




" The only way to do great work 
is to love what you do. "

(Tippayapron, 2562) 

การรักในสิ่งที่ท�า

จะท�าให้เราท�างานที่ยิ่งใหญ่ได้
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สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่ำนทุกท่ำน

 เป็นอย่ำงไรกนับ้ำงคะ ส�ำหรับวถีิชวีติแบบปกติใหม่ 

(New Normal) เรำต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลำย ๆ อย่ำง เช่น 

กำรท�ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from home) กำรสั่งอำหำร

ออนไลน์มำรับประทำนที่บ้ำน กำรซื้อของออนไลน์ กำรรักษำ

ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) รวมไปถึงกำรเรียน 

กำรสอนออนไลน์ บำงท่ำนอำจจะคุ ้นชินแล้ว บำงท่ำน 

อำจจะยัง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

PLEARN ฉบับนี้จึงมีเคล็ดลับในกำรเรียนออนไลน์มำฝำก 

ผู้อ่ำนทกุท่ำนค่ะ วธีิกำรสอนและกำรเรียนจะเปลีย่นไปแต่เรำ

จะต้องรอดและปลอดภัยในยุค COVID-19 ส�ำหรับอำจำรย์

มหำวทิยำลยัมเีคร่ืองมือช่วยในกำรสอนออนไลน์ ได้แก่ กำรจัดท�ำ 

รำยวิชำออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams Google Classroom 

และกำรสอนแบบถ่ำยทอดสดโดยใช้  Zoom และ Google Meet 

ขอเป็นก�ำลังใจให้กับผู้อ่ำนทุกท่ำนค่ะ เรำจะสู้ไปด้วยกัน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

สาวมหา’ลัย ต้อนรับเปิดเทอม
กับ 5 ทรงผมยอดฮิต

เตรียมตัวเรียนออนไลน์
อย่างไรให้รอด

Biguri

11 Useful Tips 
for Taking Online Classes

12
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ส�ำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) แบบออนไลน์ หัวข้อ “บริหารจัดการได้ง่าย BY MIS” 
และ หัวข้อ “เปิดเอกสาร e-doc ฉับไว แก้ปัญหาได้ BY Calling line” 

 ส�ำนักหอสมุด จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) วันที่ 7 

พฤษภำคม 2563 และ วันที่ 15 พฤษภำคม 2563 ผ่ำน Google Meet 

ในหวัข้อ “บรหิำรจัดกำรได้ง่ำย BY MIS” โดย อำจำรย์ ดร.วำสนำ สนัตธิรีำกุล 

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด กลุ่มงำนบริหำร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ MIS ของส�ำนักหอสมุด และ หัวข้อ 

“เปิดเอกสำร e-Doc ฉับไว แก้ป ัญหำได้ BY Calling line” 

โดย คุณนภพรรณ รุ ่งทองค�ำกุล นักวิชำกำรเงินและบัญชี และ 

คุณนิตยำ ทองนำ ผู ้ปฏิบัติงำนบริหำร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ 

สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสำรและระบบ e-Doc 

ของส�ำนักหอสมุด

ส�ำนักหอสมุด ได้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยม 

ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต
 บุคลำกร ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่

ได้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ เรื่อง กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม

องค์กรและสร้ำงค่ำนยิมในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงซือ่สตัย์สจุรติ จดัโดยกอง

บริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 20 – 31 

พฤษภำคม 2563 หัวข้อกำรอบรมแบ่งเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ วัฒนธรรม

องค์กร ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรท�ำงำน ผลประโยชน์ทับซ้อน และ 

จรรณยำบรรณของบคุลำกรมหำวทิยำลยั และหลงัจำกทีบ่คุลำกรอบรม

เสร็จสิ้นแล้วจะได้รับวุฒิบัตรในกำรเข้ำรับกำรอบรมทุกคน

ส�ำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เพิ่มศักยภาพ เพิ่มบริการด้วยภาษาใจ”

 บุคลำกร ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้เข้ำ

ร่วมกำรอบรมออนไลน์ เรื่อง “เพิ่มศักยภำพ เพิ่มบริกำรด้วยภำษำใจ” 

วันที่ 25 พฤษภำคม 2563 ผ่ำน Facebook Live : Chula Library 

หอสมุดกลำง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำ

กำรจัดกำรควำมเครียดเพื่อกำรปรับสภำวะอำรมณ์ให้เหมำะส�ำหรับ 

กำรเป็นผู ้ให ้บริกำรและสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข โดย 

พญ. พิยะดำ หำชัยภูมิ - หมอเอ้ิน พิยะดำ จิตแพทย์ผู ้เชี่ยวชำญ 

ด้ำนจิตวิทยำควำมสุขและกำรสื่อสำร
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ส�ำนักหอสมุด จัดกิจกรรม “KM Day : Electronic Library”

 ส�ำนกัหอสมดุ จดักจิกรรม “KM Day : Electronic Library” 

วันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ผ่ำน Facebook Live : KM CMRU และ 

Facebook Fanpage : ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ซึง่มีประเดน็ในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้หมด 5 เรือ่ง ได้แก่ “ลงรำยกำร

ง่ำย ๆ BY MARC” โดยคุณรัชฎำภรณ์ มูลมำก หัวหน้ำงำนพัฒนำและ 

จัดระบบทรพัยำกรสำรสนเทศ “จดักำรเวลำง่ำย ๆ  BY Google Calendar” 

โดยคุณจิตรดำ หมั่นขีด นักวิชำกำรศึกษำ “อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ BY DD” 

โดยคุณแสงเพชร อินสมวงค์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด “บริหำรจัดกำร 

ได้ง่ำย BY MIS” โดยคุณศรัญยำ ไชยวงค์ รักษำกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำ

ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร และ “เปิดเอกสำร e-doc ฉับไว แก้ปัญหำได ้

BY Calling line” โดยคุณนภพรรณ รุ่งทองค�ำกุล นักวิชำกำรเงิน 

และบัญชี

ส�ำนกัหอสมุด ไดเ้ข้ารว่มฟังการเสวนา เร่ือง “ความทา้ทายในการออกแบบพ้ืนที่หอ้งสมุดส�าหรบั Social Distancing”

 บุคลำกร ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่

ได้เข้ำร่วมฟังกำรเสวนำ เรื่อง “ควำมท้ำทำยในกำรออกแบบพื้นที่

ห้องสมุดส�ำหรับ Social Distancing” วันที่ 26 พฤษภำคม 2563 

ผ่ำน Facebook Live : ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

โดยมีกำรเสวนำเกี่ยวกับ New normal หรือวิถีชีวิตใหม่ ทั้งของ 

ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและผู ้ให้บริกำร กำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่บริกำร 

ห้องสมุด และ มุมมองของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรปฏิบัติสุขอนำมัย 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนวิชำชีพห้องสมุด โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

หวัหน้ำศนูย์สร้ำงสรรค์ออกแบบเพือ่สิง่แวดล้อม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้ำ 

ภำควชิำบรรณำรกัษศำสตร์ คณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

คณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 

ผศ.นพ.อนแุสง จติสมเกษม รองคณบด ีคณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล 

มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
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ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ปำเฮ
ชื่อหนังสือ : กำรศึกษำออนไลน์ ทฤษฎี
และวิธีปฏิบัติ 
พิมพลักษณ์ : แพร่ : หจก.แพร่ไทย 
อุตสำหกำรพิมพ์, 2561
เลขหมู่ : 371.33 ส47ก 
LOCATION : ส�ำนกัหอสมุด ชัน้ 3 / ส�ำนกั
หอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภำษำไทย 000-499 
สาระสังเขป : 
 ในเล ่มนี้ จะ เป ็นกำรสร ้ ำง 
มโนทัศน ์และกรอบแนวควำมคิดใน 
กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรเตรียม
กำรวำงแผน และก�ำหนดวธิกีำรของกำรจดั 
กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ที่จะน�ำ 
ไปสูก่ำรปฏบิตัไิด้ชดัเจน ตรงประเดน็ และ
บังเกิดประสิทธิภำพสูงสุดของกำรเรียน
ตำมสภำพบริบทของแต่ละแห่ง เป็นต�ำรำ
ท่ีกล่ำวถึงแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ 
ที่นำนำประเทศทั่วโลกได้มีกำรศึกษำวิจัย
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน อำทิ กำรน�ำ
เทคโนโลยีและเครื่องมือส�ำหรับกำรศึกษำ
ออนไลน์ กำรพัฒนำหลักสูตรส�ำหรับ 
กำรศึกษำออนไลน ์  และกำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำออนไลน์

ผู้แต่ง : ประกอบ กรณีกิจ : บรรณำธิกำร
ชื่อหนังสือ : รวมบทควำมเรื่องเทคโนโลยี
และสือ่สำรกำรศกึษำ : นวตักรรมกำรเรียน
รู้แบบผสมผสำน 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2557
เลขหมู่ : 371.33 ร176 
LOCATION : ส�ำนกัหอสมดุ ชัน้ 3 / ส�ำนัก
หอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภำษำไทย 000-499 
สาระสังเขป : 
 เป็นหนังสือที่ถ่ำยทอดควำมรู ้
แ ล ะประสบกำ รณ ์ ท ำ ง เ ทค โน โ ลย ี
กำรสื่อสำรกำรศึกษำที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ ควำมรู้สำธำรณะบนโลกไซเบอร์ 
ได้แก่ กำรออกแบบกำรเรยีนกำรสอนไฮบริด 
อย่ำงเป็นระบบ กำรออกแบบกำรเรียน
กำรสอนแบบผสมผสำนด้วยเทคโนโลยี 
เครอืข่ำยสงัคมเพือ่กำรขยำยกำรมส่ีวนร่วม 
ในกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รปูแบบกำรเรียนรู้ 
เชิงนวัตกรรมแนวคิดใหม่ เปล่ียนผู้เรียน 
ให้เป็นผูส้ร้ำงนวัตกรรม กำรยกระดบัวธิกีำร
เรยีนรูสู่้ห้องเรยีนแห่งศตวรรษท่ี 21 ทัง้น้ี 
เพื่อให้ผู ้สอนสำมำรถพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย และให้ 
ผูเ้รยีนได้เรยีนรูอ้ย่ำงมคีณุภำพ

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ปำเฮ 
ชื่อหนังสือ : กระบวนทัศน์เทคโนโลย ี
กำรศึกษำในยุคดิจิทัล
พิมพลักษณ์ : แพร่ : หจก.แพร่ไทย 
อุตสำหกำรพิมพ์, 2560
เลขหมู่ : 371.33 ส478ก
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 
ภำษำไทย 000-499
สาระสังเขป : 
 ศำสตร์องค์ควำมรู้เชงิบรูณำกำร 
ในกำรพัฒนำและเ พ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรฝึก 
อบรมให้ก้ำวสู่ควำมเปลี่ยนแปลงโดยใช้ 
เทคโนโลยีกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดย
กำรน�ำเสนอเนื้อหำด้ำนเทคโนโลยีและ
สือ่สำรกำรศกึษำท่ีเกีย่วกบันวัตกรรมใหม่ ๆ  
อำทิ OER นวัตกรรมกำรเรียนระบบ
เปิด E-Leaning ระบบกำรเรียนรู้ส�ำหรับ
สังคมยุคเปิด  M-Learning เปิดโลก 
กำรเรียนรู ้ยุคดิจิทัล สื่อมัลติมีเดียเพื่อ 
กำรศึกษำ ทั้งนี้ เ พ่ือขับเคลื่อนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนในยุคดิจิทัล และภำยใต ้
สังคมจำกวิกฤติ โควิด-19 ให้กำรจัด 
กำรศึกษำก้ำวสู ่ควำมเปลี่ยนแปลงและ
บรรลผุลให้เกิดประสทิธภิำพได้อย่ำงสงูสดุ
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : นริศรำ พลำยมำศ

เลขเรียกหนังสือ : 951 น173ม 2555

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 5

 หนังสือเล่มน้ีรวบรวมขึ้นจำกเอกสำรประกอบกำรสอน และบทควำมที่ใช้

ประกอบกำรบรรยำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำหน่วยงำนรำชกำร บริษัทและองค์กำร

รัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง บำงเร่ืองมีกำรเรียบเรียงขึ้นมำใหม่ เหมำะส�ำหรับนักศึกษำ 

ที่ก�ำลังศึกษำอยู่ หรือท่ำนผู้อ่ำนที่สนใจเน้ือหำสำระที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

ในบำงแง่มุมที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคมและกำรท�ำงำนได้

จิตวิทยำประยุกต์ในชีวิตและในกำรท�ำงำน

Speed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 กำรอ่ำน

พระอำทิตย์เที่ยงคืน

ผู้แต่ง : ระนะ คุวำฮำระ, ริเอะ คิบำยำชิ

เลขเรียกหนังสือ : 495.65 ค472ส 2561

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 3

 กำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำญี่ปุ ่นถือเป็นเกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรับวัด 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำญี่ปุ่นทั่วโลก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะฟัง พูด อ่ำน เขียน 

หนงัสอืเล่มนีป้ระกอบด้วยบทอ่ำนหลำกหลำยรปูแบบ เช่น Email เอกสำรแนะน�ำ บทอ่ำน 

หัวข้อต่ำง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบค�ำถำมคล้ำยกับโจทย์ในข้อสอบจริง เหมำะส�ำหรับ 

ใช้ฝึกฝนเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำญี่ปุ่น ระดับ N4

ผู้แต่ง : เคโงะ ฮิงำชิโนะ

เลขเรียกหนังสือ : น ค518พ 2553

สถานที่จัดเก็บ : นวนิยำย ชั้น 4

 นิยำยเรื่องนี้ต้นฉบับมำจำกภำษำญี่ปุ่นเขียนโดย เคโงะ ฮิงำชิโนะ แปลโดย 

สรุยิงวรวฒุ ิสริวิฒัน์กลุ เนือ้เรือ่งเริม่จำกเจ้ำของโรงรบัจ�ำน�ำถกูสงัหำร รำยชือ่ผูต้้องสงสัย

ผุดขึ้นมำคนแล้วคนเล่ำ คดีควำมยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ ชีวิตของบุตรชำยของผู้เสียชีวิต

และชวีติของบตุรสำวผูต้้องสงสยัต่ำงด�ำเนนิไป อำชญำกรรมเกดิขึน้คดแีล้วคดเีล่ำแต่กไ็ร้ 

ซึ่งหลักฐำน จน 19 ปีให้หลัง นิยำยสืบสวนสอบสวนขนำดยำวก็ได้ขมวดปมไว้ในที่สุด

9Plearn
Play & Learn
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การเขียนอ้างอิง

 

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือ   ใน photoshop
ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ
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รูปแบบการเขียนอ้างอิงสารสนเทศจากหน้าเว็บเพจ
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กำรเขียนอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรม ในรูปแบบ APA 6th 

Edition ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งท่ี 8 แล้วนะคะ ส�ำหรับฉบับนี ้

จะเป็นกำรเขียนอ้ำงอิงสำรสนเทศออนไลน์ ค่ะ
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 เมื่อองค์กำรอนำมัยโลก (WHO-World Health 

Organizations) ประกำศยกระดับให้สถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของ Corona Virus หรือ Covid-19 กลำยเป็นกำรแพร่

ระบำดระดับโลก (Pandemic) สิ่งที่ตำมมำคือกำรปรับเปล่ียน

วิถีชีวิตเข้ำสู ่ควำมปกติในรูปแบบใหม่ สถำบันกำรศึกษำทั่ว

โลกต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนจำกรูปแบบเดิมซึ่งจัด 

กำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่ในห้องเรียนเป็นกำรเรียนออนไลน์ 

เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของโรค

 ไม่ต ่ำงจำกมหำวิทยำลัยอื่น ๆ ในปีกำรศึกษำ 

2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ต้องจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในรูปแบบของออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยบำงวิชำอำจจะใช้ 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (Blended learning/

blended course) หรือกำรเรียนท่ีผสมระหว่ำงกำรเรียน

ออนไลน์และกำรเรียนในห้องเรียน ดังนั้นทั้งอำจำรย์และ

นักศึกษำต้องปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู ้

ให้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่จะเกิดข้ึน 

แล้วนักศึกษำจะต้องเตรียมตัวอย่ำงไรในกำรเรียนออนไลน์ 

เพลนิฉบบันีผู้เ้ขยีนจงึรวบรวมทปิส์ด ีๆ  จำกมหำวทิยำลยัต่ำง ๆ  

(Brown, 2019; Graduate Programs, Northeastern 

University, 2019; Ramirez & Gordy, 2020) มำฝำก

นักศึกษำเพื่อเตรียมพร้อมในกำรเรียนออนไลน์กันนะคะ

 1. Treat an online courses like a “real” 

course. ใช่แล้วค่ะ ไม่ผิด สิ่งที่ส�ำคัญอันดับแรกคือนักศึกษำ

ต้องปฏิบัติตัวต่อช้ันเรียนออนไลน์เหมือนกับกำรเรียนใน

11 Useful Tips 
for Taking Online Classes

โดย.. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
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ห้องเรียนแบบเดิม เช่น ก�ำหนดตำรำงเวลำในกำรเรียน กำรท�ำ 

กำรบ้ำน หรือ ท�ำกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์ตำมท่ีอำจำรย์

ก�ำหนด

 2. Hold yourself accountable. มคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง โดยกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรเรียนตั้งแต่ต้นเทอม 

ในห้องเรยีนแบบเดิมนกัศึกษำอำจจะมอีำจำรย์หรอืเพือ่นร่วมชัน้

เรียนคอยเตือนเรื่องกำรบ้ำนหรืองำนท่ีต้องส่ง แต่ในห้องเรียน

ออนไลน์อำจำรย์ไม่สำมำรถมำคอยจ�้ำจี้จ�้ำไชเรื่องส่งงำน เพรำะ

ฉะน้ันนักศึกษำต้องจัดสรรเวลำให้เพียงพอเพื่อท�ำงำนต่ำง ๆ 

ให้เสรจ็ทนัก�ำหนดส่ง นกัศึกษำควรจบัคูกั่บเพ่ือนร่วมชัน้เพือ่จะได้ 

ช่วยกันเตือนเรื่องงำนหรือกำรบ้ำน

 3. Practice time management. ให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรจัดกำรเวลำ เนื่องจำกกำรเรียนออนไลน์อำจท�ำให้ 

นักศกึษำมเีวลำมำกขึน้ ถ้ำเป็นไปได้ นกัศึกษำควรก�ำหนดตำรำง 

เวลำของตนเองซึ่งอำจรวมถึงกำรเข้ำเรียน กำรฟังบรรยำย 

กำรท�ำแบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมอืน่ ๆ  ซึง่นกัศึกษำอำจจะก�ำหนด

ตำรำงเวลำโดยดูจำกข้อมูลต่ำง ๆ ดังนี้

   3.1 ศึกษำแผนบริหำรกำรสอน (course 

syllabus) ส�ำหรบัแต่ละวชิำ และ จดบนัทึกก�ำหนดเวลำท่ีส�ำคัญ

ในกำรส่งงำน (assignments) 

    3.2 สร้ำงตำรำงเวลำประจ�ำสัปดำห์เพื่อก�ำหนด 

เวลำที่แน่นอนในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรอ่ำนหนังสือ 

กำรดูคลิปวิดีโอกำรบรรยำย กำรท�ำงำนหรือกำรบ้ำน และ 

กำรเข้ำร่วมชั้นออนไลน์ นักศึกษำอำจจะตั้งระบบกำรแจ้งเตือน

ก�ำหนดกำรต่ำง ๆ  โดยใช้แอพลิเคชั่นในคอมพิวเตอร์หรือ 

สมำร์ทโฟน เช่น Apple Calendar หรือ Google Calendar 

    3.3 ตรวจสอบกำรใช้เวลำของตนเองตลอด 

ทั้งเทอม ถำมตัวเองว่ำ “นักศึกษำได้ทุ่มเทเวลำมำกแค่ไหน 

ในกำรเรียนและกำรท�ำงำนตำมที่อำจำรย์ก�ำหนด?” อย่ำผัดวัน

ประกันพรุ่งจนกลำยเป็นดินพอกหำงหมูนะคะ

 4. Create your own study space. สร้ำง

พื้นที่ในกำรเรียนของตนเองโดยกำรจัดสภำพแวดล้อมใน

กำรเรียนให้เหมำะสม พื้นที่ในกำรเรียนของนักศึกษำอำจจะ 

เป็นในหอพัก ที่บ้ำน ร้ำนกำแฟ ห้องสมุด หรือที่ไหนก็ได ้

ที่นักศึกษำรู้สึกผ่อนคลำย มีสมำธิ และช่วยกระตุ้นกำรเรียนรู ้

โดยจะต้องมสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรยีนออนไลน์ ได้แก่ 

อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ต�ำรำหรือซอฟต์แวร์ที่ต ้องใช้ 

ในกำรเรียนแต่ละวิชำ และชุดหูฟังและไมโครโฟนส�ำหรับฟัง

กำรบรรยำยหรือร่วมอภิปรำยในห้องเรียนออนไลน์

 5. Get rid of all distractions. ก�ำจดัสิง่รบกวนต่ำง ๆ  

เช่น โทรทศัน์ สมำร์ทโฟน Netflix Facebook Line Instagram 

น้องหมำหรือน้องแมวที่บ ้ำน รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ที่ท�ำให้ 

นักศึกษำขำดสมำธิในกำรเรียน

 6. Figure out how you learn best. หำให้

เจอว่ำวิธีไหนที่เหมำะส�ำหรับกำรเรียนรู้ของนักศึกษำมำก

ที่สุด เนื่องจำกแต่ละคนมีรูปแบบในกำรเรียนรู้ท่ีแตกต่ำงกัน 

ดังนั้นนักศึกษำต้องคิดว่ำวิธีกำรใดท่ีจะช่วยให้นักศึกษำ 

เรียนรู้ได้มำกที่สุด เช่น นักศึกษำบำงคนอำจจะเป็นผู้ที่เรียนรู ้

ทำงสำยตำ (visual learner) นกัศกึษำอำจจะต้องปริน้บทเรยีน 

ส�ำหรบัอ่ำนหรอือำจจะจดบนัทึกโดยกำรใช้มำยด์แมป็ (mind 

map) หรือแผนที่ควำมคิด 

 7. Actively participate and be present. 

พยำยำมมีส่วนร่วมในกำรเรียนออนไลน์เพื่อประโยชน์ของ

นักศึกษำเอง กำรเรียนออนไลน์นักศึกษำยังต้องมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียนและแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ผ่ำนงำนหรือ 

กำรอภิปรำยในห้องเรียนออนไลน์

 8. Leverage your network. กำรสร้ำงเครอืข่ำย 

ในกำรเรียนออนไลน์ บำงครั้งนักศึกษำอำจคิดว่ำกำรเรียน

ออนไลน์เป็นกำรเรียนด้วยตนเอง แต่สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ 

กำรเรียนประสบควำมส�ำเร็จคือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ

อำจำรย์และเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมชั้นอำจจะเป็นประโยชน์

ในกำรท�ำงำนกลุ่มหรือกำรเตรียมตัวสอบ นักศึกษำอำจจะ

สร้ำงควำมสัมพันธ์กบัเพ่ือนร่วมชัน้หรือสร้ำงกลุม่ในกำรเรียน

ร่วมกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือ Line 

ให้เป็นประโยชน์ 

 9. Communicate with peer. สื่อสำรกับกลุ่ม 

กำรระบำดของ Covid-19 และกำรเรียนออนไลน์ท�ำให้เรำ

ต้องรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ นักศึกษำอำจจะไม่สำมำรถ
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พบกบัอำจำรย์หรอืเพือ่นร่วมชัน้ได้ ดงันัน้นกัศกึษำควรสือ่สำรกบั

อำจำรย์และเพือ่นร่วมชัน้เรยีนออนไลน์ผ่ำนกลุ่มสนทนำออนไลน์ 

(online discussion board) ในห้องเรียนออนไลน์หรือผ่ำน 

Facebook Group, Google Meet, Zoom, Line Video Call 

หรือช่องทำงอื่น ๆ ตำมที่อำจำรย์ก�ำหนด

 10. Use library resources effectively (both 

printed and electronic versions). ถงึแม้ว่ำนกัศึกษำจะเรยีน

ออนไลน์แต่กย็งัต้องอ่ำนหนงัสอืและใช้สือ่กำรศกึษำประเภทอืน่ ๆ  

ประกอบกำรเรียนหรือกำรท�ำรำยงำน นักศึกษำสำมำรถเลือกใช ้

ทรัพยำกรสำรสนเทศของส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ได้ตำมควำมต้องกำรโดยสำมำรถสืบค้นทรัพยำกร

สำรสนเทศของส�ำนักหอสมุดผ่ำน Web OPAC ของห้องสมดุได้ที่ 

www.lib.cmru.ac.th หรอืหำกมข้ีอสงสัยก็สำมำรถตดิต่อส�ำนกั

หอสมุดได้ผ่ำน Facebook: @cmrulibrary อย่ำลมืไปเพิม่

เพื่อนและกดติดตำมเรำนะคะ

 11. Take a break! บำงคร้ังกำรเรียนออนไลน์

เป็นเวลำนำนติดต่อกันอำจท�ำให้นักศึกษำรู้สึกเสียสมำธิ 

หรืออำจจะเกิดผลกระทบต่อทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ เช่น 

อำจท�ำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) หรือ

ควำมเครยีด เพรำะฉะนัน้สิง่ส�ำคญัคอืนกัศึกษำต้องหำเวลำ 

พักผ่อนให้กับตนเอง ทั้งกำรพักผ่อนร่ำงกำยและจิตใจ 

(The Science of taking a break, 2020) เช่น กำรท�ำ

สมำธิก่อนเรียนหรือหลังเรียน กำรเปลี่ยนอิริยำบถระหว่ำง

กำรเรียน กำรงีบระหว่ำงวัน (the power of good nap) 

หรือก�ำหนดตำรำงออกก�ำลังกำยของตนเอง

 กำรเรียนออนไลน์จะส�ำเร็จได้นั้นต้องอำศัย 

ควำมร่วมมือจำกท้ังอำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัย 

รำชภฏัเชยีงใหม่ก�ำหนดเปิดภำคกำรศึกษำส�ำหรับปีกำรศึกษำ 

2563 ในวันท่ี 8 กรกฎำคม 2563 กว่ำจะถึงเวลำนั้น 

ผู้เขียนหวังว่ำนักศึกษำคงมีควำมพร้อมมำกขึ้นส�ำหรับ 

กำรเรียนออนไลน์และใช้ทิปส์ทั้ง 11 ข้อให้เป็นประโยชน ์

ในกำรเรยีนออนไลน์ของตนเอง See you soon in online 

classes :) 
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

 ในวันที่ 5 มิถุนำยน ของทุกปีน้ัน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เรำควรจะท�ำอะไรสักอย่ำง 

เพือ่สภำพแวดล้อมของเรำท่ีย�ำ่แย่ลงทกุวนั สงัเกตได้จำกปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ท้ังหมิะขัว้โลกเหนอืละลำย น�ำ้ท่วม 

แผ่นดนิไหว หรอืำกำศร้อนขึน้ ซึง่ผลเหล่ำนีล้้วนมำจำกกำรทีม่นษุย์เป็นคนท�ำลำยธรรมชำต ิท�ำลำยสิง่แวดล้อมด ีๆ  

น่ันเอง ท�ำให้หน่วยงำนของโลกจดัต้ังวนัสิง่แวดล้อมโลกขึน้

 

ความเป็นมาของวันส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย

 ส�ำหรบัในประเทศไทยพระรำชบญัญตัส่ิงเสริมและรักษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิพทุธศกัรำช 2535 

เป็นพระรำชบญัญตัทิีมุ่ง่กระจำยอ�ำนำจของกำรวำงแผนและปฏบิติักำรกำรสิง่แวดล้อมลงสูท้่องถิน่และให้ควำมส�ำคญั 

ในเรื่องของเรื่องกำรติดตำมตรวจสอบ ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรควบคุมมลพิษ ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำ 

ส่ิงแวดล้อม จึงถือเป็นหน้ำทีข่องทุก ๆ คน ทีจ่ะต้องร่วมมอืกันเพือ่ป้องกนัปัญหำทีจ่ะเกิดขึน้ในอนำคต

กจิกรรมในวันสิง่แวดล้อมโลก

 กำรจัดงำนในวันส่ิงแวดล้อม อำจจะท�ำให้ประชำชนเกดิควำมคดิและเหน็คณุค่ำของสิง่แวดล้อม รวมทัง้

ท�ำควำมเข้ำใจในสิง่แวดล้อมและร่วมมอืท�ำกิจกรรมเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของประเทศเรำไว้ ซึง่เป็นกำรร่วมมอืกนั

ดแูลและรกัษำส่ิงแวดล้อมท่ียงัคงมอียู่ยัง่ยนืตลอดไป ด้วยกำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ  เพือ่ให้โลกได้อยูก่บัเรำนำน ๆ  เช่น

 ในปัจจุบันกจิกรรมทุก ๆ กจิกรรมท่ีมนษุย์จดัข้ึน เป็นสำเหตหุนึง่ท่ีเพิม่ควำมร้อนให้กับโลก ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรเผำผลำญน�้ำมันเชื้อเพลิง กำรเผำป่ำ ซ่ึงเรำสำมำรถหยุดยั้งและลดกำรใช้พลังงำนที่ก่อให้เกิดควำมร้อน 

ด้วยกำรหยดุกำรท�ำลำยป่ำไม่ว่ำจะเป็นกำรตัด กำรเผำ และหนัมำปลกูป่ำให้โลกของเรำร่มเยน็

วนัสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)

World Environment Day

กำรจัดนทิรรศกำรด้ำนพลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมกำรปลกูต้นไม้ กจิกรรมกำรแยกขยะ
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Biguri

ที่ตั้งสาขาแรก : 5/1 ถนนอนุบาล ต�าบลช้างเผือกอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 50300 

098-329-7673

10.00-17.00 น.

Biguri - Biguri Sirimang

ทีต้ั่งสาขาสอง : 2 ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50200 

098-329-7673

9.30- 18.30 น.  (ปิดทุกวันพุธ)

 สังเกตกันไหมคะว่าในเชียงใหม่ นอกจากร้านกาแฟที่มีอยู่ทั่วทุกมุมเมืองในเวลานี้แล้ว ยังมีร้านอีกประเภทหนึ่งที่เร่ิมเป็น 
ทีน่ยิมและผลดุขึน้ราวกับดอกเหด็นัน้เป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก “ร้านขายโดนทั” ใช่แล้วค่ะ ทกุคนไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใด เพราะหากย้อน 
ไปเม่ือปีหรือสองปีก่อน เราอาจจะรู้จกัและทานโดนทัได้จากแบรนด์ตามห้างสรรพสินค้าทัว่ไป ส่วนร้านทีข่ายโดนทัโฮมเมดนัน้ยงัไม่แพร่หลาย 
มากนกั ในวันน้ีนะคะ เราจะพาทกุคนไปรู้จกักับร้านขายโดนทัโฮมเมดทีดู่ ๆ  แล้วก็อาจจะเหมือนกัน แต่ทว่ามีความแตกต่างต้ังแต่ตัวแป้ง 
โดนัทไปจนถึงรสชาติต่าง ๆ ซึ่งแต่ละร้านจะมีเมนูอะไรบ้าง แล้วแต่ละร้านจะต้ังอยู่ตรงไหนนั้น ไปท�าความรู้จักร้านโดนัทโฮมเมด 
ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ได้เลยค่ะ
 ร้านแรก มีชื่อว่า Biguri ร้านขายโดนัทสีขาวที่เด่นสะดุดตาด้วยโลโก้ร้านแสนน่ารัก ที่ปัจจุบันมีถึง 2 สาขา สาขาแรก 
อยู่ที่ร้าน Mai bakery เข้าซอย TOYOTA SURE เลี้ยวเข้ามาร้านอยู่ก่อนถึงโรงงานผึ้งน้อย และสาขาสองอยู่ที่ถนนศิริมังคลาจารย์ 
ร้านนี้ต้องยกให้เร่ืองหน้าตาโดนัทที่สุดแสนจะน่ารักและสีสันสดใสดึงดูดใจต่อสายตาคนมองมากๆ เนื้อสัมผัสของโดนัทมีความนุ่ม 
หนึบกว่าอีก 2 ร้าน มีหลายรสชาติทั้งคาวและหวาน ราคาจะอยู่ที่ 25 - 65 บาท ซึ่งร้านนี้มีความพิเศษ คือ จะมีรสชาติใหม่ ๆ 
ออกมาตามฤดูกาล อย่างซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นรสชาติ Mango Fresh Cream ที่ด้านบนท้อปด้วยวิปครีมและมะม่วงสด ด้านข้าง 
โรยด้วยมะพร้าวขดูฝอยอบแห้ง ส่วนไส้ด้านในเป็นเนือ้มะม่วงผสมถัว่ทอง พอทานรวมกันให้ความรู้สึกเหมือนก�าลงัทานข้าวเหนยีวมะม่วง 
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันเป็นอย่างมาก

BY วรัฏฐา กัวตระกูล

Biguri
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Good Monday Homemade

173  ถนนมูลเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200

086-042-9938

9.00- 17.30 น. 

Flips&Flips Home Made Donuts

14 ถนนหสัดิเสวี ซอย 5 ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 50300

091-865-1535

11 – โดนัทหมด (หยุดทุกวันพฤหัสบดี)

 ร้านถัดมา ร้านคาเฟ่ย่านตลาดสมเพ็ช ร้านเล็ก ๆ ตกแต่งด้วย
โทนขาว เหลือง สบายตา ที่มีชื่อว่า  Good Monday Homemade 
ร้านนีเ้มนมีูทัง้โดนทัราคาประมาณ 29-49 บาท และเคร่ืองด่ืมร้อนเยน็ รสชาติ
ของโดนัทอาจจะมีให้เลือกไม่มากนักแต่ส�าหรับโดนัทออริจินอล รสชาติและ 
เนื้อสัมผัสดีมาก ๆ คือเนื้อที่ค่อนข้างเบา กัดเข้าไปรู้สึกถึงความนุ่มและเด้ง 
มีความสู้ฟันอยู่เล็กน้อย ส่วนเมนู signature คือ โดนัทครีมบูเล่ 
ตัวครีมบูเล่อมเปร้ียวนิด ๆ ผสมผสานกับความหวานและกลิ่นหอม
น�้าตาลไหม้ที่ถูกเบิร์นไว้ด้านบนรสชาติกลมกล่อมอย่างบอกไม่ถกู หากใคร 
ที่เป็นสายครีมชีสต้องไม่พลาด

 ร้านสุดท้าย เรียกได้ว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างเป็นที่รู ้จักและ 
เป็นทีช่ื่นชอบของใครหลาย ๆ  คน ช่ือว่าร้าน Flips&Flips Home Made 
Donuts ร้านโดนทัโฮมเมดย่านสันติธรรม ตัวร้านถกูต่อเติมมาจากตัวบ้าน 
มีที่นั่งทานประมาณสองถึงสามโต๊ะเล็ก ๆ เรียกได้ว่าเป็นร้านโดนัทโฮมเมด 
ร้านแรก ๆ ในเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เม่ือพูดถึงความนิยมก็ต้องขอเล่าว่า 
เป็นที่นิยมมากถึงขนาดที่มีคนมารอรับบัตรคิวก่อนเวลาเปิดขายจริง และ 
ถึงแม้ว่าร้านเปิด 11 โมงแต่หากวันไหนมีลูกค้าส่ังออเดอร์ล่วงหน้าไว้มาก 
ก็อาจท�าให้บางรสชาติหมดต้ังแต่ยังไม่เปิดร้านขายเลยทีเดียว ใครที ่
ไม่อยากพลาดก็อาจจะต้องรีบมากันสักหน่อย หรือว่าส่ังล่วงหน้าไว้ที่เพจ
ของร้าน เรียกได้ว่าสั่งไว้วันนี้ พรุ่งนี้รับของได้เลย แถมไม่ต้องรอคิวอีกด้วย 
ส�าหรับรสชาตินัน้ มีให้เลอืกชิมกันกว่า 20 รสชาติ ราคาอยูท่ี ่20-45 บาท 
ใครชอบแนวไหนต้องไปลองกันด้วยตัวเองค่ะ

Good Monday Homemade 

Flips&Flips Home Made Donuts 
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BY อรวรา ใสค�า เตรียมตัวเรียนออนไลน์อย่างไรให้รอด

18 Plearn
Play & Learn

ลักษิกา กัญญเทพ

	 “ถ้า	COVID-19	ยงัอยูกั่บเราต่อไปแบบนี	้คงต้องยอมรบัแล้วว่า 

การเรยีนออนไลน์จะเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ”	คอืค�าพดูของ	นายณฎัฐพล	ทีปสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ท่ีมีการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา 

2563	 ไปเป็นวันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 หลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาด 

ของไวรสั	COVID-19	ยงัไม่มแีนวโน้มว่าจะยติุ	ดังนัน้	การเตรยีมความพร้อม 

ของสถานศึกษา	 ครู	 อาจารย์	 ตลอดจนนักเรียน	 นักศึกษา	 จึงต้องม ี

การปรับเปลี่ยนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์	เพลินฉบับนี้จะพาผู้อ่าน 

ทุกท่านไปดูแนวทางและการเตรยีมตัวเรยีนออนไลน์แบบสบาย	ๆ 	กับน้องแป้ง 

นางสาวลักษิกา	กัญญเทพ	นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาจิตวิทยาการปรึกษา

และการแนะแนว	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 “ส�าหรบัแป้ง	ก่อนท่ีจะเรยีนออนไลน์ได้	อย่างแรกคอืต้องศึกษา 

เครื่องมือหรือช่องทางท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ก่อน	 ว่าจะใช้เครื่องมือใด	

แล้วใช้อย่างไร	จากนัน้จะวางแผนและแบ่งเวลาในการใช้ชีวติ	เพ่ือให้สามารถ

ปรับตัวเข้ากับการเรียนออนไลน์ให้ได้ไวมากที่สุด”	

แล้วเครื่องมืออะไรที่จะต้องใช้เรียนออนไลน์ ?
	 “ท่ีอาจารย์ให้ใช้หลกั	ๆ 	คอื	e-Mail	กับ	Google	Classroom	เพือ่ใช้ 

รับส่งงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา	 ใช้งานไม่ยากนะคะ	 เพราะเคยใช ้

มาบ้างแล้ว	แต่เครือ่งมอือกีตัวท่ีต้องเรยีนรูใ้หม่	คอื	Socrative	ซ่ึงเป็นโปรแกรม 

ที่อาจารย์จะใช้ท�าแบบทดสอบ	เพื่อประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์ก็ง่าย

และสะดวกตรงที่สามารถเข้าผ่านแอปพลิเคชันได้”
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คิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเรียนออนไลน์คือ ?
	 “คิดว่าส่ิงท่ียากท่ีสุดคือการปรับตัวค่ะ	 ท้ังเรื่องการส่ือสาร

ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รยีน	อาจจะเกิดการตดิขัดบ้าง	แล้วก็เรือ่งการเตรยีมตัว 

ที่จะต้องใช้เครื่องมือต่าง	 ๆ	 เรียนรู้วิธีการใช้งาน	 เพราะมันอาจจะใหม่

ส�าหรับการไม่ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย”

	 “บางครั้งสถานท่ีท่ีเราใช้ในการเรียนออนไลน์	 มันไม่ได ้

เอ้ืออ�านวยให้เราสามารถต้ังใจเรียนได้เหมือนในห้องเรียน	 สัญญาณ 

อินเทอร์เน็ตช้าหรือขัดข้อง	 เราก็อาจจะพลาดโอกาสในการเรียนไป” 

น้องแป้งได้สะท้อนปัญหาส�าหรบัการเรยีนออนไลน์	 ส่วนวธิกีารแก้ปัญหา 

ท�าได้โดยการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ	 จัดห้องนั่งเรียนให้ดี	 ยิ่งถ้ามี

คอมพวิเตอร์ส่วนตวัในห้องตวัเอง	 ก็ไม่ควรนอนเรยีน	 ต้องบังคบัตัวเอง 

ให้นัง่เรยีน	และมพีืน้ท่ีว่างบนโต๊ะส�าหรบัจดเนือ้หาลงสมดุ

ส่วนตัวชอบเรยีนแบบไหนมากกว่ากัน ระหว่างในห้องกับเรยีน

ออนไลน์ ?
	 “ขอเรียนในห้องเรียนดีกว่าค่ะ	 เพราะห้องเรียนมีบรรยากาศ

ท่ีเหมาะสมส�าหรับการเรียนมากกว่าท่ีบ้านหรือท่ีหอ	 มีท้ังโต๊ะ	 เก้าอี ้

จอโปรเจคเตอร์ท่ีสามารถใช้ในการเรียนรู้ไปพร้อม	 ๆ	 กับการอธิบาย

จากอาจารย์	ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามได้แบบตัวต่อตัว	รู้สึกว่ามันเคลียร์

มากกว่า”	นอกจากนี้	น้องแป้งยังให้ข้อเสนอแนะว่า	“การเรียนออนไลน์

ก็มคีวามสะดวก	รวดเรว็	และง่ายต่อการเข้าถึง	โดยท่ีทุกคนสามารถเรยีน

ได้ทุกที่	แต่ก็ยังมีนักศึกษาบ้างกลุ่มที่ขาดความพร้อมที่จะเรียนในรูปแบบ

ออนไลน์	 เช่น	ขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียน	ที่จ�าเป็นต้องใช้ใน

การเรียน	จึงท�าให้เกิดความล�าบากในการเรียนแบบออนไลน์”

	 การเรยีนออนไลน์อาจจะไม่เหมาะสมกับผูเ้รยีนทุกคน	แต่ส่ิงท่ี

ส�าคญัท่ีจะท�าให้ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนออนไลน์ได้	คอืการมวีนิยั

และความรบัผดิชอบ	ต้องอาศัยความตัง้ใจเพราะไม่มใีครมาคอยกระตุน้หรอื

บังคับให้ต้องเรียน	ทางทีมงานนิตยสารเพลินขอเป็นก�าลังใจให้น้อง	ๆ 

ทุกคนท่ีต้องเรียนออนไลน์	 ขอให้มีสมาธิและขอให้ประสบความส�าเร็จ 

ในการเรียนออนไลน์นะคะ
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15+ไอคิวกระฉูด
ผู้ก�ำกับ ณภัทร จิตวีรภัทร, อัศวนัยน์ กลิ่นเอี่ยม

เลขเรียก DVD 1753

 เล่ำเร่ืองรำวสดุ(กลดั)มนัส์ของแก๊งเดก็เนร์ิด อย่ำงฉลำดเลศิ 

โอหยอง และ โอบื้อ ที่อยู ่ในวัยก�ำลังโตฮอร์โมนพลุ ่งพล่ำน 

และหมกมุ่นเป็นพิเศษกับเร่ืองรักและเซ็กส์ที่พวกเขำยังไม่ค่อย

เข้ำใจและไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อน กับภำรกิจติดเรตที่ต้องใช ้

ค (คิด) ว (วำงแผน) ย (แยบยล) เพื่อพิชิต (ใจ) สองสำวดำวเด่น 

ของโรงเรียนอย่ำง สดุำรัตน์  และ เชอร์รี  ให้จงได้ จนเกดิเป็นเร่ืองรำว 

ฮำกระฉูดหื่นกระจำยแบบไม่มีย้ัง และท�ำให้พวกเขำได้เรียนรู้

ประสบกำรณ์วยัคะนอง กำรรับมือกบัควำมผิดพลำด และกำรเตบิโต

เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกขั้น...อย่ำงไม่คำดคิด

มหาลัยวัวชน
ผู้ก�ำกับ บุญส่ง นำคภู่

เลขเรียก DVD 1754

 พงศ์ หนุม่เลีย้งววัผู้ช�ำ้รักจำก เบยีร์ สำวใต้ทีห่นไีปเรียน

มหำวทิยำลยัในกรุงเทพ จนอำกำรอกหกัท�ำให้เขำกลำยเป็น 

คนไม่เอำถ่ำนจนได้พบกับ โอ หนุ่มเปี่ยมอุดมกำรณ์หวัง

สร้ำงชุมชนแห่งเสียงเพลงในสวนยำงที่พยำยำมผลักดันให้ 

พงศ์ ท�ำตำมควำมฝันในกำรเป็นนักร้องของตัวเอง โดยมี 

มำยด์ สำวบ้ำน ๆ จิตใจงดงำมคอยเป็นก�ำลังใจให้เขำ 

อยู่เสมอ แล้วเร่ืองรำวควำมรักควำมฝันของคนตัวเล็ก ๆ 

จำกสวนยำงกถู็กเล่ำขำนผ่ำนบทเพลงทีพ่วกเขำประพนัธ์และ

ขับขำนมันออกมำจำกใจ

W

20 Plearn
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BY สุทัศน์ เขียวนิล
atching Plearn หนังดี หนังดัง 



20 Plearn
Play & Learn 21Plearn

Play & Learn

ฉลาดเกมส์โกง 
ผู้ก�ำกบั: นฐัวฒิุ พนูพริิยะ

เลขเรียก DVD 1750

 ฉลำดเกมส์โกง เร่ืองรำวของเดก็ฉลำด กบัภำรกจิโกง 

ข้อสอบ เปลีย่นกระดำษค�ำตอบให้เป็นเงนิล้ำน...ขอต้อนรับทกุคน 

เข้ำสู่ "ธุรกิจกลำงสนำมสอบ" ของ ลิน นักเรียนทุนเจ้ำของ 

เกรดเฉลี่ย 4.00 ธุรกิจที่มีจุดเร่ิมต้นจำกกำรช่วยเพื่อนสนิท 

อย่ำง เกรซ เดก็กจิกรรมตวัยงแต่ผลกำรเรียนย�ำ่แย่ และ พฒัน์ 

เด็กบ้ำนรวยที่คิดว่ำเงินซื้อได้ทุกอย่ำง ด้วยกำรแชร์ค�ำตอบ 

กลำงห้องสอบ จนกลำยเป็นวงกำรลอกขนำดใหญ่ ทีน่กัเรียนหลำยคน 

ในโรงเรียนยินดจ่ีำยค่ำตอบแทนแบบสงูลบิ แลกกบักำรได้รับค�ำตอบ

จำกอจัฉริยะอย่ำงลนิ เม่ือพฒัน์และเกรซ ย่ืนข้อเสนอสดุท้ำทำยให้เธอ 

นั่นคือกำรโกงข้อสอบ STIC ซึ่งเป็นกำรสอบเพื่อใช้คะแนน 

ย่ืนเข้ำมหำวทิยำลยัชัน้น�ำระดบัโลก ลนิจะท�ำอย่ำงไร และเกมส์โกง 

ข้ำมโลกนีจ้ะจบลงอย่ำงไร.... 

เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ
ผู้ก�ำกับ ชยนพ บุญประกอบ

เลขเรียก DVD 1476

 ป๋อง เป็นเด็กหนุ่ม ที่แอบหลงรัก  นักเรียน 

ชั้นเดียวกัน ป๋อง ระบำยควำมรู้สึกของเขำที่มีต่อม้ิง 

ผ่ำนกำร์ตนูทีว่ำดลงสมุดเองกบัมือ จนกระทัง่วนัหนึง่เม่ือ ป๋อง 

เผลอหลุดเอำสมุดที่วำดไว้ไปส่งคุณครู ท�ำให้สมุดถูกส่ง 

ไปให้ มิ้ง โดยใครบำงคน ป๋อง วิ่งตำมเพื่อไปเอำสมุด 

แต่กพ็บว่ำ มิง้ ได้อ่ำนและรังเกียจเขำไปแล้ว ป๋องจึงตำมหำ 

คนที่เอำสมุดไปให้ม้ิง และพบว่ำคนคนนั้นคือ เมย์ไหน 

และทั้งคู่ก็รู้ตัวถึงควำมรู้สึกที่พวกเขำมีให้แก่กัน

21Plearn
Play & Learn

Edutainment
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By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

 เผลอแป๊บเดียวเทศกาลเปิดเทอม
กเ็วียนมาอกีจนได ้หานอ้ง ๆ Freshy หนา้ใหม่
ปี 1 และสาว ๆ นกัศกึษาคนไหนที่เริ่มเบื่อทรง
ผมเดมิ ๆ  ของตัวเอง หรอือยากลองเปล่ียนลุค
ใหม ่ๆ  ลองมาดูทางนีกั้นดกีวา่ค่ะ เพราะเราได้
รวบรวมทรงผมยอดฮติของสาวมหา’ลยั มาให้
เลอืกกนัละนะ >.<

 1. ผมยำวตรง ทรงงา่ย ๆ  สบาย ๆ  
แสน Basic ไมต้่องคอยดูแล จัดทรงให้ยุ่งวุน่วาย 
แค่หวี ๆ ก็พร้อมไปมหา’ลัยแล้ว อาจเพ่ิม 

ลูกเล่นให้ไม่น่าเบื่อด้วยการไว้ผมหน้าม้า หรือ
หาพรอพแวน่ตาเก ๋ๆ  มาใส ่กดู็เนริด์ดไีมแ่พกั้น 

 2. ดังโงะสุด Cute! สายญี่ปุ่น 
สายแบ๊ว ต้องทรงน้ีเลย วิธีท�าก็แสนง่าย 
แถมไม่ร้อนอีกด้วย จะท�าตอนไปเรียนก็ได้ 
ไปเที่ยวกดี็ ยิ่งถา้หากิป๊หรอืโบวน์า่รกั ๆ  มาตดินะ 

คอนเฟิร์มว่า Cute! แน่นอนจ้า...

ผมยาวตรง (Pinterest, ม.ป.ป.)

ดังโงะสุด Cute! (Aroundtheearth, 2559)

สาวมหา’ลัย ต้อนรับเปิดเทอม
กับ 5 ทรงผมยอดฮิต
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 3. ดัดลอนเบำ ๆ ทรงผมยอดฮิต 
ที่ครองใจสาว ๆ มหา’ลัยมานาน ไม่ว่าจะลอนเล็ก 
ลอนใหญ ่มว้นเขา้สไตลส์าวหวาน ๆ  หรอืมว้นออก
ให้ดูเซอร์ ๆ ก็เป็นทรงธรรมดา ที่ไม่ธรรมดาได้

 4. ผมสัน้คีพลุค เทรนด์ผมสัน้ที่มาแรง
ฉุดไม่อยู่เลยจริง ๆ อยากใส หน้าเด็ก ก็ต้องบ๊อบ 
อยากเปรี้ยว อยากเท่ ก็ต้องสัน้แสกข้าง แถมการ
แตง่ตวัอนิดี ้หรอืฉกีไปแนวมนิมิอล ญี่ปุ่น ๆ  รบัรอง
หนุ่ม ๆ ต้องเข้าคิวขายขนมจีบกันแน่ ๆ 

 5. รวบคร่ึงหัว อีกทรงท่ีฮิตมาก ๆ 
ในหมู่นกัศกึษาสาว ๆ  เพราะดูสุภาพ เรยีบร้อย สมวัย 
แถมยังดูดีอีกด้วยนะ รวบธรรมดาก็ได้ ถักเปีย 
ก็ดี แต่ถ้าใครไม่ม่ันใจในโครงหน้าตัวเองก็ลอง
ไว้หน้าม้า หรือเอาผมข้าง ๆ ออกมาปิดให้แก้ม 
ดูเรียวก็ได้นะจ๊ะ

 เป็นยังไงกันบ้างคะ เพ่ือน ๆ บางคน 
ท่ีอยากเปลี่ ยนลุคต้อนรับเปิดเทอมใหม่ คงได้ 

ไอเดียกันแล้วเนอะ.... ^_^

บรรณานุกรม
Aommy. (2558). 6 ทรงผมนักศึกษำสุดฮิตของสำวมหำลัย  
 สวย ดูดี ท�ำได้ทุกวัน. สืบค้นจำก https:// 
 sistacafe.com/summaries/2350
Aroundtheearth. (2559). 23 ทรงผมดังโงะ Ulzzang  
 Style น่ำรักสดใส สไตล์ไอดอลเกำหลี!. สืบค้น 
 จำก http://sistacafe.com/summaries/11110
Ladyissue. (ม.ป.ป.). แบบผมลอนสวยๆ ทรงลอนคลำยสไตล ์
 เกำหลี!. สืบค้นจำก http://www.ladyissue. 
 com/173878
Nekochan. (2559). สำวมหำลัยกับ 5 ทรงผมยอดฮิต.  
 สืบค้นจำก https://sistacafe.com/ 
 summaries/9821
Pinterest. (ม.ป.ป.). ผมยำวตรง. สืบค้นจำก http://www. 
 pinterest.com/pin/98727416816644129/
SistaCafe. (ม.ป.ป.). 8 ทรงผมเรียบง่ำยสไตล์ Minimal 
 ท�ำเองได้ที่บ้ำน. ค้นจำก http://www.noozup. 
 me/2507498/
ThaiNarak . (ม.ป.ป.). 50 ไอเดียกำรตัดผมสั้น ให้เหมำะกับ 
 รูปหน้ำ สวยชิค น่ำรัก หน้ำเด็กได้อีก. ค้นจำก  
 http://www.thainarak.net/beautytips386- 
 50-pictures-for-6-ways-to-style-short-hair.html

ดัดลอนเบา ๆ  (Ladyissue, ,ม.ป.ป.)

ผมสัน้คีพลุค (ThaiNarak, ม.ป.ป.)

รวบครึ่งหัว (SistaCafe, ม.ป.ป.)




