พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
วันที่ ๖-๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามิ น ทราธิ ร าช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิ ราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดํ าเนิ น
แทนพระองค ไ ปยั ง หอประชุ ม ที ป  ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ในการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๖ - ๙ มกราคม ๒๕๖๐และในวโรกาสอันเปนมงคลยิ่งนี้
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ๓๘ แห ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย ขาราชการ บัณฑิต
และพสกนิ ก รที่ เ ฝ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท ได ข อพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงเจริญ
ดวยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสําราญ ปราศจากโรคาพยาธิทงั้ ปวง
ทรงดํารงสิริรัชพิพัฒนไพบูลย ดวยพระบรมเดชานุภาพแผไพศาล
ทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียรเปนมิ่งขวัญดวงประทีป ปกเกลาคุมเกศ
เหลาพสกนิกรทั้งปวงทั่วธาตรี ทรงพระเจริญในสิริราชสมบัติสืบไป

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานอาหารและเครื่องดื่ม แกผูปกครองและญาติ
บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยในวันที่ ๘ มกราคม
ไดพระราชทานอาหารและเครื่องดื่ม แกผูปกครองและญาติบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และในวันที่ ๙ มกราคม
พระราชทานอาหารและเครือ่ งดืม่ แกผปู กครองและญาติบณ
ั ฑิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ศู น ย แ ม ริ ม อํ า เภอแม ริ ม
จังหวัดเชียงใหม ซึง่ นับเปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ เปนลนพนหาทีส่ ดุ มิได

วารสารพิPING
งคRAJABHAT
ราชภัฏ ๓

P I N G

R A J A B H A T

วันนี้ที่ราชภัฏเชยงใหม… สารจากอธิการบดี
สวั ส ดี ท  า นผู  อ  า นพิ ง ค ร าชภั ฏ ทุ ก ท า นครั บ เริ่ ม ต น
ปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในนามมหาวิทยาลัย ผมขอขอบพระคุณ
ทุกทานที่ไดใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจปฏิบัติงานในหนาที่
ของทุกทานเปนอยางดี ทําใหงานสําเร็จลุลวงดังวัตถุประสงค
โดยเฉพาะการได มี โ อกาสถวายงานสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
ในการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ที่ผานมา นับเปนความภาคภูมิใจและ
เปนเกียรติอยางสูงยิ่ง
ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี กิ จ กรรมสํ า คั ญ หลายกิ จ กรรม
โดยในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผูบริหาร อาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูมีหนาที่รับผิดชอบ ในสวนหองสมุด
หองเรียนกอนวัยเรียน หองประถมศึกษา และการเตรียมสาธิต
การสอน จะไดเขาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสเสด็ จ ติ ด ตาม
และตรวจเยี่ยมศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดน ๓๓ พื้นที่
จังหวัดเชียงใหม และแมฮอ งสอน ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ได ส นองพระราชดํ า ริ ใ นการพั ฒ นาศู น ย ก ารเรี ย นรู  ตํ า รวจ
ตระเวนชายแดน จํานวน ๓ ศูนยการเรียนรู คือ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ า นตุ น ตํ า บลห ว ยห อ ม อํ า เภอแม ล าน อ ย
จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหม
พัฒนาสันติ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และ
โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนเฉลิ ม พระเกี ย รติ บ  า นแกน อ ย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
อนึ่ง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมเปน
เจ า ภาพบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลสวดพระอภิ ธ รรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ นอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณถวายเปน พระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้จะไดมีคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมในพิธี
พรอมกันนั้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓๘ แหงทัว่ ประเทศ ไดพรอมใจกันจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู
๙๙๙ รูป เปนเวลา ๙ วัน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจะจัดขึน้ ณ ลานอาคาร ๙๐ ป และพัทธสีมาวัดปาดาราภิรมย
พระอารามหลวง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม มีกาํ หนดลาสิกขา
ในวั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ทุ ก ท า น
รวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว สําหรับทานใดที่มีความประสงคเปน
เจาภาพบรรพชาอุปสมบท ถวายเครื่องอัฐบริขาร หรือภัตตาหาร
นํา้ ปานะ สามารถแจงความจํานงไดที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕๓๑๖ – ๘
อาจารยถนัด บุญชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

CONTENT
• ราชภัฏเชี ยงใหม่พร้อมใจทําดี
ส่งความสุขเทศกาลปี ใหม่
๔
• CMRU Photo Activities
๕
• Interview บัณฑิตรัว� ดําเหลืองนําความรู ้พัฒนาท้องถิ่น
สานต่ออุ ดมการณ์ราชภัฏเชี ยงใหม่
๖
• Special Report
๘
• รอบรัว� ดําเหลือง
๙
• เปิ ดประตูสู่อาเซี ยน
๑๐
• รอบรู ้ มร.ชม. ๓๖๐ องศา : วันครู แห่งชาติ
๑๑

คณะผูจัดทํา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ทีป่ รึกษาอธิการบดี,
อ.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี,
คุณศิรเิ พ็ญ ผอนจัตรุ สั ผูอ าํ นวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ,
พัชริดา เขียวขุนเนิน, เสาวลักษณ สามแกว,
พัชรสิตา เจริญสุรภิรมย, วัชระ ไทยบัณฑิตย
พิมพที่
: สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

Special Report

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT

ราชภัฏเชยงใหมพรอมใจทําดี

สงความสุขเทศกาลปใหม

ม.ราชภัฏเชี ยงใหม่ จัดพิธีทําบุ ญตักบาตร วันขึ้นปี ใหม่ต้อนรับปี ระกา
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดพิธที าํ บุญตักบาตรเนือ่ งในศุภวาระขึน้ ปใหมพทุ ธศักราช 2560
เพื่อความเปนสิริมงคลในวันปใหม ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้
ไดรับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม
ลํ า พู น แม ฮ  อ งสอน (ธ.) เจ า อาวาสวั ด ป า ดาราภิ ร มย
พระอารามหลวง อ.แมรมิ จ.เชียงใหม นําพระภิกษุสงฆสามเณร
จํานวน ๘๙ รูป รับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง นําโดย
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยอาจารยถนัด บุญชัย รักษาราชการ
แทนอธิการบดี อดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส คณะผูบริหาร
คณาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และพุ ท ธศาสนิ ก ชน
โดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย ร ว มทํ า บุ ญ ตั ก บาตรเป น จํ า นวนมาก
ณ สนามฟุตบอล และบริเวณดานในจตุราคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ทีป่ รึกษาอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ได ม อบกระเช า ผลไม เ พื่ อ
สวัสดีปใหมและขอพรจาก ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ประธานชมรม
ขาราชการบําเหน็จบํานาญ และรศ.ดร.วรรณวดี มาลําพอง
อดีตผูบ ริหาร พรอมมอบปฏิทนิ ปใหมทรี่ ะลึกจากทางมหาวิทยาลัย
ใหแกผมู ารวมงาน

คณะผู ้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมดวยคณะผูบ ริหารและอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขาพบ Consul General Ren Yisheng
(กงสุลใหญเหริน ยี่เซิง) กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดเชียงใหม Consul General Jennifer A. Harhigh
(กงสุลใหญเจนนิเฟอร ฮารไฮ) กงสุลใหญสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม และ Consul-General Shinya Aoki (กงสุลใหญซินยา
อาโอกิ) กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม เพื่อสงความสุขเนื่องในเทศกาลปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
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สองธนาคารใหญเขาพบผูบริหาร มร.ชม. มอบทุนสนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางประกาย ฉินตระกูล ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมคณะ และ นายกฤษกมล สุภัคกนก ผูจัดการเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหม เขาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เพือ่ มอบเงินสนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มูลคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท พรอมหารือแนวทางการฝกประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ หองรับรอง อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
นอกจากนี้ นางกลิน่ สุคนธ จันทรปรุง ผูจ ดั การธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และนางศิรพิ ร ประยูรวงษ
รองผูจัดการ ยังเขาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมมอบเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งรวมหารือ
แนวทางการจัดสวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมาอีกดวย

มร.ชม. มอบทุนการศกษาแกนักศกษา
โครงการ SEA-Teacher Project
ประจําปการศกษา ๒๕๕๙

เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเอือ้ งสายมานพระอินทร
ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาแก
นักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project (ซี-ทีชเชอร โปรเจคต)
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อ
สังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุมประเทศเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต ภายใตการดําเนินโครงการความรวมมือกับองคการ
รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต จํ า นวน ๔ คน
โดยนักศึกษามีกําหนดเดินทางไปเขารวมโครงการ ณ มหาวิทยาลัย
ในประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย เปนระยะเวลา ๑ เดือน ระหวาง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

มร.ชม. จัดพิธีปจฉิมนิเทศนักศกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนภาคการศกษาที่ ๑/๒๕๕๙

สํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธี
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลีย่ น ใหแกนกั ศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษา
โดยในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ไดแก นักศึกษาจาก Honghe
University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๑๑ คน และ Tokiwa
University ประเทศญี่ปุน จํานวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน ทั้งนี้
ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม กลาวเปดและใหโอวาท พรอมมอบใบประกาศนียบัตร
และถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา
เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเอือ้ งสายมานพระอินทร
ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มร.ชม. ลงนาม MOU รวมกับ
อบต.ปาแป อ.แมแตง ผสานความรวมมือ
ดานวิชาการ – การพัฒนาทองถิ่น

มร.ชม. เขารวมเสนอบทความวิจัย
ดานวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

รศ.น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม นําคณะอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เขารวมเสนอผลงานวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานการนําเสนอบทความวิจยั
ดานวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในหัวขอ “PBRU๒๐๑๖: ๓rd
National and International Conference on Global Mobility through Ethnicity, Culture and Research” โดยมีการ
นําเสนองานวิจัยและบทความทางดานวัฒนธรรมจากเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาไทย กับสถาบันกุย สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดนําเสนอผลงานการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม ในการแสดงชุด
“จุเปาะสืบสานการละเลนมง” แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ
การแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฝกสอนและ
ควบคุมการแสดงโดย อาจารยวาที่รอยตรีสรายุทธ อองแสงคุณ
ซึง่ ไดรบั เกียรติจากผูท รงคุณวุฒจิ ากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
อาจารยประจําสาขาวิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโปรแกรมวิชานาฏศิลป คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการวิพากยผลงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งการแสดงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับขอเสนอแนะและคําชมจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ในการรังสรรคผลงานดานการแสดงเปนอยางดี
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดมีการนําเสนอผล
งานวิจัยเกี่ยวกับชาวเชาเผามง จํานวน ๒ ทาน คือ อ.วาทินี
บัวชุม รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําเสนอ
งาน“ ประเพณีของชาวมง กรณีศึกษาชุมชนในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย ต.แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม และ
อาจารยธนพชร นุตสาระ อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอ
งาน “เตหนากู ดนตรีของชาวกะเหรีย่ ง” และการแสดงนิทรรศการ
จากงานวิจัยในเรื่องของชนเผา “มง” ซึ่งไดรับความสนใจจาก
นักศึกษา นักวิชาการ เขาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก

มร.ชม. รวมจัดสอบคัดเลือกนักศกษาทุนพระราชทาน
โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพฯ
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.ปทมรั ศ มิ์ นาคนิ ษ ฐนนต ผู  ช  ว ยอธิ ก ารบดี
พรอมดวยบุคลากรสํานักงานวิเทศสัมพันธ เดินทางเขารวมจัดการสอบคัดเลือก
นักศึกษาทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร
กัมพูชา ดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหวางวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดทูลเกลาฯ
ถวายทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี จํานวนทั้งสิ้น ๓ ทุน ไดแก หลักสูตรวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
จํานวน ๒ ทุน และหลักสูตรนิเทศศาสตรอีกจํานวน ๑ ทุน

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รวมลงนามขอตกลงความรวมมือดานวิชาการ
และด า นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ร ว มกั บ นายมงคล อุ ด ธิ ม า
นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลป า แป อํ า เภอแม แ ตง
จังหวัดเชียงใหม ในพิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือดาน
วิ ช าการและด า นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม กับองคการบริหารสวนตําบลปาแป อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีอ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง
ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนานําทีมผูบ ริหารและนักวิจยั
จากมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่คนหาประเด็นในการบริการ
วิชาการโดยการมีสว นรวมกับชุมชนทองถิน่ ในตําบลปาแป เมือ่
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องคการบริหารสวนตําบลปาแป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

มร.ชม. จัดการแขงขันสุนทรพจน
ภาษาเกาหลี วันสามหนึ่งเดย ครั้งที่ ๑๐

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานกลาวเปดการ
แขงขันสุนทรพจนภาษาเกาหลี ในงานสามหนึง่ เกาหลีเดย ครัง้
ที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องคํา
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พรอมกลาวตอนรับ ฯพณฯ
ชาง ซอ อิก ที่ปรึกษาอัครราชทูตเกาหลี ประจําประเทศไทย
ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ
กลาวแสดงความยินดีในความสัมพันธอนั ดีระหวางประเทศไทย
และประเทศเกาหลี โดยมี ผศ.ดร.อรพิ น ทร ศิ ริ บุ ญ มา
รองอธิการบดี ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรพรอมดวยผูบ ริหารและคณาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมใหการ
ตอนรับ
การแขงขันสุนทรพจนภาษาเกาหลี เนือ่ งในวันสามหนึง่
เดย ครัง้ ที่ ๑๐ จัดขึน้ โดยมีวตั ปุ ระสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาเกาหลี สราง
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นวิ ช าการภาษาเกาหลี กั บ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยที่เปดสอนวิชาภาษาเกาหลี
โดยมีตวั แทนคณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลีจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ จากทัว่ ประเทศเขารวม ไดแก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT

บัณฑิตรั้วดําเหลืองนําความรูพัฒนาทองถิ่น สานตออุดมการณราชภัฏเชยงใหม
“สถาบันอุดมศกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
ตลอดระยะเวลา ๙๒ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ มุ ่งมั่นผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาชี พ
ควบคู่กับการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ความสําเร็จของบัณฑิตในวันนี�แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบุ คลากรผู ้เป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู ้ และทักษะด้านต่างๆ
ผ่านกิจกรรมภายในสถาบัน หล่อหลอมให้บัณฑิตเป�นคนดี มีความสามารถ และเป�นปั ญญาชนที่พร้อมนําพา
ท้องถิ่นและประเทศชาติไปสู่ความเจริญ พิงค์ราชภัฏได้รับเกียรติจากตัวแทนบัณฑิตจาก ๕ คณะ ๒ วิทยาลัย
ซึ่ งเป�นตัวแทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ รุ น่ ที่ ๔๐ เขาและเธอสําเร็จการศึกษาจากรัว� ดําเหลืองแห่งนี�
และได้นําความรู ้ไปใช�ในการประกอบวิชาชี พ และเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานัน� เมล็ดพันธุ ์เล็กๆ
ที่เติบโตจากการบ่มเพาะอบรมของรัว� ราชภัฏเชี ยงใหม่ก็ได้ภาคภูมิใจในวันแห่งความสําเร็จในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ หอประชุ มทีปังกรรัศมีโชติ โอกาสสําคัญนี�ตัวแทนบัณฑิตจะได้บอกเล่าเรื่องราวจากก้าวแรก
ตลอดระยะเวลาของการใช�ชีวิตในรัว� มหาวิทยาลัยจนก้าวออกไปประกอบวิชาชี พ ความทรงจํา ประสบการณ์
และความภาคภูมิใจที่เกิดขึ�นได้ถูกถ่ายทอดและร้อยเรียงออกมาจากความรู ้สึกของบัณฑิตทุกคน
เริ่มตนที่ นองหยุมหยิม (สยุมพร ศรีวงศ) พนักงานราชการครู โรงเรียนบานหนองปลาสวาย
บัณฑิตดีกรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จากคณะครุศาสตร พูดถึงความประทับใจในรั้วดําเหลือง ตั้งแตกาวแรกที่
เดินเขามาเปนสวนหนึง่ ของสถาบันวาเธอไดรบั สายสัมพันธและมิตรภาพทีด่ จี ากเพือ่ น พี่ นอง และคณาจารย
ในมหาวิทยาลัยอยางมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมรับนองทีช่ ว ยเชือ่ มสายสัมพันธของทุกคนใหมาไดรจู กั กัน
“หยุมหยิมอยากขอบคุณคณาจารยทไี่ ดใหความรู คําแนะนําสัง่ สอน ขอบคุณเพือ่ น พี่ นองทีส่ อนใหหยุมหยิม
ไดมีประสบการณชีวิตที่ดีนับตั้งแตกาวแรกที่เดินเขารั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้”

น อ งเจษ (เจษฎา ศตคุ ณ วิ เ ศษญ ) เจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ 
บริษัท เพื่อนเกษตรกร ไทยแลนด จํากัด บัณฑิตหนุมจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเสริม
อีกวา “ผมภูมใิ จทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัวดําเหลือง เพราะทีน่ เี่ ปดโอกาสใหสาํ หรับ
ทุกคน พีน่ อ งทีน่ อี่ บอุน รักกันเปนเหมือนกับครอบครัวเดียวกัน ผมอยากใหนอ งๆ ไดลองมาสัมผัส
ดวยตัวเอง”

นอกจากการใหความรูจ ากคณาจารยผเู ชีย่ วชาญและทรงคุณวุฒแิ ลว บานหลังใหญหลังนีย้ งั
สงเสริมกิจกรรมเพือ่ ใหสมาชิกในบานไดมสี ายสัมพันธทดี่ ตี อ กัน เพือ่ สรางประสบการณการเรียนรู
การอยูรวมกันในสังคม และยังชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกดวย นองกุลิ (กุลิสรา โกลากุล)
เจาของธุรกิจสวนตัว บัณฑิตสาวมัน่ จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลาถึงความประทับใจ
ในกิจกรรมครั้นเมื่อเธอยังเปนนักศึกษาวา เธอไดมีโอกาสรวมทําคายสิงห ซึ่งเปนคายพัฒนา
ชุมชน ณ อ.อมกอย จ.เชียงใหม เธอไดเพื่อนใหมจากคายนี้ ไดรูจักชาวบานและเด็กชาวเขา
ไดรูไดเห็นในสิ่งที่ไมเคยเห็น สิ่งสําคัญยังไดชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่นั่นใหมีโอกาส
ทางการศึกษา ดวยการสรางหองสมุด สรางสนามเด็กเลน และทาสีโรงเรียนรวมกับเพื่อนพี่นอง
ชาวคาย รอยยิ้มของชาวบานและเด็กๆ ในวันนั้นสรางความสุขใจแกพี่นองชาวคายพรอมกับ
สายใยความผูกพันกับมิตรจากตางแดนไดกอตัวขึ้นอยางไมรูลืม
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นองกุงนาง (ศรัญญา เพชรภูมี) ผูจัดการฝายตอนรับ โรงแรม @Box Hostel บัณฑิตสาว
มาดมั่นแสนซน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ เลาถึง
ประสบการณดานการรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวา เธอรูสึกดีใจมากที่มหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมดีๆ
ทีใ่ หเธอไดสมั ผัสกับประสบการณใหม เธอไดมโี อกาสสอนภาษาอังกฤษแกนกั ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน
ซึ่งเธอสนุกมาก ทั้งยังไดรูจักผูคนอีกมากมาย และยังไดนําวิชาความรูมาชวยพัฒนาทักษะทางภาษาให
คนอื่นๆ และนั่นก็เปนการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

สําหรับการบูรณาการปรับใชองคความรูกับชีวิตจริงนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคมประเทศชาติ นองเมย (ระพีพรรณ ตันติโต) ผูประกาศขาวสาวสวย บัณฑิตจากภาควิชา
นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ไดกลาวถึงสิง่ ทีต่ นไดเรียนรูแ ละนําไปปรับใชในการทํางานและการ
ใชชวี ติ ในฐานะเปนสือ่ กลางดานการสือ่ สารมวลชนผานสือ่ ตางๆ ดวยการนําเสนอขาวอยางสรางสรรค
และเปนกลาง เพื่อใหผูรับขาวสารไดวิเคราะห และพิจารณาการรับขาวสาร เพื่อใหรูเทาทันสื่อไมตก
เปนเครื่องมือของผูใชสื่อ ซึ่งนั่นก็นับเปนการชวยเหลือสังคมในอีกมุมหนึ่งของนองเมย

แมวาการศึกษาจะเปนสิ่งสําคัญ แตสิ่งที่จะชวยหลอหลอมใหเมล็ดพันธุจากบานหลังนี้เติบโต
เปนตนกลาทีส่ มบูรณนนั้ ตองอาศัยความรูแ ละประสบการณทหี่ ลากหลาย ในรัว้ บานหลังนี้ มีอะไรหลาย
อยางใหไดศึกษา และเรียนรู นองโบท (กรกช ไชยวงค) บัณฑิตนักพัฒนา จากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย เปนบัณฑิตอีกหนึ่งคนที่ไดนําความรูความสามารถของตนชวยเหลือ
สังคม ปจจุบันนองโบทเปนนักพัฒนาเด็กและเยาวชน สถาบันสรางสรรคเด็กและเยาวชน กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน นอกจากนองโบทจะทําหนาที่ชวยพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชนชวยสังคมโดยตรงแลว
ยังใชศลิ ปะการสือ่ สารทีต่ นไดเรียนรูม าปรับใชในการสือ่ สารกับเด็กและคนทัว่ ไปเพือ่ ใหเกิดความจรรโลง
ใจแกสังคม “ในฐานะพีบ่ ณ
ั ฑิตทีผ่ า นประสบการณมากอน อยากฝากถึงนองๆ ใหตงั้ ใจศึกษาเลาเรียน
รวมถึงไมละทิ้งการทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานนําเราสูสังคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ”
ดานบัณฑิตสาว เด็กทุนมหาวิทยาลัย ดีกรีเกียรตินยิ มอันดับ ๑ จากสาขาการบัญชี วิทยาลัย
แมฮองสอน นองมิว (แหลงทอง ศิรินภากร) พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กลาวถึง
ความภูมใิ จของการไดเปนเด็กทุนของมหาวิทยาลัย แมเสนทางความฝนของเธอจะไมเรียบงายเหมือน
คนอืน่ เพราะเธอตองเรียนควบคูไ ปกับการทํางานหารายไดเสริม แตเธอก็ยงั คงเดินตามความฝนดวย
ความมุงมั่นพยายาม จึงทําใหวันนี้ไดรับความสําเร็จอยางงดงาม เธอกลาวทิ้งทาย “อยากใหนองๆ
ทุกคนมีความฝน และพยายามตั้งใจทําฝนนั้นใหเปนจริง เพื่อเติบโตขึ้นเปนคนดีของสังคมและ
นําความรูความสามารถที่มีมาใชพัฒนาชวยเหลือสังคมประเทศชาติตอไปเหมือนกับพี่ๆ พี่ขอเปน
กําลังใจใหนองทุกคนนะคะ”
จากกาวแรกในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขาและเธอไดเรียนรูทั้งวิชาการและประสบการณจากบานหลังนี้
จนกาวสูค วามสําเร็จในวิชาชีพ บัดนี้ เมล็ดพันธุแ หงความภาคภูมใิ จของรัว้ ดําเหลืองกลับมาเพือ่ รับรางวัลแหงความพากเพียร
ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รทางมหาวิ ท ยาลั ย ขอแสดงความยิ น ดี กั บ วั น แห ง ความสํ า เร็ จ ของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือทั้ง ๘ แหง ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมือ่ วันที่ ๖-๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมรมิ
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมคะ

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
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ม.ราชภัฏเชยงใหม จัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชยมงคล
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี จัดพิธี ถวายคําปฏิญาณและ
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชยสืบสันตติวงศ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มี
ตอชาวราชภัฏทุกแหง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอยางตอเนื่อง เปนปที่ ๓๖
เมือ่ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ลนเกลาลนกระหมอม
ทีส่ มเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึน้ ทรงราชยสบื ราชสันตติวงศ จึงไดพรอมใจกันจัดพิธถี วายคําปฏิญาณ
และถวายพระพรชัยมงคลฯ เพือ่ แสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองคทา นทรงมีตอ ชาวราชภัฏอยางหาทีส่ ดุ มิได
โดยไดเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแกบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ นับตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช
๒๕๒๑ เปนตนมาจนถึงปจจุบนั เปนปที่ ๓๖ รวมจํานวน ๗๕ ครัง้ โดยมีบณ
ั ฑิตทีไ่ ดรบั พระราชทานปริญญาบัตร จํานวนทัง้ สิน้ ๒,๑๒๖,๓๒๔ คน
(สองลานหนึง่ แสนสองหมืน่ หกพันสามรอยยีส่ บิ สีค่ น) ยังความซาบซึง้ และปลืม้ ปตยิ นิ ดีแกบณ
ั ฑิต ญาติพนี่ อ ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง
โดยที่ ม หาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม ดร.ถนอม อิ นทรกํ า เนิ ด นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไดเปดกรวย
หนาพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ ๑๐ พรอมอานราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง อัญเชิญองคพระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวถวายคําปฏิญาณ
วาจะธํารงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีดวยใจภักดิ์ โดยจะมุงปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายดานการศึกษาและโครงการ
ในพระราชดํารินอ ยใหญดว ยความมุง มัน่ เต็มกําลัง พรอมสนองงานดวยความวิรยิ ะ อุตสาหะเปนราชพลี สรางสรรคประโยชนแกประเทศชาติ
ดวยความเที่ยงธรรม ภายใตพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม ใหสมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแกชาวราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา
จากนั้น ไดทูลถวายพระพรชัยมงคล ดวยคําวา “ขอพระองคทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี พรอมกันกับ
คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้นกวา ๕,๐๐๐ คน
โดยพรอมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รอบรั้วดําเหลือง

วารสารพิPING
งคRAJABHAT
ราชภัฏ ๙

เรียงร้อยเรื่องยินดีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวรัว้ ดําเหลือง
รอบรัว้ ดําเหลืองฉบับนีพ้ งิ คราชภัฏรวบรวมรางวัลแหงความภาคภูมใิ จทีช่ าวรัว้ ดําเหลืองไดความาสรางชือ่ เสียงใหกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เริม่ ตนทีร่ างวัลระดับชาติเมือ่ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคารราชภัฏเชียงใหม
อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครัง้ ที่
๑๔/๒๕๕๙ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแสดงความยินดีกับ ดร.วรจิตต
เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูสราง
ชือ่ เสียงใหแกประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยไดควารางวัลนักวิทยาศาสตรหญิง อาเซียน - สหรัฐฯ
๒๐๑๖ ASEAN – U.S. Science Prize for Women ในทีป่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมือ่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
เชนเดียวกับทางดานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งควาชัยมาใหชาวรั้วดําเหลืองไดชื่นชมยินดี
หลายรางวัล เริม่ จากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายธีรภัทร ชัยยะ และนายรณกฤต ซอนเสน ในนาม ทีม ๙ CMRU ควารางวัลเหรียญเงิน การแขงขันซูโมหนุ ยนต
SumoBot Compettition รุน Remote Controlled Robots (หุนควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ) ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทีผ่ า นมา โดยมี ผศ.ดร.เสรี ปานซาง, อาจารยคชพันธ
บุญคง, อาจารยพงศธร ฟองตา, อาจารยประธาน คําจินะ เปนอาจารยที่ปรึกษา สวนภาควิชานิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ ทีมภาพยนตรสั้น “What the รัก” นายปริญญา สุขพวง นายสงกรานต มหานิล
นางสาวสุทธิกานต ชัยชนะ และนางสาวอังวรา วงศขนั ติ ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการประกวดหนังสัน้
“ปดโทะดอยสะเก็ด” โดยไดเขารับรางวัลจากหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมี อ.มณีกาญจน ไชยนนท เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการและนายนิธวัติ ยี่บัว รุนพี่
ภาควิชานิเทศศาสตร ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนทีป่ รึกษาการถายทําภาพยนตรสนั้ นอกจากนี้ นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม นายวีระวัฒน
วัฒนะปญญาศิลป นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม ไดเปนตัวแทนนักศึกษาศิลปะ ๗๐ คนจากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศควารางวัลศิลปนดาวเดนบัว
หลวงดีเดนจากการแขงขันโครงการ “ดาวเดนบัวหลวง ๑๐๑” ๗๐ ป รัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย ดาวเดนบัวหลวง รุนที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙–๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารยสมศักดิ์ พรมจักร อาจารยประจําภาควิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนอาจารยที่ปรึกษา
ฟากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ า นมา ดร.ถนอม อินทรกําเนิด
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธแี ละมอบเกียรติบตั รแกนกั เรียนโรงเรียนสาธิต
ทีไ่ ดสรางชือ่ เสียงใหกบั โรงเรียน ไดแก รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาการแขงขันโครงการรณรงคดา นความปลอดภัย
สุขอนามัยและสภาพแวดลอมในโรงเรียน ประจําป ๒๕๕๙ รางวัลการแขงขัน The 12th Thailand National Cheerleading Championships 2016 (TNCC ๒๐๑๖) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถวยประทานพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ รางวัลเกียรติคณ
ุ รางวัลดีเดนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษาตอนตนการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน Horse Award ครั้งที่ ๑๑ ประจําป ๒๕๕๙
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตอเนื่องที่ชัยชนะของทีมเชียรลีดเดอร ๒ วัย ที่ควาชัยทั้ง ๒ ระดับ จากการแขงขัน To Be Number One
Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๗ รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ
อุทยานการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลการแขงขันทีม Oh my Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศรุน junior โดยมีนางวรารัตน หมอดู ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนผูควบคุมทีม เชนเดียวกับ ทีม I am Twister มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ควารางวัลชนะเลิศ รุน teenage
โดยมี นายกิตติ เขียวทอง อาจารยสังกัดวิทยาลัยแมฮองสอน เปนผูควบคุมทีม นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ
นักวิชาการศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและนายสุรเชษฐ จันทรอวน สังกัด
คณะครุศาสตร เปนครูผูฝกสอนการแสดง ซึ่งทั้ง ๒ ทีม จะเปนตัวแทนภาคเหนือเขารวมการแขงขันชิงแชมปแหง
ประเทศไทยในระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เดอะมอลลบางกะป กรุงเทพมหานคร ฝากชาวรั้วดําเหลืองสงแรงใจแรงเชียรใหกําลังใจทั้งสองทีม
ในการแขงขันรอบตัดเชือก
ป ด ท า ยด ว ยความงามของดอกเอื้ อ งเมื อ งเหนื อ ประกายแห ง ล า นนาจากคณะครุ ศ าสตร
นางสาวสุภาภรณ ฤทธิพฤกษ (นองโบว) นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ทีไ่ ดควาตําแหนงนางสาวเชียงใหม
ประจําป ๒๕๖๐ และนางสาววาลุลี ดวงวะนา (นองแพท) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร ตําแหนง
รองนางสาวเชียงใหม (อันดับที่ ๒) ประจําป ๒๕๖๐ ความงกุฎมาครองตามความคาดหมายเมือ่ คืนวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๐ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ที่ผานมาสาวงามทั้งสองได
เขาพบคณะผูบริหารและคณาจารยเพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดใหการสนับสนุน ณ
หองรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในการนี้
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ทีป่ รึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย อาจารยถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดแสดงความยินดีพรอมมอบองคพระพิฆเนศวรรุน ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหแกสาวงามทั้งสองเพื่อเปนขวัญและกําลังใจและใหโอวาท
โดยใหปฏิบัติหนาที่และภารกิจอยางสุดกําลังความสามารถและไมละทิ้งการเรียนซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตการเปนนักศึกษา

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT

เปิดประตูสู่อาเซียน

ตอน “นีเยปิ” เทศกาลปีใหม่ชาวบาหลี

เริ่มต้นศักราชใหม่ พิงค์ราชภัฏขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู ้อ่านทุก
ท่านค่ะ และขออวยพรให้ทา่ นผู อ้ า่ นทุกท่านมีแต่ความสุข และเป�นผู อ้ า่ น
ที่ น่ า รั ก ติ ด ตามข่ า วสารของพิ ง ค์ ร าชภั ฏ แบบนี� ต ลอดไปด้ ว ยค่ ะ
เริ่มต้นฉบับแรกของปี เปิ ดประตูสู่อาเซี ยนขอพาทุกท่านไปรู ้จักกับ
เทศกาลปี ใหม่ ข องชาวฮิ น ดู ใ นอิ น โดนี เ ซี ย ที่รู้ จั ก กั นในชื่ อของวั น
“นีเยปิ ” (Nyepi) หรือวันแห่งความเงียบของชาวบาหลีกันค่ะ

เกาะบาหลี เปนเกาะในประเทศอินโดนีเซีย ทีม่ เี อกลักษณ เชนกัน เพื่อแสดงความเคารพตอวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเกาแกนี้ของ

ของตนเองเปนอยางมาก ชาวบาหลีเปนคนกลุมเดียวที่ไมไดนับถือ
ศาสนาอินลามเหมือนคนอื่นๆ ในอินโดนีเซีย ดังนั้น การประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนาจึงมีความแปลกตา โดดเดน และเปนเอกลักษณ
เฉพาะของชาวบาหลี ซึ่งทําใหเกาะแหงนี้เปนที่สนใจและชักชวนให
นักทองเที่ยวตางชาติแวะมาเยือนเกาะบาหลีแหงนี้อยางมากมาย
ตามปฏิทินตะวันตก Shaka ปฏิทิน (Saka) สําหรับ
เกาเดือนแรกของวันทีด่ วงจันทรใหม ชาวบาหลีจะถือเปนวันเริม่ ตน
ของเทศกาลปใหม เรียกวา วันนีเยป (Nyepi) หรือวันแหงความเงียบ
ซึ่งตรงกับวัสุดทายของเดือนมีนาคม โดยผูคนจะแสดงศรัทธาดวย
การละเวนจากอาหารและเครือ่ งดืม่ การพูดจา การเดินทางออกนอก
เคหะสถาน หรือแมแตการจุดไฟ หรือ โคม กองกําลังรักษา
ความปลอดภัยของหมูบ า น หรือ Pecalang จะตระเวนทัว่ เกาะโดย
อนุญาตใหแตเพียงยานพาหนะฉุกเฉินที่สามารถผานไปมาบนถนน
ที่ดูเหมือนเมืองรางไดเทานั้น
ในวันนี้ ทุกอยางในบาหลีจะหยุดนิ่ง ไมวาจะเปนถนน
ยานพาหนะ การขนสงทั้งทางอากาศและทางทะเลก็จะหยุดให
บริการทัง้ หมด รวมทัง้ รานคา บารและรานอาหารตางๆ ก็ปด บริการ

บาหลี ทุกคนบนเกาะจึงไมไดรบั อนุญาตใหออกจากบาน แตตอ งทํา
สมาธิและสวดมนต เพื่อชวยควบคุมความรูสึกในทางโลก และ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีในปใหมที่กําลังมาถึง โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต
๖ โมงเชาของวันสุดทายของป (เดือนมีนาคม) กระทั่งถึง ๖ โมง
เชาของวันรุง ขึน้ และเมือ่ รุง อรุณแหงวันใหมหลังจากวันนีเยปมาถึง
ครอบครัวชาวบาหลีและกลุม เพือ่ นฝูงจะรวมตัวกันเพือ่ ขออโหสิกรรม
จากกันและกัน และปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเพื่อเริ่มตนชีวิตดวย
สิ่งที่ดีในวันแรกเริ่มของปใหม
เปดประตูสูอาเซียนฉบับหนา พิงคราชภัฏ จะนําเสนอ
เรื่องราวใดในอาเซียน ตองคอยติดตามกันนะคะ สําหรับฉบับนี้
ขอสงความสุขทิ้งทายกันดวยคําทักทายแกผูอานทุกทานเปน
ภาษาอินโดนีเซีย เพื่อใหทุกทานไดนําไปใชพูดคุยกับเพื่อนกลุม
อาเซียนวา Selamat Tahun Baru (เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู)
สวัสดีปใ หมคะ
ขอขอบคุณขอมูลจากเว็บไซท
www.anantaravacationclub.com

รอบรูมร.ชม.๓๖๐ องศา

วารสารพิPING
งคRAJABHAT
ราชภัฏ ๑๑

นอมรําลึกพระคุณที่สาม
ชาติพัฒนาดวยครูดี มีคุณภาพ ศิษยซาบซึ้งในพระคุณครู
วันครูแหงชาติ ๒๕๖๐
ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา ขาขอประณตนอมสักการ บูรพาคณาจารย ผูกอรปประโยชนศึกษา
ทั้งทานผูประสาทวิชา อบรมจริยา แกขาในกาลปจจุบัน ขาขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณอนันต
ดวยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปญญาใหเกิดแตกฉาน ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยูในศีลธรรมอันดี ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี แกชาติและประเทศไทยเทอญฯ
ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

ทํ า นองบทสวดไหว ค รู ที่ คุ  น หู ลู ก ศิ ษ ย ทุ ก คน กึ ก ก อ ง
ทัว่ บริเวณงาน ภาพลูกศิษยนาํ พานดอกไมไหวครูบาอาจารยคอื ภาพ
ที่คุนตาทุกวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกป ที่ทุกสถานศึกษาตาง
จัดพิธีเพื่อบูชาครูผูเปรียบดั่งแมพิมพของชาติ คอยสั่งสอนลูกศิษย
ใหเปนคนดีที่มีความรูออกไปรับใชสังคม พิงคราชภัฏฉบับนี้มีความ
รูเกี่ยวกับวันครูแหงชาติ มาฝากทานผูอานกันคะ
วั น ครู ได จัด ใหมีขึ้น ครั้งแรกเมื่อวัน ที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๐๐ สื บ เนื่ อ งมาจากการประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ค รู
ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึง่ ระบุใหมสี ภาในกระทรวง
ศึกษาธิการเรียกวา คุรุสภา เปนนิติบุคคลใหครูทุกคน เปนสมาชิก
คุรสุ ภา โดยมีหนาทีใ่ นเรือ่ งของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันยัง
ทําหนาที่ใหความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษา
งานวันไหวครูในปจจุบัน ไดเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อให
ทั่ ว ไปแก ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ควบคุ ม จรรยาและวิ นั ย ของครู
รักษาผลประโยชน สงเสริมฐานะของครูจัดสวัสดิการใหครู และ สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยตลอดเวลา โดยยึดแนว
ครอบครัวไดรับความชวยเหลือตามสมควร สงเสริมความรู และ ปฏิบัติกจิ กรรม ๓ ประเภท ไดแก กิจกรรมทางศาสนา พิธีรําลึกถึง
ความสามัคคีของครูในสวนกลางใชสถานทีข่ องกรีฑาสถานแหงชาติ ครูบาอาจารย พระคุณของครู พิธีปฏิญาณตน
เปนที่จัดงานโดยกําหนดเปนหลักการใหมีอนุสรณงานวันครูไวแก
ขอขอบคุณขอมูลจาก : http://hilight.kapook.com/
อนุชนรุนหลังทุกป ซึ่งอนุสรณที่สําคัญ คือ หนังประวัติครู หนังสือ
ที่ระลึกวันครู และสิ่งกอสรางที่เปนถาวรวัตถุ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูปกครองชุมชนพัฒนา
บานกูเตาและใกลเคียง นําบุตรหลานรวมกิจกรรมวันเด็ก ประจําป
๒๕๖๐ ณ วัดกูเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม อยางคึกคัก
งานประชาสั ม พั น ธ กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏเชีย งใหม FM ๘๘.๕ MHz พร อ มด ว ย
นักศึกษาฝกประสบการณ รวมกับชุมชนพัฒนาบานกูเตา และ
เทศบาลนครเชี ย งใหม จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ประจํ า ป ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดกูเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม

ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดงานพรอมกลาว
ใหโอวาท ภายในงานมีกจิ กรรมการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เพื่ อ น อ มเกล า น อ มกระหม อ มสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
หาที่สุดมิได นอกจากนั้นกิจกรรมบนเวทีไดเปดโอกาสใหเยาวชน
แสดงออกถึงความสามารถอยางสรางสรรค กิจกรรมเลนเกมส
รับของรางวัล และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่งไดรับ
ความอนุเคราะหจัดเตรียมสถานที่และของรางวัลจาก นายยงยุทธ
จันทกูล ประธานชุมชนพัฒนาบานกูเ ตา และคณะกรรมการชุมชนฯ
โดยการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหมและผูมีอุปการคุณ
ซึ่งในการจัดงานมีผูปกครองชุมชนพัฒนาบานกูเตาและใกลเคียง
นําบุตรหลานมารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก สรางสีสัน ความสุข
และความสนุกสนานอยางคึกคัก

