เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการเสวนา “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะขีดความสามารถ
เพื่อน้อมน�ำไปปฏิบัติ และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน ในการเสวนาได้รับเกียรติจาก พลตรีเลียบ จันทร์สุขโข ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบัญชาการกองทัพไทย ทีป่ รึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริและความมัน่ คง (ศปร.) กองบัญชาการกองทัพไทย
และคุณถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ร่วมบรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและน�ำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน
Sustainable Society ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการ
รักษาสมดุลในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิกายภาพ และภูมิสังคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการ
พัฒนาร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำ
ความรู้ในศาสตร์พระราชาไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ขยายความคิดแนวพระราชด�ำริต่าง ๆ ด้วยการอนุรักษ์
และสืบสานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยดังพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสนองพระราชประสงค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีก�ำหนดเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

P I N G

R A J A B H A T

วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ผศ.ดร.ชาตร� มณีโกศล รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่าน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นับเป็นเดือนที่มีความส�าคัญยิ่งที่ชาวราชภัฏต่างน้อมร�าลึกถึงด้วย
ถือเป็นเดือนส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ อีกทัง้ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อญ
ั เชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ยังความภาคภูมิใจและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ถวายความจงรักภักดีเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีนกี้ า� หนดให้มพี ธิ ที อดผ้าปามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ มณฑลพิธี อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมในพิธีและ
ร่วมท�าบุญได้ตามก�าลังศรัทธา
ในช่วงปลายเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยได้จดั มีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานเพือ่ การเข้าใช้พนื้ ทีอ่ าคารอ�านวยการ
และบริหารกลางของมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทาง การใช้พื้นที่ซึ่งได้มีการศึกษาและก�าหนด
แนวทางการย้ายส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริม ซึ่งขณะนี้อาคารดังกล่าวมีความคืบหน้าการ
ก่อสร้างเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และคาดว่าจะด�าเนินการย้ายส่วนราชการและหน่วยงานภายในปี ๒๕๖๑ นี้
ท้ายที่สุดเมื่อวันที่ ๒๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลงานขึ้นแท่น
เป็นล�าดับที่ ๒๓ ของประเทศจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด ๑๑๒ แห่ง ด้วยการได้ ๓ เหรียญทอง
๓ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง จากกีฬายิงปน ดาบไทย กรีฑา แฮนด์บอล และมวยสากลสมัครเล่น
จากความส�าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การฝกฝน ทุ่มเท และเสียสละ อันน�ามาซึ่งชื่อเสียงแก่ตนเอง
ครอบครัว และมหาวิทยาลัย ในนามคณะผู้บริหารขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณผู้ควบคุมทีม
ผู้ฝกสอน และนักกีฬารั้วด�า – เหลือง ทุกคน

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะผู้จัดทํา
วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

๔

CMRU PHOTO Activities

๕

คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life

๖–๗

ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่สืบสานงานศิลป

๘

รอบรั้วด�าเหลืองเรื่องเล่าข่าวสารจากชาวราชภัฏ

๙

เปิดประตูสู่อาเซียน

๑๐

เรียนรู้ ๙ วิธี สร้างคุณค่าในตนเองในเดือนแห่งความรัก ๑๑

จัดพิมพ์และเผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ต่อ ๙
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คุณศิรเิ พ็ญ ผ่อนจัตรุ สั
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผูอ้ า� นวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แก้ววรรณ, พัชริดา เขียวขุนเนิน,
เสาวลักษณ์ สามแก้ว, วัชระ ไทยบัณฑิตย์,
วัชราวรรณ กันทา,
พิมพ์ที่
: สมพรการพิมพ์ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

ราชภัฏ
๔ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Special Report

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดงาน ๑๔ กุมภาพันธ “วันราชภัฏ”
สืบสานพระราชปณิธาน
“คนของพระราชา ขาของแผนดิน”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๙ น.
ณ มณฑลพิธีลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชาตรี มณี โ กศล รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธถี วายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
และในเวลา ๐๘.๔๙ น. ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป า มหากุ ศ ล
สมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ เพื่ออุทิศ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และน้ อ มเกล้ า น้ อ ม กระหม่ อ มถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งได้รับเมตตาจากพระราชเจติยาจารย์
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เป็นประธานฝายสงฆ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รัตนา ทิพยเดช
ประธานกลุม่ เจ้านายฝายเหนือเจ้าเจ็ดตน และทายาทเจ้าชืน่ สิโรรส
เจ้าชูศ รี สิโรรส เจ้าศุไร สุขจันทร์ พร้อมด้ว ยอดี ต ผู ้ บ ริ ห าร
ข้าราชการบ�านาญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี
จากนั้นมีพิธีเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
นักศึกษาซึ่งมีการท�างานแบบ Real Time ผ่านระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เนตบนระบบฐานข้อมูลเดียวกันในลักษณะ One Vision Network
โดยส�านักทะเบียนและประมวลผล และระบบการบริหารการเงิน บัญชี
และงบประมาณด้วยความร่วมมือระหว่างกองนโยบายและแผนกองคลัง
งานพัสดุ ส�านักงานอธิการบดี ส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นทางการภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้
งานทุกมิติ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้การจัดงาน “วันราชภัฏ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ถือเอา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันมหามงคล และด�าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นประจ�าทุกปี ด้วยความส�านึก ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม
อันหาทีส่ ดุ มิได้ทพี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ อีกทั้งทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตรา พระราชลั ญ จกร
ส่วนพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๓๘ นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงได้น้อมสืบสานพระราชปณิธาน การเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะ “คนของพระราชา
ข้าของแผ่นดิน”

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
ม.ราชภัฏเชียงใหม ตอนรับคณาจารยและนักศึกษาแดนซากุระ
ในโอกาสเยือนไทยแลกเปลี่ยนการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาหลักสูตรครู

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กลาวตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญีป่ นุ ในโอกาสมาเยือน
เพื่อเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานดานการบริหารงานและการจัดการ
ศึกษาของคณะครุศาสตร และระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศไทย
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมทั้งโรงเรียน ประถมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหมแลกเปลี่ยนความรูกับนักศึกษาครู ระดับปริญญาโท รวมทั้ง
ศึกษางานดานวัฒนธรรมและสถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตรในจังหวัดเชียงใหม
โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พรอมดวย คณะผูบริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สํานักงานวิเทศสัมพันธ รวมตอนรับ
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

คอละครเวทีรวมชม ละครเวที นิเทศโชว ครั้งที่ ๒๑

ผลงานนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูบริหารรวมกับทายาทเจาสุนทร ณ เชียงใหม
บวงสรวงกูเจานายฝายเหนือเตรียมจัดงาน
๑๐๐ ปชาตกาล เจาสุนทร ณ เชียงใหม

ผศ.พรพิ ม ล วงศ สุ ข และผศ.ดร.ปทมรั ศ มิ์ นาคนิ ษ ฐนนต รองอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ เจาสุรีย และเจาสุรศักดิ์ ณ เชียงใหม
พรอมดวยคณาจารยภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง รวมบวงสรวงกูเ จานาย
ฝายเหนือและกูเจาสุนทร ณ เชียงใหม เพื่อเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ป ชาตกาล
เจาสุนทร ณ เชียงใหม ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทายาทเจาสุนทร ณ เชียงใหม เปดเผยวา เจาสุนทร
ณ เชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๕๒๙) ในอดีตเคยเปนผูเ ชีย่ วชาญดานดนตรีพนื้ เมือง
ได รั บรางวั ล ศิ ล ป น พื้ น บ านดี เด น โดยการเสนอของสํ านั กศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วิทยาลัยครูเชียงใหม เปนผูม คี ณ
ุ ปู การตอวงการศิลปวัฒนธรรมลานนาโดยเฉพาะ
ดานดนตรีลานนาเปนผูพัฒนาและปรับปรุงสะลอ ซึ่งใหมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น
มีผลงานการประพันธเพลงหลายเพลง ตลอดจนไดเคยถวายงานสะลอ ซอ ซึง
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวย เจาสุนทร ณ เชียงใหม
ทายาทของเจาสุนทร มีความประสงคมอบโรงงานทําเครื่องดนตรีลานนาและ
เครื่องดนตรีฝมือเจาสุนทรใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อจัดสราง
เปนศูนยการเรียนรูดนตรีลานนา เจาสุนทร โดยจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑและ
โรงงานเครื่องดนตรี บูรณาการกับการเรียนการสอนดานดนตรีของมหาวิทยาลัย
ซึง่ อยูใ นระหวางการออกแบบอาคารและจะจัดสราง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศูนยแมริม สําหรับพิธีบวงสรวง ไดรับเกียรติจาก อาจารยวัลลภ นามวงศพรหม
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เปนผูโองการบวงสรวง

ม.ราชภัฏเชียงใหม รวมนําเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการ ICGHIT ๒๐๑๘

เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
พรอมดวย ผศ.ศริสา สอนศรี หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกบั นายเกิดเกลา เจตดิลก
นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร ผู  กํ า กั บ ละครเวที แ ละการแสดงโชว
และนายดวงรพี ฟูมูลเจริญ ตัวแทนนักแสดง เพื่อเปนกําลังใจแกนักศึกษาภาค
วิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทีไ่ ดจดั แสดง
ละครเวที นิเทศโชว ครั้งที่ ๒๑ ตอน “คนสุดทาย The Survivor” ณ โรงละคร
กาดเธียเตอร ชั้น ๕ อุทยานการคากาดสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
“นิเทศโชว” เปนละครเวทีทนี่ กั ศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุก ชั้นปร  วมใจกั นจั ดขึ้ นเพื่ อ แสดงศั ก ยภาพ
ความรูความสามารถและความคิดสรางสรรคผานศิลปะการแสดงละครเวทีเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานรวมกันและนําความรูไปประยุกตใช
ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

๑๒ สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม
รวมแถลงขาว USTCM ครั้งที่ ๘

เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเอือ้ งคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ผศ.ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในการแถลงขาวการแขงขันกีฬาทัวร
นาเมนตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ๑๒ สถาบัน “University
Sports Tournament of Chiangmai : USTCM” ซึ่ ง เป น ครั้ ง ที่ ๘
มีเจาภาพรวม ๓ สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รับเปนเจาภาพดําเนินการจัดการแขงขัน ระหวางวันที่ ๑๐ มีนาคม
ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กลาวตอนรับ ผูร ว มการประชุมวิชาการ The sixth International Conference
on Green and Human Information Technology (ICGHIT) ๒๐๑๘
ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุ ชนแหงเอเชีย (adiCET) รวมกับ The Institute
of Electronics and Information Engineers (IEIE) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัย
ดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแลกเปลีย่ นผลงานวิจยั และประสบการณ
การทํางานดาน Internet of Things, Security, smart city และ smart farm
มี ค ณาจารย ข อง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ อาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ชุ ม ชนแห ง เอเชี ย adiCET
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมนําเสนอผลงานวิจัยดวย

“เปดประตูแหงมานฟา ตระการตาสูแดนมังกร”
ครั้งที่ ๑๖ ประจําป ๒๕๖๑

ผศ.ดร.กั ล ทิ ม า พิ ชั ย รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
พรอมดวย รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณาจารยภาควิชา
ภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาจีนและผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมใหการตอนรับนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
จังหวัดเชียงใหม ในโอกาสใหเกียรติ เปนประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการ
“เปดประตูแหงมานฟาตระการตา สูแดนมังกร” ครั้งที่ ๑๖ ประจําป ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานอีเวนท ฮอลล ศูนยการคาเมญา ไลฟสไตล
ช็อปปง เซ็นเตอร อาจารยเมษา มหาวรรณ หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดเผยวา นิทรรศการ”เปดประตูแหงมานฟา
ตระการตาสูแดนมังกร” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมและ
เชื่ อ มความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
โดยภายในงานไดจัดใหมีการแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
การแขงขันรองเพลงและเตนรีวิวประกอบเพลง การแขงขันเปดพจนานุกรม
ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวด chinese boy & Girl
การแขงขันตอบคําถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนการแขงขันเรียงประโยค
ตามหลั ก ไวยากรณ จี น การแข ง ขั น เขี ย นอั ก ษรจี น จากพิ น ยิ น การแสดงสาน
สัมพันธไทย - จีน เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการคาเมญา
ไลฟสไตล ช็อปปง เซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชน
นักทองเที่ยว นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนทั้งภายในจังหวัดเชียงใหมและ
ใกลเคียงรวมกิจกรรมจํานวนมาก

มร.ชม. จัดแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาเกาหลี ระดับ
อุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

ม.ราชภัฏเชียงใหม เปนเจาภาพจัดประชุมสภาคณะผูบริหาร
บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในฐานะเจาภาพจัดการประชุมสภา คณะผูบริหารบัณฑิต
ศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๑ กลาวตอนรับคณะกรรมการเครือขาย
บัณฑิตศึกษา ณ หองทับทิม โรงแรมฟูรามาจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการ
สงมอบงานประธานสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท)
ในวาระที่ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหมไดสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงประธานคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา
แหงประเทศไทย และมีมติเลือก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดํารงตําแหนงประธานสภาคณะผูบริหาร
บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท) ในการนี้ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับมอบของที่ระลึก
จากรองศาสตราจารย ดร.เอกชั ย แสงอิ น ทร คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อดีตประธานสภาคณะผูบ ริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย
เพื่อแสดงความขอบคุณเจาภาพจัดการประชุม

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานเปดการแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาเกาหลี ระดับ
อุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ พรอมกลาวตอนรับ ฯพณฯ โน กวัง - อิล
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจําประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ป
ในความสั ม พั น ธ อั น ดี ระหว า งประเทศไทยและประเทศเกาหลี โดยมี
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,
ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมดวย
ผูบ ริหารและคณาจารย รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุมเอือ้ งคํา อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
การแขงขันสุนทรพจนภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจัดขึ้นโดย
หลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาเกาหลีและสรางเครือขาย
ความรวมมือดานวิชาการภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศไทย
ที่เปดสอนวิชาภาษาเกาหลี โดยมีตัวแทนคณาจารยและนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยตางๆ จากทั่วประเทศเขารวม ไดแก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา

ราชภัฏ
๖ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Interview ฉบับนี้ พิงค์ราชภัฏขอน�าเรื่องราวดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบกรงคัดแยกประเภทขยะ ภายใต้โครงการ “คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life” ณ ลานอเนกประสงค์
ข้างอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ปองกัน และแก้ไขปญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยขยะที่ได้จะถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าใช้หลักการจัดการขยะเหลือศูนย์ ซึ่งจะก�าหนดพื้นที่ใน
การวางกรงคัดแยกขยะ จ�านวน ๕ จุด ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ บริเวณอาคารเรียน บริเวณศูนย์อาหาร และ
ข้างสนามฟุตบอลในแต่ละวันนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะท�าการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะต่อวันเพื่อน�าขยะที่ได้ไป
ท�าให้เกิดมูลค่าถือเป็นโครงการที่ดีที่จะท�าให้เกิดจิตใต้ส�านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมน�าไปสู่การต่อยอดขยายผลสู่ชุมชน
อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของโครงการคัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life มาจากที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พยายามผลักดันให้เครือ
ข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมประสานเครือข่ายเยาวชนและท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่
เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศได้รับทราบ โดยให้การหนุนเสริมการท�างานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานนั้น จ�าเป็น ต้องมีก ารพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อ ให้
มีความครอบคลุมและมีการต่อยอดกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขยายเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ร่วมกันวางไว้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณการด�าเนิน
กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิง่ แวดล้อมพัฒนาและยกระดับแนวทางการด�าเนินกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมในมหาวิทยาลัยโดยมุง่ เน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชมรมด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ซึ่งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกในชมรมฯต้องร่วมกันพัฒนา
โครงการเพื่อน�าเสนอของบประมาณ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด�าเนิน “โครงการคัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิตGreen Life” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของชมรมฯ
ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยอันจะเป็นการช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ถึงปญหาสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาทางชมรมได้มีการปลูกฝงจิตส�านึกให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาโดยการให้ความรู้ อบรมและแลกเปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับขยะแต่ละชนิด โดยกล่าวถึง ประเภท อันตราย และผลกระทบใน
ด้านต่างๆในสิง่ แวดล้อมรวมถึงผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างดีและ
สามารถน�าไปให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกได้
ส�าหรับการต่อยอดโครงการในอนาคตนัน้ ทางชมรมได้เห็นความส�าคัญของการคัดแยกขยะในมหาวิทยาลัย
โดยจะน�าขยะที่คัดแยกแล้วในแต่ละจุดในมหาวิทยาลัยมาท�าเป็นธนาคารขยะ โดยการเก็บและจดบันทึกข้อมูลและ
เปิดให้บุคลากรและนักศึกษาภายนอกได้มีส่วนร่วม โดยจะให้ผู้ที่สนใจละมีใจรักในสิ่งแวดล้อมน�าขยะของตนเอง
มาแลกเป็นสิ่งของที่ทางชมรมได้จัดเตรียมไว้และขยะที่ได้ทางชมรมนั้นจะน�าไปท�าประโยชน์ต่อไป
อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๗
ทราบถึงที่มาของโครงการแล้ว ลองไปฟงความรู้สึกของนักศึกษารั้วด�าเหลืองที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้กันบ้างค่ะ เริ่มต้นจากหนุ่มคนเก่ง
ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธีระยุทธ นุเทพสุ นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล่าว่า “โดยส่วนตัวเป็นนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับ จึงมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ และมีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานชมรมเพื่อเข้ามาบริหารและจัดการชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานต่องานจากรุ่นพี่
ที่ได้ก่อตั้งชมรมขึ้นมามีส่วนร่วมในชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท�าโครงการคัดแยกขยะวันละนิดเพื่อชีวิต
Green life หลังจากนั้นได้จัดท�าโครงการ เปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งมีค่า และกิจกรรมสร้างฝายให้ปายิ้ม เพื่อให้เยาวชนหันมาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันผมได้เรียนรู้ในการท�างานร่วมกัน การจัดการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วน
ร่วมถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหากมีความสามัคคีก็จะสามารถท�าให้งานบรรลุไปได้ด้วยดีส�าคัญที่สุดคือทุกคนตระหนักถึง
การอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปกปองฟนฟูธรรมชาติหลายคนคงเห็นถึงปญหาในปจจุบันแล้วว่าผลกระทบจาก
การกระท�าของมนุษย์นั้นท�าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นอย่างมาก โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยปกปองและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้ได้โดยการคัดแยกขยะวันละนิด เพื่อชีวิต Green life
ที่เราได้จัดตั้งกรงขยะแต่ละจุดในมหาวิทยาลัยเพื่อแยกขยะแต่ละประเภทและทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมได้น�าไปท�าประโยชน์ต่อไปชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้กันนะครับ”
นายธีระยุทธ นุเทพสุ
ทางด้าน นางสาววริญญา พรหมเทศ นักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เอ่ยถึงการร่วมโครงการว่า “ยิมส์เข้าร่วมชมรมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จนถึงปจจุบันค่ะ โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
คือ รองประธานชมรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านของวิชาการ ออกแบบไวนิล และการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ สังคมออนไลน์
ทีช่ มรมได้สร้างขึน้ เพือ่ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขา่ วสารการมาร่วมโครงการท�าให้ได้เรียนรูร้ ะบบการท�างานเป็นทีม แบบ Team work
กว่าจะผ่านแต่ละกิจกรรมได้มีอุปสรรคมากมาย แต่สมาชิกทุกคนก็ช่วยกันแก้ไขปญหาและผ่านอุปสรรค์นั้นมาได้สิ่งที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการที่ส�าคัญที่สุด คือ ความสามัคคีกันของนักศึกษาภายในชมรมฯ การเข้าใจปญหาและตระหนักถึงการท�าภารกิจเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมอยากฝากถึงบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทุกคนว่าการคัดแยกขยะนั้น
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะท�าแค่เรามองเห็นความส�าคัญของมันและรู้ถึงปญหา THINK – EAT – SAVE กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แล้วอย่าลืมมาช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อโลกของเรานะคะ”
นางสาววริญญา พรหมเทศ
ส่วน นางสาวนภาภรณ์ จันทอน นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ หนึง่ ในสมาชิกชมรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กล่าวว่า “พอได้มาเป็นส่วนหนึง่ ของชมรมได้รบั ผิดชอบ
งานเอกสารค่ะและยังได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการคัดแยกขยะวันละนิดเพื่อชีวิต Green life โครงการนี้ท�าให้เข้าใจถึง
กระบวนการต่างๆ ในการท�างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�างานเป็นกลุ่มคณะรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ท�าสอนให้รู้กระบวนการ
คัดแยกขยะที่ถูกวิธีและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจาก
ที่ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจและไม่เห็นความส�าคัญอยากฝากถึงทุกคนว่าต่อจากนี้ลองมาช่วยกันคัดแยกขยะและมีจิตส�านึก
ก่อนการทิ้งขยะเพราะสิ่งเหล่านี้แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่มันสามารถช่วยลดปญหาขยะล้นเมืองและยังช่วยลดพื้นที่ในการ
คัดแยกขยะ ช่วยเทศบาลและรัฐบาลลดงบประมาณในการก�าจัดขยะด้วย ที่ส�าคัญท�าไม่ยากและทุกคนไม่ว่าใครก็ท�าได้
โลกจะน่าอยู่ขึ้นต้องเริ่มจากตัวเรามาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรากันนะคะเริ่มต้นง่ายๆจากการคัดแยกขยะค่ะ”
นางสาวนภาภรณ์ จันทอน
และสาวสวยคนสุดท้าย นางสาวณัฐพร เต็มไพร นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า “ได้มีส่วนร่วมด�าเนินงานในด้านของการบริหารการเงินของชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งการมาร่วมโครงการท�าให้ได้มีโอกาสท�างานร่วมกับบุคคลอื่น ได้รับฟงความคิดเห็นเรียนรู้
ในสิง่ แปลกใหม่และได้แง่คดิ หลายมุมมองได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�างานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ฝกทักษะกระบวนการคิดพัฒนา
และรู้จักรับฟงความคิดเห็นของผู้อื่นจะเห็นได้ว่าสมาชิกทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ต่างกันดังนั้นทุกสิ่งที่ได้ลงมือท�าให้บทเรียนกับ
เราทัง้ ในด้านกระบวนการท�างานและการใช้ชวี ติ ร่วมกันฝาฟนปญหาด้วยความสามัคคีและสิง่ ส�าคัญทีพ่ วกเราได้จากโครงการนี้
คือการรักที่จะหาหนทางเพื่อช่วยแก้ไขปญหาสิ่งแวดล้อมแม้เป็นเพียงพลังเล็กๆ ในสังคมแต่เชื่อว่าหากวันหนึ่งเราสามารถ
ท�าให้ทกุ คนตระหนักแล้วมาลงมือท�าปญหาขยะปญหาสิง่ แวดล้อมทีก่ า� ลังวิกฤตในตอนนีก้ จ็ ะค่อยๆ ลดลงด้วย ฝากถึงบุคลากร
นักศึกษา และทุกคนในชุมชนเรื่องของการคัดแยกขยะมาร่วมแรงร่วมใจแยกขยะกันเท่าที่จะท�าได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเรา
กันดีกว่าค่ะแค่แยกขยะก่อนทิ้ง ก็เท่ากับได้ช่วยโลกแล้วนะคะ”
นางสาวณัฐพร เต็มไพร

ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ เริ่มต้นที่ตัวเรา ก็เท่ากับได้ช่วยโลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกันแล้ว
ใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อโลกเพื่อชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะ
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรมรั้วดําเหลือง จัดงาน
“ขวงผญา ราชภัฏเชียงใหม สืบสานงานศิลป”

และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๑
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป”
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลาน ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ยังได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี
แด่ พ่อครูบุญศรี รัตนัง เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจ�าปี ๒๕๕๒ ในโอกาสได้ที่ได้
รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) ประจ�าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๐ ท่าน ได้แก่
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงค์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขา ส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, นายอรุณศิลป ดวงมูล
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะด้านเพลงพื้นบ้าน
(ขับซอล่องน่าน), นางวราภรณ์ ไชยวงค์ญาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏ
เพชรล้านนาสาขาศิลปะด้านนาฏศิลปพื้นบ้านล้านนา, นายอดุลย์ แสงค�า ได้รับการ
คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น เพชรราชภัฏเพชรล้านนา สาขาศิลปะ ด้านการท�าโคมล้านนา,
นางสาวศันสนีย์ อินสาร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการสืบสานดนตรีพื้นบ้านล้านนา, นางดวงกมล ใจค�าปน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะด้านการท�าเครื่องเขิน,
นายจ�าลอง ปุระเสาร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนา สาขาศิลปะ
ด้านเพลงพื้นบ้าน (ขับซอเชียงใหม่), เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการออกแบบลายผ้า,
นางจารุวรรณ เหมืองจา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนา สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น และ นายพลเทพ บุญหมื่น
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนาสาขาศิลปะ ด้านการต้องลาย โคมและตุง
ผศ.สุ ช านาฎ สิ ต านุ รั ก ษ์ ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมล้านนาในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอุดมการณ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดงาน ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่สืบสานงานศิลปขึ้น เพื่อร่วม
สืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดก
อันล�้าค่าที่ควรแก่การสืบทอดให้คงอยู่จนถึงเยาวชนคนรุ่นหลังภายในงานประกอบ
ด้วยพิธีมอบรางวัลแด่ปราชญ์และครูภูมิปญญาท้องถิ่นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่น
ในด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ในนาม เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา นิทรรศการ
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นวั ฒ นธรรมและการจั ด แสดงผลงานภาพถ่ า ยเชิ ง วั ฒ นธรรม
“วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก” นิทรรศการคัมภีร์ใบลาน นิทรรศการด้านการ
อนุรักษ์ ต้นลาน ต้นหมาก สนองตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ โครงการ
อพ.สธ. การเสวนาองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “ใบลานดิจิทัลกับสังคมและเศรษฐกิจ
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ “ปลูกหมาก ปลูกลาน
ฝากไว้กบั แผ่นดิน” การอบรมศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บ้านล้านนา ได้รบั ความสนใจ
จากนักวิชาการ ประชาชน นักศึกษา ร่วมงานจ�านวนมาก

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๙

ซินเจียยูอ่ ี่ ซินนีฮ้ วดไช้ รอบรัว้ ด�าเหลืองฉบับนีก้ ลับมาพบท่านผูอ้ า่ น ในเดือนกุมภาพันธ์ซงึ่ มีงาน
ส�าคัญเกิดขึน้ หลายเทศกาลหลายวาระ ตั้งแต่วันราชภัฏ วันแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องราชภัฏทั่วประเทศ
ทางตะวันตก ก็มีวาเลนไทน์วันแห่งความรัก ถัดมาก็เป็นเทศกาลความสุขของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนใน
เทศกาลตรุษจีนจึงมีควันหลงจากการเฉลิมฉลองตรุษจีนของปีนมี้ าฝากกันเป็นข่าวแรกเมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
โครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอื้องค�า ชั้น ๓ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติ
จาก Miss Pan Jin รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและ
อวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันประกอบด้วยนักศึกษาชาวจีนจาก
มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยไปเซ่อ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลบิสสิเนสสกูล นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ฮังการี นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น จ�านวน ๙๐ คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลีย่ นด้านวัฒนธรรม เนือ่ งในโอกาสเทศกาลเฉลิมฉลอง
ปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยความสนุกสนาน
ต่อเนื่องที่ข่าวดีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการณ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ To Be Number One Teen Dancercise
Thailand Championship ๒๐๑๘ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
๒ รุน่ คือรุน่ junior ( อายุ ๖ – ๙ ปีบริบรู ณ์) ชือ่ ทีม oh my gosh และรุน่ pre – teenage (อายุ ๑๐ –๑๔ ปี
บริบูรณ์) ชื่อทีม heyday ซึ่งรับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมประดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่า
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม HEYDAY (เฮย์เดย์) ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑
รุน่ Pre-teenage และ ทีม OMG (โอ้ มาย ก้อด) ได้รบั รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุน่ Junior ซึง่ ทัง้ ๒ ทีม ได้เข้ารับ
ถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One และแสดงต่อหน้าพระที่นั่งองค์ประธาน
โครงการ ได้ทอดพระเนตรยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจสู่ชาวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
จากผลงานอันเยี่ยมยอดของน้อง ๆ หนู ๆ รั้วสาธิตฯ ยังมีเรื่องสุดภาคภูมิใจทางด้านวิชาการ
ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายนราธิป ปากหวาน ผู้อ�านวยการส�านักงานสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามทีไ่ ด้มกี ารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในการประชุมดังกล่าวได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ
อาจารย์และนักศึกษาซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อรกัญญา
กาญจนธารากุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รบั รางวัล Outstanding paper
Award จากการร่วมน�าเสนอในหัวข้อ Impact of forest Restotion on Poverty and Income Inequality
: A case study in chiang Mai Province, Thailand ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๒๐๑๗
เมือ่ วันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT)
ประเทศไต้หวัน โดยยังได้มีการมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาหลักสูตรฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม
จากการจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน ได้แก่ นางสาวนฤมล โหลทอง นางสาวรวี วนารื่นรมย์ นางสาวศิริรดา จันตะ นางสาวณัฐกานต์ ผดุงศิลป
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ นายพันแสน หล้าเหลื้อม ในการนี้ ดร.ถนอม อินทรก�าเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี
ปิดท้ายทีข่ า่ วสารจากส�านักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษาซึง่ ได้ดา� เนินการโครงการจัดท�าสือ่ นวัตกรรม เพือ่ การศึกษา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน�าเอาองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และมีประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทางภาคเหนือ องค์ความรูด้ า้ นการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทัง้ ด้านภูมปิ ญ
 ญา กรณีศกึ ษา ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน มาจัดท�าเป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้อนิเมชั่น อันจะเป็นประโยชน์
ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงต่อยอดไปยังองค์ความรู้ใหม่ต่อไป โดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานสื่อฯ ได้ท่ี
http://www.lms.cmru.ac.th/knowledge/
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สวัสดีทานผูอานวารสารพิมพราชภัฏทุกทานคะ เปดประตูสูอาเซียนในฉบับนี้
พาทานผูอานมาเยี่ยมชมความงดงาม ทางสถาปตยกรรมของประเทศอาเซียนหลังจาก
ฉบับที่ผานมา ไดเยี่ยมชม ไปถึง ๕ ประเทศ ฉบับนี้ สถาปตยกรรมอาเซียนตอนที่ ๖
มีเรื่องราวของสถาปตยกรรมความสวยงามบานเรือนที่อยูอาศัยของประเทศบานใกล
เรือนเคียงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ดินแดนสีทองแหงองคพระมหาเจดีย
เมืองที่นาสนใจดวยอารยธรรมและประวัติศาสตรโบราณ
บานเรือนของชาวเมียนมาร มีการปลูกสรางตามสภาพพื้นที่และ
ใชวัสดุตามพื้นถิ่นเทาที่มี แตสําหรับหนวยงานของรัฐหรือผูที่มีฐานะมักปลูก
บานเรือนตามอยางสากล นอกจากอาคาร ศาสนสถานซึ่งเปนที่รูจักเปนอยางดี เชน
เจดียชเวดากอง ณ ยางกุง อดีตเมืองหลวงของเมียนมาร เราก็มักเห็นสิ่งปลูกสรางอีกจํานวนมาก
ที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษ ทั้งบรรดาอาคารบานเรือนโบราณที่สรางขึ้นในยุคสมัยที่ประเทศยังอยูภายใต
อาณานิคมของตางชาติ ซึง่ เปนอาคารโบราณสถาปตยกรรมสไตลโคโลเนียล และศาสนสถานทีม่ คี วามหลากหลาย
อาคารโบราณเหลานี้ กอสรางขึน้ ราวพุทธศักราช ๒๔๒๓ และตองอยูอ ยางกระจัดกระจายในตัวเมือง ซึง่ สวนใหญ
เปนสํานักงานรัฐบาลโรงเรียนโรงแรม และศาสนสถาน ปจจุบันอาคารโบราณหลายหลังยังอยูในสภาพทรุดโทรม
เกินใชงาน สงผลใหกลุม NGO ออกมาเรียกรอง ใหสาธารณชนชวยกันอนุรักษอาคารเกาซึ่งนอกจากบานเรือน
สิ่งปลูกสรางแลวเมียนมารมีศาสนสถานที่สําคัญหลายแหงแตละแหงลวนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักโดยทั่วถึง อาทิ
มหาเจดียชเวดากอง เปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาซึ่งมีประวัติเกาแกยาวนานถือเปน
๑ ใน ๕ มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมาร ตั้งอยูในยางกุง พระธาตุไจกทิโย ตั้งอยูในเมืองไจกโถ
เปนเมืองหนึง่ ในรัฐมอญ องคพระธาตุมลี กั ษณะเปนกอนหินสีทองขนาดใหญ ตัง้ อยูอ ยางหมิน่ เหม บนหนาผา
สูงกวา ๑,๒๐๐ เมตร เปนอีกแหงทีท่ า ทายแรงดึงดูดของโลก โดยไมตกลงมาอยางเหลือเชือ่ และเปน ๑ ใน ๕
มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมารเชนเดียวกัน
ในครัง้ หนาเปดประตูสอู าเซียนจะนําทุกทานไปเยีย่ มชมสถาปตยกรรมอันงดงาม ของสาธารณรัฐ
ฟลปิ ปนสกนั คะ จะงดงามเพียงใดนัน้ กลับมาติดตามไดในวารสารพิงคราชภัฏฉบับประจําเดือนมีนาคมนะคะ
ขอขอบคุณภาพจาก :
http://arizona-portrait-photography.com
https://travel.mthai.com
http://www.thaigoodview.com
วารสารรายสามเดือนปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน
กรมสงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
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เร�ยนรูว�ธ� ๙ ว�ธ� ส

รางคุณคาใหตนเอง

สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่าน พบกันในเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ ป ๒๕๖๑ ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง หลายคนคงมีความสุขอิ่มเอม
เพราะโลกทั้งใบเปนสีชมพู แต่หลายคนแอบน้อยเนื้อตํ่าใจทําไมเราไม่มีใครมาแสดงความรักบ้าง อย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะ ฉบับนี้มี ๙ วิธี ที่ช่วยสร้างคุณค่า
ให้กับตนเอง ในเดือนแห่งความรักนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่า การเริ่มต้น “รักตัวเอง” และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าค่ะ
๑. เชื่อมั่นในตัวเอง
คนทุกคนล้วนแต่มคี วามดีในตนเอง แม้เราไม่ใช่คนทีม่ รี ปู ร่างหน้าตาทีด่ ี แต่เราสามารถเชือ่ มัน่ ในตนเองด้วยการมองเห็นคุณค่าในตนเอง
รูว้ า่ ตนเองมีขอ้ ดีดา้ นใดบ้างแล้วเลือกทีจ่ ะแสดงออกมาด้วยความมัน่ ใจ เสน่หข์ องคนเราไม่ได้อยูท่ กี่ ารแต่งกายสวยหล่อหากแต่มคี วามมัน่ ใจก็เป็นผูท้ มี่ เี สน่หแ์ ล้วค่ะ
๒. เคารพผู้อื่น
แม้การเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรมากจนขาดความเคารพผู้อื่น พึงระลึกเสมอว่า คนเรามีด้านที่ดีและไม่ดี ทุกคนมี
ข้อดีและข้อด้อย ดังนั้นการเคารพกันและกันและมองเห็นความสามารถและด้านที่ดีของกันและกันให้เกียรติแก่กัน ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น เข้าใจในความเห็นที่
อาจแตกต่างกัน
๓. อ่อนน้อมถ่อมตน
เราสามารถเข้มแข็งได้ภายใต้กิริยาที่อ่อนหวาน ความอ่อนน้อมถ่อมตนถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ท�าให้เราน่ารัก การมีสัมมาคารวะ
ยิ้มแย้มแจ่มใส แบบนี้ใครก็อยากอยู่ใกล้จริงไหมคะ
๔. รูจ้ กั หาความพอดีให้ชวี ติ เพราะทางสายกลางนั้นดีที่สุดเสมอ ความเป็นธรรมชาติคือเสน่ห์ที่ลงตัวมากที่สุดแม้การแต่งองค์ทรงเครื่อง ประทินโฉมต่างๆ
นานา จะท�าให้เราดูดีมากขึ้น แต่หากมากไปก็คงไม่ดีนะคะ ดังนั้น ต้องให้ดูดี และเหมาะสมค่ะ
๕. หมั่นหาความรู้เสมอ ไม่ว่ายุคสมัยไหนความรู้เป็นสิ่งจ�าเป็นเสมอและยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเราให้ดูดีได้อย่างไม่น่าเชื่อคนที่มีความรู้
นอกจากส่งเสริมการท�างานแล้วยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วย การเรียนรู้จึงนับเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกความรูท้ วี่ า่ นี้ อาจเป็นความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ ราสนใจเช่น การท�าอาหาร งานอดิเรก การจัดดอกไม้ การพับกระดาษการวาดการ์ตนู การถ่ายรูป
สิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ทั้งนั้น และสร้างคุณค่าให้ตัวเรา ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะ
๖. สร้างสัมพันธ์ที่ดี
การทีเ่ รายังอยูร่ ว่ มกันในสังคมการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ เี ป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถติดเลีย่ งได้ และคงจะดีกว่าหากเราเริม่ ต้นสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ เพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้ตวั เราเองแล้ว ยังสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้ดว้ ยเช่นกัน และเป็นสิง่ ทีท่ า� ได้ไม่ยากเลย เช่นการช่วยเหลือผูอ้ นื่
ด้วยความเต็มใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราอย่างง่ายๆ และยังท�าให้เป็นที่รักของ
คนรอบข้างอีกด้วย
๗. ทําสิ่งที่มีคุณค่า
การกระท�าเป็นสิ่งที่คนเห็นได้ง่าย และเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร การท�าในสิ่งที่มีค่าคือการท�าทุกสิ่งทุกอย่างโดยเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเสมอ เมื่อใดที่เราค�านึงถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยใจจริง เสน่ห์ของเราจะเปล่งประกายอย่างถึงที่สุดแต่ต้องท�าด้วยใจจริงไม่ใช่ท�าเพียง
เพราะต้องการให้คนอื่นชื่นชมและปรบมือให้ เพราะการท�าเพื่อให้ได้รับค�าชมเป็นการท�าเพื่อตัวเองเท่านั้น
๘. รักในสิ่งที่ตัวเองเปน เริ่มต้นจากยอมรับว่าบนโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ต้องเรียนรู้วิธีการแก้ให้ตรงจุดและถูกวิธีเท่านั้น สิ่งส�าคัญคือต้องยอมรับใน
ข้อบกพร่องของตนเองเพื่อจะได้มองเห็นมันได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ รักตัวเองในแบบที่เป็น ไม่ต้องพยายามท�าตัวโดดเด่นเพื่อ
แข่งกับใครให้เหนื่อย คนที่เป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์เสมอ
๙. ทําทุกอย่างให้เต็มที่
คนทีท่ า� อะไรเต็มทีม่ กั ได้ผลลัพธ์มากกว่าทีค่ าดหวังเสมอ เช่นการใช้ความรูค้ วามสามารถในการท�างาน สิง่ เหล่านีน้ อกจากจะช่วยให้
มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นแล้ว การท�าทุกอย่างด้วยความเต็มที่ยังท�าให้เราได้รับสิ่งที่ดีกลับมาในชีวิตด้วย
ความรักอยู่รอบๆ ตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือเปล่า ในเดือนแห่งความรักนี้ ไม่ส�าคัญว่าจะได้ของขวัญจากใคร หรือ
ได้กุหลาบกี่ดอก แต่ส�าคัญตรงที่ วันนี้ เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วหรือยัง สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ
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