สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังหอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ (๘ แหง) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท มีใจความวา “ขาพเจามีความยินดี ที่ไดมามอบปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ
อันนาภูมิใจตามที่รายงานใหทราบวา มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อสนองการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น และในปนี้ไดมีโครงการพัฒนา
ทองถิ่นแลวหลายโครงการนั้น นาสนใจและนายินดีอยางยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยนี้เปนสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในทุกสวนทุกภาค ของประเทศยอมจะมีความรู
ความเขาใจในสภาวะความเปนจริงของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถชี วี ติ ความเปนอยู
ของประชาชนในทองถิ่นเปนอยางดี โครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น จึงเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมกับความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ เปนผลดีแกการแกปญหาและพัฒนาความเปน
อยู  ข องประชาชน ตลอดจนเสริ ม สร า งความมั่ น คงของประเทศเป น อย า งมาก บั ณ ฑิ ต ทุ ก คน
ของมหาวิทยาลัยนีท้ กุ แหงจึงควรจะพิจารณาใหเห็นประโยชนและความสําคัญ แลวรวมมือรวมความคิดอานกัน
เปนกําลังหลัก ในการประคับประคองสงเสริมการปฏิบัติงานพัฒนา ใหทุกถิ่นทุกพื้นที่ใน บานเมืองเรามี
ความเจริญมั่นคงในทุก ๆ ดานขาพเจาขอมอบปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขออวยพรใหบัณฑิตใหมทุกคน
และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน”
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีผูทรงคุณวุฒิ เขารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จํานวน ๔ คน ไดแก ๑. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
หัวหนาทีมภาคเอกชนคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของประเทศไทยทั้งยังเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับมี
บทบาทสําคัญในการริเริม่ และเขารวมทํางานกับรัฐบาลไทย ภายใตโครงการสานพลังประชารัฐ โดยไดนอ มนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา คือ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชุมชนและสรางความสุขที่ยั่งยืนใหแกผูคนในชุมชน
เขารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ๒. นายนิพนธ คําพา อดีตรองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนผู
อุทิศตนใหกับงานพัฒนาทองถิ่นจนไดรับการยอมรับจากชาวจังหวัดแมฮองสอนใหดํารงตําแหนงสําคัญในทองถิ่น อาทิ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแมฮองสอน
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานหอการคาจังหวัด ไดผลักดันใหมีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อกอสรางอาคารเรียนของวิทยาลัยแมฮองสอนเพื่อสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกับชาวจังหวัดแมฮองสอน เขารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๓. Mr. Walter John Kenneth Pickering ผูริเริ่มความรวมมือทางวิชาการกับองคกรระหวางประเทศ กอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาและองคกรธุรกิจในตางประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดา และประเทศฮังการี ทั้งในดานการแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษาระหวางกัน นําไปสูการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนเขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๔. นายสมทรัพย ศรีสุวรรณ ผูที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิปญญาเครื่องปนดินเผา
ประเภทนํ้าตนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งตองอาศัยทักษะสูงในการปนที่นับวันจะสูญหายไปดวยปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนไป ทั้งผลิตภัณฑที่เขามาทดแทน
เทคโนโลยีสมัยใหม และการขาดผูส บื ทอดดวยความไมยอ ทอตออุปสรรคไดเปลีย่ นวิกฤตใหเปนโอกาสดวยการสรางคุณคาของผลิตภัณฑ จนเปนทีย่ อมรับ มีชอื่ เสียง
ในนาม “สลาแดง” สงผลใหภูมิปญญานี้ยังคงดํารงอยูและเปนมรดกอันลํ้าคาของชาติ เขารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เขารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจํานวน ๓,๘๗๙ คน แยกเปน ปริญญาเอก ๗ คน
ปริญญาโท ๑๕ คน ปริญญาตรี ๓,๘๕๗ คน ประกอบดวย ครุศาสตรบัณฑิต ๑,๑๘๗ คน วิทยาศาสตรบัณฑิต ๖๗๙ คน บัญชีบณ
ั ฑิต ๑๖๘ คน บริหารธุรกิจบัณฑิต
๕๗๖ คน เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๘๓ คน นิเทศศาสตรบัณฑิต ๑๐๖ คน ศิลปศาสตรบัณฑิต ๘๔๘ คน นิตศิ าสตรบัณฑิต ๗๒ คน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๓๘ คน
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวั ส ดี ป ระชาคมชาวราชภั ฏ ทุ ก ท า น ในช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ของเรามี ภ ารกิ จ หลั ก สํ า คั ญ ยิ่ ง
คื อ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งครั้งนี้นับเปน
เกียรติแกบัณฑิตอยางสูงยิ่ง ที่ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สรางความปลาบปลื้มปติยินดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ
ปวงขาพระบาทราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบพระคุณ
คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และหนวยงานทุกภาคสวน ที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงเปนที่
เรียบรอยและสมพระเกียรติ
อีกหนึ่งภารกิจสําคัญในชวงประเพณีลอยกระทงหรือยี่เปงเชียงใหม ทางมหาวิทยาลัยไดสงขบวนกระทงใหญเขารวม
การประกวดและสืบสานประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ นับเปนหนึ่งพันธกิจในการอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลานนาใหคงอยูสืบไป โดยในปนี้ดวยความรวมแรงรวมใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยกระทงใหญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อยูภ ายใตแนวคิด “ใตรม พระบารมี สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชสืบ
ราชยสันตติวงศ ริ้วขบวนดังกลาวสรางความประทับใจ สะกดสายตาประชาชนและคณะกรรมการผูทรงเกียรติ จึงสามารถควา
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ กระทงยอดเยี่ยมมาครอง สรางรอยยิ้มและความภาคภูมิใจใหแกประชาคมชาวราชภัฏ
เชียงใหมในชวงกาวเขาสูปลายป ๒๕๖๐ เปนอยางมาก
ทายที่สุดนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตร “ศาสตรพระราชา” สําหรับ
การจัดการเรียน การสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะไดมีการวิพากษหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้เพื่อเปนการสืบสานองคความรูในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในหลวงรั ช กาลที่ ๙ และสนองพระราชปณิธาน สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั วมหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาชีวติ ความเปนอยู และพัฒนาประเทศชาติ
บนพื้นฐานความพอเพียงใหมั่นคง มั่งคง และยั่งยืนสืบตอไป
ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูจัดทํา
ใตรมพระบารมี สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
CMRU Photo Activities
บัณฑิตรุนที่ ๔๑ กับความภาคภูมิใจ
ในวันแหงความสําเร็จ
สานสัมพันธมิตรภาพ ไทย-ลาว
รอบรั้วดําเหลือง
เปดประตูสูอาเซียน
รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา
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๕
๖-๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,
ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,
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

“ใตรมพระบารมี สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี
และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
พรอมคณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รวมเดินขบวนในงานประเพณียเี่ ปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไ ด ร  ว มการประกวดขบวน
กระทงใหญภายใตแนวคิด “ใตรม พระบารมี สมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิ ร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จพระเจ า อยู  หั ว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชย
สั น ตติ ว งศ โ ดยจํ า ลองทิพยวิมานสรวงสวรรคอันประกอบดว ย
พญาหงสอัญเชิญโคมทองสองสวาง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ที่พระองค ทรงพระเมตตา พระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย
พระนารายณผูเรืองฤทธิ์ทรงพญาสุบรรณอันเกรียงไกร มหาเทพ
แหงการปกครอง ตามคติความ เชื่อวา “พระมหากษัตริยไทย
ทรงเปนดั่งองคสมมติเทพของ พระนารายณ อวตารลงมาดูแล
ทุกขสขุ ของปวงประชา” มีพระอินทร ผูเปนใหญทรงชางเอราวัณ
ราชาแหงทวยเทพ ผูดูแลความสงบสุขแกสรรพสิ่งในโลก ทั้งได
นอมนําอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจําพระองคมาประดิษฐาน
ไวในวิมานแกวรายลอมดวยพระยานาคราชนอยใหญสัตวมงคล
แหงปเสด็จพระราชสมภพ ไดปรากฏกาย ออกมาปกปองรักษา
ความอุดมสมบูรณของผืนนํ้าและแผนดิน ในจักรวาลใหชุมเย็น
มีเหลาทวยเทพผูร กั ษาฟาดินมาเปนสักขีพยาน พรอมเหลานางฟา
สตรี อั ป สรฟ อ นรํ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ถ วายชั ย มงคลพรในป นี้ มี
หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา
เขารวมกระประกวดจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยี่ยม
ไดรบั เงินรางวัล ๙๐,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบตั ร ยังความปลาบปลืม้
และภาคภูมิใจแกประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม

Special Report

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
มรภ.ชม. รวมกับ สํานักแมกองธรรมสนามหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหารจัดสอบธรรมศึกษา
ชั้น ตรี โท เอก ประจําป ๒๕๖๐
ธ.ไทยพาณิชย มอบทุนการศึกษา ๕ แสน
พรอมลงนามความรวมมือสนับสนุนการศึกษา มร.ชม.

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สํานักศิลปะ และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ สํานักแมกองธรรมสนามหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท เอก ประจําป
๒๕๖๐ ซึง่ ไดมกี ารจัดสอบพรอมกันทัว่ ประเทศ โดยไดรบั ความเมตตา
จาก พระครูไพบูลยเจติยารักษ ดร. เจาอาวาสวัดโลกโมฬ เปนประธานสงฆ
ในพิธีเปดการเปดสอบ ณ หองประชุมเอื้งสามปอยหลวง ชั้น ๑๕
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมถอื เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียว
ในเขตภาคเหนือที่ไดจัดโครงการนี้ขึ้นเปนปที่ ๖ เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา บุคลากรและผูท สี่ นใจ ไดมโี อกาสรวมศึกษาเรียนรู เรือ่ งธรรมะ
และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตได

เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลงนามขอตกลงรวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในการใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ในรูปแบบบัตรเงินสดและบัตรประจําตัวนักศึกษาในบัตรเดียวกันเพื่อประโยชนสูงสุด ตอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยไดรับเกียรติ จาก นายพิพัฒน อัสสมงคล รองผูจัดการใหญ ผูบริหารสาย GTS Solution Sales Specialist and Services ตัวแทน
จากธนาคารไทยพาณิชยเปนผูล งนามในบันทึกสัญญาพรอมกันนี้ ทางธนาคารไทยพาณิชย ไดมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษา
ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ม.ราชภัฏเชียงใหม รวมตอนรับ Mr. Julian Vennis,
Director of World City Links
และหมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ.

ม.ราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
Tainan University of Technology ประเทศไตหวัน

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ชั้น ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมคณะผูบ ริหารรวม ใหการตอนรับ
Mr. Julian Vennis, Director of World City Links พรอมดวย
หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. ในโอกาส
เดิ น ทางมาเยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น
โครงการความร ว มมื อ ด า นการแลกเปลี่ ย นอาจารย ร ะหว า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและอาจารยผูเชี่ยวชาญจากองคกร
World City Links ประเทศอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดดําเนินโครงการแลก
เปลีย่ นนักศึกษาดานการฝกประสบการณวชิ าชีพดานการโรงแรมกับ
Tainan University of Technology (TUTech) ประเทศไตหวัน
โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ชั้นปที่ ๔ หลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร
และสั ง คมศาสตร ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ดิ น ทางไปเข า ร ว มโครงการ
ดังกลาวเปนระยะเวลา ๓ เดือน ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ คน ไดแกนางสาวพรจิญา สายไทย
นางสาวจตุพร แซเจา และ นางสาวอารีย เชอหมือ่ โดยมี รองอธิการบดี
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต เปนประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา
และไดใหโอวาทแกนกั ศึกษา โดยมี อ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผูอ าํ นวยการ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ พรอมดวย อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ
หัวหนาภาควิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กลาวแสดงความยินดีและใหคําแนะนํา ดานการ
ฝกประสบการณวิชาชีพดานการโรงแรมซึ่งเปนนักศึกษารุนแรก
ของโครงการ
“ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ ตานภัยทุจริต”

คณะผูบริหารรั้วดําเหลือง ตอนรับผูบริหาร
Nanjing Tech University Pujiang Institute
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองรับรอง ชั้น ๒
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พร อมด ว ย อ.ดร.ปวี ณา โฆษิ โต
ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ คณะผูบริหารและอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมใหการตอนรับ Dr. Andreas
Zins Dean of MODUL School of Tourism and Hospitality
Management Nanjing จาก Nanjing Tech University Pujiang
Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และปรึกษาหารือเกีย่ วกับรายละเอียด
การดําเนินโครงการความรวมมือทางดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ Nanjing Tech University
Pujiang Institute, Nanjing, China

GIS DAY 2017 : เรียนรูภูมิศาสตร
กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

มร.ชม. รับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม
ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม

เมื่อ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.สุ ชานาฏ สิ ต านุ รั กษ
ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และอาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการ เขารับรางวัล
กระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ งานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรี น ครเชี ย งใหม เป น ผู  ม อบรางวั ล ณ ห อ งประชุ ม ๒
สํานักการศึกษา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชยั รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด โครงการ วั น GIS DAY ๒๐๑๗
เรียนรูภูมิศาสตรกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการแขงขันตอบ
ปญหาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรูทางภูมิศาสตรพรอมกันทั่วโลก ภายในงานจัด
ให มี การบรรยายพิ เ ศษในหั วข อ “ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร :
ศาสตร เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ การเข า ใจ เข า ถึ ง และพั ฒ นาในป จ จุ บั น
เชือ่ มโยงกับเทคโนโลยีแหงอนาคต” โดยมี อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท
อาจารยประจําภาควิชาภูมศิ าสตร และรองผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนวิทยากรไดรบั ความสนใจ
จากครู อาจารย และนักเรียน จากโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม
เขารวมงานจํานวนมาก

ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานกลาวตอนรับผูบริหารและผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในโอกาสเปนเจาภาพจัดการประชุม
เครือขายผูบ ริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสํานัก
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ โดยมี พิ ธี
ประกาศเจตนารมณตอ ตานการทุจริต “ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ
ต า นภั ย ทุ จ ริ ต ” เพื่ อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ใหสังคมไทยมีทัศนคติ คานิยมใน
ความซื่ อ สั ตย สุ จ ริ ต ไม ร วมมื อ หรื อ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ

ราชภัฏ
๖ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

แมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จะไดผานพนไปแลว แตความทรงจําที่ดีในชีวิตนักศึกษารั้วดําเหลืองและความรู
ที่ติดตัวบัณฑิตยังตราตรึงตราบนานเทานาน พิงคราชภัฏจึงขอนําความรูสึกที่ตัวแทนบัณฑิตรั้วดําเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ ๔๑ ไดรวม
ถายทอดความทรงจําของเมล็ดพันธุที่ถูกบมเพาะจากสถาบันการศึกษาแหงนี้และไดนําวิชาชีพที่เรียนรูทั้งในหองเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปประยุกตใชในการทํางานแมตา งสาขา ตางหลักสูตร ตางวิชาชีพ หากแตทกุ คน ตางนําความรูท ไี่ ดรบั ไปใชในการพัฒนาตน
พัฒนางาน พัฒนาสังคม เปนคนดีที่มีความรู และใชความรู เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหดี สมดั่งคําขวัญ “คนดีสรางชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม สรางคนดี”
จะเปนบัณฑิตหลักสูตรใดบางนั้น ติดตามพรอมกันคะ
เริ่มตนจาก บัณฑิตปกรณ สิทธิราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ กลาวถึงความรูสึกหลังเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรวา “ในวันที่ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรผมคิดวานั่นคืออีกกาวของความสําเร็จในชีวิตเพราะวากวาจะมา
ถึงวันนี้ไดตองฝาฟนกับอุปสรรคดวยความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรตลอดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อตักตวงความรูและ
ประสบการณเปนรางวัลของความมานะพยายามและเปนกาวตอไปของชีวิต ในการทํางานของเรารูสึกปลื้มปติที่ทําสําเร็จ
เพราะมันเปนความสําเร็จที่เปนทั้งความสําเร็จของตนเองและความสําเร็จของครอบครัวและที่สําคัญไดทําใหครูบาอาจารยที่
ทานไดอบรมสั่งสอนเราไดเห็นวาในวันนี้เราไดนําวิชาความรูที่ทานมอบใหเราไปใชในการประกอบวิชาชีพและนําไปพัฒนา
สังคมได ผมจบสาขาการศึกษาพิเศษไดทําหนาที่สอนเด็กพิเศษโดยตรงมีโอกาสไดเขารับราชการครู ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ดูแลเด็กพิเศษทั้ง ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม มีโอกาสไดไปใหความรูตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดมีความรูความเขาใจในการดูแลเด็กพิเศษและพัฒนาศักยภาพของเด็กกลุมนี้ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
อยากฝากถึงนองๆ ที่กําลังศึกษาอยูวาใหเก็บเกี่ยวประสบการณในวัยเรียนไวใหมากๆ เพราะประสบการณที่ไดจากการศึกษาเปนเหมือนแบบฝกหัด
แบบทดสอบเบื้องตนที่ชวยใหเราไดเรียนรูชีวิตในการทํางาน และวันหนึ่งเราจะไดนําความรูเหลานั้นมาใชในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาทองถิ่น
ดังที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมของเราไดตั้งมั่นในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นครับ”
ทางดาน บัณฑิตรชต ศรีจันทร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวดวยรอยยิ้มวา
“ความรูสึกตอนนี้ของผมเต็มไปดวยความตื้นตันใจครับ เพราะวาตลอดระยะเวลา ๔ ปที่ผมไดศึกษาเลาเรียนมามันตองใช
ความอดทนพยายามเพราะฐานะทางบานคอนขางยากจนครับผมตองทํางานหาเงินเพื่อสงตัวเองเรียนตั้งแตป ๑ จนถึง ป ๔
ทัง้ เรียนทัง้ ทํางานมาตลอดคือเหนือ่ ยมากแตชวี ติ ก็ตอ งสูค รับ ปจจุบนั ผมไดเขาทํางานทีบ่ ริษทั อาร.พี.เอ็ม ฟารม แอนด ฟด จํากัด
เปนหัวหนาหนวย ผมอยากฝากถึงนองๆ ทีก่ าํ ลังเรียนอยูว า ถาหากเรารูส กึ ทอแทใหลองนึกถึงคนทีเ่ ขาไมมโี อกาสไดเขามาเรียน
มีคนอีกจํานวนมากที่เขาอยากมายืนตรงที่จุดที่เราอยู อยากมีโอกาสไดเขามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบที่เราไดเรียน
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเขามาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตองตั้งใจ ในการเรียนบางครั้งจะตองเจอบทเรียนที่ยากที่เราไมเขาใจ
อยากใหพยายามใหมากขึ้น ไมมีอะไรไกลเกินกวาความพยายามของเรา ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่นครับ”
ดานตัวแทนบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิตจักริน เรืองฤทธิ์ วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งปจจุบันทํางานอยูที่หางหุนสวนจํากัดโมบายช็อป เอยวา “ตั้งแตสําเร็จการศึกษาไปผมไดนําความรู ที่ไดไปใชในการทํางาน
คอนขางมากครับโดยเฉพาะในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพราะวาในการทํางานดานนี้ตองพบเจอ
ลูกคาชาวตางชาติจํานวนมาก จึงไดนําความรูทั้งสองดานมาประยุกตใชในการทํางาน สําหรับในโอกาสที่ไดเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรนี้ผมรูสึกดีใจมากที่ครั้งหนึ่งไดมีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรกับสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ ถือวา
เปนเกียรติเปนความภาคภูมิใจของครอบครัว อยากฝากถึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาในขณะนี้ใหตั้งใจเรียนและแบงเวลาใหเปน อยาก
ใหใชชีวิตอยางมีสมดุล เรียนดวย ทํางานดวย หาประสบการณดวย การเรียนเปนสิ่งสําคัญแตกิจกรรมก็เปนสิ่งที่ทําใหเราไดมี
โอกาสนําความรูไปปฏิบัติจริง สองสิ่งทั้งวิชาการและประสบการณ ตองควบคูกันและทุกอยางสําคัญมากตอการทํางานใน
อนาคตถาเราเกงวิชาการอยางเดียวแตเรากลับไมมีความอดทนหรือไมรูจักที่จะเรียนรูและปรับตัวใหอยูในสังคมไดก็ทําใหการทํางานของเราเจริญกาวหนาไป
ไดยากอยากใหนองๆเรียนดวยทํากิจกรรมดวยและประคับประคองทั้งสองสิ่งนี้ ใหสําเร็จไปพรอมๆกัน อยาเรียนจนไมเรียนรูการทํากิจกรรมอะไรเลย และ
อยามุงกิจกรรมจนเสียการเรียน การเรียนทําใหเรามีความรูกิจกรรมทําใหเราไดลองทํางานจริงทุกสิ่งลวนสําคัญครับ”

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๗
บัณฑิตวาที่รอยตรีพัชระ วังมะนาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร เอยดวยดวยสีหนาที่มี
ความสุขวา “ความรูสึกแรกของผมในความสําเร็จวันนี้คือดีใจมากครับที่ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเพราะมันคือความ
ตั้ ง ใจเป น เหมื อ นเป า หมายความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ก า วแรกที่ ผ มตั้ ง ใจมาโดยตลอดและพยายามมาตลอดการใช ชี วิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยและโอกาสที่สําคัญครั้งนี้ยังทําใหผมไดหวนกลับมาที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งในพบปะกับอาจารย เพื่อนๆ นองๆ
บรรยากาศเดิมๆ ที่คิดถึงก็กลับมาอีกครั้งเมื่อไดเดินกลับมาอีกหนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากที่กอนหนานี้
ศึกษาจบก็ไดไปทํางานปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนครูทโี่ รงเรียนบานรินหลวง ซึง่ เปนโรงเรียนทีอ่ ยูช ายขอบอําเภอเชียงดาวเปนโรงเรียนเล็กๆ
ผมไดนําความรูที่ไดศึกษาตลอดระยะเวลา ๕ ปเต็มๆ ทั้งในหองเรียนและการฝกทดลองสอนอาจารยทุกทานไดปลูกฝงความ
เปนครูถายทอดวิชาความรูตางๆ ใหกับเราทั้งเทคนิค วิธีการในการดูแลเด็กๆ ซึ่งทําใหเราเขาใจเด็กๆมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เรา
เคยมองเห็นปญหาเพียงแคสงิ่ ทีเ่ ราเห็นตรงหนาทัง้ ทีใ่ นความเปนจริงแลวทุกสิง่ มันมีหลายดานอาจไมใชเพียงแตสงิ่ ทีอ่ ยูต รงหนาทีต่ าเราเห็นเทานัน้ ประสบการณ
ที่ไดทําใหเราเขาใจและคิดวิเคราะหไดอยางลึกซึ้งมากขึ้นและเมื่อรูสึกเขาใจตนตอของปญหาก็ทําใหเราอยากที่จะเขาใจ อยากที่จะชวยเหลือเด็กๆ และชวย
พัฒนาการเรียนรูของเขาเหลานั้นใหดีขึ้นไปดวยควบคูไปกับการสงเสริมใหพวกเขาเปนคนดีที่มีความรูและใชความรูในการดูแลตนเองและดูแลผูอื่นไดชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยนองๆ ที่กําลังเรียนนาจะเขาใจวาเปนชีวิตที่คอนขางมีความอิสระมากกวาตอนเรียนมัธยมไดเปนตัวเองไดใชชีวิตในแบบที่ตัวเองคิดแตอยาก
ฝากไววาบางครั้งอิสระที่มันมากเกินไปก็ไมดีอยากใหนองๆ ใชอิสระในทางที่ถูกตอง ใชอิสระไปกับการที่เราจะไดหาความรูรอบตัว ลองทําสิ่งใหมๆ ที่สราง
พัฒนาการ กิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็เปนอีกเวทีที่อยากใหนองๆ ลองฝกประสบการณการทํางาน แมอาจจะทําใหเรารูสึกเหนื่อยเพราะเราตองทําหลายอยาง
พรอมกันแตอยากใหเราอดทนเพราะเมื่อไดมาใชชีวิตการทํางานแลวจะรูเลยวาทุกอยางที่เราไดเรียนรูจากกิจกรรมมันไดนํามาใชจริงๆในชีวิตการทํางานครับ
สวนตัวแทนบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตพงษสิทธิ์ ศรีธิวัฒน นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ) กลาววา
“ผมมีความภาคภูมิใจที่ไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อยากขอบคุณคุณพอคุณแม ครอบครัว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งครูบาอาจารยที่คอยผลักดันและเปนแรงใจสงเสริมใหผมไดมีวันแหงความสําเร็จเชนวันนี้ ปจจุบันผมเปนเจาหนาที่
การตลาด บริษัทแจมฟาเซฟมารท จํากัด จังหวัดลําพูน ในการทํางานไดมีโอกาสนําวิชาความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนไปใชแบบ
เต็มรอยเพราะเรียนดานการประชาสัมพันธ มีโอกาสไดนาํ หลักนิเทศศาสตรทไี่ ดศกึ ษามาประยุกตใชในดานการสือ่ สารการตลาด
อยากฝากนองๆ ที่กําลังเรียนวา เวลา ๔ – ๕ ป ในรั้วมหาวิทยาลัยมันผานไปไวมากนะครับ อยากใหตั้งใจเรียน ทํากิจกรรม
ควบคูไปกับการเรียนใชเวลาใหคุมคาที่สุดแบงเวลาใหได เวลาใดเรียน ใหตั้งใจ เวลาใดวาง อยาทิ้งเวลานั้นใหไรคา ใชเวลาใน
การเสาะหาประสบการณดวยเพราะนี่คือสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมและผลที่ไดจากการเรียนรู
และฝกฝนครับ”
ทางดานนักกิจกรรมตัวยงผูควาเกียรตินิยมอันดับ ๑ บัณฑิตนรศมล ทุนรัตนบรรลือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตัวแทนบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาวอยางมั่นใจวา “ความรูสึกแรกเมื่อจะไดรับพระราชทานปริญญาบัตร
คือความตื่นเตนครับ แตก็เปยมลนดวยความภาคภูมิใจเพราะวาทั้ง ๔ ป ที่เราไดเรียนมาวันนี้คือผลลัพธที่ทําใหรูสึกวาเราได
ประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตแลว เปนวันแหงเกียรติยศของชีวิต และหลังจากสําเร็จการศึกษาผมก็ตัดสินใจศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโททันที โดยปจจุบันกําลังศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพราะมีความตั้งใจวาในอนาคตจะตองเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยใหได ชีวิตใน
ขณะทีก่ าํ ลังศึกษานัน้ ผมทุม เทเต็มทีท่ งั้ ตอการเรียนและการทํากิจกรรม ไดทาํ กิจกรรมทัง้ ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเพือ่ สังคม
อาทิออกหนวยรับบริจาคโลหิตรวมกับสภากาชาดไทย เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม รวมทัง้ มีโอกาสไดปฏิบตั หิ นาทีผ่ นู าํ นักศึกษา
ทุกสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งจากอาจารยผูสอนและจากประสบการณการทํางานสอนใหผมทํางานเปนและฝกความอดทนมากขึ้น
อยากฝากถึงนองๆ ที่กําลังใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวา “กรรม คือ ผลจากการกระทํา ซึ่งเกรด ก็เปนผลจากการกระทําเชนกัน วันนี้ที่ผมสําเร็จการศึกษาคือ
ผลจากการที่ตั้งใจ แมวาจะทํางานระหวางเรียน แมวาจะรวมกิจกรรม แตผมก็ไมละทิ้งการเรียน เกียรตินิยมนั้นก็คือรางวัลและผลจากความตั้งใจ ถาหากเรา
ทําเต็มที่และรูจักแบงเวลาทุกอยางก็ยอมสําเร็จไดทั้งนั้น ขอใหนองๆ ตั้งใจ หมั่นฟง หมั่นเรียนรู อะไรที่ไมเขาใจใหถามอาจารย และอยาลืมวา นอกหองเรียนก็
เปนวิชาชีวิตที่เราสามารถเรียนรูได และมันดีกับเราทั้งในชีวิตการเรียนตอนนี้และการทํางานในอนาคต จากนี้ไปผมก็ตองพยายามอีกครั้ง เพราะปจจุบันปฏิบัติ
หนาทีน่ กั วิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และเสาร – อาทิตย ตองไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยากฝากนองๆ
วาไมควรทอถอยและตั้งเปาหมายชีวิตใหดีและทําตามที่เราตั้งใจไวอยางเต็มที่ครับ”
ปดทายดวยความรูสึกของบัณฑิตหนุมอารมณดีจากวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตธัญเมธี มณีวัง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ ปจจุบันปฏิบัติหนาที่ customer service agent การบินไทย สถานีเชียงใหม
กลาววา “ผมรูส กึ ภูมใิ จมากทีว่ นั นีไ้ ดเปนบัณฑิตและไดมโี อกาสเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถของสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ ๑๐ ความพยายาม ความเหนื่อย ความอดทน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มาถึงเวลานี้ ผมบอกเลยวา มันรูสึก
หายเหนือ่ ยครับ เหลือไวเพียงความภาคภูมใิ จและยิง่ ไปกวานัน้ มันคือความดีใจ ดีใจทีค่ วามสําเร็จวันนีข้ องผมกลายเปนความสุข
ของพอกับแม ซึง่ นอกจากความสําเร็จทีไ่ ดใบปริญญา สิง่ ทีส่ าํ คัญกวาคือการทีผ่ มไดใชความรูท ไี่ ดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กับการทํางานแบบเต็มรอยในดานภาษาเพราะตองสื่อสารกับชาวตางชาติอยูเสมอ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผมมองวามันคือ
กระบวนการเตรียมความพรอมเขาสูวัยทํางานเพราะวาการศึกษาฝกใหเรามีระเบียบวินัยและกิจกรรมทําใหเราเขาสังคมได
ตางตรงที่การทํางานไมมีใครมาคอยบอกเราวาตองทําอะไรแบบที่อาจารยบอกเราตองรับผิดชอบและตรงตอเวลาเหมือน
ประโยคทีไ่ ดยนิ บอยๆวา “เกรดเฉลีย่ ทําใหคนมีงานทําประสบการณสอนใหคนทํางานเปน” ชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยเปนอยางนัน้ จริงๆ
ขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ชวยหลอหลอมผมใหเปนผมในแบบทุกวันนี้ ไดมีความรู และใชความรูที่มีปฏิบัติหนาที่ในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพครับ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอแสดงความยินดีกับคําความสําเร็จของบัณฑิตรั้วเหลืองดําทุกทาน
และขอใหนําความรูไปพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคม สืบไป
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เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ที่ผานมา ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติ
เปนประธานเปดโครงการสานสัมพันธมิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ จังหวัดเชียงใหม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับเกียรติเปนเจาภาพ
โครงการสานสัมพันธมิตรภาพ ไทย - ลาว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือพรอมเปดโลกทัศน การเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ภายในงานจัดใหมกี ารประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูฯ ของผูบ ริหาร
และบุคลากร กิจกรรมปลูกตนไมประจําสถาบันทัง้ ๑๓ แหง กิจกรรมฐานการเรียนรู
สําหรับนักศึกษา ไดแก ฐานภูมปิ ญ ญาโคมและการตัดตุง ฐานภูมปิ ญ ญาการประดิษฐ
ดอกไมบูชาจากตอกและฐานภูมิปญญาอักษรลานนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมยังไดจัดใหมีงานเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกใหกับสถาบันที่เขา
รวมงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อ.หางดง จ.เชียงใหม ซึ่งมีคณะผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเครือขายในประเทศไทย
จํานวน ๙ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ  า หลวง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํานวน ๔ แหง ไดแ ก มหาวิทยาลัยแหงชาติล าว มหาวิทยาลัย สุ ภ านุ ว งศ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสขุ ภาพและมหาวิทยาลัยจําปาสัก เขารวมงานจํานวนกวา
๒๐๐ คน นอกจากนี้ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาไดรวมเดินทางเพื่อศึกษา
เสนทางวัฒนธรรมในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม ณ วัดสะดือเมือง วัดเชียงมั่น
วัดลามชาง วัดพระสิงหวรวิหาร วัดเจดียห ลวงวรมหาวิหาร พิพธิ ภัณฑ พืน้ ถิน่ ลานนา
ศูนยสถาปตยกรรมลานนา (คุมเจาบุรีรัตน) และรวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
แสดงศิล ปวัฒนธรรม ณ บริเวณลานอนุส าวรียส ามกษัตริย อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม และรวมพิธสี ง มอบธงสัญลักษณสานสัมพันธมติ รภาพไทย – ลาว
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหกบั มหาวิทยาลัยพะเยาเจาภาพการจัดโครงการ
สานสัมพันธมิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๕
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สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานคะ พบกันเชนเคยกับรอบรั้วดําเหลืองกับเรื่องราวขาวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เริ่มตนขาวแรกดวยการเปดรับสมาชิกใหมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชัน้ เตรียมอนุบาล อายุระหวาง ๒ – ๓ ขวบ จํานวน ๖๐ คน ระดับชัน้ อนุบาล ๑ อายุระหวาง ๓ ขวบ จํานวน ๓๐ คน
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ๓ ไมมีการรับสมัคร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อายุระหวาง ๖ – ๗ ป จํานวน ๑๐๕ คน ระดับประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ ไมมี
การรับสมัคร หากมีความประสงคใหยนื่ ความจํานงได ณ สํานักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตัง้ แตบดั นี้ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยมีกําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และทางเว็บไซต www.satit.cmru.ac.th กําหนดทดสอบนักเรียนและสัมภาษณผูปกครอง นักเรียน
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ กําหนดประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ
ทางเว็บไซต www.satit.cmru.ac.th รายงานตัวพรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ตอเนื่องที่ขาวสารจากศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอเชิญรวมอบรมหลักสูตร
ภาษาตางประเทศระยะสั้น วาที่รอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ผูอํานวยการศูนยภาษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม แจงวา ตามที่ศูนยภาษา ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการจัดอบรมภาษาตางประเทศ
ระยะสั้น ๒๐ ชั่วโมง ในปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเปดอบรมทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้ รอบที่ ๑ อบรม
ระหวางวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ อบรมระหวางวันที่ ๒๙ มกราคม –
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ลงทะเบียนออนไลน ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ รอบที่ ๓ อบรม
ระหวางวันที่ ๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนออนไลนระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รอบที่ ๔ อบรมระหวาง วันที่ ๓๐ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียนออนไลน ระหวาง
วันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕ – ๘๖๗ – ๘ ดูรายละเอียดไดทาง www.lc.cmru.ac.th
ตอเนือ่ งทีข่ า วประชาสัมพันธจากสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักทะเบียนและประมวลผล แจงผูสําเร็จการศึกษาแจงถึงผูที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม
– ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ยังไมไดรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และใบปริญญาบัตร
สามารถติดตอขอรับไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อาคาร ๑
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทานั้น โดยหากไมติดตอรับตาม
กําหนดจะตองเสียคาปรับการขอรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและใบปริญญาบัตรลาชา
ตามเงือ่ นไข จึงขอแจงใหรบั ทราบและติดตอรับตามวันเวลาทีท่ างมหาวิทยาลัยกําหนด สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕ – ๙๖๓ – ๗๙
ปดทายขาวสารรอบรัว้ ดําเหลืองฉบับนีด้ ว ยขาวนายินดี ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีนโยบายจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลปลานนา เพื่อเปนแหลงพัฒนาและเผยแพร
องคความรูทางดานดนตรีและนาฏศิลปลานนาสูการบูรณาการในสวนที่เกี่ยวของเปนไปตามภารกิจ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จึงแตงตั้ง อาจารย ส งกรานต สมจั น ทร อาจารย ประจํ า ภาควิ ช าดนตรี และศิล ปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูอ าํ นวยการศูนยความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลปลา นนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงประกาศใหทราบโดยทัว่ กันและขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนีค้ ะ
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สวัสดีทา นผูอ า นวารสารพิงคราชภัฏทุกทานคะ พบกันฉบับนี้
เปดประตูสูอาเซียนกลับมาบอกเลาเรื่องราวของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน วาดวยเรือ่ งของความงดงามดานสถาปตยกรรม
หลังจากกอนนี้ ไดนาํ เสนอเรือ่ งของสถาปตยกรรมของราชอาณาจักร
กัมพูชา ในเดือนนีจ้ งึ ขอนําทานผูอ า นไปเรียนรูเ รือ่ งราวสถาปตยกรรม
อาเซียนของดินแดนทีไ่ ดชอื่ วาเปนประเทศอิสลามทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก
และมี ผู  ค นหลากหลายเชื้ อ ชาติ เ ผ า พั น ธุ  อ ยู  ร  ว มกั น นั่ น คื อ
“สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”
ชาวอินโดนีเซียมีศิลปะและวรรณคดีที่หลากหลายมา
ตั้งแตครั้งอดีตดังเห็นไดจากลวดลายของเครื่องแตงกายที่งดงาม
การตกแตงบานพักอาศัยดวยสีสนั ศาสนสถานทีว่ จิ ติ รงดงามยิง่ ใหญ
สถาปตยกรรมของชาวอินโดนีเซียจะมีลักษณะแตกตางกันไป
ตามสภาพพื้นที่หรือสภาพภูมิประเทศที่ตางกันไป ทั้งยังไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาดวย ดังเชน พุทธสถานที่งดงาม นามวา
“สถูปโบโรบูดูร” ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมในศาสนา
พุทธนิกายมหายาน รวมทั้ง “วิหารปรามบานัน” หนึ่งในศาสนา
สถานศาสนาฮิ น ดู ที่ยิ่งใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย และยั ง มี
“วิหารจาการตา” วิหารสูงทีม่ รี ปู ทรงงดงามราวประสาทในนิยาย
เปนศูนยกลางการประกอบพิธีกรรมของชาวคาทอลิกในอดีต
ซึ่ ง ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายทางสถาป ต ยกรรมของ
อินโดนีเซียที่มีความวิจิตรงดงาม
ฉบับหนา พิงคราชภัฏ จะกลับมาพรอมกับความสวยงาม
ของสถาปตยกรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จะเปนอยางไรรอติดตามได ในฉบับประจําเดือนธันวาคมคะ
ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากวารสารรายสามเดือน ปที่ ๕๒
สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน
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ในเดือนพฤศจิกายนนี้ไดเห็นความสําเร็จของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในโอกาสที่ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแลวรูสึก
ภาคภูมใิ จกับวันแหงความสําเร็จครัง้ นีไ้ ปดวย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตทุกทานดวยนะคะ รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา
ฉบับนี้ จึงมีเรื่องราวที่คาดวาจะเกิดประโยชนทั้งกับนองๆ ที่กําลังศึกษาอยู บัณฑิตใหม รวมทั้งวัยทํางานทุกทาน เพราะเปนเรื่องของการปรับบุคลิกภาพ
และแนวคิดเพื่อการทํางานอยางมีความสุข ปฏิเสธไมไดวาสวนหนึ่งของชีวิตเรานั้น นอกเหนือจากครอบครัว ความรัก สุขภาพ ความเปนอยูแลว
สิ่งที่เขามาเกี่ยวของในกิจวัตรประจําวันนั่นคือ ภาระหนาที่ในการทํางาน นอกจากตองพัฒนาความรูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลแลวสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งนั่นคือความสุขที่เกิดจากการทํางาน ทั้งตองานและเพื่อนรวมงานเพราะในการทํางานนั้นหากปราศจากความสุขยอมไมดีแน พิงคราชภัฏจึงขอนํา
เคล็ดลับดีๆ ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการทํางาน ใหสําเร็จดวยความสุขมาฝากกันคะ
๑. ตองฝกตนใหเปนคนมองโลกในแงดี
ปราการดานแรกของความสุขคือการเขาใจในทุกขและผานไปใหได ดังนั้น การมีพื้นฐานของการมองโลกในแงดีจะทําใหเรามองเห็นความปกติ
ของความวุนวาย ความปกติของการทํางานแลวมีปญหา และความปกติในความไมปกติอื่นๆ อีกมาก การทํางานรวมกับคนหมูมาก มีหลายเรื่องเปนเรื่องยาก
และบางครัง้ อยูเ หนือจากการควบคุมของเรา ฉะนัน้ ไมแปลกเลยทีต่ อ งมีปญ หาบาง เปนเรือ่ งธรรมดาและแทจริงแลวปญหาอยูท สี่ งิ่ ทีเ่ ราสามารถควบคุมและจัดการได
ตางหาก เราทําอะไรกับสิ่งเหลานี้อยู ทําอยางดี อยางเต็มที่ อยางถูกตองและละเอียดรอบคอบเพียงใด ถาเรารับผิดชอบในสวนของเราเต็มที่แลวก็มาดูวาปญหา
เกิดในสวนใด และจะแกไขอยางไรเพราะคนที่มีพื้นฐานการมองโลกในแงดีจะไมหยุดอยูกับปญหา พรํ่าบน ครํ่าครวญ ฟูมฟาย หรือเอาแตไลเบี้ยหาตัวคนผิด
เขาจะมองมันเพื่อพิจารณาวาอะไรทําใหเกิดปญหา หรือปญหาเกิดมาจากไหน เพื่อที่จะไดแกไขและจบปญหาพื้นฐานเชนนี้ทําใหเขาเปนคนที่มีประสิทธิภาพ
นานับถือ และมีความสุขได ทามกลางการทํางานที่แมจะมีปญหาติดขัดเกิดขึ้นเปนระยะๆ นั่นเองคะ
๒. ตองเปนคนที่รูจักขอโทษและรับกับความผิดพลาดได
ตองฝกเขาใจอยางหนึ่งวาเราไมใชผูวิเศษ จึงมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันทั้งนั้น แตตองรูจักยอมรับและขอโทษได หลายคนมีแนวคิดวา “ผิดไมได”
และความคิดเชนนี้เองจะกอใหเกิดความทุกขมาก เพราะทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการทํางานขึ้นมา เขาจะตองหาวิธีลากตัวเองใหพนผิด ผิดไมได
ผิดไมเปน จนบางครั้งแกตัวขางๆ คูๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานหรือหากมีก็มักจะเปนที่ติฉินนินทาของลูกนองและเพื่อนรวมงาน
อยูเสมอแตหากพบความผิดพลาดแลวสําคัญที่สุดคือตองเรียนรู ผิดแลวตองรูสึกผิดแลวขอโทษ จากนั้นชวยกันหาวิธีแกไขและปองกันไมใหเกิดความผิดพลาด
ซํ้าเดิมขึ้นมาได เทานี้เราก็สามารถขามปญหาที่เกิดขึ้นไปสูเรื่องอื่นๆ ไดแลว ไมควรจมอยูกับความผิด หรือโยนผิดใหผูอื่น
๓. ตองเปนคนมีอัธยาศัย มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใสและใจกวาง
การเปนผูที่มีอัธยาศัยจะสงผลใหมีอารมณดีอยูเปนนิจและทําใหสามารถเขาใจคน รูวาแตละคนมีจุดออนจุดแข็งอยางไร เปนผูที่รูจักเห็นอกเห็นใจ
และคอยสนับสนุนชวยเหลือผูอื่นไดตรงจุดและดวยความมีมนุษยสัมพันธดีนั่นเอง บางครั้งเปนสะพานที่จะทําใหออกปากขอความชวยเหลือผูอื่นไดงาย
โดยเฉพาะในงานที่เกินกําลัง หรือไมสอดคลองกับความเชี่ยวชาญ เปนกลุมคนที่สามารถขอความชวยเหลือจากผูอื่นในยามจําเปนไดโดยมีคนพรอมที่จะชวย
เหลือไดทันที เพราะความเปนคนดีและนารักที่สําคัญความยิ้มแยมแจมใสทําใหบรรยากาศในการทํางานดี สมองปลอดโปรง อารมณแจมใส คิดอะไรออกงาย
ทําอะไรทั้งหนักและเบาไดอยางราบรื่นความใจกวางจะทําใหเขาเปดรับคนทุกระดับอายุ ทุกระดับความรู และทุกระดับการบังคับบัญชา คนทั่วไปจะรักและ
ชื่นชมเขา ใหความสนิทสนม ความไววางใจ และกลายเปนที่ตองการของทุกๆ ที่ ดังนั้น อัธยาศัยไมตรีจึงเปนประตูสูโอกาสที่ดีในอนาคต
๔. ตองมีกาลเทศะ
คนที่รูจัก “กาลเทศะ” จะสามารถวางตัวและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสรางปญหาการไมสรางปญหาใหเกิด ถือเปนหนาที่พื้นฐาน
ของคนทํางานทุกคน ขณะที่การมีประสิทธิภาพคือ “แตมตอ” ในการทํางานกาลเทศะ ที่วา ไมใชแคมารยาทในการเขาสังคมเทานั้น แตยังรวมถึงการเคารพ
ระเบียบวินัยของบริษัท การแตงเนื้อแตงตัว พูดจาพาที ตลอดจนมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม พอเหมาะพอดี ไมมากไมนอยจนเกินไป ไมเปนที่
เดือดรอนรําคาญของใคร และมีคณ
ุ คาในทุกๆ ทีท่ เี่ ขาปรากฏตัวการตรงตอเวลา การใชเวลาทํางานสรางคุณคาแกเนือ้ งาน แกความรับผิดชอบ และแกองคกรดวย
๕. ตองเปนคนที่มีพัฒนาการ
หัวใจสําคัญ ขอหนึ่งของบุคลิกภาพ คือ เปนคนที่มีพัฒนาการ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในทางสรางสรรคหมั่น
หาความรูเพิ่มเติม โดยการเรียนตอ เทคคอรส เขารับการฝกอบรม ฟงบรรยาย รวมการเสวนา หรือแมแตซื้อหาหนังสือมาอานเพิ่มเติม ฝกฝนตัวเองจนชํานาญ
ในการงานที่ทํามาโดยตลอด
เพียงเทานี้ คุณก็เปนคนหนึง่ ทีส่ าํ เร็จในหนาทีก่ ารงานไดอยางมีความสุขแลว ไมสายทีจ่ ะเริม่ ตนเปนคุณคนใหม ทีม่ คี วามสุขกับทุกสิง่ ทีล่ งมือทําคะ
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พบกับ

นักเขียนชื่อดัง นามปากกา คิ้วตํ่า
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

รานหนังสือจากสํานักพิมพช�่อดังกวา ๕๐ ราน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม

กิจกรรมภายในงาน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม

เชา : กิจกรรมหนังสือทํามือ
บาย : การเสวนา เร�่อง
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การอบรม Smart User

วันที่ ๑๔ ธันวาคม
เชา : พบกับนักเขียน “คิ้วตํ่า”
บาย : การแสดงฟอนดาบฟอนเจิง

www.ilb.cmru.ac.th

เชา : การเสวนา เร�่อง
“งานปร�วรรตใบลานในระดับชาติ”

กิจกรรมตลอดงาน
กาดมั่ว คัวฮอม, ไขสวรรคหรรษา
กิจกรรม Give & Get : บร�จาคใหหนูที
หยิบหนังสือฟร�ไปเลย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
lib@cmru.ac.th
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