มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบวชเนกขัมมะ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
๙๙๙ รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่อาคาร ๙๐  ปี ราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมี ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม
อุปสมบท จ�ำนวน ๒๙ รูป บวชเนกขัมมะ จ�ำนวน ๑๕ คน ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน
แม่ ฮ ่ อ งสอน (ธรรมยุ ก ต์ ) เจ้ า อาวาสวั ด ป่ า ดาราภิ ร มย์ พระอารามหลวง ประกอบพิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทและบวชเนกขั ม มะ
ทั้งนี้พระนวกะและเนกขัมมะจาริณีจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จากนัน้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมพิธสี วดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมรวมพลังความดี พระนวกะ ๙๙๙ รูป
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๓๘ แห่ง เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และถวายพระพรชั ย มงคลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
และมีก�ำหนดลาสิกขาบท ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ส�ำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการศึกษา
พระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นเวลา ๙ วัน ดังนั้น   ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทุ ก แห่ ง จึ ง ได้ ก� ำ หนดจั ด พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบท ด้ ว ยวั น ดั ง กล่ า วเป็ น วั น ที่ ในหลวงรั ช กาลที่ ๙ ทรงพระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วทิ ยาลัยครูทวั่ ประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นับเป็นสิรมิ งคลและเป็นเกียรติสงู สุดแก่สถาบันราชภัฏ
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน ในหวงเดือนกุมภาพันธนี้มีกิจรรมใหญหลายกิจกรรม นับตั้งแตการดําเนินงานดานการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยในชวงปลายเดือนมกราคมถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ที่ผานมา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการนําเสนอวิสัยทัศน
แนวทางการบริหารหนวยงานของผูเขารับการสรรหาเปนคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก รวม ๔ คณะ ๑ สถาบัน ประกอบดวย คณบดี
คณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งไดเปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจ เขารวมรับฟงและรับชม มหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณผูเ ขารับการสรรหาทุกทานเปนอยางสูงทีไ่ ดนาํ เสนอวิสยั ทัศน แนวทางการบริหารงาน ทัง้ สะทอนใหเห็นถึงปญหา ทิศทางการพัฒนา
ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอมหาวิทยาลัย
ในดานผลงานวิชาการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
อาจารยธัญญฐิตา สถิรไชยวิทย อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ ที่ไดรับรางวัลผูนําเสนอดีเดน ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ดานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
“ทะเลแกวเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบมหกรรรม
“สุรนารีเกมส” วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งถือเปนการสงเสริมและสนับสนุน
ใหนกั ศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถดานกีฬา ควาชัยชนะ มาครองตามความมุง หวัง อยางไรก็ตามการมีนาํ ใจเปนนักกีฬา รูแ พ รูช นะ รูอ ภัย
คือเปาหมายสําคัญ ขอเปนกําลังใจใหกับนักกีฬา ผูควบคุมทีม และผูฝกสอนใหประสบความสําเร็จดังที่ไดตั้งใจไว
ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดาํ เนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวา ดวยกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาวะโลก
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการจัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหมใสใจสุขภาพ” เพื่อใหคณาจารย บุคลากรมีสุขภาพ
รางกาย ที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ โดยมีกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการแขงขันกีฬาสากล
ซึ่งในพิธีเปดโครงการไดรับความสนใจจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
ทายสุดนี้ มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธบี รรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบวชเนกขัมมะ
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานดานหนาอาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม ทั้งนี้
ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระภิกษุและผูเขาบวชเนกขัมมะ จะไดเขารวมพิธีสวดพระพุทธมนตและ
เจริญจิตภาวนา ในกิจกรรม รวมพลังความดี พระนวกะ ๙๙๙ รูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
จํานวน ๓๘ แหง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และถวายพระพรชั ย มงคลแด ส มเด็ จ พระเจ า อยู  ห ั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกูร
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อาจารยถนัด บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สืบสานพระราชดําริ สนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นที่หางไกลและถิ่นทุรกันดาร

ด้วยความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเน้นให้ความส�าคัญกับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือว่ามีส่วนส�าคัญในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ในพื้นที่ทุรกันดาร และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จึงมีโครงการตามพระราชด�าริต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โครงการตามพระราชด�าริ
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาครู พัฒนาห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้สนองงานในพระราชด�าริร่วมกับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในพื้นที่จัง หวัดเชียงใหม่และจั งหวั ด แม่ ฮ่ องสอน ซึ่ งเมื่ อวั นที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ ่านมาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุค ลากร และตัวแทนนัก ศึก ษา ได้ เข้ า เฝ า
ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งนักศึกษาลงพื้นที่ช่วยจัดท�าแผนการสอน การผลิตสื่อและสาธิตการสอนการจัดเตรียมห้องเด็กก่อนวัยเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัย การจัดหาหนังสือและตกแต่ง
ห้องสมุดโรงเรียน จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตุน ต�าบลห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค รองอธิการบดี
เป็นผู้ถวายรายงาน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหม่พัฒนาสันติ ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มี ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถวายรายงาน และที่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
พระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ บานแกนอย อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มี ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี เป็นผู้ถวายรายงาน
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด กล่าวว่า ในส่วนของห้องสมุดได้มีการจัดหาหนังสือมากกว่า
๑๐๐ ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งแผ่นความรู้ ธงอาเซียน เกร็ดความรู้ แผ่นไวนิล และมุมสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่าของ
แผ่นดิน) เพื่อให้บริการแก่ครู นักเรียน โดยแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามสี เพื่อให้ เด็กนักเรียนสามารถสืบค้นได้ง่าย เมื่อส่งมอบห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนแล้ว ทางส�านักได้มีการวางแผนที่จะติดตามการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด ซึ่งจะได้น�ามาปรับปรุงพัฒนาการใช้งานให้สอดคล้องและ
ตรงตามความสนใจของนักเรียนในแต่ละพื้นที่

ด้านการสาธิตการสอน อาจารยอรทัย อินตา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ในพื้นที่โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบห้องสาธิตการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักการจัดห้องในระดับประถมศึกษาการเตรียมการสาธิตการสอน ตั้งแต่การสอบถาม ครูถึงหัวข้อการสอน
ความถนัด จากนั้นร่วมกันออกแบบการสอนและท�าการสาธิตการสอนเพื่อให้ครูสามารถสอนได้อย่างคล่องแคล่ว

ส�าหรับ นางสาวจินตนา กุลนารี นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาจัดบรรยากาศห้องเรียนให้
แก่น้องๆ ได้สังเกตการสาธิตการสอนนับเป็นประสบการณ์ที่สามารถน�าไปใช้ในการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู และยังได้ให้ความช่วยเหลือให้
ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ปิดท้ายที่ นายธนิต ขัดสงคราม นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๓ กล่าวว่า ภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเด็กศูนย์
ก่อนวัยเรียน ได้ลงมือท�าสื่อ และจัดเตรียมของเล่นฝกทักษะ เมื่อเห็นน้องๆ ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราท�าเราเตรียมไว้ท�าให้รู้สึกตื้นตันใจและ
หายเหนื่อย ความรู้และทักษะที่อาจารย์ได้ให้ค�าแนะน�าสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริงก่อนออกฝกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย
และไม่เพียงแต่การลงพื้นที่สนองงานตามพระราชด�าริ ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ยังได้จัดท�าโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดอบรมการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามที่หน่วยงานและประเทศชาติต้องการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
“.... เรื่องการศึกษา ตองเนนคุณภาพและโอกาสในการศึกษา ไม่ใช่จะสอนอย่างไรก็ได โดยไม่มีหลักเกณฑ
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทําใหคนมีความรูและมีคุณสมบัติต่างๆ ช่วยใหคนนั้น อยู่รอดในโลกได
เป็นประโยชนต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม …
เด็กที่ดอยโอกาสแมจะมีสาเหตุพื้นฐานของความดอยโอกาสแตกต่างกัน
แต่ก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
หากไดรับโอกาสทางการศึกษาจะช่วยไดมาก เราช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
เด็กในส่วนที่ไม่มีบริการทางการศึกษา เด็กกําพรา เด็กที่มีร่างกายบกพร่อง
แมแต่พิการทางสมอง ลูกผูลี้ภัย และผูใหญ่ที่เป็นผูตองขังหรือผูตองโทษ
เราพยายามที่จะใหเกิดโอกาสในการศึกษา ....”
จากหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
มร.ชม.รวมเปนเจาภาพพิธบี าํ เพ็ญกุศลฯและรวมทอดผาไตรบังสุกล
พิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระเทพวิสุทธิคุณ”

หนวยงานรวมผลิตรายการวิทยุ FM ๘๘.๕๐ MHz.
เขาพบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะสงฆ์
อ�าเภอฮอด , ดอยเต่า , แม่แจ่ม , อมกอย , กัลยาณิวัฒนา , ฝาง ,
แม่อาย , ไชยปราการ , เวียงแหง , เชียงดาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีบ�าเพ็ญกุศล
คืนสุดท้ายถวายพระเดชพระคุณ “พระเทพวิสทุ ธิคณ
ุ ” อายุ ๙๑ ปี
พรรษา ๗๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิ
วงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนื อ กรรมการมหาเถรสมาคม
แสดงองค์พระธรรมเทศนา นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น�าโดย รศ.นสพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
ยังได้รว่ มพิธแี ละทอดผ้าไตรบังสุกล ในงานพิธพี ระราชทานเพลิงศพ
“พระเทพวิสุทธิคุณ” ณ เมรุชั่วคราว หน้ากู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ� า เภอเมื อง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ท่ามกลางพระเถระ พระสังฆาธิการ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก
ม.ราชภัฏเชียงใหมจัดพิธีทําบุญตักบาตร
บําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ บริเวณสนามฟุตบอล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ รศ.ดร.ประพั น ธ์ ธรรมไชย
ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอดีตผู้บริหาร
อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
บุคลากร ประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีท�าบุญ
ตักบาตรบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลและน้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มส� า นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทย โดยได้ตกั บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์ ๘๙ รูป จาก ๙ วัด ประกอบด้วย วัดป่าดาราภิรมย์
พระอารามหลวง วัดดับภัย วัดข่วงสิงห์ วัดกู่เต้า วัดอินทขีล
วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) วัดโลกโมฬี วัดเชียงโฉม และวัด
ดวงดีในการนี้ได้รับเมตตา จาก พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะ
จังหวัดเชียงใหม่ – ล�าพูน – แม่ฮอ่ งสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิมย์
พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์

ทีห่ อ้ งรับรองชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ย ดร. ถนั ด บุ ญ ชั ย
ผูนํานักศึกษารั้วดําเหลืองพบผูบริหาร มร.ชม.
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
มอบเงินบริจาคสมทบทุนชวยผูสบภัยภาคใต
นางศิรเิ พ็ญ ผ่อนจัตรุ สั ผูอ้ า� นวยการกองกลางรักษาการในต�าแหน่ง
สงตอศูนยประสานงานราชภัฏรวมใจชวยภัยนํ้าทวม
ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก งานอธิ ก ารบดี ร่ ว มต้ อ นรั บ หน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ร่วมผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ FM ๘๘.๕๐ MHz. โอกาสเข้ามอบกระเช้าเข้าสวัสดีปใี หม่
พุทศักราช ๒๕๖๐ น�าโดย นายบุญธรรม ศรีค�ามูล รองนายก
เทศมนตรีต�าบลช้างเผือก พร้อมกับหน่วยงานร่วมผลิตรายการ
จากส� า นั กงานจั ดหางานจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ สวนสั ตว์ เชี ย งใหม่
โรงเรียนโกวิทธ�ารงเชียงใหม่ สถานีต�ารวจภูธรช้างเผือกจังหวัด
เชี ย งใหม่ และสมาคมวางแผนครอบครั ว แห่ ง ประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยรักษา
ราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ได้มอบวัตถุมงคลพระพิฆเนศวร รุ่น ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์ ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สุกัญญา ค�านวนสกุณี
เชียงใหม่แก่ทุกหน่วยงานและถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตรฯ มร.ชม. ตอนรับ คณะ Stephen
Petronio Company นครนิวยอรค เยือนไทย จัด Workshop
เปนแหงแรก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผศ.รุ ท ธ ประวั ง คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะเต้น
Stephen Petronio Company จากนครนิวยอร์ค ตามโครงการ
Dance Motion USA ครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ซึ่งคณะ Stephen Petronio Company
ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๗ เคยแสดงมาแล้วใน ๒๖ ประเทศทั่วโลก
รวมทั้งการแสดงมากกว่า ๔๐ โครงการในนครนิวยอร์ก และ ๒๒
ฤดูกาลที่ The Joyce Theater ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
จากผู้ชมและนักวิจารณ์ว่าเป็นผู้น�าแถวหน้าในการสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงในรุ่นอายุเดียวกัน การน�าเอาดนตรีที่สดใหม่ลีลา
การแสดงออก และเสือ้ ผ้าทีข่ ดั แย้งแตกต่างมาประกอบเข้าด้วยกัน
ท�าให้เกิดภูมิทัศน์สมัยใหม่ที่ทรงพลังยิ่งซึ่งในการเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยในครัง้ นีไ้ ด้ให้เกียรติมาร่วมจัด Workshop เป็นแห่งแรก
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รศิ ล ปการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมี อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กลุ
เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

มร.ชม. รวมกับ กยศ. และเหลากาชาด จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปนโลหิต ตอชีวิตเพื่อนมนุษย ปที่ 4”
เพื่อนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.สุกญั ญา ค�านวนสกุณี รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กยศ. รวมใจ
ปนโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๔” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยมี ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วม
กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก

รองอธิการบดี นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงาน
อธิก ารบดี นายสยาม กัน หาลิล า ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา
รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “ชาวราชภัฏเชียงใหม่รว่ มใจซับน�า้ ตาภัยใต้”
ซึง่ ได้จากการด�าเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ทุกวิทยาลัย น�าโดย
นายณัฐเบศ ปิดตะ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายทรงพล นาคทรงชัย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และนายณัฐวุฒิ มะลิซ้อน สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ�าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก เพื่อรับบริจาค
และตั้งกล่องรับบริจาคระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม 2560 ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ร่วมสมทบทุน
เพือ่ น�ารายได้ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกุ ภัยภาคใต้ เป็นเงินจ�านวน ๑๗,๒๖๐ บาท
ซึ่งจะได้น�าเงินบริจาคร่วมสมทบทุน ศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วย
ภัยน�า้ ท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่อไป
นักศึกษาทุนฯ ชายแดนภาคใต มร.ชม. รวมปจฉิมนิเทศฯ
เตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ

เมือ่ วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา นางสาววรินญา ม่วงดิบ
หัวหน้างานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น�านักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็นผู้รับทุนรุ่นที่ ๕ , ๖ และ ๗ ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของ
หลักสูตร และทีจ่ ะส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จ�านวน ๗ คน เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่
และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดย
กลุ่มพัฒนาระบบสวัส ดิก ารและบริก ารนัก ศึก ษา ส�านักส่ง เสริมและ
พัฒนาศัก ยภาพนัก ศึก ษา ส�านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อ การท�างานให้ประสบความส�าเร็จ
พัฒนาศักยภาพการสร้างภาวะผู้น�า สร้างเครือข่ายของนักศึกษาทุนฯ
ในแต่ละรุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและการพัฒนาภาวะ
ความเป็นผู้น�า สร้างจิตส�านึกในการตอบแทนท้องถิ่น และรวบรวมปญหา
ข้อเสนอแนะจากผู้รับทุน เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ส�าหรับน�าไป
พั ฒ นาการด� า เนิ น งานโครงการทุ น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนักศึกษาทุนฯ จากสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ๖๒ แห่ง จ�านวนทั้งสิ้น ๓๒๓ คน เข้าร่วมโครงการ
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ราชภัฏ
๖ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

วันราชภัฏ

๑๔ กุมภาพันธ
เทิดศักดิ์ – รักสถาบัน

“ขอเดชะ ขั ติ ย ะองค ภู มิ พ ล โปรดดาลดลพระราชทานนามมา” ท่ อ นหนึ่ ง ในบทเพลง “ราชภั ฏ สดุ ดี ” ที่ คุ  น หู
ชาวราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศบทเพลงที่ เ ป  ย มล น ด ว ยความซาบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระราชาในดวงใจไทยทั่ ว หล า
เนือ่ งในวาระสําคัญวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ ไดเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนนับจากเมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครู ทั่ ว ประเทศว่ า
“สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึงผูที่อยู่ใกลพระราชาอันมีความหมายเป็นนัยว่า “นักปราชญของพระราชา” โดยมีตราสัญลักษณ
ประจําสถาบันเป็นตราพระราชลัญจกรประจําพระองค ซึ่งแต่ละสีมีความหมายดังนี้ สีน้ําเงิน แทนสถาบันพระมหากษัตริย
สีเขียวแทนแหล่งทีต่ งั้ ของราชภัฏทัว่ ประเทศทีอ่ ยูใ่ นแหล่งธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีส่ วยงาม สีทอง แทนความรุง่ เรืองทางปญญา
สีสม แทนความรุง่ เรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ สีขาว แทนความคิดอันบริสทุ ธิข์ องนักปราชญแห่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห่ วั
ดังนั้นจึงเป็นวันสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งพรอมใจถวายราชสดุดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้นในโอกาส
เขาสู่เดือนแห่งความรัก ที่วันราชภัฏเวียนมาถึง พิงคราชภัฏขอนําถอยคําความรูสึกของชาวรั้วดําเหลืองที่เอ่ยเล่าถึงความผูกพัน
ในสถาบันแห่งนี้ อันเปรียบดั่งบานหลังที่สองของเราทุกคน
เริม่ ต้นจาก อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา รองคณบดีวทิ ยาลัยแม่ฮอ่ งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิษย์เก่ารัว้ ด�าเหลืองทีไ่ ด้ศกึ ษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนีแ้ ละได้นา� ความรูก้ ลับมาพัฒนาบริหารมหาวิทยาลัย
กล่าวถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถานทีท่ า� งานในปจจุบนั ว่า “ผมเข้ามาท�างานในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ในปี ๒๕๔๓ โดยการชักชวนของ อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นผมลองมา
สอบและได้รับคัดเลือกเข้ามาท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชา
หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปจจุบันคือภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและได้มีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตร คบ.อุตสาหกรรมศิลป ซึ่งเป็นหลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่อง ใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ และจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ตั้งแต่เข้ามาท�างานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ผมรูส้ กึ ผูกพันกับมหาวิทยาลัยอย่างมากเมือ่ ก่อนมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษเราจึงท�างานกันเต็ม ๗ วัน
ใช้เวลาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย มากกว่าอยู่บ้านจึงเปรียบเสมือนว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเรา ตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี ที่นี่ให้โอกาส
มากมายในชีวิตมีผู้บังคับบัญชา อาจารย์และเพื่อนร่วมงานที่มีความรักช่วยเหลือเกื้อกูลและคอยให้ค�าปรึกษาแก้ปญหาในการท�างาน
ด้วยดีตลอดมาผมภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งในฐานะศิษย์เก่า และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยความภาคภูมิใจในขณะที่
เป็นนักศึกษาคือได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในท�าเนียบคณบดีตลอด ๒ ปีการศึกษาที่เรียน และได้น�าความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาพัฒนาและสร้างนักศึกษาเพื่อไปเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต ผลจากที่อาจารย์ทุกท่าน
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ได้สั่งสอนให้ผมท�างานได้แก้ปญหา เป็นเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผมประสบความส�าเร็จในการท�างานความภาคภูมิใจในฐานะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คือผมได้รับรางวัลพระพิเนศวรเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารดีเด่น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ผมได้รับโอกาสที่ดีจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ครอบครัว ที่สนับสนุน เกื้อกูลการท�างานต่างๆ ให้ส�าเร็จ และจากการที่
อาจารย์ของผมทุกท่านได้อบรมสั่งสอนผม จนสามารถน�าความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการท�างานได้เป็นอย่างดี อีกความภาคภูมิใจ
หนึ่งคือ ผมได้มีโอกาสช่วยพัฒนาพื้นที่ศูนย์แม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท�างานในพื้นที่
แม่ฮ่องสอนผมได้รับประสบการณ์มากมายและเป็นการช่วยให้ท�างานที่ท้าทายอย่างมาก ได้รับมอบหมายงานหลายๆ อย่างที่ไม่เคยท�า
แต่ด้วยความทุ่มเท เสียสละของทุกคน จึงท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่อบรม สั่งสอนให้โอกาส
ผมได้ท�างาน และภาคภูมิใจสมกับกับค�าว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
เช่นเดียวกับ คุณอันสุดารี กันทะสอน หัวหนางานบริการวิชาการและโครงการพระราชดําริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เอ่ยถึงสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่า
“จากที่เรียนรู้วันนั้น..เปลี่ยนผ่านเป็นที่ท�างานวันนี้ราชภัฏเชียงใหม่ส�าหรับเรา กลายเป็นบ้านที่อบอุ่น
ให้อะไรกับชีวิตมากมายความสุขที่ได้รับทั้งกายและใจความปรารถนาดี ความเอื้ออาทร และสัมพันธภาพ
ที่ดีจากพี่น้อง จากอาจารย์ ซึ่งคอยชี้แนะการใช้ชีวิต การท�างาน เวลาที่ผ่านบางครั้งเหนื่อยบางครั้งท้อ
แต่ก็ได้รับค�าปลอบโยนและก�าลังใจจากพี่น้องรั้วด�าเหลืองแห่งนี้เสมอจริงอยู่แม้จะไม่ได้ร�่ารวยมากแต่ก็มี
สุขใจมากมายได้ประสบการณ์หลากหลายจากการเรียนรู้ในช่วงที่เรียนจนถึงชีวิตของการท�างานราชภัฏ
เชียงใหม่ยังคงเป็นบ้านที่คอยให้ได้พึ่งพิงเป็นที่ท�างานที่ให้มีกินมีใช้ตลอดมาและราชภัฏเชียงใหม่เป็น
แหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาทุกๆคนแม้นจะมิใช่สถาบันการศึกษาที่ติดอันดับสูงส่งจากการจัดอันดับของ
โพลส�านักต่างๆ แต่ส�าหรับดิฉันราชภัฏเชียงใหม่สร้างโอกาสและสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพเพื่อรับใช้
สังคมมากมายรักราชภัฏเชียงใหม่และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในบ้านหลังนีค้ ะ่
ทางด้ า นอนาคตแม่พิมพ์ข องชาติ นางสาววัลยนภัสร วรรณศรี สมาชิกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า “การเข้าได้เข้ามาศึกษาหาความรูใ้ นรัว้ มหาวิทยาลัย
เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวสังคมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยท�าให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย
ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาที่ดิฉันได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แห่งนี้มีความทรงจ�า
และความประทับใจมากมายที่เกิดขึ้นมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท�าให้ดิฉันเกิดความรักในสถาบันและเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะการได้รับความรู้ในด้านการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาที่แห่งนี้เต็มเปียมด้วย “มิตรภาพ” เป็นบ้านอีกหลังที่อบอุ่นมีครูอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อและแม่
เพื่อนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวความรักความจริงใจและความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นท�าให้ดิฉัน
เกิดความผูกพันภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แห่งนี้เพราะที่แห่งนี้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ดังค�ากล่าวที่ว่า
“คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี” ทุกครัง้ ทีด่ ฉิ นั ได้เห็นตราประจ�ามหาวิทยาลัยท�าให้ดฉิ นั ระลึกอยูเ่ สมอว่าเราโชคดีแค่ไหน
ทีไ่ ด้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เนือ่ งด้วยสถาบันแห่งนีเ้ ปิดกว้างส�าหรับคนทุกชนชัน้ และสาขาวิชาชีพ อีกทัง้ ชือ่ มหาวิทยาลัย “ราชภัฏ”
ยังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ดิฉันเกิดความรักในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และดิฉันได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ว่าดิฉันคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จะขอน้อมน�าเอาหลักค�าสอนที่ดีเหล่านี้
มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชนรุ่นหลังสืบต่อไป
และทั้งหมดนี้คือความรักความผูกพันจากหัวใจตัวแทนชาวราชภัฏ
“คนของพระราชา ขาของแผ่นดิน” ที่มีต่อบานหลังใหญ่นามว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” มุ่งเสริมสร้าง
สุขภาวะกายและใจที่ดีให้แก่คณาจารย์และบุคลากร สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานพร้อมสนอง
มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาคณาจารย์บุคลากรให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีทไี่ ด้กา� หนดให้มกี จิ กรรมทางกายเพือ่ สุขภาวะโลก
และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก�าหนดให้การออกก�าลังกายเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
เพื่อท�าให้มีกิจกรรมทางกายและสุขภาพเพิ่มขึ้นและด�าเนินไปอย่างยั่งยืน ลดปญหาโรค NCDs หรือเรียกว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของรัฐบาล และท�าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกีฬาสานสัมพันธ์
“ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ ให้คณาจารย์ บุคลากรมีสขุ ภาพแข็งแรงลดความเจ็บป่วย
จากโรค สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น กิจกรรมแบ่งออกเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย
ได้แก่ กิจกรรมแอโรบิกและกิจกรรมร�าวงย้อนยุค กิจกรรมโยคะและกิจกรรมลีลาศ ซึ่งในส่วนนี้ก�าหนดให้คณาจารย์และ
บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาสากล
ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล และแชร์บอล (หญิง)
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสี จ�านวน ๖ สี มีก�าหนดเริ่มกิจกรรมและการแข่งขันตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ได้ จั ด ให้ มี พิ ธี เ ปิ ด โครงการ
“ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ โดยภาควิชาการสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา (กกท.ภาค ๕ เชียงใหม่) การแสดงพิเศษ “ร�าวงย้อนยุค”
โดยสโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกิจกรรม
เต้นแอโรบิก โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์
ข้าราชการ ลู ก จ้ า งประจ� า พนั ก งานราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และ
พนักงานชั่วคราว เข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก
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ราชภัฏ ๙

รอบรั้วดําเหลือง

รอบรั้ ว ดํ า เหลื อ งฉบั บ นี้ เริ่ ม ต น ด ว ยกิ จ กรรมสํ า คั ญ เนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ ของชาวราชภั ฏ
ทั่วประเทศ ๑๔ กุมภาพันธ “วันราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย
ที ่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเชี ย งใหม พร อ มด ว ยคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คุณสุรียพร คองประเสริฐ พล.ต.พิทยา ศิริรักษ รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5
คุณวรวัตร ตันตรานนท คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะผูบริหาร และผูมีเกียรติรวมทําบุญ
ทอดถวายผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยไดรับพระเมตตา จากพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)
เจาอาวาสวัดเจ็ดยอด เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ๑๒ เปนประธานฝายสงฆ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมียอดผาปาจํานวนทัง้ สิน้ ๗๐๕,๐๐๐ บาท
ตอเนื่องดวยพิธีสําคัญเพื่อนอมสํานึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจัดพิธีถวายราชสดุดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน
ประธานในพิธี ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
คณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา พรอมใจรวมพิธีโดยรวมยืนสงบนิ่งเปนเวลา ๘๙ วินาที เพื่อถวาย
ความอาลัยรัชกาลที่ ๙ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามวิทยาลัยครูทั่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึงผูที่อยูใกลพระราชาอันมีความหมาย
เปนนัยวา “นักปราชญของพระราชา” โดยมีตราสัญลักษณประจําสถาบัน เปนตราพระราชลัญจกร
ประจําพระองค เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ นับเปน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไดรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ดร.ถนอม อินทรกําเนิด
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี
และ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมเปนเจาภาพ
บําเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดชโดยมีผบู ริหาร ตัวแทนบุคลากร
และนักศึกษาเขารวมพิธีดังกลาว ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ปดทายเรื่องราวรอบรั้วดําเหลืองในฉบับนี้ดวยขาวนาชื่นชมจากบุคลากรและนักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ และควารางวัลมาใหประชาคมชาวราชภัฏ
เชียงใหมไดรวมภาคภูมิใจเริ่มตนจากรางวัลระดับประเทศจากการแขงขันTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๗
รอบชิงชนะเลิศไดรางวัลทั้งรุนทีนเอจและรุนจูเนียรโดยทีมI AM TWISTER มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมควารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ดานทีม OH my Gosh
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหมควารางวัลชมเชยระดับประเทศจากเวทีเดียวกันรับพระราชทานถวยรางวัลเกียรติยศจากองคประธานโครงการทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เดอะมอลลบางกะป กรุงเทพมหานคร. ตอเนื่องที่ขาวสารดานกีฬาจากการแขงขัน
กีฬาประเพณีสโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๔๔ “รถมาเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อ.วาที่รอยตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแจงผลการแขงขันตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถควารางวัลชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภท
ชายคู ผลงานของ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ และ อาจารยพิเชษฐ สิงหโต และควารางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลชาย ๗ คน มาครองใหชาวรั้วดําเหลืองชื่นใจไดสําเร็จ ฟาก
นักศึกษาไมนอยหนาหลังจากเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ทะเลแกวเกมส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ ที่ผานมา ควาชัยจากการแขงขันกีฬามาได ๑๘ เหรียญทอง ๑๖ เหรียญเงิน ๑๖ เหรียญทองแดง นอกจากการแขงขันกีฬาดานวิชาการยังมี
เรื่องยินดีเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตรควา ๗ รางวัล จากการแขงขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ปการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดแก รางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สื่อ ICT รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ สื่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เลานิทานเดี่ยว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตอบคําถามสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลชมเชยคัดลายมือภาษาจีน และรางวัลชมเชยนักรองลูกทุง ชาย - หญิง บทเพลงเพือ่ พอ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ไดสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยทุกทานมา ณ โอกาสนี้

ราชภัฏ
๑๐ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานพบกันเชนเคยกับเปดประตูสูอาเซียนฉบับนี้ กลับมาพบทานผูอานดวยบรรยากาศอบอวล
ดวยความรักในเดือนกุมภาพันธ เปดประตูสูอาเซียนจึงขอนําคําบอกรักภาษาอาเซียนมาฝากทานผูอานกันคะ
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
ฟลิปปนส
สิงคโปร
ไทย
เวียดนาม
เมียนมาร

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ซายาจินตากันมู (Saya cintakan mu)
บองสรันโอน (Bon sro lahn oon)
ซายาจินตาปาดามู (Saya cintapada mu)
ขอยฮักเจา (Khoi Hak Jao)
มาฮัลกะตา (Mahal kata)
ไอเลิฟยู (I love you)
ฉันรักเธอ (Chan Rak Ter)
ตอยยิ่วเอม (Toi yue em)
จิตพาเด (chit pa de)

ลองฝกพูดกันดูนะคะ แตอยาลืมวาสิ่งสําคัญที่สุดในการบอกรัก ไมสําคัญวาจะพูดภาษาอะไร แตการบอกรัก ควรพูดออกมาจากหัวใจคะ
รูจ กั คําบอกรักกันแลว ฉบับนีพ้ งิ คราชภัฏขอเกาะกระแสความรักพาทานผูอ า นไปเรียนรูว ฒ
ั นธรรมการแตงงานของกลุม ประเทศอาเซียนกันบางนะคะ
เริ่มตนกันที่ประเพณีแตงงานแบบไทยมีความหลากหลายในแตละทองถิ่นตั้งแตภาคเหนือจรดภาคใตซึ่งมีธรรมเนียมที่ไดถือปฏิบัติรวมกัน
คือการตักบาตร พระและการจัดพิธีสงฆที่บานของเจาบาวหรือเจาสาวในตอนเชาโดยจะมีการสวมมงคลซึ่งเปนสัญลักษณของการแตงงาน และ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตคูสวนประเทศมาเลเซียมีขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นซึ่งมีการจัดพิธีสมรสโดยแบงออกเปนสองสวน
สวนแรก เรียกวา marriage contract ซึ่งเปนพิธีการทางกฎหมายและ ศาสนา สวนที่สองเรียกวา sitting-in-state- ceremony เปนการจัดพิธี
สมรสอยางเปนทางการโดยครอบครัว ญาติและ แขกผูรวมงานจะใหพรโดยการพรมนํ้าอบและขาวเหลือง ดาน ประเทศสิงคโปร พิธีการแตงงาน
แบบพุทธและคริสตเปนที่ นิยมเปนอยางมากในประเทศสิงคโปร โดยการจัดพิธีแตงงานแบบพุทธนั้นพระสงฆจะเปนผูนําในพิธีการตาง ๆ
และอวยพร แกผบู า วสาวสวนพิธแี ตงงานแบบคริสต จะจัดในโบสถ โดยที่ นักบวชจะอานคัมภีรไ บเบิล และอวยพรแกคบู า วสาว หลังจาก นัน้ เจาบาว
และเจาสาวจะแลกแหวนใหแกกันและกันเปนสัญลักษณแหงความรักความใสใจและการถนอมนํ้าใจกัน ของชีวิตคูสวนพิธีสมรสตามธรรมเนียม
ของชาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แบงออกเปนพิธหี มัน้ และพิธแี ตงงานในวันแตงงานนัน้ ครอบครัวของฝายเจาบาวจะจัดขบวนแหนาํ ของขวัญ
หอดวยกระดาษแดงไปใหครอบครัวเจาสาวนําขบวนโดยคูแ ตงงานทีร่ าํ่ รวย และมีความสุขในชีวติ สมรส สวนผูท ถี่ อื ถาดของขวัญจะเปนคูแ ตงงาน
ที่มีความสุขในชีวิตคูตามดวยขบวนญาติและแขกที่มารวมงาน ตอเนื่องดวย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พิธีแตงงานแบบดั้งเดิม
ของชาวลาวมักจะมีการจัดพิธบี ายศรีสขู วัญทีบ่ า นในชวงเชาหรือชวงเย็นโดยพอแมของคูบ า วสาว และแขกผูใ หญทมี่ ารวมงานจะอวยพรพรอมทัง้
ผูกขอมือ ดวยดายขาวแกคูบาวสาว สําหรับในพิธีแตงงานสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมาร จะใหพราหมณเปนผูประกอบพิธี โดยจะจัดให
คูบาวสาว นั่งเคียงขางกัน เมื่อพราหมณเปาแตรสังขถือเปนการเริ่มพิธีสมรสหลังจากนั้นพราหมณจะทําการประกบฝามือคูบาวสาวดวยผาขาว
และจุมลงในถวยเงินและสวดมนตเปนภาษาสันสกฤตและยกมือบาวสาวออกจากถวยเงินเมื่อพราหมณเปาแตรสังขอีกครั้งจะถือวาเปนการจบ
พิธีสมรส อยางเปนทางการ
พิธีแตงงานตามขนบธรรมเนียมกัมพูชาประกอบดวยการสวดมนตแบบเขมรซึ่งเปนบทสวดถึงเทพเจาผูดูแลโลก เพื่อใหยอมรับเจาบาว
เปนครอบครัวใหมบนผืนโลก ถือเปนการอวยพรใหโชคดี หลังจากนั้นมีการประกอบพิธีตัดผมพิธีสวดมนตจากพระ พิธีมอบอาหารใหกับวิญญาณ
บรรพบุรษุ ผูล ว งลับ พิธที าํ ความสะอาดฟน และปดทายพิธสี มรสดวยการผูกขอมือบาวสาว และพิธแี ตงงานของชาวบรูไนดารุสซาลาม ประกอบดวย
พิธีสําคัญหลายพิธี เชน พิธีมอบแหวนพิธีสาบานตนตออัลลอฮและพิธีเจิมในพิธีมอบแหวนนั้นฝายเจาบาวจะมอบแหวนสองวงใหกับครอบครัว
เจาสาว แหวนวงแรกแสดงถึงความตั้งใจที่จะขอเจาสาวแตงงาน สวนแหวนอีกวงหนึ่งใชสําหรับเปนแหวนหมั้นสําหรับพิธีสาบานตนตออัลลอฮ
นั้นจัดเพื่อเปนการยอมรับการใชชีวิตรวมกับเจาสาวตอหนาสักขีพยาน
ในครั้งหนาเปดประตูอาเซียนจะพาทุกทานไปเรียนรูเรื่องใดเกี่ยวกับอาเซียนติดตามไดในวารสารพิงคราชภัฏฉบับหนานะคะ
ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก http://buiao.bu.ac.th/
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สวัสดีเดือนแหงความรัก พบกันฉบับนี้ ในเดือนกุมภาพันธ เดือนทีม่ วี นั สําคัญเกิดขึน้ ทัง้ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
วันราชภัฏ วันแหงเกียรติยศ และวันมาฆบูชา ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พิงคราชภัฏจึงขอนําเรื่องราว
เกร็ดความรูของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาบอกเลากันคะ
วันมาฆบูชาไดรับการยกยองเปนวันสําคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กวาปกอน
คือ พระโคตมพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกขทา มกลางทีป่ ระชุมมหาสังฆสันนิบาตครัง้ ใหญในพระพุทธศาสนา คัมภีรป ปญจสูทนี
ระบุว  า ครั้ ง นั้ น มี เหตุก ารณเ กิดขึ้นพรอมกัน ๔ ประการ คื อ พระภิ ก ษุ ๑,๒๕๐ รู ป ได ม าประชุ ม พร อ มกั นยั ง วั ด เวฬุ วั น
โดยมิไดนัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเปน “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผูไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรง,
พระภิกษุทั้งหมดนั้นลวนเปนพระอรหันตผูทรงอภิญญา ๖, และวันดังกลาวตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ ดังนั้น จึงเรียกวันนี้
อีกอยางหนึง่ วา “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันทีม่ กี ารประชุมพรอมดวยองค ๔ ในประเทศไทยการประกอบพิธใี นวันมาฆบูชา
ไดเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ โดยในครั้งแรกนั้นไดทรงกําหนดเปนเพียงการพระราช
พิธีบําเพ็ญกุศลเปนการภายในแตตอมาประชาชนก็ไดนิยมนําพิธีนี้ไปปฏิบัติสืบตอมาจนกลายเปนวันประกอบพิธีสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและนับถือกันโดยพฤตินัยวาวันนี้เปนวันสําคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยมาตั้งแตนั้น
โดยเมื่อถึงวันนี้พุทธศาสนิกชนจะรวมใจกันประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลตาง ๆ กันเปนงานใหญ พระองคจึงทรงประกาศให
วันมาฆบูชาเปนวันหยุดนักขัตฤกษสําหรับชาวไทยจะไดรวมใจกันบําเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาโดยพรอมเพรียง
ขอขอบคุณขอมูลจาก : https://th.wikipedia.org

ในฉบับนี้ พิงคราชภัฏนําขอคิดดีๆ ตอนรับ Valentine มาฝากหัวใจทุกดวงในเดือนแหงความรักคะ เคยไดยนิ กันใชไหมคะ กับคํากลาววา
“ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข” แตหากอยากรักแบบเปยมสุขตองรักอยางสรางสรรค วาเลนไทนนี้รักอยางไรใหสรางสรรคลองอานดูนะคะ

“Valentine”

V
คือ VERITY ความจริงที่มีอยู ซึ่งความจริงก็คือสิ่งที่เปนอยูของคนที่รักกัน ความไวเนื้อเชื่อใจ ความเขาใจกันและจะมีเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ
เพียงแตแสดงใหชัดเจนขึ้น
A
คือ AMBITION เปนความปรารถนาดีอยางแรงกลา จะรัก จะชอบใคร ควรมีความปรารถนาอยางสูง คือควรมีความปรารถนาในความรัก
อยางจริงจังมิใชทําไปเพื่อตามแฟชั่น หรือเพื่อนพอง พยายามทําดวยความปรารถนาดีที่มีอยูในใจ
L
คือ LENIENT ความผอนปรน ความปรานี ควรจะมีการผอนปรน หรือสิ่งที่ละทิ้งไดก็ควรจะละทิ้งไป อยาเก็บมาใสใจใหเปนขยะในใจ
มีเมตตา ความรัก และความปรารถนาดีใหกัน
E
คือ EQUALITY ความเสมอภาค ความทัดเทียมกันในสมัยปจจุบัน คูรักหรือคนรักกัน ควรจะมีความเทาเทียมกันมิใชอยูในสมัยบรรจง
กราบเชา กราบเย็น นอนทีหลังตื่นกอนแลว เราตองกาวไปดวยกัน ดวยความเสมอภาค มิใชเอารัดเอาเปรียบกัน ถาหากตางคนตางใหความ
เสมอภาคแลว ความรักที่ใหกันคงจะยืนยาวมิใชนอย
N
คือ NOTABLE การยกยองใหอยูในสภาพที่ดี ถึงแมจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกันแลวก็ตาม ก็ควรจะยกยองใหอยูในสถานภาพที่ดีตอ
บุคคลทั่วไป คือ เปนการใหเกียรติยกยองตอสังคม วาเปนคนที่ดี ไมวาอยูตอหนา และลับหลัง ควรจะยกยองในโอกาสที่ควร และในเวลาที่กําลัง
อยูดวยกัน
T
คือ TENDER ความรักใครทน่ี มุ นวล บรรจงเปนหวงเปนใย Love me Tender ควรจะทะนุถนอมดวยความรัก ความนุม นวล ความหวงใย
แสดงใหเห็นวามีความหวงใย ความปรารถนาดีแคไหน
I
คือ INNOVATION การทําความแปลกใหมมาใหคูรัก คนรักหรือชีวิตรัก มิใชอยูอยางไรก็อยูอยางนั้นมาตลอด ควรจะทําสิ่งแปลกๆ ใหมๆ
มาสูชีวิตดวย ควรจะเปลี่ยนอะไรๆ บาง ในทางที่ดี
N
คือ NEXUS การเชื่อมโยงความสัมพันธใหมีตลอดไปมิใชวัน Valentine เทานั้นที่จะแสดงความรัก แตควรสรางความสัมพันธอยูตลอด
เพื่อใหรูวายังรักกันอยู
E
คือ ENDURANCE ความอดทน ความอดกลั้น จะตองมีความอดทนอดกลั้นเมื่อตองผชิญตอสิ่งที่จะตองโมโห หรืออารมณเสีย ถาหาก
ตองเผชิญกับสิ่งนั้น อาจเปนเวลาที่จะตองคอย กังวล ก็ควรที่จะตองยืนหยัดในความปรารถนา ทั้ง ตอหนาหรือลับหลัง
เพราะความรักคือพลังวิเศษของหัวใจทุกดวง รักกันดวยความหวังดี ไมวาจะรักแบบไหน ก็เปนรักที่สวยงามทั้งนั้นคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก : http://ann-ny.blogspot.com
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