มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตรบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
และนอมเกลานอมกระหมอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีม่ ตี อ พสกนิกรชาวไทย
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
วัดเชียงโฉม และวัดดวงดี เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลและนอมเกลานอมกระหมอม สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีตอพสกนิกรชาวไทย
ในการนี้ไดรับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม – ลําพูน – แมฮองสอน (ธ) เจาอาวาส
วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง เปนประธานสงฆ
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจากอธ�การบดี
สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏทุกทานครับ ผมขอเริม่ ตนดวยการแจงสถานการณของมหาวิทยาลัยใหทราบโดยทัว่ กันวา ทานอธิการบดี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย
ไดครบวาระการดํารงตําแหนงสี่ป เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ที่ผานมา และกอนหนานั้นสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ไดมมี ติเลือกใหทา นดํารงตําแหนงอธิการบดีตอ ไปอีกวาระหนึง่ แลวและไดเสนอเรือ่ งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง แตขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินการที่ยังไมแลวเสร็จทําใหการโปรดเกลาฯ แตงตั้งไมสามารถดําเนินการไดทันภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
จึงทําใหไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดวยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงไดมีมติแตงตั้งใหผมเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีแตตองไดไมเกิน ๑๘๐ วัน
อยางไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ จะไดดาํ เนินตอไป ทัง้ นี้ ผมขอความรวมมือ รวมแรง รวมใจจากคณะผูบ ริหาร
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาคมทุกภาคสวน ไดปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ทีจ่ ะถึงนีป้ ระชาคมทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะไดรว มกันปฏิบตั ภิ ารกิจอันยิง่ ใหญ ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรบั เกียรติ
อย า งสู ง ยิ ่ ง ในการที ่ จ ะมี พ ิ ธ ี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก ผ ู  ส ํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตภาคเหนื อ ประจํ า ป ๒๕๕๙ ที ่ จ ั ด ขึ ้ น
ในวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมรมิ อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม นับเปนความภาคภูมใิ จ
ของประชาคมชาวราชภัฏที่จะไดมีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสําหรับบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงนับไดวาเปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกทีบ่ ณ
ั ฑิตไดรบั พระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ขณะเดียวกัน ในสวนของการฝกซอม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ ๔๐ จะมีขึ้นในวันที่ ๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ มีเรื่องสําคัญที่จะขอแจงใหทุกทานไดรับทราบมหาวิทยาลัยของเราไดรับการตอบรับจาก คุณพรชัย จุฑามาศ
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ รองผูอ าํ นวยการโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการพิจารณาใหจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - มร.ชม.)
ดว ยผลงานที่ม หาวิทยาลัย ไดส นองพระราชดําริโครงการอนุร ักษพ ัน ธุก รรมพืชฯ มาอยางตอเนื่อ งนั่นเอง
ประกอบกับ มีพื้นที่เหมาะสมสะดวกในการติดตอประสานงาน มีบุค ลากรที่มีค วามพรอมใหค วามรวมมือ
ในการถายทอดความรูแ ละประสบการณ โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาจะเปนหนวยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนี้
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ราชภัฏนอมสํานึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙

รวมกิจกรรมตั้งปณิธานทําดีถวายเปนพระราชกุศลแดพอหลวงของปวงชนไทย

ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผูทรงเปนศูนยรวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
พระราชกรณียกิจของพระองคตลอด ๗๐ ป แหงการครองราชย สงผลใหคนไทยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีมีความรมเย็นเปนสุข
จวบจนทุกวันนี้ นับจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทุกภาคสวนตางรวมแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่ ๙ ทรงมีตอปวงชนชาวไทย
โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรวมพิธีนอมรําลึกวันพระบิดาฝนหลวง
เนื่ อ งในวั น พระบิ ด าแหง ฝนหลวง ประจําป ๒๕๕๙ ณ ลานหนาสํานักชลประทานที่ ๑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีวางพานพุมดอกไมสดและลงนามแสดงความอาลัยเพื่อ
เปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช องคพระบิดา
แหงฝนหลวงที่ทรงริเริ่มการทําฝนหลวงบรรเทาความทุกขยากของพสกนิกรจากวิกฤตภัยแลง ดวยทุมเทพระวรกาย ในการคิดคนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี การทําฝนหลวงจนประสบความสําเร็จ นับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เปนตนมา
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี
นํานักศึกษามหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี” ถวายสัตยปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรองเพลงสรรเสริญ
พระบารมี รวมกับพีน่ อ งนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอืน่ ๆในจังหวัดเชียงใหม ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายพุฒิพงศ
ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีและนํากลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าศิ ล ปกรรมได ร  ว มแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
แดในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผานผลงานภาพวาดจากความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดจัดแสดงผลงานนักศึกษา
ภาพวาดพระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ภายใตชอื่ “พอหลวงของเรา” เพือ่ ใหนกั ศึกษาสาขาศิลปศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรว มแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรวมแสดงความอาลัย
ผานผลงานภาพวาดกวา ๔๐ ผลงาน โดยจัดแสดงผลงานไปแลวเมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ ศาลารมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ดานหนวยงานภายใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จับมือรวมกับภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม และเหลากาชาดจังหวัด
เชี ย งใหม จั ด กิ จ กรรมรั บ บริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ล ป ญ ญาสมวาร
ครบ ๕๐ วัน แดพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชและชวยเหลือชีวติ
เพื่อนมนุษย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยมีคณาจารย นักศึกษา บุคลากร และประชาชนสนใจรวมบริจาคโลหิตเปนจํานวนมาก

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ยกระดับบุคลากรสูการพัฒนาองคกรที่ดีขึ้น

นักกีฬารั้วดํา-เหลือง ผานศึกรอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ
มุงสู “สุรนารีเกมส”

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม จั ด โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เขาสูต าํ แหนงทีส่ งู ขึน้
ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๖๐ แก บุ ค ลากรสายวิ ช าการและ
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๙๐ คน เพือ่ เปดโอกาสและ
แนะแนวทางในการพัฒนางานและนํ า เสนอผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในสายงานของตนเองเพื่อกาวสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้นอันเปน
ประโยชนตอตัวบุคลากรและดานการพัฒนางานในหนวยงาน
ของสถาบัน ทัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจากคุณเสถียร คามีศกั ดิ์ อดีตบุคลากร
เชี่ยวชาญ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ คุณปภาณภณปภังกรภูรินท บุคลากรชํานาญการ หัวหนา
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนวิทยากร
บรรยายเรือ่ งหลักการ กรอบแนวคิด เทคนิคการเขียนคูม อื ปฎิบตั งิ าน
จากงานประจํา พรอมทัง้ ฝกปฏิบตั กิ ารวางกรอบแนวคิดการนําเสนอ
ผลงานแกบคุ ลากรมหาวิทยาลัย โดยการอบรมดังกลาวไดจดั แบงออก
เปน ๒ กลุม บุคลากรสายวิชาการ จัดอบรมเมือ่ วันที่ ๑๖ - ๑๗ พ.ย.
ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม บุคลากรสายสนับสนุนจัดอบรม
ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว
จ.เชียงใหม
วจก. รั้วดําเหลืองจัดกฐินสามัคคี
ทอดถวายวัดแมสา (หลวง) อ.แมริม จ.เชียงใหม

ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรฯ
จัดตอเนื่องปที่ ๗ สานตอแนวคิด ทําดีชวยเหลือเด็กยากไร จ.เชียงใหม

ผศ.สุ กัญ ญา คํ านวนสกุ ณี รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ในฐานะหั วหน านั ก กี ฬา นํ าทั พผู  ค วบคุ ม ที ม
ผูฝ ก สอน ผูช ว ยผูฝ ก สอน และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เขารวมการ
แข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๔๔
“สุรนารีเกมส” รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๙
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
จํานวน ๑๐๖ คน จาก ๗ ชนิดกีฬา โดยผลการแขงขันรอบคัดเลือก
นักกีฬาจากรั้วดําเหลืองสามารถฝาดานเขาสูรอบมหกรรมไปได
๕ ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตซอลชาย – หญิง , บาสเกตบอลหญิง ,
วอลเลย บ อลชายหาดหญิ ง , เซป ก ตะกร อ หญิ ง และเปตอง
ชาย – หญิง ทัง้ นีไ้ ดสง นักกีฬา อีก ๗ ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑาชาย - หญิง
, เทควันโดชาย - หญิง , เทนนิส ชาย - หญิง , เรือพายหญิง ,
มวยไทยชาย – หญิง , ดาบไทยชาย – หญิง และแฮนดบอลชาย
– หญิง เขารวมชิงชัยในการแขงขัน จึงขอเชิญชวนรวมสงแรงใจ
แรงเชียรใหทัพนักกีฬารั้วดํา – เหลืองควาชัยชนะในการแขงขัน
โดยลงสนามรอบถัดไปในระหวางวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการปนนํ้าใจ
ใหนองตอเนื่อง ปที่ ๗ สานตอแนวคิดชวยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมถายภาพในชุดยูกาตะ เพื่อหารายได จัดซื้อ
เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณการเรียน แกเด็กและชาวบานในพื้นที่
ขาดแคลนยังโรงเรียนบานแมปาคี ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ในระหวางวัน ที่ ๔ – ๕ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐ จึง ขอเชิญชวน
ผูสนใจรวมบริจาคสมทบทุน และรวมบริจาค เสื้อผา เครื่องนุงหม หนังสือ
เรียน หนังสือนิทานสําหรับเด็ก ของเลน อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา
อาหารแห ง นํ้ า ดื่ ม ฯลฯ ได ตั้ ง แต บั ด นี้ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ศูนยภาษาและวัฒนธรรมญีป่ น ุ อาคาร ๕ ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ นายยศวริศ แสนยาเกียรติคุณ หัวหนาโครงการ
ปนนํ้าใจใหนอง โรงเรียนบานแมปาคี โทรศัพท ๐๙๗ – ๓๒๕ – ๑๔๗๐
มร.ชม.ปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก
“ปฏิบัติงายๆ ลดใชพลังงาน”

มร.ชม. เดินหนาขยายความรวมมือกับ
๓ สถาบันในตางแดน

เมื่อวันเสาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
ชมรมศิษยเกา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รวมเดินขบวนในพิธที อดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๙
ยังวัดแมสา (หลวง) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพือ่ สรางบุญกุศล
รวมกัน อีกทั้งยังเปนการทํานุบํารุง พระพุทธศาสนาและสืบทอด
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผูบริหารและอาจารย
วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามตามวิ ถี ช าวพุ ท ธให ค งอยู  ต  อ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
โดยรวมยอดกฐินทัง้ สิน้ เปนเงิน ๕๓,๗๐๐ บาท
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหการตอนรับ
ตัวแทนจาก ๓ มหาวิทยาลัยในตางแดน โดยไดมีโอกาสตอนรับ
มร.ชม. รณรงค ใชสะพานลอย
Dr.Hang Le รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยดุยตัน (Duy Tan University)
จัดโครงการ “สะพานลอยที่ถูกลืม”
ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อปรึกษาหารือการ
ขยายความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพดานการโรงแรมใหกวางขึ้น รวมทั้ง ยังไดตอนรับ Assoc.
Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education
ประเทศญีป่ น ุ เพือ่ หารือโครงการแลกเปลีย่ นระหวางสองมหาวิทยาลัย
และคณะตัวแทนจาก Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร รวมกับองคการนักศึกษา การดํ า เนิ น โครงการความร ว มมื อ ทางด า นวิ ช าการร ว มกั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการรณรงคสรางความปลอดภัย (โครงการ ๒ + ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเดินหนา
บนทองถนนในรัว้ มหาวิทยาลัย ภายใตหวั ขอ “สะพานลอยทีถ่ กู ลืม” ขยายความร ว มมื อ ด า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โครงการ
โดยจัดกิจกรรมสะพานลอยสัญจร กิจกรรมโรดโชวสนทนาแลกเปลีย่ น ความรวมมือโครงการตางๆระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดั บ
ความคิดกับเพื่อนนักศึกษาแตละชมรมในมหาวิทยาลัย ในการ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและเสริ ม ทั ก ษะประสบการณ และความรู
ขามถนนอยางถูกวิธีโดยใชสะพานลอยเพื่อเปนกระบอกเสียง ของนักศึกษาระหวางสถาบันใหมแี นวคิดกวางไกลมากยิง่ ขึน้
ในการสื่อสาร สรางความเขาใจในกลุมเพื่อนตอไปจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดอุบัติเหตุจากการขามถนนโดยไมใช
สะพานลอยได ใ นที่ สุ ด โดยมี ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การรณรงค
วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จับมือกลุม รวมประหยัดพลังงาน จัดการบรรยายในหัวขอ “๒๐๑๖ ปฏิบตั งิ า ยๆ
ลดใชพลังงาน (ทางเลือกใหมการใชพลังงานสะอาด)” เพือ่ เปนการปลูกฝง
จิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งวิกฤตพลังงานและสภาวะโลกรอน
ในปจจุบันและอนาคตพรอมทั้งใหผูเขารวมรับฟงสามารถนําขอมูลไป
เผยแพรถงึ การใชพลังงานทีถ่ กู วิธตี อ ไป ทัง้ นี้ ไดรบั เกียรติจากคุณอธิศนันท
ไทยเจริ ญ ผู  จั ด การ/วิ ท ยากรเขตภาคกลาง เป น วิ ท ยากรให ค วามรู 
ณ หองมินเิ ธียเตอร สํานักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรเขารวมรับฟงการบรรยาย จํานวน
๖๐ คน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดงาน “CMRU Library Fair ๒๐๑๖”
มุงสงเสริมการอาน สรางความคิดริเริ่มสรางสรรค

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จัดงาน “CMRU Library Fair ๒๐๑๖” ณ บริเวณลานดานหนาสํานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพือ่ สงเสริมการอานพรอมสนับสนุน
เพิม่ พูนความรู ความคิดริเริม่ สรางสรรค และเปดโอกาสใหอาจารย นักศึกษา
บุคลากร และ ผูสนใจ ไดคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุด ในพื้นที่
จั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ตามความสนใจและตรงกั บ สาขาวิ ช า
ทั้งนี้ ผศ.สารุง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเกียรติเปน ประธานเปดงาน โดยภายในงานจัดใหมีการเปดราน
จําหนายหนังสือ ตํารา สารคดี สื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรคและ
พัฒนาการสําหรับเด็กและเยาวชนจากสํานักพิมพ โรงพิมพ ตัวแทน
จําหนายหนังสือ กวา ๓๕ รานคา กิจกรรมชั้นหนังสือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช และนิทรรศการ
“เปดกรุหนังสือดานศิลปวัฒนธรรม – ลานนาคดี”

ราชภัฏ
๖ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

กาลเวลาผั น ผ า นจนเดิ น ทางมาสู  เ ดื อ นสุ ด ท า ย
ของปพุทธศักราช ๒๕๕๙ อีกไมนานเราจะกาวขามผาน
หวงเวลานีเ้ พือ่ เขาสูศ กั ราชใหม โอกาสนีต้ วั แทนคณะผูบ ริหาร
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาชาวรัว้ ดําเหลืองไดพรอมใจ
สงคําอวยพรเพื่อกาวสูศักราชใหม พุทธศักราช ๒๕๖๐
แด ป ระชาคมชาวราชภั ฏ เชี ย งใหม แ ละท า นผู  อ  า น
พิงคราชภัฏทุกทานคะ
เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๐ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิไดขออัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธของพระองคผูสถิตอยูในใจของพสกนิกรตราบนิรันดร มาอวยพรแดทุกทาน
สวัสดีวันปใหมพา
ใหบรรดาเราทานรื่นรมย ฤกษยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ตางสุขสมนิยมยินดี
ขาวิงวอนขอพรจากฟา
ใหบรรดาปวงทานสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย ใหบรรดาปวงทานสุขสันต
ทุกวันทุกคืนชื่นชมใหสมฤทัย ใหรุงเรืองในวันปใหม
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแตบัดนี้
ใหสิ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปใหมเทอญ

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
“ตลอดป ๒๕๕๙ ที่ผานไปนั้น ทีมงานทั้งผูบริหารและบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาตางมุงมั่น
ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนเองในฝายสนับสนุนตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่เต็มกําลัง
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายและพันธกิจที่ตั้งไว
ในวารดิ ถี ขึ้ น ป ใ หม นี้ ผมในนามของคณะผู  บ ริ ห ารตลอดจนบุ ค ลากรของสํ า นั ก ฯ ขออาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย โปรดดลบันดาลใหทกุ ทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีความสุขกาย
สุขใจ ประสบความสําเร็จในสิง่ ทีม่ งุ หวังทุกประการตลอดป ๒๕๖๐ นี้ และดําเนินชีวติ อยางพอเพียง มีสติ รูห นาทีข่ องตน
ดวยการนอมนําพระราชดํารัสหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๙ เปนแนวปฏิบัติ อันเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่พระองคทรงมีตอปวงชน
ชาวไทยตลอดมา”
เนือ่ งในวาระดิถขี นึ้ ปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผมในนามนายกสโมสรอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอใหคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกๆ ทาน มีความสุข มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและผมขอนอมนํา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมของเราตอไป
“ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นไดเสมอ
เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งใหพอกพูนลุกลามแกยาก
ขอใหทุกคนระลึกวา ปญหาทุกอยางมีทางแกไขได ถาแกคนเดียวไมได
ก็ชวยกันคิดกันแกหลายๆ คน หลายๆ ทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน
อาจารยวาที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนความเจริญและความสําเร็จของงาน” นายกสโมสรอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ในศุภวารดิถีขึ้นปใหมขออํานาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลใหผูบริหารคณาจารยบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประสบแตความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ในสิ่งอันพึ่งปรารถนา ทุกประการ ซึ่งในโอกาสนี้ดิฉันขอเชิญชวนทุกทานนอมนําพระบรมราชโอวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลักการทํางานไว ๑๔ ขอ ดิฉันเชิญ
ชวน ใหทุกทานขอนอมนําขอที่ ๕ เรือ่ งความตัง้ ใจและขยันหมัน่ เพียร มาใชเปนหลักในการทํางานและการเรียน
ถาทุกทานมี ค วามขยั น และหมั่ น เพี ย รทั้ ง ในด า นการทํ า งานและการเรี ย นจะทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหมของเรา เปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและภาคภูมิใจในคําวา “ราชภัฏ” อันหมายถึงคนของพระราชา
คุณธัญวรรณ ศรีเดชะกุล

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

“ในศุภวารดิถขี น้ึ ปใหม ๒๕๖๐ ขออํานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย โปรดดลบันดาลใหบคุ ลากร
นักศึกษาทุกคน พรอมครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล
ในสิง่ อันปรารถนาทุกประการพรอมทัง้ มุง ทําความดีตามพระบรมราโชวาทของพอหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีว่ า
“การทําดีนั้น ทํายากและเห็นผลชา แตกจ็ าํ เปนตองทําเพราะหาไมความชัว่ ซึง่ ทําไดงา ยจะเขามาแทนที่
และจะพอกพูนขึน้ อยางรวดเร็วโดยไมทนั รูส กึ ตัว แตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกําลังใน
การเสริมสรางและสะสมความดี” จึงขอใหทานทั้งหลายพึงไดสํานึกถึงพระบรมราโชวาทของพระองค
ทานและยึดถือนํามาปฏิบัติใชในการดําเนินชีวิตในศักราชใหม”

คุณสุนี พนันตา

ผูอํานวยการกองคลัง

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ผมขออาราธนาบารมีแหงพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเปนที่เคารพและสถิต
ของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละเทวดาทั้ ง หลาย พร อ มบารมี ค รู บ าเจ า ศรี วิ ชั ย โปรดดลบั น ดาลให ค ณาจารย บุ ค ลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกทาน จงมีความสุข ประสบแตสิ่งที่ดีในศักราชใหมที่จะมาถึงนี้
และมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป และเนื่องในปนี้เราทุกคนประสบเหตุการณที่นํามาซึ่งความโศกเศราโสมนัสเปนอยางยิ่ง
นั่ น คื อ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระมหากษั ต ริ ย  ลํ า ดั บ ที่ ๙ แห ง ราชวงศ จั ก รี
พระผูเปนมิ่งขวัญของปวงชาวไทยเราไดเสด็จสูสวรรคาลัย ผมอยากใหประชาชนชาวไทยนําเอาความโศกเศรานั้น
ไวในปเกา แตนาํ คําสอนของพระองคไปใชในการดําเนินชีวติ ตอไปขางหนา โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในชีวิตประจําวัน ดวยการกินอยูอยางพอเพียงกับฐานะของตน รูจักการประมาณตน ไมใชจายฟุมเฟอย
เพื่อจะได มีเงินเก็บ ชวยเหลือครอบครัวได และอยูอยางมีความสุข ดังคํากลอนที่ผมมอบใหนี้
“เมื่อปเกาพึ่งจะผานพนไป เริ่มปใหมดวยหัวใจที่สุขสันต
มีความสุขสบายทุกคืนวัน มีแบงกพันเต็มกระเปาสบายตัว”
นายทรงพล นาคทรงชัย

นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ราชภัฏ
๘ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

ชาวราชภัฏเชียงใหม รวมเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเปดศูนยการเรียนรู ตํารวจตระเวนชายแดน
บานแมเหลอ จังหวัดแมฮองสอน

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดศูนย
การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมเหลอ หมู ๒ ตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีขาราชการ
ประจําหนวยงานตางๆ พรอมดวยคณะผูบ ริหาร คณาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชนเฝารับเสด็จ
ณ ศู น ย ก ารเรี ย นรู  ตํารวจตระเวนชายแดนบานแม เ หลอจั ดตั้ ง ขึ้ นตามพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่หางไกลในถิ่นทุรกันดารที่ยังไมมีสถานศึกษา
ใหไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกับพื้นที่อื่นอยางทั่วถึง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมตางๆ ของศูนยการเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานแมเหลอ อาทิ การสาธิตการทอผาและจักสานจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ การเรียนการสอนภายในศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานแมเหลอ การเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน หองสาธิตการสอน หองสมุดโรงเรียน
และหองพยายาบาล
โอกาสนี้ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวถวายรายงานทรงทราบ
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ทีท่ างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเขามามีสวนรวมสนองพระราชดําริ ถึงผลการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องในรอบปที่ผานมา ไดจัดอบรม
ใหความรูเ ชิงปฏิบตั กิ ารแกครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในหัวขอเรือ่ ง “การพัฒนาทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑” เมือ่ วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ า นมา ณ โรงแรมเมอรเคียว
เชียงใหม เพือ่ พัฒนาและสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ใหมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โดยกิจกรรมการฝกอบรมทีจ่ ดั ขึน้ เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอน การ พัฒนาคุณภาพผูเ รียนใหมมี าตรฐานตามทีห่ นวยงาน
และประเทศชาติตองการตามวัตถุประสงคของโครงการ

รอบรั้วดําเหลือง
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ม.ราชภัฏเชียงใหม จับมือ AIS
ติดตั้ง Access Points บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง
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
สภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม และนายดุ ล ยเดช ชิ น วั ต ร
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสวนปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ไดรวมลงนาม
บันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณรับ – สงสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย (Access Points) สําหรับ
การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง (AIS WiFi) ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพือ่ ใหความรวมมือซึง่ กันและกัน
ในการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่และดําเนินการติดตั้งระบบอุปกรณโครงขายโทรคมนาคมไรสาย สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ต
ผานเครือขายไรสายความเร็วสูง (AIS WiFi) อีกทั้งยังสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ในการเสริมสรางและบํารุงรักษาระบบโครงการสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารบนพื้นฐานความพอเพียงและคุมคาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใชงานระบบตางๆ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอุปกรณเคลื่อนที่ สามารถตอบสนองความตองการในการใชงานเพื่อการศึกษา คนควา รวมถึงการให
บริการดานไอทีที่เปนเลิศแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลา ๓ ป นับตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานพบกันเชนเคยกับเปดประตูสูอาเซียน
ฉบับนี้กลับมาตามคําสัญญาที่ติดคางจากฉบับที่แลวดวยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยครั้งกอนพิงคราชภัฏพาทุกทานไปรูจักกับ
“ฮัตบอย” หรือ อุปรากรจีนในแบบฉบับของเวียดนาม ฉบับนีม้ าติดตามกันตอ
กับ ศิล ปะการแสดงของเวีย ดนามที่มีชื่อวา “ฮัตโช” และการแสดง
หุนกระบอกนํ้ากันคะ
ฮัตโช (Hat cheo) เปนละครเวทีที่นิยมเลนทางภาคเหนือของเวียดนามโดยมี
วิวัฒนาการมาจากเพลงและระบําพื้นเมืองรวมทั้งศิลปะการแสดงของตัวตลกซึ่งชาวนา
ทางภาคเหนือมักนิยมแสดงกันในชวงเก็บเกี่ยวและเทศกาลตางๆ แตในเวลาตอมา
เนื้อหาที่ใชแสดงเนนเรื่องที่วิจารณเสียดสีสังคม ชาวเวียดนามเชื่อกันวาการแสดงนี้ได
รับการถายทอดจากละครเชิงเสียดสีของจีน แตปจจุบันพบวามีการนําเนื้อเรื่องมาจาก
ทางยุโรปดวยทั้งยังเปนการแสดงที่ทํารายไดใหกับเมืองใหญทางภาคเหนืออีกดวย
นอกจากนีส้ าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังมีการแสดงหุน กระบอกนํา้ (Water Puppet
Theatre) เปนการแสดงที่หาชมไดในกรุงฮานอย เปนศิลปะการเชิดหุนที่สืบทอดกันมา
ยาวนานมีวิธีการเชิดที่ไมเหมือนที่ใดในโลกเนื่องจากผูทําการเชิดตองเชิดหุนในนํ้า
โดยยืนแชนํ้าครึ่งตัวอยูหลังฉาก ใหตัวหุนโลดแลนอยูบนผิวนํ้าดานหนาฉากซึ่งเนื้อหา
การแสดงจะบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบาน
ตั้งแตสมัยโบราณ
และเนื่องในโอกาสขึ้นปศักราชใหม ๒๕๖๐ พิงคราชภัฏขอนําเกร็ดความรูวาดวยเรื่องการฉลองปใหมของเวียดนามมาฝากกัน
เพือ่ เตรียมตอนรับปใหมทกี่ าํ ลังจะมาถึงนีก้ นั คะ การฉลองปใหมของเวียดนาม เรียกกันวา ตรุษ เตด หรือ เต็ดเฮงียนดาน ซึง่ มีความหมายวา
ปใหมตามจันทรคติ โดยกิจกรรมกอนวันขึน้ ปใหมชาวเวียดนามมักไปคารวะสุสานของบรรพบุรษุ ทําความสะอาดบาน ตกแตงทีพ่ กั อาศัย
ซือ้ อาหารสํารองไว เนือ่ งจากรานคาตางๆ มักหยุดกิจการในชวงเต็ด รวมทัง้ จัดหาตนไมมงคลมาประดับตกแตงบานเรือน 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 เหมือนผานเพียงแวบเดียวก็ส้ินปแลว เมื่อเอยถึง
การต อ นรั บ ป ศั ก ราชใหม ๒๕๖๐ หลายคนตั้ ง ใจวางแผนกํ า หนดเป า หมายในชี วิ ต
เพื่อการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ในชีวิตที่ดีขึ้น แนนอนวาเปาหมายที่เราตั้งไวนั้นจะเปนเรื่อง
ที่คอนขางยาก หากแตเราตั้งใจ มีความมุงมั่น และพยายาม เราก็สามารถไปสูเปาหมายนั้น
ไดอยางแนนอน และวันนีพ้ งิ คราชภัฏ มี ๗ วิธกี ารทําเปาหมายในชีวติ ใหสาํ เร็จมาแนะนํากันคะ
๑. เริ่มจากถามตัวเองใหแนใจกอนวา จริงๆ แลวเราตองการอะไร เราอยากเปนอะไร ขอนี้เปนสิ่งสําคัญนะคะ
เราตองเจาะจงลงไปเลยจะเปนอยางนั้นอยางนี้ใหได จริงจังในความฝนของตัวเอง อยาตั้งความตองการตางๆเพียงเพราะ
คนอื่นบอกใหทํา เพราะถาคนอื่นหยุดบอกคุณเมื่อไหร คุณก็จะหยุดทํา เพราะมันไมใชความตองการที่แทจริงของคุณ
๒. เขียนสิ่งที่เราตองการลงไปในกระดาษสักใบ แลวแปะไวที่โตะทํางานหรือขางฝา หรือในที่ๆเราเห็นไดบอยๆ
เพื่อคอยยํ้าเตือนถึงเปาหมายของตัวเองใหเรามีแรงผลักดัน เกิดความพยายามเพื่อใหไปสูความสําเร็จในสิ่งที่หวังไว
๓. กําหนดเวลาใหกับเปาหมาย เราตองกําหนดเวลาวา เราจะทําเปาหมายนี้ใหสําเร็จวันไหน เดือนไหน ปไหน
ใหชัดเจน อยาปลอยใหความสําเร็จเปนเรื่องของโชคชะตา วาสนา หรือตามคําทํานายทายทักของหมอดูเพียงอยางเดียว
เชื่อแนวาความสําเร็จยอมมาพรอมกับความพยายาม และทํามันใหเปนจริง ตามขอบเขตเวลาที่เรามีดวยนะคะ
๔. ดูวา เราจะไปถึงเปาหมายไดอยางไร ใหอา นออกเสียงเปาหมายของเราแตละอันออกมาทุกวัน ครัง้ ละหลายๆ รอบ
เพื่อใหตอกยํ้าลงไปในจิตใตสํานึกของเรา โดยพยายามหาวิธีการตางๆเพื่อใหเปาหมายนั้นเปนจริง
๕. จัดวางแผนการกาวไปหาเปาหมาย ใหเขียนออกมาวา ลําดับแรกนี้ วันนี้เราจะทําอะไรเพื่อใหถึงเปาหมายนั้น
แลวพรุงนี้จะทําอะไร อาทิตยหนาเดือนหนาจะทําอะไรตอไป แมวามันอาจจะใชเวลาเปนเดือนเปนปสําหรับเปาหมายใหญ
แตหากเราสามารถทําเปาหมายเล็กใหสําเร็จไดแลว เปาหมายใหญก็จะตามมาอยางแนนอนคะ
๖. ลงมือปฏิบัติใหถึงเปาหมาย ดวยการทําใหเต็มที่ กาวไปใหสุด อยาใหอุปสรรคหรือคําดูถูก ของผูอื่นมาบั่นทอน
กําลังใจคุณ มองเปาหมายเขาไว อยาละสายตาออกหางจากมัน เพราะเมื่อคุณละสายตาออกมา ก็จะเหมือนกับนักรบวางธนู
หากคิดจะหยิบธนูขึ้นไปตอกรกับขาศึกอีกครั้งก็ไมทันการเสียแลว
๗. สรางความสําเร็จใหตอเนื่อง เมื่อวันนี้ทําสิ่งที่เขียนไวเพื่อใหถึงเปาหมายสําเร็จแลว อยามัวดื่มดํ่ากับความสําเร็จ
นั้นจนหลงลืมการพัฒนาตนเอง เพื่อไปสูเปาหมายตอไป เมื่อคุณถึงเปาหมายโดยใชความพยายาม รางวัลที่คุณตองการนั้น
จะเปนของคุณอยางที่ไมตองสงสัย และความสําเร็จในเปาหมายครั้งนี้ จะเปนกําลังใจใหกับตัวเราในการสรางความสําเร็จ
ในครั้งถัดๆ ไป
หวังวาเทคนิคการทําเปาหมายใหสาํ เร็จนีจ้ ะชวยใหทกุ ทานประสบผลสําเร็จในชีวติ ไดในเร็ววันนะคะ ขอใหทกุ ทานมีความสุข
และสวัสดีปใหมลวงหนาคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก www.millionaire-academy.com

