


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตรบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

และนอมเกลานอมกระหมอมสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีม่ตีอพสกนกิรชาวไทย

 โดยเชาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๙ น. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

นําอดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส คณะผูบริหาร คณาจารย นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน จํานวนกวา ๑,๕๐๐ คน 

รวมพิธีทําบุญตักบาตรบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) อยางพรอมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ดวยการตักบาตรขาวสารอาหารแหง แดพระสงฆจํานวน ๘๙ รูป จาก ๙ วัดในจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 

วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง วัดดับภัย วัดขวงสิงห วัดกูเตา วัดอินทขีล วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวขวง) วัดโลกโมฬ 

วดัเชยีงโฉม และวดัดวงด ี เพือ่ถวายเปนพระราชกศุลและนอมเกลานอมกระหมอม สาํนึกในพระมหากรณุาธิคุณพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีตอพสกนิกรชาวไทย

 ในการนี้ไดรับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม – ลําพูน – แมฮองสอน (ธ) เจาอาวาส 

วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง เปนประธานสงฆ



ราชภัฏนอมสํานึกพระมหากรุณาธิคุณ

รัชกาลที่ ๙ รวมกิจกรรมตั้งปณิธานทําดี ๔
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รอบรั้วดําเหลือง ๙
เปดประตูสูอาเซียน ๑๐
รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ๑๑
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อาจารยถนัด  บุญชัย
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานครับ ผมขอเร่ิมตนดวยการแจงสถานการณของมหาวิทยาลัยใหทราบโดยท่ัวกันวา ทานอธิการบดี รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย 

ไดครบวาระการดํารงตําแหนงสี่ป เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ที่ผานมา และกอนหนานั้นสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

ไดมีมติเลือกใหทานดํารงตําแหนงอธิการบดีตอไปอีกวาระหน่ึงแลวและไดเสนอเร่ืองไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

แตงตั้ง แตขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินการที่ยังไมแลวเสร็จทําใหการโปรดเกลาฯ แตงตั้งไมสามารถดําเนินการไดทันภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

จึงทําใหไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดวยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงไดมีมติแตงตั้งใหผมเปนผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีแตตองไดไมเกิน ๑๘๐ วัน 

 อยางไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ จะไดดําเนินตอไป ท้ังน้ี ผมขอความรวมมือ รวมแรง รวมใจจากคณะผูบริหาร 

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาคมทุกภาคสวน ไดปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

ท่ีจะถึงน้ีประชาคมทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดรวมกันปฏิบัติภารกิจอันย่ิงใหญ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับเกียรติ

อยางสูงยิ ่งในการที ่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู ส ําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๙ ที ่จ ัดขึ ้น

ในวันท่ี ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นับเปนความภาคภูมิใจ 

ของประชาคมชาวราชภัฏที่จะไดมีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสําหรับบัณฑิต

P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจากอธ�การบดี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงนับไดวาเปน

มหาวิทยาลัยแหงแรกท่ีบัณฑิตไดรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ขณะเดียวกัน ในสวนของการฝกซอม 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ ๔๐ จะมีขึ้นในวันที่ ๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐

 ทั้งนี้ มีเรื่องสําคัญที่จะขอแจงใหทุกทานไดรับทราบมหาวิทยาลัยของเราไดรับการตอบรับจาก คุณพรชัย จุฑามาศ 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการพิจารณาใหจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการอนุรักษ

      พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - มร.ชม.)

          ดวยผลงานที่มหาวิทยาลัย ไดสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มาอยางตอเนื ่องนั ่นเอง

             ประกอบกับมีพื ้นที ่เหมาะสมสะดวกในการติดตอประสานงาน มีบุคลากรที ่มีความพรอมใหความรวมมือ

                 ในการถายทอดความรูและประสบการณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ี



ราชภัฏนอมสาํนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ 
รวมกิจกรรมตั้งปณิธานทาํดีถวายเปนพระราชกุศลแดพอหลวงของปวงชนไทย

 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผูทรงเปนศูนยรวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ 

พระราชกรณียกิจของพระองคตลอด ๗๐ ป แหงการครองราชย สงผลใหคนไทยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีมีความรมเย็นเปนสุข 

จวบจนทุกวันนี้ นับจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทุกภาคสวนตางรวมแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่ ๙ ทรงมีตอปวงชนชาวไทย                                     

 โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรวมพิธีนอมรําลึกวันพระบิดาฝนหลวง

เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป ๒๕๕๙ ณ ลานหนาสํานักชลประทานท่ี ๑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี 

นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีวางพานพุมดอกไมสดและลงนามแสดงความอาลัยเพ่ือ 

เปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช องคพระบดิา

แหงฝนหลวงที่ทรงริเริ่มการทําฝนหลวงบรรเทาความทุกขยากของพสกนิกรจากวิกฤตภัยแลง ดวยทุมเทพระวรกาย ในการคิดคนวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี การทําฝนหลวงจนประสบความสําเร็จ นับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เปนตนมา 

 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 

นํานักศึกษามหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี” ถวายสัตยปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรองเพลงสรรเสรญิ

พระบารม ีรวมกบัพีน่องนกัเรยีนนกัศกึษาจากสถาบนัอืน่ๆในจังหวดัเชียงใหม ณ โรงเรยีนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม โดยมีนายพุฒิพงศ 

ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีและนํากลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ 

 สําหรับนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมไดรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

แดในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ผานผลงานภาพวาดจากความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

โดยภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดจัดแสดงผลงานนักศึกษา

ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ภายใตชือ่ “พอหลวงของเรา” เพือ่ใหนักศกึษาสาขาศลิปศกึษา หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ไดรวมแสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละรวมแสดงความอาลยั 

ผานผลงานภาพวาดกวา ๔๐ ผลงาน โดยจัดแสดงผลงานไปแลวเมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ ศาลารมโพธิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ผานผลงานภาพวาดกวา ๔๐ ผลงาน โดยจัดแสดงผลงานไปแลวเมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ ศาลารมโพธิ์ 

 ดานหนวยงานภายใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

จับมือรวมกับภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม และเหลากาชาดจังหวัด

เชียงใหม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ปญญาสมวาร 

ครบ ๕๐ วัน แดพระบาทสมเด็จ พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชและชวยเหลอืชวีติ 

เพื่อนมนุษย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

โดยมคีณาจารย นกัศกึษา บคุลากร และประชาชนสนใจรวมบริจาคโลหติเปนจาํนวนมาก

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏ เชี ย ง ใหม  จั ด โคร งการอบรม 
เชิงปฏิบัติการสงเสรมิการพฒันาบคุลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสงูขึน้ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ แกบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนนุของมหาวทิยาลยั จาํนวน ๒๙๐ คน เพ่ือเปดโอกาสและ
แนะแนวทางในการพัฒนางานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ในสายงานของตนเองเพื่อกาวสู ระดับตําแหนงที่สูงข้ึนอันเปน
ประโยชนตอตัวบุคลากรและดานการพัฒนางานในหนวยงาน
ของสถาบัน ท้ังนีไ้ดรับเกยีรติจากคณุเสถยีร คามศีกัด์ิ อดตีบคุลากร 
เชี่ยวชาญ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ คุณปภาณภณปภังกรภูรินท บุคลากรชํานาญการ หัวหนา
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนวิทยากร
บรรยายเร่ืองหลกัการ กรอบแนวคดิ เทคนคิการเขยีนคูมอืปฎบิตังิาน 
จากงานประจาํ พรอมท้ังฝกปฏบิติัการวางกรอบแนวคดิการนาํเสนอ 
ผลงานแกบคุลากรมหาวทิยาลยั โดยการอบรมดงักลาวไดจดัแบงออก 
เปน ๒ กลุม บุคลากรสายวชิาการ จดัอบรมเมือ่วนัที ่๑๖ - ๑๗ พ.ย. 
ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม บุคลากรสายสนับสนุนจัดอบรม 
ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว 
จ.เชียงใหม

 เมื่อวันเสาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
ชมรมศิษยเกา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม รวมเดนิขบวนในพธิทีอดกฐินสามคัค ีประจําป ๒๕๕๙ 
ยังวัดแมสา (หลวง) อําเภอแมริม จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่สรางบญุกศุล
รวมกัน อีกทั้งยังเปนการทํานุบํารุง พระพุทธศาสนาและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีชาวพุทธใหคงอยู ต อไป 
โดยรวมยอดกฐนิทัง้สิน้ เปนเงนิ ๕๓,๗๐๐ บาท

 นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร รวมกับองคการนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม จดัโครงการรณรงคสรางความปลอดภัย 
บนทองถนนในร้ัวมหาวทิยาลยั ภายใตหัวขอ “สะพานลอยทีถ่กูลมื” 
โดยจดักจิกรรมสะพานลอยสญัจร กจิกรรมโรดโชวสนทนาแลกเปลีย่น 
ความคิดกับเพื่อนนักศึกษาแตละชมรมในมหาวิทยาลัย ในการ
ขามถนนอยางถูกวิธีโดยใชสะพานลอยเพื่อเปนกระบอกเสียง 
ในการสื่อสาร สรางความเขาใจในกลุมเพ่ือนตอไปจนสามารถ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและลดอุบัติเหตุจากการขามถนนโดยไมใช
สะพานลอยไดในที่สุด โดยมีระยะเวลาดําเนินการรณรงค 
วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในฐานะหัวหนานักกีฬา นําทัพผู ควบคุมทีม 
ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และนกักีฬาของมหาวทิยาลยั เขารวมการ
แข  งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห  งประเทศไทย ค ร้ั งที่  ๔๔ 
“สุรนารีเกมส” รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
จาํนวน ๑๐๖ คน จาก ๗ ชนิดกฬีา โดยผลการแขงขนัรอบคดัเลือก 
นักกีฬาจากรั้วดําเหลืองสามารถฝาดานเขาสูรอบมหกรรมไปได 
๕ ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตซอลชาย – หญิง , บาสเกตบอลหญิง , 
วอลเลยบอลชายหาดหญิง , เซปกตะกรอหญิง และเปตอง         
ชาย – หญงิ ทัง้นีไ้ดสงนกักฬีา อกี ๗ ชนดิกฬีา ไดแก กรฑีาชาย - หญงิ 
,  เทควันโดชาย - หญิง , เทนนิส    ชาย - หญิง , เรือพายหญิง , 
มวยไทยชาย – หญิง , ดาบไทยชาย – หญิง และแฮนดบอลชาย 
– หญิง เขารวมชิงชัยในการแขงขัน จึงขอเชิญชวนรวมสงแรงใจ
แรงเชียรใหทัพนักกีฬารั้วดํา – เหลืองควาชัยชนะในการแขงขัน 
โดยลงสนามรอบถดัไปในระหวางวนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ - ๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

 ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการปนน้ําใจ
ใหนองตอเนื่อง ปที่ ๗ สานตอแนวคิดชวยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมถายภาพในชุดยูกาตะ เพื่อหารายได จัดซื้อ
เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณการเรียน แกเด็กและชาวบานในพื้นที่
ขาดแคลนยังโรงเรียนบานแมปาคี ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ในระหวางวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวน 
ผูสนใจรวมบริจาคสมทบทุน และรวมบริจาค เสื้อผา เครื่องนุงหม หนังสือ
เรียน หนังสือนิทานสําหรับเด็ก ของเลน อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา 
อาหารแห ง  นํ้ า ด่ืม ฯลฯ ได  ต้ั งแต บัดนี้  – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ ศนูยภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น อาคาร ๕ ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ นายยศวริศ แสนยาเกียรติคุณ หัวหนาโครงการ
ปนนํ้าใจใหนอง โรงเรียนบานแมปาคี  โทรศัพท ๐๙๗ – ๓๒๕ – ๑๔๗๐    

 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จับมือกลุมรวมประหยดัพลงังาน จัดการบรรยายในหวัขอ “๒๐๑๖ ปฏิบตังิายๆ 
ลดใชพลงังาน (ทางเลอืกใหมการใชพลงังานสะอาด)” เพือ่เปนการปลกูฝง 
จติสาํนกึใหตระหนกัถงึความสาํคญัในเรือ่งวกิฤตพลงังานและสภาวะโลกรอน 
ในปจจุบันและอนาคตพรอมทั้งใหผูเขารวมรับฟงสามารถนําขอมูลไป 
เผยแพรถงึการใชพลงังานทีถ่กูวิธีตอไป ทัง้นี ้ ไดรบัเกยีรตจิากคณุอธศินนัท 
ไทยเจริญ ผู จัดการ/วิทยากรเขตภาคกลาง เปนวิทยากรใหความรู  
ณ หองมนิเิธียเตอร สาํนกัดิจิทลัเพ่ือการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรเขารวมรับฟงการบรรยาย จํานวน 
๖๐ คน

  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จัดงาน “CMRU Library Fair ๒๐๑๖” ณ บริเวณลานดานหนาสาํนกั 
หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพือ่สงเสรมิการอานพรอมสนับสนนุ 
เพ่ิมพูนความรู ความคดิริเร่ิมสรางสรรค และเปดโอกาสใหอาจารย นักศกึษา 
บุคลากร และ ผูสนใจ ไดคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุด ในพื้นที่
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความสนใจและตรงกับสาขาวิชา 
ทั้งนี้ ผศ.สารุง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน โดยภายในงานจัดใหมีการเปดราน
จําหนายหนังสือ ตํารา สารคดี สื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรคและ
พัฒนาการสําหรับเด็กและเยาวชนจากสํานักพิมพ โรงพิมพ ตัวแทน
จําหนายหนังสือ กวา ๓๕ รานคา กิจกรรมชั้นหนังสือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการ 
“เปดกรุหนังสือดานศิลปวัฒนธรรม – ลานนาคดี”

 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผูบริหารและอาจารย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม นาํโดย ผศ.ดร.ปทมรศัมิ ์นาคนษิฐนนต  
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหการตอนรับ
ตัวแทนจาก ๓ มหาวิทยาลัยในตางแดน โดยไดมีโอกาสตอนรับ 
Dr.Hang Le รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัดุยตัน (Duy Tan University) 
ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อปรึกษาหารือการ
ขยายความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพดานการโรงแรมใหกวางขึ้น รวมทั้ง ยังไดตอนรับ Assoc.
Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education 
ประเทศญีปุ่น เพือ่หารอืโครงการแลกเปลีย่นระหวางสองมหาวิทยาลยั 
และคณะตัวแทนจาก Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการความร วมมือทางด านวิชาการร วมกัน 
(โครงการ ๒ + ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเดินหนา
ขยายความรวมมือดานวิชาการเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
ความรวมมือโครงการตางๆระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและเสริมทักษะประสบการณ และความรู
ของนกัศกึษาระหวางสถาบนัใหมแีนวคดิกวางไกลมากยิง่ขึน้

โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

ยกระดับบุคลากรสูการพัฒนาองคกรที่ดีขึ้น

วจก. รั้วดําเหลืองจัดกฐินสามัคคี

ทอดถวายวัดแมสา (หลวง) อ.แมริม จ.เชียงใหม

มร.ชม. รณรงคใชสะพานลอย

จัดโครงการ “สะพานลอยที่ถูกลืม”

นักกีฬารั้วดํา-เหลือง ผานศึกรอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ

มุงสู “สุรนารีเกมส”

ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรฯ

จัดตอเนื่องปที่ ๗ สานตอแนวคิด ทําดีชวยเหลือเด็กยากไร จ.เชียงใหม

มร.ชม.ปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก

“ปฏิบัติงายๆ ลดใชพลังงาน”

สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม จดังาน “CMRU Library Fair ๒๐๑๖” 

มุงสงเสริมการอาน สรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มร.ชม. เดินหนาขยายความรวมมือกับ

๓ สถาบันในตางแดน

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕



 กาลเวลาผันผานจนเดินทางมาสู เดือนสุดทาย

ของปพุทธศักราช ๒๕๕๙ อีกไมนานเราจะกาวขามผาน

หวงเวลาน้ีเพ่ือเขาสูศกัราชใหม โอกาสนีต้วัแทนคณะผูบรหิาร 

คณาจารย บคุลากรและนกัศกึษาชาวรัว้ดาํเหลอืงไดพรอมใจ 

สงคําอวยพรเพื่อกาวสูศักราชใหม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

แด ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม และท านผู อ าน 

พิงคราชภัฏทุกทานคะ 

 เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๐ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิไดขออัญเชิญ

บทเพลงพระราชนิพนธของพระองคผูสถิตอยูในใจของพสกนิกรตราบนิรันดร มาอวยพรแดทุกทาน

สวัสดีวันปใหมพา  ใหบรรดาเราทานรื่นรมย ฤกษยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม 

ตางสุขสมนิยมยินดี ขาวิงวอนขอพรจากฟา  ใหบรรดาปวงทานสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปรานี  ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย ใหบรรดาปวงทานสุขสันต 

ทุกวันทุกคืนชื่นชมใหสมฤทัย ใหรุงเรืองในวันปใหม  ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปจงมีสุขใจ  ตลอดไปนับแตบัดนี้ ใหสิ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรีดิ์

 สวัสดีวันปใหมเทอญ

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 “ตลอดป ๒๕๕๙ ที่ผานไปนั้น ทีมงานทั้งผูบริหารและบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาตางมุงมั่น

ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนเองในฝายสนับสนุนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่เต็มกําลัง 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายและพันธกิจที่ตั้งไว 

 ในวารดิถีขึ้นปใหมนี้ ผมในนามของคณะผู บริหารตลอดจนบุคลากรของสํานักฯ ขออาราธนา 

คณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศักดิสิ์ทธิท์ัง้หลาย โปรดดลบนัดาลใหทกุทานประสบแตความสุข ความเจรญิ มคีวามสขุกาย 

สขุใจ ประสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีมุ่งหวังทกุประการตลอดป ๒๕๖๐ นี ้และดาํเนนิชวีติอยางพอเพยีง มสีต ิรูหนาทีข่องตน 

ดวยการนอมนําพระราชดํารัสหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ ๙ เปนแนวปฏิบัติ อันเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่พระองคทรงมีตอปวงชน

ชาวไทยตลอดมา”

  เนือ่งในวาระดถีิขึน้ปใหม พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผมในนามนายกสโมสรอาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ขอใหคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกๆ ทาน มีความสุข มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและผมขอนอมนํา

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมของเราตอไป

 เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๐ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิไดขออัญเชิญ

อาจารยอํานาจ โกวรรณ

 “ตลอดป ๒๕๕๙ ที่ผานไปนั้น ทีมงานทั้งผูบริหารและบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาตางมุงมั่น

ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนเองในฝายสนับสนุนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่เต็มกําลัง 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายและพันธกิจที่ตั้งไว 

 ในวารดิถีขึ้นปใหมนี้ ผมในนามของคณะผู บริหารตลอดจนบุคลากรของสํานักฯ ขออาราธนา 

คณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศักดิสิ์ทธิท์ัง้หลาย โปรดดลบนัดาลใหทกุทานประสบแตความสุข ความเจรญิ มคีวามสขุกาย 

สขุใจ ประสบความสาํเรจ็ในสิง่ทีมุ่งหวังทกุประการตลอดป ๒๕๖๐ นี ้และดาํเนนิชวีติอยางพอเพยีง มสีต ิรูหนาทีข่องตน 

ดวยการนอมนําพระราชดํารัสหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ ๙ เปนแนวปฏิบัติ อันเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่พระองคทรงมีตอปวงชน

ชาวไทยตลอดมา”

  เนือ่งในวาระดถีิข้ึนปใหม พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ผมในนามนายกสโมสรอาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ขอใหคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกๆ ทาน มีความสุข มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและผมขอนอมนํา

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน

อาจารยวาที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง
นายกสโมสรอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

“ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นไดเสมอ

เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งใหพอกพูนลุกลามแกยาก

ขอใหทุกคนระลึกวา ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมได

ก็ชวยกันคิดกันแกหลายๆ คน หลายๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน

ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนความเจริญและความสําเร็จของงาน”

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 ในศุภวารดิถีข้ึนปใหมขออํานาจส่ิงศักดิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลใหผูบริหารคณาจารยบุคลากรและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประสบแตความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล

ในสิ่งอันพึ่งปรารถนา ทุกประการ ซ่ึงในโอกาสน้ีดิฉันขอเชิญชวนทุกทานนอมนําพระบรมราชโอวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลักการทํางานไว ๑๔ ขอ ดิฉันเชิญ

ชวน ใหทุกทานขอนอมนาํขอที ่๕ เรือ่งความตัง้ใจและขยนัหมัน่เพยีร มาใชเปนหลกัในการทํางานและการเรยีน 

ถาทุกทานมีความขยันและหม่ันเพียรทั้งในดานการทํางานและการเรียนจะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมของเรา เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและภาคภูมิใจในคําวา “ราชภัฏ” อันหมายถึงคนของพระราชา

 “ในศภุวารดถิขีึน้ปใหม ๒๕๖๐ ขออาํนาจสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลาย โปรดดลบันดาลใหบุคลากร 

นักศึกษาทุกคน พรอมครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล 

ในสิง่อนัปรารถนาทกุประการพรอมท้ังมุงทาํความดตีามพระบรมราโชวาทของพอหลวงรัชกาลที ่ ๙ ทีว่า 

“การทําดีนั้น ทํายากและเห็นผลชา แตกจ็าํเปนตองทาํเพราะหาไมความชัว่ซึง่ทาํไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพนูขึน้อยางรวดเรว็โดยไมทนัรูสกึตวั แตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกําลังใน

การเสริมสรางและสะสมความดี” จึงขอใหทานทั้งหลายพึงไดสํานึกถึงพระบรมราโชวาทของพระองค

ทานและยึดถือนํามาปฏิบัติใชในการดําเนินชีวิตในศักราชใหม” คุณสุนี พนันตา
ผูอํานวยการกองคลัง

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ผมขออาราธนาบารมีแหงพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเปนที่เคารพและสถิต

ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลาย พรอมบารมีครูบาเจาศรีวิชัยโปรดดลบันดาลใหคณาจารย บุคลากร

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกทาน จงมีความสุข ประสบแตสิ่งที่ดีในศักราชใหมที่จะมาถึงนี้

และมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป และเนื่องในปนี้เราทุกคนประสบเหตุการณที่นํามาซึ่งความโศกเศราโสมนัสเปนอยางยิ่ง 

นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย ลําดับที่ ๙ แหงราชวงศจักรี 

พระผูเปนมิ่งขวัญของปวงชาวไทยเราไดเสด็จสูสวรรคาลัย ผมอยากใหประชาชนชาวไทยนําเอาความโศกเศรานั้น

ไวในปเกา แตนาํคาํสอนของพระองคไปใชในการดําเนนิชวิีตตอไปขางหนา โดยการนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

มาใชในชีวิตประจําวัน ดวยการกินอยูอยางพอเพียงกับฐานะของตน รูจักการประมาณตน ไมใชจายฟุมเฟอย 

เพื่อจะได มีเงินเก็บ ชวยเหลือครอบครัวได และอยูอยางมีความสุข ดังคํากลอนที่ผมมอบใหนี้ 

“เมื่อปเกาพึ่งจะผานพนไป เริ่มปใหมดวยหัวใจที่สุขสันต

มีความสุขสบายทุกคืนวัน มีแบงกพันเต็มกระเปาสบายตัว”

 “ในศภุวารดถิขีึน้ปใหม ๒๕๖๐ ขออาํนาจสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลาย โปรดดลบันดาลใหบุคลากร 

นักศึกษาทุกคน พรอมครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล 

คุณธัญวรรณ  ศรีเดชะกุล
นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

คุณสุนี พนันตา
ผูอํานวยการกองคลัง

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ผมขออาราธนาบารมีแหงพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเปนที่เคารพและสถิต

ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลาย พรอมบารมีครูบาเจาศรีวิชัยโปรดดลบันดาลใหคณาจารย บุคลากร

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกทาน จงมีความสุข ประสบแตสิ่งที่ดีในศักราชใหมที่จะมาถึงนี้

และมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป และเนื่องในปนี้เราทุกคนประสบเหตุการณที่นํามาซึ่งความโศกเศราโสมนัสเปนอยางยิ่ง 

นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย ลําดับที่ ๙ แหงราชวงศจักรี 

พระผูเปนมิ่งขวัญของปวงชาวไทยเราไดเสด็จสูสวรรคาลัย ผมอยากใหประชาชนชาวไทยนําเอาความโศกเศรานั้น

ไวในปเกา แตนาํคาํสอนของพระองคไปใชในการดําเนนิชวิีตตอไปขางหนา โดยการนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

มาใชในชีวิตประจําวัน ดวยการกินอยูอยางพอเพียงกับฐานะของตน รูจักการประมาณตน ไมใชจายฟุมเฟอย 

เพื่อจะได มีเงินเก็บ ชวยเหลือครอบครัวได และอยูอยางมีความสุข ดังคํากลอนที่ผมมอบใหนี้ 

นายทรงพล นาคทรงชัย
นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๗



 เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดศูนย

การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมเหลอ หมู ๒ ตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีขาราชการ

ประจาํหนวยงานตางๆ พรอมดวยคณะผูบรหิาร คณาจารยและนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม และประชาชนเฝารบัเสด็จ 

ณ ศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดนบานแมเหลอจัดต้ังข้ึนตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่หางไกลในถิ่นทุรกันดารที่ยังไมมีสถานศึกษา

ใหไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกับพื้นที่อื่นอยางทั่วถึง 

 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมตางๆ ของศูนยการเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานแมเหลอ อาท ิการสาธิตการทอผาและจกัสานจากภมิูปญญาทองถ่ิน การเรยีนการสอนภายในศูนยการเรยีน 

ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมเหลอ การเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน หองสาธิตการสอน หองสมุดโรงเรียน 

และหองพยายาบาล 

 โอกาสนี้ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวถวายรายงานทรงทราบ 

โครงการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน ในสังกดักองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที ่๓๓ ทีท่างมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหมเขามามีสวนรวมสนองพระราชดําริ ถึงผลการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในรอบปที่ผานมา ไดจัดอบรม 

ใหความรูเชิงปฏิบตักิารแกครโูรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนในโครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

ในหัวขอเรือ่ง “การพฒันาทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่๒๑” เมือ่วันที ่๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีผานมา ณ โรงแรมเมอรเคียว 

เชยีงใหม เพือ่พฒันาและสงเสริมคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน ใหมคีณุภาพและประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

โดยกจิกรรมการฝกอบรมทีจ่ดัขึน้ เกีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอน การ พัฒนาคณุภาพผูเรยีนใหมมีาตรฐานตามท่ีหนวยงาน 

และประเทศชาติตองการตามวัตถุประสงคของโครงการ

ชาวราชภัฏเชียงใหม รวมเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเปดศูนยการเรียนรู ตํารวจตระเวนชายแดน

บานแมเหลอ จังหวัดแมฮองสอน

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลงนามบันทึกขอตกลง รวมกับ

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ตามโครงการความรวมมือ

ลงทุนติดตั้ง Access Points สําหรับการใชบริการ AIS WiFi ในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการบริการดานไอทีที่เปนเลิศ

 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ หองประชุม 

สภามหาวทิยาลยั อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกียรต ิรศ.ดร.ประพนัธ ธรรมไชย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และนายดุลยเดช ชินวัตร 

ม.ราชภัฏเชียงใหม จับมือ AIS

ติดตั้ง Access Points บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสวนปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ไดรวมลงนาม

บันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณรับ – สงสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย (Access Points) สําหรับ  

การใชบรกิารอนิเทอรเนต็ไรสายความเรว็สงู (AIS WiFi) ในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม เพือ่ใหความรวมมือซึง่กันและกัน 

ในการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่และดําเนินการติดตั้งระบบอุปกรณโครงขายโทรคมนาคมไรสาย สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ต

ผานเครือขายไรสายความเร็วสูง (AIS WiFi) อีกทั้งยังสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ในการเสริมสรางและบํารุงรักษาระบบโครงการสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารบนพื้นฐานความพอเพียงและคุมคาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการใชงานระบบตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอุปกรณเคลื่อนที่ สามารถตอบสนองความตองการในการใชงานเพื่อการศึกษา คนควา รวมถึงการให

บริการดานไอทีที่เปนเลิศแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกําหนด

ระยะเวลา ๓ ป นับตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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๙รอบรั้วดําเหลือง



 สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานพบกันเชนเคยกับเปดประตูสูอาเซียน
ฉบับนี้กลับมาตามคําสัญญาที่ติดคางจากฉบับที่แลวดวยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยครั้งกอนพิงคราชภัฏพาทุกทานไปรูจักกับ
“ฮตับอย” หรอื อปุรากรจนีในแบบฉบบัของเวยีดนาม ฉบบันีม้าตดิตามกนัตอ
กับศิลปะการแสดงของเวียดนามที่มีชื่อวา “ฮัตโช” และการแสดง
หุนกระบอกนํ้ากันคะ 

 ฮัตโช (Hat cheo) เปนละครเวทีที่นิยมเลนทางภาคเหนือของเวียดนามโดยมี
วิวัฒนาการมาจากเพลงและระบําพื้นเมืองรวมท้ังศิลปะการแสดงของตัวตลกซึ่งชาวนา
ทางภาคเหนือมักนิยมแสดงกันในชวงเก็บเกี่ยวและเทศกาลตางๆ แตในเวลาตอมา
เนื้อหาที่ใชแสดงเนนเรื่องที่วิจารณเสียดสีสังคม ชาวเวียดนามเชื่อกันวาการแสดงนี้ได
รับการถายทอดจากละครเชิงเสียดสีของจีน แตปจจุบันพบวามีการนําเนื้อเร่ืองมาจาก
ทางยุโรปดวยทั้งยังเปนการแสดงที่ทํารายไดใหกับเมืองใหญทางภาคเหนืออีกดวย 
นอกจากนีส้าธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามยงัมกีารแสดงหุนกระบอกน้ํา (Water Puppet 
Theatre) เปนการแสดงท่ีหาชมไดในกรุงฮานอย เปนศิลปะการเชิดหุนท่ีสืบทอดกันมา
ยาวนานมีวิธีการเชิดที่ไมเหมือนที่ใดในโลกเนื่องจากผูทําการเชิดตองเชิดหุนในนํ้า 
โดยยืนแชนํ้าครึ่งตัวอยูหลังฉาก ใหตัวหุนโลดแลนอยูบนผิวนํ้าดานหนาฉากซ่ึงเนื้อหา
การแสดงจะบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบาน
ตั้งแตสมัยโบราณ 

 และเนื่องในโอกาสขึ้นปศักราชใหม ๒๕๖๐ พิงคราชภัฏขอนําเกร็ดความรูวาดวยเรื่องการฉลองปใหมของเวียดนามมาฝากกัน
เพ่ือเตรยีมตอนรบัปใหมท่ีกาํลงัจะมาถงึนีกั้นคะ การฉลองปใหมของเวยีดนาม เรยีกกันวา ตรษุ เตด หรอื เตด็เฮงยีนดาน ซึง่มคีวามหมายวา 
ปใหมตามจนัทรคต ิ โดยกจิกรรมกอนวนัขึน้ปใหมชาวเวียดนามมกัไปคารวะสสุานของบรรพบุรษุ ทําความสะอาดบาน ตกแตงทีพ่กัอาศยั 
ซือ้อาหารสาํรองไว เนือ่งจากรานคาตางๆ มกัหยดุกจิการในชวงเตด็ รวมท้ังจดัหาตนไมมงคลมาประดบัตกแตงบานเรอืน อยางฮวาดาว 
ดอกเหมยหรือดอกทอสีชมพู สวนทางภาคใตของเวียดนามนิยมปลูกตน ฮวามาย ซึ่งดอกมีสีเหลือง โดยเชื่อวาไมมงคลเหลานี้เปน
สัญลักษณของการเริ่มตนและเปรียบดุจความชื่นบานแหงฤดูใบไมผลิ นอกจากนี้ยังนิยมนําตนสมจี๊ด หรือในภาษาเวียดนามเรียกวา 
เกยเกวิ๊ต ซึ่งเปนสัญลักษณของความรุงเรืองและความอุดมสมบูรณมาไวในบานเชนกันคะ 
 ปใหมนี้พิงคราชภัฏขออวยพรใหทุกทานมีแตความสุข สุขภาพแข็งแรง เดินทางทองเที่ยวสุขใจปลอดภัยถวนหนานะคะ 
ฉบับหนาเปดประตูสูอาเซียนจะกลับมาพบกับทานผูอานตอนรับศักราชใหมดวยเรื่องราวเทศกาลปใหมของประเทศใดในอาเซียน 
อยาลืมติดตามกันนะคะ 

ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก 
วารสารวัฒนธรรม ปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
เว็บไซต www.thaiworld.org
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 วันเวลาผานไปรวดเร็วเหลือเกินคะ เหมือนผานเพียงแวบเดียวก็สิ้นปแลว เมื่อเอยถึง

การต อนรับป ศักราชใหม ๒๕๖๐ หลายคนตั้งใจวางแผนกําหนดเป าหมายในชีวิต

เพ่ือการเปล่ียนแปลงใหมๆ ในชีวิตที่ดีข้ึน แนนอนวาเปาหมายที่เราตั้งไวนั้นจะเปนเรื่อง

ที่คอนขางยาก หากแตเราตั้งใจ มีความมุงมั่น และพยายาม เราก็สามารถไปสูเปาหมายนั้น

ไดอยางแนนอน และวนันีพิ้งคราชภัฏ ม ี๗ วธีิการทาํเปาหมายในชีวติใหสาํเรจ็มาแนะนาํกันคะ

 ๑. เร่ิมจากถามตัวเองใหแนใจกอนวา จริงๆ แลวเราตองการอะไร เราอยากเปนอะไร ขอนี้เปนสิ่งสําคัญนะคะ 

เราตองเจาะจงลงไปเลยจะเปนอยางนั้นอยางนี้ใหได จริงจังในความฝนของตัวเอง อยาต้ังความตองการตางๆเพียงเพราะ 

คนอื่นบอกใหทํา เพราะถาคนอื่นหยุดบอกคุณเมื่อไหร คุณก็จะหยุดทํา เพราะมันไมใชความตองการที่แทจริงของคุณ

 ๒. เขียนสิ่งที่เราตองการลงไปในกระดาษสักใบ แลวแปะไวที่โตะทํางานหรือขางฝา หรือในที่ๆเราเห็นไดบอยๆ 

เพื่อคอยยํ้าเตือนถึงเปาหมายของตัวเองใหเรามีแรงผลักดัน เกิดความพยายามเพื่อใหไปสูความสําเร็จในสิ่งที่หวังไว

 ๓. กําหนดเวลาใหกับเปาหมาย เราตองกําหนดเวลาวา เราจะทําเปาหมายนี้ใหสําเร็จวันไหน เดือนไหน ปไหน 

ใหชัดเจน อยาปลอยใหความสําเร็จเปนเรื่องของโชคชะตา วาสนา หรือตามคําทํานายทายทักของหมอดูเพียงอยางเดียว 

เชื่อแนวาความสําเร็จยอมมาพรอมกับความพยายาม และทํามันใหเปนจริง ตามขอบเขตเวลาที่เรามีดวยนะคะ

 ๔. ดวูาเราจะไปถงึเปาหมายไดอยางไร ใหอานออกเสยีงเปาหมายของเราแตละอนัออกมาทกุวนั ครัง้ละหลายๆ รอบ 

เพื่อใหตอกยํ้าลงไปในจิตใตสํานึกของเรา โดยพยายามหาวิธีการตางๆเพื่อใหเปาหมายนั้นเปนจริง

 ๕. จัดวางแผนการกาวไปหาเปาหมาย ใหเขียนออกมาวา ลําดับแรกนี้ วันนี้เราจะทําอะไรเพื่อใหถึงเปาหมายนั้น 

แลวพรุงน้ีจะทําอะไร อาทิตยหนาเดือนหนาจะทําอะไรตอไป แมวามันอาจจะใชเวลาเปนเดือนเปนปสําหรับเปาหมายใหญ 

แตหากเราสามารถทําเปาหมายเล็กใหสําเร็จไดแลว เปาหมายใหญก็จะตามมาอยางแนนอนคะ

 ๖. ลงมือปฏิบัติใหถึงเปาหมาย ดวยการทําใหเต็มที่ กาวไปใหสุด อยาใหอุปสรรคหรือคําดูถูก ของผูอื่นมาบั่นทอน

กําลังใจคุณ มองเปาหมายเขาไว อยาละสายตาออกหางจากมัน เพราะเมื่อคุณละสายตาออกมา ก็จะเหมือนกับนักรบวางธนู 

หากคิดจะหยิบธนูขึ้นไปตอกรกับขาศึกอีกครั้งก็ไมทันการเสียแลว

 ๗. สรางความสําเร็จใหตอเนื่อง เมื่อวันนี้ทําสิ่งที่เขียนไวเพื่อใหถึงเปาหมายสําเร็จแลว อยามัวดื่มดํ่ากับความสําเร็จ

นั้นจนหลงลืมการพัฒนาตนเอง เพื่อไปสูเปาหมายตอไป เมื่อคุณถึงเปาหมายโดยใชความพยายาม รางวัลที่คุณตองการนั้น 

จะเปนของคุณอยางท่ีไมตองสงสัย และความสําเร็จในเปาหมายครั้งนี้ จะเปนกําลังใจใหกับตัวเราในการสรางความสําเร็จ 

ในครั้งถัดๆ ไป

 หวงัวาเทคนคิการทาํเปาหมายใหสาํเรจ็นีจ้ะชวยใหทกุทานประสบผลสาํเรจ็ในชวีติไดในเรว็วนันะคะ ขอใหทกุทานมคีวามสขุ 

และสวัสดีปใหมลวงหนาคะ

ขอขอบคุณขอมูลจาก www.millionaire-academy.com

วารสารพิงคราชภัฏ
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