




P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

 สวัสดีท านผู อ านพิงค ราชภัฏทุกทาน เดือนกรกฎาคมน้ีถือเป นเดือนมหามงคลอยางยิ่ง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แหง จึงรวมใจกันจัดงาน “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลา” 
ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดกําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล การกลาวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ
กจิกรรม “จติอาสา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม” พรอมกันในพืน้ทีจ่ดัการศกึษาทัง้สามศูนย ไดแก ศนูยเวยีงบวั อาํเภอเมอืงเชยีงใหม จงัหวดัเชยีงใหม                  
ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และศูนยแมฮองสอน อําเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศและพสกนิกรทุกหมูเหลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกทานเขารวมงานดังกําหนดการภายในฉบับ
 อนึ่ง ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กําหนดจัดโครงการ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน ๒๕๖๑” เพื่อสนับสนุน สงเสริมการใหความสําคัญ ตอการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พรอมทั้ง
เปนการจัดหารายไดเพื่อสมทบทุนกองทุนชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีกําหนดจัดงานในวันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นั้น ในการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศแกผูชนะการแขงขันวิ่งฮาลฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง 
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและคณะกรรมการดําเนินโครงการอยางหาที่สุดมิได
 ทานผูอานพงิคราชภฏัทกุทานครบั ในปการศึกษา ๒๕๖๑ นี ้ทางมหาวทิยาลยัไดกาํหนดจดัการเรยีนการสอนสาํหรับนกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตอ
ในปดังกลาวในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา พรอมทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ศนูยแมรมิ อาํเภอแมรมิ จงัหวัดเชยีงใหม ดงันัน้ จงึไดมกีารจดัระบบขนสงระหวางพืน้ทีศ่นูยเวยีงบวั
อําเภอเมืองเชียงใหม ไปยังพื้นที่ศูนยแมริม อําเภอแมริม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝายในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนทั้งอาจารยผูสอนและผูเรียนเปนสําคัญ
 ทายสุดนี้ขอแสดงความยินดีกับศูนยความเปนเลิศทางดานความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น (BRIC) และภาควิชาชีววิทยา 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีทีไ่ดรบัทนุสนบัสนนุในการนาํเสนองานวจิยั งานประชมุ 17th World Lake Conference ณ Ibaraki ประเทศญีปุ่น 

รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พิธีอัญเชิญตราพระลัญจกร ประจําป ๒๕๖๑          ๔                                    

CMRU Photo Activities                          ๕    

ชาวราชภัฏเชียงใหมเชียรบอลโลกสุดใจ ๖ – ๗

ไรการพนนัฟตุบอล                                           

มร.ชม.เชญิชวนคนรกัสขุภาพวิง่สรางสขุ    ๘        

รอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ        ๙

เปดประตูสูอาเซียน                                        ๑๐

เทคนิคการเรียนรู สูหนทางคนเรียนเกง       ๑๑  

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี , 
  ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี , 
  คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส รักษาการ ผูอํานวยการ 
  สํานักงานอธิการบดี , คุณภาคภูมิ ทะนุดี 
  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ , พัชริดา  เขียวขุนเนิน ,     
   เสาวลักษณ  สามแกว , วัชระ  ไทยบัณฑิตย ,
   วัชราวรรณ  กันทา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง  
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙
พิมพที่  : สมพรการพิมพ
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ซึ่งจะไดมีอาจารย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ ผูอํานวยการศูนย พรอมดวยอาจารย และนักศึกษา จํานวน ๘ คน 
เขารวมงานในหวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นับเปนการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนน การสราง
และถายทอดองคความรูทางดานความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน โดยการพฒันาองคความรูการประยกุต 
ใชสูการตอยอดและขยายผลการวิจัยตามลําดับ



 เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ใหเกียรติเปนประธาน ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย ผูนํานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กวา ๕,๐๐๐ คน เขารวมในพิธีถวายราชสดุดี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผูทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และ

พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองคเพื่อใชเปนตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   

 ในการนี ้ นายจตุรเทพ สวัสดิ ์นที นายกองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวถวายบังคม                                

และนํานักศึกษากลาวคําปฏิญาณตนเปนนักศึกษาที่พรอมบําเพ็ญประโยชนตอทองถิ่นและประเทศชาติ ในฐานะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กอนรวมรองเพลงราชภัฏสดุดีและเพลงสรรเสริญ                 

พระบารมีกึกกองทั่วบริเวณพิธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยงใหม
จัดพิธีอัญเชญตราพระราชลัญจกร ประจําปการศกษา ๒๕๖๑

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special Report



 เมือ่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.กลัทมิา พชิยั 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําคณะ
ผู บริหาร คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รวมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ สมเดจ็พระนารายณมหาราช ประจาํป ๒๕๖๑
เพื่อเทิดทูนและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองคที่มีตอพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ นายศุภชัย 
เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดให
เกยีรติเปนประธานในการประกอบพิธ ีมเีจานายฝายเหนือ
หัวหนาสวนราชการ ทหาร ตํารวจ สถาบันการศึกษา 
กลุ มองคกรตางๆ รวมถึงประชาชนทุกหมู เหลา 
เขารวมพิธี ณ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและแสดง
สนิคานานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม

 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม จัดกิจกรรมเดินขึ้นดอย ไหวสา
ครูบาเจาศรีวิชัย และพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับเข็ม
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณ
ลานอนสุาวรียครบูาเจาศรีวชิยั และวดัพระธาตดุอยสเุทพ 
ราชวรวิหาร โดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมคณะผูบริหาร รวมพิธีและมอบเข็ม              
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหแก
นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ไดรับ
เมตตาจากพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรม
เสนาบดี รองเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาส เปนประธาน
ฝายสงฆ กจิกรรมดังกลาวเปนกจิกรรมทีม่หาวทิยาลัย
จดัขึน้เปนประจาํทุกป เพือ่เปนการรบัขวญันกัศกึษาใหม
สานสัมพันธอันดีระหวางอาจารยนักศึกษา และสราง
ความสามัคคีระหวางรุนพี่รุนนอง

 สํ านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภฏัเชยีงใหม จัดพิธหีลอเทียนสมูาธรรม เพือ่ถวายเปน
พระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในประเพณีเข าพรรษา 
ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
นักศึกษา ประชาชนผู มีจิตศรัทธารวมพิธีหลอเทียน 
เมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาร มโพธิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม และไดรวมถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดกู  เต า (วัดเวฬุวนาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม  
เพื่อเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๖๑

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

จดัโครงการสงเสรมิทักษะภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพรอม
สูศตวรรษ ที่ ๒๑ English is Fun ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 
จํานวน ๘๐๐ คน เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม โดยม ีAssoc.Prof.Dr.Max lo 
จาก College of Management National Chin-Yi 
University of Technology , Taichung , Taiwan และ
อาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติ เปนวิทยากรใหความรู
และดําเนินกิจกรรมเสริมทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ 
ฝกฝนการฟงและการสื่อสารที่ใชในชีวิตประจําวัน

 เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประพันธ 
ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธาน ในพิธีปจฉิมนิเทศ
มอบประกาศนียบัตร และกลาวแสดงความยินดี
แกนกัศกึษาโครงการแลกเปลีย่นจาก มหาวทิยาลยัไปเซอ
(Baise University) สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 
๑๘ คน  ซึ่งไดศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ณ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแต 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
รวมระยะเวลา ๑ ปการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปทมรศัมิ์
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี เปนผูกลาวรายงาน 
พรอมดวยคณะผูบริหารและคณาจารยจากวิทยาลัย
นานาชาติ และสํานักงานวิเทศสัมพันธ เขารวมพิธี 
เพื่อแสดงความยินดีแกนักศึกษา ณ หองประชุม
สภามหาวทิยาลยั ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนประธาน 
พิธี เป ดงาน CMRU Learning Space โดยมี 
ผศ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม กลาวรายงานวัตถุประสงค 
ในการนี้คณะผู บริหาร บุคลากรสํานักหอสมุด 
ได ร วมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด พระภิกษุ 
จํานวน ๕ รูป เพื่อความเปนสิริมงคล เมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ลาน CMRU Learning Space  
ชัน้ ๑  สาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูบริหารและบุคลากร มร.ชม. รวมพิธี

วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป ๒๕๖๑

พธิไีหวสาครูบาเจาศรีวิชัย และพระบรมธาตุดอยสเุทพ

รบัเขม็นกัศกึษาใหม ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๑   

มร.ชม. จัดพิธีทําบุญเนื่องในงานประเพณีเขาพรรษา 
ประจําป ๒๕๖๑

วจก. จัดโครงการสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ                    

เพื่อเตรียมความพรอมสูศตวรรษที่ ๒๑ English is Fun

พิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 

Baise University ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

สํานักหอสมุด มร.ชม. เปดงาน 

CMRU Learning Space
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By กระติ�กศร�

 หากจะพูดถึงกีฬาที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในชวงนี้คงหนีไมพน “ฟุตบอลโลก ๒๐๑๘” FIFA WORLD CUP มหกรรมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลที่จัดขึ้นโดยมีประเทศรัสเซียเปนเจาภาพ มีทีมเขารวมแขงขันทั้งสิ้น ๓๒ ทีม จาก ๕ สมาพันธ และดวย ๔ ปจัดขึ้น

เพยีงหน่ึงคร้ัง คอลกูหนังและเหลาบรรดากองเชยีรของแตละประเทศ จงึไมพลาดทีจ่ะเกาะตดิขอบสนาม รวมทัง้จดจองหนาจออยางไมอาจ

ละสายตา ขณะเดียวกันภัยที่แฝงมากับเกมสการแขงขัน นั่นคือ การพนันบอล หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรที่เกี่ยวของตางผุด

มาตรการปองกันการเขาสูวงจรการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งมีสถิติเพิ่มมากขึ้น

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดมีประกาศเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐ แนวทางดวยกัน อาทิ การกํากับดูแลไมใหนิสิตนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับการพนันทุกชนิด สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางบวก 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน ใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชาสอดแทรก

เรื่องผลเสียหายที่เกิดจากการพนัน เฝาระวัง สรางชองทางการแจงเบาะแส เพื่อดําเนินการแกไข ปองกันการใชชองทางระบบอินเทอรเน็ต

เพื่อการเลนพนัน รวมถึงกําหนดมาตรการและบทลงโทษทางวินัยที่สอดคลองกับประกาศของ สกอ.

 และดวยความดึงดูดของมาสคอต Zabivaka ซึ่งแปลวา “ผูทําประตู” บวกกับเพลงประจําการแขงขัน 

“Live It Up”และแนนอนที่สุดนั่นคือการปะทะฝเทาของนักเตะระดับโลก งานนี้อาจารย นักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงใหม   ย อมไม พลาดที่ จะสนุกสนานไปกับฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ เริ่มต นที่

นายจตุรเทพ  สวัสดิ์นที “โตง” นายกองคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและ

ยังเปนนักฟุตบอล เอยวา สวนตัวเชียรทีมอารเจนตินา เพราะชอบนักเตะ อยาง ลิโอเนล เมลซี่ ซึ่งเปนบุคคล

ทีใ่ชคาํวา การกระทาํสาํคญักวาคาํพดู ไมเคยโออวดวาตนเปนท่ีหนึง่ใชฝเทาแทนคาํพดู ทุกการเคลือ่นไหวทุกการกระทํา

ในสนามขณะลงแขงบงบอกทุกสิ่งที่เขาเปนอยู 

 ในสวนของการเชียรฟุตบอลนั้นสวนใหญจะดูกับครอบครัวหรือไมก็เพื่อน ๆ ที่เชียรทีมเดียวกัน เพราะ

หากทีมแพ ก็มีเพื่อนรวมปลอบใจหรือหากไดชัยชนะก็จะรวมฉลองไปดวยกัน ซึ่งการเชียรบอลกับคนที่ชอบทีม

เดยีวกบัเรา นอกจากจะสรางความสขุ ความสนุกในขณะทีก่าํลงัแขงขันเพ่ือทําประตูแลว สิง่ท่ีไมเกดิข้ึนอยางแนนอน นัน่คอื การพนนับอล 

และสําหรับนัดไหนท่ีทําการแขงขันดึกมาก ๆ ก็จะใชวิธีตื่นมาดูสรุปขาวกีฬาในตอนเชาเพื่อไมใหกระทบตอสุขภาพ การเรียน และ

การทํากิจกรรมอื่น ๆ

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
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 ดานนิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย “ปอ” นางสาวณัฐกานต  ขันไชย อดีตนักกีฬายิมนาสติกทีม

ชาติไทย เอยดวยนํ้าเสียงสดใสวา “เชียรทีมฝรั่งเศสคะ เพราะเปนทีมที่มีความแข็งแกรง มีความสมดุล ทั้งกองหนา 

กองกลาง กองหลัง รวมถึงตัวสํารอง และยังมีนักเตะที่มีพรสวรรคซึ่งเปนดาวรุงในวงการฟุตบอลระดับโลกหลายคน 

จึงลุนสุดใจวาทีมชาติฝรั่งเศสจะไดเปนแชมปโลกในศึกครั้งนี้อยางแนนอน ซึ่งในเกมสกีฬาอะไร ๆ ก็เกิดขึ้นไดหาก

ยังไมหมดเวลาการแขงขัน มาเชียรฟุตบอลใหสนุกไปพรอม ๆ กัน กับเพื่อนสนิท คนใกลชิด และครอบครัวกันดีกวา 

อยากเชิญชวนทุกคนนะคะหันหลังใหกับการพนันแลว มาสงเสียงเชียรใหสุดมันสกับทีมที่เราชื่นชอบรับรองวาไมเสีย

เพื่อน ไมเสียทรัพย ไมตกเปนเหยื่อการพนัน”

ทั้งนี้ ผศ.ดร.พงษพันธุ ลีฬหเกรียงไกร อาจารยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลาววา ในฟุตบอลโลกคร้ังน้ีไมไดเชียรทีมใดเปนพิเศษ แตหากจะตองเลือกหนึ่งทีมจากท้ังหมด ๓๒ ทีม

ก็คงเปนทีมเยอรมัน เพราะเปนทีมที่มีโครงสรางฟุตบอลท่ีดีต้ังแตระดับเยาวชนจนถึงทีมชุดใหญ 

จงึสงผลใหเปนทมีทีม่รูีปแบบการเลนทีม่มีาตรฐานอยูตลอดไมวาจะผานไปก่ีป นอกจากนัน้นกัเตะสวนใหญ

เลนในประเทศตัวเอง ทําใหเมื่อรวมทีมกันแลว ยอมเกิดความกลมกลืนในเรื่องของรูปแบบการเลน

ที่สวยงามและสนุก คาดวาจะสามารถบุกเขาสูรอบลึก ๆ ไดอยางแนนอนโดยสวนตัวจะดูฟุตบอลคู

ที่เตะในชวงหัวคํ่าไมดึกจนเกินไป หากคูไหนแขงดึกก็จะมาติดตามดูในชวงเชา โดยดูไฮไลทยอนหลัง

ทาง Youtube ทายน้ีอยากฝากไววา “การพนันไมสรางฝนใหเปนจริง” เพราะไมมีใครที่รํ่ารวย

จากการเลนพนัน มาเชียรฟุตบอลใหสนุกเพลิดเพลินโดยปราศจากการพนันกันดีกวานะครับ

 ปดทายที่ นายมารุต เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กลาววา สืบเนื่องจาก

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางสํานักดิจิทัล เพื่อการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย จึงไดมีแนวทางปองกันการพนันฟุตบอลในลักษณะออนไลน โดยประสาน

ความรวมมือกับ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปน Internet  Service Provider ที่ใหบริการ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับมหาวิทยาลัย ทําการปองกันและปดกั้นเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการพนันฟุตบอล 

เพื่อไมไดนักศึกษา อาจารย บุคลากร หรือบุคคลที่ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเขาใชงานหรือ

เกี่ยวของกับการพนันฟุตบอลออนไลน นับเปนการปองกันไมใหเกิดนักพนันในสถานศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย

 อยางไรก็ตามการแขงขันยอมมีแพมีชนะ ทีมที่เปนตัวเต็งจะประสบความสําเร็จหรือพายตกรอบเปนสิ่ง ที่ตองติดตามชม

ยังไงแลวอยาดูฟุตบอลกันเพลินจนลืมดูแลสุขภาพ และท่ีสําคัญอยาเผลอไปของเกี่ยวกับการพนันดวยนะคะ...ดวยความหวงใย

และความปรารถนาดี
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน ๒๕๖๑” สรางเสริมสุขภาวะที่ดี

ทั้งกายและใจ พรอมจัดหารายไดเพื่อสมทบกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อ.แมริม จ.เชียงใหม

 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองศาสตราจารย 

ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติเปนประธานการแถลงขาว พรอมกลาว

ตอนรับสือ่มวลชนและผูรวมรับฟงการแถลงขาวโครงการ “มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน ๒๕๖๑” โดยม ีผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย วาที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง ประธานฝายเทคนิคการแขงขัน และ ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์ นุมมีศรี ประธานฝายแพทยและ

พยาบาล/ คณะกรรมการฝายเสนทางการแขงขัน เปนผูแถลงขาว

 สําหรับโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน ๒๕๖๑” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา 

คณาจารย บุคลากร ประชาชน ตลอดจนศิษยเกา เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางรางกาย

และจิตใจ ดวยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พรอมกันนี้ยังเปนการจัดหารายไดเพื่อสมทบกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยและสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน ในการเขารวมกิจกรรมสรางสรรคและ

เปนประโยชน โดยการวิ่งแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก Half Marathon ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร รุนอายุ ๑๘ – ๒๙ ป , ๓๐ – ๓๙ ป 

๔๐ – ๔๙ ป ๕๐ – ๕๙ ป และ ๖๐ ปขึ้นไป คาสมัคร ๗๐๐ บาท รับสมัครจํานวน ๑,๐๐๐ คน นักวิ่งจะไดรับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล 

เบอรวิง่ ชฟิจบัเวลา และเสือ้ Finisher / Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กโิลเมตร รุนอาย ุ๑๕ – ๑๙ ป , ๒๐ – ๒๙ ป , ๓๐ – ๓๙ ป ,

๔๐ – ๔๙ ป , ๕๐ – ๕๙ ป และ ๖๐ ปขึ้นไป คาสมัคร ๔๕๐ บาท รับสมัครจํานวน ๒,๐๐๐ คน นักวิ่งจะไดรับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล 

เบอรวิ่ง และชิฟจับเวลา และ Fun Run ระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร ไมจํากัดอายุ / ไมจํากัดเพศ คาสมัคร ๔๕๐ บาท รับสมัครจํานวน 

๒,๐๐๐ คน นักวิ่งจะไดรับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอรวิ่ง และชิฟจับเวลา นอกจากนี้ยังจัดใหมีประเภท Charity เลือกระยะใดก็ได 

คาสมัคร ๒,๐๐๐ บาท นักวิ่งจะไดรับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัลทั้ง ๓ แบบ เบอรวิ่ง ชิฟจับเวลา และเสื้อ Finisher

 ในการนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศแกผูชนะการแขงขัน

ว่ิงฮาลฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ 

คณะกรรมการดําเนินโครงการอยางหาที่สุดมิได

 ผูสนใจสมัครไดทาง www.cmru.ac.th/ www.cmru.run หรือติดตามความเคลื่อนไหวไดที่ www.facebook.com/

CMRUHalfMarathon/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕๓๙๕ – ๖

มร.ชม. เชิญชวนคนรักสุขภาพ วิ่งสรางสุข
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน ๒๕๖๑”

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



      สวสัดทีานผูอานพงิคราชภฏัทุกทาน รอบรัว้ดํา - เหลอืง
เรื่องเลาขาวสาร จากชาวราชภัฏขอเริ่มตนขาวสารแรก
ประจําเดือนกรกฎาคมนี้  ด วยกิจกรรมการร วม
ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
โดยเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รกัษาราชการแทน
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม นาํคณะผูบรหิาร 

คณาจารย และตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขารวมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
สํานักประชาสัมพันธ เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม และดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
โดยกองอาคารสถานที่สํานักงานอธิการบดี ไดตกแตงและประดับธงสัญลักษณประจําพระองคภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
และแสดงความจงรักภักดี พรอมกันนี้งานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ขอเชิญคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและประชาชน 
รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ ชัน้ ๑ อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกยีรต ิตลอดเดอืนกรกฎาคมนี้       

  ขาวตอมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกร เปงใย นักศึกษา
ชั้นปที่ ๔ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดใหญ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีกําหนดเขารับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ดานโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ก็สรางช่ือเสยีงควาชัยมาครองอกีครัง้โดย 
ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา 
ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดสงตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขัน 
THE GREATEST DANCE รุนอายไุมเกนิ ๑๘ ป ในช่ือทีม HEYDAY เมือ่วนัท่ี ๒๓ มถุินายน ๒๕๖๑
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม โดยมี อ.วรารัตน  หมอดู
เปนผูควบคุม นายธนังกร  ธัญกรพิสิษฐ และนายณัฐพล  สมบูรณทวีสุข เปนครูผูฝกสอน 

ซ่ึงผลการแขงขันทีม HEYDAY โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 
และรางวัล Popular Vote  รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท                        

ในฉบับหนารอบรั้วดําเหลืองจะมีเรื่องราวใด ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาแจงใหทราบ
ติดตามไดในพิงคราชภัฏฉบับหนานะคะ

 ขาวสุดทาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอสงกําลังใจใหแกครอบครัวของ 
นางสาวณัฐณิชา ภิรมแกว นักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หลงัเกิดเหตุเพลงิไหมบานพกัอาศัย เมือ่วนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๑ 
ในการนี้ ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมดวย 
นายสยาม กันหาลิลา รักษาการผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาไดมอบเงินชวยเหลือ 
เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษาและผูปกครองในเบื้องตน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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           ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเซียน หรือ Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) ไดเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งนับเปนกาวสําคัญ
ในประวัติศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายดาน ดังน้ี 

H ดานการเมือง ความรวมมือในอาเซียนไดกอใหเกิดความสงบสุขและความไวเน้ือเช่ือใจกัน 
ซึ่งไดทําใหไทยสามารถพัฒนาประเทศมาไดอยางตอเนื่อง การมุงไปสูประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียนซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของกฎกติกาและคานิยมรวมกันไดทําใหสังคมไทยมีความต่ืนตัว
ในเรื่องหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล การตอตานการทุจริต และการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
สงผลใหประชาชนไทยไดรับบริการที่ดีขึ้นและครอบคลุมกลุมผูดอยโอกาสมากขึ้น

H ดานความมั่นคง อาเซียนไดทําใหไทยมีความพรอมมากขึ้นที่จะรับมือ
กับความทาทายรูปแบบเกาและใหม เชน ความรวมมือในการลดและไมเผยแพร
ขยายอาวุธ การเก็บกูทุนระเบิดและการตอตานยาเสพติด ไดทําใหประชาชนไทย
ในพื้นที่ชายแดนและสังคมไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น ความรวมมือเพื่อแกไข 
ปญหาการโยกยายถ่ินฐานอยางไมปกติ ชวยใหมีการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
ความรวมมือดานความม่ันคงทางทะเลไดชวยสรางความปลอดภัยใหกับเสนทางเดินเรือ
ซึ่งภาคเอกชนไทย ใชในการลําเลียงขนสงสินคา ความรวมมือดานกงสุลได
ท ําให ชาวไทยที ่ตกทุกข ได ยากในตางประเทศไดร ับความชวยเหลือ
จากรัฐสมาชิกอื่น ๆ ดวย สวนความรวมมือระหวางทหารกับพลเรือนจะสามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติได 

H ดานเศรษฐกิจ ความรวมมือในอาเซียน โดยเฉพาะการลดภาษีนําเขาสินคา
ระหวางกันลงเหลือศูนยและการอํานวยความสะดวกทางการคาไดทําใหการคา
ระหวางกันในอาเซียนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๑๐.๕ ในชวงป ๒๕๓๖ – ๒๕๕๖ และ
มีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมของอาเซียนสูงถึงรอยละ ๒๕ 

H ดานสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
จะสงเสริมใหประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เขาถึงบริการสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ทําใหประเทศไทยมีแนวรวม
ในดานตาง ๆ เชน การรับมือกับภัยพิบัติและโรคระบาด การสงเสริมความย่ังยืน
ดานส่ิงแวดลอม ดานการพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน 

H ความเชื ่อมโยงระหวางกันในอาเซียน การสราง
ความเชื่อมโยงระหวางกันทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบ 
และดานประชาชน ทําใหไทยไดรับประโยชนเนื่องจากมีที่ตั้งอยู
ตรงใจกลางของภูมิภาค โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมจะเอื้ออํานวย
ตอการขนสงสินคาและการเดินทางของประชาชน 

    ประโยชนที่ประเทศและประชาชนไทยจะไดรับจาก
ประชาคมอาเซียนจะเพิ ่มพูนเพียงใดขึ ้นอยู กับการพัฒนา
ขีดความสามารถของไทยในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษยและจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีความรวมมือท่ีเขมแข็ง
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา

ขอขอบคุณขอมูล : กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
               ที่มา : www.mfa.go.th/asean
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 พบกันเชนเคยกับ รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ยินดีตอนรับนักศึกษาเขาสูรั้วดําเหลือง ในปการศึกษา ๒๕๖๑ พิงคราชภัฏ 

ขอนําเคล็ดลับดี ๆ เพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตลอดจน การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมาฝากนอง ๆ นักศึกษา เริ่มตนที่

b แบงเวลาใหเปน ถึงแมวาเราจะชอบเลนเกมส เลนกีฬา ดูหนัง ฟงเพลง นั่นไมใชปญหา เพียงแคเราแบงเวลาใหเปน เวลาวาง

สนุกสนานใหเต็มที่ เวลาเรียนก็ตั้งใจอยางสุดกําลัง แบงเวลาเพื่อการเรียนรูนอกเวลาเรียนบาง เทานี้ก็ไดทั้งความรูและความสุข

b เรยีนรูลวงหนา - ทบทวนหลงัเรยีน จาํไดโดยไมตองพยายามจํา อานบทเรยีนลวงหนาคราว ๆ กอนเขาหองเรยีนประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที 

หลงัเลกิเรยีนใหอานอกีครัง้และทบทวนวาวนันีเ้รยีนอะไรไป ทําเชนนีอ้ยางสมํา่เสมอเราจะเขาใจบทเรยีนไดงายโดยไมตองเหนือ่ยกับการทองจํา

b ไมผลัดวันประกันพรุง อยารอใหถึงเวลาสอบแลวคอยกลับมาทบทวน เพราะนอกจากจะทําใหเราจําไมไดแลว ยังทําใหเสียสุขภาพ

จากการอดหลับอดนอน เพราะตองทบทวนทกุอยางในเวลาจาํกดั ดงันัน้ ควรทบทวนบทเรยีนวนัตอวนั จดัการงานทีอ่าจารยสัง่และสงงาน 

ใหตรงกําหนดดวยนะครับ

b ฝกแกโจทยแบบฝกหัด หลายคนมองขามการทําโจทยและแบบฝกหัดตาง ๆ ไปโดยสิ้นเชิง แลวใหความสําคัญกับการเรียนเนื้อหา

หรอืทฤษฎตีาง ๆ ดงันัน้ลองเรยีนรูควบคูไปกบัการหมัน่ฝกฝนรบัรองวาผลการเรยีนไปไดสวยอยางแนนอน 

b ทํา mindmap เรียนรูจากภาพใหญไปภาพเล็กและทําสรุปแบบยอ เมื่อทบทวนและหมั่นฝกฝนแลว หลังจากเรียนรูในหองเรียน

ลองมองความสัมพนัธของเนือ้หาโดยรวมวาเกีย่วของกับอะไร มหีวัขออะไรบาง แตละหวัขอเกีย่วของกนัอยางไร การทาํ mindmap ชวยไดมาก

เพราะจะทําใหเราเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่อง ลองเขียนทบทวนและสรุปเนื้อหาดวยตัวเอง แลวนํากลับมาอานจะชวยทําใหเราเขาใจและ

จดจําเนื้อหาไดงายยิ่งขึ้น 

b ใชวิธีผลัดกันถาม ผลัดกันตอบ จับกลุมกับเพื่อนผลัดกัน ถาม-ตอบ กอนสอบ จะทําใหเราไดทบทวน
ในสิ่งที่เรามองขามไป และทําใหเราจดจําเนื้อหาไดมากขึ้น

b มั่นใจในตัวเอง พยายามใหมากขึ้น ตั้งใจเรียนและทบทวนใหเต็มที่ จงมั่นใจและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

เราจะกลายเปนคนเรียนเกงและเรียนดีอีกหนึ่งคนลองดูครับ  

b พักผอนใหเพียงพอ - รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือสุขภาพรางกาย

หากกายไมพรอมใจจะสูอยางไร กไ็มสามารถบรรลุเปาหมายได ดงันัน้ นกัศกึษาตองพกัผอนใหเพยีงพอ

รับประทานอาหารที่มีประโยชนเพราะสุขภาพที่ดีจะสงผลใหสมองปลอดโปรง จดจําไดดี และมีสติ

ในการแกไขปญหามากขึ้น

 เรยีนรูอยางมคีวามสขุและใชชวีติใหครบทกุดาน ทัง้วชิาการ กิจกรรม และสรางประสบการณ

การทาํงาน เปนนักศกึษาเรยีนดีเพือ่กาวสูการเปนบณัฑติทีม่คีณุภาพ...พงิคราชภฏัเปนกาํลงัใจให

นอง ๆ นกัศกึษาทกุคนครบั  

ขอขอบคณุขอมลูจาก www.teen.mthai.com/education

วารสารพิงคราชภัฏ
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