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รอบรั้วราชภัฏ

เคยนึกสงสัยไหมว่า

ชุดครุยเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ก่อนอื่นต้ องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงที่ก�ำลังเตรี ยมที่จะเข้ ารั บปริ ญญา
ส�ำเร็ จการศึกษาในปี นี ้ และแน่นอนว่าความใฝ่ ฝั นของนักศึกษาและครอบครัวทุกคน ต่างก็ต้องการจะ
เห็นลูกหลานตัวเองสวมชุดครุ ยรับปริ ญญา แต่เพื่อนๆ หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ใช่ไหมคะต้ นก�ำเนิด
ชุด ครุ ย รั บ ปริ ญ ญามาจากไหน? มี ประวัติชุด ครุ ย รั บปริ ญ ญาอย่า งไร? แล้ ว ท� ำ ไมต้ องใส่ชุดครุ ย
รับปริญญา? ทีเ่ ป็ นธรรมเนียมสืบต่อกันมาช้ านานแล้ วผู้สำ� เร็จการศึกษาทุกสถาบันจะต้ องสวมเสื ้อครุย
ในวันพิธีรับปริ ญญา แม้ กระทัง่ เดี๋ยวนี ้เด็กอนุบาลยังมีการใส่ชดุ ครุ ยรับประกาศนียบัตรกันเลย ประวัติ
ชุดครุยรับปริ ญญาเป็ นมาอย่างไรเรามีค�ำตอบให้ หายสงสัยกันค่ะ
ประวัตชิ ดุ ครุยรับปริญญา ต้ นแบบชุดครุยบัณฑิตชุดครุยรับปริญญาเป็ นเสื ้อคลุมทับด้ านนอก
ใช้ สวมเพื่อเป็ นเครื่ องประกอบเกียรติยศแสดงถึงหน้ าที่ในพิธีการหรื อแสดงวิทยฐานะ ธรรมเนียมการ
สวมเสื ้อครุ ยของไทยเรานันไม่
้ มีหลักฐานที่แน่ชดั ว่าได้ รับแบบมาจากที่ใดแต่การคาดคะเนกันว่าการ
สวมเสื ้อครุ ยน่าจะเริ่ มขึน้ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ตอนที่พระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน)
เป็ นราชทูต ไปเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศสขณะนันท่
้ านราชทูตแต่งกายด้ วย
การสวมเสื ้อเยียรบับ มีกลีบทอง ดอกไม้ ทอง และสวมเสื ้อครุย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีพระราชก�ำหนด
เสื ้อครุยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 130 ก�ำหนดเสื ้อครุยข้ าราชการไว้ 3 ชัน้ เรี ยกว่าครุยเสนามาตย์แบ่ง
เป็ นชัน้
• ปริ ญญาเอก เรี ยกว่า “ดุษฎีบณ
ั ฑิต”
• ปริ ญญาโท เรี ยกว่า “มหาบัณฑิต”
• ปริ ญญาตรี เรี ยกว่า “บัณฑิต”
ส�ำหรั บครุ ยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท�ำด้ วยผ้ าแพรสีด�ำเย็บเป็ นเสื ้อ
คลุมยาวเหนือเข่าพอประมาณ ตัวเสื ้อผ่าอกตลอดแขนเสื ้อยาวตกข้ อมือ ตอนกลางแขนทังสองข้
้
างมี
แถบก�ำมะหยี่สีด�ำขลิบด้ วยเชือกเกลียวสีทอง พับปลายแถบเป็ นมุมแหลม (ครุยดุษฎีบณ
ั ฑิตจ�ำนวน 3
แถบ ครุ ยมหาบัณฑิตจ�ำนวน 2 แถบ และครุ ยบัณฑิตจ�ำนวน 1 แถบ) เรี ยงไว้ ตอนกลางของแขนเสื ้อ
ทังสองข้
้
าง และให้ มีผ้าคล้ องคอด้ านในท�ำด้ วยผ้ าต่วนสีเหลืองทองด้ านนอกท�ำด้ วยผ้ าหรื อแพรสีด�ำ
เช่นเดียวกับตัวเสื ้อ ด้ านหน้ าเย็บเป็ นมุมแหลมมีแถบผ้ าต่วนสีเหลืองทองเย็บติดที่ริมทังสองข้
้
างระหว่าง
ผ้ าต่วนสีเหลืองทองทังสองข้
้
างมีแถบก�ำมะหยี่สีประจ�ำสาขาวิชาสีประจ�ำสาขาวิชามีดงั ต่อไปนี ้
» สาขาวิชาการบัญชี : สีฟ้าเทา
» สาขาวิชาการศึกษา : สีฟ้า
» สาขาวิชานิตศิ าสตร์ : สีขาว
» สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : สีน� ้ำเงิน
» สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ : สีชมพู
» สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : สีน� ้ำตาล
» สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ : สีเหลือง
» สาขาวิชาศิลปศาสตร์ : สีแสด
» สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : สีเขียวหัวเป็ ด
» สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : สีชมพูส้ม

เดินขึน้ ดอย เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2556 ที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม
ประเพณีเดินขึ ้นดอย รับเข็ม-เนคไท ให้ กบั นิสติ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ประจ�ำปี การศึกษา 2556 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อมุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษามีความอดทน และ เสริ มสร้ างความสมานสามัคคีในหมูค่ ณะ

ลูกนกพร้ อมหน้ า เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2556 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ได้ จดั งาน “ลูกนกพร้ อมหน้ า” มีวตั ถุประสงค์สานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และ แนะน�ำคณาจารย์
ในสาขาวิชา ภายในงานมีการแสดงจากรุ่ นน้ องปี 1 ณ อาคาร 27 ชัน้ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

ด้ านหลังเย็บเป็ นสี่เหลี่ยมมีแถบผ้ าต่วนสีเหลืองทองเย็บติดด้ านบนและด้ านล่างด้ านซ้ ายแล้ ว
ด้ านขวาพับเป็ นจีบซ้ อนกันจ�ำนวนสองทบ มีเชือกเกลียวสีทองผูกด้ วยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผ่นหลัง
และมีพู่ห้อยสีทอง มีตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยท�ำด้ วยผ้ าและปั กด้ วยด้ ายสีตามตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยติดบนผ้ าต่วนสีเหลืองทองรู ปวงรี ปิดทับรอยต่อของผ้ าคล้ องคอด้ านหน้ าและด้ านหลังทัง้
สองข้ าง
ท่านผู้อ่านคงหายสงสัยแล้ วใช่ไหมคะว่าชุดครุ ยเกิดขึ ้นได้ อย่างไร มีความหมายว่าอย่างไร
นอกจากชุดครุยแล้ วบัณฑิตก็มีสว่ นส�ำคัญอย่างมาก ซึง่ ค�ำว่า “บัณฑิต” ตามความหมายเดิมที่มีอยูใ่ น
ค�ำสอนทางศาสนานันไม่
้ ได้ มีความหมายเพียงเป็ นผู้มีความรู้อย่างเดียว แต่หมายถึงเป็ นผู้ด�ำรงชีวิตอยู่
ด้ วยความรู้ การเป็ นบัณฑิตจึงไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับการศึกษา แต่ความหมายยังรวมไปถึงการด�ำรงชีวิต
ด้ วยความรู้ ไม่น�ำความรู้ไปใช้ ในทางที่ไม่ดี เห็นไหมละคะว่าทังบั
้ ณฑิตและชุดครุยมีความหมายและ
ความส�ำคัญอยูใ่ นตัวของมันเอง

ค่ ายวารสารฯ เมื่อวันที่ 29-30 มิถนุ ายน 2556 ที่ผา่ นมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

แขนงวิชาวารสารสนเทศ จัดกิจกรรม ค่ายวารสารสานสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 6 ในตอนที่มีชื่อว่า “Free
copy Free style Free idea” พร้ อมมีกิจกรรมการท�ำ Workshop นิตยสาร Free copy เพื่อให้ คณะ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู้รูปแบบและขันตอนการจั
้
ดท�ำนิตยสาร ณ บ้ านกลางดอย รี สอร์ ท แอนด์
เรื่องโดย คั
สปา ต.บ้ านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ที่มา www.mthai.com
www.wikipedia.org

บทบรรณาธิการ
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ก้าวย่างแห่งความเปลี่ยนแปลง

ากจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของคนเราแล้ ว นอกจากร่างกายที่เจริ ญเติบโตไปตามวันเวลา
ความรู้สกึ นึกคิดแล้ ว การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการด�ำเนินชีวิต ทัศนคติ หรื อ อะไรอีกหลายๆ อย่าง
นันก็
้ คือ ช่วงวัยที่ได้ เข้ ารับการศึกษาซึง่ ในช่วงชันที
้ ่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือ ช่วงชีวิตวิทยาลัย เนื่องจาก
เป็ นช่วงที่คนเราต้ องเข้ ามาพบกับสังคมวิทยาลัยที่จะต้ องมีการเรี ยนรู้ ถึงการปรับตัวในการเข้ าสังคมที่ใหญ่ขึ ้น
การท�ำงานร่วมกับคนอื่นมากขึ ้น ปรับตัวกับระบบการเรี ยนการสอนที่แตกต่างจากช่วงชันมั
้ ธยมปลายอย่างสิ ้นเชิง
และหนึง่ ในการเปลี่ยนแปลงที่นา่ ยินดีนนก็
ั ้ คือว่าที่บณ
ั ฑิตจ�ำนวน 4,499 คน ที่จะได้ เข้ ารับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี ้ หลังจากที่ใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัยมากว่า 4 ปี นันย่
้ อมถึงเวลาที่
ต้ องแยกย้ ายกันไปท�ำงานในสายอาชีพที่ตนเองได้ ร�่ำเรี ยนมา ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั จ�ำนวนผู้ที่จะได้ ท�ำงานที่ตรงสาย
จะค่อนข้ างมีน้อยก็ตาม แต่นนก็
ั ้ เป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปั จจุบนั ที่มีการแข่งขัน
ค่อนข้ างสูงในสายงาน การรู้จกั ปรับตัว เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ จะช่วยให้ เรามีความแตกต่าง โดดเด่น
กว่าคนอื่นในสายงานเดียวกัน (เช่น การเรี ยนรู้ภาษาเพิ่มเติม ฯลฯ) เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวในการก้ าวสูป่ ระชาคม
อาเซียนอันใกล้ นี ้
แต่ส�ำหรับน้ องเฟรชชี่ปี 1 แล้ ว เป็ นการก้ าวสูส่ งั คมวิทยาลัยถือว่าเป็ นการเริ่ มต้ นที่อาจจะดูแปลกใหม่
หรื อ ก้ าวกระโดดพอสมควรจากชีวิตการเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมปลาย ที่ต้องได้ มาพบเจอกับสังคมใหม่ๆ ผู้คนที่
มาจากหลากหลายที่ ระบบการเรี ยน ที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ ้น การท�ำงาน ท�ำกิจกรรมร่ วมกับผู้อื่นที่มาก
ขึ ้น สิง่ เหล่านี ้จะเป็ นตัว “บ่มเพาะ” ความรู้ ประสบการณ์ ในการที่จะก้ าวเข้ าสูว่ ยั ท�ำงานต่อไป 4 ปี ต่อจากนี ้ อาจ
จะมีสขุ บ้ าง มีอปุ สรรคบ้ างก็อย่าได้ ท้อถอย ว่าที่บณ
ั ฑิตในวันนี ้คือภาพตัวอย่างความส�ำเร็ จจากความเพียร
พยายามที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตข้ างหน้ านี ้ดังนันกั
้ บ “ก้ าวย่าง” ในวันนี ้สถานะของตัวตน และภาระหน้ าที่อาจแตก
ต่างกัน แต่นนก็
ั ้ เป็ นเรื่ องที่นา่ ยินดีด้วยกันทังคู
้ ่ กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น
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อาเซี ย นมาแรง CMRU. จั ด อบรมภาษาเพื่ อ นบ้ า น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
ทีจ่ ะเปิ ดอย่างเป็ นทางการในปี 2558 ส่งเสริมให้ ผ้ ทู ส่ี นใจเข้ าอบรมเตรียมความพร้ อมรับมือกับประชาคม
อาเซียนเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และศักยภาพแก่ผ้ เู รียน
ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของประชาคมอาเซียนทีจ่ ะเริม่ ขึ ้นในอีก
2 ปี ข้างหน้า จึงจัดโครงการฝึ กอบรมภาษาเพือ่ นบ้าน เพือ่ รองรับการเปิ ดของประชาคมอาเซียนในปี 2558
(2015) ได้ แก่ ภาษาลาว พม่า และกัมพูชา โดยการจัดอบรมในครัง้ นี ้นันถื
้ อว่าเป็ นการอบรมทีไ่ ด้ รับความ
สนใจแก่นกั ศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทัว่ ไปเป็ นอย่างมาก โดยผู้สนใจสามารถเข้ าอบรมหลักสูตรภาษา
ต่างประเทศ ได้ ในระยะสัน้ 20 ชัว่ โมง
ทางด้ าน นางสาว สิริภาภรณ์ ค�ำเปิ งบุตร นักวิชาการศึกษาประจ�ำศูนย์ภาษาฯ ได้ ให้
สัมภาษณ์วา่ “โครงการนี ้ชือ่ เต็มๆ ว่า ‘โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้ กบั นักศึกษากับอาจารย์
และก็เจ้ าหน้ าที’่ วัตถุประสงค์ทจี่ ดั โครงการนี ้คือตอนนี ้ประเทศของเราก�ำลังก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ดังนันภาษาที
้
่สอง ภาษาที่สามก็ถือว่าจ�ำเป็ น เดี๋ยวนี ้ภาษาที่สามอย่างน้ อยก็ต้องภาษาเพื่อนบ้ านใน
อาเซียนก็เลยเป็ นที่มาของโครงการนี ้ เพื่อส่งเสริ มทักษะทางด้ านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ซึ่ ง ถูกใช้ เป็ นภาษาสากลที่แพร่หลายทัว่ โลก โดยภาษา พม่า, ลาว, กัมพูชา, อังกฤษ มีเจ้ าของภาษา
มาสอน แต่ภาษาจีน, เกาหลี และภาษาญี่ปนุ่ ที่แบ่งเป็ นหลายระดับ ซึง่ ระดับต้ นๆ จะเป็ นอาจารย์คน
ไทยสอนก่อนแล้ วก็จะมีอาจารย์เจ้ าของภาษามาสอนในระดับสูงขึ ้นอีก และโครงการนี ้มีผลตอบรับ
จากบุคคลภายในบุคคลภายนอก แต่บคุ คลภายนอกมีจ�ำนวนน้ อยกว่า แต่ก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
โดยโครงการนี ้จะพัฒนาภาษาอาเซียน ตอนนี ้ก็เปิ ดเป็ นภาษา พม่า, ลาว, กัมพูชา แต่ในอนาคต
ก็อาจจะเปิ ดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเวียดนาม, ภาษาอินโดนีเซีย ก็มีแนวโน้ ม เพราะว่าเราก�ำลังหา
อาจารย์เจ้ าของภาษามาสอนอยูค่ ะ่ การตอบรับของนักศึกษาดีมากค่ะ อยากจะเชิญชวนน้ องๆ ด้ วย ช่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการนี ้ในวารสารด้ วยนะค่ะ”
ทางด้ าน นางสาวปฏิญญา ไชยศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ปี 4 ได้ ให้ ความเห็นเกีย่ วกับ การอบรมภาษาเพือ่ นบ้ านในครัง้ นี ้
ว่า “ความรู้สกึ ตอนเรียนรู้สกึ ตืน่ เต้ นมากค่ะ เพราะไม่เคยเรียนมาก่อน แต่เพราะชอบดูการ์ตนู ญีป่ นุ่ ตัดสินใจ
มาเลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่ ทีศ่ นู ย์ภาษานี ้ รู้สกึ ประทับใจในการสอนของอาจารย์ เพราะอาจารย์สอนสนุกมาก
ไม่นา่ เบือ่ และสามารถสอนให้ เข้ าใจภาษาญีป่ นุ่ ได้ งา่ ยมาก คิดไม่ผดิ จริงๆ ทีเ่ ลือกเรียนวิชาญีป่ นุ่ ทีน่ ี่ เพราะ
ว่าได้ ทงความรู
ั้
้ ความสนุกเพลิดเพลิน และยังได้ ร้ ูจกั เพือ่ นใหม่ด้วยค่ะ และคิดว่าหลังจากการฝึ กอบรมเสร็จ
แล้ วจะเอาไปใช้ ฟังการ์ ตนู ญี่ปนค่
ุ่ ะ เพราะชอบดูการ์ ตนู ญี่ปนอยู
ุ่ แ่ ล้ ว แต่เพราะฟั งไม่ออกเลยมาเรียนเพือ่
น�ำความรู้ทไี่ ด้ ไปใช้ ฟังการ์ตนู ค่ะ และถ้ าเกิดโชคดีไปเจอคนญีป่ นุ่ ก็จะอยากจะลองทักทายดู ถึงจะแค่เล็ก
น้ อย แต่กต็ ้ องการใช้ ความรู้ทเี่ รียนมาให้ เป็ นประโยชน์คะ่ ”

นศ.ปี 1 มรชม. หวั่น ที่จอดรถไม่ปลอดภัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เจอปัญหาทีจ่ อดรถไม่เพียงพอและเสีย่ งต่อความไม่
ปลอดภัยของรถมีจำ� นวนมากจอดซ้อนคัน นักศึกษา
จึงเลีย่ งปัญหา โดยการเดินเท้ามาเรียน
นักศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (มรชม.) ปี การศึกษา 2556 ไม่มนั่ ใจทีจ่ อด
รถในมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาพบปัญหา
การจอดรถทับซ้อนกันอยูบ่ อ่ ยครัง้ เพราะไม่มที จี่ อด
รถเพียงพอต่อจ�ำนวนนักศึกษา โดยเฉพาะทีจ่ อดรถ
จักรยานยนต์ นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะเช่าหอ
พักใกล้ๆ สถานศึกษาเพือ่ ให้สะดวกในการเดินทาง
มาเรียน แต่เลือกทีจ่ ะมาเช้ากว่าปกติเพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่
ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี ้ เพราะไม่อยากเสียเวลา
ทีจ่ ะต้องหาทีจ่ อดรถ รวมทังยั
้ งระแวงว่าจะมีรถผู้อนื่
มาจอดทับซ้อนแล้วล็อคคอรถ ซึง่ จะส่งผลท�ำให้ไม่
สามารถน�ำรถของตนเองออกมาได้ และยังเสีย่ งต่อ
การขีดข่วนกันอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
อีกส่วนหนึง่ ก็ยงั คงน�ำรถมาจอดในมหาวิทยาลัย เพราะต้องเดินทางจากทีพ่ กั เป็ นระยะทางทีไ่ กล
นายธวัชชัย พนาคีรีราษฏร์ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่จอดรถมหาวิทยาลัยคับแคบ หาที่จอดยาก ถ้ าหา
ที่จอดได้ ก็ออกล�ำบาก ซึง่ ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ตนเองยอมเหนือ่ ยเดินเท้ าจากหอพักมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยดีกว่าเสียเงินซ่อมรถ ซึง่ หากรถเราเสียหายเราก็ไม่สามารถหาตัวคนผิดมารับผิดชอบอะไร
ได้ หากเลือกอีกวิธีหนึง่ ซึง่ อาจสะดวกว่า คือ การน�ำรถไปจอดนอกมหาวิทยาลัยแต่ก็เสี่ยงที่จะโดน
ใบสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจซึง่ ท�ำให้ อะไรๆ มันยิ่งยุง่ ยากไปมากกว่าเดิม
อีกด้ านหนึง่ นางสาวสุดารัตน์ ขันแก้ ว นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ ให้ ข้อมูลว่า ตนเองจ�ำเป็ นต้ องขีร่ ถจักรยานยนต์มาเรียนทุกวัน เนือ่ งจาก
มีทพี่ กั ห่างจากสถานศึกษามากจึงไม่สะดวกหากต้ องเดินเท้ ามาเรี ยน แม้ วา่ บางครัง้ ก็หวัน่ ถึงความไม่
ปลอดภัย เนือ่ งจากรถของตนเคยได้ รบั รอยขีดข่วนจากการจอดรถทับซ้ อนกันอยูห่ ลายครัง้ แต่ตนก็ต้องหา
วิธกี ารทีจ่ ะมีทจี่ อดรถ เช่น เดินทางมาเรียนให้ เช้ ากว่าปกติ จะได้ มสี ทิ ธิเ์ ลือกทีจ่ อดรถได้ มากกว่า
อรุณศรี, ศศิธร รายงาน

ทางด้ าน นางสาวณัฏฐ์ นรี ลักษณาภิรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
ให้ สมั ภาษณ์เบื ้องต้ นว่า “รู้สกึ สนุกมากเลยค่ะ อาจารย์สอนเป็ นกันเองมาก ตลก ปล่อยมุขใส่นกั ศึกษาท�ำให้
การเรียนไม่เครียดและเพราะเรียนฟั งกับพูด ดังนันอาจารย์
้
จงึ หาเกมให้ เล่นเพือ่ ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกการพูด
และฟั งภาษาอังกฤษค่ะ และยังสามารถน�ำไปใช้ ได้ มากทีเดียว เพราะภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ ำ� คัญ
มาก เพราะต่างชาติทเี่ ข้ ามาอยูใ่ นประเทศเยอะ และภาษาอังกฤษฟั ง-พูดก็เป็ นสือ่ ทีส่ ำ� คัญมากและด้ วย
ภาษาอังกฤษฟั งและพูดทีฉ่ นั เรียนเป็ นระดับพื ้นฐาน แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถน�ำไปใช้ ได้ จริงเพราะว่าจะ
เข้ าอาเซียนแล้ ว กลัวคุยกับคนอืน่ ไม่ร้ ูเรื่องด้ วยค่ะ ต้ องการเรียนรู้การใช้ ทกั ษะฟั งและพูดมากเพิม่ ขึ ้น
เพราะต่อไปประเทศไทยจะเข้ าสูร่ ะบบอาเซียนแล้ ว ดังนัน้ ทักษะในการฟั งและพูดนันจะเป็
้
นสิง่ ส�ำคัญ
มากถึงมากทีส่ ดุ เพราะฉะนันจึ
้ งอยากให้ มกี ารเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ทักษะขึ ้นไปเรื่อยๆ ค่ะ”
ส�ำหรับการจัดอบรมในครัง้ นี ้จะจัดขึ ้นทีศ่ นู ย์ภาษาสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 4 ค่าใช้ จา่ ยในการสมัครนัน้ อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ช�ำระค่าเอกสาร 100 บาทตลอดหลักสูตร, บุคคลภายนอก ช�ำระค่าลงทะเบียนและค่า
เอกสาร 1,500 บาทตลอดหลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรนันรั
้ บจ�ำนวน 50 คน ต่อหลักสูตรเท่านัน้ หาก
เรียนครบตลอดหลักสูตรจะได้ รับวุฒบิ ตั รจากศูนย์ภาษาฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณชิสา และ
คุณสิริภาภรณ์ โทรศัพท์ 053-885867 หรือโทรศัพท์ภายใน 5867
โดยการจัดอบรมหลักสูตรภาษาในครัง้ นี ้ ทางทีมงาน หวังใจเป็ นอย่างยิ่งว่านักศึกษา หรื อ
บุคคลทัว่ ไป จะมีความรู้ พื ้นฐานในด้ านภาษามากยิ่งขึ ้น เพื่อเตรี ยมรับมือกับประชาคมอาเซียนที่จะ
ย่างก้ าวเข้ ามาในปี 2558 นี ้
ไอยลดา รายงาน

ไข่ ไ ก่ ป รั บ ขึ้ น ราคายกแผง

จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในท้ องตลาดปรับตัวสูงขึ ้น ท�ำให้ กระทรวงพาณิชย์เข้ ามาควบคุม
ราคา เพราะต้ นทุนการเลี ้ยงไก่ไข่นนแพงขึ
ั้
้น จึงท�ำให้ เกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่ไข่ไม่สามารถตรึงราคาต่อไป
ได้ เตรี ยมปรับขึ ้นราคาไข่ไก่ขึ ้นอีก
โดยไข่ไก่หน้ าฟาร์ ม เบอร์ ศนู ย์ จากฟองละ 4.20 บาท ปรับขึ ้นเป็ น 4.50 บาท ส่วนไข่ไก่เบอร์
1 จะปรับเป็ นฟองละ 4.20 บาท เบอร์ 2 ฟองละ 4.10 บาท ซึง่ ส่งผลกระทบทังบรรดาแม่
้
ค้า ผู้บริ โภค ที่
ส่งเสียงเรี ยกร้ องว่าไข่แพง จนนายณัฐวุติ ใสยเกื ้อ รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้ องได้
เตรี ยมออกมาตรการคุมราคาไข่ไก่คละหน้ าฟาร์ มให้ เหลือฟองละ 3.30 บาท
ปี นี ้อุณหภูมิร้อนกว่าทุกปี เป็ นตัวแปรส�ำคัญท�ำให้ ไก่สร้ างไข่ไม่ได้ ไข่ออกมาฟองเล็ก กลาย
เป็ นต้ นทุนที่มองไม่เห็น ทุกวันนี ้ดูเหมือนว่าไข่ไก่ได้ กลายเป็ นสินค้ าการเมืองไปแล้ ว นักการเมืองก�ำลัง
ท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคยึดติดไข่ต้องราคาถูก ส่วนสินค้ าอื่นปรับขึ ้นไม่เป็ นไร ทังที
้ ่การซื ้อขายตามความเป็ นจริ ง
เกษตรกรไม่สามารถก�ำหนดราคาเองได้ ทุกอย่างอยู่ที่ต้นทุนทังโรงเรื
้
อนอุปกรณ์ ระบบที่ต้องปรับปรุ ง
เลี ้ยงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ เพราะโรคระบาดมีมาก แล้ วยังเสีย่ งไข้ หวัดนก อย่างต้ นปี เกิดโรคนิวคาส
เซิลท�ำลายรังไข่ แพร่ระบาด ถึงไก่จะไม่ตายไก่ยงั กินอาหารเหมือนเดิม แต่ไข่ไก่ลดน้ อยลง 30-40
เปอร์ เซ็นต์ (www.thairath.com)
ด้ านตัวแทนจากคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ให้ ความเห็นถึงปั ญหาไข่ในขณะนี ้
ว่า เป็ นเรื่องปกติทเี่ กิดขึ ้นทุกปี เพียงแต่ปีนี ้ต้ นทุนหลายอย่างมีการปรับตัวสูงขึ ้นกว่าทุกปี ทผี่ า่ นมา จึงท�ำให้
ราคาสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ อย่างไรก็ตามคาดว่าหลังเดือนมิถนุ ายนสถานการณ์จะกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ
ทางด้ าน นางสาวจุฑามาศ เชื่อสะอาด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ กล่าวว่า
“เป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ ้นทุกปี ผลกระทบจะเกิดขึ ้นกับตนเองก็คือราคาอาหารที่เป็ นเมนูไข่ไก่เพิ่มขึ ้น
จากปกติร้านอาหารตามสัง่ จะใช้ ไข่ไก่เบอร์ 0 ในราคา 5 บาท แต่เนื่องจากราคาไข่ไก่ที่แพงขึ ้นร้ าน
อาหารตามสัง่ ทัว่ ไปจึงปรับขนาดของไข่ไก่ให้ มีขนาดเล็กลงจากเบอร์ 0 ไปเป็ นเบอร์ 2-3 ตามล�ำดับ
และเพิ่มราคามาเป็ นฟองละ 7 บาทเป็ นส่วนใหญ่”
ส่วนแม่ค้าในตลาดธานินทร์ ได้ ให้ ความคิดเห็นว่า “จากที่ราคาไข่ขึ ้นท�ำให้ ผ้ คู ้ าขายอย่างเรา
ปรับราคาอาหารให้ แพงขึ ้น หรื อไม่ก็ปรับปริ มาณอาหารให้ ลดน้ อยลงเพื่อรักษาความสมดุลของราคา
อาหาร และเพื่อเป็ นการรักษามิตรภาพที่ดีของแม่ค้ากับลูกค้ า”

วั

ข่าว																
เชี ย งใหม่ ผุ ด ธุ ร กิ จ อสั ง หาฯ
ไม่ ห วั่ น นโยบายค่ า แรง
เชียงใหม่ไม่หวัน่ ผลกระทบ หลังบังคับใช้ นโยบายค่าแรง เกิดการลงทุน และขยายตัวธุรกิจด้ าน
อสังหาริมทรัพย์
หลังจากการปรับค่าแรงขันต�
้ ำ่ 300บาท ในจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายค่าแรงขันต�
้ ำ่ ของ
รัฐบาล เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2556 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ กระตุ้นการบริโภค และคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดย
อัตราค่าแรงขันต�
้ ำ่ จากส�ำนักงานกรรมการค่าจ้ าง เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2556 นัน้ ในจังหวัดเชียงใหม่อยูท่ ี่
วันละ 251 บาท ปรับขึ ้นคิดเป็ น 19.52% จากอัตราค่าแรงขันต�
้ ำ่ เดิม (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้ างเรื่อง
อัตราค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ (ฉบับที่ 7) และค�ำชี ้แจง พร้ อมตารางแสดงอัตราค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ )
“ปรับขึ ้นแบบนี ้ก็ดีเหมือนกัน ข้ าวของมันก็แพงขึ ้นทุกวัน ถามว่า 300 นี่อยูไ่ ด้ ไหม มันก็พอ
อยูไ่ ด้ นะ มันอาจไม่ดีที่สดุ แต่มนั ก็ยงั ดีกว่ามันไม่ขึ ้นล่ะนะ เพราะยังไงของมันก็ขึ ้นตามอยูแ่ ล้ ว” นาย
บ�ำรุง มัน่ เมือง เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ส่วนทางด้ านนายจ้ างก็ได้ กล่าวว่า “จริ งๆ แล้ วผมก็จ้างแรงงานตามความสามารถอยูแ่ ล้ วใน
ระดับนายช่างก็จะอยูท่ ี่ฝีมือ หากประสบการณ์เยอะก็จ้างแพงหน่อย ส่วนกรรมกรนันก็
้ จะให้ คา่ แรงอยู่
ในอัตราราคา 260 – 280 บาทอยูแ่ ล้ ว หากปรับเพิ่มเป็ น 300 บาทนัน้ ตนไม่มีปัญหาเนื่องจากขึ ้นจาก
เดิมไม่มากนักประกอบกับปั จจุบนั แรงงานฝี มือค่อนข้ างจะหายาก และมีงานก่อสร้ างเยอะในจังหวัด
เชียงใหม่ขนาดนี ้ ตลาดแรงงานค่อนข้ างแข่งขันกันมาก งานที่รับมาราคาจึงค่อนข้ างดี เพราะต้ องการ
ได้ แรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ” นายพิชยั ยุทธ ผู้รับเหมารายย่อย
นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้ ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า
“โดยภาพรวมแล้วเกิดผลกระทบไม่มากในจังหวัดเชียงใหม่ เนือ่ งจากแรงงานส่วนใหญ่อยูใ่ นอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว การให้ บริการต่างๆ ซึง่ จะได้ รบั ค่าจ้ างโดยเฉลีย่ ทีส่ งู อยูแ่ ล้ว ส่วนในภาคการใช้ แรงงานนัน้
อัตราการจ้ างงานนันค่
้ าแรงของช่างฝี มอื นันโดยเฉลี
้
ย่ อยูท่ ี่ 350 – 400 บาท ต่อวันอยูแ่ ล้ว ในส่วนทีไ่ ด้ รบั
ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือภาคเกษตรกรรม ทีจ่ ะมีต้นทุนทีส่ งู ขึ ้นในส่วนของการจ้ างแรงงาน ประกอบกับราคา
สินค้ าเกษตร ทีม่ รี าคาทีผ่ นั ผวนไม่คงทีอ่ ยูแ่ ล้ว แต่กถ็ อื ว่าเป็ นการปรับกลไกลตลาดทีต่ ้ องเกิดขึ ้นอยูแ่ ล้วจาก
การขยายตัวทางเศรฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ทีมกี ารลงทุนจากภายนอกมากขึ ้น" นายอนันต์ กล่าว
อิศเรศ รายงาน

มรชม. รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พน
ี่ อ
้ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้ องสร้ างสรรค์ เพือ่ เป็ นการต้ อนรับนักศึกษาใหม่
ประจ�ำปี การศึกษา 2556 ทีเ่ ข้ าศึกษาต่อในรัว้ มหาวิทยาลัย เพือ่ สานความสัมพันธ์ระหว่างพีน่ ้ องในหมู่
คณะ และเสริมสร้ างทักษะด้ านสมรรถภาพทางทักษะและความคิด โดยการรับน้ องอย่างสร้ างสรรค์นนั ้
จัดขึ ้นโดยมีระยะเวลารวม 1 เดือน
กิจกรรมการรับน้ องเริ่มต้ นขึ ้นในวันแรกของการเปิ ดภาคเรียน คือวันที่ 3 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 28
มิถนุ ายน 2556 โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะถูกจัดขึ ้นหลังเลิกเรียนตังแต่
้ เวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน ที่
สนามฟุตบอลหน้ าอาคาร 1 โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมจากทังทางมหาวิ
้
ทยาลัย และจากรุ่นพีแ่ ต่ละสาขาวิชา
ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยได้ จดั เวทีกลางส�ำหรับโชว์การแสดงต่างๆ ของนักศึกษา
ทางด้ านนาย คนึง กาบกันทะ นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบกองพัฒนานักศึกษาได้ ให้
สัมภาษณ์ ต่อการรับน้ องของมหาวิทยาลัยในครัง้ นี ้ว่า “ในอดีตทีผ่ า่ นมาการจัดกิจกรรมรับน้ องใหม่ได้ รับ
การวิพากษ์วจิ ารณ์จากสือ่ มวลชน ผู้ปกครองเป็ นอย่างมาก ถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมทีเ่ บีย่ งเบนไปจาก
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบของกิจกรรมดังกล่าว เนือ่ งจาก
นโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้ นการจัดกิจกรรมทีส่ ร้ างสรรค์ ลดความรุนแรง
ปลอดอบายมุข และส่งเสริมคุณธรรม จึงถือเป็ นโอกาสอันดีทจี่ ะได้ มกี ารพัฒนากิจกรรมรับน้ องใหม่
อย่างต่อเนือ่ ง มีพฒ
ั นาการในเชิงสร้ างสรรค์อย่างยัง่ ยืน ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การใช้ ชวี ติ ของนักศึกษา
ใหม่อย่างแท้ จริง ยกระดับการด�ำเนินกิจกรรมรับน้ องใหม่สคู่ ณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน เพือ่ ก่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนในระยะยาว ด้ านวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการเพือ่ ปลูกฝั งเจตคติหรือจิตส�ำนึกทีด่ แี ละ ความภาค
ภูมใิ จต่อมหาวิทยาลัย และยังช่วยหล่อหลอม ปลูกฝั ง เสริมสร้ างระบบความเป็ นพีน่ ้ อง เพือ่ น�ำไปสูค่ วาม
สามัคคีและความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างรุ่นพีก่ บั รุ่นน้ อง โดยจะส่งผลให้ นกั ศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยได้ ในปี นี ้ทางมหาวิทยาลัยได้ ปรับระยะเวลาการรับน้ องเป็ นหนึง่ เดือน
เพือ่ เพิม่ ระยะเวลาท�ำกิจกรรมพบปะเพือ่ น รุ่นพี่ โดยเน้ นความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริม
ความรักความผูกพันสามัคคีและยังช่วยปลูกฝั งความรักต่อมหาวิทยาลัย”
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ทางด้านนายภูวศิ แว่นแจ้ง องค์การ
นักศึกษา สาขาดนตรีศกึ ษา คณะครุศาสตร์
ชันปี
้ ที่ 3 ได้ให้สมั ภาษณ์ตอ่ การรับน้องของ
มหาวิทยาลัยในครังนี
้ ้ว่า “ขอบเขตของการรับ
น้องปี นี ้ของมหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษาของ
เราก็เสนอทางมหาวิทยาลัยให้ มกี ารปรับระยะ
เวลาเป็ น 1 เดือน รวมถึงการบูมมหาวิทยาลัย ที่
เริม่ ท�ำเป็ นปี แรก โดยมีกฎว่ารุน่ พีต่ ้องปล่อยน้อง
ในเวลาทีก่ ำ� หนดคือ 18.00 น. ในทุกๆ วันจันทร์
จะมีกจิ กรรมเพือ่ สร้ างความสามัคคีและท�ำให้
น้องๆ ได้ร้ จู กั กัน ก่อนเสร็จกิจกรรมในทุกวันจะ
มีการเปิ ดเพลงมหาวิทยาลัย บรรยากาศของ
การรับน้ องในปี นี ้จะมีการรับน้ องสร้ างสรรค์
รวมถึงรุ่นพีจ่ ะมีความสัมพันธ์กบั รุ่นน้ องมาก
ขึ ้น แล้วยังจะมีกจิ กรรมกับน้องเพิม่ มากขึ ้น และ
น้องๆ ยังจะได้ร้ จู กั เพือ่ นต่างสาขาต่างคณะมาก
ยิง่ ขึ ้น ประโยชน์ของการรับน้องครังนี
้ ้คือรุน่ น้อง
ปี 1 จะทราบถึงการใช้ชวี ติ ใน รัวมหาวิ
้
ทยาลัย
กิจกรรมต่างๆ ภายในปี 1 ควรท�ำกิจกรรมอะไร
บ้าง โดยมีองค์การนักศึกษาเป็ นผู้สนับสนุนใน
กิจกรรมต่างๆ อยูเ่ สมอ
ด้ านนางสาวกนกกาญจน์ หมอยา นักศึกษาชันปี
้ ท1ี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
คหกรรม (ผ้ าและเครื่องแต่งกาย) ได้ ให้ สมั ภาษณ์ถงึ การรับน้ องในครังนี
้ ้ว่า “การรับน้ องครังนี
้ ้ ได้ สร้ างความ
สนุกสนานให้ กบั หนูมาก ท�ำให้ ได้ ร้ ูจกั เพือ่ นๆ ในสาขา รุ่นพีด่ แู ลเอาใจใส่รุ่นน้ องทุกคน แล้วยังมีกจิ กรรม
ต่างๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่ สีสนั ไม่วา่ จะเป็ นการร้ องเพลง, เต้ น การท�ำกิจกรรม ร่วมกันทังรุ้ ่นพีแ่ ละรุ่นน้ อง ยังเป็ นการ
สร้ างสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน นอกจากนี ้ยังท�ำให้ รุ่นน้ องได้ ร้ ูจกั รุ่นพี่ เพือ่ นจากต่างสาขาและต่างคณะอีกด้ วย”
ทางด้ านนางสาวกาญจนา สอนกาล นักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ ชันปี
้ ที่ 2 (2 ปี ตอ่ เนือ่ ง) ได้ ให้ สมั ภาษณ์ตอ่ การรับน้ องของมหาวิทยาลัยในครังนี
้ ้ว่า “ขอบเขตของการ
รับน้ องในปี นี ้มีระยะเวลา 1 เดือน เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ร้ างสรรค์ เป็ นการต้ อนรับน้ องใหม่ในปี การ
ศึกษานี ้ ทางมหาวิทยาลัยได้ กำ� หนดระยะเวลาในการรับน้องช่วงหลังเลิกเรียน ตังแต่
้ เวลา 16.00 น. – 18.00 น.
เพือ่ เป็ นการสร้ างสรรค์สมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างรุ่นพีก่ บั รุ่นน้ อง โดยปี นี ้เป็ นปี แรกทีม่ กี ารบูมมหาลัยร่วมกันของ
นักศึกษาใหม่ทกุ คณะ โดยทีเ่ วทีกลางมหาวิทยาลัย เปิ ดโอกาสให้ มกี ารแสดงของแต่ละสาขาวิชา ทีเ่ ตรียม
การแสดงมา ส�ำหรับบรรยากาศการรับน้ องถือว่าคึกคักกว่าปี กอ่ นๆ ด้ วยระยะเวลาทีเ่ พิม่ ขึ ้นอย่างมาก ท�ำให้
จัดสรรกิจกรรมต่างๆ ได้ มากมายยิง่ ขึ ้น”
กิจกรรมรับน้ องทีถ่ กู จัดขึ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรุ่นน้ อง กับรุ่นพี่
โดยมีรุ่นพีช่ นปี
ั ้ ที่ 2 เป็ นผู้ดำ� เนินการกิจกรรมต่างๆ โดยมีการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย เพือ่ ป้องกัน
การเกิดความรุนแรง การกระท�ำผิดโดยไม่เหมาะสมจากรุ่นพี่ ทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่างๆ ทีถ่ กู จัดขึ ้น กิจกรรมที่
ถูกจัดขึ ้นต้ องเป็ นกิจกรรมทีส่ ร้ างสรรค์ เสริมสร้ างความผูกพัน และเป็ นการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีตอ่ รุ่นพีก่ บั รุ่น
น้ องทุกชันปี
้ โดยไม่เป็ นการท�ำลายวัฒนธรรมทีป่ ฏิบตั กิ นั มาช้ านาน ทังนี
้ ้ทางมหาวิทยาลัยได้ จดั กิจกรรมรับ
น้ อง โดยระยะเวลาของกิจกรรม เป็ นเวลากว่า 1 เดือน
หทั
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คุณค่าในตัวตนที่ไม่ด้อยกว่าใคร
ปั จจุบนั คนพิการหลายคนพิสจู น์ให้ คนปกติได้ เห็นแล้ วว่า พวกเขามีความพิการแต่เฉพาะทาง
ร่างกายเท่านัน้ จิตใจ และมันสมองไม่ได้ พิการไปด้ วย
ความสามารถและความส�ำเร็ จของคนพิการในยุคนี ้มีปรากฎให้ คนปกติได้ เห็นอย่างสม�่ำเสมอ
ว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาไม่ได้ แตกต่างไปกว่าคนปกติเลย บางคนยังมีความสามารถมากกว่า
คนปกติด้วยซ� ้ำไป จึงไม่นา่ แปลกที่จะได้ เห็นคนพิการยืนอยูบ่ นแท่นแห่งเกียรติยศ เช่นเดียวกับคน
ปกติทวั่ ๆ ไป
ในด้ านการศึกษา คนพิการสามารถก้ าวขึ ้นสูส่ ดุ ยอดแห่งมันสมองอัจฉริ ยะได้ เช่นเดียวกับคน
ปกติทั่วๆ ไป และพวกเขาเหล่านี ส้ ามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่เขามีอยูไ่ ปสูล่ กู หลานใน
สังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
“ถึงผมพิการ ผมก็พิการเพียงแค่หู
และสามารถเรี ยนให้ ประสบความส�ำเร็จ
ได้ เหมือนกับคนปกติทวั่ ไป”
ประโยคสันๆ
้ เริ่ มเรื่ องราวของชีวิตขึ ้นภายในห้ อง
สมุดของมหาวิทยาลัยโดยเจ้ าของประโยคนั่งอยูบ่ น
เก้ าอี ้ข้ างๆ กับล่ามแปลภาษาหลังโต๊ ะขนาดปานกลาง
ซึง่ วางสมุดหนังสือเอาไว้ อย่างเป็ นระเบียบ
“คุณจะมัวคิดว่าหากเสียการได้ ยินแล้ ว
ท�ำนัน่ ท�ำนี่ไม่ได้ ไม่ได้ หรอกแต่คณ
ุ ควรจะคิดว่า
คุณยังมีมอื มีแขน มีขา และทีส่ ำ� คัญคือ มีสติปัญญา
ที่จะเอามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด”
จากนันแม็
้ คเริ่ มบทสนทนาอีกครังด้
้ วยการแนะน�ำ
ตนเอง “ผมชื่ อ นาย ฉั ต รชั ย ทิ ศ ขั น สา เกิดวันที่
22 กันยายน พ.ศ. 2529 ตอนนี ผ้ มอายุ 27 ปี ส�ำเร็จ
การศึ ก ษาจากคณะครุ ศ าสตร์ สาขาพลศึกษาและ
นันทนาการ
การศึกษาขันต้
้ นของแม็คเริ่ มที่โรงเรี ยนโสตศึกษา
อนุสารสุนทร เชียงใหม่ ก่อนจะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์
สาขาพลศึกษาและนันทนาการ โดยขณะนันตั
้ งความหวั
้
งไว้ วา่ เมื่อเรี ยนจบอยากเป็ นครู อยาก

"

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้ เรี ยนมาให้ เกิดประโยชน์
หลังจากเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของชีวติ แล้ว แม็คยิมพร้
้ อมกับเอ่ยอย่างภาคภูมใิ จต่ อว่ า
“ผมเข้ ามาเรี ยนที่มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ แ ห่ ง นี ไ้ ด้ จากการผ่ า นการสอบสัมภาษณ์
รอบโควตาเข้ ามา เพราะช่วงนันจะมี
้ โควตาส� ำ หรั บ นั ก ศึ กษาพิการ ผมมาสมัครแล้ วก็สอบผ่ า นรอบ
โควตา อีกทังพ่
้ อแม่ทา่ นก็สนับสนุนเรื่ องการเรี ยน เพราะไม่ เ คยเห็นคนหูหนวกเรี ยนจบ ดังนันท่
้ าน
จึงสนับสนุนให้ ผมเรี ยนต่อจนจบปริ ญญาตรี ”
ความสามารถที่ มี อ ยู่ ในตัวบวกผสมกับ สิ่ ง ที่ ต นเองชื่ น ชอบเป็ นทุนเดิม ความฝั น ที่อยากจะ
					
เป็ นครูจงึ อยูไ่ ม่ไกลเกินเอื ้อมมือ
“โชคดี ที่ บงั เอิญผมมาพบกั บรุ่นพี่คน
หนึง่ พี่ เ ขาแนะน� ำ ในเรื่ อ งการเรี ยนสาขา
พลศึก ษา ซึง่ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ตนเองต้ อ งการ
เพราะผมเป็ นคนชอบเล่ น กีฬา ผมเป็ น
นักกีฬาฟุตบอลของสมาคม ผ่านการอบรม
การเล่น ฟุ ต บอลมาแล้ ว ผมจึงไม่ ร อช้ าที่
จะตัดสินใจเลือกเรี ยนในสาขานี ้ และทาง
บ้ านเองก็ยอมทุม่ เททุ กอย่างให้ โดยบอก
ว่าให้ ตังหน้
้ าตังตาเรี
้
ยน จบแล้ วไปเป็ นครู
อย่างที่ฝัน”
การสอบเข้ าเรี ย นได้ นนถื
ั ้ อเป็ นความ
ส�ำเร็ จ อี ก ขั น้ หนึง่ แต่การเริ่ มต้ นชีวิตกับการ
เรี ย นในมหาวิ ท ยาลัยส�ำหรั บ คนพิ ก ารหู
หนวกนั น้ เหมือนหนทางเต็มไปด้ วยหนาม
แหลม เพราะการสื่อสารภายในห้ องเรี ยน
ระหว่างเพื่ อนร่วมชั น้ เรี ยนกับอาจารย์โดย
ไม่ มี ล่ า มแปลก็ ก ลายเป็ นอุปสรรคขึ น้ มา
ใบหน้ าที่เรี ยบเฉยของแม็คก็ปรากฏรอยยิ ้มขึ ้นแล้ วอธิบายต่อว่า

ถึงผมพิการ ผมก็พิการ
เพียงแค่หู และสามารถเรียนให้
ประสบความส�ำเร็จได้เหมือนกับ
คนปกติทั่วไป
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“ตอนแรกที่ ผ มเข้ าไปเรี ยน ผมก็ พยายามใช้ ภาษามือ
หรื อ ท่าทางที่ งา่ ยๆ เพื่อสื่ อ สารกับ เพื่ อ น ซึ่ ง เพื่ อ นๆ ก็เ ข้ า ใจ
บ้ างไม่เข้ าใจบ้ าง ส่ วนเพื่อ นที่ ท� ำ ภาษามือไม่ไ ด้ ก็จ ะใช้ การ
เขียนในการสื่ อ สารแทน ซึง่ เขาก็ไม่ได้ รังเกี ย จหรื อต่อว่าอะไร
เรา เวลาท�ำงานเป็ นกลุม่ เขาก็จะช่วยรับเราเข้ ากลุม่ ด้ วย”
นอกจากนั น้ แม็ค ยั งต้ อ งเรี ย นรู้ การจดจ�ำ การสัง เกต
ลักษณะท่าทาง เพื่อการท� ำ ความเข้ าใจในเนื ้อหาที่ อ าจารย์
สอน ซึง่ ปั ญหาอาจจะไม่ ซ� ำ้ ซ้ อนนั ก แต่ ต้ องอาศัย ความ
อดทนสู ง เช่นกั น เนื่ องจากสภาพภายในห้ องเรี ยนที่แวดล้ อม
ไปด้ วยคนปกติ
“ปัญหาในการเรี ย นนั น้ เวลาสื่ อ สารกับคนปกติก็จะมี
ปั ญหา บางเวลาอาจารย์สอนในชั น้ เรี ย นจะไม่ ค่ อยเข้ าใจ
เนื ้อหา แต่ถ้าว่าในเวลาเรี ยนมีลา่ มตามไปก็จะท�ำให้ เ ข้ าใจ
ในเรื่ องที่อาจารย์สอน หรื อ ว่ า เล่าเรื่ องอะไร ถ้ าไม่มีลา่ มตามไปก็จะไม่ร้ ูเรื่ อง และไม่ ได้ รับความ
รู้อะไรเลย และสิง่ ที่เป็ นปั ญหาอยูต่ อนนี ค้ ื อ ล่ า มมี ไ ม่ พ อต่ อ จ�ำนวนคนที่ บ กพร่ องทางการได้ ยิน
จึงท�ำให้ บางโอกาส พวกผมขาดการรับรู้ในเรื่ องนันไปเลย”
้
ซึ่ ง บางครัง้ อาจมีค นพิ ก ารหูห นวกหลายคนเกิดความล้ มเหลว เนื่องจากขลาดกลัวต่อการ
เผชิญหน้ ากับสถานการณ์ภายนอกตามล�ำพังหรื อแม้ แต่การเผชิ ญ หน้ ากับคนปกติทวั่ ไปและแม้
กระทัง่ เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน แต่ส�ำหรับตัวแม็คเองกล่าวอย่าง
มัน่ ใจเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่า
“ผมต้ องยอมรับสภาพที่จะเกิดขึ ้น มันต้ องแลกเปลี่ยน
ซึง่ กันและกัน ถ้ าเราอยากจะช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ โดยไม่
ต้ อ งไปรบกวนคนอื่ น เราก็ต้องยอมที่จะเรี ยนรู้ แรกๆ อาจ
จะไม่มี ค นเข้ าใจในสิ่งที่ เ ราต้ องการจะสื่ อ สารบ้ างเพราะ
บางที สิ่ ง ที่ เ ราอยากจะพูด มั น มี ม ากกว่ า เกิ น ที่ จ ะเขี ยน
ออกมาให้ หมดได้ ผมเลยคิดว่าตัวเราเองก็เป็ นเหมือนคน
ปกติทวั่ ไป พยายามเรี ยนรู้ จากเพื่อนๆ โดยการจดจ� ำ หรื อ
สังเกตสีหน้ า ท่าทางเวลาพูด และเวลาลงเรี ย นก็ ถ าม

"
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คนต้ องสู้ สู้เพื่อการเรี ยน และความฝั น”
จากเด็ก ชายพิการหูหนวกคนหนึง่ ที่ยงั ไม่ร้ ู จุ ด หมายของตัวเอง จนมาถึงวันที่มีการศึกษา มี
อาชีพการงานที่ดี ต้ องผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย “ฉัตรชัย” บอกว่าส�ำคัญที่สดุ คือการให้ ก�ำลังใจ
ตัวเองในเรื่ อ งของการเรี ยน ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ รับเราต้ องเก็บมา ไม่ใช่เ ก็ บ มาแล้ วไม่เอาไป
คิด ไปท�ำอะไรเลย เก็บมาเพื่อเอามาพัฒนาตัว เองแล้ วเอาไปถ่ายทอดหรื อ ก็ น� ำ ความรู้นนไปใช้
ั้
ให้
เกิดประโยชน์

"

อรุณี เขียน
ขอขอบคุณล่ามแปล
น.ส.อารีย์รั
ตน์ อินธิยา หรือพี่แนน
ต�ำแหน่ง นั
กวิชาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พั
ฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยราชภั
ฏเชียงใหม่

"

คุณจะมัวคิดว่าหากเสียการได้ยินแล้วท�ำนั่นท�ำนี่ไม่ได้ ไม่ได้หรอกแต่คุณควรจะคิดว่าคุณ
ยังมีมือ มีแขน มีขา และที่ส�ำคัญคือ มีสติปัญญาที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่ อ นว่ า ลงวิชาไหนบ้ าง เราก็จะลงเรี ยนด้ วย ส่วนในเรื่ องของงานไม่ว่ า จะเป็ นงานกลุม่ หรื อ งาน
เดี่ยวก็จะมีเพื่อนๆ คอยช่วยเหลือและให้ ค�ำปรึกษาตลอด ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ท�ำให้ ผมทังเหน็
้ ดเหนื่อย ทัง้
หนักใจ แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้ าจนเราช�ำนาญ มันก็ท�ำให้ ผมเดินทางไปยังที่หมายได้ อย่างถูก
ต้ อง”
ความกังวลใจที่มีมาตลอดช่วงที่ก�ำลังศึกษานันก็
้ เกิดขึ ้น เนื่องจากกฎหมายยังไม่ให้ ความเป็ น
ธรรมแก่ค นพิ การเท่าที่ควร แต่ถงึ กระนันก็
้ ไ ม่ ท� ำ ให้ แ ม็ ค เกิ ด ความย่อท้ อแต่อย่างใดและพยายาม
ปลอบใจตนเองเพื่อให้ ผา่ นอุปสรรคต่างๆ ไปยังโครงการที่ตนเองได้ ฝันเอาไว้
“ผมเคยรู้มาว่าบางที่ เ ขาไม่ รั บ คนพิการเข้ าไปท�ำงาน ผมรู้ สึ ก หวั่น ใจมาก แต่ ก็ มีคนให้ ค�ำ
แนะน�ำว่าบางที่เขาก็ใ ห้ สิ ท ธิ์แก่คนพิการทุพพลภาพที่ปฏิบตั งิ านได้ เข้ าท�ำงาน ซึง่ ก็เหมือนคนปกติ
สามารถเข้ ารับราชการได้ ดังนันโครงการที
้
่ผ มวางแผนเอาไว้ วา่ จะเป็ นครูพละก็เลยไม่มีปัญหา ซึง่
ก่อนหน้ านี ้จะกังวลใจมากเพราะไม่ร้ ูจะไปท�ำงานอะไร กลัวไปที่ไหนแล้ วเขาจะไม่รับเข้ าท�ำงาน”
ก�ำลังใจของพ่อและแม่ที่มอบให้ แม็คและทัศนคติที่ไม่เคยคิดดูถกู ตัวเองกลายเป็ นแรงผลักดัน
ส�ำคัญที่ท�ำให้ แม็คมี ค วามอดทนต่อสู้กบั อุ ป สรรคปั ญหาทังมวลนั
้
น้ และส่งผลท�ำให้ แม็คสามารถ
ศึกษาเล่าเรี ยนกระทัง่ ส�ำเร็จการศึกษาได้
“ในเรื่ องของการเรี ยนและการใช้ ชี วิ ต นั น้ ผมไม่ได้ คดิ อะไร ผมคิดแค่วา่ ขอให้ เรามีชีวิตเหมือน
กับคนทัว่ ไปก็พอแล้ ว ไม่เคยคิดน้ อยเนื ้อต�่ำใจว่าตัวเองเกิดมาหูหนวกแล้ วจะต้ องเรี ยนหรื อท�ำอะไร
ไม่ได้ ”
แม้ ความเงียบที่ตดิ ตัวมาตัง้ แต่ ก� ำ เนิดและภาษามื อ จะเป็ นเพื่อนคูใ่ จของแม็คในสายตาของ
คนทัว่ ไปแต่กบั ความรู้ สึ ก แท้ จริ งแล้ วเขาได้ เ ปิ ดเผยว่า ครอบครัวมีความส�ำคัญต่อชีวิตจิตใจมาก
ที่สดุ ที่ท�ำแม็คมายืนได้ ในจุดนี ้
“ก�ำลังใจจากพ่อแม่เป็ นก�ำลังใจที่ส�ำคัญที่สดุ เวลาผมมีปัญหาผมก็มกั เลือกที่จะปรึกษาพวก
ท่าน ซึง่ พวกท่ า นอยู่ เ คี ย งข้ างและให้ ก�ำลังใจผมตลอดมา และสิ่ ง ที่ ส� ำ คัญอีกสิง่ หนึง่ คือความ
พยายามของตัวผมเองที่มงุ่ มัน่ และตังใจที
้ ่จะเรี ยนให้ จบ เพื่อความหวังของพ่อแม่และอนาคตของ
ตัวเอง”
การใช้ ชีวิตทังภายนอกและภายในมหาวิ
้
ทยาลัยนัน้ แม้ มีเพียงความเงียบที่กลายเป็ นโลกส่วน
ตัวทางร่างกายให้ แก่แม็ค แต่สว่ นลึกภายในจิตใจแล้ ว ผู้ชายที่มีโลกเงียบคนนี ้กลับมีเจตนารมณ์ที่
ตังไว้
้ ส�ำหรับอนาคตของตนเองว่า
“ผมจะให้ ก�ำลังใจตัวเองเวลาเรี ยน ถามว่าวิชาแต่ละวิชาที่เรี ยนนันยากไหม
้
ก็ยากนะ แต่สงิ่
ที่ส�ำคัญคือตัวเองต้ องต่อสู้ไม่วา่ จะหูหนวกตาบอดหรื อพิการแบบอื่นๆ ไม่ต้องอ่อนใจหรื อท้ อใจทุก

"

หน้า 8 | 2556														

		

บทความ

SOTUS "รับน้องส่งพี"่

เมื่อก้ าวย่างสู่เดือนพฤษภาคมพ่อแม่หลาย

คนต่ า งก็ ช่ ว ยกัน หาเงิ น พัล วัน เพื่ อ เตรี ย มตัว รั บ มื อ กับ ค่ า ใช้
จ่ายในวันเปิ ดเทอมในส่วนของเด็กมัธยมปลายก็ก�ำลังจะเป็ น
นักศึกษาในรั ว้ มหาลัยอย่างเต็มตัวหลายคนต่างตื่นเต้ นกับสิ่ง
ที่ก�ำลังจะพบเจอชีวิตในชุดนักศึกษานัน้ ต่างจากชุดเด็กมัธยม
อย่างสิ ้นเชิง ด้ วยวุฒิภาวะ มันท�ำให้ เราเห็นว่าเราเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว
สามารถที่จะคิดและตัดสินใจแก้ ปัญหาต่างๆ เองได้ แและสิง่ ที่
น่าภูมิใจมากไปกว่านันก็
้ คือ คนที่ตงหน้
ั ้ าตังตารอคอยความหวั
้
ง
กับการเป็ นบัณฑิตอย่างรุ่ น พี่ ปี 4 ก็ ก� ำ ลัง จะเข้ า สู่พิ ธี รั บ ปริ ญญา
ด้ วยความภาคภูมใิ จ และยังคงทิ ้งสายใยรักไว้ ให้ น้องปี 1 เพือ่ สืบทอด
วัฒนธรรมการรับน้ องสืบไป
แต่ ห าเป็ นเช่ น นั น้ ไม่ เ พราะคนบางกลุม่ อาศัยช่วงเวลานี ้
ในการทวงคืนหนี ้แค้ นก็วา่ ได้ แ ละบางคนก็ เ ห็ น ความเจ็ บปวดทรมาน
ของผู้อื่นเป็ นเรื่ องสนุก ซึง่ เป็ นสิง่ ที่นา่ เสียใจอย่างยิ่ง เพราะในช่วงเวลา
การเปิ ดเทอมของรัว้ มหาวิทยาลัย ส�ำหรับนักศึกษาปี 1 แล้ วนัน้
เป็ นการเริ่ มเข้ าสูช่ ว่ งเทศกาลของ “การรับน้ อง” ซึง่ วิธีการของแต่ละ
มหาวิทยาลัยก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ประเพณีปฏิบตั ิกนั
มาหลายคนมักตังค�
้ ำถามว่ารับน้ องไปท�ำไม? รับแล้ วได้ อะไ ร ?
เ นื่ องจากมักจะมี ข่ า วในแง่ ล บของการรั บ น้ องปรากฏอยู่
ตามหน้ า สื่ อเสมอๆ ท�ำให้ เกิดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์มากมายถึง
การรับน้ องที่โหดร้ ายทารุณแทบจะกลายเป็ น “ประเพณี”
ไปซะแล้ วกับเหตุการณ์ “รั บ น้ องโหด” ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจ�ำทุกปี
ล่าสุดที่ก�ำลังเป็ นข่าวคึกโครมอยูข่ ณะนี ้ ก็กรณีของรุ่นน้ องปวช.1
โรงเรี ยนไทยวิจิตรศิลป์ เหยื่อรับน้ องเผยว่า ระหว่างทางรุ่นพี่ “บังคับ”
ให้ ดื่ม “เหล้ าขาว” และแนะน�ำตัวกันทุกคน กว่าจะถึงที่พกั ก็ค�่ำแล้ ว
จึงเข้ านอนกันหมด พอเช้ าวันรุ่งขึ ้น รุ่นพี่ปล่อยรุ่นน้ องไปพักผ่อน
เพื่อจัดเตรี ยมงานกิจกรรม กระทัง่ เย็นรุ่นพี่ก็เรี ยกรุ่นน้ องทังหมด
้
มารวมกันเล่นรอบกองไฟ โดยรุ่นพี่จะสัง่ ให้ รุ่นน้ องทุกคนร้ องเพลง
ใครร้ องไม่ได้ ให้ วิ่งลงทะเล เมื่ อ เสร็ จ กิ จ กรรมช่ ว งนี แ้ ล้ ว รุ่ น พี่
เรี ย กรุ่ นน้ องปี 1 ทั ้ง 4 คน มายืนเรี ยงแถวหน้ ากระดาน ให้ เอา
มือไพล่หลังและยืนเท้ าชิดกัน จากนันสั
้ ง่ ทิ ้งตัวไปกระแทกกับพื ้นทราย
ที่เรี ยกกันว่า “ทิ ้งดิ่ง” คนละหลายครัง้ จากนันให้
้ นอนกลิ ้งอยูบ่ นกองทราย
ซึง่ ข้ างล่างจะเป็ น “กองไฟ” ที่เพิ่งมอด จนรู้สกึ ปวดแสบปวดร้ อน
ไปหมด และเป็ นแผลพุพอง เมื่อทนไม่ได้ รุ่นพี่ก็สงั่ ให้ วิ่งลงไปแช่ใน
น� ้ำทะเล ท�ำให้ ยิ่งเจ็บปวดมากขึ ้นไปอีกส่วนแผลที่อยูต่ รงหน้ าอก
เป็ นแผลที่ถกู รุ่นพี่เอาส้ อมที่ “ลนไฟ” จนร้ อนแล้ วเอามาทาบ ซึง่ รุ่นน้ อง
ทุกคน “โดนหมด” www.innnews.co.th.com,www.idomodern.com
หากแต่วนั นี ้เราจะพูดถึงการรับน้ องในแง่บวกบ้ าง จาก
ร้ อยพ่อพันแม่จากพื ้นเพที่แตกต่างกันแน่นอนว่าทุกคนล้ วนมีต้นทุน
ที่ แ ตกต่ า งกัน การได้ รู้ จั ก เรี ย นรู้และเข้ าใจซึง่ กันและกันก็จะเป็ น
สิง่ ที่ดีตอ่ บุคคลนันในภายภาคหน้
้
า ตราบใดที่ยงั มีประเพณีรับน้ อง
ก็จะช่วยให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้และเอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน ซึง่ ถ้ าขาด
กิจกรรมส่วนนี ้ไปก็อาจเป็ นการยากที่จะสร้ างโอกาสให้ นกั ศึกษา
ได้ ท�ำความรู้จกั เพื่อนร่วมคณะหรื อสถาบันเดียวกัน จนบางครั ง้
อาจถึงขันต่
้ า งคนต่ า งอยู่ ไ ม่ จ� ำ เป็ นต้ องสนใจกันเลยก็ เ ป็ นได้
ก า ร รั บ น้ องจึงเป็ นอี ก ประสบการณ์ใหม่ที่น้องใหม่ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยจะได้ พบเจอ ซึง่ การรับน้ องอย่างสร้ างสรรค์ก็จะเป็ น
จุดเริ่ มต้ นที่ดีให้ กบั รุ่ นน้ องส�ำหรับการใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีให้ เกิดขึ ้นในหมูค่ ณะ
โดยเฉพาะในรัว้ มหาวิทยาลัยที่ก ว้ า งขวางแล้ ว การสร้ างความสัม พัน ธ์
อัน ดี ร ะหว่ า งเพื่อน พี่น้อง ร่วมสถาบันเดียวกัน ก็จะเป็ นสิง่ ที่ชว่ ยให้
แต่ละบุคคลมีความเชื่อมโยงและกว้ างขวางมากขึ ้นด้ วย

" ผู้คนที่มาอยู่กล็ ้ วนมาจากพืน้ ที่วัฒนธรรม

หรือแม้ กระทั่งภาษาที่แตกต่ างกันและเมื่อน้ องปี 1
เข้ ามาเป็ นสมาชิกใหม่ รุ่ นพี่ปี 4 ก็กำ� ลังเตรียมตัว
ออกไปผจญภัยใช้ ชีวติ ท�ำงาน แต่ ส่ งิ ที่พวกเขายังคง
ทิง้ เอาไว้ ให้ จดจ�ำก็คือขนมธรรมเนียม “ประเพณี”
การรับน้ องที่ถูกถ่ ายทอดจากสายใยพี่ ป้า น้ า อา
ทวดรหัส ที่คอยดูแลกันสเหมือนคนในครอบครัว
ตลอดเวลา และคอยให้ ก� ำ ลั ง ใจ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
แม้ ก ระทั่ ง เรี ย นจบออกไปแล้ วก็ตาม "

นักศึกษาน้ องใหม่ รัว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวนกว่า 5,000 คน ร่วมใจบูมมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงพลังความ
สามัคคีและความเป็ นน� ้ำหนึง่ ใจเดียวในกิจกรรมต้ อนรับน้ องใหม่อย่างสร้ างสรรค์ ประจ�ำปี 2556 “รับ น้ องสร้ างสรรค์ มุ่ ง มั่ น สามั ค คี
ท�ำดีจิตอาสา” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทความ															
ค�ำว่า SOTUS มาจาก Seniority = การเคารพผู้อาวุโส
Order = การปฏิบัติต ามระเบียบวิ นัย Traditio = การปฏิ บัติ
ตามธรรมเนียมประเพณี Unity = การเป็ นหนึ่งเดียว Spirit =
การมีน� ้ำใจ ซึง่ ระบบ “ SOTUS ” นี ้เกิดขึ ้นที่สหรัฐอเมริ กา โดย
จะใช้ ระบบนีใ้ นการปกครองและปลูกฝั งการฝึ กทหารใหม่จาก
รุ่ นสู่รุ่ น เมื่ อ มี พบก็ต้อ งมี จ ากแต่จากในที่นี ้ไม่ได้ หมายถึงการ
จากลาแต่หมายความว่ า จากไปเพื่อ ไปเจอสิ่งใหม่ๆ สังคม
ใหม่ๆ โลกในมุมใหม่ๆ ซึง่ ตามจริ งแล้ วกิจกรรมการรับน้ องใหม่
ที่หลายๆ มหาวิทยาลัยน�ำมาใช้ กนั เป็ นการน�ำแค่เอาบางส่วน
ของระบบ SOTUS มาปรับใช้ ใ ห้ เข้ ากับบริ บทของมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ การรับน้ อ งจึง เป็ นอีกประสบการณ์ ใ หม่ที่น้องใหม่ของ
แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้ พบเจอ ซึง่ การรับน้ องอย่างสร้ างสรรค์
ก็จะเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นที่ ดี ใ ห้ กั บรุ่ น น้ อ งส�ำหรับการใช้ ชี วิ ต ในรัว้
มหาวิทยาลัยเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีให้
เกิดขึ ้นในหมูค่ ณะ

		

โดยเฉพาะในรั ว้ มหาวิทยาลัยที่กว้ างขวางแล้ วการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อนพี่น้องร่ วมสถาบันเดียวกันก็จะเป็ น
สิ่งที่ช่วยให้ แต่ละบุคคลมีความเชื่อมโยงและกว้ างขวางมากขึ ้นด้ วย
และจากการที่ภายในมหาวิทยาลัย ผู้คนที่มาอยูก่ ็ล้วนมาจากพื ้นที่
วัฒนธรรม หรื อแม้ กระทัง่ ภาษาที่แตกต่างกันและเมื่อน้ องปี 1 เข้ ามา
เป็ นสมาชิ ก ใหม่ รุ่นพี่ปี 4 ก็ก�ำลังเตรี ยมตัว ออกไปผจญภัยใช้ ชีวิต
ท�ำงาน แต่สงิ่ ที่พวกเขายังคงทิ ้งเอาไว้ ให้ จดจ�ำก็คือ ขนมธรรมเนียม
“ประเพณี” การรับน้ องที่ถูกถ่ า ยทอดจากสายใยพี่ ป้า น้ า อา ทวด
รหัส ที่คอยดูแลกันเสมือนคนในครอบครัวตลอดเวลา คอยให้ ก�ำลัง
ใจ ให้ ค�ำปรึกษา แม้ ก ระทัง่ เรี ย นจบออกไปแล้ วก็ตาม จากที่กล่าว
มาทังหมดนี
้
้ ระบบ SOTUS ก็เป็ นเพีย งแค่ ตัว กลางของการรับน้ อง
ซึง่ อยูท่ ี่วา่ แต่ละมหาวิทยาลัยจะน�ำ ระบบ SOTUS ไปใช้ ในทิศทาง
ใด เพื่อให้ มี ผ ลที่ ดี ต่ อ รุ่นพี่ รุ่นน้ อง และมหาวิ ทยาลัย เอง เพราะ
ระบบ SOTUS เ ป็ น เ พี ย งแค่ตวั กลางของมายาคติที่จ ะช่วยส่ง
ผลให้ ทุ ก คนสามารถอยู่ ร่ ว มกั น ในสัง คมไทยได้ เ ป็ นอย่ า งดี แ ต่
ถ้ าน� ำ ไปใช้ ผิ ด วิ ธี ก็ อ าจเป็ นเพี ย งแค่อุ ด มการณ์ ไ ร้ สาระสร้ าง
ความเสื่ อมโทรมให้ สัง คมไทยก็ เ ป็ นได้
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เรื่องโดย ณั

สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน Google
ช่วยให้คนสัมภาษณ์รู้สึกฉลาด
ใน ช่วงนีเ้ ป็ นอีกวาระหนึ่งซึ่งจะมีบัณฑิตป้ายแดง

น้ องใหม่ขวัก ไขว่ห างานเพื่ อ ตัง้ หลั ก ปั กฐานชี วิ ต การเป็ นมือ
อาชีพจากผู้คนนับหลายร้ อยพันที่ต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงงาน
อันน้ อยนิดบ้ างก็มีเส้ นสายเป็ นลูกท่านหลานเธอ บ้ างก็ร้ ูจกั จาก
เพื่อนสนิทมิตรสหาย ส่วนคนที่พงึ่ ล�ำแข้ งตัวเองก็ต้องสรรหาทุกวิถี
ทางเพื่อให้ ตวั เองได้ งาน เนื่องจากค�ำว่า "เงิน" มันจ�ำเป็ นต่อปาก
ท้ อง ซึง่ ในปั จจุบนั แค่แรงงานขันต�
้ ่ำวันละ 300 บาท ก็ยงั ไม่พอ
กับค่าครองชีพที่สงู กว่ารายได้ ซะอีกหลายคนคงได้ ยินชื่อเสียงของ
กระบวนการสัมภาษณ์ งานกูเกิ ลที่มีค�ำถามกวนสมองประลอง
ปั ญญา ซึง่ ก็ถือเป็ นเสน่ห์อย่างหนึง่ ของกูเกิลที่ชว่ ยดึงดูดให้ คน
เก่งๆ อยากเข้ ามาสัมภาษณ์งานแต่ Laszlo Bock รองประธาน
อาวุโสฝ่ ายทรั พยากรบุคคลของกูเกิ ลให้ สัมภาษณ์ ว่าจากสถิ ติ
ของกูเกิลเองกลับพบว่าค�ำถามประลองปั ญญาเหล่านี ้ไม่มีความ
สัมพันธ์ กับประสิทธิ ภาพของพนักงานที่รับ เข้ ามาแม้ แต่ น้ อย
(Bock ใช้ ค� ำ ว่า “เสี ย เวลาอย่ า งสิ ้นเชิง” a complete waste of
time) ประโยชน์ของมันมีแค่ให้ ฝ่ายที่เป็ นคนสัมภาษณ์ร้ ูสกึ ฉลาด
เท่านันแต่
้ สงิ่ ที่ Bock บอกว่ า ส� ำ คัญ กั บ การสัมภาษณ์คือการ
สัม ภาษณ์ เชิงสังเกตพฤติกรรมโดยที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกู
เกิลต้ องเตรี ยมค�ำถามไว้ ก่อนเพื่อให้ ถามค�ำถามชุดเดียวกันกับผู้
เข้ าสัมภาษณ์ทกุ คนและสามารถน�ำมาเปรี ยบเทียบได้ ตัวอย่าง
ของค� ำ ถามลัก ษณะนี ค้ ื อ “จงยกตัว อย่ า งช่ ว งเวลาที่ คุณ แก้
ปั ญหายากๆ ได้ ” ซึง่ ผู้ถามจะสังเกตว่าผู้ตอบมีทา่ ทีตอ่ ปั ญหาใน
สถานการณ์จริ งอย่างไร และสังเกตผู้ตอบว่าปั ญหาแบบไหนที่ผ้ ู
ตอบมองว่า “ยาก”

ขึ ้นมากในรอบ 3 ปี หลัง ไม่พบความสัมพันธ์วา่ ผู้สัม ภาษณ์งานคน
ไหนสามารถหาพนักงานเก่งๆ เข้ าบริ ษัทได้ เ ป็ นพิ เ ศษ เกรด (GPA)
ในสมัย เรี ย นและคะแนนทดสอบ (test score) ของพนั ก งานไม่มี
ประโยชน์ใดๆ ในการพิ จ ารณาการจ้ างงาน ซึ่งตอนนี ้กูเกิลเลิกขอ
transcript และคะแนนทดสอบจากผู้สมัครงานไปแล้ ว เว้ น แต่ ว่ า
จะเพิ่งจบการศึกษาเท่านันเหตุ
้ ผลที่เกรดกับคะแนนทดสอบไม่มีผล
กับการท�ำงานเป็ น เพราะทักษะที่จ�ำเป็ นในตอนเรี ยนนันต่
้ างไปจาก
ทักษะในการท� ำ งานที่กเู กิลอย่างสิน้ เชิ ง เมื่อเรี ย นจบเข้ า มาท�ำงาน
กับกูเกิล2-3 ปี พนักงานจะมี ทักษะที่แตกต่างจนกลายเป็ นอี ก คน
ไปเลย สัดส่วนพนักงานกูเกิลที่ไม่ได้ จบชันอุ
้ ดมศึกษามากขึ ้นเรื่ อยๆ
ในช่วงหลัง ตอนนี ้มีบางทีมในกูเกิลทีม่ พี นักงานไม่จบการศึกษาถึง14%
เป็ นอีกหนึ่งความรู้ ใหม่ๆ ที่มีสาระและเรื่ องราวดีๆ ที่น�ำ
มาฝากกันหวังว่าบัณฑิตป้ายแดงทัง้ หลายที่ ก� ำ ลัง มี นดั สัมภาษณ์
จงโชคดี มี ชั ย ขอให้ ได้ งานท�ำเพราะมีงานก็มีเงิน ยิ่งในยุคข้ าวยาก
หมากแพงอย่า งสมัยนี ้เงิ น ถื อ ว่า เป็ นพระเจ้ าที่จะเสกสัน ต์บนั ดาล
ดลชีวิตคนให้ สงู ขี ้นหรื อตกต�่ำได้ เลยทีเดียว น� ้ำใจถื อ ว่ า เป็ นสิง่ ที่หา
ยากมากในสังคมยุคนี ้ค�ำว่าอุดหนุนเกื ้อกูลกันก็ยงั จ�ำเป็ นต้ องใช้ เงิน
มากกว่าค�ำว่าน� ้ำใจ เพราะขาใหญ่เขาเยอะ ลูกท่านหลานเธอก็แยะ
ดังนันหากใครที
้
่ยงั ไม่ร้ ูวา่ จะตอบค� ำ ถามสัมภาษณ์ยงั ไงให้ ได้ งานที่
ผู้น� ำ ที่ ดี จ ะต้ องสม�่ ำ เสมอ (consistent) ยุติธ รรม (fair)
มีอยูน่ ้ อยนิดท� ำ ก็ ลองน� ำทริ คดีๆ จาก Laszlo Bock เจ้ าพ่อค�ำถาม
เพื่อให้ ลกู ทีมสามารถเดาวิ ธี คิ ด ของผู้น�ำได้ เมื่ อ ลู ก ที ม รู้ สึ กว่าผู้น�ำ
สัมภาษณ์ ง านจากกูเกิลที่ได้ แนะน�ำไปลองปรับใช้ ดอู าจจะช่วยได้
ปฏิบตั ิตวั สม�่ำเสมอก็จะรู้สกึ ว่าตัวเองมีอิสระในการท�ำงานเป็ นอย่าง
ไม่มากก็น้อยลองน�ำไปปรับใช้ ดกู ็ไม่เสียหายนะค่ะ
มากเพราะเดาได้ วา่ อะไรที่ ผ้ ูน� ำ ที ม อนุญาตให้ ท� ำ และไม่ ให้ ท�ำเกิล
เปิ ดให้ พ นักงานทุก คนให้ คะแนนหัวหน้ างานของตัว เองเป็ นล�ำดับ
ชัน้ ขึ น้ ไปเรื่ อยๆ โดยแบ่ง มิ ติ ที่ ให้ คะแนนเป็ น 12-18 ด้ าน แล้ ว แชร์
กลับไปยังหัวหน้ างานคนนันๆ
้ ให้ รับทราบ ระบบนี ้ท�ำให้ หวั หน้ างาน
ที่แย่อยูใ่ นบริ ษัทได้ ยาก และคุณภาพของการบริ หารคนของกูเกิลดี

TRIC ดีๆ จาก Laszlo
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* รูปภาพนี ้ใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน้

ท่องเที่ยว																
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จังหวัดเชียงใหม่มีที่กินที่เที่ยวถือว่าเป็ นอันดับต้ นๆ ที่มีชาวต่างชาติเข้ ามาท่องเที่ยว
มากมายเลยทีเดียว วันนี ้หนังสือพิมพ์เสียงซึงฉบับปี ที่ 23 นี ้เรามีแหล่งข้ อมูลดีๆ ส�ำหรับนักกิน
และขาช็อปทังหลายได้
้
มาท�ำความรู้จกั กับ “น้ าอ้ วนชวนหิว” ซึง่ หลายคนอาจจะพอรู้จกั กันบ้ างแล้ ว
จากเพจที่มีคนไลด์กว่าสองหมื่นคน หากใครก�ำลังมองหาร้ านอาหารปาร์ ตี ้พบปะสังสรรค์กบั เพื่อนๆ
และครอบครัวหรื อใครที่ยงั ไม่ร้ ูวา่ หลังรับปริ ญญาเสร็ จจะพาครอบครัวไปเลี ้ยงแสดงความยินดี
กันที่ไหน วันนี ้เรามีร้านมาแนะน�ำกันหลายร้ านเลยทีเดียว

:: Phuket Seafood ::

“อาหารทะเลสดๆ เน้ น!รสอร่ อย คุ้มค่ า คุ้มราคา บริการดี ดนตรี สด เที่ยวเชียงใหม่
กินอาหารทะเลสดๆ อร่ อยๆ ต�ำรั บสุดยอดสูตร “ภูเก็ต” เปิ ดมานานกว่ า 5 ปี ”
อาหารทะเลสดๆ เป็ นปั จจัยอันดับ 1 ของความอร่ อย แต่ ปัจจัยที่สำ� คัญไม่ น้อยกว่ า
ความสดเลย ก็คือ สูตรอาหารและฝี มือพ่ อครั วแม่ ครั ว ท�ำให้ เรามั่นใจว่ า
ทุกอย่ างของอาหารทะเลที่อ่ มิ อร่ อยสุดคุ้มที่เป็ นหนึ่ง ลงตัวอยู่ท่ เี รา
แล้ วท�ำไมต้ องไปกินกันไกลๆ ถึง ภูเก็ต?? ในเมื่อเราคัดสรรความอร่ อย
ที่รับรองว่ าไม่ แพ้ ใคร จากสูตรดัง้ เดิมของค�ำว่ า “ภูเก็ตซีฟ้ ูด” มาให้ คุณแล้ วที่น่ ี”

ในส่วนเรื่ องของอาหารรับรองว่าร้ านนี ้สดจริ งครับ แต่ถ้าไม่สดก็คืนได้ ทางร้ านไม่คดิ เงินครับ สาเหตุที่อาจจะท�ำให้ อาหารไม่สดง่ายๆ
คือคนที่ท�ำอาหารเขาไม่ได้ เป็ นคนทานท�ำได้ เพียงใช้ ความมัน่ ใจในของที่มาใหม่รวมถึงสายตาและความรู้สกึ ในการวิเคราะห์ ดังนั ้นบางครัง้ คุณภาพ
ของวัตถุดิบอาจจะพลาดไปบ้ าง แต่ว่ากรณีนี ้จะเจอน้ อยมากครับ ที่ร้านนี ้เขาจะสต๊ อกสินค้ าไว้ ให้ เพียงพอในการท�ำอาหารให้ ลกู ค้ าเท่านั ้น
เขาจะไม่สงั่ มาเป็ นจ�ำนวนมาก เพราะถ้ าเวลาผ่านไป มันจะท�ำให้ คณ
ุ ภาพของวัตถุดบิ พร่องลงไปและที่นี่เขาไม่ใส่ผงชูรสนะครับ อีกประเด็นหนึง่
ที่ร้านนี ้เขาแตกต่างจากที่อื่นอย่างที่บอกว่าอาหารทะเลที่นี่เขาจะขายเป็ นขีดครับ
ร้ านนี ้ ตังอยู
้ บ่ น ถ.คันคลองชลประทาน อยูต่ รงซ้ ายมือของทางเข้ า ค่ายทหาร มทบ.33 (ศูนย์ฝึก รด.) กับ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ
จ.เชียงใหม่ หากใครมาจากทางสี่แยกโรงแรมเชียงใหม่ภคู �ำก็จะอยูซ่ ้ ายมือ แต่ถ้ามาจากทางศาลากลางร้ านก็จะอยูข่ วามือครับ

:: The Buffet Chiang Mai ::
อยากบอกว่าแนะน�ำเลยร้ านนี ้ ทังความคุ
้
้ มค่าปริมาณอาหารทีเ่ ขามีให้ เราทาน การน�ำเสนอรูปแบบ
ของอาหารที่ท�ำให้ เรารู้สกึ ว่ามันน่าทานจริ งๆ และเมื่อลองทานรสชาติมนั ก็ไม่ได้ ด้อยลงไปเลย อร่อยอีกต่าหาก
และน้ าอ้ วนชอบตรงเครื่ องดื่มเนี่ยแหละ น้ าอ้ วนไม่เคยเห็นร้ านไหนเขาจัดเต็มแบบนี ้มาก่อน กว่า 12 ชนิดให้
ลูกค้ าได้ เลือกดื่ม รวมไปถึงชาอีกกว่า 20 รสชาติ กาแฟก็เป็ นแบบเกรพรี เมียม รางวัลระดับโลกการันตี
พูดถึงในส่วนของชาบู วัตถุดิบถ้ าใครได้ เคยไปทาน จะรู้เลยว่าของที่เขาเอามาให้ เราทานนัน้ คือของดี
คงไม่มีใครเถียงน้ าอ้ วนแน่นอน นับข้ อดีได้ ขนาดนี ้ จะพลาดได้ ไงหละ!!
ถ้ าอยากทานบ้ าง อยากไปพิสจู น์ถงึ ความอร่อย และความอลังการของร้ านนี ้ ว่าจะเป็ นไปอย่างที่
น้ าอ้ วนโม้ หรื อไม่ ไปได้ ที่ ร้ าน The Buffet เชียงใหม่ ตังอยู
้ บ่ นถนนสิโรรส ถ้ าบอกชื่อถนนนี ้ไปน้ าอ้ วนว่า
คงมีหลายคนไม่เคยได้ ยินเป็ นแน่นอน หากจะบอกว่าเส้ นทางการมา ให้ เราตังต้
้ นมาจากโรงพยาบาสวนดอก
มุง่ หน้ าไปยังหลังมอ ให้ เราขับรถตรงไปนะครับ แล้ วเราก็จะเจอสามแยกไฟแดง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ให้ สงั เกตุทางด้ านซ้ ายมือ จะมีร้านกาแฟที่ชื่อว่า Coffee Zebra อยูต่ รงหัวมุมไฟแดงเลย จะมีซอยอยู่
นัน่ แหละครับ ถนนสิโรรส ให้ เราเลี ้ยวไปทางซ้ ายครับ เข้ าซอยไปนิดเดียว ร้ าน The Buffet Chiang Mai
จะอยูถ่ ดั จากร้ านกาแฟ Coffee Zebra นัน่ เอง

:: Sleepless ::

ขอขอบคุณข้ อมูลดีๆ จากเว็บ “ น้ าอ้ วนชวนหิว ”
และส�ำหรับใครที่ยงั ไม่จใุ จ สามารถติดตามได้ ที่
www.hungryfatguy.com
www.facebook.com/hungryfatguy

ร้ าน Sleepless หรือร้ านไม่หลับ ไม่นอน (แอบไปตั ้งชือ่ ให้ เขาอีก) เป็ นร้ านบรรยากาศชิลๆ อีกร้ านหนึง่ ทีน่ า่ นัง่ ดีนะครับ บรรยากาศของสวนเล็กๆ ท�ำให้ ร้ ูสกึ สดชืน่ ทีไ่ ด้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ
อีกทั ้งที่นี่ก็ยงั มีอาหารแปลก อย่างที่เอาเครปที่เราคิดว่าเป็ นอาหารหวานมาตลอด มาดัดแปลง คิดค้ นเป็ นสูตรของอาหารคาว ท�ำให้ เราได้ สมั ผัสถึงประสบการณ์ในการทานเครปอีกรูปแบบหนึง่ ที่
ถือว่าแปลกใหม่ ถ้ าในเชียงใหม่ ร้ านนี ้น้ าอ้ วนเคยทานอะไรแบบนี ้ครัง้ แรก (หรื ออาจจะมีร้านอื่น แต่น้าอ้ วนอาจจะยังไม่เคยไปทานก็ได้ ) ซึง่ รสชาติที่น้าอ้ วนได้ ลิ ้มลองในวันนี ้ก็ถือว่าอร่อยเลยทีเดียว
ร้ านนี ้ตังอยู
้ ่ ถนนศิริมงั คลาจารย์ ซอย 9 (เป็ นซอยที่อยูต่ รงข้ ามโรงแรมวิคทอเรี ย นิมมาน) เข้ ามาในซอยครับ ประมาณ 500 เมตร ร้ านจะอยูด่ ้ านซ้ ายมือ

จ

ากวันนั้น จนถึงวันนี้

ในปี พ.ศ. 2525 วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นวิทยาลัยครู
สังกัดกรมการฝึ กหัดครู เกิดวิกฤตทางด้ านการผลิตบุคลากรสายครูที่
เกิ นความต้ องการของสังคมจึงมีการปรั บเปลี่ยนการเปิ ดสอนสาขา
อื่นๆ หลายสาขาด้ วยกัน ดังปรากฎในหลักสูตรปั จจุบนั นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เริ่ มขึ ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2528 ขณะที่กรมการฝึ กหัดครู โดยอาจารย์พะนอม
แก้ วก� ำ เนิ ด เป็ นอธิ บ ดี ก รมฝึ กหัด ครู ไ ด้ ใ ห้ มี ก ารร่ า ง หลั ก สู ต ร
อนุ ป ริ ญญาด้ านนิ เ ทศศาสตร์ 2 หลั ก สู ต รได้ แก่ หลั ก สู ต ร
วารสารศ าสตร์ และการประชาสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก สู ต รศิ ล ปะ
การสื่ อ สารและการโฆษณา
พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครูเชียงใหม่สมัยนัน้ จึงมีค�ำสัง่ แต่ง
ตั ง้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะกรรมการโปรแกรมวิชาศิลปะการสื่อสารและ
การโฆษณาเพื่อเปิ ดสอน
โปรแกรมวิชาดังกล่าวโดยได้ รับวุฒิ อ.วส. และ อ.ศส.ระดับอนุปริ ญญา
พ.ศ. 2530 มีการจัดตังคณะวิ
้
ทยาการจัดการจึงมีการรวม
โปรแกรมแบบวารสารศาสตร์ แ ละการประชาสัม พัน ธ์ กับ โปรแกรม
ศิลปะการสื่อสารและการโฆษณาเป็ น “ภาควิชาการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์” สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2531 ยกเลิกหลักสูตรอนุปริ ญญา อ.สว.และ อศส.
ปิ ดสอน หลักสูตร ปริ ญญาตรี 4 ปี สายศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
แขนงประชาสัมพันธ์โดยได้ รับวุฒิ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ )
พ.ศ. 2536 เปิ ดสอนหลัก สูต รปริ ญญาตรี 4 ปี ทัง้ ภาค
ปกติแ ละโครงการศึกษาส�ำหรับบุคลากรประจ�ำการ (กศ.บป.)
พ.ศ. 2543 ส�ำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีค�ำสัง่ ห้ ามปรับ
เปลี่ยนการบริ ห ารรู ป แบบใหม่ จ าก “ภาควิ ช า” เป็ น “โปรแกรม
วิ ช า” ดัง นั น้ จึ ง ได้ ยุบภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็ น
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
พ.ศ. 2544 โปรแกรมวิชาฯ ได้ เปิ ดรับนักศึกษาภาคขยาย
โอกาสหลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี
พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิ ช าฯยกเลิ ก การเปิ ดรับนักศึกษา
ภาคขยายโอกาสและได้ ดำ�เนิ นการสอน นักศึกษา 2 ภาค ได้ แก่
ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ -อาทิตย์)
พ.ศ. 2548 โปรแกรมวิชาฯ ได้ จดั หลักสูตรใหม่ โดยเปิ ด
แขนง วิชาออกเพิ่มเป็ น 4 แขนง ได้ แก่ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
แขนงวิ ช าการสื่ อ สารมวลชน แขนงวิชาการโฆษณา และแขนงวิ ชา
วารสารศาสตร์ เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษาที่ ส� ำ เร็ จ การศึก ษาสามารถเข้ า สู่
สายงานได้ ต รงความต้ อ งการของตนเองและผู้ประกอบการมากยิ่ ง
ขึน้ โดยหลักสูตรนี เ้ ริ่ มใช้กบั นักศึกษา ในปี การศึกษา 2548 เป็ นต้ นมา
พ.ศ. 2549 มี ก ารปรั บเปลี่ย นชื่ อ การบริ หารรู ปแบบจาก
“โปรแกรมวิชา” เป็ น “สาขาวิชา” จนถึงปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
โดยเปลี่ยนจากแขนงวิชาเป็ นกลุม่ วิชาการประชาสัมพันธ์ กลุม่ วิชาการ
สื่อสารมวลชน กลุม่ วิชาการโฆษณา กลุม่ วิชาวารสารสนเทศมีการลด
จ�ำนวนหน่วยกิตเหลือ 133 หน่วยกิต และเพิ่มอัตลักษณ์ของหลักสูตร
เป็ นหลัก สูต รที่ ผ สมผสานระหว่างวิชาการกับวิชาชี พและมุ่งพัฒนา
สังคมท้ องถิ่ น โดย เพิ่มรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับท้ องถิน่ เพิม่ ลงไปในหลักสูตร
เพื่อให้ หลักสูตรทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปั จจุบนั มากขึ ้น โดยหลักสูตร 2553 เริ่ มใช้ กบั นักศึกษาในปี การศึกษา
2553 เป็ นต้ นไป

