มหาวิ ท ยาลั ย กั บ การเรี ย นรู  ด  า นวั ฒ นธรรมชาติ อ าเซี ย น
โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จั ด โครงการอบรมความรู  เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารวั ฒ นธรรมดนตรี – นาฏศิ ล ป
อาเซียนในภูมิภาคซึ่งไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ประธานในพิ ธ ี พรอมดวยคณะผูบริหาร
คณะวิทยากรทางดานวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลปจากประเทศตางๆ ในกลุม
ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ ครู นักเรียน และนักศึกษา เขารวมพิธีเปด
โครงการ ณ หองประชุมเอือ้ งสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมความรูเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี–
นาฏศิลปอาเซียน ในภูมิภาคเปนการใหความรูความเขา ใจในแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนดานดนตรี-นาฏศิลปอาเซียน ในระดับการศึกษา
ขั้นตางๆ แกผูประกอบวิชาชีพครูอาจารยในเขตพื้นที่การศึกษาสวนภูมิภาค
อีกทั้งเพื่อเสริมสรางความตระหนักรูในความสําคัญของเสาหลักประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทางดานศิลปะการแสดงดนตร–นาฏศิ ล ป
ใหกับประชาชนชาวไทย

โดยผานกระบวนการเชิงรุก พรอมทั้งสรางเครือขายศิลปนและ
นักวิชาการดานดนตรี-นาฏศิลปอาเซียน ซึ่งแบงรูปแบบกิจกรรมออก
เปนกิจกรรมอบรมความรูเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี– นาฏศิลป
อาเซียนและกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนรวมกับศิลปนพืน้ บาน
ที่ไดรับความอนุเคราะหจากกรมอาเซียนกระทรวงการตางประเทศ,
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
สมาคมครู ด นตรี ป ระเทศไทยและคณะดนตรี แ ละการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา จากครูอาจารยในเขตการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก คณะผูด าํ เนินงานจากสมาคมครูดนตรี และอาสาสมัคร
ศิลปนพื้นบานในทองถิ่นและวิทยากรดนตรี และการแสดงพื้นบาน
เขารวมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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สวัสดีคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูอานจดหมายขาวพิงคราชภัฏทุกทาน เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยกับงาน
สําคัญของชาวราชภัฏเชียงใหมในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ทีผ่ า นมา ขอขอบคุณทุกภาคสวน
ตอการมีสวนรวมใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยคณะ ภาควิชา และหนวยสนับสนุน
การจัดการศึกษายังคงมีโครงการ/กิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง โดยในวันที่ ๑๘–๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปวงขาบาท
ราชภัฏเชียงใหมจะไดนอ มเกลานอมกระหมอมถวายความจงรักภักดี ตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
เนือ่ งในวโรกาสทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ป ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ภายใตกจิ กรรม “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย
ราชภัฏเชียงใหมเทิดไทปนราชัน” ซึ่งจะไดมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา พรอมกิจกรรมอื่นๆ ที่สําคัญอีกมากมาย สําหรับรายละเอียด
ของการจัดงานจะไดนํามาแจงโดยลําดับตอไป
ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ ๒๓–๒๔ พฤษภาคม ทีผ่ า นมา ทางมหาวิทยาลัยโดยการประสานความรวมมือจาก คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดมโี อกาสเปดบานตอนรับบุคลากรจากกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สมาคมครูดนตรีประเทศไทยและคณะดนตรีและการแสดง จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ในโครงการอบรมความรูเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี–นาฏศิลปอาเซียนในภูมิภาค ASEAN MUSIC & DANCE
CONNECTIVITY ๒๐๑๖ ซึ่งมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก
ทายที่สุดนี้ขอแจงถึงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙, ๓/๒๕๕๙ และ ๔/๒๕๕๙ ไดมมี ติอนุมตั ทิ นุ สนับสนุนการนําเสนอผลงาน
วิชาการของคณาจารย ณ ตางประเทศ นับตัง้ แตเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔ ราย ทุนสนับสนุน
เพือ่ ตีพมิ พบทความวิจยั หรือบทความวิชาการ จํานวน ๓ ราย และทุนสนับสนุนการศึกษาตอ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
จํานวน ๒ ราย คาดหวังเปนอยางยิง่ ถึงประโยชนทจ่ี ะเกิดขึน้ ตอการนําความรูค วามสามารถมาใชในการพัฒนาดานการเรียน
การสอน อันจะสงผลดีตอคุณภาพของคณาจารยและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สรางชือ่ ควารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป ๒๕๕๘ ประเภท A “เครื่องวัดความออนตัว ๓ in ๑”
ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เจาของรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป ๒๕๕๘ ประเภท A สิ่งประดิษฐใหม กับผลงาน
“เครือ่ งวัดความออนตัว ๓ in ๑” จากสํานักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา ในการประกวดนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป
๒๕๕๘ (Sport Science Innovative Contest ๒๐๑๕) ภายใตโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการกีฬา ซึ่งเปนเวทีในการบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาและดานวิศวกรรมศาสตร การสรางสรรคผลงาน
สิง่ ประดิษฐดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา กลาววา “ความออนตัว” หรือทีเ่ รียกวา Flexibility นับเปนองคประกอบดานหนึง่ ของ
สมรรถภาพทางกายทีม่ คี วามสัมพันธกบั สุขภาพ (Health–Related Physical Fitness) ทีช่ ว ยสงผลใหรา งกายสามารถออกกําลังกายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และยังชวยปองกันการเกิดการบาดเจ็บในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา ซึ่งการวัดความออนตัวถือเปนหนึ่งในรายการ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่ นําขอมูลมาเปนตัวชีว้ ดั ความสามารถของรางกาย ทัง้ นีจ้ ากการสํารวจพบวาเครือ่ งวัดความออนตัวจะตอง
สัง่ ซื้อจากตางประเทศในราคาสูงทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ และยังใชวัดความออนตัว ไดเพียงแบบเดียว
ดังนั้นจึงไดทําการศึกษารายละเอียดการวัดความออนตัว ซึ่งมี ๓ แบบ คือ แบบที่ ๑ การวัดความออนตัวแบบคาติดลบ เปนแบบ
ที่ใชกันอยูทั่วไป แบบที่ ๒ คือ แบบไมมีคาติดลบ แบบที่ ๓ คือ การวัดความออนตัวที่ใชสําหรับกลุมผูสูงอายุแตละเครื่องใชวัดไดแบบเดียว
ทําใหเปนที่มาของการพัฒนาเครื่องวัดความออนตัวแบบ ๓ in ๑ สามารถใชวัดความออนตัว แบบคาติดลบไมติดลบ การวัดความออนตัว
ของเด็กระดับอนุบาล และการวัดความออนตัวของผูสูงอายุ โดยแบบที่ ๑ และ ๒ จะนั่งกับพื้น แบบที่ ๓ ผูสูงอายุจะนั่งบนเกาอี้และกม
ตัวลงซึ่งเอื้อตอสภาพรางกาย ทั้งนี้ในการสรางเครื่องมือเริ่มตนจากการใชวัสดุที่หางายในทองตลาดหรือวัสดุเหลือใชในทองถิ่น ราคาไมแพง
เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย ประการสําคัญคือมีคาความเที่ยงตรงและคาความเชื่อมั่นตามหลักวิชาการ (คาความเที่ยงตรง ๐.๙๒๕ และ
คาความเชื่อมั่น ๐.๘๕๓) สะดวกในการจัดเก็บ เคลื่อนยาย นอกจากนี้ยังใชเทคนิคการออกแบบดวยคอมพิวเตอรและกระบวนการ LASER
มาจัดทําดานตัวเลข (Scale) เพิ่มความสวยงามของเครื่องมือโดยใชแผนพลาสติกชนิดแข็ง (อะคลิลิก) รวมคาใชจายตอเครื่องประมาณ
๔,๕๐๐ บาท เรียกไดวาราคาถูกมากเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อเครื่องจากตางประเทศ ทั้งนี้ไดนําเครื่องมือมาใชในการเรียนการสอนของภาค
วิชาพลศึกษาและนันทนาการ และไดมอบใหแกโรงเรียนทีม่ คี วามสนใจในภาคเหนือเพือ่ นําไปใชประโยชนกบั นักเรียน สําหรับเครือ่ งวัดความ
ออนตัว ๓ in ๑ นี้อยูในระหวางการดําเนินการจดลิขสิทธิ์ และในอนาคตจะไดมีการพัฒนาจากการอานคาแบบ manual เปนการอานคา
แบบดิจิตอลตอไป
และนี่คือผลงานความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับการบริการวิชาการแกชุมชน สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ สําหรับทานใดที่อยากมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ อยาลืมนะคะ “สุขภาพดี
ไมมขี าย ถาอยากไดตอ งออกกําลังกาย” รับประทานอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน ออกกําลังกาย อยางสมาํ เสมอ และพักผอนใหเพียงพอ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะ
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มร.ชม.มอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาฯ

ดานภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา
สํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาทุนโครงการความรวมมือทางดานวิชาการ โครงการ
“พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหมีความรูความเขาใจดานภาษา
อารบิกและตะวันออกกลางศึกษาตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมกับ October ๖ University” รุ  น ที ่ ๒ โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลาวแสดง
ความยินดีพรอมใหโอวาทแกนกั ศึกษา เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอง
ประชุมเอื้องสายสองแสง ชั้น ๓ อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

มร.ชม. ตอนรับคณะผูบร�หารและอาจารย CODICT
ประเทศฟลิปปนส

ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พรอมดวย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิ งค รองอธิการบดีและคณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
รวมใหการตอนรับคณะผูบริหารจาก Councils of Deans for information
technology (CODICT) ประเทศฟลปิ ปนส ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มร.ชม. เปดบานตอนรับคณะผูบร�หาร
มร.ชม. ประชุมติดตามความคืบหนาการจัดทําผลงานว�ชาการฯ

สถาบันการศึกษาจากประเทศไตหวัน

รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเกียรติเปนประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาในการจัดทําผลงาน
วิชาการเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย
จากคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยแมฮอ งสอน
และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุ ชนแหงเอเชีย (adiCET) เขารวมการ
ประชุมจํานวน ๘๕ คน ณ หองประชุมเอือ้ งคํา ชัน้ ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙

ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดใหการตอนรับคณะผูบริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศไตหวันในโอกาส
เดินทางเขารวมการศึกษาดูงานและแลกการเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษา เมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเอือ้ งสายสองแสง อาคารสํานักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา
พรอมกันนีย้ งั ไดนาํ คณะศึกษาดูงานเขาสักการะพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย ณ
ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

มร.ชม. ทําบุญสํานักงานใหม งานยานพาหนะ

สํานักงานสโมสรอาจารย มร.ชม. จัดพิธท� าํ บุญหลังปรับปรุงสํานักงาน

อาจารยถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมเปนประธานในพิธที าํ บุญสํานักงานใหม งานยานพาหนะ พรอมดวยคณะผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีบคุ ลากรสังกัดงานยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี
รวมพิธที าํ บุญ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลเนือ่ งในโอกาสยายทีท่ าํ การมายังอาคารสํานักงานใหม
เพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการตอผูติดตอราชการ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบ ริหารและคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รวมพิธที าํ บุญอาคาร สํานักงานสโมสรอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ถวายภัตตาหารและจตุปจ จัยแดพระสงฆ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลภายหลังทําการปรับปรุง
สํานักงาน ณ อาคารสํานักงานสโมสรอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
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เริ่มตนที่ นางสาวนัฐยาดา ชอบงาม นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร เอยวา “อากาศรอนๆ แบบนี้ จิบนําบอยๆ ชวยระบายความ
รอนในรางกายไดเปนอยางดี ซึ่งเมื่อถึงวันหยุดก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปเลน
นําตกถือเปนการพักผอนไปในตัว บางครั้งก็เขาหองสมุดรับแอรเย็นๆ แถมยัง
ไดความรูจ ากการอานหนังสือ นอกจากนีก้ ารทานผลไมทม่ี นี าํ เยอะ เชน แคนตาลูป
แตงโม หรือมะพราว ก็ชว ยคลายรอนและทําใหสขุ ภาพดีอกี ดวย ในกรณีของวิกฤต
นาํ แลงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาชวยกันประหยัดนํา ดวยวิธีงายๆ กับการรองนํา
ใสแกวหรือภาชนะในขณะที่แปรงฟนไมควรเปดนําทิ้งไว หากตองการรดนําตนไม
ควรใชบัวรดนําแทนการใชสายยางฉีดคะ”

สําหรับ นายทรงพล นาคทรงชัย นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในฐานะนายกองคการนักศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๙ กลาวดวยนําเสียงสดใสวา “สวนตัวแลวจะหาอะไรเย็นๆ ดื่มหรือกิน
ไอศกรีมเพิ่มความสดชื่นใหรางกาย นอกจากนี้ก็จะออกกําลังกายดวยการวายนํา
หลีกเลี่ยงการอยูกลางแจงเพื่อปองกันอากาศที่รอนอบอาวและการเปนลมแดด
สําหรับหนาแลงนี้อยากฝากใหทุกคนปดนําทุกครั้งที่ไมใช เมื่อซื้อนําดื่มแลวเหลือ
ควรเทรวมกันเพื่อเก็บไวดื่มในครั้งตอไป หรือหากจะทิ้งควรนําไปรดนําตนไมเพื่อ
ใหตนไมเจริญเติบโตสรางรมเงาและบรรยากาศที่สดชื่นครับ”
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ทางดาน นายนรศมล ทุนรัตนบรรลือ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประธานคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ
ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีวิธีการคลายรอนในสไตลของตัวเองคือ สรางความสงบใน
ใจเพื่อดับรอนในกาย ดังคํากลาวที่วา “ใจรอน กายก็รอน” และดวยสภาพ
อากาศที่ปกคลุมไปดวยหมอกควัน ตนจะเลือกอยูในที่รมงดกิจกรรมกลางแจง
เพื่อปองกันปญหาสุขภาพที่จะตามมา ในภาวะภัยแลงอยากใหทุกคนชวยกัน
ประหยัดนํา ทั้งนําดื่มนําใชลดพฤติกรรมการใชนําฟุมเฟอย เพื่อใหผานพนวิกฤต
แลงไปไดครับ

มาถึงบุคลากรสาวสวย นางสาวณัฐกานต ขันไชย นิตกิ รประจําสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย คลายรอนงายๆ ดวยการรับประทานผลไมหวานเย็น โดยการนํา
ผลไมไปแชเย็นและเลือกผลไมที่มีใยอาหารและนําเยอะ เชน แตงโมหรือเมลอน
ในการอาบนาํ ก็ใชฝก บัวทีม่ รี ขู นาดเล็ก เพราะรูฝก บัวยิง่ เล็กยิง่ ประหยัดนาํ เช็ดตัวแบบ
ไมแหงสนิท ทาแปงเย็น ก็ชว ยใหสดชืน่ กอนนอน เมือ่ เอยถึงวิกฤตแลงนําในปจจุบนั
เราควรตระหนักถึงการใชนํามากยิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถทําไดในชีวิตประจําวัน เชน
การปดกอกนาํ ทีไ่ มไดใช การรดนาํ ตนไมโดยการใชขนั นาํ ตักรดนาํ แทนการใชสายยาง
การใชนําสุดทายของการซักผาที่ผสมนํายาปรับผานุม เปนนําในการถูพื้นหรือเช็ด
ทําความสะอาดเฟอรนเิ จอรภายในบาน ซึง่ ขอดีของนาํ ยาปรับผานุม ทําใหฝนุ ไมเกาะ
อีกดวย
ปดทายกันที่ อาจารยพงศธร ศรีทบั ทิม ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
คณะครุศาสตร หนุมหลอผูรักสุขภาพที่คลายรอนดวยกิจกรรมวายนําซึ่งเรียกวา
ไดทง้ั สุขภาพดีแถมยังไดแชนําเย็นๆ หลีกเลีย่ งกิจกรรมกลางแจง และดืม่ นําเยอะๆ
ชวยผอนคลายความรอนใหกบั รางกาย สําหรับปญหาภัยแลงทีเ่ รากําลังประสบอยู
ตอนนี้อยากเชิญชวนใหทุกคนเห็นความสําคัญและชวยกันรณรงคการใชนําอยาง
ประหยัด เริ่มตนใชนําอยางรูคุณคาจากตัวเราเอง จากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใชนําฟุม เฟอย มาเปนการใชนําอยางรูค ณ
ุ คา ไมปลอยให
นําไหลทิง้ ไปโดยเปลาประโยชนกจ็ ะเปนการประหยัดนํารวมไปถึงคานําไดมากเลย
ทีเดียว
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¹Ò§¸ÑÞÇÃÃ³ ÈÃÕà´ªÐ¡ØÅ ¹ÒÂ¡ÊâÁÊÃºØ¤ÅÒ¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ à»´à¼ÂÇ‹Ò µÒÁ·ÕèÊâÁÊÃ
ºØ¤ÅÒ¡ÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ ä´Œ¹íÒºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºØ¤ÅÒ¡Ã
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÀÒ¤àË¹×Í ¤ÃÑé§·Õè ÷ “µŒ¹à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒà¡ÁÊ” àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òô–òö ¾ÄÉÀÒ¤Á òõõù
³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÊÇÃÃ¤ â´ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¨íÒ¹Ç¹ ÷ ÃÒ§ÇÑÅ
ä´Œá¡‹ ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¢ºÇ¹¾ÒàËÃ´ ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÕÌÒÇÍÅàÅ‹Âº ÍÅªÒÂ ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¡ÕÌÒáªÃºÍÅËÞÔ§
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เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.) นําโดย รศ.ดร.ประพันธ
ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการเปด - ปดเทอมตามอาเซียนและมีมติ
เปนเอกฉันทใหกลับไป เปด - ปดเทอมตามเดิม ตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จะเปด
ภาคเรียนในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๐ ซึง่ มหาวิทยาลัยจะไดนาํ มติดงั กลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการประชุมตอไป

เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดใหเกียรติเปนประธาน
การประชุมสภาวิชาการ ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยมีกรรมการสภาวิชาการจากผูท รงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาการจากคณะ และผูเ กีย่ วของเขารวมการประชุมครัง้ นี้ โดยในการประชุม
ไดมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๕๘, การรายงานผลการดําเนินการ
ตามที่สภาวิชาการมอบหมาย, การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒๕๕๘, การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการขอ
เปลีย่ นแปลงอาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร, การรับรองคุณวุฒเิ พือ่ ประโยชนในการบรรจุ
และแตงตัง้ เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาโปรแกรมบนเครือขายมือถือ Application : REGCMRUAPP
สําหรับ Application ดังกลาวนี้ ไดพฒ
ั นาขึน้ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล เพือ่ ใหผใู ชงานในระบบปฏิบตั กิ าร Andriod
สามารถเขาถึงขอมูลเกีย่ วกับขาวสารประชาสัมพันธดา นงานวิชาการ การตรวจสอบปฏิทนิ วิชาการประจําภาคการศึกษา การตรวจสอบ
ข อ มู ล ส ว นตั ว ของนักศึกษา การตรวจสอบตารางเรียน–ตารางสอบ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึ ก ษาป จ จุ บ ั น
รวมถึงการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาเปนรายภาคการศึกษา ตัง้ แตภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาปจจุบนั ซึง่ ไดดาํ เนินการ
เปดใชงานแลวตั้งแตปลายเดือนเมษายนที่ผานมา และจะไดมีการพัฒนาระบบเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา คณาจารย
และบุคคลทัว่ ไปตอไป
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สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏ พบกันอีกครัง้ กับการเรียนรูเ รือ่ งราวตางๆ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนฉบับ
นี้ยังคงเปนเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติอาเซียนซึ่งเดินทางมาถึงดินแดนแหงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมซึ่งหลอหลอมเชื้อชาติและศาสนาตางๆ เขาดวยกันจนเปนหนึ่งเดียว ประเทศที่ชาวมาเลย
ชาวอินเดีย ชาวจีน และกลุม ชาติพนั ธุท ง้ั หลายอยูร ว มกันอยางสันติสขุ และสามัคคี
ศิลปวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียมีความคลายคลึงกับประเทศอินโดนีเซีย อิทธิพลของศาสนาอิสลามไดแพร
เขามาในแหลมมะละกา เนื่องดวยมาเลเซียมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ จึงสงผลถึงวัฒนธรรมตามไปดวย
มาเลเซียมีรากฐานทางวัฒนธรรมมาจากศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม เชน การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
ชาวมุสลิมมีการฉลองอยางยิง่ ใหญในวันฮารีรายา (ฮารีรายอ) ซึง่ ผูค นจะแตงชุดเสือ้ ผาใหมและออกมาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตั้งแตเชามีการออกไปตระเวนเยี่ยมเยือนญาติพี่นอง สวนเด็กๆ ก็จะไดรับแจกเงินจากญาติ
ผูใ หญซง่ึ วันนีถ้ อื เปนวันหยุดทีส่ าํ คัญของประเทศ นอกจากนีช้ าวมาเลเซียเชือ้ สายจีนยังมีการเฉลิมฉลองตรุษจีน
หรือปใหมจนี มีการไหวบรรพบุรษุ เทศกาลโคมหรือเทศกาลไหวพระจันทรอกี ดวย สวนชาวมาเลเซียเชือ้ สายฮินดู
จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาล “ดีปาวาลีหรือทีปวาลี” ซึ่งเปนเทศกาลแหงประทีปโดยชาวฮินดูจะฉลองเทศกาล
นี้ดวยการสวดมนตขอพร และยังมีเทศกาล “ไทปูซัม” ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระขันธกุมารหรือพระมุรุกัน
เทพแหงสงครามตามตํานานของชาวฮินดูเชือ้ สายทมิฬ ซึง่ จะจัดงานเฉลิมฉลองกันในเดือน ๑๐ ตามปฏิทนิ ทางจันทรคติ
ขอขอบคุณขอมูลจาก
วารสารวัฒนธรรม ปท่ี ๕๒ ฉบับพิเศษประชาคมอาเซียน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพประกอบจาก http://myantalogy.blogspot.com/
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สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏทุกทานคะ รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา
ในครั้งนี้กลับมาพบกันดวยเรื่องของสุขภาพ หลายทานคงเคยพบปญหา
ดานสุขภาพ ทัง้ อาการของโรคระบบทางเดินหายใจจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศ แตอาการทีพ่ บบอยคงหนีไมพน อาการ “ปวดศีรษะ”
หลายทานมักบรรเทาอาการนี้ดวยการรับประทานยาแกปวดโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ยารักษาโรคไมเกรน แตทราบหรือไมวา ยาดังกลาว หากรับประทาน
ทั้งที่ไมไดเปนโรคนี้อาจสงผลอันตรายถึงแกชวี ติ ไดเลยทีเดียว พิงคราชภัฏ
มีเรือ่ งนีม้ าฝากทานผูอ า นคะ
Ergotamine เปนยาที่ใชสําหรับรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน ออกฤทธิ์ในการรักษาอาการปวดศีรษะโดยการกระตุนตัว
รั บ ของสารสื ่ อ ประสาทซีโรโทนิน (serotonin) ชนิด ๑B และ ๑D (๕-HT๑B และ ๕-HT๑D) ซึ่งสงผลใหหลอดเลื อ ดที ่ ข ยายตั ว
ผิดปกติเกิดการหดตัวลงและทําใหอาการปวดศีรษะหายไปในที่สุด
การใชยา ergotamine สําหรับรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนจะตองใชเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเทานั้น หามใชติดตอกัน
ทุกวันเพื่อปองกันอาการปวดศีรษะไมเกรนเด็ดขาด ขนาดการรับประทานยาที่เหมาะสม คือ รับประทานเมื่อมีอาการปวดศีรษะ
ไมเกรนในครั้งแรก ๑ หรือ ๒ เม็ด จากนั้นทุกๆ ครึ่งชั่วโมงหากอาการไมดีขึ้นสามารถรับประทานซําอีกครั้งละ ๑ เม็ด แตหาม
รับประทานเกิน ๖ เม็ดตอวัน และหามรับประทานยาเกิน ๑๐ เม็ด ตอสัปดาห เนื่องจากหากรับประทาน ergotamine ในปริมาณ
ที่มากกวานี้อาจทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น รวมทั้งมีอาการเจ็บหนาอก คลื่นไส อาเจียนมากกวาเดิมได
Ergotamine เปนยาที่ใชเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดศีรษะกําเริบเทานั้น แตผูปวยบางรายกลับรับประทานยา ergotamine
ติดตอกันทุกวันเพื่อปองกันไมใหมีอาการปวดศีรษะไมเกรน ซึ่งถือวาเปนการใชยาอยางผิดวิธีที่อาจสงผลเสียรุนแรงตอชีวิตของ
ผูปวยได การรับประทานยา ergotamine ติดตอกันไปเรื่อยๆ จะสงผลทําใหผูปวยมีความดันโลหิตสูงขึ้น และเสี่ยงตอการเกิด
หลอดเลือดในสมองแตก หรือ หัวใจวายได โดยเฉพาะผูปวยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอยูแลว
นอกจากนี้ในระหวางที่ผูปวยรับประทานยา ergotamine ติดตอกันทุกวันนั้น หลอดเลือดแดงที่ผิดปกติจะถูกยา ergotamine
ทํ าให ห ดตั ว อยู  ต ลอดเวลาซึ่งผูปวยจะไมมีอาการปวดศีรษะไมเกรนเลย แตเมื่อใดที่หยุดรับประทานยาหลอดเลื อ ดดั ง กล า วจะ
ขยายตัวอยางมากและทําใหผูปวยเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนอยางรุนแรง
ผูปวยที่หามใชยา ergotamine ไดแก
 ผูที่มีประวัติแพยา ergotamine หรือสารที่เปนอนุพันธของ ergot alkaloid
 ผูปวยที่มีประวัติหลอดเลือดแดงสวนปลายอุดตัน (peripheral arterial disease)
 ผูปวยที่มีความบกพรองในการทํางานของตับ และไต
 ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (angina)
 ผูปวยความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไมได
 ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis)
 ผูหญิงตั้งครรภ (ทุกไตรมาส)
รูอยางนี้แลว หยุดการใชยาอยางผิดวิธีเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/
ภาพประกอบจาก Internet
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รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําคณะผูบริหาร
คณาจารยพ รอมดวยบุคลากรและนักศึกษา รวมพิธที าํ บุญ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ ๙๙ รูป พิธบี วงสรวง
พระพิฆเนศวร และสืบชะตาหลวง พิธีสักการะพระบรม
สารีริกธาตุ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย
และบวงสรวงพระพิฆเนศวร รุน ๙๐ ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และพิธบี วงสรวง
พระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑป พระพิฆเนศวร พิธีทําบุญ
ทักษิณานุปทานแกผูลวงลับ ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล
และพิ ธ ี ม อบรางวั ล พระพิ ฆ เนศวร รางวั ล บุ ค ลากร
ผูมีจรรยาบรรณดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เนื่องใน
โอกาสวั น ครบรอบวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม ประจําป ๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และรางวั ล นั ก กี ฬ าผู  ท ํ า ชื ่ อ เสี ย งให ก ั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยเวียงบัว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เพื่อรําลึกถึงคุณูปการของผูมีพระคุณ
และบู ร พคณาจารย ที่ ร ว มก อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหมรวมทัง้ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล รําลึกถึงความสําคัญ
ของวันแรกทีไ่ ดมกี ารเปดรับนักเรียนเขาอยูป ระจําการครัง้ แรก

จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๒ ถ.ชางเผือก ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ๔๐๓๐๐ โทรศัพท ๐ – ๕๓๘๘-๕๓๙๕-๗
โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๕๓๙๘ เว็บไซต : www.public.cmru.ac.th
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี

กองบรรณาธิการ
นราธิป ปากหวาน

อาจารยถนัด บุญชัย รองอธิการบดี

สุกัญญา แกววรรณ

พัชริดา เขียวขุนเนิน

คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการกองกลาง

เสาวลักษณ สามแกว

วัชระ ไทยบัณฑิตย

