


อาศิรวาทพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

......

 ๏ เฉลิมองค์พระทรงฉัตร ทศรัชสมัยสยาม
 ศิริวงศ์พระทรงนาม วชิราลงกรณ เอกนรินทร์
 ๏ ทรงพร้อมพระเมตตา ปกแผ่นฟ้าป้องแผ่นดิน
 พระบารมีคุ้มชีวิน พสกสุขคณานาน
 ๏ ครบวาร ธ ทรงภพ ศิระนบน้อมสักการ
 อัญเชิญพรวิศาล วิเศษถวายบดินทร      
 ๏ พร้อมพัฒน์จตุรพิธ เทพประสิทธิ์ไท้บวร 
 พระเกียรติก้องก�าจร พระยศยิ่งธ�ารงเรือง
 ๏ เป็นปิ่นธนาดล คุ้มไทยชนสยามเมือง
 ทวยราษฎร์คณาเนือง ถวายพระองค์ทรงพระเจริญ 

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า  คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า
                                                      
 นายกรเพชร  เพชรรุ่ง  : ประพันธ์  



P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  วงศสุข  รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

	 สวสัดท่ีานผูอ่้านพงิค์ราชภฏัทกุท่าน	 พบกนัเป็นครัง้แรกในช่องทางวารสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั	 ด้วยสภามหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่	
ในคราวประชมุเมือ่วนัที	่๗	มถินุายน	๒๕๖๐	ได้มมีตเิลอืกและแต่งตัง้ให้ดฉินัเป็นผูร้กัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ตัง้แต่วนัที	่๒๐	มถินุายน	๒๕๖๐	
เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าท่ีบรหิารราชการของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ทัง้นี	้ในการบรหิารงานของมหาวทิยาลัยเป็นเรือ่งสำาคญัทีค่ณะผูบ้รหิารทกุภาคส่วน	
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและพัฒนาโดยลำาดับ
	 โดยเมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ	และคณะ	ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน	
เพือ่พฒันาท้องถ่ินเพือ่สนองพระราโชบายสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 ในการยกระดบัการศึกษาและพฒันาท้องถิน่	 เพือ่นำาไปสูก่ารบูรณาการความร่วมมอื	 การสร้างเครอืข่าย	
และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ทั้งนี้	 ได้รับฟงบรรยายสรุปการผลิตครูต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ	 และโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนา
ท้องถ่ินโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เล้ียง	 พร้อมเยี่ยมชมโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	
ณ	หมู่บ้านหนองปลามัน	ตำาบลห้วยทราย	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่		ซึ่งมีนักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้	จนนำาไปสู่การ
สร้างชุมชนเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่น	 ๆ	 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำาเกษตรปลอดภัย	 “หมูบานตนแบบเกษตรปลอดภัย 
บานหนองปลามันรวมใจ”	 จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการและให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง	 แนวทางการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	๑๐	แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	ณ	หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ	
ซึ่งมีสาระสำาคัญสามประเด็นคือ	 ประเด็นที่หนึ่ง	 พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 และพระเมตตาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลที่	 ๑๐	 ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยาวนานกว่า	 ๓๖	 ปี	
รวมจำานวน	๗๗	ครั้ง	ประเด็นที่สอง	ทรงมอบพระราโชบายด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
และประเด็นสุดท้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องบูรณาการยุทธศาสตร์ใหม่สู่การปฏิบัติในแผน	๒๐	ปี	โดยจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจน
มเีปาหมายในการพฒันาคนแก้ปญหาในท้องถ่ินสร้างคนให้รกัชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	นำามาซึง่ความมัน่คงต่อชาติอย่างยัง่ยนื
	 และในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๖๕	พรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทร	เทพยวรางกรู
๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ประกอบด้วย	โครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจภักด์ิ
เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกหญ้าแฝกพืชอนุรักษ์	ดิน	นำ้า	ผืนป่า	ปลูกต้นมเหสักข์	-	สักสยามินทร์	และปล่อยปลานิล
ในวันที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ศูนย์แม่ริม	พิธีถวายพระพรชัยมงคล	
และพธีิทำาบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง	พระภกิษสุงฆ์	สามเณร	๖๖	รูป	ในวนัศกุร์ที	่๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา	๐๗.๐๐	น.	ณ	ลานกิจกรรม	อาคาร	๙๐	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่	พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกับ
ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	ระหว่างวันที่	๒๗	–	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐
ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่	จึงขอเชิญชวนประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อย่างหาที่สุดมิได้

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร		 ๔
ปีการศึกษา	๒๕๖๐
CMRU	Photo	Activities		 ๕
ราชภัฏเชียงใหม่น้อมสำานึกพระมหากรุณาธิคุณ	ร.๙	 ๖-๗
พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายความอาลัย

องคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยม	มร.ชม.						 ๘
Chiang	Mai	CAD	Festival	๒๐๑๗
รอบรั้วดำาเหลือง	 ๙
เปิดประตูสู่อาเซียน	 ๑๐
รอบรู้	มร.ชม.	๓๖๐	องศา	 ๑๑

คณะผูจัดทํา
จัดพิมพและเผยแพร :	 งานประชาสัมพันธ์	กองกลาง		
	 	 สำานักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัย
	 	 ราชภัฏเชียงใหม่			โทร	๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา  :	 รศ.ดร.ประพันธ์		ธรรมไชย	ที่ปรึกษาอธิการบดี,														
	 	 ผ.ศ.พรพิมล	วงศ์สุข	รักษาราชการแทนอธิการบดี
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,										
	 	 คุณศิริเพ็ญ	ผ่อนจัตุรัส	ผู้อำานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ :	 สุกัญญา	แก้ววรรณ,	พัชริดา		เขียวขุนเนิน,				 	
	 	 เสาวลักษณ์		สามแก้ว,	วัชระ		ไทยบัณฑิตย์,
	 		วัชราวรรณ		กันทา
พิมพที่  :	 สมพรการพิมพ์	โทร.	๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐	

ผ.ศ.พรพิมล  วงศสุข
					รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



 ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ	
ตราพระราชลัญจกร	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 นำาคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ผู้นำานักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัย	
ราชภฏัเชยีงใหม่กว่า	๕,๐๐๐	คน	ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เมือ่วันที	่๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐	
ณ	สนามฟุตบอล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีนายณัฐกร	ซังซื้อมูล	นายกองค์การนักศึกษา	
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 เป็นผูก้ล่าวถวายบงัคมและนำานกัศกึษาน้องใหม่ร่วมกล่าวคำาปฏิญาณตนให้ดำารงตน	 เป็นนกัศึกษาท่ีดี	
รักชาติบ้านเมือง	ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	พระผู้ทรงพระราชทานนาม	“ราชภัฏ”	และพระราชทาน
ตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special Report



กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษา
จาก  บ ริษัท  ฟ  ล  มมาส เตอร   จํ ากั ด  โดยมี 
ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลาวตอนรับ 
ดร . สุ ธ าสิ นี  นิ ติ ส าค รินทร   เจ  าของบริษั ท 
ฟลมมาสเตอร จาํกัด พรอมคณะ ท่ีไดเดนิทางมามอบ 
ทนุการศกึษาแกนกัศึกษาหลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
เอื้องคํา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี
แตขาดแคลนทุนทรัพย อยางแทจริง และมคีวามตัง้ใจ 
เปนครูในพื้นที่ภูมิลําเนาของนักศึกษาเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 
๓.๕๐  มีความประพฤติเรียบรอยไมเคยถูกลงโทษ
ท า ง วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ ท า ง ก ฎ ห ม า ย 
มีความประพฤติดีท้ังตอครอบครัว สังคมและ
มหาวิทยาลัยโดยมีนักศึกษาเข า รับมอบทุน 
การศึกษาจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ ทุน

อ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เปนประธานในพิธีเปดอบรมการผลติผลติภณัฑเซรามกินาโนสาํหรบันกัศกึษา 
บุคลากร และผู ที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม ชั้น ๑ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม อาํเภอเมือง จงัหวัดเชยีงใหม ซ่ึงจดัโดยภาควชิาฟสกิสและวทิยาศาสตรทัว่ไป          
และศนูยความเปนเลศิทางดานวสัดนุาโน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
ภายในงานมกีารบรรยายหวัขอ “นวตักรรมเทคโนโลยนีาโนกบัการประยกุตใชวสัดนุาโน” โดย ดร.ชวีะ ทศันา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  รําไพพรรณี จ.จันทบุรี การบรรยายหัวขอ 
“การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกดวยเทคโนโลยีนาโน : เครื่องปนดินเผาเบาและโปรงแสง” ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ 
รักสุจริต ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศการประยุกตใชวัสดุนาโน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
การปฏิบัติการศึกษาผลิตภัณฑการทําชิ้นงาน กรณีศึกษา และแนะนําผลิตภัณฑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ตอบขอซักถาม ขอเสนอแนะจากผลิตภัณฑที่ทดลองทําซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ไดรับความสนใจ
จากนักศึกษาและผูสนใจเขารวมกวา ๕๐ คน

ผ ศ . ด ร .  ส ม บั ติ  สิ ง ฆ ร า ช  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมและ อ.ภทัรกมล รกัสวน 
อ า จ า ร ย  ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า ภ า ษ า ต ะ วั น ต ก 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเดินทางไปยังประเทศฮังการีเพื่อ
ตดิตามความกาวหนาโครงการเชือ่มสมัพนัธภายใต 
โ ค ร งก า รคว ามร  ว มมื อ และนิ เ ทศกา รฝ  ก
ประสบการณวชิาชพีของนกัศกึษาโครงการแลกเปลีย่น 
ณ Budapest Business School, College of 
Commerce, Catering and Tourism (BBS, 
CCCT) ประเทศฮังการี เมื่อวันที่  ๑๑ – ๑๗  
มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ 
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนประธานใน
พิธีเปดโครงการ“อบรมความรู เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรม
ดนตรีนาฏศิลปอาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อใหครู
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
ไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในวัฒนธรรมดนตรี
นาฏศิลปอาเซียนที่มีความแตกตางหลากหลายและมีความ
สัมพันธในเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาตั้งแตอดีต 
อันจะนําไปสูความเขาใจทางวัฒนธรรมที่ดีระหวางกันใน
ประเทศอาเซียนสําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มี 
ผูเขารวมอบรมกวา ๓๐๐ คน และไดรับเกียรติจากวิทยากร
ทั้งประเทศไทยและตางประเทศบรรยายเรื่องวัฒนธรรม
ดนตรีและนาฏศิลปอาเซียน ไดแก อ.อานันท นาคคง 
คณะดุริยางคศาสตร อ.อนุชา สุมามาลย กองการสังคีต 
กรมศิลปากร Mr. Khamsuane Vongthongkham,  
Miss Pin Anong Thiphavong และ Miss Kaeomaniphone 
Thepsouvanh, Mr. Kamarul Baisah Bin Hussin, 
การอบรมความรูเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลปลานนา 
ชวงสมยัพระราชชายา เจาดารารศัม ีโดย อาจารยสารภ ีวีระกลุ 
อาจารย ประจําภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม และการอบรมความรูเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรม
ดนตรีล  านนา โดย อาจารย สงกรานต   สมจันทร  
อาจารย ประจําภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียง ใหม   พร อมด  วย 
อ.ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               
อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู อํานวยการสํานักงาน
วิเทศสัมพันธ คณาจารยและบุคลากรรวมใหการ
ตอนรับคณะผูบริหารจาก Qingdao University 
of Sc ience and Technology (QUST)  
สาธารณรฐัประชาชนจนี  นาํโดย Prof. Dr. Zhang 
Yiheng ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษา
หารือเกีย่วแนวทางการดําเนินโครงการความรวมมอื 
ทางดานวชิาการระหวางสองสถาบัน ณ หองรบัรอง 
ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของคณาจารยและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ หองประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ไดรับความสนใจจากอาจารยเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐ คน และนักศึกษา ๑๐๐ คน ภายในงานจัดการบรรยายพิเศษเรื่องคุณภาพการศึกษา
ไทยยุค ๔.๐ และความกาวหนาการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา  โดยรองศาสตราจารยนายแพทยโศภณ นภาธร ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ศึกษาธิการ การบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลองกับนโยบาย  ประเทศไทย ๔.๐ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่ สกอ. กําหนด โดย ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย การบรรยายพิเศษเรื่อง Quality culture 
(วัฒนธรรมคุณภาพ) โดย ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ หองประชุมเอื้องคําและกิจกรรมประธานสภา
คณาจารยและขาราชการซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและแลกเปลี่ยนเรียนรูแสวงหา
แนวทางในการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในอุดมศึกษา

มร.ชม.ประชุมสัมมนาทางวิชาการของคณาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

มอบทุนการศึกษา
ประจาํภาคเรยีนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก

ดวยดินนาโน

มร.ชม. เยือน Budapest Business School

ติดตามความกาวหนาโครงการความรวมมือ

ภาควชิาดนตรจีดัอบรมความรูเชิงปฏบัิตกิาร
วัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลปอาเซียน

ในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๐

มร.ชม. ตอนรับคณะผูบริหารจาก 

มหาวิทยาลัยชิงเตา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมือ่วันที ่๒๐ มถินุายน ๒๕๖๐ ผศ.พรพมิล วงศสขุ รกัษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 
เขารวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ฉบับภาคเอกชน - ภาคการศึกษา ณ หองประชุม ม.ล.ปน มาลากุล อาคารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีฝายแผนงาน บริหารหาร
การเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานการประชุมพรอมกันนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมอืในการจดัทาํแผนแมบทเพือ่การพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม ฉบบัภาคเอกชน-ภาคการศกึษา 
ถือเปนการแสดงเจตนารมณในการทํางานรวมกันภายใตกรอบคิด ๖ มิติ คือ การพัฒนาเมือง 
การพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม การพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การพัฒนาวัฒนธรรม
และสังคม การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

มร.ชม. รวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือจัดทําแผนแมบท

เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

ตอนรับคณะผูบริหารและอาจารย

จาก Baise University

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียง ใหม   พร อมด  วย             
อ.ดร.ปวณีา โฆษิโต ผูอาํนวยการสาํนักวเิทศสมัพนัธ 
พ ร  อ ม ด  ว ย อ า จ า ร ย  วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รวมใหการตอนรับผูบริหารและ
อาจารยจาก Baise University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
โดยไดรวมปรึกษาหารือถึงการจัดทําสัญญาบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยไปเซอ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอันเปนการ 
สงเสริมความรวมมือและแลกเปลี่ยนดานการ
ศึกษาวัฒนธรรมระหวางสองประเทศทั้งการเรียน
การสอน งานวจิยั ตลอดจนการแลกเปลีย่นบคุลากร 
และนักศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งทางดาน
วิชาการระหวางสองสถาบัน

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕
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									ทางด้าน	ผศ.สุชานาฏ	สิตานุรักษ์	ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เปิดเผยว่า	
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่	“การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”	ดอกไม้
จันทน์ที่จะนำาไปถวายเป็นพระราชกุศล	ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙	เพื่อสร้างวิทยากรที่จะเป็นต้นแบบ
ในการสอนขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์โดยมีเปาหมายสร้างวิทยากรกลุ่มผู้บริหาร	 กลุ่มบุคลากรคณาจารย์	 กลุ่มนักศึกษา
และตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำาวิชาความรู้ที่ได้จากการฝกฝน	 ในกิจกรรมนี้	 ไปถ่ายทอด
แก่คนในชุมชน	 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 โดยได้จัดกิจกรรม	 เมื่อวันที่	 ๔	 –	 ๕	
กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 และวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 กำาหนดจัดการอบรมแก่คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและบุคคลใน
จังหวัดเชียงใหม่	นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและเปิดโอกาสให้
ประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาท่ีสนใจเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 รูปแบบดอกดารารัตน์	
ร่วมกิจกรรม	ณ	อาคาร	๙๐	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่	โดยมกีำาหนดจัดกิจกรรมศนูย์การเรยีนรูร้ะหว่างวนัท่ี	๒๙	กรกฎาคม	–	๕	สงิหาคม	๒๕๖๐	
ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ราชภัฏเชียงใหม รวมนอมสํานึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ พรอมใจประดิษฐดอกดารารัตน

ถวายความอาลัย สรางวิทยากรตนแบบสูชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



	 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ีได้	
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส
เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบ
ดอกดารารัตน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	

 อ.ลลิดา วิบูลวัชร อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม	 เล่าความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ว่า	
“ความต้ังใจแรกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคืออยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยท้ังประเทศที่จะได้
ทำาความดีเพื่อเป็นการตอบแทนและน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่	 ๙	 เพราะตลอด
ระยะเวลา	๗๐	ปี	 แห่งการครองราชย์พระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทยมาตลอด	 เพื่อความสุขของทุก
คนในผืนแผ่นดินไทยและคิดว่าการมาร่วมโครงการเป็นสิ่งที่เราสามารถทำาได้เพียงแค่มีความตั้งใจการ
เข้ามาร่วมทำากิจกรรมในวันนี้ซาบซ้ึงใจมากที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร	 นักศีกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เหน็ความพยายาม	เหน็ความสมคัรสมานสามคัคขีองคนไทยทีแ่ม้ไม่รูจั้กกัน
แต่กม็คีวามตัง้ใจเดยีวกนัคอือยากทำาสิง่ดีๆ 	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่ในหลวงรชักาลท่ี	๙	นบัจากนีไ้ป
จะน้อมนำาคำาสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำาเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำาริของ
พระองค์ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักมัธยัสถ์ไม่ฟุ่มเฟอยเห็นแก่ความสุขและ
ประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวในฐานะที่เป็นอาจารย์จะทำาหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่
จะน้อมนำาคำาสอนของพระองค์มาถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ค่ะ”

นิตยา  ตาธิยะ บุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล	กล่าวว่า	“วันนี้รู ้สึกภูมิใจที่ได้มี
โอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและมีโอกาสได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	ในรูปแบบดอกดารารัตน์ที่
จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแก่ในหลวง	 รัชกาลที่	 ๙	 	 และจะนำาองค์ความรู้ที่ได้ในวันนี้ไป
ถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆ	 ในหน่วยงานเพื่อจะได้ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์นี้ถวายแด่
พระองค์ท่านและต่อจากน้ีไปก็จะขอนำาคำาสอนของพระองค์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
ประจำาวันต่อไปค่ะ”

	 ทางด้านตัวแทนนักศึกษา	สุทธาสินี  สายทอง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม	 กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมโครงการว่า	 “มาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะมีความตั้งใจ
ที่จะฝกทำาดอกดารารัตน์	เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่	๙	ในฐานะที่เป็น
ประชาชนคนไทยคนหนึ่งและอยากทำาในสิ่งที่ดีเพื่อพระองค์ท่านจึงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้																		
และจะตั้งใจทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด	เป็นนักศึกษาที่ดี	และเป็นประชาชนที่ดีค่ะ”

	 ส่วนตัวแทนนักศึกษาท่ีมีโอกาสทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากรสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับ
ผู้ร่วมโครงการ กมล  ศิริวัฒนากุลไพศาล ประธานดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ	เอ่ยว่า	
“มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากรแม่ไก่เพื่อเผยแพร่ความรู้วิธี
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไปสอนให้กับเพื่อนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะ
ถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
อยากขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมใจกันทำาดอกไม้จันทน์รูปแบบ	 ดอกดารารัตน์เพื่อถวาย	
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและในฐานะท่ีผมเป็นประธานดำาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา	
ภาคพิเศษจะขอทำาหน้าที่นี้นำานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการดำาเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคมเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติเพราะเราเป็น
คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”
	 และนี่คือความรู้สึกของตัวแทนประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่	 ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีโอกาสได้ร่วมแรงร่วมใจใน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบดอกดารารัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 แทนความจงรักภักดีและ
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

	 และนี่คือความรู้สึกของตัวแทนประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่	 ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีโอกาสได้ร่วมแรงร่วมใจใน

ประจำาวันต่อไปค่ะ”

	 ส่วนตัวแทนนักศึกษาท่ีมีโอกาสทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากรสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับ

ประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวในฐานะที่เป็นอาจารย์จะทำาหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่

สุทธาสินี  สายทอง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๗



	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 ห้องประชุมเอื้องผึ้ง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 พลเอกดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	
องคมนตรี	และคณะ	เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	ด้วยการวิเคราะห์	รับทราบปญหา	และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ือนำาไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ	 การสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ทั้งนี้ได้รับฟง
บรรยายสรุปการผลิตครูต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ	 และโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม่เป็นพีเ่ลีย้งจากน้ันได้เยีย่มชมโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวจิยัสูก่ารเป็นชมุชนต้นแบบพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื	
ณ	 หมู่บ้านหนองปลามัน	 ตำาบลห้วยทราย	 อำาเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจำานวน	 ๓๕	 ครัวเรือน	
โดยผลการดำาเนนิงานภายหลังจากทีม่หาวทิยาลยัได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้	ทำาให้เกดิเป็นชมุชนต้นแบบด้านการผลติผกัปลอดภยั	
และการใช้ประโยชน์จากชวีมวลในการเกษตร	 จนสามารถรวมตวัและจดัตัง้ศูนย์ผลติและถ่ายทอดองค์ความรูก้ารทำาเกษตรปลอดภัย	
“หมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดภัยบ้านหนองปลามันรวมใจ”	 อันมีเปาหมายในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตและ
แนวทางการทำาการเกษตรที่หลากหลาย	อาทิ	 แปลงผักอินทรีย์	 แปลงเกษตรแนวตั้งสำาหรับบริโภคในครัวเรือน	 โรงเพาะเห็ดโคน
น้อยและเห็ดนางฟาโดยใช้เตาเผาชีวมวลที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่วิธีการสร้าง	ตลอดจนวิธีการบำารุงรักษา	ร่วมกับนักวิชาการและ
นักศึกษาทีไ่ด้ทำาการปรบัปรงุและดดัแปลงให้เหมาะสมกบับริบทและศกัยภาพของชมุชนสร้างความเข้มแขง็และขยายผลสูช่มุชนอืน่ๆ	
อันเป็นการดำาเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่มีพระราชประสงค์ที่จะรักษา	 สืบสาน	 และต่อยอดแนวพระ
ราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เพือ่ให้ราษฎรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ในการนี	้พลเอกดาว์พงษ์	รตันสวุรรณ	
องคมนตร	ียงัได้ให้เกยีรตบิรรยายพเิศษเรือ่ง	แนวทางการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่สนองพระราโชบาย	ด้านการศึกษา	
ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่	 ๑๐	 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	
ณ	 หอประชมุทปีงกรรัศมโีชต	ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 ศนูย์แม่รมิ	 อำาเภอแม่ริม	 จงัหวดัเชยีงใหม่เพือ่เป็นแนวทางการดำาเนนิงาน	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีกด้วย

พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตร� และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม มร.ชม.

ในโครงการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



	 สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารพิงค์ราชภัฏพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 หน้า	 ๙	 ของพิงค์ราชภัฏ	 กับรอบรั้วดำาเหลือง	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เริ่มต้นเรื่องแรกด้วยพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสำาคัญ	 ทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยสำานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีหล่อเทียน	หลอมใจเนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา	ประจำาปี	๒๕๖๐	 	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 ณ	 ศาลาร่มโพธิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมี	 ผศ.พรพิมล	 วงศ์สุข	 รักษาราชการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 โดยเมื่อวันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 ผศ.พรพิมล	 วงศ์สุข	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้นำาคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	พร้อมด้วยนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา	ในโครงการ	แห่เทียนพรรษา	นำาพาอิ่มใจ	ถวายเป็น
พระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จ	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา	 ประจำาปี	 ๒๕๖๐	 น้อมถวาย	 ณ	 วัดกู่เต้า	 ตำาบลศรีภูมิ	 อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	 และในวันเดียวกันนั้นเอง	 ผศ.สุชานาฏ	 สิตานุรักษ์	 ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	และบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังได้ร่วมน้อมถวายเทียนพรรษา	ณ	วัดเชียงโฉม	(เจดีย์ปล่อง)	ตำาบลช้างเผือก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	
อีกแห่งหนึ่งด้วย	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปทั้งยังเป็นการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา	 ส่งเสริมให้ประชาชน	 และเยาวชนคนรุ่นใหม่	
น้อมนำาหลักธรรมคำาสอนตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

	 ต่อเนือ่งท่ีการต้อนรบัอธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศในฐานะเจ้าบ้าน	
เมื่อวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 อ.ดร.ถนัด	 บุญชัย	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
กล่าวให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ทั่วประเทศ	 ในงานเลี้ยงต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศโดยมี	 รศ.ดร.ประพันธ์	 ธรรมไชย	 ที่ปรึกษาอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศเป็นกันเองภายในงาน
จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและดนตรีพื้นเมือง	โดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง	๓๘	แห่ง	ในโอกาสมาเยือนภาคเหนือ	ในการนี้		รศ.ดร.สมบัติ	คชสิทธิ์	อธิการบดี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	
[ทปอ.]	 คร้ังที่	 ๔	 [๑๓๖]/๒๕๖๐	 ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในการต้อนรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และเมื่อวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ได้มีการประชุม	ณ	ห้องประชุมทิพย์พิมาน	โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีอธิการบดี	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	 เข้าร่วม	
การประชุมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐	พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น

	 ปิดท้ายด้วยเรื่องน่ายินดีท่ีต้องขอนำามาบอกเล่าเพื่อกล่าวชื่นชมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มุมานะพัฒนาตนพัฒนางานจนประสบความสำาเร็จ	
ในชีวิตคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาการันตีความสามารถขอแสดงความยินดีกับ	อ.ดร.สายบัว		เข็มเพ็ชร	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่เรื่อง	 “การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำาหรับ	
การจัดทำาแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	จังหวัดน่าน”	จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ประจำาปี	๒๕๕๙	โดยได้เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดี
เด่นประจำาปี	๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องบอลลูม	๑	–	๒	โรงแรมรอยัล	ออร์คิดส์	เชอราตัน	แอนด์	ทาวเวอร์ส	กรุงเทพมหานคร	สำาหรับในปี	พ.ศ.๒๕๕๙	
คณะกรรมการตัดสนิผลงานเด่นสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	ได้คดัเลอืกผลงานวจิยัเด่น	จำานวนทัง้สิน้	๑๓	ผลงาน	โดยแบ่งผลงานตามการนำาผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์	
ได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านนโยบายการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ	 การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์	 การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่	 และการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ	
ซึ่งได้ดำาเนินงานวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์และเปาหมายที่ตั้งไว้ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและสังคมโดยรวม	นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำางานวิจัยการบริหาร
จัดการงานวิจัยและสร้างกระบวนการเรียนรู้	 ทางด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ก็ไม่น้อยหน้าอาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาตะวันตกได้รับการเลือกให้เข้ารับโล่
ประกาศเกียรติคุณในฐานะ	“ศิษย์เก่าเกียรติยศ”	ในงาน	“ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”	ผศ.ดร.อรพินทร์			ศิริบุญมา	ข้าราชการพลเรือน	ในสถาบันอุดมศึกษา	ตำาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ	
ในฐานะ	 “ศิษย์เก่าเกียรติยศ”	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในงาน	 “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”	 เนื่องในโอกาส	ครบรอบ	๖๐	ปี	 แห่งการสถาปนาฯ	 เมื่อวันที่	 ๖	
กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร	โดยในปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ	
ศิษย์เก่าเกียรติยศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จำานวน	๓๓	คน		ขอแสดงความยินดีมา	ณ	โอกาสนี้ค่ะ	ฉบับหน้ารอบรั้วดำาเหลืองจะมีเรื่องใดมาเล่าสู่กันฟงติดตามกันได้ใน	
พิงค์ราชภัฏนะคะ
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 หลังจากฉบับที่ผานมาพิงคราชภัฏไดนําเสนอเรื่องของสัตวประจําชาติ
ของประเทศอาเซียน ท้ังราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัอินโดนเีซยี และสตัวประจาํชาติของสาธารณรฐัฟลปิปนส
พบกันในฉบับน้ีกลับมาตามสัญญากับขอมูลสัตวประจําชาติของประเทศอาเซียนอีก ๕ ประเทศ
ที่ติดคางเอาไว ไปติดตามกันตอเลยคะ 

สัตวประจําชาติของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร คือ เสือโครง
	 เสือโคร่ง	 (Tiger)	 เป็นสัตว์กินเนื้อตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 มีความดุร้าย	 ว่องไว	 ปราดเปรียว	
สามารถวิ่งได้เร็ว	 ว่ายนำ้าเก่ง	 ปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่ว	 พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชีย	 และพบมากในป่าของประเทศ
พม่าซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี	 ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า	 เสือคือดัชนีวัดความ	
อุดมสมบูรณ์ของป่า	ดังนั้นเสือจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำาชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สัตวประจําชาติของประเทศสิงคโปร คือ สิงโต
	 ประเทศสงิคโปร์	เดมิมชีือ่ว่าเมอืงสงิหปรุะ	(Singapura)	ซึง่หมายถงึเมอืงแห่งสงิโต	แต่ไม่มรีายงานการ
พบสงิโตอยูต่ามธรรมชาตใินประเทศสงิคโปร์เลยเนือ่งจากเป็นประเทศ	 ทีไ่ม่มป่ีาไม้หรอืทุง่หญ้าซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั
ของสิงโตมีเพียงเรื่องเล่าที่ว่ามีผู้เคยพบเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายสิงโตอยู่บนดินแดนแห่งนี้เท่านั้น	แต่กระนั้นสิงโต	
ก็ยงัได้รับเลอืกให้เป็นสตัว์ประจำาชาตสิงิคโปร์ในทีส่ดุ

สัตวประจําชาติของประเทศมาเลเซีย คือ เสือโครงมลายู
	 เสือโคร่งมาลายูเป็นสัตว์ตระกูลเสือโคร่งท่ีมีลักษณะเฉพาะมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรง	
พบมากทางภาคกลางของประเทศมาเลเซียและสามารถพบได้ในป่าดิบชื้นของประเทศ	 เช่น	 เพนนิซูล่า	 กลันตัน	
ตรังกานู	 เประ	 ปะหัง	 และป่าตอนใต้สุดของไทยที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย	 นอกจากเสือโคร่งมลายูจะเป็นสัตว์
ประจำาชาติมาเลเซีย	 ยังปรากฏอยู่ในตราสัญญลักษณ์ของประเทศ	 และเรานิยมเรียกคนมาเลย์และทีมกีฬา
ของมาเลเซีย	ว่าทีมเสือเหลืองอีกด้วย	ซึ่งคำาว่าเสือเหลืองหมายถึงเสือโคร่งมลายูนั่นเอง

สัตวประจําชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ ควาย
	 ประเทศเวยีดนามเป็นประเทศทีป่ลูกข้าวรายใหญ่ประเทศหนึง่ของโลก	 และการปลกูข้าวของชาวเวยีดนาม	
นั้นยังนิยมใช้ควายในการไถนาอยู ่ดังนั้นวิถีชีวิต	 ของคนเวียดนามจึงผูกพันกับควายมากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืน	
โดยสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศเวียดนาม	(เช่นเดียวกับประเทศไทยในสมัยที่ยังนิยมใช้ควายไถนานั่นเอง)	
ดังนั้นควายจึงถูกยกขึ้นเป็นสัตว์ประจำาชาติเวียดนาม

สัตวประจําชาติของเนการาบรูไนดารุสซาลาม คือ เสือโครง 
	 สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่นอกจากจะได้รับการเลือกให้เป็นสัตว์ประจำาชาติของเมียนมาร์แล้ว	ยังถูกเลือก
ให้เป็นสัตว์ประจำาชาติบรูไนอีกด้วยโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศบรูไน	 ซึ่งมีภูเขาและป่าไม้อยู่เป็น
จำานวนมาก	 มีประชากรไม่หนาแน่นสัตว์ป่าจึงไม่ถูกรบกวน	 จึงสามารถพบเสือโคร่งสายพันธุ์เอเชียจำานวนมาก	
และได้ถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำาชาติของประเทศบรูไนในที่สุด	

ขอบคุณภาพและขอมูลจาก http://www.เกร็ดความรู.net

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



มคีวามตัง้ใจจรงิ	 ข้อนีส้ำาคญัและมผีลต่อการเลกิเหล้ามากถ้าคณุมคีวามตัง้ใจความสำาเรจ็ย่อมไม่ไกล	
เกินเอื้อมอย่างแน่นอนควรตั้งเปาหมายให้ได้ว่าจะเลิกเหล้าเพื่อใคร	 เพราะเหตุใดทำาไมถึงต้องเลิก	 และให้
ทำาตามเปาหมายให้สำาเร็จให้ได้	 เช่น	 เลิกเหล้าเพื่อพ่อแม่	 เพราะการดื่มเหล้าอาจทำาให้พ่อแม่ไม่สบายใจ	
เลิกเหล้าเพื่อครอบครัวและลูกและนึกถึงภารกิจ	ที่คุณมีต่อครอบครัวและอนาคตของคุณ	เพราะจะทำาให้มี
เงนิเกบ็มากข้ึน	 ลดการทะเลาะววิาทให้น้อยลง	 ครอบครัวจะได้มีความสขุมากข้ึนเวลาอยูด้่วยหาท่ีพึง่ทางใจ	
รวมถึงหากำาลังใจจากคนรอบข้าง	ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว	พ่อแม่	คนรัก	คนใกล้ชิด	หรือเพื่อนสนิท	
บอกกับเขาเหล่านั้นไปว่าตนเองกำาลังเลิกเหล้าและให้ช่วยเป็นกำาลังใจให้ด้วย

รูจักปฏิเสธใหเปน	 รู้จักการปฏิเสธให้เด็ดขาดเมื่อมีผู้ชักชวนหรือคะยั้นคะยอให้ดื่มซึ่งคุณอาจ
บอกเขาไปว่าตนเองกำาลังมีปญหาโรคตับ,	หมอสั่งให้งดดื่ม,	ไม่ว่างต้องขับรถไปธุระ	ฯลฯ	สารพัดเหตุผล	
ที่คุณจะไม่ดื่มเพราะสุราไม่ใช้สิ่งจำาเป็นในชีวิต	 “ดื่มหรือไม่ดื่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ที่ชวนแต่อยู่ที่คุณ
จะดื่มมันเองหรือไม่เท่านั้นจริงๆ	หยุดหาข้ออ้างเพื่อให้ได้ดื่ม”	

 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	 หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวสถานบันเทิง	 ร้านอาหาร	 ผับ	 บาร์	 ร้านขายสุรา																													
หรอืจากเพือ่นทีเ่ป็นนักด่ืมในช่วงเวลาหลังเลกิงาน	วนัท่ีเงินเดอืนออก	วาระหรอืโอกาสพิเศษต่าง	ๆ	รวมไปถงึ	
ให้หลีกเลี่ยงสาเหตุต่าง	ๆ	ที่นำาไปสู่อาการเครียด	เศร้า	 เหงา	ท้อแท้	 เหน็ดเหนื่อย	ฯลฯ	เป็นต้นตั้งเปาลด
ปริมาณการดื่มให้ได้หรือดื่มให้น้อยลง	 เช่น	 จากที่เคยดื่มวันละ	 ๘	 แก้ว	 ก็อาจจะลดปริมาณการดื่มลงมา
เรื่อย	ๆ	จนเหลือเพียงวันละ	๑	แก้ว	จนในที่สุดก็ไม่ดื่มเลยแม้แต่แก้วเดียว

ปรับเปล่ียนนิสัยการดื่ม	สำาหรับคนท่ีเคยด่ืมเหล้าเป็นประจำาอาจจะเลิกทันทีได้ยากให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ซ่ึงอาจจะช่วยลด
ปริมาณการดื่มเหล้าลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ	 เช่น	 รับประทานอาหารก่อนดื่มและดื่มพร้อมกับรับประทานอาหาร	 เพื่อช่วยลดการดูดซึมของ
แอลกอฮอล์ให้ช้าลง,	เลี่ยงอาหารรสเค็ม	เพราะจะทำาให้กระหายนำ้าจนต้องดื่มมากขึ้น,	จำากัดปริมาณการดื่มให้น้อยลง,	ดื่มให้ช้า	ๆ	เพื่อจะ
ได้มีสติในการยั้งคิดเลือกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตำ่า	ไม่ดื่มสุราเมื่อมีการทานยาทุกชนิด	และงดดื่มทันทีเมื่อมีปญหาสุขภาพเกิดขึ้นรวมทั้ง
อาจใช้สมุนไพรช่วยเลิกเหล้า	ได้แก่	รากปลาไหลเผือก	รากโลดทะนงแดง	และพญาไฟ	นำามาฝนกับนำ้ากินในปจจุบันได้มีสมุนไพรเลิกเหล้า
สำาเร็จออกจำาหน่ายแล้วซึ่งสามารถช่วยลดอาการอยากสุราได้	 หรือโทรไปปรึกษา	 สายด่วนเลิกเหล้า	 ศูนย์ปรึกษาปญหาสุรา	 โทร	 1413																												
ดูรายละเอียดได้ทาง	http://www.1413.in.th/	รวมทั้งติดต่อได้ที่โรงพยาบาลและสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณภาพและขอมูลจาก  http://www.kwanthaiherb.com และ http://stopdrink.com 

หาแรงบนัดาลใจ	 การได้พดูคุยหรืออ่านประสบการณ์ของคนท่ีเลกิเหล้าสำาเรจ็จะทำาเกิดการสร้างความหวังและพลงัใจมส่ีวนสำาคญั	
ในการปองกันการกลับไปดื่มซำ้ามากและควรทบทวนตัวเองทุกวันถึงผลดีของการไม่ดื่มเหล้าและผลเสียของการดื่มเหล้าระลึกถึงเหตกุารณ์
ในอดีตเทียบเคียงกับชีวิตตอนที่ไม่ดื่มเหล้าว่าดีขึ้นมากเพียงใด	เมื่อตั้งใจแล้ว	ควรหาแรงบันดาลใจที่ทำาให้ความตั้งใจแน่วแน่ขึ้นด้วย

  ในเดือนกรกฎาคมมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไดแกวันอาสาฬหบูชา 
และวันเขาพรรษา หลายทานตั้งจิตตั้งใจลด ละ เลิก อบายมุขและรักษาศีลตลอด 
ชวงเขาพรรษา งานประชาสมัพนัธ ขอรวมอนโุมทนาบญุกบัทุกทานทีต้ั่งใจบาํเพ็ญสิง่ที่
ด ีอันเปนกุศลในครั้งนี้ แตสําหรับหลายทานที่ตั้งใจไวแตยังไมทราบจะเริ่มตนอยางไร
พบกันครั้งนี้พิงคราชภัฏขอนําวิธีการลด ละ เลิก สุรา อันเปนตนเหตุของปญหาชีวิต 
ทั้งดานทรัพยสินเงินทอง ปญหาครอบครัว การทะเลาะวิวาท บอเกิดของการขาดสติ
ประพฤติผิดศีล  แถมทําลายสุขภาพมาฝากทานท่ีอยากลด ละ เลิก การด่ืมสุรา 
ทําไดอยางไรบาง ติดตามกันคะ 

มคีวามตัง้ใจจรงิ

หาแรงบนัดาลใจ
ในการปองกันการกลับไปดื่มซำ้ามากและควรทบทวนตัวเองทุกวันถึงผลดีของการไม่ดื่มเหล้าและผลเสียของการดื่มเหล้าระลึกถึงเหตกุารณ์

รูจักปฏิเสธใหเปน
บอกเขาไปว่าตนเองกำาลังมีปญหาโรคตับ,	หมอสั่งให้งดดื่ม,	ไม่ว่างต้องขับรถไปธุระ	ฯลฯ	สารพัดเหตุผล	

รูจักปฏิเสธใหเปน
บอกเขาไปว่าตนเองกำาลังมีปญหาโรคตับ,	หมอสั่งให้งดดื่ม,	ไม่ว่างต้องขับรถไปธุระ	ฯลฯ	สารพัดเหตุผล	

รูจักปฏิเสธใหเปน

ปรับเปล่ียนนิสัยการดื่ม

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
หรอืจากเพือ่นทีเ่ป็นนักด่ืมในช่วงเวลาหลังเลกิงาน	วนัท่ีเงินเดอืนออก	วาระหรอืโอกาสพิเศษต่าง	ๆ	รวมไปถงึ	

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๑



	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จัดกิจกรรม	“เดินข้ึนดอยไหว้สาครูบาศรีวิชัย													

และพระบรมธาตุดอยสุเทพ”	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๐	โดยมี	ดร.ถนัด	บุญชัย							

รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในการประกอบพิธี

ถวายเคร่ืองราชสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยและกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาน้องใหม่รั ้วดำา	–	เหลือง	

กว่า	๔,๐๐๐	คน	เข้าร่วมพิธี	ณ	ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย	จังหวัดเชียงใหม่	เม่ือวันท่ี

๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ผู้ทรงพระราชทานนาม	 “ราชภัฏ”	 และ

พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำา

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนำาหน้าขบวนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย	

โดยได้นำานักศึกษาเดินมุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อรับเข็ม

ตราประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กิจกรรม	“เดินข้ึนดอย	ไหว้สาครูบาศรีวิชัย

และบรมธาตุดอยสุเทพ”	ของนักศึกษาน้องใหม่	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๐

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็น

นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องสร้างความรักใคร่

กลมเกลียวของชาวราชภัฏเชียงใหม่และสร้างสรรค์พลังอันแรงกล้าสู่การพัฒนา

ท้องถ่ินและประเทศชาติในอนาคตในการน้ียังได้รับพระเมตตาจากพระเดชพระคุณ	

ท่านเจ้าคุณ	 พระธรรมเสนาบดี	 รองเจ้าคณะภาค	 ๗	 เจ้าอาวาส	 วัดพระธาตุ

ดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์	ประกอบพิธีทางศาสนา	เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	


