


บทอศรวาท
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สงหาคม ๒๕๖๐

๏  ทวาทศสงหมาสเฉลิมชนม อัญเชญดลเทพไทพระพรถวาย

ดวยสานึกพระกรุณาอยูมิคลาย  พระมิ่งคลายมารดรแหงแผนดิน

    ขอทรงพรอมบารมีพูนพิพัฒน              ปยะรัชสมัยกาลเนิ่นนานถวิล

เปนโพธิ์ทองรมฟารมธานินทร พสกถิ่นสุขแทเพราะแมดล

๏  ขอทรงพรอมจตุรพิธประสทธิ์สุข             นิรทุกขโทมนัสขจัดผล

ดํารงแตโสมนัสปลื้มกมล                      ยิ่งยืนชนมทรงพระเจริญเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
 ขาพระพุทธเจา คณาจารย ขาราชการ

เจาหนาที่ นักศกษา และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยงใหมทุกหมูเหลา

กรเพชร  เพชรรุง : ผูประพันธ

๏  ทวาทศสงหมาสเฉลิมชนม อัญเชญดลเทพไทพระพรถวาย

    ขอทรงพรอมบารมีพูนพิพัฒน              ปยะรัชสมัยกาลเนิ่นนานถวิล

๏  ขอทรงพรอมจตุรพิธประสทธิ์สุข             นิรทุกขโทมนัสขจัดผล



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

ความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับหมูบานเปาหมาย ที่จะใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยพัฒนา เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น ซึ่งในสวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดดําเนินการประสานกับจังหวัดเปนที่เรียบรอย และไดรับมอบหมายดูแลหมูบานเปาหมาย จํานวน ๙ หมูบาน

 ในเดือนนี้มีความนายินดีเกิดขึ้น เริ่มตนที่ นางสาวสุภาภรณ  ฤทธิพฤกษ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ที่ไดรับรางวัลรองอันดับ ๑ 
การประกวด Miss universe Thailand ๒๐๑๗ ตามมาดวย รางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานงานใบตอง และดอกไมสด ครั้งที่ ๑๙ หัวขอ 
“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธาน สานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” จัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน และการทองเที่ยว   
แหงประเทศไทย ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลงานลาสุดจากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๙ 
นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร ชั้นปที่ ๔ ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนนักกีฬายิงปนทีมชาติไทย ควา ๑ เหรียญทอง 
การแขงขันปนสั้นยิงชา ๕๐ เมตร ที่สนามยิงปน เนชั่นแนล เรนจ เซ็นเตอร ซูบัง กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

 และมหาวิทยาลัยขอแสดงความช่ืนชมกับนักศึกษา อาจารยผูควบคุม ผูฝกสอน ในโอกาสประสบความสําเร็จอันเกิดจากความมุงม่ัน ต้ังใจ ความขยัน 
มานะ อดทน มีวินัยตอตนเอง อันสงผลใหสามารถทํางานรวมกันกับผูอื่น เปนหมูคณะ จนสามารถสรางชื่อเสียงใหแกตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัย 
นับเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อน พี่ และนองรวมมหาวิทยาลัยที่จะไดพัฒนาตนในดานตางๆ ตอไป

 สวัสดีประชาคมชาวราชภัฏทุกทาน เขาสูเดือนสิงหาคมเดือนที่อบอวลไปดวยความรัก ความผูกพัน
และความอบอุนภายในครอบครัว ซ่ึงเปนสถาบันพ้ืนฐานและมีความสําคัญย่ิงตอสังคม เพราะสถาบันน้ีเปนจุดเร่ิมตน
ในการทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนสมาชิกคนในครอบครัวใหเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ และเน่ืองในโอกาสวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 
เพื่อเชิดชูเกียรติ “แมดีเดนและลูกกตัญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดใหเกียรติมาเปนประธาน และรวมลงนามบันทึกขอตกลง
ในพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวางจังหวัดเชียงใหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือมุงพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา ตามรอยศาสตรพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราโชบายสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใตความรวมมือกับสวนราชการ ๑๔ หนวยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม 
นับเปนกาวสําคัญในการผสานความรวมมือเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะไดมีการบูรณาการองคความรู
สูการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน ในการน้ีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ประสาน

       คณะผูจัดทํา

จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง  

  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

  ราชภัฏเชียงใหม   โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖

ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,              

  ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,          

  คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการกองกลาง

กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา  เขียวขุนเนิน,     

  เสาวลักษณ  สามแกว, วัชระ  ไทยบัณฑิตย,

   วัชราวรรณ  กันทา

พิมพที่  : สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐ 

ราชภัฏเชียงใหมรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ 
CMRU PHOTO Activities                                                                               
ลูกที่ดีของแม - คนดีของแผนดิน                                                                             
ปลูกลานปลูกหมากฝากไวกับแผนดิน / 
มหาวิทยาลัยทั่วโลกเยือนไทย
รับฟงบรรยายทางพระพุทธศาสนา
“หลงทางในยุคแหงเสรีภาพขาวสาร”                          
รอบร้ัวดําเหลือง เร่ืองเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ                                                       
เปดประตูสูอาเซียน                                                                                             
รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา                                           
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 เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดโครงการราชภัฏเชียงใหมรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ อาคารที่พักผูปกครอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม ประกอบดวยกิจกรรมปลอยปลานิล ๖,๖๐๐ ตัว 
ณ อางเก็บน้ําเวียงบัว กิจกรรมปลูกตนมเหสักข-สักสยามินทร จํานวน ๑๐๐ คู ณ บริเวณสามแยก
ทางเขาหอประชมุทปีงกรรศัมโีชต ิ ซ่ึงเปนเสนทางในการเสดจ็พระราชดาํเนนิพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือและกิจกรรมการปลูกหญาแฝกพืชอนุรักษ ดิน นํ้าและผืนปา              
จํานวน ๕๐,๐๐๐ ตน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ จากนั้นคณะผูบริหาร อาจารยและบุคลากร ไดเยี่ยมชมพ้ืนที่
ศนูยแมริม เพ่ือใหการพัฒนาในดานตางๆของพืน้ทีศ่นูยแมรมิ กลุมอาคารเรยีนตางๆ ทัง้นี ้พืน้ทีศ่นูยแมรมิ
อยู ในระหวางการพัฒนาและกอสราง เพื่อใชเปนพื้นที่จัดการศึกษาหลัก (Main campus) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในอนาคต

และในวนัเดยีวกันนัน้ นายปวณิ ชํานปิระศาสน ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม เปนประธานพธิเีปดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจาอยูหวั                        
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เพื่อเผยแพรพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาชาญในดานตางๆ ของพระองค แสดงความจงรักภักดี ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการน้ี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ 
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมดวยคุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเขารวมเปนเกียรติในงาน พรอมชมนิทรรศการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม 
จ.เชยีงใหม จากนัน้เมือ่วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผศ.พรพมิล  วงศสขุ รกัษาราชการแทนอธิการบด ีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ไดนาํคณะผูบรหิาร 
บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมพิธีทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ ลาน ๙๐ ป  ราชภัฏเชียงใหม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม อาํเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม โดยคณะผูบรหิารมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมยงัไดเดนิทาง เขารวมพิธีลงนามถวายพระพร
เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่พระองคทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

Special Report



 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พรอมดวย  คณะผู บริหารและบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมพิธีวางพวงมาลา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแหงกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดงานนิทรรศการการจัดการ
ความรู เรื่อง “KM กับการพัฒนาองคกร” ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และไดมีการมอบรางวัลใหแกหนวยงานจํานวน ๓ ประเภท ไดแก รางวัล
ประเภทหนวยงานจดัการเรยีนการสอน รางวลัชนะเลิศ ไดแก คณะวทิยาการ
จดัการ และรางวลัรองชนะเลศิ ไดแก คณะครศุาสตร รางวลัประเภทหนวยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศ ไดแก สํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศ ไดแก สํานักหอสมุด และรางวัล
ประเภทหนวยงานดาวรุง ไดแก วิทยาลัยแมฮองสอน

 รศ.วาที่ รต.สกล แกวศิริ คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานเปดนิทรรศการมหกรรมคืนความรูสูชุมชน เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการคากาดสวนแกว 
จ.เชียงใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใชโรงเรียน
เปนฐานมีโรงเรียนเขารวมโครงการ ๑๗ โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนตนแบบ ๔ 
โรงเรยีน และโรงเรยีนเครอืขาย ๑๓ โรงเรยีนผานการจัดกจิกรรมการอบรมผูบรหิาร       
ครพูีเ่ลีย้ง อาจารยนิเทศและนักศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพครจูากคณะครศุาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อใหนําความรูไปประยุกตใช จัดชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพใหเกิดผล ทั้งในเรื่องจิตตปญญาศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี ๒๑ การนเิทศกแบบ Coaching & Mentoring การประกนั
คุณภาพการศึกษาและการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานนิทรรศการมหกรรม 
คืนความรูสูชุมชน มีสวนจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงจากทุกโรงเรียน
ในโครงการ ประกอบดวยแสดงโชว การนําเสนอโครงงานประดิษฐคิดคน
และนวัตกรรม ผลการวิจัยชั้นเรียนและการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาโดยสราง
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ                             

 ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพรานคาโชหวย เมื่อวันที่ 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องคํา ช้ัน ๓ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี นายอภิชาต ศาลิคุปต 
รองประธานกรรมการ ฝายพัฒนาลูกคา บริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด 
รวมกลาวถึงที่มาและความสําคัญของโครงการในครั้งนี้ โดยไดจัดใหมีการลง
นามบนัทกึขอตกลงความรวมมอืเพ่ือพฒันาทองถ่ินระหวาง มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงใหม และบริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด โดยมีผูบริหารจากทั้งสอง
หนวยงานเปนผูลงนามบันทึกขอตกลงทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ ใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพรานคาปลีก และ
สามารถนําความรูไปตอยอดพฒันาชมุชนของตัวเองไดอยางย่ังยนื เปนการผลกัดัน
และพัฒนารานโชหวยทองถิ่นใหมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดคาปลีกใน
ปจจุบัน ทั้งยังชวยพัฒนารานคาปลีกหรือโชหวย และเสริมสรางศักยภาพ 
โดยเปนหนึ่งในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยใหเขมแข็งตาม
ยทุธศาสตรประชารฐัรวมกบัปลดักระทรวงศกึษาธิการ และเพือ่สรางความรวมมอื
ระหวางองคกรรัฐ, องคกรเอกชน และชุมชนใหมีความใกลชิดเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน

 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ องคการนักศึกษา 
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและหัวหนาหมูเรียนใน
ฐานะผูแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมอบเงินบริจาคของ
นักศึกษาเพื่อหาเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นท่ีภาคอีสาน โดยมี
ผู ช วยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูรับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ หองประชุมสภามหาวทิยาลยั ช้ัน ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเงินบรจิาคดังกลาว เปนเงนิทีท่างสภานกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ องคการนักศึกษา คณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและหัวหนาหมูเรียนทุกหมูเรียน รวมกัน
เดนิกลองบริจาค การเลนดนตรเีปดหมวกรบับรจิาคและการทาํกิจกรรมตางๆ 
รวมถึงการรวมแรงรวมใจกันของนักศึกษาจากทุกหมูเรียน หาเงินบริจาค
เพื่อหาเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยในครั้งนี้ 
มีจํานวนเงินบริจาคจํานวนทั้งสิ้น ๕๗,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม จะไดดําเนินการสงมอบเงินบริจาคที่ไดรวมกับที่ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดรบับริจาคเพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยนํา้ทวม
ในพื้นท่ีภาคอีสาน ซึ่งบริจาคผานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อนําเงินบริจาคนี้ไปชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมตอไป

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยง ใหม จั ดพิ ธี มอบโล  เกี ยร ติคุณและ
ประกาศนียบัตรคณะกรรมการ สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม              
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ 
อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม อ.เมอืง จ.เชยีงใหม 
ผศ.พรพมิล วงศสขุ  รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
ใหเกียรติมอบโลเกียรติคุณและประกาศนียบัตร แกคณะกรรมการสงเสริม
กจิการมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ในโอกาสทีค่รบรอบวาระการดาํเนนิงาน 
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)นําโดย ดร.ณรงค คองประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการฯ 
ตลอดระยะเวลาของการปฏบัิตหินาที ่ คณะกรรมการฯ ไดดาํเนนิกจิกรรมตางๆ 
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รวมเปนพลังขับเคลื่อนและ
ใหการสนบัสนนุ ใหคาํปรกึษาและขอเสนอแนะแกมหาวทิยาลยั เพือ่ใหดาํเนนิ
ภารกจิไดบรรลเุปาหมายในการเปนสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาทองถิน่

 คณะผูบริหาร อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม เดินทางเขาพบศาสตราจารยเกยีรตคิณุนายแพทยเกษม 
วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศาสตร
พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมซึ่งไดวางแผน
เปดสอนในระดับบณัฑติศกึษา ปรญิญาโทและปรญิญาเอก โดยมี 
ดร.ถนัด บญุชยั , ผศ.ดร.กลัทมิา พชิยั , ผศ.ดร.ชาตร ีมณโีกศล 
รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม และผศ.ชสิูทธิ ์ชชูาติ 
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม   เข  าร วมหารือ ณ ทํา เ นียบองคมนตรี                 
พระราชอทุยานสราญรมย เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที่ 
๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ ทัง้น้ีภายหลงัจากการหารอืเรือ่งการพฒันา
หลกัสตูร ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม จะไดเรงดําเนนิการ
พฒันาเนือ้หาในการเรียนการสอนของรายวชิาตางๆอยางเหมาะสม
และถกูตองเพือ่มุงผลติบณัฑติหลกัสตูรศาสตรพระราชาในระดบั
บณัฑติศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืสบืไป

 ผศ.พรพิมล วงศ สุข รักษาราชการแทนอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม พรอมดวยผศ.ดร.สมบัต ิ สงิฆราช 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหการตอนรับ 
พลตรเีกษมสขุ ตาคาํ ผูบญัชาการมณฑลทหารบกที ่ ๓๓ และ
คณะในโอกาสเดินทางมาเยีย่มเยอืน  คณะผูบรหิารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหมเพ่ือหารอืการดาํเนนิงานดานตางๆ ในความรวมมอื
ของมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เพือ่แลกเปลีย่นความคิดเหน็ตอการบรหิารจดัการและพฒันาการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรางคุณประโยชนทั้ง
ตอองคกรและสงัคม เมือ่วันที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๐ ณ หองรบัรอง 
ชัน้ ๒ อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกยีรต ิ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม

มร.ชม. รวมวางพวงมาลาและถวายสกัการะพระเจาบรมวงศเธอ

กรมหลวงราชบรีุดเิรกฤทธิ ์พระบดิาแหงกฎหมายไทย

KM กับการพัฒนาองคกร

มหกรรม คืนความรูสูชุมชน

มร.ชม. จดัพธิมีอบโลเกยีรตคุิณแกคณะกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ในโอกาสครบวาระการดําเนินงาน

มร.ชม. จบัมือ บริษทั ยนิูลีเวอรไทย เทรดด้ิง จาํกดั 

พฒันาศักยภาพรานคาโชหวยเพ่ือการพัฒนาทองถิน่

นกัศกึษารัว้ดาํเหลอืงจดักจิกรรมระดมทนุทรพัยชวยเหลอื

ผูประสบอทุกภยัพืน้ทีภ่าคอสีาน

มร.ชม. เรงเดินหนาพัฒนาหลักสตูรศาสตรพระราชา

ระดบับัณฑิตศึกษา  เพ่ือการพฒันาทีย่ั่งยืน

มร.ชม. ตอนรับผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

เยือนรั้วดําเหลืองหารือแนวทางพัฒนา

การดําเนินงานในความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕



 ในป ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแมดีเดนที่มีคุณสมบัติเปนผูมีความประพฤติและปฏิบัติอยูในศีลธรรมอันดี ประกอบสัมมนา
อาชพีโดยสจุรติดแูลเอาใจใสลกูอบรมสัง่สอนลูกใหเปนคนด ีมคีวามรบัผดิชอบตอหนาท่ี ประพฤต ิปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีดแีกลกู สงเสรมิบุตร- ธดิา 
ใหไดรบัการศกึษามคีรอบครวัอยูรวมกันอยางสนัต ิ ไมแตกแยกเปนทีย่อมรบัและเปนแบบอยางของสังคมมคีวามเสียสละบําเพญ็ตนเพือ่ประโยชนของชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิไมยุงเกีย่วกับยาเสพตดิเปนผูนยิมและรกัษาเอกลกัษณความเปนไทย มคีวามจงรกัภกัดีตอสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ
และเลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุและลูกกตญัูผูมีความกตญักูตเวทตีอบดิามารดา ครบูาอาจารย
และผูมีพระคุณ ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต  ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลยั สงัคม ชุมชน และประเทศชาติอยางสมํา่เสมอเปนท่ีประจกัษ ดงันี ้คณะครุศาสตร : แมดเีดน นางบญุศร ีวงคทอง ลกูกตัญู 
นายกองเกียรติ วงคทอง นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา  คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : แมดีเดน นางดาว ชื่นจิต ลูกกตัญู นายนเรศ ชื่นจิต นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงนายกสโมสรนกัศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี : 
แมดเีดน นางอรทยั พรมมาแบน ลกูกตัญ ูนายณฐัพงษ พรมมาแบน นกัศกึษาชัน้ปที ่๓ สาขาวิชาการโปรแกรมและการรกัษาความปลอดภยับนเวบ็ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ : แมดีเดน 
นางยุพิน เชียงตา ลูกกตัญู นายอภิรักษ เชียงตา นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร : แมดีเดนนางภัทธีญา โปชัยคุปต ลูกกตัญู นายอภิรัฐ โปชัยคุปต นักศึกษาชั้นปที่ ๔ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ : 
แมดีเดน นางชุมพร ใจระวัง ลูกกตัญู นางสาวกนกวรรณ ใจระวัง นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ปจจุบันดํารง
ตําแหนง เลขานุการ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยแมฮองสอน : แมดีเดน นางดรุณี วนากมล ลูกกตัญู นายมุงเมือง วนากมล 
นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูมอบโลประกาศเกียรติคุณแมดีเดน ลูกกตัญู ประจําป ๒๕๖๐ และประกอบพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรเขารวมพิธีเปนจํานวนมาก

 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 
เพือ่เชดิชูเกยีรต ิ“แมดเีดนและลกูกตญั”ู  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ประจาํป ๒๕๖๐ ณ ศาลารมโพธิ ์มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม อ.เมอืง จ.เชยีงใหม

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 พงิคราชภฏัฉบับนีม้คีวามในใจของตวัแทนลกูๆ รัว้ดาํเหลืองทีเ่อยถงึสตรทีีเ่ตม็ไปดวยพลังความแขง็แกรงแตกลบัเปยมลนดวยความอบอุน  
ในฐานะลูกของแมและคนของแผนดินพวกเขาอยากเอยอะไรถึง “แม” บางติดตามกันไดเลยคะ

 เริม่ตนท่ี นววิช ไชยกฉุนิ นายกสโมสรวทิยาลยันานาชาต ิเลาถึงคุณแมวา “แมของผมภายนอกอาจจะดดูแุตในความดนุัน้ผมรูวา
แฝงไปดวยความรักและความเปนหวงลูกมากทุกคร้ังทีผ่มทาํผดิแมกจ็ะใหอภยัเสมอ แมกระท่ังความผิดทีผ่มคดิวามนัรายแรงแตแมก็ยังใหอภยั
ผมได สิ่งนี้เองครับที่ทําใหผมรูสึกไดเลยทันทีวาไมมีผูหญิงที่ไหนรักผมไดเทาผูหญิงคนนี้ที่เรียกวา “แม” แมนี่แหละคือคนท่ีรักเราจริงๆ 
แมเคยสอนเสมอวาใหเปนคนดีหากเปนผูนําก็จงทําแตสิ่งดีมีคุณธรรม มีเมตตา แมสอนผมวา “คนดีน้ันสินากลัว คนไมดีจะกลัวไปทําไม” 
ในฐานะทีเ่ปนลกูของแมผมจะจําและนาํส่ิงท่ีแมไดสอนไปใชใหแมไดภมูใิจในตวัผมอยากบอกแมวาขอโทษกับทกุความผดิทีเ่คยทาํตอไปนีผ้ม
จะเปนคนดีใหแมภูมิใจรักแมครับและผมก็เปนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยูแผนดินไทยแตกําเนิดจะขอทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม
เพื่อประโยชนของสวนรวมเสียสละสวนนอยของตนเพราะผมเช่ือวาความดจีะชวยใหประเทศชาตมิคีวามสงบสขุครับ

 ดาน อภริกัษ เชียงตา นายกสโมสรนกัศกึษาคณะวิทยาการจดัการ กลาวดวยรอยยิม้วา “สาํหรับผมแมคอืผูใหคอืทุกอยาง
ในชีวิตผม ถาไมมแีมกไ็มมผีมในวันนี ้ เม่ือเราทําผิดแมจะวาจะเตอืนเราเพราะหวงเรากลัววาเราจะเปนคนไมด ี แมมกัจะคอยสัง่สอนผม
เสมอวาใหเปนคนดขีองสงัคมเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยากบอกวา รักแมมาก อยากขอบคณุคณุแมทีใ่หกาํเนิดผมมา 
ไมวาผมจะเปนอยางไรแมก็ยังรักผมเสมอขอบคุณแมมากนะครับในฐานะลูกอยากจะเปนคนดีของครอบครัว และเปนคนดีของสังคม
เพื่อใหแมภูมิใจในตัวลูกคนนี้เพราะเห็นแมเหนื่อยเพื่อครอบครัวมามากแลวอยากแบงเบาภาระแม จะนําคําสอนของแมมาเตือนใจ
ในการดําเนินชีวิตครับ”

 เชนเดียวกบั นเรศ  ชืน่จิต นายกสโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ท่ีเอยวา “ตัง้แตผมลมืตาขึน้มาบนโลกใบนี้
แมก็เปนคนเลี้ยงและดูแลผมมาโดยตลอด ไมวาผมจะโตแคไหน สามารถดูแลตัวเองไดแตแมก็ยังเปนหวงผมคอยถามตลอดวา 
เรียนเปนยงัไงบางลูก สบายดไีหม กนิขาวหรือยงั นีแ่หละครับแมของผมนอกจากนีแ้มของผมยงัเปนคนทีเ่อ้ือเฟอเผือ่แผ ใจด ีทาํทุกอยาง
เพื่อใหลูกคนนี้อยูสุขสบาย เธอคือที่ ๑ ในใจของผมวันนี้ พรุงนี้ และตลอดไปแมคือ super mom ผมรักแมดาวมากที่สุดในโลกครับ
ผมจะตัง้ใจเรียนใหจบ เปนคนดีและจะตัง้ใจทาํงานเพ่ือเก็บเงนิมาเล้ียงดแูลพอแมเหมอืนทีท่านคอยดแูลผมมาตัง้แตยงัเลก็ และลูกคนนี้
จะไมทําใหพอแมผิดหวังในฐานะท่ีผมเปนลกูของแผนดนิ ผมจะประพฤตติวัเปนแบบอยางทีด่ใีหกบัคนในสังคม จะใหความรวมมอืในการ
ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและผมขอใหทกุคนรักแมมากๆนะครับ อยาลมืบอกรักทานดวยครับ”

 ทางดาน กองเกยีรต ิวงคทอง นายกสโมสรนักศกึษาคณะครศุาสตร เลาถึงความรูสกึทีม่ตีอแมวา “แมของผมเปนแมทีไ่มเคยใช
ไมเรียว ตีลูก แมที่ไมเคยใชคําหยาบดุดา มีเพียงการสอน สอนดวยวาจาสุภาพอีกทั้งสอนใหลูกเปนคนดีและคนเกงไปพรอมๆ กันถึง
แมแมจะพดูไมเกงแมก็จะสอนดวยการปฏบิติัเปนตวัอยางถึงแมแมไมไดตามใจลกูทุกอยาง หรือไมไดใหของมคีามากมาย แตสิง่ท่ีแมใหคอืชวีติ
ท่ีดขีองลูกคนนีแ้มไมไดมีเงนิทองมอบให แมไมมทีรัพยสนิมอบใหแมไมมขีองมคีามอบใหแตสิง่ทีแ่มมีคอื นํา้นมทีเ่ลีย้งลกูมาจนโต ขาวทีท่าํให
ลูกอยูไดทุกนี้ และคําส่ังสอนของแมที่ใหใหลูกเปนคนดี เทานี้แมก็เปนที่สุดของลูก ลูกรักแมที่สุดนะครับแมเพียงอยากเห็นลูกโต
ขึ้นและมีอนาคตที่ดี ลูกจะทําทุกอยางเพื่อเรียนรูและพัฒนาตนเอง แมเลี้ยงลูกมาตั้งแตยังไมเกิด ในยามแมแกเฒาลูกจะขอเปนคนดูแลแม
ลูกไมไดทําส่ิงท่ียิง่ใหญ หรอืทําอะไรมากกวาคนอ่ืน แตลกูทาํในสิง่ทีแ่มสอนเสมอมา คอืเปนคนดขีองบาน ของสังคม ของประเทศเสมอมาครบั”

ปดทายดวยความในใจของตวัแทนลกูจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เจรญิชัย  ศรโีสดา ท่ีเอยดวยความซาบซ้ึงวา “แมเปนคนที่
ใหชีวิตผมคอยอบรมสั่งสอนผมใหทําในส่ิงที่ดีใหคําปรึกษากับผมในทุกๆเรื่องแมแมของผมไมใชคนที่มีฐานะรํ่ารวยแตผมก็ภูมิใจในตัวแม
แมเลี้ยงดูผมอยางดีใหการศึกษาใหผมไดมกีนิมใีชและผมอยากบอกแมวาแมคอืคนทีพิ่เศษมากสาํหรับผมแมชวงนีอ้าจไมมเีวลาไดกลบัไปหาแม
แตทกุคาํสอนของแมยงัอยูในใจผมเสมอสําหรบัผมทุกวันคือวันแมครับ”

ความรักของแมย่ิงใหญเหนอืสิง่ใดๆ บนโลกใบนี ้จงใชทกุวินาทอีนัมคีาตอบแทนพระคณุทาน

ทาํทกุวนัใหเปนเวลาทีเ่ต็มไปดวยความสุข เปนลูกทีด่ใีหแมชืน่ใจ เปนคนไทยท่ีเปนคนดเีพือ่ใหสงัคมมแีตความสงบสขุ

 ณฐัพงษ  พรมมาแบน นายกสโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กลาววา“แมเปนเหมอืนทุกอยางในชีวติผม
เปนท้ังแมทีดี่และเปนทัง้เพือ่นท่ีคอยใหคําปรกึษายามเวลาท่ีมีเรือ่งทุกขใจหรอืเสยีใจเวลามปีญหามีเรือ่งไมสบายใจทอหรอืขาดกาํลงัใจแมก็
จะคอยเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกผมเสมอ แมจะรับฟงความคิดเห็นและคอยชวยแกปญหาแมจะคอยใหกําลังใจผมตลอด
ถงึจะเปนในเวลาทีผ่มทอ เหนือ่ย มากแคไหน แมจะอยูขางๆผมและชวยสงเสริมใหผมทําในสิง่ท่ีผมตัง้ใจทําใหสาํเร็จแมจะสอนใหผมลองทําสิง่ตางๆ
ดวยตนเองกอนเสมอเพื่อใหเรียนรู จากสิ่งที่ผิดพลาดแมสอนอยูเสมอวาถาคิดจะทําอะไรแลก็ตองทําใหสุดความสามารถเพ่ือให
ผลลัพธที่ออกมามีประสิทธิภาพทั้งตนเองและงานที่ทําเพื่อท่ีวาเมื่อลงมือทําไปแลวจะไดไมตองมาเสียใจที่หลัง ถึงแมวาทุกสิ่งทุกอยาง
มนัอาจจะไมไดเปนไปตามทีห่วงัแมกไ็มเคยหางผมไปไหนเพือ่ทีจ่ะรอดคูวามสาํเร็จของผม “ผมรักแมนะครับ”ถึงแมวาวนัเวลาท่ีผานมาผมอาจทําผดิ
ไปบางแตหลังจากนี้ผมจะปรับปรุงตัวและแกไขความผิดพลาดที่ผมเคยทําผิดไป เพื่อไมทําใหแมตองเสียใจ “ถึงผมจะไมใชลูกที่ดีของแม 
แตผมกจ็ะทาํใหแมถมูใิจในตวัผมใหได”ในฐานะลกูของแมผมตัง้ใจจะหนาทีข่องลกู ลกูท่ีแมเล้ียงดอูบรมคอยใหคําปรึกษา คอยเอาใจใสคอยหวงใย
ตลอดมาเชือ่ฟงคาํสอนของแมจะปรบัปรงุตวัเองใหขยันมากขึน้ ตัง้ใจเรียนใหมากข้ึน เพ่ือความฝนของแมในฐานะลกูของแผนดนิ ผมจะเปน
คนดีทั้งของครอบครัวและเปนคนดีของสังคมและคนรอบขาง ผมจะประกอบอาชีพสุจริตไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิดและนําความรู
ในสิ่งท่ีตนเองไดเรยีนรูมานาํกลับไปพฒันาชมุชนครบั”

 ท่ีเอยวา “ตัง้แตผมลมืตาขึน้มาบนโลกใบนี้
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ÊíÒ¹Ñ¡ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÁÃ.ªÁ. Ã‹ÇÁ¨Ñ´¡ÒÃºÃÃÂÒÂ
¾ÔàÈÉ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò àÃ×èÍ§ “ËÅ§·Ò§ã¹ÂØ¤
áË‹§àÊÃÕÀÒ¾¢‹ÒÇÊÒÃ” (Lost in a Fragmented Age)

 เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ 
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เป นประธานในพิธี เป ดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง “หลงทางในยุคแหงเสรีภาพขาวสาร” (Lost in a Fragmented Age) 
The Seventh World Youth Buddhist Symposium Post-conference 
ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเชยีงใหม รวมกบัสมาคมยวุพทุธกิโลกในประเทศจนี (The World 
Youth Buddhist Society) และมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
วิทยาเขตเชียงใหม จัดบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ขึ้น 
โดยมี พระมหาเถราจารย “เคนโป โซดาจี รินโปเช” ผูนําทางจิต
วิญญาณ ของประเทศทิเบต (Khenpo Sodargye, Tibetan Buddhist 
masters, Tibet) เปนผูบรรยาย มีผูเขารวมรับฟงการบรรยายกวา 
๗๐๐ คน จากตัวแทนของ ๒๐๐ มหาวิทยาลัยทั่ ว โลก จัด ข้ึน
ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม

ªÁÃÁÇÕÍÒÃ�ÇÍàÅÔ¹à·ÕÂÃ� ÁÃ.ªÁ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡ÅÒ¹
»ÅÙ¡ËÁÒ¡ ½Ò¡äÇŒ¡Ñºá¼‹¹´Ô¹ ¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ
á ‹́ÊÁà́ ç̈ ¾ÃÐ¹Ò§à̈ ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù

 นางสาวณฐัจิตกานต พทุธศาสตร ประธานชมรมวอีารวอเลนิเทยีร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม นาํสมาชิกชมรมจาํนวน ๙๕ คน รวมปลูกตนหมาก
และทําความสะอาดศาสนสถาน ในโครงการปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับ
แผนดิน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดลามชาง จังหวัดเชียงใหม
 นางสาวณฐัจติกานต  พทุธศาสตร  กลาววา ชมรมวอีารวอเลนิเทยีร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไวกับ
แผนดินขึ้นเพื่อถวายเป นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๕ พรรษา อีกทั้งยังเปนการอนุรักษธรรมชาติ เนื่องตนหมาก เปนไมมงคล 
ที่มีบทบาทสําคัญคูวิถีชีวิตชาวลานนาในดานพิธีกรรม ความเชื่อตามจารีต
ประเพณี โดยหมากที่ชาวลานนาใชนั้นคือหมากเบ็ง หมากพลู ใชทําเปน
เครื่องสักการบูชา ชาวลานนานับถือพุทธศาสนาเปนหลักจึงมีการนําหมาก
มาทําเครือ่งสักการะบชูาประดบัขันแกวทัง้สามเพือ่บูชาพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ แตเนื่องจากในปจจุบันดวยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สงผล
ใหวัฒนธรรมและประเพณีของลานนาคอยๆสูญหายไปหากไมทํานุบํารุง
สืบสานไวก็จะหายไปตามกาลเวลา และไมมีไวใหคนรุ นหลังไดศึกษา
ทางชมรมจึงจัดโครงการนีข้ึน้เพือ่เปนการอนรุกัษพนัธุไมดงักลาวไมใหสญูพันธุ
หายไป เปนการธาํรงไวซึง่วฒันธรรมประเพณอีนัดงีามและสงเสรมิการอนรุกัษ
ธรรมชาติควบคูกัน ปลูกฝงใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญของการปลูกปา
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 สวัสดีทานผูอานคะ พบกันเชนเคยกับรอบรั้วดําเหลืองหนากระดาษที่เรียงรอยเรื่องราวขาวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาบอกเลาเริ่มตนเรื่องแรกกับโครงการที่
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อรวมแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองโถงชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม อ.ดร.วชิรา เครือคําอาย รองคณบดฝีายนโยบายและแผน คณะครศุาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เปนประธานในพธิเีปดโครงการ “ป.บณัฑติ จติอาสา ๙๙๙ ดารารตัน ถวายในหลวงรชักาลท่ี ๙”  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดจัดโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพครูและจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเปนพระราชกุศลแด
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยไดรับเกียรติจากคุณสนธยา ดิสสังวร และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมเปนวิทยากร
หลักในการถายทอดขั้นตอนการประดิษฐดอกดารารัตน โดยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจ
ประดิษฐดอกดารารัตน เพื่อทูลเกลาถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙” ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยไดรับเกียรติจากผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานพิธีเปดโครงการมีผูเขารวมโครงการกวา ๘๐๐ 
คน รวมประดิษฐดอกดารารัตนกวา ๓,๐๐๐ ดอก นอกจากน้ีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักทะเบียนและประมวลผลนําโดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รักษาการผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลพรอมบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผลยังไดรวมประดิษฐดอกดารารัตนในโครงการ “สทป. รวมใจภักดิ์รวม
ประดิษฐดอกดารารัตนนอมถวายเปนพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเตรียมสงมอบใหจังหวัดเชียงใหมตอไป

 ตอเน่ืองท่ีขาวสารของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเร่ิมตนจากสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดียิ่งกับรางวัลแหงความ
ภาคภูมิใจในโอกาสที่ นายดิเรก อินจันทร นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเขารับรางวัล 
“ผูมคีณุปูการตอการใชภาษาไทย” ในวนัภาษาไทยแหงชาต ิประจาํปพทุธศกัราช 
๒๕๖๐ ตามทีก่รมสงเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมไดดาํเนนิการคดัเลอืก

ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา  
ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล “ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย” เปนรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดนและผูมีคุณูปการตอการใช
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีผลงานการใช เผยแพร ถายทอด 
สรางสรรคใชภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเปนอยางดี ทางดานนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมสรางความภาคภูมิใจแกประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมดวยการควารางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ไดรับรางวัลเงินสด พรอมโล
รางวัล และประกาศนียบัตรจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานใบตอง และดอกไมสด ครั้งที่ ๑๙ ในหัวขอ 
“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูนและ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา, นายเสนห  
ธนันชัย, นางสาวนํ้าฝน ธิใจเงิน, นางสาวอัจฉราภรณ ใจชนะ, นายวุฒิชัย กอนศิลป, นางสาวผกาวรรณ  สาระจันทร, นายณัฐพงษ  ทรงผาแกว, 
นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,

 ปดทายดวยกิจกรรมชวงเขาพรรษาของชมรมพุทธศาสตร จัดธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการ และ 
สมาธิเบื้องตนเมื่อท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมไดรับพระเมตตาจากพระอาจารยมนูญ คุตฺตธมฺโม (หลวงพี่แอด) เปนพระวิทยากร ไดรับความสนใจจาก
พุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมจํานวนมาก

ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา  
ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล “ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย” เปนรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม  
ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา  
ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล “ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย” เปนรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม  
ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา  

โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดนและผูมีคุณูปการตอการใช
ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล “ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย” เปนรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดนและผูมีคุณูปการตอการใช
ณ หอประชุมใหญศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รางวัล “ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย” เปนรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม  

ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีผลงานการใช เผยแพร ถายทอด 
โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดนและผูมีคุณูปการตอการใช
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีผลงานการใช เผยแพร ถายทอด 
โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทยผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถิ่นดีเดนและผูมีคุณูปการตอการใช

สรางสรรคใชภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเปนอยางดี ทางดานนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีผลงานการใช เผยแพร ถายทอด 
สรางสรรคใชภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเปนอยางดี ทางดานนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรที่มีผลงานการใช เผยแพร ถายทอด 

เชียงใหมสรางความภาคภูมิใจแกประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมดวยการควารางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ไดรับรางวัลเงินสด พรอมโล
รางวัล และประกาศนียบัตรจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานใบตอง และดอกไมสด ครั้งที่ ๑๙ ในหัวขอ 
เชียงใหมสรางความภาคภูมิใจแกประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมดวยการควารางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ไดรับรางวัลเงินสด พรอมโล
รางวัล และประกาศนียบัตรจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการประกวดแกะสลักผัก ผลไม ผสานใบตอง และดอกไมสด ครั้งที่ ๑๙ ในหัวขอ 
เชียงใหมสรางความภาคภูมิใจแกประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมดวยการควารางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ไดรับรางวัลเงินสด พรอมโล

“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูนและ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา, นายเสนห  
“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูนและ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา, นายเสนห  
“เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝนศิลป นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูนและ การ

ธนันชัย, นางสาวนํ้าฝน ธิใจเงิน, นางสาวอัจฉราภรณ ใจชนะ, นายวุฒิชัย กอนศิลป, นางสาวผกาวรรณ  สาระจันทร, นายณัฐพงษ  ทรงผาแกว, 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา, นายเสนห  
ธนันชัย, นางสาวนํ้าฝน ธิใจเงิน, นางสาวอัจฉราภรณ ใจชนะ, นายวุฒิชัย กอนศิลป, นางสาวผกาวรรณ  สาระจันทร, นายณัฐพงษ  ทรงผาแกว, 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา, นายเสนห  

นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,

นายชนินทร วงคหาญ, นางสาวอชิรญา ยานะ และนายวัชระ  บุรวัตรนุกุล นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตรเขารวม
การแขงขัน มีอาจารยศิริจันทร อุปาละ , อาจารยจันทรสุดา คําขัติ และอาจารยมยุรี ชมภูงาม เปนผูควบคุมทีมและอีก
หนึ่งผลงานของ นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล  นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู พิรุณรัตน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม Mennative เจาของผลงาน อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว
แตเกี่ยวกับกับขาวก็ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากโครงการประกวดคลิปส้ัน “อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว” 

นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,

นายชนินทร วงคหาญ, นางสาวอชิรญา ยานะ และนายวัชระ  บุรวัตรนุกุล นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตรเขารวม
การแขงขัน มีอาจารยศิริจันทร อุปาละ , อาจารยจันทรสุดา คําขัติ และอาจารยมยุรี ชมภูงาม เปนผูควบคุมทีมและอีก
หนึ่งผลงานของ นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล  นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู พิรุณรัตน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
การแขงขัน มีอาจารยศิริจันทร อุปาละ , อาจารยจันทรสุดา คําขัติ และอาจารยมยุรี ชมภูงาม เปนผูควบคุมทีมและอีก
หนึ่งผลงานของ นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล  นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู พิรุณรัตน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
การแขงขัน มีอาจารยศิริจันทร อุปาละ , อาจารยจันทรสุดา คําขัติ และอาจารยมยุรี ชมภูงาม เปนผูควบคุมทีมและอีก

ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม Mennative เจาของผลงาน อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว
หนึ่งผลงานของ นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล  นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู พิรุณรัตน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม Mennative เจาของผลงาน อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว
หนึ่งผลงานของ นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล  นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู พิรุณรัตน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

แตเกี่ยวกับกับขาวก็ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากโครงการประกวดคลิปส้ัน “อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว” 
ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม Mennative เจาของผลงาน อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว
แตเกี่ยวกับกับขาวก็ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากโครงการประกวดคลิปส้ัน “อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว” 
ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม Mennative เจาของผลงาน อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว

นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,นายอนุชิด  แสงคํ า ,  นางสาวณัฐณิชา  สุ วรรณ,  นายณัฐกรณ   คนธรรพ  ,  นายรณกฤษ โตรัตนนุกุ ล ,  นายนพรัช  จันทร ศรี เจริญ ,

ระดับนิสิต นักศึกษา อายุไมเกิน ๒๕ ป ซ่ึงจัดขึ้นจัดโดยสมาคมผูประกอบการขาวถุงไทยเพื่อรณรงคใหคนไทยมีความรูเรื่องโภชนาการเก่ียวกับการบริโภคขาวที่ถูกตอง ภายใต
หัวขอ “อวนไมอวนไมเกี่ยวกับขาว” เขารับรางวัลจาก นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 
กรุงเทพมหานครโดยมี อาจารยอุไร ไชยเสนและ อาจารยศุภนิช จันทรสอง อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูควบคุม  
และนอกจากนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระเรื่องแจงใหทราบของมหาวิทยาลัยไดมีการแสดงความยินดี
กบัอาจารยทีไ่ดสรางชือ่เสยีงใหกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ไดแก ผศ.ดร.อโนดาษ รชัเวทย อาจารยประจาํภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีไดรบัรางวลั “The Best Practice 
Award” โดยไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเซีย” และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  ใหเปนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการดี
เดน ที่ไดเขารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaki ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีของการทําวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย
และสรางกระบวนการเรียนรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไป
เดน ที่ไดเขารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaki ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีของการทําวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย

 ปดทายดวยกิจกรรมชวงเขาพรรษาของชมรมพุทธศาสตร จัดธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการ และ 

เดน ที่ไดเขารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaki ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีของการทําวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยเดน ที่ไดเขารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaki ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีของการทําวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย

ประดิษฐดอกดารารัตนนอมถวายเปนพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเตรียมสงมอบใหจังหวัดเชียงใหมตอไป

 ตอเน่ืองท่ีขาวสารของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเร่ิมตนจากสํานักศิลปะ
 ตอเน่ืองท่ีขาวสารของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเร่ิมตนจากสํานักศิลปะ
 ตอเน่ืองท่ีขาวสารของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

และวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดียิ่งกับรางวัลแหงความ
ราชภัฏเชียงใหมท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเร่ิมตนจากสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดียิ่งกับรางวัลแหงความ
ราชภัฏเชียงใหมท่ีไดสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเร่ิมตนจากสํานักศิลปะ

ภาคภูมิใจในโอกาสที่ นายดิเรก อินจันทร นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเขารับรางวัล 
“ผูมคีณุปูการตอการใชภาษาไทย” ในวนัภาษาไทยแหงชาต ิประจาํปพทุธศกัราช 
๒๕๖๐ ตามทีก่รมสงเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมไดดาํเนนิการคดัเลอืก
“ผูมคีณุปูการตอการใชภาษาไทย” ในวนัภาษาไทยแหงชาต ิประจาํปพทุธศกัราช 
๒๕๖๐ ตามทีก่รมสงเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมไดดาํเนนิการคดัเลอืก
“ผูมคีณุปูการตอการใชภาษาไทย” ในวนัภาษาไทยแหงชาต ิประจาํปพทุธศกัราช 

ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา  ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยไดเขารับเข็มและโลเชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา  

วารสารพิงคราชภัฏ
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๙



ขอขอบคณุขอมลูจาก วารสารรายสามเดอืนปที ่๕๒ ฉบบัพเิศษ ประชาคมอาเซยีน 
“วฒันธรรม” กรมสงเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม
ขอขอบคณุภาพจาก: http://feedthereader.com
https://travel.mthai.com
https://amazingthaisea.com

       เปดประตูสูอาเซียน พืน้ทีแ่หงการเรยีนรูทกุเรือ่งราวรอบดานเกีย่วกบัประเทศในประชาคมอาเซยีน ฉบบันีพ้งิคราชภฏัขอนาํขอมลูเกีย่วกบั
สถาปตยกรรมและลกัษณะบานเรอืนทีอ่ยูอาศยัของประเทศตางๆ ในอาเซยีน จะสวยงามเพยีงใด มลีกัษณะเชนไรบางนัน้ ตดิตามกนัเลยคะ 

 เริ่มตนแหงแรกดวยดินแดนที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ซึ่งไดรับสมญานามวาเปนดินแดนแหงความสงบสุข “เนการาบรูไน
ดารสุซาลาม” หรอืทีเ่รามกัเรยีกสัน้ๆ หรอืไดยนิกนัอยางคุนหวูา “บรไูน” บรไูนตัง้อยูบนเกาะบอรเนยีวชายฝงทางดานเหนอืจรดทะเลจนีใต เมือ่เรา
เอยถงึบรไูน หลายทานนกึถงึเมอืงทีร่ํา่รวยนํา้มนัเนือ่งจากเปนประเทศผูสงออกนํา้มนัเปนสนิคาหลกัสาํหรบับานเรอืนของชาวบรไูนสวนใหญมคีวาม
โดดเดนคอืการสรางบานเรอืนในนํา้และอยูรวมกนัเปนหมูบาน เรยีกวา “กมัปง” โดยเฉพาะ “กมัปงอาเยร” เปนหมูบานกลางนํา้ซึง่เปนทีรู่จกักนัเปน
อยางดีในประเทศบรูไน ตั้งอยู ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน สถานที่แหงนี้นับเปนจุดสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะเปนสถานที่ๆ สะทอนวิถีชีวิต
ของชาวบรไูนไดอยางด ีจนไดรบัการกลาวขานวาทีน่ีค่อื “เวนสิตะวนัออก” เดมิบานเรอืนสวนใหญสรางจากไมมลีกัษณะเปนบานชัน้เดยีวทอดตวัเปน
แนวยาวเชือ่มตอดวยสะพานไมแขง็แรงแตในปจจบุนัเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัมกีารใชคอนกรตีกอสรางเพิม่เตมิ 

 นอกจากบานเรือนประชาชนแลวสิ่งที่สะทอนถึงวิถีวัฒนธรรมและความม่ังค่ังของ
บรไูนคอืมสัยดิ อาท ิมสัยดิโอมาร อาล ีไซฟดดนิ เปนมสัยดิเกาแกและเปนทีเ่คารพของชาวบรไูน
ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดารเสรีเบกาวันมีความงดงามจนไดชื่อวา “มินิทัชมาฮาล” ซึ่งโดดเดน
ดวยโดมทองคําและเรือพระราชพิธีจําลอง

 ในครั้งหนาพิงคราชภัฏมีเร่ืองราวของสถาปตยกรรมและบานเรือนที่อยู อาศัย

ของราชอาณาจักรกัมพูชามาฝากคะจะงดงามขนาดไหนติดตามกันตอในฉบับหนานะคะ

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 สวสัดีทานผูอานพงิคราชภัฏคะ พบกนัฉบบันีม้เีรือ่งราวความเปนมาของวนัสาํคญัในเดอืนสงิหาคม นัน่คอื “วนัวทิยาศาสตรแหงชาต”ิ มาฝากกนัคะ รัฐบาลไทย
กําหนดใหวันที่ ๑๘ สิงหาคม เปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ เนื่องจากเมื่อวันท่ี ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสดจ็พระราชดาํเนนิ
ชลมารคและสถลมารคทอดพระเนตรสุรยิปุราคาเต็มดวง ท่ีทรงคํานวณพยากรณไวลวงหนา ๒ ป วาจะเกดิในวนัอังคาร ข้ึน ๑ ค่ํา เดอืน ๑๐ ปมะโรง สมัฤทธิศก จลุศกัราช ๑๒๓๐ 
โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมูบานหัววาฬ ตําบลหวากอ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตบริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรีและลงไปถึง 
จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไปสรางคายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตรจากประเทศฝรั่งเศส และเซอรแฮรี ออด 
เจาเมืองสิงคโปร เดินทางมาเขาเฝาฯ และรวมในการสังเกตการณและตอมาไดมีการสราง “อุทยานวิทยาศาสตร” ที่อําเภอบานหวากอผลการคํานวณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแมนยํามาก โดย เซอรแฮรี ออด ไดบันทึกเหตุการณไว ซึ่งตอมาหมอมหลวงปน มาลากุล ไดแปลเปนภาษาไทยในงานหวากอรําลึก 
ณ ทองฟาจําลองกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ วา “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระสําราญมาก เพราะการคํานวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค 
ไดพสิจูนแลววาถูกถวนท่ีสดุ ถูกถวนยิง่กวาทีช่าวยโุรปไดคาํนวณไว” ตอมา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั พระองคทรงรับเอาศลิปวทิยาการ และความคดิสมยัใหม
มาประยุกตใชในการปกครองประเทศ ดวยเหตุนี้องคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงไดประกาศยกยองพระเกียรติคุณของพระองค
ใหทรงเปนบคุคลสาํคัญของโลก ดวยพระราชกรณียกจิและพระเกยีรตคิณุนานปัการ โดยเฉพาะพระราชกรณยีกจิดานดาราศาสตร 

          ท้ังนี ้สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ โดยเฉพาะทางดานดาราศาสตร มแีนวคดิวานาจะถอืเอาวนัที ่๑๘ สงิหาคม เปนวนัวิทยาศาสตรไทย 
ตอมาวนัที ่๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวเปน “พระบดิาแหงวิทยาศาสตรไทย” พรอมทั้งกําหนดให
วันที่ ๑๘ สิงหาคม เปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” และเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดมีการจัดงานขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
นอกจากนี ้เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดจดังานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาตข้ึินเปนคร้ังแรก ระหวางวนัที ่๑๘ – ๒๔  สงิหาคม โดยไดรบัความรวมมอื
จากหนวยงานราชการตาง ๆ จนไดรบัความสนใจท้ังจากภาครฐั เอกชนและประชาชนทัว่ไป ซึง่ทาํใหคณะรัฐมนตรีไดเลง็เหน็ความสําคญั ดงัน้ัน เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
คณะรฐัมนตรจีงึไดอนมัุตใิหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีดาํเนนิการจดังาน “สปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต”ิ เปนประจาํทกุป ระหวางวนัที ่๑๘ – ๒๔  สงิหาคม 

ขอขอบคณุขอมลู: https://hilight.kapook.com

 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพิธีเปดงาน
สปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาต ิประจาํป ๒๕๖๐ ภายใตแนวคดิ “สนกุและสรางสรรคนวตักรรมดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี” LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN 
เมือ่วนัศกุรท่ี ๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ โดยมคีณะผูบรหิาร อาจารย และนกัศกึษารวมพิธ ีณ หองประชมุชัน้ ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภฏัเชยีงใหม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม
 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตรผูคิดคนสูตรชาชิโย ดร.ทีปานิส  ชาชิโย การแขงขันเกมส ๑๘๐ ไอคิว การแขงขันตอบปญหาทางชวีวทิยา 
การแขงขันชดุกิจกรรมสะเตม็ศึกษา นทิรรศการดานวทิยาศาตร อาท ิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พืช การประยกุตใชวสัดนุาโน  การแสดงผลงานของนกัศึกษาออกแบบ สถาปตยกรรม 
อตุสาหกรรม มหศัจรรยแหงแสง  การเก็บตัวอยางส่ิงมีชวีติ  สคุนธบาํบดั  ถนนรีไซเคลิ ผลงานทางคณติศาสตร มหาวทิยาลยัสเีขียว วทิยาศาสตรการอาหาร การสาธติการผลิตเซรามกิ 
การประกวด DIY ลดโลกรอน  การนาํเสนอส่ิงประดษิฐนวตักรรม ไดรบัความสนใจจากโรงเรียน สถานศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม เยีย่มชมงานเปนจาํนวนมาก

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
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