
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

วันที่ ๖-๙  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให สมเดจ็พระเจาอยูหวั

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนิน

แทนพระองคไปยังหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก ผู สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๖ - ๙ มกราคม ๒๕๖๐และในวโรกาสอันเปนมงคลยิ่งนี้ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย ขาราชการ บัณฑิต 

และพสกนิกรที่เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ไดขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงเจริญ

ดวยจตรุพธิพรชยั ทรงพระเกษมสาํราญ ปราศจากโรคาพยาธทิัง้ปวง 

ทรงดํารงสิริรัชพิพัฒนไพบูลย ดวยพระบรมเดชานุภาพแผไพศาล

ทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียรเปนมิ่งขวัญดวงประทีป ปกเกลาคุมเกศ

เหลาพสกนิกรทั้งปวงทั่วธาตรี ทรงพระเจริญในสิริราชสมบัติสืบไป    

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๙

 นอกจากนี ้สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โดยทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานอาหารและเครื่องดื่ม แกผูปกครองและญาติ

บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยในวันที่ ๘ มกราคม 

ไดพระราชทานอาหารและเครื่องดื่ม แกผูปกครองและญาติบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และในวันที่ ๙ มกราคม 

พระราชทานอาหารและเครือ่งดืม่ แกผูปกครองและญาตบิณัฑติจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม 

จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่นบัเปนพระมหากรณุาธคิณุเปนลนพนหาท่ีสุดมิได  



จัดพิมพและเผยแพร :  งานประชาสัมพันธ กองกลาง
  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏเชียงใหม โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
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  อ.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี,
  คณุศริเิพญ็ ผอนจตัรุสั ผูอาํนวยการกองกลาง
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 สานต่ออุดมการณ์ราชภัฏเชียงใหม่ ๖
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 สวัสดีท านผู อ านพิงค ราชภัฏทุกทานครับ เริ่มต น

ปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในนามมหาวิทยาลัย ผมขอขอบพระคุณ

ทุกทานที่ไดใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจปฏิบัติงานในหนาท่ี

ของทุกทานเปนอยางดี ทําใหงานสําเร็จลุลวงดังวัตถุประสงค 

โดยเฉพาะการได มี โอกาสถวายงานสมเด็จพระเจ าอยู หัว 

ในการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ที่ผานมา นับเปนความภาคภูมิใจและ

เปนเกียรติอยางสูงยิ่ง

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสําคัญหลายกิจกรรม 

โดยในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผูบริหาร อาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูมีหนาที่รับผิดชอบ ในสวนหองสมุด 

หองเรียนกอนวัยเรียน หองประถมศึกษา และการเตรียมสาธิต

การสอน จะไดเขาเฝาทลูละอองพระบาทรบัเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จติดตาม

และตรวจเยี่ยมศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดน ๓๓ พื้นที่

จงัหวดัเชยีงใหม และแมฮองสอน ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเชยงใหม… สารจากอธิการบดี

ได สนองพระราชดําริ ในการพัฒนาศูนย การเรียนรู  ตํารวจ

ตระเวนชายแดน จํานวน ๓ ศูนยการเรียนรู คือ โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานตุน ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย 

จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหม

พัฒนาสันติ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบานแกนอย 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 อนึ่ง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมเปน

เจ าภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่นอมรําลกึถงึ

พระมหากรุณาธิคุณถวายเปน พระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้จะไดมีคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมในพิธี 

พรอมกันนั้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

๓๘ แหงทัว่ประเทศ ไดพรอมใจกนัจดักจิกรรมบรรพชาอปุสมบทหมู 

๙๙๙ รูป เปนเวลา ๙ วัน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชยีงใหมจะจดัขึน้ ณ ลานอาคาร ๙๐ ป และพทัธสมีาวดัปาดาราภริมย 

พระอารามหลวง อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม มกีาํหนดลาสกิขา

ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ จึงขอเรียนเชิญทุกทาน

รวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว สําหรับทานใดที่มีความประสงคเปน

เจาภาพบรรพชาอุปสมบท ถวายเครื่องอัฐบริขาร หรือภัตตาหาร 

นํา้ปานะ สามารถแจงความจาํนงไดที ่กองกลาง สาํนกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕๓๑๖ – ๘

อาจารยถนัด บุญชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๓วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT



 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต ผูชวยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมพรอมดวยคณะผูบรหิารและอาจารยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เขาพบ Consul General Ren Yisheng 

(กงสุลใหญเหริน ยี่เซิง) กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดเชียงใหม Consul General Jennifer A. Harhigh 

(กงสุลใหญเจนนิเฟอร ฮารไฮ) กงสุลใหญสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม และ Consul-General Shinya Aoki (กงสุลใหญซินยา 

อาโอกิ) กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม เพื่อสงความสุขเนื่องในเทศกาลปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐

 วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
จดัพธิทีาํบญุตกับาตรเนือ่งในศภุวาระขึน้ปใหมพทุธศกัราช 2560 
เพ่ือความเปนสิริมงคลในวันปใหม ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้
ไดรับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม 
ลําพูน แมฮ องสอน (ธ.) เจ าอาวาสวัดปาดาราภิรมย 
พระอารามหลวง อ.แมรมิ จ.เชยีงใหม นาํพระภิกษสุงฆสามเณร 
จํานวน ๘๙ รูป รับบิณฑบาตขาวสารอาหารแหง นําโดย 
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม พรอมดวยอาจารยถนัด บุญชัย รักษาราชการ
แทนอธิการบดี อดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส คณะผูบริหาร 
คณาจารย   บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยรวมทําบุญตักบาตรเปนจํานวนมาก 
ณ สนามฟุตบอล และบริเวณดานในจตุราคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 
  ในการนี ้รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ท่ีปรกึษาอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมอบกระเชาผลไมเพื่อ
สวัสดีปใหมและขอพรจาก ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ประธานชมรม
ขาราชการบําเหน็จบํานาญ และรศ.ดร.วรรณวดี มาลําพอง 
อดตีผูบรหิาร พรอมมอบปฏทินิปใหมทีร่ะลกึจากทางมหาวทิยาลยั
ใหแกผูมารวมงาน

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทําบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ต้อนรับปีระกา

คณะผู้บริหาร มร.ชม. เข้าพบกงสุลใหญ่ ส่งความสุขรับศักราชใหม่

ราชภัฏเชยงใหมพรอมใจทําดี  

 สงความสุขเทศกาลปใหม

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT

Special Report



มร.ชม. จัดการแขงขันสุนทรพจน
ภาษาเกาหลี วันสามหนึ่งเดย ครั้งที่ ๑๐

 เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  นางประกาย ฉินตระกูล ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมคณะ และ นายกฤษกมล  สุภัคกนก ผูจัดการเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่เชียงใหม เขาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม เพือ่มอบเงนิสนบัสนนุการดาํเนนิงานมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม มลูคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท พรอมหารือแนวทางการฝกประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ หองรับรอง อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
 นอกจากนี ้ นางกล่ินสุคนธ  จนัทรปรงุ ผูจดัการธนาคารกรงุเทพ สาขามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม และนางศริพิร ประยรูวงษ  
รองผูจัดการ ยังเขาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมมอบเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งรวมหารือ
แนวทางการจัดสวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมาอีกดวย

 รศ.น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม นาํคณะอาจารย นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม เขารวมเสนอผลงานวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีในงานการนาํเสนอบทความวิจัย
ดานวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในหัวขอ “PBRU๒๐๑๖: ๓rd 
National and International Conference on Global Mobil-
ity through Ethnicity, Culture and Research” โดยมีการ 
นําเสนองานวิจัยและบทความทางดานวัฒนธรรมจากเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาไทย กับสถาบันกุย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ไดนําเสนอผลงานการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม ในการแสดงชุด 
“จเุปาะสบืสานการละเลนมง” แสดงโดยนกัศกึษาสาขาวชิาศลิปะ
การแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฝกสอนและ
ควบคุมการแสดงโดย อาจารยวาที่รอยตรีสรายุทธ อองแสงคุณ 
ซึง่ไดรบัเกยีรตจิากผูทรงคณุวฒุจิากสาํนกัการสงัคตี กรมศลิปากร 
อาจารยประจําสาขาวิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโปรแกรมวิชานาฏศิลป คณะ
มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ในการวิพากยผลงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งการแสดงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับขอเสนอแนะและคําชมจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ในการรังสรรคผลงานดานการแสดงเปนอยางดี 
นอกจากนี้  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดมีการนําเสนอผล
งานวิจัยเกี่ยวกับชาวเชาเผามง จํานวน ๒ ทาน  คือ อ.วาทินี 
บัวชุม รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําเสนอ
งาน“ ประเพณีของชาวมง กรณีศึกษาชุมชนในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย ต.แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม และ
อาจารยธนพชร นุตสาระ อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอ
งาน “เตหนาก ูดนตรขีองชาวกะเหรีย่ง” และการแสดงนทิรรศการ
จากงานวิจัยในเรื่องของชนเผา “มง” ซึ่งไดรับความสนใจจาก
นักศึกษา นักวิชาการ เขาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก

สองธนาคารใหญเขาพบผูบริหาร มร.ชม. มอบทุนสนับสนุนการดําเนินงานมหาวิทยาลัย

มร.ชม. เขารวมเสนอบทความวิจัย
ดานวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

มร.ชม. จัดพิธีปจฉิมนิเทศนักศกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนภาคการศกษาที่ ๑/๒๕๕๙

มร.ชม. ลงนาม MOU รวมกับ 
อบต.ปาแป อ.แมแตง ผสานความรวมมือ

ดานวิชาการ – การพัฒนาทองถิ่น

มร.ชม. มอบทุนการศกษาแกนักศกษา
โครงการ SEA-Teacher Project 

ประจําปการศกษา ๒๕๕๙

มร.ชม. รวมจัดสอบคัดเลือกนักศกษาทุนพระราชทาน
โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพฯ

 ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต ผู ชวยอธิการบดี 
พรอมดวยบุคลากรสํานักงานวิเทศสัมพันธ เดินทางเขารวมจัดการสอบคัดเลือก
นกัศกึษาทนุพระราชทานในโครงการพระราชทานความชวยเหลอืแกราชอาณาจักร
กัมพูชา ดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหวางวันที่  ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดทูลเกลาฯ 
ถวายทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี จํานวนทั้งสิ้น ๓ ทุน ไดแก หลักสูตรวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
จํานวน ๒ ทุน และหลักสูตรนิเทศศาสตรอีกจํานวน ๑ ทุน

 เมือ่วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชมุเอ้ืองสายมานพระอินทร 
ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทนุการศกึษาแก
นกัศกึษาโครงการ SEA-Teacher Project (ซ-ีทีชเชอร โปรเจคต) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อ
สังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุมประเทศเอเซีย
ตะวนัออกเฉยีงใต ภายใตการดําเนนิโครงการความรวมมอืกบัองคการ
รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน ๔ คน 
โดยนักศึกษามีกําหนดเดินทางไปเขารวมโครงการ ณ มหาวิทยาลัย
ในประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย เปนระยะเวลา ๑ เดอืน ระหวาง
วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

 สาํนกังานวเิทศสมัพนัธ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม จดัพธิี
ปจฉิมนเิทศนกัศกึษา โครงการแลกเปลีย่น ใหแกนกัศึกษาท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
โดยในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ไดแก นักศึกษาจาก Honghe 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๑๑ คน และ Tokiwa  
University ประเทศญี่ปุน จํานวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน ทั้งนี้
ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม กลาวเปดและใหโอวาท พรอมมอบใบประกาศนยีบตัร
และถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา 
เมือ่วนัที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชมุเอ้ืองสายมานพระอินทร 
ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม รวมลงนามขอตกลงความรวมมอืดานวชิาการ
และดานการพัฒนาทองถิ่น รวมกับ นายมงคล อุดธิมา 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาแป อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ในพิธีลงนามในขอตกลงความรวมมือดาน
วิชาการและดานการพัฒนาทองถ่ินระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม กับองคการบริหารสวนตําบลปาแป อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีอ.ดร.บังอร ฉัตรรุ งเรือง 
ผูอาํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันานําทมีผูบรหิารและนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่คนหาประเด็นในการบริการ
วิชาการโดยการมสีวนรวมกับชมุชนทองถิน่ในตาํบลปาแป เมือ่
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ องคการบริหารสวนตําบลปาแป 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต ผูชวยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานกลาวเปดการ
แขงขนัสนุทรพจนภาษาเกาหล ีในงานสามหน่ึงเกาหลีเดย ครัง้
ที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐  ณ หองประชุมเอื้องคํา 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พรอมกลาวตอนรับ ฯพณฯ 
ชาง ซอ อิก ที่ปรึกษาอัครราชทูตเกาหลี ประจําประเทศไทย 
ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ
กลาวแสดงความยนิดใีนความสมัพนัธอนัดรีะหวางประเทศไทย
และประเทศเกาหลี โดยมี ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา 
รองอธิการบดี ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตรพรอมดวยผูบรหิารและคณาจารยคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมใหการ
ตอนรับ
 การแขงขนัสนุทรพจนภาษาเกาหล ีเน่ืองในวนัสามหน่ึง
เดย คร้ังที ่๑๐ จัดขึน้โดยมวัีตปุระสงคเพือ่พฒันาศกัยภาพของ
นกัศกึษาภาควชิาภาษาตะวนัออก หลักสูตรภาษาเกาหลี สราง
เค รือข ายความร วมมือด านวิชาการภาษาเกาหลีกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยที่เปดสอนวิชาภาษาเกาหลี 
โดยมตีวัแทนคณาจารยและนกัศกึษาหลกัสตูรภาษาเกาหลจีาก
มหาวิทยาลยัตางๆ จากทัว่ประเทศเขารวม ไดแก มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา

๕วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT



บัณฑิตรั้วดําเหลืองนําความรูพัฒนาทองถิ่น  สานตออุดมการณราชภัฏเชยงใหม

 ตลอดระยะเวลา ๙๒ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาชีพ
ควบคู่กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน ความสําเร็จของบัณฑิตในวันนี�แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรผู้เป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ 
ผ่านกิจกรรมภายในสถาบัน หล่อหลอมให้บัณฑิตเป�นคนดี มีความสามารถ และเป�นปัญญาชนที่พร้อมนําพา
ท้องถิ่นและประเทศชาติไปสู่ความเจริญ พิงค์ราชภัฏได้รับเกียรติจากตัวแทนบัณฑิตจาก ๕ คณะ ๒ วิทยาลัย 
ซ่ึงเป�นตวัแทนบณัฑติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ รุ่นที่ ๔๐ เขาและเธอสาํเรจ็การศกึษาจากรั�วดาํเหลอืงแหง่นี� 
และได้นําความรู้ไปใช�ในการประกอบวิชาชีพ และเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั�นเมล็ดพันธุ์เล็กๆ 
ที่เติบโตจากการบ่มเพาะอบรมของรั�วราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ภาคภูมิใจในวันแห่งความสําเร็จในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โอกาสสําคัญนี�ตัวแทนบัณฑิตจะได้บอกเล่าเรื่องราวจากก้าวแรก
ตลอดระยะเวลาของการใช�ชีวิตในรั�วมหาวิทยาลัยจนก้าวออกไปประกอบวิชาชีพ ความทรงจํา ประสบการณ์ 
และความภาคภูมิใจที่เกิดขึ�นได้ถูกถ่ายทอดและร้อยเรียงออกมาจากความรู้สึกของบัณฑิตทุกคน

“สถาบันอุดมศกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”

 ตลอดระยะเวลา ๙๒ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาชีพ
ควบคู่กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน ความสําเร็จของบัณฑิตในวันนี�แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรผู้เป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ 
ผ่านกิจกรรมภายในสถาบัน หล่อหลอมให้บัณฑิตเป�นคนดี มีความสามารถ และเป�นปัญญาชนที่พร้อมนําพา
ท้องถิ่นและประเทศชาติไปสู่ความเจริญ พิงค์ราชภัฏได้รับเกียรติจากตัวแทนบัณฑิตจาก ๕ คณะ ๒ วิทยาลัย 
ซ่ึงเป�นตวัแทนบณัฑติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ รุ่นที่ ๔๐ เขาและเธอสาํเรจ็การศกึษาจากรั�วดาํเหลอืงแหง่นี� 
และได้นําความรู้ไปใช�ในการประกอบวิชาชีพ และเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั�นเมล็ดพันธุ์เล็กๆ 
ที่เติบโตจากการบ่มเพาะอบรมของรั�วราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ภาคภูมิใจในวันแห่งความสําเร็จในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โอกาสสําคัญนี�ตัวแทนบัณฑิตจะได้บอกเล่าเรื่องราวจากก้าวแรก
ตลอดระยะเวลาของการใช�ชีวิตในรั�วมหาวิทยาลัยจนก้าวออกไปประกอบวิชาชีพ ความทรงจํา ประสบการณ์ 
และความภาคภูมิใจที่เกิดขึ�นได้ถูกถ่ายทอดและร้อยเรียงออกมาจากความรู้สึกของบัณฑิตทุกคน

ที่เติบโตจากการบ่มเพาะอบรมของรั�วราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ภาคภูมิใจในวันแห่งความสําเร็จในวันรับพระราชทาน

 เริ่มตนที่ นองหยุมหยิม (สยุมพร ศรีวงศ) พนักงานราชการครู โรงเรียนบานหนองปลาสวาย 

บัณฑิตดีกรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ จากคณะครุศาสตร พูดถึงความประทับใจในรั้วดําเหลือง ตั้งแตกาวแรกที่

เดนิเขามาเปนสวนหนึง่ของสถาบันวาเธอไดรบัสายสัมพันธและมติรภาพท่ีดจีากเพ่ือน พ่ี นอง และคณาจารย

ในมหาวทิยาลยัอยางมากมาย โดยเฉพาะกจิกรรมรบันองทีช่วยเชือ่มสายสมัพนัธของทกุคนใหมาไดรูจักกนั 

“หยมุหยมิอยากขอบคณุคณาจารยทีไ่ดใหความรู คาํแนะนาํสัง่สอน ขอบคณุเพือ่น พี ่นองทีส่อนใหหยมุหยมิ

ไดมีประสบการณชีวิตที่ดีนับตั้งแตกาวแรกที่เดินเขารั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้”

 นองเจษ (เจษฎา  ศตคุณวิเศษญ) เจ าหนาท่ีส งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ  

บริษัท เพื่อนเกษตรกร ไทยแลนด จํากัด บัณฑิตหนุมจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเสริม

อกีวา “ผมภมูใิจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ในสมาชกิของครอบครวัดาํเหลอืง เพราะทีน่ีเ่ปดโอกาสใหสาํหรบั

ทกุคน พีน่องทีน่ี่อบอุน รกักนัเปนเหมอืนกบัครอบครวัเดยีวกนั ผมอยากใหนองๆ ไดลองมาสมัผสั

ดวยตัวเอง”

 นอกจากการใหความรูจากคณาจารยผูเชีย่วชาญและทรงคณุวฒุแิลว บานหลงัใหญหลงันีย้งั

สงเสรมิกจิกรรมเพือ่ใหสมาชกิในบานไดมสีายสมัพนัธทีด่ตีอกนั เพือ่สรางประสบการณการเรยีนรู 

การอยูรวมกันในสังคม และยังชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกดวย นองกุลิ (กุลิสรา  โกลากุล) 
เจาของธรุกจิสวนตวั บณัฑติสาวมัน่จากคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเลาถงึความประทับใจ

ในกิจกรรมคร้ันเมื่อเธอยังเปนนักศึกษาวา เธอไดมีโอกาสรวมทําคายสิงห ซึ่งเปนคายพัฒนา

ชุมชน ณ อ.อมกอย จ.เชียงใหม เธอไดเพื่อนใหมจากคายนี้ ไดรูจักชาวบานและเด็กชาวเขา 

ไดรูไดเห็นในสิ่งที่ไมเคยเห็น สิ่งสําคัญยังไดชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่นั่นใหมีโอกาส

ทางการศึกษา ดวยการสรางหองสมุด สรางสนามเด็กเลน และทาสีโรงเรียนรวมกับเพื่อนพี่นอง

ชาวคาย รอยย้ิมของชาวบานและเด็กๆ ในวันนั้นสรางความสุขใจแกพ่ีนองชาวคายพรอมกับ

สายใยความผูกพันกับมิตรจากตางแดนไดกอตัวขึ้นอยางไมรูลืม

“หยมุหยมิอยากขอบคณุคณาจารยทีไ่ดใหความรู คาํแนะนาํสัง่สอน ขอบคณุเพือ่น พี ่นองทีส่อนใหหยมุหยมิ

ไดมีประสบการณชีวิตที่ดีนับตั้งแตกาวแรกที่เดินเขารั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้”

 เจ าหนาท่ีส งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ  

บริษัท เพื่อนเกษตรกร ไทยแลนด จํากัด บัณฑิตหนุมจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเสริม

“ผมภมูใิจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ในสมาชกิของครอบครวัดาํเหลอืง เพราะทีน่ีเ่ปดโอกาสใหสาํหรบั

ทกุคน พีน่องทีน่ี่อบอุน รกักนัเปนเหมอืนกบัครอบครวัเดยีวกนั ผมอยากใหนองๆ ไดลองมาสมัผสั

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT

บัณฑิตรั้วดําเหลืองนําความรูพัฒนาทองถิ่น  สานตออุดมการณราชภัฏเชยงใหมบัณฑิตรั้วดําเหลืองนําความรูพัฒนาทองถิ่น  สานตออุดมการณราชภัฏเชยงใหม



 จากกาวแรกในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขาและเธอไดเรียนรูท้ังวิชาการและประสบการณจากบานหลังนี้ 

จนกาวสูความสาํเรจ็ในวชิาชพี บดันี ้เมลด็พนัธุแหงความภาคภมูใิจของรัว้ดาํเหลอืงกลบัมาเพือ่รบัรางวลัแหงความพากเพียร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับวันแหงความสําเร็จของดุษฎีบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือทั้ง ๘ แหง ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เมือ่วนัที ่๖-๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชมุทปีงกรรศัมโีชต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ศนูยแมรมิ 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมคะ

 นองกุงนาง (ศรัญญา เพชรภูมี) ผูจัดการฝายตอนรับ โรงแรม @Box Hostel บัณฑิตสาว

มาดมั่นแสนซน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ เลาถึง

ประสบการณดานการรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวา เธอรูสึกดีใจมากท่ีมหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมดีๆ 

ทีใ่หเธอไดสมัผสักบัประสบการณใหม เธอไดมโีอกาสสอนภาษาองักฤษแกนกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิลาํพนู 

ซึ่งเธอสนุกมาก ทั้งยังไดรูจักผูคนอีกมากมาย และยังไดนําวิชาความรูมาชวยพัฒนาทักษะทางภาษาให

คนอื่นๆ และนั่นก็เปนการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

 สําหรับการบูรณาการปรับใชองคความรูกับชีวิตจริงนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

สังคมประเทศชาติ นองเมย (ระพีพรรณ ตันติโต) ผูประกาศขาวสาวสวย บัณฑิตจากภาควิชา

นเิทศศาสตร คณะวทิยาการจดัการ ไดกลาวถงึสิง่ทีต่นไดเรยีนรูและนาํไปปรบัใชในการทาํงานและการ

ใชชวิีตในฐานะเปนสือ่กลางดานการสือ่สารมวลชนผานสือ่ตางๆ ดวยการนาํเสนอขาวอยางสรางสรรค

และเปนกลาง เพื่อใหผูรับขาวสารไดวิเคราะห และพิจารณาการรับขาวสาร เพื่อใหรูเทาทันสื่อไมตก

เปนเครื่องมือของผูใชสื่อ ซึ่งนั่นก็นับเปนการชวยเหลือสังคมในอีกมุมหนึ่งของนองเมย

 แมวาการศึกษาจะเปนสิ่งสําคัญ แตสิ่งที่จะชวยหลอหลอมใหเมล็ดพันธุจากบานหลังนี้เติบโต

เปนตนกลาทีส่มบรูณนัน้ ตองอาศยัความรูและประสบการณทีห่ลากหลาย ในรัว้บานหลงันี ้มอีะไรหลาย

อยางใหไดศึกษา และเรียนรู นองโบท (กรกช  ไชยวงค) บัณฑิตนักพัฒนา จากคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย เปนบัณฑิตอีกหนึ่งคนที่ไดนําความรูความสามารถของตนชวยเหลือ

สังคม ปจจุบันนองโบทเปนนักพัฒนาเด็กและเยาวชน สถาบันสรางสรรคเด็กและเยาวชน กรมกิจการ

เด็กและเยาวชน นอกจากนองโบทจะทําหนาที่ชวยพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชนชวยสังคมโดยตรงแลว 

ยงัใชศลิปะการสือ่สารทีต่นไดเรยีนรูมาปรบัใชในการสือ่สารกบัเดก็และคนทัว่ไปเพือ่ใหเกดิความจรรโลง

ใจแกสังคม “ในฐานะพีบ่ณัฑิตทีผ่านประสบการณมากอน อยากฝากถงึนองๆ ใหตัง้ใจศกึษาเลาเรยีน 

รวมถึงไมละทิ้งการทํากิจกรรมเพื่อสังคม เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานนําเราสูสังคมไดอยาง

มปีระสทิธภิาพ”

 ดานบณัฑติสาว เดก็ทนุมหาวทิยาลยั ดกีรเีกยีรตนิยิมอนัดบั ๑ จากสาขาการบัญช ีวทิยาลยั

แมฮองสอน นองมิว (แหลงทอง  ศิรินภากร) พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กลาวถึง

ความภมูใิจของการไดเปนเดก็ทุนของมหาวทิยาลยั แมเสนทางความฝนของเธอจะไมเรยีบงายเหมอืน

คนอืน่ เพราะเธอตองเรยีนควบคูไปกบัการทาํงานหารายไดเสรมิ แตเธอกย็งัคงเดนิตามความฝนดวย

ความมุงมั่นพยายาม จึงทําใหวันนี้ไดรับความสําเร็จอยางงดงาม เธอกลาวทิ้งทาย “อยากใหนองๆ

ทุกคนมีความฝน และพยายามตั้งใจทําฝนนั้นใหเปนจริง เพื่อเติบโตขึ้นเปนคนดีของสังคมและ

นําความรูความสามารถที่มีมาใชพัฒนาชวยเหลือสังคมประเทศชาติตอไปเหมือนกับพี่ๆ พี่ขอเปน

กําลังใจใหนองทุกคนนะคะ”

๗วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT



 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี จัดพิธี ถวายคําปฏิญาณและ
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชยสืบสันตติวงศ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มี
ตอชาวราชภัฏทุกแหง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอยางตอเนื่อง เปนปที่ ๓๖
  เม่ือวนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศนอมสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุลนเกลาลนกระหมอม 
ทีส่มเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เสดจ็ขึน้ทรงราชยสืบราชสันตตวิงศ จงึไดพรอมใจกนัจดัพิธถีวายคาํปฏญิาณ
และถวายพระพรชยัมงคลฯ เพือ่แสดงความจงรกัภกัด ีและสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองคทานทรงมตีอชาวราชภฏัอยางหาทีส่ดุมไิด 
โดยไดเสดจ็พระราชดาํเนนิแทนพระองค ไปในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแกบณัฑติมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ นบัตัง้แตปพทุธศกัราช 
๒๕๒๑ เปนตนมาจนถึงปจจบุนั เปนปที ่๓๖ รวมจาํนวน ๗๕ ครัง้ โดยมบีณัฑติทีไ่ดรบัพระราชทานปรญิญาบตัร จาํนวนทัง้สิน้ ๒,๑๒๖,๓๒๔ คน 
(สองลานหนึง่แสนสองหมืน่หกพนัสามรอยยีส่บิสีค่น) ยงัความซาบซึง้ และปลืม้ปตยินิดแีกบณัฑติ ญาตพิีน่อง และมหาวทิยาลยัราชภฏัทกุแหง
  โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเปดกรวย 
หนาพระบรมฉายาลักษณ รัชกาลที่ ๑๐ พรอมอานราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง อัญเชิญองคพระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวถวายคําปฏิญาณ 
วาจะธํารงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีดวยใจภักดิ์ โดยจะมุงปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายดานการศึกษาและโครงการ
ในพระราชดาํรนิอยใหญดวยความมุงมัน่เตม็กาํลงั พรอมสนองงานดวยความวริยิะ อตุสาหะเปนราชพล ีสรางสรรคประโยชนแกประเทศชาติ
ดวยความเที่ยงธรรม ภายใตพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม ใหสมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแกชาวราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา 
จากนั้น ไดทูลถวายพระพรชัยมงคล ดวยคําวา “ขอพระองคทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี พรอมกันกับ
คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวนท้ังส้ินกวา ๕,๐๐๐ คน 
โดยพรอมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ม.ราชภัฏเชยงใหม จัดพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชยมงคล
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
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เรียงร้อยเรื่องยินดีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวรัว้ดําเหลือง
รอบรัว้ดาํเหลอืงฉบบันีพ้งิคราชภฏัรวบรวมรางวลัแหงความภาคภมูใิจทีช่าวรัว้ดาํเหลอืงไดความาสรางชือ่เสยีงใหกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 

 เริม่ตนทีร่างวลัระดับชาติเมือ่วันที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชมุสภามหาวทิยาลยัอาคารราชภฏัเชยีงใหม

อาคารราชภฎัเฉลมิพระเกียรติ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ครัง้ที่ 

๑๔/๒๕๕๙ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแสดงความยินดีกับ ดร.วรจิตต 

เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ผูสราง

ชือ่เสยีงใหแกประเทศไทยและมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมโดยไดควารางวลันกัวทิยาศาสตรหญงิ อาเซยีน - สหรฐัฯ 

๒๐๑๖ ASEAN – U.S. Science Prize for Women ในทีป่ระชมุรฐัมนตรอีาเซยีนวาดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เมือ่วนัที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

 เชนเดียวกับทางดานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งควาชัยมาใหชาวรั้วดําเหลืองไดชื่นชมยินดี
หลายรางวลั เริม่จากนกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาการคอมพวิเตอร ภาควชิาคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นายธรีภทัร ชยัยะ และนายรณกฤต  ซอนเสน ในนาม ทมี ๙ CMRU ควารางวลัเหรียญเงนิ การแขงขนัซโูมหุนยนต 
SumoBot Compettition รุน Remote Controlled Robots (หุนควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ) ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัย
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัพายพั เม่ือวนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ทีผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.เสร ีปานซาง, อาจารยคชพนัธ  
บุญคง, อาจารยพงศธร ฟองตา, อาจารยประธาน คําจินะ เปนอาจารยที่ปรึกษา สวนภาควิชานิเทศศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ ทีมภาพยนตรสั้น “What the รัก” นายปริญญา สุขพวง นายสงกรานต มหานิล 
นางสาวสทุธกิานต  ชัยชนะ และนางสาวองัวรา วงศขนัติ ควารางวลัรองชนะเลศิอนัดับ ๑ โครงการประกวดหนงัส้ัน 

“ปดโทะดอยสะเก็ด” โดยไดเขารับรางวัลจากหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันอาทิตยที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมี อ.มณีกาญจน ไชยนนท เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการและนายนิธวัติ ยี่บัว รุนพี่
ภาควิชานิเทศศาสตร ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เปนทีป่รกึษาการถายทาํภาพยนตรสัน้ นอกจากนี ้ นกัศกึษาภาควชิาศลิปกรรม นายวรีะวฒัน  
วัฒนะปญญาศลิป นกัศกึษาสาขาศิลปศกึษา ภาควชิาศิลปกรรม ไดเปนตวัแทนนกัศกึษาศลิปะ ๗๐ คนจากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศควารางวลัศลิปนดาวเดนบวั
หลวงดเีดนจากการแขงขนัโครงการ “ดาวเดนบวัหลวง ๑๐๑” ๗๐ ป รัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย  ดาวเดนบัวหลวง รุนที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙–๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารยสมศักดิ์ พรมจักร อาจารยประจําภาควิชาศิลปกรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนอาจารยที่ปรึกษา

 ฟากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ทีผ่านมา ดร.ถนอม อนิทรกาํเนดิ 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ไดใหเกียรติเปนประธานในพธีิและมอบเกยีรตบิตัรแกนกัเรยีนโรงเรยีนสาธิต
ทีไ่ดสรางชือ่เสยีงใหกบัโรงเรยีน ไดแก รางวัลชนะเลศิระดับประถมศกึษาการแขงขนัโครงการรณรงคดานความปลอดภยั
สุขอนามัยและสภาพแวดลอมในโรงเรียน ประจําป ๒๕๕๙ รางวัลการแขงขัน The 12th Thailand National Cheer-
leading Championships 2016 (TNCC ๒๐๑๖) ชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
และถวยประทานพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุรางวลัเกยีรตคิณุรางวลัดเีดนระดบั
อนุบาลและประถมศึกษาตอนตนการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน Horse Award ครั้งที่ ๑๑ ประจําป ๒๕๕๙ 
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ตอเนื่องที่ชัยชนะของทีมเชียรลีดเดอร ๒ วัย ที่ควาชัยทั้ง ๒ ระดับ จากการแขงขัน To Be Number One 
Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๗ รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ 
อุทยานการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลการแขงขันทีม Oh my Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศรุน junior โดยมีนางวรารัตน หมอดู ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนผูควบคุมทีม เชนเดียวกับ ทีม I am Twister มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ควารางวัลชนะเลิศ รุน teenage 
โดยมี นายกิตติ เขียวทอง  อาจารยสังกัดวิทยาลัยแมฮองสอน เปนผูควบคุมทีม นายธนังกร  ธัญกรพิสิษฐ 
นักวิชาการศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและนายสุรเชษฐ จันทรอวน สังกัด
คณะครุศาสตร เปนครูผูฝกสอนการแสดง ซึ่งทั้ง ๒ ทีม จะเปนตัวแทนภาคเหนือเขารวมการแขงขันชิงแชมปแหง

ประเทศไทยในระหวางวันที่  ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เดอะมอลลบางกะป กรุงเทพมหานคร  ฝากชาวรั้วดําเหลืองสงแรงใจแรงเชียรใหกําลังใจทั้งสองทีม
ในการแขงขันรอบตัดเชือก

 ป  ดท  ายด  วยความงามของดอก เอื้ อ ง เมื อ ง เหนื อประกายแห  งล  านนาจากคณะครุ ศ าสตร  
นางสาวสภุาภรณ  ฤทธพิฤกษ (นองโบว) นกัศกึษาภาควชิาภาษาไทย คณะครศุาสตร ทีไ่ดควาตําแหนงนางสาวเชยีงใหม 
ประจาํป ๒๕๖๐ และนางสาววาลุลี  ดวงวะนา (นองแพท) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร ตําแหนง
รองนางสาวเชียงใหม (อนัดับที ่๒) ประจําป ๒๕๖๐ ความงกุฎมาครองตามความคาดหมายเมือ่คนืวนัที ่๗ มกราคม 
๒๕๖๐ ในงานฤดหูนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ที่ผานมาสาวงามทั้งสองได
เขาพบคณะผูบริหารและคณาจารยเพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดใหการสนับสนุน ณ 
หองรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในการน้ี 
รศ.ดร.ประพนัธ ธรรมไชย ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม พรอมดวย อาจารยถนัด บญุชยั รกัษาราชการแทนอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ไดแสดงความยินดีพรอมมอบองคพระพิฆเนศวรรุน ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหแกสาวงามทั้งสองเพื่อเปนขวัญและกําลังใจและใหโอวาท
โดยใหปฏิบัติหนาที่และภารกิจอยางสุดกําลังความสามารถและไมละทิ้งการเรียนซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตการเปนนักศึกษา

๙วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHATรอบรั้วดําเหลือง



 เกาะบาหล ีเปนเกาะในประเทศอนิโดนเีซยี ทีม่เีอกลกัษณ

ของตนเองเปนอยางมาก ชาวบาหลีเปนคนกลุมเดียวที่ไมไดนับถือ

ศาสนาอินลามเหมือนคนอื่นๆ ในอินโดนีเซีย ดังนั้น การประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนาจงึมคีวามแปลกตา โดดเดน และเปนเอกลกัษณ

เฉพาะของชาวบาหลี ซึ่งทําใหเกาะแหงนี้เปนที่สนใจและชักชวนให

นักทองเที่ยวตางชาติแวะมาเยือนเกาะบาหลีแหงนี้อยางมากมาย

  ตามปฏิทินตะวันตก Shaka ปฏิทิน (Saka) สําหรับ

เกาเดอืนแรกของวนัทีด่วงจนัทรใหม ชาวบาหลจีะถอืเปนวนัเริม่ตน

ของเทศกาลปใหม เรยีกวา วนันเียป (Nyepi) หรอืวนัแหงความเงยีบ 

ซึ่งตรงกับวัสุดทายของเดือนมีนาคม โดยผูคนจะแสดงศรัทธาดวย

การละเวนจากอาหารและเครือ่งดืม่ การพดูจา การเดนิทางออกนอก

เคหะสถาน หรือแมแตการจุดไฟ หรือ โคม กองกําลังรักษา

ความปลอดภยัของหมูบาน หรอื Pecalang จะตระเวนทัว่เกาะโดย

อนุญาตใหแตเพียงยานพาหนะฉุกเฉินที่สามารถผานไปมาบนถนน

ที่ดูเหมือนเมืองรางไดเทานั้น 

  ในวันนี้ ทุกอยางในบาหลีจะหยุดน่ิง ไมวาจะเปนถนน 

ยานพาหนะ การขนสงทั้งทางอากาศและทางทะเลก็จะหยุดให

บรกิารทัง้หมด รวมทัง้รานคา บารและรานอาหารตางๆ กป็ดบรกิาร

เชนกัน เพื่อแสดงความเคารพตอวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเกาแกนี้ของ

บาหล ีทกุคนบนเกาะจงึไมไดรบัอนญุาตใหออกจากบาน แตตองทํา

สมาธิและสวดมนต เพื่อชวยควบคุมความรูสึกในทางโลก และ

เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตท่ีดีในปใหมท่ีกําลังมาถึง โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต 

๖ โมงเชาของวันสุดทายของป (เดือนมีนาคม) กระทั่งถึง ๖ โมง

เชาของวนัรุงขึน้ และเมือ่รุงอรณุแหงวนัใหมหลงัจากวนันเียปมาถงึ  

ครอบครวัชาวบาหลแีละกลุมเพ่ือนฝงูจะรวมตวักนัเพ่ือขออโหสกิรรม

จากกันและกัน และปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเพ่ือเริ่มตนชีวิตดวย

สิ่งที่ดีในวันแรกเริ่มของปใหม 

  

 เปดประตูสูอาเซียนฉบับหนา พิงคราชภัฏ จะนําเสนอ

เร่ืองราวใดในอาเซียน ตองคอยติดตามกันนะคะ สําหรับฉบับนี้

ขอสงความสุขทิ้งทายกันดวยคําทักทายแกผู อานทุกทานเปน

ภาษาอินโดนีเซีย เพื่อใหทุกทานไดนําไปใชพูดคุยกับเพ่ือนกลุม

อาเซียนวา Selamat Tahun Baru (เซอ ละ มทั ตา ฮนุ บา ร)ู 

สวสัดปีใหมคะ

ขอขอบคุณขอมูลจากเว็บไซท 

www.anantaravacationclub.com

เปิดประตูสู่อาเซียน 

ตอน “นีเยปิ” เทศกาลปีใหม่ชาวบาหลี

 เริ่มต้นศักราชใหม่ พิงค์ราชภัฏขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุก
ทา่นค่ะ และขออวยพรใหท้า่นผูอ้า่นทกุทา่นมแีตค่วามสขุ และเป�นผู้อา่น
ท่ีน่ารัก ติดตามข่าวสารของพิงค์ราชภัฏแบบนี�ตลอดไปด้วยค่ะ 
เริ่มต้นฉบับแรกของปี เปิดประตูสู่อาเซียนขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ
เทศกาลปีใหม่ของชาวฮินดูในอินโดนีเซีย ที่ รู้จักกันในช่ือของวัน 
“นีเยปิ” (Nyepi) หรือวันแห่งความเงียบของชาวบาหลีกันค่ะ

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHAT



 ทํานองบทสวดไหวครูที่คุ นหูลูกศิษยทุกคน กึกกอง

ทัว่บรเิวณงาน ภาพลกูศษิยนาํพานดอกไมไหวครบูาอาจารยคอืภาพ

ที่คุนตาทุกวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกป ที่ทุกสถานศึกษาตาง

จัดพิธีเพื่อบูชาครูผูเปรียบดั่งแมพิมพของชาติ คอยสั่งสอนลูกศิษย

ใหเปนคนดีที่มีความรูออกไปรับใชสังคม พิงคราชภัฏฉบับนี้มีความ

รูเกี่ยวกับวันครูแหงชาติ มาฝากทานผูอานกันคะ 

 วันครู ไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๐ สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครู 

ในราชกจิจานเุบกษาเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึง่ระบใุหมสีภาในกระทรวง

ศึกษาธิการเรียกวา คุรุสภา เปนนิติบุคคลใหครูทุกคน เปนสมาชิก

คุรสุภา โดยมหีนาทีใ่นเรือ่งของสถาบนัวชิาชพีครใูนขณะเดยีวกนัยงั

ทําหนาที่ใหความเห็นเร่ืองนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษา

ทั่วไปแกกระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู 

รักษาผลประโยชน สงเสริมฐานะของครูจัดสวัสดิการใหครู และ

ครอบครัวไดรับความชวยเหลือตามสมควร สงเสริมความรู และ

ความสามคัคขีองครใูนสวนกลางใชสถานทีข่องกรฑีาสถานแหงชาติ

เปนที่จัดงานโดยกําหนดเปนหลักการใหมีอนุสรณงานวันครูไวแก

อนุชนรุนหลังทุกป ซึ่งอนุสรณที่สําคัญ คือ หนังประวัติครู หนังสือ

ที่ระลึกวันครู และสิ่งกอสรางที่เปนถาวรวัตถุ 

นอมรําลึกพระคุณที่สาม
ชาติพัฒนาดวยครูดี มีคุณภาพ ศิษยซาบซึ้งในพระคุณครู

วันครูแหงชาติ ๒๕๖๐
ชาติพัฒนาดวยครูดี มีคุณภาพ ศิษยซาบซึ้งในพระคุณครูชาติพัฒนาดวยครูดี มีคุณภาพ ศิษยซาบซึ้งในพระคุณครู

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา ขาขอประณตนอมสักการ บูรพาคณาจารย ผูกอรปประโยชนศึกษา 
ทั้งทานผูประสาทวิชา อบรมจริยา แกขาในกาลปจจุบัน ขาขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณอนันต 

ดวยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปญญาใหเกิดแตกฉาน ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน 
อยูในศีลธรรมอันดี ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี แกชาติและประเทศไทยเทอญฯ 

ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

 งานวันไหวครูในปจจุบัน ไดเปล่ียนแปลงกิจกรรมเพื่อให

สอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยตลอดเวลา โดยยดึแนว

ปฏิบัติกิจกรรม ๓ ประเภท ไดแก กิจกรรมทางศาสนา พิธีรําลึกถึง

ครูบาอาจารย พระคุณของครู พิธีปฏิญาณตน                                      

ขอขอบคุณขอมูลจาก : http://hilight.kapook.com/

๑๑วารสารพิงคราชภัฏ
PING RAJABHATรอบรูมร.ชม.๓๖๐ องศา



 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ผูปกครองชุมชนพัฒนา

บานกูเตาและใกลเคียง นําบุตรหลานรวมกิจกรรมวันเด็ก ประจําป 

๒๕๖๐ ณ วัดกูเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม อยางคึกคัก

 งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม FM ๘๘.๕ MHz พรอมดวย

นักศึกษาฝกประสบการณ รวมกับชุมชนพัฒนาบานกูเตา  และ

เทศบาลนครเชียงใหม จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดกูเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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 ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม 

รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงใหม  เปนประธานเปดงานพรอมกลาว

ใหโอวาท ภายในงานมกีจิกรรมการแสดงประกอบเพลงพระราชนพินธ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

เพื่อน อมเกลาน อมกระหมอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หาที่สุดมิได นอกจากนั้นกิจกรรมบนเวทีไดเปดโอกาสใหเยาวชน

แสดงออกถึงความสามารถอยางสรางสรรค กิจกรรมเลนเกมส

รับของรางวัล และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่งไดรับ

ความอนุเคราะหจัดเตรียมสถานที่และของรางวัลจาก นายยงยุทธ  

จนัทกลู ประธานชมุชนพฒันาบานกูเตา และคณะกรรมการชมุชนฯ 

โดยการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหมและผูมีอุปการคุณ 

ซึ่งในการจัดงานมีผูปกครองชุมชนพัฒนาบานกูเตาและใกลเคียง

นําบุตรหลานมารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก สรางสีสัน ความสุข

และความสนุกสนานอยางคึกคัก 


