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สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏทุกทาน พบกันในครัง้ นีด้ ว ยวาระอันสําคัญยิง่ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ “แมของแผนดิน มิง่ ขวัญของชนชาวไทย” ดวยพระเมตตา
กอเกิดโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขใหแกราษฎร
ทัว่ แควนแดนสยาม ปรากฎเดนชัดไปยังนานาอารยประเทศ ยังความปลาบปลืม้ แกพสกนิกรอยางหาทีส่ ดุ มิได ปวงขาบาทราชภัฏเชียงใหม
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สําหรับพิงคราชภัฏฉบับนีด้ งั ทีไ่ ดแจงใหทกุ ทานไดรบั ทราบมาโดยตลอด ถึงการจัดงาน “๗ ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย
ราชภัฏเชียงใหมเทิดไทปน ราชัน” ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป ในปพุทธศักราช ๒๕๕๙ ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผูส นใจเขารวมงาน พรอมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมการประกวดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะไดจัดขึ้น ณ อาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม พื้นที่เวียงบัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยพรอมเพรียงกัน
ทายนี้มีเรื่องนายินดีที่ ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
ไดรับคัดเลือกจากรัฐบาลกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนวยงาน The United State Agency for International
Development (USAID) และสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ใหเปนตัวแทนผูเ ชีย่ วชาญดานพลังงานจากประเทศไทย เขารวมโครงการ
ASEAN – U.S. Science and Technology Fellows Program เพื่อเสริมสรางความรูและพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห
ในกระบวนการสรางและประยุกตใชนโยบาย ในการพัฒนานโยบายระดับประเทศและสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ในภูมภิ าคอาเซียน (ASEAN) ใหเกิดความยัง่ ยืนอยางเปนรูปธรรม ในการนีท้ ง้ั สองหนวยงานยังไดเสนอชือ่ ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค
ตอกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย เพือ่ คัดเลือกใหเปนตัวแทนนักวิทยาศาสตรหญิงหนึง่ เดียวของประเทศ
เขาชิงรางวัล The ASEAN – U.S. Science Prize for Women ซึ่งจะไดมีการประกาศผลและมอบรางวัลในการประชุม
รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรแหงอาเซียน ในเดือนสิงหาคมนี้ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จึงขอเชิญชวนทุกทาน
รวมใหกําลังใจกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ในการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและประเทศไทยตอไป
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สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดกําหนดใหวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนวันออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงบทบาทหนาทีข่ องสถาบันอุดมศึกษา
ในการมีสว นรวมขับเคลือ่ นภารกิจทีส่ าํ คัญของประเทศชาติ จึงไดจดั การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “รางรัฐธรรมนูญ เพือ่ ปวงชนชาวไทย”
เพือ่ เปนการสรางความรูค วามเขาใจตอรางรัฐธรรมนูญแกประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม โดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธแี ละกลาวตอนรับ นายมีชยั ฤชุพนั ธุ ประธานกรรมการ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม กรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายคํานูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และนายปรีชา บัววิรัตนเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการสัมมนาครั้งนี้ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดบรรยายพิเศษเรื่อง
“ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ”, “สาระสําคัญและเรื่องนารูในรางรัฐธรรมนูญ” และการบรรยายพิเศษพรอมชี้แจง
เรื่อง “ประเด็นคําถามพวง” ตามลําดับ ในการนี้ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คณะผูบริหาร
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมรับฟงและยังไดรับความสนใจจากผูแทนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหมเขารวมรับฟงกวา ๑,๓๐๐ คน
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อาจารยพุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พรอมดวย
คณาจารยเจาหนาที่รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ถวายความจงรักภักดีในหลวงของปวงชนชาวไทย เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ ๗๐ ป เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยแมฮองสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน

รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ให เ กี ย รติ เ ป น ประธานในพิ ธ ี ป  จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ทุ น โครงการความร ว มมื อ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับ October ๖ University ภายใต
โครงการพัฒนานักศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ใ ห มี ค วามรู ค วามเขาใจ
ดานภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา รุนที่ ๒ เมื่อวันเสารที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ ห อ งประชุ ม เอื ้ อ งสายม า นพระอิ น ทร อาคารเทพรั ต นราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ยังไดใหเกียรติมอบ
ใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาและใหแงคิดการนําประสบการณทไ่ี ดรบั จากโครงการ
มาปรับใชเพื่อประสิทธิภาพในดานการศึกษาและการตอยอดสูการทํางานประกอบ
วิชาชีพในอนาคต

อาจารยถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนขาวเพื่อการประชาสัมพันธ”
โดยมีนายชัยพินธ ขัติยะ หัวหนาศูนยขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ
ประจําจังหวัดเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายพิเศษเรือ่ ง “เขียนขาว
อยางไรใหโดนใจสือ่ มวลชน” และนํากิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเขียนขาวสือ่ มวลชน” ไดรบั ความ
สนใจจากผูแทนหนวยงานทั้งคณะ สถาบัน ศูนยสํานัก เขารวมโครงการจํานวน ๓๓ คน
ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธแี หเทียนพรรษา
นําพาอิ่มใจ เทิดไท “ใตรมพระบารมี ๗๐ ป แหงการครองราชยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ฯ” เนือ่ งในประเพณีเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๙ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามใหคงอยูสืบไปโดยมีพิธีแหเทียนพรรษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสูวัดกูเตาโดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวยคณะผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมพิธเี มือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดกูเ ตา
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี
เปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมรมิ อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม และมีการบรรยายเรือ่ ง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาใหม โดย พระครูสิริปริยัตยานุศาสก, พระมหา
ดร.ดวงจันทร คุตตสีโล เจาอาวาสวัดพันแหวน ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเชียงใหม
การบรรยายงานวิชาการ โดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผูอ าํ นวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และการบรรยายงานกิจการนักศึกษาและระบบบันทึกกิจกรรมโดย ผศ.สุกญ
ั ญา
คํานวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนการใหคําแนะนํา
การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากผูบริหารงานกิจการนักศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม กลาวใหโอวาทแกนกั ศึกษาในโครงการสานตอความรวมมือทางวิชาการ (MOU)
กับสถาบันการศึกษาในประเทศไตหวัน : การแลกเปลีย่ นประสบการณทางวิชาการและ
วัฒนธรรมสําหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย National Chin – Yi University of
Technology (NCUT) ประเทศไตหวัน จํานวน ๘ คน ประกอบดวยนักศึกษาภาควิชา
ภาควิชานิเทศศาสตร ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชาบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหวางประเทศ) ณ หองประชุมเอือ้ งสําเภางาม ชัน้ ๒ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
(อาคาร๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๓
มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ทัง้ นี้ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มอบหมายใหอาจารยรจนกร แบงทิศ อาจารยศุภทัต แดงเครื่อง
อาจารยรกั ษิณา พวงลํา อาจารยกนั ตา ตันนิยม นํานักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน ๘ คน เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมในโครงการ ๒๐๑๖ CMRU-NCUT
Exchange Program ระหวางวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ National
Chin-Yi University of Technology ประเทศไตหวัน โดยไดรบั เกียรติจาก Dr.Ching-Te Wang,
Dean of The College of Management ในการกลาวตอนรับและปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดงาน “ ๔ ทศวรรษ
สํานักศิลปะและ วัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม เทิดไทปน ราชัน” เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ เรือนอนุสารสุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดรบั เกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ
ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธี พรอมดวย
เจานายฝายเหนือ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา คณาจารย ครู บุคลากร
นักเรียนและนักศึกษาเขารวมงาน การจัดงานดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมเฉลิมฉลอง
การครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗ ทศวรรษ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และเฉลิมฉลอง
การครบรอบ ๔๐ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทีเ่ ริม่
จากศูนยศลิ ปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๙ จนถึงปจจุบัน
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สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานคะ พบกันเชนเคยกับเรื่องเลาหลากหลายรอบรั้วดําเหลืองในครั้งนี้มีเรื่องราว
ของโครงการทีส่ าํ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจดั ขึน้ ภายใตชอ่ื “โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี”
โดยแบงเปน ๒ รุน รุนที่ ๑ ดําเนินกิจกรรมวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และรุนที่ ๒ วันที่ ๑๓ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ อาคารทีพ่ กั สวัสดิการกองทัพอากาศ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ โครงการดังกลาวจัดขึน้ เพือ่ ใหบคุ ลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี
เกิดการพัฒนาความรูแ ละทักษะทีจ่ าํ เปนตอการปฏิบตั งิ าน มีความรูค วามเขาใจยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบจรรยาบรรณสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใตระบบการบริหารจัดการขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนําความรูม าพัฒนางานของตนเองใหมคี วามพรอมและทันสมัยนําไปปรับใชในการปฏิบตั งิ านได
ตัวแทนบุคลากรที่เขารวมโครงการในครั้งนี้รูสึกอยางไรที่ไดรวมกิจกรรม และโครงการนี้ใหอะไรกับเขาและเธอบางไป
ติดตามพรอมกันคะ
เริ่มตนที่วิศกรหนุมจากกองอาคารสถานที่ “โชค” ธนะโชค สันตสวัสดิ์ หัวหนาหนวย
ซอมบํารุงและสาธารณูปการ เอยถึงความรูสึกในการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้วา “สําหรับวันนี้
รูสึกดีใจที่ไดรวมกิจกรรมเพราะไดพบเพื่อนพี่นองจากหลายๆ สวนงานภายในมหาวิทยาลัย
ไดทํากิจกรรมรวมเพื่อสรางความสามัคคี ไดรับความรูจากทานวิทยากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
คําแนะนําในการทํางานอยางมีความสุข ทํางานอยางไรใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะและ
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สวนกิจกรรมที่ชอบที่สุดคือตอนที่มีการแบงกลุมทํากิจกรรม
ตามฐานตางๆ เพราะแตละฐานเราจะตองใชเทคนิคที่แตกตางกันออกไปและที่สําคัญตองใช
ความสามัคคีภายในกลุมเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่ถูกกําหนดในแตละฐาน รูสึกประทับใจ
ที่กิจกรรมเหลา นี ้ ช ว ยให พ วกเรามี ค วามสามั ค คี ก ั น มากขึ ้ น มี โ อกาสแชร ค วามคิ ด ร ว มกั น
เกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน มีทั้งผูนํา – ผูตาม อยากใหสํานักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมแบบนี้
ขึ้นอีกเพราะเปนกิจกรรมที่ดีมากครับรูสึกประทับใจมาก”
ทางดานบุคลากรทีเ่ ปนทีเ่ คารพนับถือของชาวราชภัฏเชียงใหมอกี หนึง่ ทาน “ลุงพัฒน”
ประพัฒน ดวงแสง ผูปฏิบัติงานเกษตร กองอาคารสถานที่ กลาววา “การเขารวมสัมมนาใน
ครั้งนี้สิ่งที่ประทับใจคือเปนกิจกรรมที่ทําใหไดรับความรูหลายอยางไดเพื่อนใหมๆ ที่โดยปกติ
ตอนอยูที่มหาวิทยาลัยอาจไมคอยไดพูดคุยกันกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหเราไดคุยกันไดรูจักกัน
มากขึ้นมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกัน อีกทั้งยังไดขอคิดดีๆ จากผูบริหารที่ใหเกียรติเปน
วิทยากรซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานไดก็จะนําความรูใหมๆที่ไดในวันนี้ไปตอยอด
ในการทํ า งานของเราจุ ด ใดที ่ ย ั ง เป น จุ ด อ อ นก็ จ ะพั ฒ นาแก ไขให ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น เพื ่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ของเราครับ”
๖6 ๖ P I PN IGN GR ARJAAJBAHBAHTA T

พิงค์พิรงาชภั
ค์ราชภั
ฏ ปีฏที่ ปี๑๓
ที่ ๑๓
ฉบับฉบัที่ บ๘ที่ ประจำ
÷ ประจำ
าเดือาเดื
นสิองน¡ร¡®าคม
หาคม ๒๕๕๙
๒๕๕๙

ดานหนุม นักวิชาการศึกษา “ตาย” คมสันต บังคมเนตร กองพัฒนา
นักศึกษา เอยดวยนําเสียงนุมนวลวา “โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี
เพราะทําใหบุคลากรเกิดความสามัคคี มีความเปนนําหนึ่งใจเดียวกัน ชวย
กันทํากิจกรรมใหสาํ เร็จลุลว ง สิง่ สําคัญคือทําใหไดตระหนักและเห็นคุณคาการ
ทํางานเปนทีมการเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจ
ความประทับใจของผูรับบริการสําหรับตนเองแลวจะไดนําความรูท่ไี ดรับจาก
วิทยากรไปพัฒนาตน พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จในงาน
และขององคกรตอไป”
สวน ปอลิน นัยนา “ปอลิน” นักวิชาการคอมพิวเตอร กองนโยบายและแผน กลาววา
“รูสึกดีใจที่ไดเขารวมโครงการ เพราะทําใหไดเปดโลกทัศนใหมๆ ไดพบปะทําความรูจักกับเพื่อน
ตางหนวยงาน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการประสานความรวมมือและการทํางานรวมกันในอนาคต
จากกิจกรรมที่คณะวิทยากรไดจัดขึ้นนั้นทําใหการเกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณการ
ทํ า งานซึ ่ ง กั น และกั น ได เรี ย นรู  ก ารทํ า งานผ า นการทํ า กิ จ กรรม ซึ ่ ง ตนเองจะได น ํ า มาปรั บ ใช
ในการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีคะ”

สําหรับ “แพน” เกศริน จันทรอาย นักวิชาการคอมพิวเตอร กองกลาง เอยเสียงใสวา
“รูสึกยินดี และดีใจที่ไดเขารวมโครงการ การรับฟงบรรยายจากวิทยากรทําใหเขาใจการปฏิบัติงาน
ดานการบริการที่ดีซึ่งสามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี รวมถึงการทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข ซึ่งเมื่อเราทํางานอยางมีความสุขแลว งานที่ทําก็จะประสบความสําเร็จ ผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจก็จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอหนวยงานและตอมหาวิทยาลัยของเรา
อีกดวย”
ปดทายที่ “เป” อนุพงษ วรรณะ หัวหนางานบัญชี กองคลัง เอยถึงการรวมกิจกรรมวา
“ในการเขารวมกิจกรรมของสํานักงานอธิการบดี มีความรูส กึ ดีใจทีไ่ ดรว มเพราะเปนการรวมตัว
ของพี่นองชาวสํานักงานอธิการบดี หลังจากที่ในชวงเวลาปฏิบัติงานตางคนตางปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาทีข่ องแตละฝายการไดรว มกิจกรรมโครงการนีท้ าํ ใหไดมโี อกาสพบปะเพือ่ นรวมหนวยงาน
มีโอกาสไดทํากิจกรรมดวยกัน เปนโครงการที่ดีมากครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํากิจกรรม
ชวงบายทําใหผมไดเห็นพลังแหงความสมัครสมานสามัคคี ความมีนําใจ ความเปนนําหนึ่ง
ใจเดียวกัน ขอคิดที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมนี้สามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดจริง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจะดําเนินงานใหสําเร็จนั้นความสามัคคีคือสิ่งสําคัญอยางมาก แมวา
เสร็จจากกิจกรรมนี้ไปเราจะตองแยกยายกันไปทําหนาที่ในหนวยงานของตนแตเราก็ยังเปน
พี่นองสํานักงานอธิการบดี เปนครอบครัวเดียวกันครับ”
ในการทํางานแนนอนวาตองพบเจออุปสรรค แตสิ่งที่สามารถชวยใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายไดนั้น
คือความพยายาม ความมุงมั่น ตั้งใจ และความสามัคคีของทุกคนในองคกร ดังคํากลาวที่วา “สามัคคีคือพลัง”
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รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาบทความทางวิชาการเพือ่ สังคม” ณ หองประชุมเอือ้ งคํา ชัน้ ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาบทความทางวิชาการเพือ่ สังคม” ไดรบั เกียรติจากศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญ – หลง
อดีตผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และ รศ.กาญจนา แกวเทพ บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ของสํานักกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผเู ขารับการอบรมมีความรูแ ละทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการเพือ่ สังคม นําความรูท ไ่ี ดรบั
ไปเขี ย นบทความทางวิชาการไปประยุกตใช เ พื ่ อ เสนอผลงานทางวิ ช าการได และให ม ี ผ ลงานการนํ า เสนอบทความ
ทางวิชาการเพื่อสังคมที่มีคุณภาพตีพิมพในวารสารที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยไดรับความสนใจจากคณาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และคณาจารย บุคลากร ผูสนใจจากสถาบันตางๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
และโรงเรียนเทศบาล ๑ ทุงฟาบดราษฎรบํารุง รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน
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รอบรัว้ ดําเหลืองฉบับนี้ เริม่ ตนดวยโครงการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหมจัดขึ้นภายใต
ชื่อโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหมรองรับอาเซียน”
ผศ.สุกญ
ั ญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงาน
เชี ย งใหม ร องรั บ อาเซี ย น” ณ ห อ งประชุ ม เอื ้ อ งสามปอยหลวง
อาคารราชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
โดยมีนางเยาวภา พิบูลยผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม เปนผูกลาวรายงาน ในการนี้ยังมีคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และคณะจากสํานักจัดหางานจังหวัดเชียงใหมรวมเปนเกียรติในพิธี
การจัดอบรมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหมรองรับอาเซียน” เกิดขึ้นจากความรวมมือของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ดานโครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม เพื่อรวมดําเนินการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูวิชาชีพดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยความเปนมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนใหมีความสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ได โดยจัดอบรมจํานวน ๒ รุน รุนละ ๒๒๕ คน ประกอบดวยการอบรม
การเตรียมความพรอมแรงงานเชียงใหมสูอาเซียน ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง และจัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาตางประเทศระยะเวลา
๓๐ ชั่วโมง มีระยะเวลาดําเนินการในวันที่ ๑๓ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ต อ เนื่ อ งด ว ยข า วอั น น า ภาคภู มิ ใจจากหนู น อ ยคนเก ง
จากรัว้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทไ่ี ดสรางชือ่ เสียง
ใหกับประเทศไทยดวยการควารางวัลระดับชาติ ผศ.เยี่ยมลักษณ
อุดาการ ผูอ าํ นวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปดเผยวา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดสง
ตัวแทนนักเรียน ไดแก ด.ญ. ฟตตรี้ เซะบากอ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ ๕ ซึ่งเปนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทย
เพือ่ เขารวมการแขงขัน Asian Junior Cheerleading Championships
ครั้งที่ ๓ ณ สนาม Yoyogi Stadium กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
เมือ่ วันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ า นมา โดยผลการแขงขัน
ปรากฎวาไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ สรางชือ่ เสียงใหกบั ประเทศ
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
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สาธารณรัฐฟลิปปนสอยูภายใตอิทธิพลของตะวันตกกอนที่จะมีโอกาสพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
อยางจริงจัง อีกทั้งประชาชนยังมีหลายเชื้อชาติและมีภาษาที่แตกตางกันดังนั้นวัฒนธรรมของชาวฟลิปปนสจึงมี
ความหลากหลายอยางยิง่
อิทธิพลหลักๆ ทีส่ ง ผลตอศิลปวัฒนธรรมของฟลปิ ปนสกค็ อื จีน สเปน และสหรัฐอเมริกา โดยอิทธิพลจากจีนทีเ่ ห็น
เดนชัดคือเรื่องอาหารการกิน อยาง “ปนชิต” เปนผัดหมี่ที่ผัดกับเครื่องตางๆ สวนอิทธิพลของสเปนเปนความเชื่อ
ในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งสงผลสําคัญตอประเพณีและการดําเนินชีวิตของชาวฟลิปปนส นอกจากนั้น
ดานภาษามีการใชคาํ ของภาษาสเปนมาตัง้ ชือ่ ตางๆ อาทิ นามสกุล ชือ่ ถนน ชือ่ เมือง เปนตน สําหรับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
นั้นไดแกการใชภาษาอังกฤษ ความนิยมอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูด การเลนบาสเกตบอล และการเลนดนตรี เปนตน
เทศกาลและประเพณีทส่ี าํ คัญ เชน “เทศกาลแหพระเยซูดาํ ” (Black Nazarene) ซึง่ จะจัดขึน้ ทุกวันที่ ๙ มกราคม
ของทุกป ชาวฟลปิ ปนสผนู บั ถือศาสนาคริสตนกิ ายโรมันคาทอลิกตางก็หลัง่ ไหลมารวมตัวกันเนืองแนนและมีความเชือ่ วา
หากไดสัมผัสรูปสลักพระเยซูดําจะมีปาฏิหาริยเกิดขึ้นในชีวิต “เทศกาลดินาญัง” (Dinayang) ที่เมืองอีโลอีโล มีขึ้นใน
วันอาทิตยที่ ๔ มกราคม ของทุกป จัดขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองใหแกนักบุญซานโต นีโญ
ดานศิลปะการแสดงการละเลนฟลปิ ปนสมกี ารแสดงพืน้ เมืองทีน่ า สนใจ เชน “คาริโนซา” (Carinosa) ซึง่ เปนระบํา
พืน้ เมืองทีไ่ ดรบั อิทธิพลมาจากสเปน คาริโนซา แปลวา “คูร กั ” หรือ “ทีร่ กั ” เวลาเตนรําก็จะจับคูก นั ระหวางชาย – หญิง
โดยฝายหญิงใสชดุ “Maria Clara” และถือพัดหรือผาเช็ดหนาแลวรายรําแสดงทาทางเขินอายซึง่ บทเพลงทีใ่ ชประกอบการ
รายรําเปนการบรรยายชมความงามของหญิงสาว สวน “ตินิกลิง” (Tinikling) ระบําประจําชาติของฟลิปปนส ซึ่งเปน
การระบําแบบชนเผาพื้นเมืองที่ใชไมไผสองลํามาตีกระทบกัน โดยผูเตนจะกาวขาเตนเปนจังหวะระหวางไมสองลํานั้น
ตองอาศัยความเชีย่ วชาญและการฝกฝนโดยผูเ ตนตองมีความรวดเร็วและความแมนยํา
ในครัง้ หนามาติดตามเรือ่ งราวศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสิงคโปร เมืองแหงพหุสงั คมกันนะคะ
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ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก
วารสารวัฒนธรรม ปท่ี ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน
PING RAJABHAT
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานคะ รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ในครั้งนี้กลับมาพบทานผูอานทามกลางสายฝน
ที่โปรยปรายในวสันตฤดู นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพที่ตองดูแลเพื่อปองกันโรคตางๆ ที่มากับฝนแลว สิ่งสําคัญอีกประการ
ที่ตองเตรียมรับมือคือเรื่องของไฟฟา เพราะในชวงฤดูฝนมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเกิดไฟดูดโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่อาจเกิด
นําทวมขังหลังฝนตก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรระมัดระวังในการใชเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่มัก
ตัง้ อยูใ นบริเวณทีม่ คี วามชืน้ เชน เครือ่ งซักผา ตูก ดนาํ เครือ่ งทํานาํ อุน เปนตน พิงคราชภัฏมีวธิ เี ตรียมความพรอมเพือ่ ความปลอดภัย
ในการใชเครื่องใชไฟฟาในฤดูฝนมาฝากกันคะ

กรณีเกิดไฟฟารั่วฉับพลันตอนนําทวม ใหรีบสับสวิทซควบคุมกระแสไฟลงทั้งหมดเพื่อปองกันไฟรั่วและหลีกใหหาง
จากกระแสไฟฟาหรือตัวจายกระแสไฟฟาซึ่งโดยทั่วไปแลวความแรงของกระแสไฟฟาที่รั่วในนํานั้นจะขึ้นอยูกับระยะทางสามารถ
ตรวจสอบไดโดยเอาดานหลังมือสัมผัสบริเวณนั้นไมควรใชดานหนาของมือเพราะเวลาโดนไฟฟาดูดเรามักจะกํามือ
 อุปกรณเครื่องใชไฟฟาเมื่อถูกน  ํ า ทวม หากจําเปนตองนํามาใชใหมควรรอใหแหงกอนและสํารวจใหแนใจวาไมมีเศษ
หิ น ดิ น ทราย ติ ด ในตํ า แหน ง สํ า คั ญ ในการทํ า งานแต ห ากเห็ น ว า เครื ่ อ งใช ไ ฟฟ า เหล า นั ้ น ชํ า รุ ด ไม ค วรเสี ่ ย งนํ า มาใช ง าน
เพราะอาจเกิดอันตรายได
 หลักการปองกันไฟฟาดูด หากจะเสียบปลั๊กอุปกรณตางๆ ตองมั่นใจวาตัวเราไมใชฉนวนไฟฟา โดยการใสรองเทายาง
และทํารางกายใหแหงสนิท ไมเปยกชื้นและที่สําคัญกวานั้นคือตองทําการเสียบปลั๊กดวยความระมัดระวังไมประมาท
 การเตรียมการเมือ
่ คาดวาจะเกิดนําทวม เมือ่ พบวาฝนตกหนักหรือใกลจะตกหนักสิง่ ทีต่ อ งทําคือ ปดสวิทซตวั เบรกเกอร
เพื่อปองกันกระแสไฟฟาเขาสูเครื่องใชไฟฟา
 หากพบผูถูกไฟฟาดูด ผูเขาทําการชวยเหลือหามสัมผัสกับรางกายผูถูกไฟฟาดูดโดยตรง ควรหาฉนวนไฟฟาหรือ
อุปกรณแข็งที่ไมนําไฟฟามาใชดึงตัวผูถูกไฟฟาดูดออกจากจุดกําเนิดไฟและหลังจากชวยเหลือแลวผูถูกไฟดูดอาจหมดสติ
กลามเนื้อเกร็ง ใหทําการปมหัวใจพรอมทั้งผายปอดแบบตอเนื่องแลวรีบนําสงโรงพยาบาล


อยางไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดคือการปองกันและเตรียมความพรอมแตเนิ่นๆ เชน การตรวจสอบระบบไฟฟาภายใน
บานไมใหเกาเกิน ๑๐ ป ทั้ง สายไฟ ตัวจายไฟ สวิทซไฟ เพราะฉนวนอาจมีการเสื่อมสภาพและการติดตั้งเตาเสียบไฟ
ควรอยูหางจากพื้นบานอยางนอย ๒๐ เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัยคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก www.chiangmaiaircare.com
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : http://teen.mthai.com/ และ http://tsmorder.com/
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รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธถี วายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแมดีเดน - ลูกกตัญู ประจําป ๒๕๕๙ ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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