เมื่อวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคปกติ โดยบรรยากาศการรายงานตัวเต็มไปดวย
ความอบอุน มีรนุ พีต่ อ นรับนองใหมดว ยความคึกคัก โดยมีกาํ หนดเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ไดดาํ เนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาภาคพิเศษ
มีกําหนดเปดภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เขาชั้นเรียน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการตอนรับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ แนะนําคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและใหนักศึกษาใหมไดทําความรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กาวแรกของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผานวีดิทัศน
อุดมการณอันลํ้าคาแหงตราราชภัฏและวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายงานวิชาการโดย
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี การบรรยาย งานกิจการนักศึกษาและระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี การบรรยายการใหความรูแ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี ผูอ าํ นวยการสํานักมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาการบรรยาย สื่อสารภาษาอังกฤษ สื่อสารโลก English is must โดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
การบรรยายระบบหลักประกันสุขภาพไทยแมเรียนไกลบานก็อุนใจ โดย อาจารยมุจลินทร แปงศิริ อาจารยภาควิชาสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมสรางสติ ปญญา ดวยสมาธิ โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ เชนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษที่ได
จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนคนดี
ที่มีความรูและอยูในสังคมอยางมีความสุข มีจิตสาธารณะ และรูรักสามัคคี จึงไดจัดโครงการคายพัฒนานักศึกษาใหม ประจําป ๒๕๖๐
ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยคณะตาง ๆ ไดจัดกิจกรรม ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาใหมไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีความสุข มีความรักในสถาบันและมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย ภายใตแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สรางแนวคิด
พลเมืองดี เรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งดานวิชาการและวินัยนักศึกษาสําหรับการเปนบัณฑิตที่ดีอันจะกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางนักศึกษาใหม รุนพี่ และคณาจารย ตลอดจนเปนการสรางเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและจิตใจใหแก
นักศึกษาเพือ่ ใหมคี วามพรอมในการเรียน ใชชวี ติ นักศึกษาอยางคุม คา ไดเรียนรูร อบดาน และแกไขปญหาเปน มีความเปนผูน าํ เคารพในกติกา
อยูในศีลธรรมและมีความคิดสรางสรรค
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน ในนามคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอตอนรับนักศึกษาใหม
ภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เขาสูรั้วดํา – เหลือง ดวยความรัก ความปรารถนาดี และความหวงใย ในการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษามีความแตกตางจากระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูพอสมควร จึงจําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษาจะตองปรับตัวใหเขา
กับบริบท ทั้งการเรียน การเขารวมกิจกรรม และการใช ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อนองใหมเฟรชชี่กาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษารุนพี่คือผูที่
ใกลชิดกับนองใหมเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนกิจกรรมการรับนองใหมอยางสรางสรรค สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุงหวังในการสรางความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน การชวยเหลือเกื้อกูล
ฉันทพี่นอง ธํารงไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม เสริมสรางการพัฒนานักศึกษา เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
ภาพความคึกคักสีสันการรับนองใหมกลับมาอีกครั้ง ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยโดยคณะและวิทยาลัยไดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
โครงการคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม และจะไดมีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจรและเข็มตราสัญลักษณ
กิจกรรมเดินขึ้นดอยไหวสาพระบรมธาตุดอยสุเทพ และมอบเข็มนักศึกษาใหม พิธีไหวครู รวมถึงกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย จึงขอใหนักศึกษารูจัก
แบ ง เวลาเอาใจใส ต  อ การเรี ย นเป น สํ า คั ญ เข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตามที่ กํ า หนดไว เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการเป น บั ณ ฑิ ต
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค นั่นคือ การเปนคนดี มีความรูดี มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเปนพลเมืองดี
ทัง้ นีใ้ นเดือนกรกฎาคมทีจ่ ะถึง มหาวิทยาลัยไดรบั เกียรติเปนอยางสูงจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ในการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะไดมีการบรรยายสรุป ๒ ประเด็นหลัก คือ การผลิตครูตนแบบสูความเปนเลิศ และโครงการยก
ระดับมาตรฐานการเรียนรูและพัฒนาทองถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนพี่เลี้ยง พรอมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการการใชประโยชนจาก
งานวิจัยสูการเปนชุมชนตนแบบพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนบานหนองปลามัน อ.แมริม และศูนยการเรียนรูพลังงานแสงอาทิตย ๗๐๐ กิโลวัตต
Chiang Mai World Green City จากนั้นจะไดมีการมอบนโยบายใหแกนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
รวมทั้ ง สิ้ น ๓๘ แห ง ในเรื่ อ งยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ สนองแนวพระบรมราโชบายการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระยะ ๒๐ ป ณ หอประชุ ม ที ป  ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
สําหรับการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยดังทีท่ ราบกันดีอยูแ ลวนัน้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดเสนอรายชือ่ รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย เปนผูด าํ รงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ซึ่งอยูในระหวางการรอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทําใหในชวงระยะเวลาที่ผานมา ตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีมติแตงตั้งใหผมเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จนกวา
จะมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ทําใหในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ครบวาระตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ไดมีมติเลือกและแตงตั้ง ผศ.พรพิมล วงศสุข เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนตนไป

ดร.ถนัด บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูจัดทํา
มร.ชม.ยกยอง ๑๒ เพชรเม็ดงามปราชญ
๔
แหงลานนา เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ๒๕๖๐
CMRU Photo Activities
๕
Freshy CMRU สูออมกอด รั้วดําเหลือง ๖-๗
มร.ชม.ตอนรับคณะกรรมการผูจัดงาน
๘
Chiang Mai CAD Festival ๒๐๑๗
รอบรั้วดําเหลือง
๙
เปดประตูสูอาเซียน
๑๐
รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา
๑๑

จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,
อ.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,
คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา เขียวขุนเนิน,
เสาวลักษณ สามแกว, วัชระ ไทยบัณฑิตย,
วัชราวรรณ กันทา
พิมพที่
: สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

ราชภัฏ
๔ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Special Report

อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานกลาวเปดงาน ๙๓ ป
ราชภัฏเชียงใหม สืบสานครูภมู ปิ ญ ญาพืน้ บานลานนา : เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๐ พรอมมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
ประจําป ๒๕๖๐” แดศิลปนพื้นบาน นักปราชญแหงลานนา จํานวน ๑๒ ทาน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น ๓
อุทยานการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กวา ๙๓ ป ที่ไดสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ควบคูกับการพัฒนาดานวิชาการดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสรรหา คัดเลือกบุคลากรผูมีผลงานดีเดนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เปนเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติบุคลากรผูสรางสรรคงานวัฒนธรรม
สืบสานองคความรูข องภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานใหชมุ ชนไดมสี ว นรวมในการอนุรกั ษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูส บื ไปในปพทุ ธศักราช ๒๕๖๐
มีบุคคลที่ไดรับพิจารณาคัดเลือก เปนเพชรราชภัฏ เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ ทาน ไดแก
v คุณศรีเลา เกษพรหม สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรมลานนา)
v คุณเกริก อัครชิโนเรศ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา)
v คุณสนั่น อิทธิชัยมงคล สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานวรรณกรรมทองถิ่น)
v คุณบุญสง วงคคํา สาขาภูมิปญญา (ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา)
v คุณประดิษฐ เปงเรือน สาขาศิลปะ (ดานดนตรีพื้นบานลานนา)
v คุณเบญจมิน สุตา สาขาศิลปะ (ดานสถาปตยกรรม)
v รอยตรีชัยวรรณ ศรีใจภา สาขาศิลปะ (ดานการตองผาและโลหะ)
v คุณอานนท ไชยรัตน สาขาศิลปะ (ดานการแสดง:กลองพื้นบานลานนา)
v คุณแจมจันทร แสนสิงห สาขาศิลปะ (ดานการแสดงซอ)
v คุณประสิทธิ์ มณีศรี สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม(ดานนาฏศิลปไทยใหญ)
v คุณธนวัฒน ราชวัง สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบานลานนา)
v คุณสุมาลี สุกันธา สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดใหมกี ารแสดงผลงานของเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา อาทิ การขับขานเพลงซอ การแสดงนาฏดุรยิ ศิลป
ไทยใหญตีกลองมองเซิง ปะทะ กลองปูเจ การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต การบําบัดโรคแบบพื้นบานลานนา การแสดงนาฏเภรี ศรีลานนา
สนั่นเวียงเชียงใหม การเสวนาทางวิชาการและการอภิปรายเรื่อง “ผาพุทธ ผาผี ผาพิธีกรรมในวัฒนธรรมอุษาคเนย” เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น.

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
คณะผูบริหาร มร.ชม.
รวมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเตรียมความพรอม
การจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
และการประชุมเพื่อรับฟงนโยบายจากองคมนตรี
ฯพณฯ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ

คณะผูบริหาร มร.ชม. รว มพิ ธี บํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศลอุ ทิศ
ถวายแด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตรและพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ คณะผู  บ ริ ห าร
คณาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมพิธี
บําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนตถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ า สิ ริกิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา โดยมีนายพุฒิพงศ
ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มร.ชม.จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยมืออาชีพ
ใหกับอาจารยประจําคณะ

ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เป ด เผยว า
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรไดจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย
มื อ อาชี พ ให กั บ อาจารย ป ระจํ า คณะ มนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหคณาจารยไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพของอาจารยใหเปนมืออาชีพเพราะนอกจากอาจารยจะ
ตองเปนผูที่มีความรอบรูและปฏิบัติการสอนดวยความชํานาญ
สามารถถายทอดความรูแ ละการใชเทคโนโลยี และสือ่ การสอนแลว
อาจารยยังตองเปน ผูมีศิลปะในการสรางปฏิสัมพันธกับนักศึกษา
และสังคมการพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารยจึงเปนปจจัยสําคัญที่
จะสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนในการนี้ทางมหาวิทยาลัย
ไดรบั เกียรติจากวิทยากร คุณเพชรพริง้ สารสิน อดีตผูอ าํ นวยการใหญ
ฝายภาพลักษณและสือ่ สารองคกรบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เปนวิทยากรโดยมีผูบริหาร อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร
และสั ง คมศาสตร เข า ร ว มกิ จ กรรม ณ ห อ งประชุ ม พิ ณ ทอง
โรงแรมเชียงใหม แกรนดววิ จ.เชียงใหม เมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปจฉิมนิเทศนักศึกษา
โครงการเเลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล
(Yunnan Normal University)

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธาน
กลาวเปดงานปจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการเเลกเปลี่ยนจากมหา
วิทยาลัยยูนนานนอรนอล (Yunnan Normal University)
พรอมดวย ผูบ ริหารและอาจารยของมหาวิทยาลัยรวมแสดงความยินดี
กับนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาจํานวนทัง้ สิน้ ๓๑ คน ณ หองประชุม
เอือ้ งคํา ชัน้ ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสายมาน
พระอินทร อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม คณะผู  บ ริ ห ารและอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนําโดย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย
ที่ ป รึ กษาอธิ การบดี และ ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รั ก ษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหการตอนรับเลขาธิการ
องคมนตรี ใ นการดู พื้ น ที่ แ ละร ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานจั ด การประชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทั่วประเทศและการประชุมเพื่อรับฟงนโยบาย จากองคมนตรี
ฯพณฯ พลเอกดาว พ งษ รั ต นสุ ว รรณ ซึ่ ง มี กํ า หนดประชุ ม
ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ศู น ย แ ม ริ ม อํ า เภอแม ริ ม
จังหวัดเชียงใหม เพื่อหารือและเตรียมความพรอม
มร.ชม. ตอนรับคณะจาก National Chin-Yi
University of Technology เยือนถิ่นดําเหลือง
รวมหารือการสรางความรวมมือกันดานวิชาการ
ไทย – ไตหวัน

ผศ.ดร.ปทมรัศน นาคนิษฐนนต ผูชวยอธิการบดี พรอมดวย
ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต
ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูบริหาร คณาจารย จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
วิทยาลัยนานาชาติ รวมใหการตอนรับ Prof.Dr.Ching-Te Wang
Dean,College of Management,NCUT และคณาจารย
จากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology
(NCUT) ประเทศไตหวัน ในการเขาพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง
การดําเนินงานที่ตอเนื่องจากการลงนาม MOA (Memorandum
of Agreement) เพื่อการสรางความรวมมือกันดานวิชาการใน
ระดับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร โดยได
รวมกันหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนการดําเนินการทางดานการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจยั รวมกัน เมือ่ วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมเอื้องสําเภางาม ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

นักวิจัยรั้วดําเหลืองรวมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรม
อาหารนานาชาติ
THAIFEX-World of Food Asia ๒๐๑๗

นักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําผลงานวิจยั ผลิตภัณฑ
ชุ ม ชนลํ า ไยอบแห ง เนื้ อ สี ท องแปรรู ป ร ว มจั ด แสดงในงาน
อุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ THAIFEX-World of Food Asia
๒๐๑๗ เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสงเสริมการ
คาระหวางประเทศ รวมกับ หอการคาไทย และโคโลญเมสเซ
ประเทศเยอรมนี ณ อิ ม แพ็ ค อารี น  า เมื อ งทองธานี
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ที่ผานมา นําโดย อ.เกษม กุณาศรี อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หัวหนา
โครงการ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมโจและมหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยไดนําผลผลิตจากโครงการวิจัย เรื่อง “กลยุทธ
ทางการตลาดที่ เ หมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทางการตลาดของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนลํ าไยอบแห ง เนื้ อ สี ท องในจั ง หวัด เชียงใหมแ ละ
ลําพูน”ซึ่งไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) ในนามเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ผลผลิตโครงการ
วิจยั ดังกลาวเปน “ผลิตภัณฑชมุ ชนลําไยอบแหงเนือ้ สีทองแปรรูป”
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย กลุมแมบานริมรอง กลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยบานดอยสะเก็ด กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ
พืชสมุนไพรและผลไม กลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง บานสัน
ปาเหียง และ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปลําไยภูผาทิพย
รวมออกแสดงงาน THAIFEX - World of Food Asia 2017 ซึง่ ปนี้
มี ๒,๒๐๐ บริษทั ๕,๒๐๐ คูหา จาก ๔๐ ประเทศ เขารวมงานดังกลาว

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมพิธีทําบุญเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหมเปนประธานในพิธีทําบุญ
เมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ณ หนวยประตูชางเผือก พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เขารวมในพิธี โดยในปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมเปนเจาภาพจตุปจจัยไทยทาน และอํานวยความสะดวกเต็นท นํ้าดื่ม
พรอมไดนาํ นักศึกษาแจกแผนพับและรถประชาสัมพันธตามวัด ชุมชน ตลาดตางๆ ในการประชาสัมพันธพธิ ที าํ บุญเมืองเชียงใหม ดังกลาว
มีขาราชการ พอคา นักเรียน นักศึกษาชมรมและพุทธศาสนิกชนรวมพิธีเปนจํานวนมาก เพื่อความเปนสิริมงคลแกบานเมืองและ
ความผาสุกของประชาชนตลอดจนเปนการรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหมที่มีมาแตโบราณ
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Freshy CMRU สูออมกอดรั้วดําเหลือง
เรียนรูชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กาวสู โลกใบใหมแหงการศึกษา

เสียงรองเพลงเชียรทคี่ ลอเคลาเสียงกลองจังหวะสนุกสนานดังกึกกองไปทัว่ พืน้ ทีเ่ วียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สงสัญญาณวาบรรยากาศของการรับนองใหมภาพความอบอุนระหวางรุนพี่รุนนองและรอยยิ้มแหงมิตรภาพไดเวียนมา
บรรจบครบรอบสรางความคึกคักใหรั้วดําเหลืองอีกครั้ง ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งภาคปกติ มีกําหนดเปดภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภาคพิเศษ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกอนเปดภาคเรียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยกองพัฒนานักศึกษา รวมกับกลุมผูนํานักศึกษาตลอดจนคณะและวิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยแมฮองสอน ไดจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม เพื่อใหนักศึกษารุนพี่รุนนองไดสานสัมพันธ
สรางความรักความสามัคคี พิงคราชภัฏจึงขอนําความรูสึกของตัวแทนเฟรชชี่รั้วดําเหลืองสมาชิกใหมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมที่มีโอกาสไดรวมกิจกรรมรับนองใหม จะเปนใครกันบาง ติดตามพรอมกันคะ
เริ่มตนจากสาวนอยหนาหวานจากคณะวิทยาการจัดการ “นองเฟน” กานตธิดา สลีออน ศิษยเกาจาก
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดนาน ที่เขามาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่เลาถึงเหตุผล
ที่เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการวา “ปจจุบันการบริหารธุรกิจและการจัดการทรัพยากร
มนุษยถือเปนสิ่งที่สําคัญมากการจัดหาคนเขามาปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานใหตรงตามสายงานเปนเรื่องยากมาก
อยากเขามาศึกษาดานการจัดการ การทําธุรกิจเพื่ออนาคตจะไดนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบธุรกิจสวนตัว
ใหประสบความสําเร็จซึ่งเปนสิ่งที่ใฝฝนมาตั้งแตเด็ก ความรูสึกเมื่อกาวเขามาในมหาวิทยาลัยแหงนี้คือสนุกและ
ประทับใจในความอบอุนจากการดูแลของรุนพี่ ไดรูจักเพื่อนใหมตางโรงเรียน ตางจังหวัดมากมาย รูสึกชอบมากคะที่
ไดมีโอกาสมารวมกิจกรรมรับนองใหมเพราะกิจกรรมเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหเฟนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณที่ดี
และไดเรียนรูถึงการสรางความสามัคคีในหมูคณะซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญมากในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม”
ทางดานหนุมลําพูนหนาใสจากโรงเรียนจักรคําคณาทรที่เขามาศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะเทคโนโลยี
การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร “นองภูมิ” วรธิษณ ปนตาศรี เอยวา “ผมเลือก
เรียนสาขาวิชาสัตวศาสตรเพราะอยากศึกษาเกี่ยวกับสัตวอยากรูเรื่องราวการใชชีวิตของมันและอยากนําความรูที่ได
จากการศึกษานี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการประกอบวิชาชีพในอนาคตครับการไดเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเหมือนไดกา วสูอ กี โลกหนึง่ ทีท่ าํ ใหผมโตขึน้ และไดมโี อกาสรูจ กั เพือ่ นใหมๆ รูจ กั การใชชวี ติ อีกรูปแบบ
ทีส่ นุกสนานและนาตืน่ เตนกิจกรรมทีไ่ ดรว มทํากับพีๆ่ เพือ่ นๆ ทําใหผมมีความสุขและอยากใหรนุ พีแ่ นะนําผมในการเรียน
และการปรับตัวในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับ”
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สวน “นองจีโน” ไตรทศ ลิอินโน เฟรชชี่จากวิทยาลัยนานาชาติ ศิษยเกาโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยเลาความรูสึกเมื่อไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวา “จีโนคิดวาปจจุบันภาษา
อังกฤษมีความสําคัญอยางมากเรียกวาในทุกดานทั้งการเรียน การดําเนินชีวิตและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการทํางานจึงคิดวาวิทยาลัยนานาชาตินาจะตอบโจทยในสิ่งที่นีโนคิดวาสําคัญไดทั้งหมดและ
การกาวเขามาในรั้วมหาวิทยาลัยถือเปนกาวสําคัญที่จะเปดโอกาสใหเราเองไดมีโอกาสเดินทางไปยัง
ตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและดานวัฒนธรรมกับชาวตางชาติเปนโอกาสดีที่เราจะได
ศึกษาหาความรูเ พือ่ ความกาวหนาในอนาคตนอกจากวิชาการกิจกรรมการรับนองถือเปนอีกความประทับใจ
และคิดวาเปนกิจกรรมที่อยากใหมีสืบตอกันไปเพราะกิจกรรมเหลานี้ทําใหเราไดละลายพฤติกรรมและ
ขณะเดียวกันก็ทําใหไดคนหาตัวเองไดมองเห็นตัวเองในอีกมุมกลาคิดกลาทํากลาแสดงออกในสิ่งที่
สรางสรรคมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การที่เขามารวมกิจกรรมรับนองทําใหไดรูจักเพื่อนรูจักมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมมากขึ้นดวย”

สาวสวยยิ้มหวานคนสุดทาย “นองบีน” กชกร กมลรัตนโยธิน เฟรชชี่จากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่เลือกศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจกลาวแบบยิ้มแยมวา “บีนเลือกเรียนอังกฤษธุรกิจเพราะ
มี ค วามคิ ด ว า อยากเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กิ จ และอยากเรี ย นรู  ก ารใช ภ าษาอั ง กฤษไปพร อ มๆกั น
กิจกรรมรับนองใหม ของมหาวิทยาลัยทําใหบีนรูสึกมีความสุขเพราะวาไดเจอเพื่อนๆ ไดทํากิจกรรมสนุกๆ
ไดหัวเราะกับเพื่อนๆ ทุกสิ่งที่ไดทําดวยกันทําใหรูสึกวาผูกพันกับพี่ๆ เพื่อนๆ มากขึ้นทุกวันคะ”
ไดเห็นรอยยิ้มของนองใหมรั้วดําเหลืองแลวก็รูสึกมีความสุขไปดวย ขอใหนองใหมและ
รุนพี่ทุกคณะและวิทยาลัย มีความสุขกับการเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้นะคะ เรียนรูใหสนุก
เพราะวิชาการทําใหเรามีความรูและกิจกรรมจะทําใหเราเปนผูมีความรูที่อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขแกไขปญหาไดและใชความรูที่มีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคะ ยินดีตอรับสูบานรั้วดําเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนะคะ
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ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย คณะผูบริหาร และคณาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมใหการตอนรับนายญาญเดช ชุมชูวัฒน ผูจัดงาน Chiang Mai CAD Festival ๒๐๑๗
พรอมคณะจากบริษัทหวงฟูหลงศิลปวัฒนธรรม จํากัด พรอมกับ ASEAN TEN PLUS ONE EXHIBITION ASSOCIATION ๑๐+๑
YUNNAN JIADE EXHIBITION CO;LTD Phoenix Satellite Television Phoenix TV สมาคมพอคานักธุรกิจไทย - จีน เชียงใหม
เครือขายสมาคมผูรักชาและวัฒนธรรมและเครือขายจีนเกาหลีญี่ปุนซึ่งไดรวมกันจัดเทศกาลศิลปะ Chiang Mai CAD Festival
๒๐๑๗ ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ และวัฒนธรรมกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมไดแก
ผูประกอบการ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ รวมทั้งเพื่อหารายไดจัดตั้งมูลนิธิชวยเหลือเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูมีความบกพรองทางรางกายซึ่งเดินทางมาเขาพบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อรวมหารือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมในการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดงานดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทัง้ นีง้ าน Chiang Mai CAD Festival ๒๐๑๗ มีกาํ หนดจัดขึน้ ระหวางวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
ซึ่งชวงระยะเวลาดังกลาวเปนระยะเวลาที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปน
จํานวนมาก ซึง่ นับเปนโอกาสอันดีทมี่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะไดใชโอกาสนีใ้ นการเผยแพรแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมระหวางศิลปนหลากหลายประเภท อาทิ การแสดง จิตรกรรม ประติมากรรม โดยภายในงานไดรวบรวมศิลปนเยาวชน
ศิลปนอาวุโส ศิลปนผูพิการ รวมแสดงผลงานทั้งในดานศิลปะการแสดง การประกวด ศิลปะเยาวชน การประมูลงานศิลปะ
การออกรานประเภท ART&DESIGN นานาชาติ การออกรานประเภท LANNA Market และ International Market
ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พรอมใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดงาน Chiang Mai CAD Festival ๒๐๑๗ และมหาวิทยาลัยมีความพรอมทั้งในดาน
กําลังพลบุคลากรกวา ๑,๐๐๐ คน นักศึกษากวา ๒๐,๐๐๐ คน อีกทั้งยังมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ดูแลในดานศิลปวัฒนธรรม
ลานนามีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมีความพรอมดานการแสดง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย
ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป โดยจะไดมีการหารือถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันในอนาคต
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รอบรั้วดําเหลืองฉบับนี้เริ่มตนดวยเรื่องการเตรียมการงานสําคัญที่จะเกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศฯ และการประชุมเพื่อรับฟงนโยบายจากองคมนตรี ฯพณฯ พลเอกดาวพงษ รัตน
สุวรรณ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีคณะผูบริหาร อาจารย นักวิจัย ผูอํานวยการ หัวหนางาน และตัวแทน
บุคลากรที่เกี่ยวของเขารวมการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมทั้งนี้ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศฯ และการประชุมเพื่อรับฟงนโยบายจากองคมนตรี ฯพณฯ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ กําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตอเนื่องดวยขาวสารที่นับเปนปรากฏการณสําคัญ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการเดินหนาพัฒนาหลักสูตรใหมจัดการประชุมวิพากษหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ เพื่อสราง
บัณฑิตใหไดมาตรฐานระดับสากลในสายงานดานการบินเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เป น ประธานในการประชุ ม วิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รการจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น นานาชาติ หลั ก สู ต รใหม ข องวิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีผูทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยนานาชาติ ผูทรงคุณวุฒิที่
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการบริหารและการจัดการธุรกิจการบิน ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย รวมการวิพากษหลักสูตร
จํานวนทั้งสิ้น ๒๔ คน เพื่อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเขาศึกษา มาตรฐานการสอนของอาจารย เนื้อหาและการสอนในรายวิชาเรียนตางๆ หองเรียน
หองทดสอบและฝกประสบการณ การฝกงานในสาขาตางๆของธุรกิจการบินและมาตรฐานของบัณฑิตอันเปนที่ยอมรับและไดมาตรฐานระดับสากล
จากการพัฒนาดานวิชาการมหาวิทยาลัยยังไดใหความสําคัญในการเรียนรูนอกหองเรียนให
นักศึกษาไดฝกทักษาดานตางๆจากกิจกรรมโดยที่ผานมาไดจัดพิธีมอบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาประเดิม
รุ  น แรกเพื่ อ เป น การการั น ตี ป ระสบการณ ด  า นกิ จ กรรมตามนโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช พรอมดวย ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะผู  บ ริ ห ารจากคณะครุ ศ าสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาการจั ด การ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยแมฮอ งสอน
พรอมดวย กองพัฒนานักศึกษาและสํานักทะเบียนและประมวลผลรวมมอบระเบียนกิจกรรมใหกับ
นักศึกษา รหัส ๕๗ ซึ่งเปนรุนที่ ๑ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนรูประสบการณ
นอกหองเรียนควบคูไปกับ การเรียนการสอนดานวิชาการ อันจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอยางครอบคลุมทุกดานเพื่อใหนักศึกษานํา
ความรูและประสบการณไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพทั้งตอการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางานรวมกับผูอื่นในอนาคต โดยจัดพิธีมอบระเบียน
กิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
ปดทายดวยขาวดีที่ตองชื่นชมนักศึกษาคนเกงรั้วดําเหลืองที่ไดแสดงความสามารถจนควารางวัลมาใหชาวราชภัฏ
เชียงใหมไดภาคภูมิใจไดแก นางสาวศิริรดา จันทรตะ นักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จากการแขงขันทักษะวิชาการภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส ในระดับชาติ จัดโดยสมาคมภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพมหานคร โดยมี
อาจารย ดร.พงศา กันทะสอน และอาจารย ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาฝรัง่ เศส
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูควบคุม
รวมทัง้ ทางดานของ นางสาวอาทิตยา แสงเขือ่ น นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับรองเพลงกลอมลูก
๔ ภาค ประเภทนักศึกษา เขา รับประทานรางวัล จากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชานินัดดามาตุ ในงานมหิดล-วันแม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
โดยมีอาจารยอิสริยาภรณ แสงปญญา อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูควบคุม
และอีกหนึง่ รางวัลจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยความสามารถของสาวสวยนางสาวชุตกิ าญจน อารีลกั ษณ นักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร แขนงวิชาพืชไร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากเวทีการประกวดมิสแกรนดเชียงใหม ๒๐๑๗ การประกวด
สาวงามระดับจังหวัดเพือ่ คนหาตัวแทนหญิงไทยทีเ่ ต็มเปย มดวยคุณสมบัตทิ งั้ ความสวย ความรู ความสามารถ การมีไหวพริบปฏิภาณ
และเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นสังคมทางมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยิน ดีกับความความสําเร็จของนองๆ ทุกคนดวยคะ
ในฉบับหนารอบรั้วดําเหลืองจะมีอะไรมาบอกเลาเกาสิบกันอีกติดตามไดในฉบับหนานะคะ
ชุติกาญจน อารีลักษณ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ มิสแกรนดเชียงใหม ๒๐๑๗

ราชภัฏ
๑๐ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

พบกันเชนเคยกับเปดประตูสูอาเซียน พิงคราชภัฏไดนําเรื่องราวและ
ขอมูลเกร็ดความรูเกี่ยวกับอาเซียนมาบอกเลาใหทานผูอานไดทราบเปนประจําทุกเดือน
หลังจากไดทราบขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับอาเซียนไปหลายดานทั้งเรื่องของสถานที่ทองเที่ยว
อาหาร การแตงกาย ประเพณี วัฒนธรรม ฉบับนี้พิงคราชภัฏมีเรื่องของสัตวประจําชาติของประเทศ
อาเซียนมาฝากกันคะ
เริ่มตนที่ สัตวประจําชาติ ราชอาณาจักรไทย คือ “ชาง” ซึ่งเปนสัตวประจําชาติไทย มาอยางยาวนานโดยใน
สมัยโบราณประเทศไทยมีชางอยูมากมายนับแสนตัวโดยมากจะถูกใชในการสงครามเปนหลัก ตอมาเมื่อมีอาวุธ
สมัยใหมเขามาแทนที่ ชางจึงถูกนําไปใชแรงงานจําพวกชักลากไมในปา และในปจจุบันชางเปนสัตวอนุรักษที่ถูก
ใชในงานการแสดงและการทองเที่ยว ประเทศไทยเคยใชชางเปนสวนหนึ่งของธงชาติเรียกวาธงชางเผือกกอน
จะถูกเปลี่ยนมาใชธงไตรรงคอยางในปจจุบันเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๐ แตยังมีธงหนวยงานราชการบางแหงที่ใชใชชาง
เปนองคประกอบ เชน ธงของราชนาวีไทย เปนตน
สัตวประจําชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา คือ กูปรี เปนสัตวจาํ พวกกระทิงหรือวัวปาชนิดหนึง่ เปนสัตวกบี คู ตัวโต
โคนขาใหญ ปลายหางเปนพูขน ปจจุบันกูปรีอยูในสถานะสูญพันธุ โดยไมมีรายงานการพบกูปรีในปาธรรมชาติ
มานานหลายสิบปแลว แตนักอนุรักษสวนใหญเชื่อวาจะยังสามารถพบกูปรีไดตามปาชายแดนไทยและกัมพูชา
(แตไมเคยมีรายงานยืนยัน) กูปรีถูกประกาศใหเปนสัตวประจําชาติกัมพูชาโดยสมเด็จเจานโรดมสีหนุอดีตกษัตริย
ของกัมพูชา นอกจากกูปรีจะเปนสัตวประจําชาติของกัมพูชาแลว ยังพบวากูปรียงั เปนสวนหนึง่ ของตราสัญลักษณ
ของมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภอีกดวย

สัตวประจําชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ ชาง ชางเปนสัตวประจําชาติลาวเชนเดียวกับ
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความผูกพันกับชางมาตั้งแตอดีตเชนเดียวกับไทย
และที่ตั้งในปจจุบันนั้นในอดีตมีชื่อเรียกวา อาณาจักรลานชาง ทั้งในอดีตยังเคยใชชางในการทําศึกสงครามและ
ในการใชแรงงานเชนเดียวกับประเทศไทยทุกประการ

สัตวประจําชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ มังกรโคโมโด มังกรโคโมโดเปนสัตวโบราณตะกูลตัวเงินตัวทอง
ชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับสัตวในตระกูลเดียวกัน พบไดเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียบริเวณเกาะ
โคโมโด รินคา, ฟลอเรส และกิลีโมตางเปนสัตวที่มีนิสัยดุรายกวาเพื่อนรวมสายพันธุ ชอบอยูรวมกันเปนฝูง และ
ดวยความที่สามารถพบเห็นไดเพียงแหงเดียวในโลกในประเทศอินโดนีเซียเทานั้น มังกรโคโมโดจึงถูกเลือกใหเปน
สัตวประจําชาติอินโดนีเซีย

ปดทายฉบับนี้ ดวยขอมูล สัตวประจําชาติของสาธารณรัฐฟลปิ ปนส คือ คาราบาว หรือ ควาย (Water Buffalo)
ในประเทศฟลิปปนสนั้น ถูกนํามาใชแรงงานเหมือนในประเทศเวียดนาม ทั้งแรงงานในดานการเกษตรกรรมและ
ดานการชักลากของหนักดังนั้นชาวฟลิปปนสจึงมีความผูกพันกับควายมากเปนพิเศษ และไดถูกเลือกใหเปนสัตว
ประจําชาติฟลิปปนสดวยเหตุผลนี้เอง ควายเรียกตามภาษาพื้นเมืองหรือภาษาตากาล็อควาคาราบาวและ
ชื่อนี้ถูกนํามาใชเปนชื่อวงดนตรีชื่อดังของไทยและใชรูปหัวควายเปนสัญลักษณอีกดวยคะ

ในฉบับหนาพิงคราชภัฏจะนําขอมูลของสัตวประจําชาติ ของเนการาบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาบอกกลาวกันตอในฉบับหนา อยาลืมติดตามนะคะ
ขอบคุณภาพและขอมูลจาก http://www.เกร็ดความรู.net

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๑๑

บรรยากาศในเดือนมิถนุ ายนนี้ คึกคักสนุกสนานดวยบรรยากาศการรับนองใหม ทีร่ นุ พีท่ กุ คณะทุกวิทยาลัยตางยินดีในการตอนรับ
เฟรชชี่ รั้วดําเหลืองสูชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอยางเต็มตัว ในครั้งนี้พิงคราชภัฏจึงขอแนะนําหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทนี่ อ งๆ นักศึกษาตองติดตอตลอดการใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยแหงนี้ จะเปนทีใ่ ดบาง ติดตามกันคะ
เริม่ ตนจาก สํานักทะเบียนและประมวลผล ตัง้ อยูท อี่ าคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานที่ดูแลการบริการดานวิชาการใหกับอาจารยและนักศึกษา ซึ่งนองๆ
สามารถติดตอใชบริการเมื่อตองการทราบขอมูลระบบสารสนเทศนักศึกษา การจองรายวิชาเรียน
การใชงานระบบทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา การขอสําเร็จการศึกษา การใชงานระบบประเมินการสอนอาจารย
การเทียบโอนรายวิชา ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะ ดูรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา คูมือนักศึกษา โดยนองๆ สามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซตสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม www.academic.cmru.ac.th หรือสอบถามไดทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕-๙๖๖-๗๙
กองพัฒนานักศึกษา ตัง้ อยูท อี่ าคาร ๓ ชัน้ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หากนองๆตองการติดตอเรื่อง การศึกษาวิชาทหาร การผอนผันการตรวจเลือกรับราชการทหาร
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ตลอดจนบริการดานสุขภาพ การพัฒนานักศึกษาและ
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมดานกีฬา สามารถติดตอสอบถามไดทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓–๘๘๕–๔๔๐–๓
หรือ ๐๕๓–๘๘๕–๖๙๖
สํ า นั ก หอสมุ ด ตั้ ง อยู  ที่ อ าคาร ๒๖ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(ฝงตรงกันขามอาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม) แหลงคนควาในมหาวิทยาลัยของเรา นองๆ สามารถใชบริการ
ยืม – คืน หนังสือ บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการสื่อโสตทัศน บริการหองละหมาด บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา บริการตรวจรายการบรรณานุกรม นองๆ สามารถใชบริการไดทุกวันทําการของมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียดไดทาง http://www.lib.cmru.ac.th สอบถามขอมูลไดทาง หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓-๘๘๕-๙๐๐
หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๙๐๓
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตั้งอยูท่ีอาคาร ๖ (ติดกับอาคารสํานักหอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร พัฒนาระบบสารสนเทศ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส การดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร จัดฝกอบรมและบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการหองมินเิ ธียเตอร งานบริการจองหองประชุมออนไลน นองๆ สามารถดูรายละเอียด
ดานบริการตางๆ ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดทางเว็บไซต http://www.digital.cmru.ac.th หรือ
สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓–๘๘๕–๙๒๔
ทัง้ หมดนี้ เปนเพียงบางสวนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทีน่ อ งๆ นักศึกษาตองติดตอ
ตลอดการใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย ยังมีหนวยงานอืน่ ๆ อีกมากมายทีน่ า สนใจ หากนองๆ มีขอ สงสัย
สามารถสอบถามขอมูลไดทงี่ านประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ซึง่ อยูท อี่ าคาร ๑ ชัน้ ๑
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓–๘๘๕–๕๕๕ ตอ ๙ หรือ ๐๕๓–๘๘๕–๓๙๕–๗
หรือดูขอ มูลขาวสารของมหาวิทยาลัยไดทาง www.cmru.ac.th รวมทัง้ สามารถติดตามขาวสาร
ของมหาวิทยาลัยบน smart phone ระบบปฏิบตั กิ าร Android ผาน ofﬁcial Application
CMRU APP ไดอีกชองทางคะ

