	 มาถึงสตรีอีกหนึ่งท่าน	อ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ฐานะใด	 อยู่ท่ีใดในโลก	 ขอให้ท�าหน้าที่และบทบาทของตนให้ดีที่สุด	 หากมีเรื่องที่จะต้องอดทน	 ให้คิดเสียว่าเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราแข็งแกร่ง

อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์

อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล

อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม

เราก็จะมีความภูมิใจกับสิ่งที่เราท�าลงไปค่ะสิ่งที่จะฝากถึงผู้หญิงคือการมุ่งมั่นและตั้งใจท�างานให้เต็มที่ในทุกสาขาอาชีพ	พยายาม
สร้างคุณค่าในตัวเอง	ไม่ให้คนดูถูกความเป็นสตรีค่ะ

นางสาววาลุลี  ดวงวะนา

 และทั�งหมดนี�คือแรงบันดาลใจของตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่ถ่ายทอดจากตัวแทนสตรีมากความสามารถในรั�วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลายท่านคงได้แง่คิดดีๆ นําไปปรับใช�ในชีวิตและการทํางานก้าวสู่การเป�นผู้หญิงที่มีความสุข และประสบความสําเร็จชีวิตกันค่ะ

อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม

ประจําป ๒๕๖๐ เอ่ยว่า	 สตรีในดวงใจของแพทคือนางสาวณิชนันท์	 ดวงวะนา	 ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลพี่สาวแพทเองค่ะเพราะว่า
พีส่าวแพทเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัแพทมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรยีน	หน้าทีก่ารงาน	ท�าให้แพทอยากท�าให้ได้ดเีท่าทีพ่ีส่าวแพท
ท�าและแพทก็ภูมิใจในตัวพี่สาวแพทมากค่ะพี่สาวของแพทเป็นคุณครู	แล้วแพทก็อยากเป็นคุณครูเหมือนกับพี่สาวแพท	เพราะแพท	
อยากสอนเด็กๆ	 ที่ด้อยโอกาสหรือยากจนได้เรียนหนังสือให้มีความรู้ติดตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบไม่ต้องอายใครค่ะอยากให้

ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทในทุกก้าวของชีวิต	 ถ้าเมื่อใดขาดสติเมื่อนั้นจะท�าให้ทุกคนพบ
แต่ปญหา	จงมีสติในการใช้ชีวิตและเป็นผู้หญิงที่คิดบวกและใช้ชีวิตทุกด้านอย่างมีความสุขค่ะ	 นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์

	 ปิดท้ายทีส่องตวัแทนนกัศกึษาหญงิดกีรนีางงาม นองโบวและนองแพท สองสาวคนสวยจากคณะครศุาสตร์	 รัว้ด�าเหลือง	 เริม่จาก	นองโบว 
– สุภาภรณ ฤทธิพฤกษ นางสาวเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐	เอ่ยว่า	สตรีในดวงใจที่ยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตคือ	ครูจูหลิ่ง	(จูหลิ่ง	
ปงกนัมลู)	ต�าแหน่งครผููช่้วย	โรงเรยีนบ้านกจูงิลอืปะ	อ�าเภอระแงะ	จังหวัดนราธวิาส	ด้วยปณธิานทีจ่ะรบัใช้สงัคมและชาตด้ิวยอาชีพคร	ูด้วยต้นกล้า
อุดมการณ์ที่มุ่งม่ันศึกษาวิชาชีพครูที่ใจรักจนได้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติแม้จะเป็นเส้นทางความฝนที่สวนทางกับความจริงและดูขัดแย้งกับ
ความปลอดภัยของชีวิตแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท�าตามปณธิานและปฏบิตัหิน้าทีใ่นวชิาชพีทีต่นรกัจนลมหายใจสดุท้ายโบว์คดิว่าบทบาทของสตรี
ในปจจุบันคือก�าลังส�าคัญที่จะสร้างและพัฒนาสังคมให้ดีไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสตรียุคปจจุบันต้องรู้จักการพัฒนาตนเองดูแลตนเองได้และ
มากกว่าการดแูลตนเองจะต้องสามารถทีจ่ะดแูลช่วยเหลอืผูอ้ืน่ในสงัคมได้เช่นกนั	ส่วน	นองแพท - วาลลุ ีดวงวะนา รองอนัดบัที ่๒ นางสาวเชียงใหม 

๖ วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT

ชาวรั้วดําเหลืองกับสตรีในดวงใจ แรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จของสตรียุคใหม่ชาวรั้วดําเหลืองกับสตรีในดวงใจ แรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จของสตรียุคใหม่



									เมือ่วนัที	่๙	มนีาคม	๒๕๖๐	มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่	ได้แสดงเจตจ�านงคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	

พ.ศ.๒๕๖๐	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พ.ศ.	๒๕๕๗	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	

พ.ศ.๒๕๔๐	พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.๒๕๕๖	และรวมถงึให้สอดคล้องกบันโยบายรฐับาล	ในการส่งเสรมิ

การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครฐั	และยทุธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตระยะที่	๓	(พ.ศ.๒๕๖๐	-๒๕๖๔)	ที่ก�าหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	และพัฒนาความ

โปร่งใสในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั	พร้อมทัง้ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัอย่างจรงิจงั

เพือ่ให้ภาคราชการเป็นทีเ่ชือ่ถอืไว้วางใจแก่ประชาชนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 จงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัคณุธรรมและความโปร่งใส	 ในการด�าเนนิงาน

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่เพือ่พฒันาคณุภาพมหาวทิยาลยัให้มคีณุธรรมและความโปร่งใสทัง้	๖	ด้านตามนโยบายของรฐับาล	โดยให้ยดึถอืเป็นมาตรฐาน

และแนวปฏบิติั	รวมทัง้เป็นค่านยิมร่วมของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ให้บคุลากรทกุคนพงึยดึถอืปฏบิตัคิวบคูก่บักฎ	ข้อบงัคบั	ระเบยีบอืน่	ๆ	อย่างทัว่ถงึ	

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๖๐	ดร.ถนัด	บุญชัย	รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เป็นผู้ลงนามในค�าประกาศ

 ๑. ด้านความโปร่งใส : ผู้รับบริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก�าหนดมีการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย	ทุกภาคส่วนอย่างเปิดเผย	มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา	ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย	สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้	 มีการปรับปรุงระบบและกลไกการท�างานให้มีความโปร่งใส	 มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินที่มีประสิทธิภาพเปิดโอกาส

ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้	ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยและมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

 ๒. ด้านความพร้อมรับผิด :	 ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ	 มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน	 ความบกพร่องในหน้าที่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่าง

เต็มประสิทธิภาพ	มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

 ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน :	 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด

 ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร :	 วัฒนธรรมการท�างานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล	 เริ่มต้นจากการ
รักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต	 มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการออก

และปรับปรุงระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของสังคมในมหาวิทยาลัยโดยยึด

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ

 ๕. ด้านคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน : มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน	 แรงงานและระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตาม

บริบทและฐานานุรูปของตนไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

 ๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน : เผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ	อย่างชัดเจน	ถูกต้อง	
ครบถ้วน	 สมบูรณ์เป็นปจจุบันสร้างความเช่ือมั่น	 ความไว้วางใจ	 รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากร	

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	อาทิ	องค์กรภาครัฐและเอกชน	ผู้ใช้บัณฑิต	เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด

รักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต	 มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการออก

และปรับปรุงระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของสังคมในมหาวิทยาลัยโดยยึด

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ

ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน	 แรงงานและระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตาม

บริบทและฐานานุรูปของตนไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๗วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT



	 พบกันฉบับนี้มีเรื่องราวกิจกรรมเด่นของภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 มาฝากท่านผู้อ่าน	

ภายใต้โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์		NITHED	CMRU	SHOWCASE	ผศ.ศิรสา	สอนศรี	หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า	 โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์	นิเทศศาสตร์	NITHED	CMRU	SHOWCASE	 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่

ก�าลังศึกษาในภาควิชานิเทศศาสตร์	 ได้แก่	 แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน	 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์	 แขนงวิชาการโฆษณา	 แขนงวิชาวารสารศาสตร์	

ได้มเีวทใีนการน�าเสนอผลงานเพือ่ให้นกัศกึษาได้ทดลองปฏบิตัหิน้าทีด้่วยการลงมอืจรงิอย่างเป็นรปูธรรม	เรยีนรูก้ระบวนการการท�างานเป็นทมี	ฝกฝนทกัษะ

การน�าเสนอผลงานในด้านต่าง	ๆ 	แบบบูรณาการ	ฝกฝนให้นักศึกษาน�าความรู้จากการเรียนทฤษฎีพื้นฐานทั้ง	๔	แขนงวิชา	มาปฏิบัติจริง	เพื่อแสดงศักยภาพ

ของนักศึกษาแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจศาสตร์ทั้ง	๔	แขนง	ของภาควิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ NITHED CMRU SHOWCASE 
เปดเวทีแสดงศกยภาพนักศกษางัดผลงานเด่นโชว์ครบรส 

รอง เตน เล่นละคร

ของนักศึกษาแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจศาสตร์ทั้ง	๔	แขนง	ของภาควิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของนักศึกษาแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจศาสตร์ทั้ง	๔	แขนง	ของภาควิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของนักศึกษาแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจศาสตร์ทั้ง	๔	แขนง	ของภาควิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของนักศึกษาแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจศาสตร์ทั้ง	๔	แขนง	ของภาควิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของนักศึกษาแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจศาสตร์ทั้ง	๔	แขนง	ของภาควิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยาเสพติดภาคเหนือ	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภทหนังโฆษณา	 โดยบริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่จ�ากัด	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	KRUNGSRI	 IMAX	 THE	

VIRAL	CHALLENGE	รางวลัชนะเลศิการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	“รกัพอ .. รวมพอเพยีง”	ได้รบัความสนใจ

จากผู้บริหาร	 คณาจารย์	 นักศึกษา	 ภาควิชานิเทศศาสตร์	 และผู้สนใจร่วมงานจ�านวนมาก	 ณ	 ลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ส�าหรับท่านผู้อ่านที่อยากติดตามชมภาพบรรยากาศภายในงาน	สามารถเข้าไปรับชมได้	ทาง	

www.youtube.com/cmruinbox	หรือ	www.public.cmru.ac.th	นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ	ที่ส่งเสริม	ให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด	กล้าท�าและกล้าแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์

	 บรรยากาศในงานมีการแสดงความสามารถจากนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ทั้งบทบาทการเป็นพิธีกร

บนเวที	 บทบาทของผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์	 การแสดงร้อง	 เต้น	 เล่นละคร	 ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ

ผลงานภาพถ่ายฝีมือนักศึกษา	นิทรรศการเพื่อน�าเสนอผลงานในรายวิชาทั้ง	๔	แขนงวิชาการน�าเสนอผลงานของ

ภาควิชา	 อาทิ	 ละครเวทีนิเทศโชว์	 ซึ่งครบรอบปีที่	 ๒๐	 ในปี	 ๒๕๖๐	 การแสดงผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

จากการส่งผลงานร่วมประกวดในโครงการต่าง	ๆ 	อาทิ	รางวัลรองชนะเลศิอันดับ	๒	การประกวดภาพยนตร์โฆษณา

เพ่ือสังคม	 ท�าดีด้วยกันมันส์ดี	 TRUE	 YOUNG	 PRODUCER	 AWARD	 ๒๐๑๒	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 ๑	

การประกวดหนังสั้น	DISCOVER	DOISAKET	ปดโทะ	ดอยสะเก็ด	รางวัลชมเชยการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป

ภาคเหนือ	ประจ�าปี	๒๕๔๕	โครงการ	“รวมพลังเยาวชนขจัดสิ้นยาเสพติด”	โดยส�านักงานป้องกันและปราบปราม

๘ วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT Special Report



รอบรัว้ด�าเหลือง เรื่องเล่าข่าวสารจากชาวราชภัฏ

ผลการคัดเลือก
เพชรราชภัฎ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

	 รอบรั้วด�าเหลืองฉบับนี้	 มีข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาบอกกล่าวเช่นเคย	 เริ่มต้นที่การคัดเลือกรายชื่อ	 ๑๒	 ครูภูมิปญญา	

“เพชรราชภัฏ เพชรลานนา”	ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๖๐	เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุครภูมูปิญญาพืน้บ้านในการสร้างสรรค์ผลงานและสบืสานองค์ความรู้

จากภูมิปญญา	ให้คงอยู่คู่สังคมล้านนา	ทางด้าน	ผศ.สุชานาฏ	สิตานุรักษ์	ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

เปิดเผยว่า	ตามทีส่�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ได้จดัท�าโครงการเพชรราชภฏั–เพชรล้านนา	เพือ่คดัสรรบคุลากรผูม้ผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม	ประกาศ

ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเพชรราชภัฎ–เพชรล้านนา	โดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๕		เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ภมูปิญญาพืน้บ้านให้ได้มกี�าลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการสบืสานองค์ความรูจ้ากภมูปิญญา	ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และสบืสาน

องค์ความรูใ้ห้คงอยูคู่ส่งัคมล้านนา	ทัง้นี	้คณะกรรมการคดัเลอืกได้จดัการประชมุพจิารณาคดัเลอืก	“เพชรราชภฏั  เพชรลานนา”	ประจ�าปีพทุธศกัราช	

๒๕๖๐	 โดยมี	 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค รองอธิการบดี	 เป็นประธานกรรมการร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งผลการคัดเลือกในปีน้ี	

มีเพชรราชภฏั	เพชรล้านนา	จ�านวน	๑๒	คน	ได้แก่	สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	(ด้านอกัษรศาสตร์และพธิกีรรมล้านนา)	นายศรเีลา	เกษพรหม	

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 (ด้านอักษรศาสตร์และพิธีกรรมล้านนา)	 นายเกริก	 อัครชิโนเรศ	 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 (ด้าน

วรรณกรรมท้องถิ่น)	นายสนั่น		สิทธิชัยมงคล	สาขาภูมิปญญา	(ด้านพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา)	นายบุญส่ง		วงค์ค�า	สาขาศิลปะ	(ด้านดนตรีพื้นบ้าน

ล้านนา)	นายประดษิฐ์		เป็งเรอืน	สาขาศลิปะ	(ด้านสถาปตยกรรม)	นายเบญจมนิ	สตุา	สาขาศลิปะ	(ด้านการต้องผ้าและโลหะ)	ร.ต.ชยัวรรณ์	ศรโีสภา		

สาขาศลิปะ	(ด้านการแสดง	:	กลองพืน้บ้านล้านนา)	นายอานนท์		ไชยรตัน์	สาขาศลิปะ	(ด้านการแสดงซอ)	นางเทยีมจนัทร์		แสนสงิห์	สาขาส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม	(ด้านนาฏศิลปไทยใหญ่)	นายประสิทธิ์		มณีศรี	สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	(ด้านกลองพื้นบ้านล้านนา)	นายธนวัฒน์	ราชวัง	และ

สาขาการจดัการพพิธิภณัฑ์พ้ืนถิน่	นางสมุาล	ีสกุนัธา	โดยมีก�าหนดจดัพธิมีอบรางวลั	เพชรราชภฏั-เพชรล้านนา	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ในเดอืนมถินุายนนี	้	

	 ต่อเนือ่งทีข่่าวสารน่ายนิดขีองนกัศกึษาภาควชิารฐัประศาสนศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์	

และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ซึ่งสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยด้วยการ

คว้ารางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	๒		การแข่งขนัตอบปญหาทางรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์	

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	จ.ปทุมธานี	เมื่อวันที่	๒๑-๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	

ได้แก่	นางสาวนิชภาดา		เมืองต้น,	นางสาวประศมา		บุญยอด	และนายพงษ์ศักดิ์	จะลอ	

นักศึกษาชั้นปีที่	 ๔	 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปญหาทางรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	 ในการประชุมวิชาการ	 รัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏซึ่งผล

ปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 ๒	 คว้าเงินรางวัล	 ๒,๐๐๐	 บาท	 พร้อมกันนี้		

นายพสธร	คันธาเวช	นักศึกษาชั้นปีที่	๒	ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์	

และสังคมศาสตร ์ยังได ้ เป ็นตัวแทนเข ้าร ่วมการประชุมเครือข ่ายรัฐศาสตร ์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏของกลุ่มประธานนักศึกษาส�าหรับการประชุม

วชิาการรฐัประศาสนศาสตร์เครอืข่ายราชภฏัในครัง้นี	้จดัขึน้โดยหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ความรูท้างด้านรฐัประศาสนศาสตร์ระหว่างคณาจารย์และนกัศกึษา	ท�าดแีบบนีต้้องบอกต่อ

ให้ชาวราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมภาคภูมิใจค่ะ	

ในครั้งหนารอบรั้วดําเหลือง จะมีเรื่องราวใดในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาบอกกลาวติดตามไดในวารสารพิงคราชภัฏฉบับหนานะคะ

รอบรัว้ด�าเหลือง เรื่องเล่าข่าวสารจากชาวราชภัฏรอบรัว้ด�าเหลือง เรื่องเล่าข่าวสารจากชาวราชภัฏ

ผลการคัดเลือกผลการคัดเลือก
เพชรราชภัฎ - เพชรลานนาเพชรราชภัฎ - เพชรลานนา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
เพชรราชภัฎ - เพชรลานนา

๙วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHATรอบรั้วดําเหลือง



เรียนรู้วัฒนธรรมชาติอาเซียน 
ข้อห้าม - ข้อปฏิบัติ ของ ๑๐ ประเทศ

อาเซียน ที่คนไทยควรรู้ ตอนที่ ๑ 

สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่านพบกันเช่นเคยกับเปิดประตูสู่อาเซียนฉบับนี้ มีเกร็ดน่ารู้เรื่องเก่ียวกับ
ประเทศอาเซียนมาฝากกันเช่นเคย ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ในฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อห้าม
ของแต่ละประเทศจะเป�นอย่างไรนัน้ ติดตามกันเลยค่ะ 

เปิดประตูสู่อาเซียน 

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก 

เว็บไซต : http://teen.mthai.com/variety

 เริม่ต้นที	่บรไูนดารสุซาลาม ควรหลกีเลีย่งเสือ้ผ้าสเีหลอืง

เพราะถอืเป็นสขีองพระมหากษตัรย์ิ		ซึง่ในการทกัทายของชาวบรไูน

จะจับมือกันเบา	ๆ 	และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ	นอกจากนี้การ

ใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถอืว่าไมสุ่ภาพแตช่าวบรูไนจะใช้หัวแม่มอื

ชีแ้ทนและจะไม่ใช้มอืซ้ายในการส่งของให้ผูอ้ืน่ด้วยนะคะ	ส�าหรบัสตรี

เวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดังค่ะ	

ส่วนธรรมเนียมปฏิบัติด้านอื่นส�าหรับชาวบรูไน	 วันหยุดคือวันศุกร์

และวันอาทิตย์	โดยในวันศุกร์	เวลา	๑๒.๐๐-๑๔.๐๐	น.	ทุกร้านจะ

ปิดบริการในกรณท่ีีจะจดังานช่วงค�า่นยิมจดัในเวลาหลงั	๒๐.๐๐	น.	ค่ะ	

	 ส่วนประเทศกัมพูชา	สตรีจะไม่แต่งกายล่อแหลม	ผู้ชาย

หากไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์เป็นนักเลงส�าหรับชาวกัมพูชา	

นอกจากนี้ชาวกัมพูชาไม่นิยมจับศีรษะเพราะถือว่าเป็นส่วนส�าคัญ

ที่สุดของร่างกายและการสบตามากเกินไป	 ถือว่าไม่ให้เกียรติค่ะ		

ส�าหรบัประเทศอนิโดนเีซยี	ไม่ใช้มอืซ้ายในการรบัหรอืส่งของเพราะ

ชาวมสุลมิอนิโดนเีซยีถอืว่ามอืซ้ายไม่สภุาพค่ะ	ชาวอนิโดนเีซยีนยิม

ใช้มือกินข้าว	 ในการช้ีสิ่งใดไม่ควรช้ีน้ิวด้วยน้ิวช้ีแต่ใช้นิ้วโป้งแทน

นอกจากนีช้าวอนิโดนเีซยีจะไม่จบัศรีษะรวมทัง้การลบูศรีษะเดก็ด้วย

นะคะนอกจากนี้ชาวอินโดนีเซียถือว่าการครอบครองยาเสพติด	

อาวุธ	หนังสือรูปภาพอนาจาร	มีบทลงโทษหนัก	อาทิ	การน�าเข้า

	 และครอบครองยาเสพติดมี โทษถึ งประหารชีวิต

นอกจากนี้ยังมีบทลงโทษรุนแรงเก่ียวกับการค้าและส่งออกพืชและ

สัตว์กว่า	๒๐๐	ชนิด	จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อ	หรือน�าพืชและสัตว์

ออกนอกประเทศค่ะ	และทราบไหมคะว่ารถจกัรยานยนต์รบัจ้างของ

อินโดนีเซียต้องมีมิเตอร์จึงจะสามารถให้บริการได้	 นอกจากนี้เม่ือ

ไปร่วมงานพิธีศพของชาวอินโดนีเซียสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้า

สีใดก็ได้ค่ะ	 ส่วน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 นิยม

ขับรถทางขวา	ส�าหรบัสตรหีากตดิต่อราชการต้องนุง่ซิน่และชาวลาว

มีมารยาทงดงามอย่างมากหากเด็กเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัวและ

ส่ิงหนึง่ท่ีคนไทยท่ีมเีพ่ือนเป็นชาวลาวต้องทราบคอืหากเพือ่นคนลาว

เชิญไปพักที่บ้านห้ามให้เงินและคนที่นี่ไม่นิยมซื้อน�้าหอมให้กันค่ะ	

นอกจากนี้เมื่อเข้าบ้านต้องถอดรองเท้า	 และหากเขาเสิร์ฟน�้าต้อง

ดืม่เป็นการรบัน�า้ใจของเพือ่นบ้านค่ะ	ส่วนชาวมาเลเซยีจะใช้มือขวา

เพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหารและรับส่งของนอกจากนี้

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้ามด้วยค่ะ		

	 	 	 	 	 	 	 	 ในฉบับหน้า	มาเรียนรู้	 ข้อห้าม	–	ข้อปฏิบัติ	 ของอีก	

๕	ประเทศสมาชิกอาเซียนกันต่อ	ในพิงค์ราชภัฏนะคะ

๑๐ วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHAT



	 วันช ้างไทยเกิดจากการริ เริ่มของคณะอนุกรรมการ

ประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย	 ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน

องค์การภาครัฐและเอกชนที่ท�างานเก่ียวกับการอนุรักษ์ช้างไทย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	

เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นจะช่วยให้

ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง	 รักช้าง	 หวงแหนช้าง	 ให้ความ

ส�าคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น	 และเห็นว่า

วนัท่ี	๑๓	มีนาคม	ซึง่เป็นวันทีค่ณะกรรมการคดัเลอืกสตัว์ประจ�าชาติ	

มมีตใิห้ช้างเผอืกเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไทยนัน้มคีวามเหมาะสม	

จึงได้น�าเสนอมติตามล�าดับขั้นเข้าสู ่คณะรัฐมนตรี	 โดยได้รับ

การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง	

ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มีมตเิมือ่วนัที	่๒๖	พฤษภาคม	๒๕๔๑	เหน็ชอบให้	

วนัท่ี	๑๓	มนีาคม	เป็นวันช้างไทย	และได้ประกาศส�านกันายกรฐัมนตรี	

ลงในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๔๑

ช.ช้าง ตัวใหญ่ ส�าคัญไฉน?

	 ช้างเป็นสัตว์ท่ีด�ารงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน	

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	รชักาลที	่๒	แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์	 สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก	

ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์	

ช้างเผอืกจงึได้รบัการยกย่องเสมอืนเจ้านายชัน้เจ้าฟ้าและช้างยงัเป็น

ผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย	 ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่า

ช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติ

ให้แก่ชาวไทยหลายยคุหลายสมยั	ในสมยักรงุธนบรุพีระบาทสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงรวบรวมชายไทยให้เป็นปกแผ่น

และมั่นคงบนหลังช้างทรงพระที่นั่งและในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติ	

ของคนไทยบนหลงัช้างทรงพระทีน่ัง่ด้วยเช่นกนั	ซึง่ช้างทรงในสมเด็จ

พระนเรศวรนับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดโดยจาก

ความกล้าหาญในสมรภมูริบ	ท�าให้ช้างไทยเชอืกนีไ้ด้รบัพระราชทานยศ

ให้เป็นถึง	“เจาพระยาปราบหงสาวดี”

	 ปจจบุนัทัง้หน่วยงานรฐัและเอกชนได้มกีารจดักจิกรรมพเิศษ

มากมายในวันช้างไทย	 อาทิ	 การจัดสะโตกช้าง	 หรือขันโตกช้าง	

โดยช้างจะรบัประทานอาหารของช้างท่ีทางปางช้างได้จดัหาไว้ให้เป็น

อย่างด	ีในวนันีเ้ดก็นกัเรยีนจะสามารถข้าชมได้ฟรเีพือ่เป็นการส่งเสรมิ

ให้เด็กเห็นคุณค่าของช้างไทยและความส�าคัญของวันช้างไทยค่ะ	

ขอขอบคุณขอมูลจาก : 

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand

และภาพประกอบจาก: https://daily.rabbit.co.th

 ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า 
ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาว ๆ เรียกว่า งวง มีเขี้ยวใต้งวง
เรยีกวา่งา มหีมูตีา หางยาว เช่ือแนว่า่ พอเอย่ถงึช้างสตัวต์วัใหญ่
หนา้ตานา่รกัหลายทา่นคงนึกร้องเพลงน้ีอยูใ่นใจ ในเดอืนมนีาคมนี้ 
มีวันส�าคัญที่พิงค์ราชภัฏขอน�ามาเอ่ยถึงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ
ถึงความเป�นมาของวันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี ซ่ึงถูกก�าหนด
ให้เป�น “วันช้างไทย” ค่ะ

๑๑วารสารพิงค์ราชภัฏ
PING RAJABHATรอบรูมร.ชม.๓๖๐ องศา



สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ www.cmru.ac.th 

ช� าระค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ

ตัง้แต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-966-79
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