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" The secret of success in life is 
to be ready for your opportunity 
when it comes."

Benjamin Disraeli

ความลับของความส�าเร็จ คือ

เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ

ส�าหรับโอกาสที่มาถึง



Press & Release06

15 Green @ Heart

08

10
New Service in CMRU LIB.

Reading Plearn

11

Watching Plearn

12

Eating Plearn16

Feature in Plearn

18

Tips

20

Interview

22 Do You Know?

PUBLISHER

   Chiang Mai Rajabhat University  Library

EDITORIAL STAFF MEMBERS

   Asst. Prof. Dr. Sutthinan Chuenchom

   Dr. Sujira Ammarukleart

   Thitiga Asakit

   Ratchadaporn Moonmark

   Thaya Tantiwarapa

   Suthus Khiao-nin

   Waratta Kuatrakul

   Surada Pathawiwichit

   Ornwara Saikham

   Nittaya Tongna 

GRAPHIC DESIGNER

   Jitrada Mankeet

   Mongkon Autamakaew

PHOTOGRAPHER

   Ornwara Saikham

   Waratta Kuatrakul

   Suthus Khiao-nin

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
เลขที่ 202 ถ.ช้ำงเผือก ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5911 
โทรสำร: 0-5388-5900

www.lib.cmru.ac.th

CONTENTS
Vol.3 Issue 1, Jan-Feb, 2019



15

16

22

 สิบหก มกรา ขอน้อมนบ

ขอเคารพ แด่ครู ผู้สั่งสอน

คอยอบรม บ่มวินัย ให้รู้นอน

กับค�าสอน ล�้าค่า แสนส�าคัญ

 เนื่องในวันครูขอเป็นตัวแทนของผู้อ่านทุกท่าน 

บูชาพระคุณครูนะคะ หากเรามีความกตัญญู รู ้ คุณ 

เราจะประสบความส�าเร็จในทกุๆ เร่ืองค่ะ และ PLEAN ฉบบันี้  

จะเก่ียวข้องกับคุณครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม ่ เป ็นพี่ เ ลี้ ย งที่ ได  ้

ด�า เนินการอย ่างต ่อ เนื่ องในการพัฒนาศักยภาพครู  

นักเรียน และโรงเรียนในความรับผิดชอบในเขตพื้นที่  

จ. เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ค่ะ

Happy Teacher’ s Day

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

วิธีช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ที่เด็ก ๆ สามารถท�าได้

7

12
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ส�ำนักหอสมุดเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
Library 4.0 ณ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่ เข ้าร ่วม 

จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ในหัวข้อ "Library 4.0 สร้างสรรค์นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ล้านนา" ณ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8-11 มกราคม 

2562 ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�านวยการ

ส�านักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียน 

ในหวัข้อ "หนงัสอืมีชวีติ (Living Books) : เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" พร้อมด้วย 

อาจารย์ ดร.สจุริา อัมรักเลิศ รองผู้อ�านวยการ และ CMRU Ambassador ได้แก่  

นางสาวอรวรา ใสค�า นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์ นางสาววรัฏฐา  

กัวตระกูล และนางสาวจิตรดา หม่ันขีด ได้เข้าร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ  

นักเรียนในกิจกรรมในครั้งนี้

ส�ำนักหอสมุดได้เข้ำร่วมพัฒนำห้องสมุดตำมโครงกำร 
พัฒนำคุณภำพโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน  
เพื่อสนองพระรำชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 

 สม เด็ จพระ เทพ รัตนราชสุ ด าฯ  สยามบรมราชกุ ม า รี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) อุปถัมภ์ 

หมูท่ี ่4 ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชยีงใหม่ เม่ือวนัที ่22 มกราคม 

2561 เวลา 13.10 น. โดยมคีณะผู้บริหาร คณาจารย์และบคุลากร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ส�านัก

หอสมุด โดยอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อ�านวยการ นางสาวฐิติกา  

อาษากจิ นายสทุศัน์ เขียวนลิ และนายพสิฐิ ศรีใจภา บคุลากรส�านกัหอสมดุ 

ได้เข้าร่วมพัฒนาห้องสมุดตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน เพื่อสนองพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี
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ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วม
โครงกำรพฒันำคณุภำพโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
เพื่อสนองพระรำชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 

 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ

พฒันาคณุภาพโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเพือ่สนองพระราชด�าริในสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้ด�าเนินกิจกรรมศึกษาบริบทและความต้องการ

ในการพัฒนาของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ด�าเนินการติดตาม 

ประเมินผลการฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ต�ารวจตระเวน

ชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงจัดกิจกรรม 

วันเด็ก วันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ หมู่ที่ 12 ต�าบลสบโขง อ�าเภออมก๋อย  

จังหวัดเชียงใหม่ 

บุคลำกรส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ 
เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9

 บุคลากรส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 9th PULINET National Conference: Together 

We Share ณ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานนี้บุคลากรของ 

ส�านักหอสมุดได้ร่วมน�าเสนอผลงานทางวิชาการ จ�านวน 4 คน ได้แก่  

นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก และนางสุณี ไชยวงษ์ น�าเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อ 

"การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่" และนางธญา ตันติวราภา  และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร  น�าเสนอ

โปสเตอร์ในหัวข้อ "การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม 

ในรูปอเิลก็ทรอนกิส์ ของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่" 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากร 

ในข่ายงานห้องสมุด วันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ 

รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ให้กำร
ต ้อนรับคณะผู ้บริหำรจำก Zhejiang Yuexiu 
University of Foreign Languages ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
 

 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยผู้ช ่วย -

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส�านักหอสมุด ในวันจันทร์ที่ 21 

มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. 
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ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ชื่อหนังสือ : การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่า

การศึกษา

พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

เลขหมู่ : 370.9593 พ9341ก

LOCATION : ส�านักหอสมุด ชั้น 3

                 Store new 

                 ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม

สาระสังเขป : 

  เมื่อเราท�าหลักคิด 4.0 จะต ้องมี 

"Product และ Innovation" มาประกอบ

ด้วยเสมอ จึงจะเป็น 4.0 "การศึกษา 4.0" 

จึงหมายถงึ การศกึษาทีจ่ะต้องม ีProduct 

หรือ Innovation การศึกษา 4.0 จึงจะ

ต้องเป็นการศกึษาทีส่อนให้ผูเ้รยีนสามารถ

สร้างหรอืผลติอย่างใดอย่างหนึง่ของตนเอง

ด้วยเสมอ คอืเด็กจะต้องมีผลงานประกอบ

การศกึษาของตนเอง เข้าท�านองค่าของคน

อยู่ที่ผลของงานเป็นส�าคัญ 

  หนังสือ "การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่า

การศึกษา" เล่มนี้ จึงเป็นทางเลือกและ

ทางออกให้การศึกษาไทยได้อย่างดี ถ้า

จริ งจั ง  ต้ั ง ใจ  และมุ ่ งมั่ นที่ จะท� า ให ้

การศกึษาไทยเป็นการศึกษา 4.0 ทีแ่ท้จรงิ 

ผู้แต่ง : ปาล์มเมอร์, ปาร์กเกอร์ เจ

ชื่อหนังสือ : กล้าที่จะแนะ : คู่มือเพื่อ

การใคร่ครวญและฟื้นฟูจิตวิญญาณครู

พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สวนเงิน 

มีมา, 2558 

เลขหมู่ : 371.1 ป276ก 

LOCATION : ส�านกัหอสมดุ ศนูย์แม่ริม

สาระสังเขป : 

     "กล้าท่ีจะแนะ คู่มือเพือ่การใคร่ครวญ

และฟ ื ้ นฟูจิ ตวิญญาณครู "  เล ่มนี้  

เป็นขมุปัญญาชัน้เลศิส�าหรบัผูท้ีป่รารถนา

จะขยายขอบเขตการส�ารวจแนวความคิด

ใน "กล้าท่ีจะสอน" ทั้งโดยส่วนตัวและ

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ ่มศึกษา เพื่อให้

ผู้อ่านได้ใคร่ครวญการสอน และปรับ

ทัศนะในอาชีพการงานของตนเสียใหม่ 

ภายในเล่มได้เสนอวิธีน�าไปใช้ได้จริง

ในการสร้าง "พื้นท่ีปลอดภัย" เพื่อการ

ใคร่ครวญและตั้งค�าถามอย่างซื่อตรง 

และได้ให้ตัวอย่างค�าถามกับแบบฝึกหัด

บทต่อบทเพื่อการส�ารวจ

ผู้แต่ง : นัม มียอง

ชื่อหนังสือ : 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า 

สร้างลูกรักการอ่าน

พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 

2554

เลขหมู่ : 649.58 น116ส

LOCATION : ส�านักหอสมดุ ชัน้ 4 Store new 

  ห ้องสมุดคณะเทคโนโลยี  

   การเกษตร ศูนย์แม่ริม

   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

สาระสังเขป : 

   หนังสือ “10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า 

สร้างลูกรักการอ่าน” เล่มนี้ เป็นคู ่มือ

ส�าหรับให้พ่อแม่และคณุครู ใช้เป็นแนวทาง

ส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก ๆ โดยบอกเทคนิค

วิธีการเพื่อให ้ครอบครัวและโรงเรียน 

ร่วมมือกันจัดกิจกรรมกระตุ ้นให้เด็กรัก 

การอ ่ าน เช ่น  ให ้คุณค รูจัดชั่ ว โมง 

อ่านหนังสืออ่านเล่น 10 นาทีทุกเช ้า  

ก่อนเริ่มชั่วโมงเรียนประจ�าวัน เพื่อสร้าง

สมาธแิก่เดก็ ๆ  ให้พ่อแม่สนับสนุนโรงเรียน 

โดยจัดหาหนังสือดีน ่าอ่านให้ลูกน�าไป 

ท�ากิจกรรมที่โรงเรียน เป็นต้น ส�าหรับ 

ทกุท่านทีต้่องการปลกูฝังให้เดก็ ๆ   รกัการอ่าน 

ไม่ควรพลาดเล่มน้ี
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดำ ปฐวีวิจิตร

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม

เลขเรียกหนังสือ : 940.2 ท173ป

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

 หลังจากระบบกษัตริย์ของฝร่ังเศสได้ถูกท�าลายลง สาธารณรัฐได้ถูกจัดตั้ง 

ข้ึนแทน น�าไปสูก่ารข้ึนมามอี�านาจของนโปเลยีน และก้าวไปสูค่วามมีอ�านาจในยุโรปตามล�าดบั 

นับว่าช่วงเวลา 140 ปี หลังจากนั้น ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นผลต่อเนื่องกันเป็น

ลูกโซ่ หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปสมัยใหม่

ได้เป็นอย่างดี

ความสุขของกะทิ
ผู้แต่ง : งามพรรณ เวชชาชีวะ

เลขเรียกหนังสือ : ย 808.0683 ง26ค 2553

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

 "ความสุขของกะทิ" เป็นนวนิยายขนาดสั้น เล่าเร่ืองราวของกะทิ เด็กหญิง 

วัย 9 ขวบ ที่ต้องสูญเสียแม่ก่อนวัยอันควร กะทิได้ผ่านความสุขและความทุกข์ และ 

ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์จากการสูญเสียไม่อาจพรากความสุขจากความรักได้ เด็กน้อย 

ได้โตขึ้นจากประสบการณ์นี้ด้วยความเชื่อมั่นและก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อไปจากบุคคล

ใกล้ชิด ผู้ที่เธอรักและรักเธอ

500 ค�าถามตะลุย JLPT
ผู้แต่ง : โนริโกะ มัทสึโมโตะ และ ฮิโตโกะ ซาซากิ

เลขเรียกหนังสือ : 495.6076 ม114ห 2556

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 3

 หนงัสอืเล่มนีส้ามารถช่วยให้ผู้เรียนทีไ่ม่มเีวลาศึกษามากนกัและต้องการทบทวน

ความรู้ภาษาญีปุ่น่ทีค่รอบคลมุหลายด้าน ภายในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหดัทบทวนความรู้ 

แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ตัวอักษร ค�าศัพท์และไวยากรณ์ โดยสามารถเลือกทบทวน

แบบฝึกหัดเฉพาะส่วนที่ตนเองยังอ่อนอยู่ได้
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 ในการเขียนรายงานหรือบทความแต่ละชิ้นน้ัน ผู้เขียนต่างต้องมีการเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่ง

ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุนงานเขียนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การศึกษามาจากหนังสือ วารสาร 

หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ รวมไปถึงฐานข้อมูลออนไลน์ และเพ่ือเป็นการให้เครดิตแก่ผลงานต่าง ๆ ท่ีเราได้น�ามา 

สนบัสนนุงานเขยีนของเรา เราจงึจ�าเป็นต้องมกีารอ้างองิแหล่งทีม่าของความรูน้ัน้ ๆ  ซ่ึงในบทความนี ้จะได้น�าเสนอ

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง เพื่อให้ผู้อ่านได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะคะ
รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือทั่วไป

 ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่ง 1 คน

กฤษฎา กฤษณะเศรณี. (2559). อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 

ผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ค�าว่า และ เชื่อมระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 และ คนที่ 2

ตัวอย่าง

กฤตานนท์ วนเมธิน และ ภัณฑิรา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2558). Cake décor: การแต่งหน้าเค้ก...ศิลปะที่กินได้ ง่ายกว่าที่คิด.  

        กรุงเทพฯ: แสงแดด.

ผู้แต่ง 3 – 7  คน ให้ใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างผู้แต่งคนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 

ตัวอย่าง

เรวดี ธรรมอุปกรณ์, สาริณีย์ กฤติยานันต์ และ ศุภชัย วงศ์วิวัฒนนุกิจ. (2551). ใช้ยา – ต้องรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:  

        ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่งมากกว่า 7 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้ว ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด ตามด้วย 

ชื่อผู้แต่ง คนสุดท้าย

ตัวอย่าง

นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรีชา วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, …  

        ดาริน รุ่งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้งภูมิศาสตร์ลุ่มน้้าปากพนัง: การจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้าในลุ่มน�้า  

        ปากพนังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

 ส�าหรับการเขียนอ้างอิงประเภทอื่นๆ ติดตามต่อกันได้ในฉบับหน้าค่ะ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

โดย ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

     นางสาวศรัญยา ไชยวงค์

     นางสาวจิตรดา หมั่นขีด

 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นกิจกรรมที่ส�านักหอสมุดร่วมกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดท�าขึ้นในปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ ดังนี้ 

 1) เพื่อท�าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงท�างานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ในการน�าองค์ความรู ้วิชาการ  

 ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2) เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการท�ากิจกรรม 

 ร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น 

 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 โรงเรียน และมีทั้งหมด 12 กิจกรรม ดังนี้
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ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงแต่ละกิจกรรม 

 กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

ครบูรรณารกัษ์ ท�าให้ครมีูความรู ้ ความเข้าใจและน�าความรู ้

ทีไ่ด้รบัจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาห้องสมดุ ทัง้ในด้าน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และด้านการจัด

ระบบห้องสมุด

 

 กิจกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเพือ่สร้างอาชพี

และการมีงานท�า (การท�าเบเกอรี) ท�าให้ครูและนักเรียน

สามารถผลติเบเกอร ีและน�าไปเป็นอาหารว่างในกจิกรรม

โรงเรยีนได้ อกีทัง้นกัเรยีนมีความสนใจในการผลิตเบเกอรี

และสามารถน�าไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CMRU 

Coaching, Mentoring & PLC for EF Teachers เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน” ท�าให้

ครูที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการสอนและรู้จักแอพพลิ

เคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาสื่อการสอนที่จ�าเป็น

ส�าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 โดยครูที่เข้าร่วมโครงการมี

ความรูค้วามเข้าใจประโยชน์ของทักษะการสอนและทักษะ 

การสร้างสือ่ ทัง้สือ่มือ และส่ือแอพพลเิคชัน่ช่วยสนบัสนุน

การเรียนการสอน รวมถึงทักษะการจัดการเรียนการสอน

ในฐานะครภูาษาองักฤษในศตวรรษท่ี 21 อกีท้ังยงัสามารถ

ผลิตสื่อการเรียนการสอนได้

 กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพาะเลีย้งเหด็ 

ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถ

เพาะเห็ดได้

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่ 

และการปลูกผัก ท�าให้ผู ้ เข ้ารับการอบรมมีความรู ้  

ความเข้าใจ สามารถเลี้ยงไก่และปลูกผักได้

 กิจกรรมการจัดกิจกรรม Chinese Day 

Camp ท�าให้นักเรียนมีความรู้และสามารถพูดภาษาจีน

ขั้นพื้นฐานได้ 

 กิจกรรมการจัด กิจกรรมการฝ ึกอาชีพ 

ให้นักเรียน ท�าให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และ 

มแีนวทางในการสร้างอาชีพ เช่น การตดัผม การท�ายาดม

จากสมุนไพร การประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

และแก้ปัญหาการอ่านส�าหรับโรงเรียนแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่ ท�าให ้ครูได ้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการ PLC ได้สื่อการ

สอนส�าหรับนักเรียนอ่านไม่คล่อง และได้แผนการจัดการ 

เรยีนการสอน

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ระบบและจัดระบบห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนชื่น” ท�าให้ครู

สามารถพัฒนาและจัดห้องสมุดให้เป็นระบบได้  โรงเรียน 

มีห้องสมุดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ อีกทั้งมี

การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน และส่งเสรมิการใช้ห้องสมดุ

 

 กจิกรรมการอบรมเชงิปฏิบัติการ “ทักษะการงาน 

พื้นฐานอาชีพด ้านเบเกอรี” ท�าให ้ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ ท�าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

 กิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ส�าหรบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษในชัน้เรยีนรวมส�าหรบัคร ู

ในโรงเรยีนบ้านปากเหมอืง ท�าให้ครมูแีนวทาง มแีบบแผน 

การเรียนการสอนที่สามารถน�าไปใช ้สอนเด็กที่ม ี

ความต้องการพิเศษในชั้นเรียนได้

 

 กจิกรรมการพฒันาสือ่การเรยีนรูแ้ก้ไขปัญหา 

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานโรงเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ท�าให้ครูและ

นกัเรยีนมสีือ่การเรยีนการสอนทีน่่าสนใจ นกัเรยีนตัง้ใจเรียน 

และสามารถเรียนรู้ได้ดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนระดับ 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่ดข้ึีน

 ป ัญหาที่ค ้นพบจากการด�าเนินการ คือ

ครูบางโรงเรียนมีจ�านวนไม่เพียงพอและมีภารกิจด้าน 

อ่ืนๆ จ�านวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินการเข้าร่วม

กิจกรรมตามเป้าหมายได้ และครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรมบางคน

มีการโยกย้าย ท�าให้การด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้ความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมเกิดการหยุดชะงัก 

และไม่ต่อเนื่อง

 สิง่ท่ีโรงเรยีนและชมุชนได้รบัจากการด�าเนนิ

โครงการ ท�าให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ

การพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียน

ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้มแข็งด้านการศึกษา วิชาการ 

และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รวมไปถึง

ชุมชนมีโรงเรียนท่ีมีศักยภาพในการผลิตครูและนักเรียน  

อีกทั้งยังมีการสร้างอาชีพในชุมชนและสามารถเพิ่มรายได้

ให้กับคนในชุมชน

 ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่เป ็นพี่ เลี้ยง 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองภารกิจด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และชุมชน ท�าให้อาจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได ้บูรณาการองค์ความรู ้  

เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

จากหลักสูตรถ ่ ายทอดสู ่ การบริการวิชาการ เพื่ อ

ร ่วมพัฒนาทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ เข ้าร ่วม

โครงการ 
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By นิตยำ ทองนำGreen @ Heart
 การสอนเด็ก ๆ ให้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นเรื่องที่สนุกได้ โดยเฉพาะหากเป็นเกมหรือ
กิจกรรมเก่ียวกับการรไีซเคลิทีเ่ด็กสามารถมีส่วนร่วมได้เตม็ที ่มีกิจกรรมส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมมากมาย
ที่คุณและครอบครัวสามารถช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้ไม่ยาก โดยเฉพาะจะท�าอย่างไรในการปลูกจิตส�านึกให้เด็ก ๆ รักษ์ 
สิง่แวดล้อม เด็ก ๆ  อาจจะยังเล็กและท�าอะไรไม่ได้มาก แต่การปลูกฝังเด็ก ๆ  ตัง้แต่ยงัเล็กนีแ่หละ จะเป็นการสร้างทรพัยากร
ที่มีค่าเพื่อให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในวันข้างหน้า

บรรณานุกรม

ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง. (ม.ป.ป.). วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส�าหรับเด็ก. สืบค้นจาก https://www.breeze.co.th.

Kvols., K. (2015). peace in your home. Retrieved from http://peaceinyourhome.com/

1. มอบหมายการเป็น “ผู้ควบคุมไฟ” ในบ้าน
ช่วยกันประหยัดพลังงานโดยการปิดไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง เด็ก ๆ ชอบได้รับ 
การมอบหมายให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ค่ะ 

2. ท�าให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องสนุกใกล้ตัว

3. ประหยัดน�้า

4. ใช้กระเป๋าผ้า

5. ใช้กระดาษ 2 ด้าน

6. เล่นนอกบ้าน

7. ปลูกต้นไม้กันเถอะ

การจัดการแยกแยะขยะประเภท ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แก้ว หรือ พลาสติก ถือเป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมอง แถมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างนิสัยพฤติกรรม
การรีไซเคิลอีกด้วย 

ลองให้เด็ก ๆ ช่วยคิด และ ท�าเป็นรายการออกมาว่าเราใช้น�้าท�าอะไรบ้าง เมื่อเขาเข้าใจ 
ว่าน�้านั้นมีความส�าคัญแค่ไหน เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะปิดน�้าทุกคร้ังที่แปรงฟัน รวมไปถึง 
การใช้น�้าอย่างประหยัดในกรณีอื่น ๆ ด้วย

หากระเป๋าผ้าสวย ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้อย อธิบายว่าพลาสติกนั้นเป็นวัสดุ 
ที่ย่อยสลายยาก เป็นการสร้างขยะมากเกินความจ�าเป็น หากเป็นไปได้ให้ใช้กระเป๋าผ้าแทน
จะดีกว่า

เด็ก ๆ  ทกุคนชอบขีดชอบเขียน การสอนลูกว่ากระดาษนัน้มี 2 ด้าน และให้เขาใช้กระดาษ
ทั้ง 2 ด้านก่อนที่จะเริ่มวาดบนกระดาษแผ่นใหม่ 

เราควรสนบัสนนุให้เด็ก ๆ  ว่ิงเล่นนอกบ้าน นอกจากเด็กจะได้เล่นสนกุและออกก�าลังกายแล้ว 
เราก็ยังช่วยลดการใช้เครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน 

การปลูกต้นไม้ ตั้งแต่การฝังเมล็ดลงดิน พรวนดิน รดน�า้ เพิ่มปุ๋ย ล้วนเป็นการสอน 
ให้เด็กมีความละเอียดอ่อน รักธรรมชาติ และสอนให้เขามีความรับผิดชอบที่จะดูแลรักษา
สิ่งมีชีวิตอีกด้วย

วิธีช่วยรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ที่เด็ก ๆ สามารถท�าได้

7
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BY วรัฏฐำ กัวตระกูล

มนีา : Meena rice 
based cuisine

 มีนา (Meena rice based cuisine) ร้านอาหารที่มีสโลแกนว่า ร้านอาหารไทย ที่มี “ข้าว” เป็นหลัก 
บรรยากาศร่มร่ืนมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุแ์ละน�า้โดยรอบ พ้ืนทีด้่านข้างติดกับทุง่นาเขยีวขจ ี ถอืว่าเป็นอีกหนึง่จดุเช็คอิน 
ที่ใครมาเชียงใหม่ต้องห้ามพลาด 
 มีนาร้านอาหารออแกนิกที่ผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านเข้ากับเมนูอาหารไทยหลากหลายภาค รสชาติอาหารพอดี ไม่
จัดจ้าน เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ครบ จบ ในร้านเดียว 
 จุดเด่นอยู่ที่ข้าวหอมมะลิ 5 สี ที่ใช้สีจากธรรมชาติ คือ สีม่วงจากข้าวไรซ์เบอรี่ สีแดงจากข้าวกล้องแดง สีเหลือง
จากดอกค�าฝอย สีน�้าเงินจากอัญชัน และสีขาวจากข้าวหอมมะลิ สามารถผสมและจับคู่สีได้ตามใจชอบ
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 ส�าหรับเมนูอาหารนั้นเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จาก 
การดัดแปลงวัตถดิุบ ยกตัวอย่าง “เมนกุู้งชุบข้าวทอด” แทนทีจ่ะใช้เกล็ด 
ขนมปัง แต่ใช้เป็นข้าวมาคลุกทอดให้ความรู้สึกแปลกใหม่แต่รสชาติอร่อย 
เหมือนเดิม และเมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องส่ังน่ันก็คือ ห่อหมกอันดามัน  
ปลาทอดย�าตะไคร้ ผักเหลียงผัดไข่  ซึ่งนอกจากรสชาติอาหารจะอร่อย 
ถูกปากแล้วการตกแต่งจานของร้านมีนาก็ยังสวยงาม สีสันสดใส  
เพราะทางร้านเลือกใช้ผัก ผลไม้ ดอกไม้ มาตกแต่งอาหารในแต่ละจาน 
เรียกได้ว่าทั้งสวยและอร่อย แถมได้สุขภาพดีอีกด้วย
 การเดินทาง ขับรถมายังถนนเส้นสันก�าแพงสายเก่า เลยแยก 
ศรีบัวเงินพัฒนามาเล็กน้อย ให้สังเกตุป้ายทางเข้าหมู่บ้านศิลาดล 
แล้วเลี้ยวซ้าย ขับตรงมาเรื่อย ๆ จะเจอวัดสีมาราม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ข้างวัดและขบัตามป้ายบอกทางไปยงัร้านได้เลย ในช่วงวันหยดุเสาร์-อาทติย์ 
คนค่อนข้างแน่น เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ แนะน�า
ให้ส�ารองโต๊ะไว้ล่วงหน้า

Meena rice based cuisine มีนา มีข้าว

Meena Rice Based Cuisine บ้านมอญ หมู่ 2 ซอย 11
เทศบาลนครเชียงใหม่ 50130

095-6939586

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 -17.00 น.
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 ความเสียสละของเรือจ้าง 

 เริม่ต้นทีค่รดูอยคนนี ้ครเูอ ศศิพร สุพงษ์ ครวูยั  

36 ปี ซึง่เป็นครสูอนวชิาคอมพวิเตอร์ทีโ่รงเรยีนบ้านเทดิไทย 

จังหวัดเชียงราย แต่เดิมแล้วเคยท�างานเป็นเว็บดีไซน์

และกราฟิกดีไซน์มาก่อนที่จะมาเป็นครู โดยครูเอเล่าว่า 

เป็นครูต้องมีความเสียสละอย่างมาก ทั้งเวลา แรงกาย  

แรงใจ ครูต้องคอยดูแลนักเรียนเหมือนพ่อแม่คนที่สอง 

ต้องคอยบ่น ตักเตือน สอนให้นักเรียนท�าตามกฎระเบียบ 

ของโรงเรียนและสังคม และยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับ 

พ่อแม่ของนักเรียน “มันไม่ได้มีแค่งานสอนอย่างเดียว 

ยังมีงานพิเศษที่ต้องท�า เช่น งานพัสดุ งานสารสนเทศ 

โครงการที่ต้องรับผิดชอบต่าง ๆ และยังต้องร่วมกิจกรรม

ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ 

หรืองานอื่น ๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน” ถึงแม้ว่างานจะหนัก 

และเยอะเพียงใด ส�าหรับครูเอแล้ว ขอเพียงแค่ม ี

ความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการท�างานเท่านั้น เชื่อว่า 

งานทุกอย่างจึงจะส�าเร็จไปได้ด้วยดี

 “...พระคณุทีส่ามงดงามแจ่มใส แต่ว่าใคร

หนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง ถ้าหาก

จะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง มีใครไหนบ้างแนะน�า

แนวทางอย่างครู...” เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยได้ยิน

เพลงนี้ ส่วนใหญ่เรามักได้ยินเพลงพระคุณท่ีสาม 

ในช่วงวันครู ได้ยินเพลงนี้ทีไรก็ท�าให้น�้าตาคลอได้ 

ทุกครั้ง ท�าให้หวนนึกถึงความรู้สึกในครั้งเมื่อยัง

เป็นเด็กนักเรียน และยังคงจดจ�าครูในช่วงวัยเยาว์

ของเราได้ดเีสมอมา เนือ่งในโอกาสทีน่ติยสารเพลนิ 

ฉบับน้ีเป็นเรือ่งเกีย่วกบัครูและนกัเรยีน เราจงึขอพา 

ผู ้อ่านทุกท่านไปฟังเร่ืองราวความเสียสละของ 

เหล่าเรือจ้างกันดีกว่าค่ะ
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BY อรวรำ ใสค�ำ

 ความเสียสละของเรือจ้าง 

  “ลูกใครไม่ส�าคัญ ลูกศิษย์ฉันส�าคัญสุด” คือ

ค�ากล่าวของครูชฎาธาร ใจกล้า หรือครูแอ้ม อายุ 26 ปี 

รบัผดิชอบการสอนวชิาห้องสมดุและแนะแนว ทีโ่รงเรียน 

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โดยครูแอ้ม

กล่าวต่อว่า “การเป็นครู ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็สามารถ 

ที่จะเป็นได้ เป็นครูต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมาก 

ถึงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเสียสละทั้งก�าลังกาย 

และก�าลังใจ เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้กับเด็กจริง ๆ  

เราก็อยากให้เด็ก ๆ ได้ดี โตไปมีงานดี ๆ ท�า”

 ครูท่านสุดท้าย ครูก้อง ศุภกร สุวรรณ อายุ 

29 ปี ปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะพื้นฐาน และสอนดนตรี

สากล (วงโยธวาทิต) อยู่ที่โรงเรียนสันก�าแพง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยครูก้องเล่าว่า ก่อนที่มาเป็นครูนั้น ตนเป็น 

นักดนตรีท�างานกลางคืนมาก่อน หลังจากที่มาเป็นคร ู

แล ้วต ้องปรับเปล่ียนตารางชีวิตอย ่างมาก เช ่น  

การตืน่เช้าไปท�างาน การยนืเวร การรบัผิดชอบงานสอน 

การเป็นครูที่ปรึกษาและอีกมากมาย ตรงกันข้ามกับ

ชีวิตนักดนตรีอย่างส้ินเชิง แต่การมาเป็นครูท�าให้เปิด 

โลกทัศน์มากขึ้น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเสียสละเวลา 

ส่วนตัวเพือ่นกัเรยีน “นอกจากงานสอนในคาบปกติแล้ว 

ตอนเย็นผมยังสอนเด็ก ๆ วงโยฯ ด้วย ยิ่งเวลามีงาน 

ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสี หรืองานแข่งอื่น ๆ  

เด็กต้องซ้อมดึก หรือนอนที่โรงเรียนบ้างก็มี เราก็ต้อง

ดูแลนักเรียนไปด้วย ทุกวันนี้ก็ซ้อมกันหนัก ทุ่มเทสุด ๆ  

เพราะผมมีจุดมุ ่งหมายที่ชัดเจนว่าต้องพานักเรียน 

ไปแข่งวงโยธวาทิตที่ต่างประเทศให้ได้” 

 ถึงแม้ว่าครูทั้ง 3 คน จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ส่ิงหนึ่งที่มีเหมือนกัน นั่นคือ “ความเสียสละ”  

เหมาะสมกบัค�าทีบ่อกว่า “ครคูอืเรือจ้าง” ซ่ึงเป็นเรือจ้างทีไ่ม่รับค่าโดยสาร แต่มคีวามมุง่มัน่ในการท�าหน้าท่ีด้วยความรกั 

ความเมตตา ความใส่ใจในการดแูลอย่างดทีีส่ดุในระหว่างการเดนิทาง เมือ่นัน้เรอืจ้างเหล่านีก้จ็ะสุขใจ ปลืม้ปีตใิจทกุครัง้

ที่เห็นผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย...
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BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง 

My Sister's Keeper ชีวิตหนู... ขอลิขิตเอง
ผู้ก�ากับ: Nick Cassavetes

รางวัลที่ได้รับ: Young Artist Award for Best Performance in  

a Feature Film - Leading Young Actress,

เลขเรียก DVD 227

 ชีวิตของซาร่า และไบรอัน ฟิทส์เจอรัล กับลูกชายตัวน้อยและ

เคท ลูกสาววัยสองขวบ ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าเคทป่วย 

เป็นโรคลูคีเมีย ความหวังเดียวของพ่อแม่คือการมีลูกอีกคน ด้วยความตั้งใจ 

อย่างย่ิงที่จะรักษาชีวิตของเคทเอาไว้ ส�าหรับบางคนพันธุวิศวกรรมนี้  

อาจท�าให้เกิดค�าถามทั้งด้านศีลธรรมและจริยธรรม แต่กับครอบครัวฟิทซ์

เจอรัลด์ โดยเฉพาะซาร่านั้นไม่มีทางเลือกอื่น มันจ�าเป็นไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหน 

และเดิมพันนี้ก็คือแอนนา 

ครูฝึกพันธุ์แสบ ปลดแอกเด็กติ๋ม (Drillbit Taylor )
ผู้ก�ำกับ: Steven Brill

เลขเรียก DVD 129

 วันเร่ิมเรียนวันแรกที่ไรอัน, เว้ด, และเอ็มมิท จะได้ข้ึนชั้นมัธยม 

พวกเขำตืน่เต้นกนัมำก แต่ต้องมำเจอกบั ฟิลกิน้ เดก็อนัธพำลสดุร้ำยกำจน้องๆ 

ฮำนนบิำล เลค็เตอร์ คอยรังแกและก่อกวน ก่อนทีพ่วกเขำจะตกเป็นเบีย้ล่ำงในโลก 

อนัสดุสะพรึงทีป่กครองโดยฟิลกิน้เตม็ๆ พวกเขำจึงดิน้รนหำผู้คุม้ครองโดยกำร 

ลงประกำศในนิตยสำรแมนๆ อย่ำง Soldier of Fortune ซึ่งมีเพียงดริลบิท  

เทย์เลอร์ คนเดยีวทีต่อบรับ และคดิค่ำจ้ำงถูกแสนถูก อดตีทหำรรับจ้ำงอบัโชค

ไร้ทีซ่กุหวันอนซึง่อำศัยชำยหำดเป็น "ทีง่บี" คนนีแ้หละทีจั่บเดก็มธัยมทัง้สำมคน 

ฝึกควำมแกร่งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
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Edutainment

เลขเรียก DVD 584 – DVD 587

บทประพันธ์ของพระราชวิจิตรปฎิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม

มีทั้งหมด ๗ ตอน

ตอนที่ ๑. เรียนอย่างไร จึงจะเก่ง

ตอนที่ ๒. ไม่เห็นจะแพงเลย

ตอนที่ ๓. มะม่วงผลเดียว เจี๊ยวจ๊าวไปหมด

ตอนที่ ๔. น่ารับทรัพย์ มากกว่ารับศีล 

ตอนที่ ๕. บุญอยู่ที่...สิบหาบ...บาปอยู่ที่...ห้าระ...

ตอนที่ ๖. คนดีต้องมีเหตุผล

ตอนที่ ๗. เห็นคนอื่นเดือดร้อน อย่านิ่งนอนใจ

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก

The Boy in the Striped Pajamas เด็กชำยในชุดนอนลำยทำง
ผู้ก�ากับ: Mark Herman

รางวัลที่ได้รับ: บริติช อินดีเพนเดนต์ ฟิล์ม อวอร์ดส์ สาขานักแสดงน�าหญิง

ยอดเยี่ยม

เลขเรียก DVD 117

 บรูโน เด็กชายวัย 8 ขวบกับครอบครัวต้องย้ายจากบ้านหลังใหญ่โตในกรุง 

เบอร์ลิน มาอยู่บ้านหลังเล็ก ๆ นอกเมืองที่ถูกเรียกว่า "เอาท์วิธ" (Out-With) ที่มีแต ่

ความเงียบเหงา เขาไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมอยู่ด ีๆ  ต้องย้ายมาทีน่ี ่แม่ให้เหตผุลแต่เพยีงว่าต้องย้าย 

ตามงานของพ่อซึ่งเป็นนายทหารใหญ่ของกองทัพ ที่บ้านหลังใหม่นี้บรูโนไม่มีเพื่อนเลย 

เพราะละแวกนัน้ไม่มคีรอบครัวใดอาศัยอยู่ มกีแ็ต่ทหารทีเ่ดนิเข้าออกในบ้านบ่อยๆ แต่เมือ่บรูโน 

มองออกไปนอกหน้าต่างห้องนอน ก็สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดต้ังแต่เด็ก

จนแก่อาศัยอยู่นอกร้ัวบ้านไกลออกไป คนเหล่านั้นสวมชุดนอนลายทางเหมือนกันหมด  

และต้องอาศัยอยู่แต่ภายในรั้ว

เด็กกลุ้ม หลวงตำแก้ กำร์ตูนอนิเมชั่น DVD 3 มิติ สื่อกำรเรียน
กำรสอนส�ำหรับเด็กและเยำวชน ชุดที่ 1 – 4
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By รัชฎำภรณ์ มูลมำก

บรรณานุกรม 
A.J.Style. (2560). ครบรอบ 85 ปี ครูรัชนี ศรีไพรวรรณ: ความทรงจ�าในวัยเด็กที่ไม่เคยลืมเลือน. สืบค้นจาก https://rabbitfinance.com/blog

Springnews.( 2561). ร�าลึกถึงครูของคนไทย อ.รัชนี ผู้เขียนแบบเรียนมานะมานี. สืบค้นจาก https://www.springnews.co.th/news/180260 

ร�าลึกถึงครูรัชนี ศรีไพรวรรณ
ผู้ประพันธ์แบบเรียน มานะ มานี

 ส�าหรับเด็กๆ สมัยนี้ อาจจะไม่เข้าใจและสงสัยว่า 

มานะ มานี คือใคร? แต่หากเป็นคนวัย 30 กว่าแล้ว จะร้องอ๋อ 

ขึ้นมาทันทีว ่า มานะ มานี  นั้นเป ็นตัวด�าเนินเรื่องหลัก  

ของชุดแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับเด็กประถมศึกษาในช่วงปี 

2521 - 2537 นั่นเอง

        อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ  

เกิดที่อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ส�าเรจ็การศกึษาจาก

โรงเรยีนประชาบาล ‘พนิจิราษฎร -  

บ�ารุง’ อ�าเภอยางตลาด จังหวัด

มหาสารคาม (ปัจจุบันอยู่ในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ ์ )มัธยมศึกษา 

จากโรงเรียนสตรีอนุกูลนารี 

จังหวัดกาฬสินธุ ์  และส�าเร็จ 

        ผลงานการประพันธ์ล�าดับแรก ๆ ของท่าน คือ หนังสือ

ประกอบการสอนภาษาไทยเรื่อง กระต่ายน้อยและฝนหลวง กับ 

มานะ มาน ีปิติ ชูใจ รวมถึงวรรณกรรมเยาวชนเรือ่ง ทางช้างเผือก 

ร่วมกับนิตยสาร a day ทีต่พีมิพ์หลงักระทรวงศกึษาธกิาร ยกเลกิ

แบบเรียนชุด มานะ มานี ปิติ ชูใจ ได้ 8 ปี นอกจากนี้ ศูนย์ภาษา

และวัฒนธรรมไทย นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ยังขอ 

        อาจารย์รชัน ีศรีไพรวรรณ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 

15 เมษายน ปี 2557 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริรวมอายุได้ 

84 ปี โดยท่านได้สร้างคณุปูการด้วยการบรจิาคร่างกายของท่าน 

เพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ของ 

โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลยัมหดิล นับว่าอาจารย์รัชนีน้ัน 

เป็นครูด้วยหัวใจอย่างแท้จริง เพราะได้สละแล้วซึ่งทุกส่ิง 

ทุกอย่างแม้ในลมหายใจสุดท้ายของท่าน 

       ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ถือเป็นวันครบรอบ 87 ป ี

ของครูรัชนี ศรีไพรวรรณ ทีมงานนิตยสาร Plearn จึงขอ 

แสดงความเคารพและระลกึถึงครรูชัน ีศรไีพรวรรณ ทีไ่ด้สร้าง

แบบเรียนท่ีท�าให้เราได้เรียนรู้ และสนกุสนานเพลดิเพลนิไปกบั 

ตัวละครในต�านาน มานะ มี ปิติ ชูใจ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา

วิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โรงเรียนฝึกหัด

ครูมัธยมวังจันทรเกษม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ) 

อนุญาตกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพ่ือน�าแบบเรียนชุด

มานะ มานี ปิติ ชูใจ ของอาจารย์รัชนี ไปใช้เป็นหนังสือ

เรียนวิชาภาษาไทยของศูนย์ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2524  

จนถึงปัจจุบัน 
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