
     Vol.2 Issue 1, JUL-AUG, 2018 
Chiang Mai Rajabhat University Library Free





Nobody has Wisdom if he 
does not know the Dark.

ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจาก 
การได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

H.Hesse
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   สวัสดีเดือนแห่งมรสุมที่ท�ำให้เกิดฝนตกหนัก
อย่ำงต่อเนื่อง หนักบ้ำง เบำบ้ำง ขอให้ทุกคนรักษำสุขภำพ 
กันด้วยนะคะ นิตยสำรเพลินฉบับนี้ขอร่วมเฉลิมฉลอง 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ซึ่งตรงกับ 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2561 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 
ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เป็นอย่ำงมำก เนื่องด้วยเสด็จพระรำชทำนปริญญำบัตร 
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ
เป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ชำวรำชภัฏ ฯ จึงน้อมใจ 
ท�ำงำนเพื่อถวำยพระองค์ท่ำนอย่ำงเต็มพละก�ำลัง
และควำมสำมำรถ
   เพื่อสนองพระรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
รำชกำลที่ 10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ก�ำหนด
ยทุธศำสตร์หลักในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็น 
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลัย 
มุ่งที่จะสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่จำกกำรวิจัย ประยุกต์
ใช้งำนวิจัยในกำรพัฒนำท้องถิ่น และน�ำองค์ควำมรู้
ที่ได้ไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร 
วิชำกำร เพื่อช่วยเหลือชุมชน และพัฒนำท้องถิ่น 
ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     
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กำรจัดท�ำแผนควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในและ
กำรประกันคุณภำพส�ำนักหอสมุด ประจ�ำปี 2561
   ส�ำนักหอสมุดจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท�ำ
แผนควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในและกำรประกันคุณภำพ 
ส�ำนักหอสมุด ประจ�ำปี 2561 โดยอำจำรย์พรรณิศำ
ค�ำภูเวียง หัวหน้ำส�ำนักแผนและประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น ในวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 
ณ ห้องประชุมเอื้องสำยเชียงใหม่ ชั้น 8 อำคำรส�ำนักหอสมุด

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ฐำนข้อมูล 
Business Source Ultimate พร้อม Harvard 
University e-Books
       ส�ำนักหอสมุดจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ฐำนข้อมูล
Business Source Ultimate พร้อม Harvard University 
e-Books และกำรใช้ฐำนข้อมูลวำรสำร วิทยำกรโดย 
คุณมนทกำนติ จันทรวรินทร์ จำกบริษัท EBSCOhost และ 
นำงสำวสุรดำ ปฐวีวิจิตร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่
6 กรกฎำคม 2561 ณ ห้อง INC21 อำคำรส�ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ 

โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด (Library Orientation) 
และ SMART User 
   ส�ำนักหอสมุดจัดโครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
(Library Orientation) ในหัวข้อกำรใช้ห้องสมุดส�ำหรับนักศึกษำ
ระดับมหำวิทยำลัย กำรใช้งำนระบบสืบค้น OPAC กำรใช้ 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกำรเขียนรำยกำรบรรณำนุกรม 
(Zotero) ในระหว่ำงวันที่ 2-3 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องสมุด 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน และหัวข้อกำรแนะน�ำกำรใช้ห้องสมุด 
และกำรใช้งำนระบบสืบค้น OPAC ในวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 
ณ ห้อง 26073 ชั้น 7 อำคำรส�ำนักหอสมุด
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กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักหอสมุด  
ครั้งที่ 5/2561   
   ส�ำนักหอสมุดจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักฯ
ครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ สิงฆรำช 
รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธำน 
พร้อมด้วย คณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักหอสมุด และผู้บริหำร 
ส�ำนักฯ เข้ำร่วมกำรประชุม วันที่ 12 กรกฏำคม 2561
เวลำ 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำรเอนกประสงค์ 
ด้ำนภำษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ 
ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุดได้พำคณะกรรมกำร
ประจ�ำส�ำนักฯ เยี่ยมชมพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่งำนประจ�ำ
(Routine to Research : R2R)
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักหอสมุด เป็นประธำนเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่อง กำรพัฒนำงำนวิจัยสู่งำนประจ�ำ (Routine to Research :
R2R) โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธำรำพิทักษ์วงศ ์
รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงใหม่ ในวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 เวลำ 8.30 น. – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมเอื้องสำยเชียงใหม่ ชั้น 8 อำคำรส�ำนักหอสมุด

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำท้องถิ่น
   ส�ำนักหอสมุดได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูบรรณำรักษ์ ภำยใต ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่น 
ณ โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้ำนเมืองงำม และโรงเรียน 
บ้ำนสุขฤทัย ต�ำบลท่ำตอน อ�ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 12 - 13  กรกฎำคม  2561
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NEW RELEASES! in CMRU LIB.  BY ธญา ตันติวราภา

ผูแ้ตง่ : ฝ่ำยวชิำกำร สถำพรบุค๊ส ์
ส�ำนักพิมพ์ : มันตรำ
     
 
   หนังสือ “สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
พระผู้เป็นแสงสว่ำงกลำงใจไทย” เล่มนี้ 
ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระรำช- 
ประวัติ พระรำชพิธี พระรำชกรณียกิจ 
และพระอัจฉริยภำพด้ำนต่ำง ๆ ของ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร รวมถึงประมวล 
พระรำชด�ำรัส พร้อมพระบรมฉำยำ-
ลักษณ์ที่หำชมได้ยำก ซึ่งจะเป็นบันทึก 
ประวัติศำสตร์หน้ำใหม่แก่ชำวไทย 
สู่แผ่นดินพระมหำกษัตริย์พระองค์ใหม่ 
แห่งสยำมประเทศ

ผู้แต่ง : วิระยะ ฤำชัยพำณิชย์ 
ส�ำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
   

กำรพยำกรณ์ด้วยศำสตร์แห่งโหร 
โดยเฉพำะดวงเมืองของประเทศชำต ิ
ในยุคสมัยหนึ่ง ๆ นั้น แนบแน่นกับวิถี 
ชีวิตของคนไทยมำช้ำนำน ถือเป็นทั้ง 
“ศำสตร์” และ “ไสยลึกลับ” ที่ยำก
จะพิสูจน์ได้ หนึ่งในค�ำพยำกรณ์
สมัยโบรำณได้พยำกรณ์เอำไว้ ดัง
ปรำกฏว่ำ “สยำมจะก้ำวสู่ทำงแห่ง 
เป็นชำววิไลในยุคสมัยรัชกำลที่ 10 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” จึงกลำยเป็น 
สิ่งที่ก่อให้เกิดค�ำถำมข้ึนมำอีกคร้ัง
ในสังคม ในยุคผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน 
ว่ำจะเป็นจริงหรือไม่? เพรำะอะไร? 
ท�ำไม? จึงมีทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อใน
ค�ำพยำกรณ์ดังกล่ำว

ผูแ้ตง่ : พนิจิ จนัทร
ส�ำนกัพมิพ ์ : ปญัญำชน

     
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพระบรม- 
ฉำยำลักษณ์ และพระรำชประวัติ “สมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร- 
เทพยวรำงกูร” พระมหำกษัตริย์รัชกำล 
ที่ 10 แห่งรำชวงศ์จักรี ตั้งแต่เมื่อครั้ง 
ทรงพระเยำว์ พระรำชพิธีสมโภชเดือน 
และขึ้นพระอู่ ด้ำนกำรศึกษำ พระรำชพิธี 
ทรงผนวช พระรำชกรณียกิจในพื้นที่ 
ทุรกันดำร พระอัจฉริยภำพในด้ำนต่ำง ๆ 
พร้อมทั้งภำพพิธีกรำบบังคมทูลเชิญ 
เสด็จขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ 
สืบรำชสันตติวงศ์ เพื่อให้ปวงชนชำวไทย 
ได้ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ ภำยในเล่ม 
พิมพ์สี่สีอย่ำงดี ภำพขนำดใหญ่ ชัดเจน 
ควรค่ำแก่กำรสะสมเป็นอย่ำงยิ่ง

8 Plearn
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Most Popular Book CMRU LIB. BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ชื่อเรื่อง : ทศชำติชำดก
ผู้แต่ง : ชำดก
เลขเรียกหนังสือ : 294.318 ช42ท 2550
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2
เนื้อหำโดยสังเขป : 
     เปิดพุทธต�ำนำนนิทำนชำดกสองภำษำ ประกอบด้วยภำพสี่สีสวยงำม 
เรื่องรำวกำรเสวยพระชำติของพระพุทธเจ้ำทั้ง 10 ชำติ เพื่อควำมสงบสุข 
แห่งมวลมนุษย์ทั้งหลำย สอดแทรกข้อคิด คติธรรม ที่จะน�ำพำชีวิตไปสู่ควำมสุข
อย่ำงแท้จริง ส�ำหรับส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน ตลอดจน
พุทธศำสนิกชนทั่วไป ให้ตั้งมั่นอยู่ในควำมดี

ชื่อเรื่อง : ไวยำกรณ์จีนกลำง ว่ำด้วยค�ำและประโยค
ผู้แต่ง : นพพิชญ์ ประหวั่น
เลขเรียกหนังสือ : 495.15 น166ว 2559
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 3
เนื้อหำโดยสังเขป : 
     สำมำรถใช้เรียนรู้รูปประโยค ส่วนประกอบของประโยคชนิดต่ำงๆ 
ที่ประกอบกันเป็นประโยค ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถแปลประโยคได ้
คล่องขึ้น สำมำรถสร้ำงประโยคเองได้โดยอำศัยรูปแบบประโยคต่ำงๆ 
ในหนังสือเป็นแนวทำง

ชื่อเรื่อง : มรดกทำงวัฒนธรรม 'ภำคเหนือ'
ผู้แต่ง : วิมล จิโรจน์พันธุ์
เลขเรียกหนังสือ : 306.09593 ว367มน 2551
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2
เนื้อหำโดยสังเขป : 
     มรดกทำงวัฒนธรรม เป็นตัวบอกถึงพัฒนำกำรของสังคมอันเป็นรำกฐำน 
ควำมเจริญของท้องถิ่นที่มีควำมส�ำคัญ เยำวชนควรอนุรักษ์และสืบทอดไว้ 
ปลูกฝังควำมรัก ควำมเข้ำใจเรื่องรำวในท้องถิ่น ประกอบไปด้วย โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ แหล่งโบรำณคดี แหล่งประวัติศำสตร์ จิตรกรรม หัตถกรรม 
ประติมำกรรม กำรละเล่นและนำฏศิลป์
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MATICHON E-LIBRARY 
สามารถใช้งาน  

Matichon e-Library  
http://www.lib.cmru.ac.th 

เมนู e-Clipping 
Username: ARIT  
Password: ARIT   

 

 

Matichon e-Library 

ส ำนักหอสมุด ให้บริกำรฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำว โดยกำรบอกรับ
ฐำนข้อมูล Matichon e-Library เป็นฐำนขอ้มูลที่จัดเก็บกฤตภำคข่ำว
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่ำ 17 ปี จำกแหล่งข้อมูลหนงัสือพิมพ์ที่
ผลิตในประเทศไทยกว่ำ 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ 
แบ่งย่อยเป็นหัวเร่ืองกว่ำ 140 หัวเร่ือง  

Library Tip         by Thitiga Asakit     

การก่อสร้างและพัฒนาท่ีดิน/ธุรกิจ

รับเหมา/การออกแบบตกแต่ง 

อุตสำหกรรมและกำรบริกำร 

กำรคมนำคม/กำรขนส่ง/กำรส่ือสำรโทรคมนำคม 
เกษตรกรรม 

ทรัพยำกร/เหมืองแร่/พลังงำน 

เศรษฐกิจและกำรเงนิ 

อื่นๆ 

กำรเมือง 
ภำษำและสื่อสำรมวลชน/ศิลปวฒันธรรม 

วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 
เบ็ดเตล็ด พิเศษ 

 หมวดหมู่ 12 หมวด 



ใช้งานถูกโซน ทุกคนถูกใจ 
ส านักหอสมุดร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการใช้งานพืน้ที่หอ้งสมุดอย่างถูกวัตถุประสงค์ 

CMRU Library Zoning 

11Plearn
Play & Learn

N ew Sevices in CMRU LIB. 
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โดย ผศ. ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม

ราชภัฏเชียงใหม่น้อมน�าพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  “.... ข้ำพเจ้ำได้ไปพระรำชทำนปริญญำบตัรแก่บณัฑิตมหำวทิยำลยัรำชภฏัต่อเนือ่งมำเป็นเวลำกว่ำ   30  ปีแล้ว 
ท�ำให้รู้สึกมีควำมสุขและผูกพันกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหลำยอย่ำงมำก ไปทุกครั้งก็มีควำมสุข อยำกให ้
ทุกคนมีก�ำลังใจที่จะท�ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏของเรำ เป็นประโยชน์กับประชำชน   เป็นประโยชน์ต่อภูมิภำค 
และท้องถิ่นจริง ๆ  จัง ๆ  ใน เรื่องกำรด�ำรงชีวิต ในเรื่องควำมรู้ทั่วไป และข้อส�ำคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดี 
ที่เห็นประโยชน์แก่ชำติ ศำสนำ พระมำหำกษัตริย์ และสังคม คิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบัน 
ที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนำประเทศได้อย่ำงยิ่ง ถ้ำหำกตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมำก ๆ จะเป็น

สถำบันหลักที่พัฒนำประเทศ และประชำชนได้อย่ำงมำก ...” 

พระรำชด�ำรัสสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน

     พระรำชด�ำรัสในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำตลอดระยะเวลำ
กว่ำ 30 ปี พระองค์ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และทรงสนพระทัยระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
โดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภำพของสถำบันอุดมศึกษำอันเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ และทรงเข้ำพระทัย
อย่ำงลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นแหล่งควำมรู้วิชำกำร 
แห่งกำรพัฒนำท้องถิ่น พระองค์จึงได้ทรงมอบพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำผ่ำนองคมนตรี  “...ให้แนะน�ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ให้ท�ำงำนให้เข้ำเป้ำในกำรยกระดับกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นในท้องที่ตน...” มหำวิทยำลัยรำชภัฎทั่วประเทศจึงได้มีกำรปรับ 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎ  “ใหม่” ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งได้น้อมน�ำพระบรมรำโชบำยดังกล่ำว มำเป็น
หัวใจส�ำคัญและยุทธศำสตร์หลักในกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งให้มหำวิทยำลัยรำชภัฎ ทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสำมำรถเป็น
“แกนน�ำ” ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนผลิตและพัฒนำครู และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นอย่ำงดี 
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่รู้สึกซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้น้อมน�ำพระรำโชบำย มำเป็นยุทธศำสตร์หลัก
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำรน�ำองค์ควำมรู้
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่มำต่อยอดเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ เช่น
     1. โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน กำรแก้ปัญหำ และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของท้องถิ่น สังคมและชุมชนมีควำมเข้มแข็ง เน้นกำรพัฒนำพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยดูแล เช่น โป่งแยง โป่งสมิ ปำงหมู 
ดอยแสง แม่สำมแลบ เป็นต้น
     2. โครงกำรผลิตและพัฒนำครูสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นโครงกำรที่เน้นกำรพัฒนำบัณฑิตคณะครุศำสตร์ให้มีควำมเป็นครู
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ หลักสูตร Pre-university เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำจิตวิญญำณครูและจิตวิญญำณ
แห่งควำมเป็นมนุษย์ เพื่อพัฒนำคุณสมบัติ และคุณลักษณะส�ำคัญแห่งควำมเป็นนักศึกษำวิชำชีพครู เพื่อพัฒนำทักษะพื้นฐำน
ในกำรด�ำรงชีวิตและในกำรด�ำเนินชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู เพื่อพัฒนำทักษะพื้นฐำนส�ำหรับกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
เพื่อพัฒนำมโนมติ (Concept) ที่ถูกต้องของสำระส�ำคัญๆ เกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำวิชำชีพครู อีกทั้งกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่งเสริมสร้ำงพิสัยทั้ง 4 ให้แก่นักศึกษำ ดังนี้
 2.1 โครงกำรที่มุ่งพัฒนำพิสัยสุปฏิปันโน (ประพฤติดี ปฏิบัติดี) ประกอบด้วย โครงกำรอำหำรเลี้ยงชีพ โครงกำรผลิตภัณฑ ์
ท�ำควำมสะอำด โครงกำรท�ำดี มีจิตสำธำรณะ และโครงกำรกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำงด้ำนจิตใจ
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เขตพื้นที่

อ�ำเภอแม่อำย

เขตพื้นที่

อ�ำเภอแม่ออน

 2.2 โครงกำรที่มุ่งพัฒนำพิสัยสุวิชำโน (ควำมรู้ดี) ประกอบด้วย โครงกำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
โครงกำรงำนอำชีพส�ำหรับครูประถมศึกษำ โครงกำรเปิดโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำทักษะกำรวัดผล และกำรวิจัย
ทำงกำรศึกษำ โครงกำรภูมิปัญญำและแหล่งกำรเรียนรู้ชุมชน โครงกำรกำรเขียนเว็บไซต์ โครงกำรกำรจัดควำมรู้โดยใช้บล็อก 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรเขียนและกำรประเมินโครงกำร โครงกำรอบรมกำรผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โครงกำร 
อบรมกำรสอนคณิตศำสตร์ด้วยวิธีบูรณำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ โครงกำรอบรมทักษะกำรสื่อสำรภำษำจีน โครงกำรอบรมทักษะ 
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และโครงกำรอบรมทักษะกำรคิด
 2.3 โครงกำรที่มุ่งพัฒนำพิสัยสุสำสโน (สอนดี) ประกอบด้วย โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรเรียน 
ด้วยกระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน โครงกำรครูต้นแบบกำรสอนครู
 2.3 โครงกำรที่มุ่งพัฒนำพิสัยสุปชำโน (พลเมืองดี) ประกอบด้วย โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน โครงกำรอบรม 
กำรปฐมพยำบำล โครงกำรพัฒนำห้องเรียนและห้องสมุดคุณภำพ

ภำพที่ 1 พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
ในโครงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น (งำนประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 2561)

     2. โครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่น เป็นโครงกำรที่ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ สร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยท�ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ในกำรน�ำองค์ควำมรู้วิชำกำร ควำมเชี่ยวชำญบุคลำกร ไปช่วยแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และเพื่อส่งเสริมให้คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงในกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
และสถำนศึกษำ โดยมี โรงเรียนเป้ำหมำยซึ่งเป็นโรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนขยำยโอกำส จ�ำนวน 20 โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร

• โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้ำนท่ำตอน)  อ.แม่อำย 

• โรงเรียนบ้ำนถ�้ำ             อ.เชียงดำว 

• โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย             อ.สันทรำย 

• โรงเรียนบ้ำนเมืองกลำง             อ.จอมทอง 

• โรงเรียนวัดดอนชื่น  อ.ดอยหล่อ 

• โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ำ   อ.สันก�ำแพง 

• โรงเรียนบ้ำนตำลเหนือ              อ.ฮอด 

• โรงเรียนบ้ำนแม่สำว   อ.แม่อำย 

• โรงเรียนบ้ำนเวียงฝำง  อ.ฝำง 

• โรงเรียนบ้ำนปำกเหมือง             อ.สำรภี 

• โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

• โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย

• โรงเรียนบ้ำนสุขฤทัย

• โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้ำนเมืองงำม

• โรงเรียน ตชด. ศึกษำนำรีอนุสรณ์ 3

• โรงเรียนทำเหนือวิทยำ

• โรงเรียนบ้ำนแม่ตะไคร้

• โรงเรียนวัดห้วยทรำย

• โรงเรียนวัดดอนชัย

• โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2
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     ก่อนกำรด�ำเนินโครงกำรได้มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (Situational analysis) เพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
โรงเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทรำบปัญหำที่แท้จริง หลังจำกนั้นคณะและหน่วยงำนสนับสนุนภำยในมหำวิทยำลัยต่ำงระดมองค์ควำมรู ้
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและกำรแก้ปัญหำในท้องถิ่นอย่ำงตรงเป้ำหมำย ตรงกับควำมต้องกำร แบบบูรณำกำรภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
หลำยโครงกำร เช่น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรด�ำเนินโครงกำรกำรเพำะเห็ดและกำรเลี้ยงไก่ ส�ำนักหอสมุดด�ำเนินโครงกำรกำรอบรม
ครูบรรณำรักษ์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรท�ำเบเกอรี คณะครุศำสตร์ด�ำเนินโครงกำร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบคละชั้นและกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ภำควิชำภำษำอังกฤษด�ำเนินโครงกำรเทคนิคกำรสอน
ภำษำอังกฤษ และภำควิชำภำษำไทยด�ำเนินโครงกำรกำรจัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เป็นต้น 

     3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ท�ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ และ
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
 โรงเรียนทำเหนือวิทยำ   อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9  อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนบ้ำนห้วยตอง   อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง   อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง  สำขำบ้ำนแม่สะต็อบ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนบ้ำนโม่งหลวง   อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนบ้ำนขุนแปะ   อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนมัธยมกัลยำนิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยำนิวัฒนำ จ.เชียงใหม่
 โรงเรียนบ้ำนอมพำย   อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 โรงเรียนศิษย์เก่ำศิริรำชบ้ำนดง  อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

     4. โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 9 หมู่บ้ำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ท�ำข้อตกลงร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้ำนเป้ำหมำย จ�ำนวน 9 หมู่บ้ำน ดังต่อไปนี้ 
 หมู่ 5 (บ้ำนถ�้ำ) ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว
 หมู่ 7 (บ้ำนศรีดอนชัย) ต.เวียง อ.ฝำง
 หมู่ 6 (บ้ำนแม่ฮ่ำง) ต.แม่สำว อ.แม่อำย
 หมู่ 7 (บ้ำนสันเหนือ) ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง
 หมู่ 5 (บ้ำนแม่แก๊ดน้อย) ต.ป่ำไผ่ อ.สันทรำย
 หมู่ 8 (บ้ำนไร่ดง) ต.ขัวมุง อ.สำรภี
 หมู่ 11 (บ้ำนเมืองกลำง) ต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง
 หมู่ 2 (บ้ำนเหล๋ำป๋วย) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
 หมู่ 8 (บ้ำนท่ำหนองหลวง) ต.บ้ำนตำล อ.ฮอด 

     จำกกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์หลักตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 นั้น นอกจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่จะได้สนองพระมหำกรุณำธิคุณแล้ว ยังท�ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นมหำวิทยำลัย
เพื่อท้องถิ่น นั่นคือเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภำพ เป็นแหล่งควำมรู้วิชำกำร และเป็นศูนย์รวมแห่งกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง

ข้อมูลจำก
ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ. (2561). แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของ มรภ. เพื่อสนองพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำใน 
       สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ร.10. สืบค้นจำก http://www.op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/Goverment-Policy-King_10.pdf
ร.10 ทรงแนะม.รำชภัฎยกระดับกำรศึกษำพัฒนำท้องถิ่น. (2560, 10 พฤษภำคม). สืบค้น โพสต์ทูเดย์  
       จำก https://www.posttoday.com/social/g
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 By นิตยา ทองนาGreen @ Heart reen HeartG
    เนื่องด้วยในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ถือได้ว่ามีวันส�าคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยเป็นเดือนที่มีวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 Green @ Heart จึงขอน�าเรื่องราวของพรรณไม้ประจ�าพระองค์ มาบอกกล่าวให้กับคุณผู้อ่าน
ทุกท่านได้รับทราบกัน ส�าหรับพรรณไม้ประจ�าพระองค์ในรัชกาลที่ 10 นั้น มีชื่อว่า “ ต้นรวงผึ้ง ” 

ท�าไม “ต้นรวงผึ้ง” ถึงเป็น พรรณไม้ประจ�ารัชกาลที่ 10
   ต้นรวงผึ้ง มีดอกสีเหลือง : สีเหลืองเป็นสีที่ตรงกับ 
วันพระราชสมภพ (วันจันทร์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) 
วันผลิดอกอยู่ในช่วงเดือนพระราชสมภพ : ดอกรวงผึ้ง ผลิดอก 
ออกสีเหลือง บานสะพรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ทรงปลูก : หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ 
กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้ง 
พระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทน แห่งพระองค์ท่านเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่ราษฎร

    ในปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจจากราษฎร น�ามาปลูกเพาะพันธุ์กันมากขึ้นและสร้างรายได้ในอนาคตได้ แต่ก็มีข้อควร 
ต้องระวังบ้าง เพราะต้นรวงผึ้งมีลักษณะตามช่ือคือ มักมีผึ้งมาตอมเมื่อตอนออกดอกคราวละมาก ๆ จึงควรต้องระวังให้ด ี
อีกทั้งมีระยะเวลาในการออกดอกค่อนข้างสั้น และถ้าเป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ก็อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเริ่มออกได้ นอกจากนี ้
ยังต้องการพ้ืนที่ปลูกค่อนข้างมากด้วย ดังนั้นอาจไม่เหมาะส�าหรับผู้คิดเพาะปลูกในระยะเวลาสั้น ๆ แต่เหมาะจะอนุรักษ์ไว้
ในระยะยาวมากกว่า

   Green @ Heart อยากให้ผู้อ่านทุกท่าน
หันมาให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้กันมากขึ้น 
เพราะต้นไม้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต
ของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน เรามาช่วยกัน  
“เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อทุกชีวิต” กันเถอะค่ะ

ภำพที่ 1 ดอกรวงผึ้ง (แคมปัสสตำร์ดอทคอม, 2560)

ข้อมูลจำก  
  คลำยร้อนให้โลก(ที่)รัก. ส�ำนักงำนสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร. สืบค้นจำก http://203.155.220.174/pdf/cmcSingleManual.pdf
  ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจ�ำพระองค์ รัชกำลที่ 10 | ต้นไม้ประจ�ำรัชกำล. (2559, 6 ธันวำคม). แคมปัสสตำร์ดอทคอม.  
 สืบค้นจำก https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/43786.html
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BY วรัฏฐา กัวตระกูล

FUKU MATCHA 

 เเบรนด์ขายเครื่องดื่มและไอศกรีมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยเมื่อปี 2017 
ที่ผ่านมา ให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติชาเขียวต้นต�าหรับที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นข่าวดี
ของเราขาวเชียงใหม่ ที่ “ฟุกุ มัทชะ” ได้มาเปิดสาขาใหม่ 
 ฟุกุ มัทชะ ร้านที่เต็มไปด้วยเมนูชาเขียวประเภทต่าง ๆ จากชาเชียวชั้นดี อย่าง “มัทชะ” ชาที่ท�ามาจาก
ใบชาเซนฉะบดละเอียดมีสีเขียวเข้ม มักนิยมน�ามาท�าเป็นขนม เครื่องดื่ม และ “โฮจิชะ” ชาค่ัวถ่านไม้ไผ่สูตรดั้งเดิม
มีกลิ่นหอม รสชาติฝาดน้อย เหมาะส�าหรับทุกวัย 

ไอศกรีมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น
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 เมนู “เกียวโตมัทชะ ซอฟท์ศรีมชาเขียวมัทชะ ใส่ถั่วแดง 
อาซูกิ และไข่มุกน�้าผึ้ง” ตัวซอฟท์ครีมและน�้าชาเขียวมัทฉะ 
มีรสชาติกลอมกล่อม ไม่หวาน แต่ตัวถั่วแดงบดจะมีรสชาติหวาน 
เล็กน้อย ส่วนตัวไข่มุกนั้นต้องยอมรับว่าทางร้านต้มได้สุกก�าลังดี 
ไข่มุกมีความหนึบหนับ เคี้ยวได้เพลิน ๆ ซึ่งโดยรวมแล้วเมนูนี้ 
พอทานทุกอย่างรวมกันถือว่าลงตัวเป็นเมนูที่ทุกคนไม่ควรพลาด

 เมนูที่ไม่ควรพลาดเลยคือเกียวโตซอฟท์ครีม เกียวโตชาเขียวมัทชะนมสด เกียวโตพุดดิ้ง และ นอกจากนี้
ฟุกุ มัทชะ ยังมีเมนูชานมแบบต่าง ๆ ไว้ให้เลือกดื่มกันตามใจชอบอีกด้วย เช่น เกียวโตแบลคมิลค์ที เกียวโตชา 
รสผลไม้ เฟรชมิลค์  และยังสนุกกับการเติมท็อปปิ้งต่าง ๆ ลงไปบนไอศกรีมหรือชานม เช่น ถั่วแดงอาซูกิ เจลลี่ชาเขียว 
เฉาก๊วย เป็นต้น

 อีกเมนูหนึ่งที่ถือเป็นจุดเด่นประจ�าร้าน “ซอฟท์ครีม
ชานม” สูตรต้นต�าหรับจากญี่ปุ่นและเป็นที่แรกในประเทศไทย 
ตัวซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน มีกลิ่นหอมของชานมอ่อน ๆ หากหลับตา 
และลองเคี้ยวไข่มุกไปพร้อม ๆ กัน แทบแยกไม่ออกว่าก�าลังทาน
ไอศครีมหรือชานมไข่มุกกันแน่

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น 4 หน้าลิฟท์แก้ว โซนเครื่องเล่นเด็ก

11:00 - 21:15 น.

091-739-4444

Fukumatcha.Airport

OMG
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BY อรวรา ใสค�า
- “ ครั้งหนึ่ง...ฉันเคยรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ” -

   นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นที่บัณฑิตและมหำบัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้ำรับ 
พระรำชทำนปริญญำบัตรจำกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
   เรำมำย้อนควำมรู้สึกตอนที่ศิษย์เก่ำจำกรั้วเหลืองด�ำ เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรกันดีกว่ำ ว่ำพวกเขำ
ยังจ�ำควำมรู้สึก หรือเหตุกำรณ์ควำมประทับใจที่เกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด

    เริ่มต้นที่น้องปอ นำงสำวปนัดดำ สมมะเวียง ศิษย์เก่ำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำจิตวิทยำ 
องค์กำร บัณฑิตรุ่น 52 ปัจจุบันท�ำงำนต�ำแหน่งธุรกำรกำรเงิน 
โรงเรียนใบบุญล�ำพูน เล่ำถึงควำมรู้สึกของตนว่ำ กำรที่ได้
เห็นตัวเองและเพื่อนที่เรียนมำด้วยกันได้รับพระรำชทำน 
ปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เป็นภำพ 
แห่งควำมประทับใจมำกที่สุดในชีวิต รู้สึกภำคภูมิใจ ตื้นตันใจ 
และตื่นเต้น

ปอ
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   เช่นเดียวกับควำมรู้สึกของนำงสำวหฤทัยรัตน์ เขียวลิ 
หรือน้องเปีย ศิษย์เก่ำจำกสำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปัจจุบันท�ำงำนอยู่
ฝ่ำยผลิต บริษัท K.E.C จ�ำกัด ที่มีควำมประทับใจตอนขึ้นรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์ของสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
รู้สึกดีใจที่สำมำรถมำถึงจุดที่เรียนจบได้ และมีควำมภูมิใจ 
ในควำมส�ำเร็จอีกหนี่งก้ำวที่ส�ำคัญของชีวิต

  

   มำฟังอีก 1 ควำมรู้สึกของศิษย์เก่ำจำกสำขำวิชำ 
สำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสัมคมศำสตร์
น้องไปร์ นำยอธวัช มำผำบ ปัจจุบันท�ำงำนที่บริษัท Index
Living Mall สำขำเชียงใหม่ ต�ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ Invoice
เล่ำให้เรำฟังว่ำรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ เพรำะเป็นบัณฑิตรุ่นแรก 
ที่ได้เข้ำรับปริญญำบัตรกับในหลวงรัชกำลที่ 10 สิ่งที่ 
ประทับใจต่อกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในครั้งนั้น 
คือกำรได้ยินพระองค์ทรงตรัส ค�ำว่ำ ยินดี ให้กับบัณฑิต
ทุก ๆ คน จึงท�ำให้รู้สึกภูมิใจในควำมส�ำเร็จของตัวเอง

   
    
   นอกจำกนี้นำงสำวอนิษำรัตน์ จ�ำปำโชค หรือน้องแคท
ศิษย์เก่ำจำกสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว ยังได้เล่ำถึงควำมรู้สึกว่ำ 
ดีใจและตื่นเต้น และยังเล่ำถึงควำมประทับที่มีต่อเพื่อนว่ำ 
ตนเองไม่สบำยกะทันหันในวันรับปริญญำ แต่ก็ต้องเข้ำร่วมพิธี 
มีเพื่อนที่นั่งข้ำง ๆ ซึ่งไม่ได้รู้จักกันมำก่อน คอยเป็นห่วง 
ดูแล และถำมอยู่ตลอดว่ำอำกำรดีขึ้นบ้ำงไหม ซึ่งท�ำให้ 
น้องแคทประทับใจเป็นอย่ำงมำก ถือเป็นเรื่องรำวดี ๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น

แคท

ไปร์

เปีย
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BY สุทัศน์ เขียวนิล

หนังดี หนังดัง 

 
จดหมายรักสู่ปลายฟ้า

DVD 1798
   คุณคิดว่ำเมื่อคนที่เรำรักตำยไปแล้ว 
เรำจะสำมำรถติดต่อเขำได้ผ่ำนทำงจดหมำย 
ที่ส่งผ่ำนทำงตู้จดหมำยได้อีกหรือไม่ ฮำนะ 
ยังคงฝังใจถึงคนรักที่ตำยไป เธอเขียนจดหมำย 
มำส่งในตู้จดหมำยสีแดง ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว 
กลำงทุ่งหญ้ำสีเขียวอย่ำงสม�่ำเสมอ จนกระทั่ง
วันหนึ่งเธอได้พบกับชำยหนุ่มคนหนึ่งที่ตู้จดหมำย 
เขำบอกว่ำ เขำคือ บุรุษไปรษณีย์....

Jumanji Welcome to the Jungle  
เกมดูดโลกบุกป่ามหัศจรรย์

DVD 1836 
     กำรผจญภัยครั้งใหม่เริ่มขึ้นเมื่อเด็ก 
ไฮสคูล 4 คน ได้ไปค้นพบเกมคอนโซล 
โดยบังเอิญ ทั้งสี่ถูกท�ำโทษให้ต้องลงไป
เก็บกวำด ท�ำควำมสะอำดห้องใต้ดินของ 
โรงเรียน สิ่งที่เขำได้เจอคือวิดีโอเกมที่ชื่อว่ำ 
“Jumanji” โดยแต่ละคนจ�ำเป็นต้องเลือกผู้เล่น
ในเกมคนละ 1 ตัวละคร ซึ่งพำให้พวกเขำ
หลุดเข้ำไป ยังป่ำแห่งหนึ่งในโลกของเกม
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After the storm/รักได ม้ั้ย พอ่คนนี้
DVD 1808

    หลังจำกพำยุไต้ฝุ่นท�ำให้สมำชิกครอบครัว 
ที่แตกสลำย กลับมำรวมตัวกันอีกครั้ง After  
the Storm ของผู้ก�ำกับ ฮิโรคำสุ โคเรเอดะ เนื้อเรื่อง
ได้พูดถึง นักเขียนตกอับที่หย่ำกับภรรยำ จนต้อง 
ไปรับจ้ำงเป็นนักสืบเอกชน เพื่อหำเงินมำส่งเสีย
ให้ลูกชำย ควำมสุขอย่ำงเดียวของเขำคือ กำรได้เจอ 
กับลูกเดือนละครั้ง After the Storm ภำพยนต์
ที่อบอุ่นจับหัวใจอีกเรื่องหนึ่ง

Goodbye Christopher Robin  
แด่ คริสโตเฟอร ์ โรบิน ต�นานวินนี เดอะ พูห ์

DVD 1802

   วินนี่ เดอะ พูห์ ตัวละคร พูท์ หมีสีเหลืองที่ไม่มีใคร 
ในโลกไม่รู้จัก เป็นเหมือนตัวแทนของควำมงดงำม 
ในวัยเด็ก ถูกสร้ำงขึ้นมำในยุคที่สงครำมก�ำลังคุกรุ่น
หนังสือเรื่องนี้เกิดขึ้นจำกฝีมือของ เอ.เอ. มิลน์ 
นำยทหำรผ่ำนศึกผู้ต้องกำรเขียนหนังสือด้วยควำมหวัง 
ที่อยำกจะยุติสงครำมทั้งมวล โดยได้เค้ำโครงเรื่อง 
มำจำกชีวิตวัยเด็กที่เขำได้ใช้ร่วมกันกับลูกชำย กลำย 
มำเป็นเรื่องรำวสุดประทับใจ และกลำยเป็นเหมือน 
ควำมสุขที่คนในยุคนั้นก�ำลังโหยหำ
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By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ขออัญเชิญพระราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานในวโรกาสต่างๆ แก่คนไทย 
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและด�าเนินชีวิต ดังนี้  
“…การท�างานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข
ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบ 
ถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที..."

พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา จากสถาบันราชภัฏ  

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙

“…สังคมด�ารงอยู่ได้ด้วยการกระท�าประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน ์
แก่สังคมทุกเมื่อ…”

พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา จากสถาบันราชภัฏ  

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐

“...วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามา แม้จะเป็นปัจจัยอย่างส�าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ส่วนรวมก็จริง
แต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้ส�าเร็จได้นั้น นอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาดีแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ
อีกมาก ที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ ความจริงใจ ความจริงใจนี้ มีอยู่สองประการด้วยกัน ประการหนึ่ง ความจริงใจต่อตนเอง คือ 
เมื่อตั้งใจจะกระท�าการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้ว ก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระท�าดังนั้นให้ตลอด ผู้มีความจริงใจ
ต่อตนเอง ไม่ว่าจะกระท�าการใด จึงประสบแต่ความส�าเร็จและความเจริญ  อีกประการหนึ่ง คือความจริงใจต่อผู้อื่น ได้แก ่
ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจ ผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่น ย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ 
สามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวม...”

พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

“…ทุกวันนี้งานทุกประเภท ทุกระดับ มีการแข่งขันกันเพื่อความส�าเร็จและความก้าวหน้าค่อนข้างสูงการแข่งขันแม้จะมีอยู่มากมาย
หลายวิธี แต่ก็อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่สองด้านด้วยกัน คือ ด้านสร้างสรรค์กับไม่สร้างสรรค์ ด้านสร้างสรรค์ หมายถึง การที่บุคคล 
พยายามฝึกฝนพัฒนาตนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่ว่าทางวิชาการ ความคิดอ่าน ความเฉลียวฉลาด หรือความมุ่งมั่นอดทน 
เพื่อน�ามาใช้ต่อสู้แข่งขันกับการงานที่จะต้องมีมากขึ้น ยากขึ้น และใหญ่ขึ้น โดยล�าดับ ส่วนด้านไม่สร้างสรรค์นั้น หมายถึง 
การที่บุคคลไม่พยายามพัฒนาตนเอง แต่กลับแสวงหาวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยอุบายทุจริตต่าง ๆ มาใช้ท�างานแข่งขัน
กับผู้อื่น การแข่งขันอย่างนี้ ถึงจะท�าให้ตัวเองก้าวหน้าไปได้บ้าง แต่มักก้าวไปไม่ได้ตลอด จะต้องประสบผลร้ายมิวันใดก็วันหนึ่ง
วิธีการดังนั้น นอกจากตัวเองจะเสื่อมเสียแล้ว ยังจะท�าให้งานส่วนรวมได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายไปด้วย...”

พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียนรู้จากค�าสอน : พระบรมราโชวาท ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
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มีข้อสงสัยหรือขอค�ำปรึกษำกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ติดต่อเคำน์เตอร์บริกำรตอบค�ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุด โทร 0-5388-5911 

หรือ ติดต่องำนเทคโนโลยีห้องสมุด ชั้น 8 ส�ำนักหอสมุด โทร 0-5388-5909


