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" Life is a big canvas and you should 
throw all the paint you can on it." 

D.Kaye

ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ ่

และคุณควรจะใช้สีทั้งหมด

ที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา
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Welcome to CMRU!
	 ยินดต้ีอนรับนกัศึกษาใหม่ทกุคนเข้าสูม่หาวทิยาลยั 

ราชภฏัเชยีงใหม่	และขอต้อนรับนกัศึกษาชัน้ปีอืน่	ๆ 	กลบัเข้าสู ่

รั้วเหลือง-ด�า	อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบายของรัชกาลที่	 9 

และรัชกาลที่	 10	 เราชาวราชภัฏมีความภูมิใจที่ได้เป็น 

“คนของพระราชา”	หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ 

จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถท�างานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้

	 ส�านักหอสมุดได้จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ	 

บริการสารสนเทศ	 และสถานที่ไว้เพื่อสนับสนุนการเรียน 

การสอน	การศึกษาค้นคว้า	การเรียนรู้	การวจัิย	และพร้อมเป็น 

ศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการทุกคน	 สมดังอัตลักษณ ์

ของส�านักหอสมุด	 ที่ว่า	 “ส�านักหอสมุด	 มุ่งมั่นให้บริการ	 

สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk
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ส�ำนักหอสมุดให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

 อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อ�านวยการ
ส�านักหอสมุด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม จ�านวน 45 คน ท่ีเข้าศึกษาดูงาน และเย่ียมชม 

ส�านักหอสมุด ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ส�านักหอสมุด 

ได้บรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด งานเทคนิค  

งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวหน้างาน 
แต่ละงาน เป็นวิทยากร ณ ช้ัน 1 อาคารส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่

ส�ำนกัหอสมุดจดักำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร หลักสูตร ขนมไทย 
ไฉไลสร้ำงรำยได้ โครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน

 เมื่อวนัพุธที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ส�านกัหอสมุด 

ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
"ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้" โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  
โดยมีการสอนท�าขนมบัวลอย ขนมสอดไส้ และขนมมันม่วง  
ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ วิทยากรโดย นางอุไรวัน จันทร์ช่ืน  

นางสาวอรวรา ใสค�า นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ และ 
นางสาวนภพรรณ  รุง่ทองค�ากลุ ณ  หอ้งอบรมศนูยร์าชการ  
อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM DAY หัวข้อ กำรบริกำร
เชิงรุก
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .สมบัติ  สิงฆราช  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดแนวปฏิบัติ 
ที่ดี กิจกรรม KM DAY หัวข้อ การบริการเชิงรุก โดยมี
อาจารย ์ดร.สจุริา อมัรกัเลศิ รองผู้อ�านวยการ ส�านกัหอสมุด  
เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน วิทยากร
ที่มาเติมเต็มความรู้ในงานคือ อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต   

ผู้อ�านวยการส�านักงานวิเทศสัมพันธ์ ในหัวข้อ “จิตวิทยาเพื่อ
การบริการที่นา่ประทบัใจ” ในกจิกรรมนีไ้ดม้กีารจดันิทรรศการ
และการน�าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีของแต่ละชุมชนปฏิบติั ของส�านัก
หอสมุด ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ช้ัน 1 อาคาร
ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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อำจำรย์ ดร.สุจิรำ อัมรักเลิศ รองผู้อ�ำนวยกำร ได้รับ
เกียรติให้เป็นวิทยำกร เรื่อง กำรสิบค้นข้อมูลทำงวิชำกำร
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภำษำอังกฤษ

 อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อ�านวยการ ส�านัก
หอสมุด และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ" ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
และ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้นี้เพื่อ
ให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ  

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ส�านกัดิจทิลัเพื่อการศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่

    ส�ำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนกำรจัดกำร 
ควำมรู้ระดับมหำวิทยำลัยเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเวที
ตลำดนัด KM
 วันที่ 30  พฤษภาคม 2562 ส�านักหอสมุดเข้าร่วม 

กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ถอดบทเรียนการจัดการ
ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย" เพื่ อเผยแพร่องค์ความรู้ในเวที
ตลาดนัด KM โดยส�านักหอสมุดได้น�าเสนอการจัดการความ
รู้ เรื่ อง "แบบฟอร์มดี๊ดีย์ มีสไตล์ด้วย Google Forms" 
โดยนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิว เตอร์  
สั ง กั ด ง าน เ ทค โน โ ลยี ห้ อ งส มุด  เ ป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความ รู้  
และมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงานการจัดการความรู้ของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ณ ช้ัน 15 อาคารราชภัฏ 
90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส� ำนักหอสมุด เข้ ำร่ วมกำรประ ชุม เค รือข่ ำยส� ำ นัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ภำคเหนือ 8 แห่ง
 เมื่ อวันที่  30 พฤษภาคม 2562 ส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น�าโดย ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ได้เข้าร่วมการประชุม
เครือข่ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัภาคเหนือ 8 แหง่ ครัง้ที่ 9 ทัง้นี ้เพื่อใหผู้บ้ริหาร และบุคลากร 
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ และงานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

และได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "transformation in Learning 
community" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 
อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ 
ห้องประชุมช้ัน 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ผูแ้ต่ง : อชริญา
ชื่อหนังสือ : ใช้ชีวิตมหาลัยอย่างไร  
ให้เร้าใจ เพือ่นเยอะ ตงัค์แยะ!!!
พิมพลกัษณ์ : กรงุเทพฯ: เบสต์เฟรนด์, 
2554
เลขหมู ่: 378.3 อ123ช 
LOCATION :  ส� านักหอสมุด  
ศูนย์แม่ริม 1 ภาษาไทย 000-499 
นวนิยาย เยาวชน ข้อมูลล้านนา 
ASEAN 
สาระสงัเขป : 
 เมื่อสถานะเปลี่ยนจาก 
“นัก เรี ยน” เป ็น  “นักศึกษา”  
จะท�าอย่างไรส�าหรับการเอาตัวรอด 
ได ้ ในรั้ วมหาวิทยาลั ย  หนั งสื อ
เ ล ่ ม นี้  เ ป ็ น ท า ง เ ลื อ ก ส� า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ ะ ใ ช ้ ชี วิ ต อ ยู ่ ใ น 
รั้ วมหาวิทยาลัย ซึ่ ง ได ้กล ่ าวถึ ง
การก ้ า ว เข ้ าสู ่ รั้ ว มหาวิ ทยาลั ย 
การก ้าวไปสัมผัสมุมมองใหม ่  ๆ  
ที่จะช่วยกระตุ ้นเตือนให้นักศึกษา
เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน พร้อมที่จะเรียนรู ้กับสังคม 
ที่แปลกใหม่ และการแนะน�าแนวทาง
มาใช ้กับชีวิตในรั้ วมหาวิทยาลัย 
อาทิ เช ่น  เ รื่ อ ง เรี ยน กิจกรรม  
ความรัก เป็นต้น

ผู้แต่ง : นายชายสังคม 
ชื่อหนังสือ  : วิพากษ์ว้าก 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: ศยาม, 
2554
เลขหมู่ : 378.302 น26ว
LOCATION : 
  - ส�านักหอสมุด ชั้น 3
  - ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1  
    ภาษาไทย 000-499 นวนิยาย  
    เยาวชน ข้อมูลล้านนา ASEAN
สาระสังเขป : 
 หนังสือ "วิพากษ์ว ้าก" 
เล ่มนี้  เน ้นเจาะจงในเรื่องที่ เป ็น 
ส่วนหนึง่ของการรับน้องทีเ่รียกกนัว่า 
"ประชุมเชียร ์ "  ซึ่ งมีอยู ่แทบทุก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย หนังสือ
เล่มนี้จึงก�าเนิดขึ้นมาเพ่ือวิพากษ์
หาความจริงของการ "ประชุมเชียร์" 
ภายใต้เงื่อนไข SOTUS โดยการว้าก 
น้องอย่างเตม็รูปแบบ และได้รวบรวม
บทความมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่
วพิากษ์วจิารณ์ในเรือ่งนี ้หนงัสอืเล่มนี ้
จงึเป็นจดุเริม่ต้นของการพฒันาเยาวชน 
นสิตินกัศกึษาของชาตใิห้มคีวามเจรญิ 
รุ่งเรืองเพ่ือเป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศ 
โดยแท้จริง

ผู้แต่ง : วาขวัญ
ชื่อหนังสือ : เกาะติดชีวิตเด็กมหาลัย 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: แสงดาว, 
2554
เลขหมู่ : 378.301 ว2123ก
LOCATION :  
  - ส�านักหอสมุด ชั้น 3
  - ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1  
    ภาษาไทย 000-499 นวนิยาย  
    เยาวชน ข้อมูลล้านนา ASEAN
  - วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.
สาระสังเขป : 
 หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม
ประเดน็ต่าง ๆ  ทีน่กัเรยีนมธัยมปลาย
หรือว่าที่นักศึกษาใหม่ควรรู้ เกี่ยวกับ 
ระบบการเรยีนในมหาวิทยาลัยรวมถึง 
บทบาทหน้าท่ีของนกัศึกษา เพือ่จะได้ 
เป็นแนวทางในการปรับตัว อีกท้ัง
ช่วยป้องกันและลดทอนปัญหาต่าง ๆ   
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาได้  
ตลอดจน เ รื่ อ ง ร า วมากมาย ใน 
รั้วมหาวิทยาลัย ท่ีเราควรเกาะติด 
แบบกระชั้นชิด เพื่อจะได้รู้ว่า จะใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สนุก 
มีความสุข และมีคุณภาพมากที่สุด
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : สมพงษ์ เฟื่องอารมย์

เลขเรียกหนังสือ : 688.8 ส166บ 2550

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 4

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบ  

เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สินค้าฉีกแนวจากสินค้าคู ่แข่งขัน สร้างความสะดุดตา 

จากสินค้าประเภทเดียวกันได้ หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้ประกอบการค้า 

ระหว่างประเทศ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่ต ้องการความรู ้ เกี่ยวกับ 

การบรรจุภัณฑ์กับการส่งออกอย่างถูกต้อง

บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก

Packaging design  / การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

โขน

ผู้แต่ง : สุมาลี ทองรุ่งโรจน์

เลขเรียกหนังสือ : 688.8 ส462พ 2555

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 4

 ผู้เขียนได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือส�าหรับนักศึกษาตามหลักสูตร 

วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู ้สนใจยังสามารถน�าไปประกอบวิชาชีพได ้

อย่างกว้างขวาง โดยหนงัสอืเล่มนีต้พีมิพ์เป็นสทีัง้เล่มและมภีาพประกอบชดัเจน

ทุกขั้นตอน สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้ง่าย

ผู้แต่ง : ธนิต อยู่โพธิ์

เลขเรียกหนังสือ : 792.5 ธ153ข

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 4

 หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนและเรียบเรียงมาต้ังแต่ พ.ศ. 2500 ในขณะที่ 

คุณธนิต อยู่โพธิ์ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อประโยชน์ 

แก่การบริหารงานในหน้าที่ของตนเอง หลังจากนั้นมีการน�ามาเรียบเรียงเพิ่มเติม 

เรื่อยมา เหมาะส�าหรับผู้สนใจในศิลปะทางโขน ใช้เป็นแนวทางเพื่อเข้าถึงรสนิยม 

ของศิลปะประเภทนี้ แม้ไม่ใช่ศิลปินก็สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้



 พบกับคอลัมภ์ Tips กันอีกแล้วนะคะ ในหัวข้อ การเขียนอ้างอิง ในรูปแบบ APA 6 ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เรา

น�าเสนอรูปแบบการอ้างอิงแบบ APA 6 โดยแรก ในนิตยสารเพลิน ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562) จะเป็นรูปแบบ 

การอ้างอิงหนังสือทั่วไป และในฉบับที่ 2 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)  เป็นรูปแบบการอ้างอิงบทความวารสาร, บทความ

วารสารที่มีหมายเลข DOI และ บทความวารสารออนไลน์ ส�าหรับฉบับนี้ เรามาดูรูปแบบการอ้างอิงบทความกันต่อค่ะ

 ติดตามแนวทางการเขียนอ้างอิงเอกสารประเภทต่าง ๆ ได้ต่อในฉบับหน้านะคะ 
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by Thitiga Asakit

การเขียนอ้างอิง

การอ้างอิง  (ล้อม  เพ็งแก้ว, 2542)
บรรณานุกรม ล้อม  เพ็งแก้ว. (2542, มิถุนายน). สุนทรภู่เกิดที่ไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20(8), 103 - 105.

การอ้างอิง  (Posner, 1993)
บรรณานุกรม Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673 - 674.

การเขียนอ้างอิงบทความในนิตยสาร

การอ้างอิง  (ราชภัฏก�าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก, 2542)
บรรณานุกรม ราชภัฏก�าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ขอเวลา 3 ปีเห็นผล. 
          (2542, 27 สิงหาคม). จดหมายข่าวส�านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 1.

การอ้างอิง  (ใบประกอบวิชาชีพ, 2542) 
บรรณานุกรม ใบประกอบวิชาชีพ. (2542, 7 กันยายน). ข่าวสารการฝึกหัดครู, 1.

การเขียนอ้างอิงบทความในจดหมายข่าว ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

การอ้างอิง  (ภาคภูมิ  ป้องภัย, 2542)

บรรณานุกรม ภาคภูมิ ป้องภัย. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. มติชน, น.12.

การอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์
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N ew Sevice in CMRU LIB. 

by Thitiga Asakit

บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม

ส�านักหอสมุดเป ิดให ้ทดลองใช ้บริการยืมระหว ่าง 

ห้องสมดุ โดยผูใ้ช้บริการสามารถสืบค้นหนงัสือได้จากเวบ็ไซต์ 

http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx  

1. โดยเข้าไปที่เมนู Membership 

2. เลือกสืบค้นในส่วนของภาคเหนือ

3. เลือกที่ชื่อมหาวิทยาลัย

4. เลือก Browse on UC 

 เม่ือได้รายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมแล้ว สามารถ 

ตดิต่อบรรณารกัษ์ เพือ่ขอใช้บรกิารยมืระหว่างห้องสมดุได้ที ่

       ฐิติกา : 053-885902

       อรวรา : 053-885911

       Fanpage Facebook : CMRULibrary
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โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ช่ืนชม     

 Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism (BBS FCHT)
: a Door to Hospitality World

The Library of 
Budapest Business School

 Budapest Business School เป็นมหาวทิยาลยัในเมอืง

บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ฮังการี ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี  ค.ศ.1857 ประกอบด้วย 4 คณะ 

ได้แก่ Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism, 

Faculty of International Management and Business, 

Faculty of Finance and Accountancy และ Faculty of 

Business Administration และได้มคีวามสมัพันธ์กบัมหาวิทยาลยั

ราชภัฏอย่างต่อเน่ืองและยาวนานกว่า 25 ปี ภายใต้โครงการ 

ความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชพีและการแลกเปลีย่นนกัศกึษา 

 อนัประกอบด้วยมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ 

อธิการบดีเป็นผู้ริเริ่มและลงนามในข้อตกลง MOU ในปี พ.ศ.2537

 ในปี พ.ศ. 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ จ�านวน 6 คน ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านการโรงแรม โดยม ีFaculty of Commerce, Hospitality and 

Tourism เป็นผู ้ดูแล ผู ้เขียนจึงได้มีโอกาสในการไปติดตาม 

ความก้าวหน้าโครงการและนิเทศนักศึกษา และมีโอกาสเยี่ยมชม 

ห้องสมดุคณะของ Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism 

ซึง่ห้องสมดุคณะของมหาวทิยาลยั เป็นห้องสมดุเฉพาะทางเนือ่งจาก

มีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านสาขาวิชาที่คณะ 

เปิดสอนไว้ให้พร้อมส�าหรับการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า 

การวิจัย ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศและในประเทศส่วนใหญ่

จึงจัดตั้งห้องสมุดคณะขึ้น เพื่อมีพันธกิจหลักเป็นแหล่งเรียนรู้กับ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียน 

การสอน หรอืแม้กระทัง่การเรยีนรูด้้วยตนเองมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ
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 ในห้องสมุดคณะของ Faculty of Commerce, 

Hospitality and Tourism ประกอบไปด้วยสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ 

หนังสือ วารสาร ต�ารา นิตยสาร เอกสาร และรายงานการวิจัย 

รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเข้าถึงได ้

ด้วยเครื่อมคอมพิวเตอร์ แต่เอกลักษณ์เฉพาะของห้องสมุด 

แห่งนี้ คือ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และการตกแต่ง

ห้องสมุด

 1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด 

Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism เน้นการจดั 

ให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ละชั้นมีตัวเลขล�าดับของชั้น เช่น ชั้นท่ี 19 

20 21 22 ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 1 ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าถึง 

ทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายขึ้น

 นอกจากน้ี เพ่ือให้ผู ้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร

สารสนเทศประเภทต�าราง่ายยิ่งขึ้น บรรณารักษ์ได้พิมพ์หน้าปก

ต�าราติดบนชั้นหนังสือเพ่ือบอกผู้ใช้อีกด้วยว่าต�าราที่ต้องการ 

อยู่ชั้นใด ดังภาพที่ 2

ภำพที่ 1 ตัวเลขแสดงล�ำดับช้ันเพื่อกำรค้น 

และจัดก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ

ภำพที่ 2 ภำพหน้ำปกหนังสือบนขัน้
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 2. การตกแต่งห้องสมุด ห้องสมุด Faculty of 

Commerce, Hospitality and Tourism มีการแบ่งสัดส่วนของ

ห้องสมุดอย่างชัดเจน ได้แก่ บริเวณเก็บหนังสือ บริเวณที่นั่งอ่าน 

บรเิวณใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นคว้า  ซึง่การตกแต่งห้องสมดุนัน้

เป็นสไตล์วิกตอเรียน คือมีระเบียงด้านบน มีการจัดเก็บหนังสือ

บนชั้น มีสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 

เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ดังภาพที่ 3 และ 4

 อีก 1 จุดเด่นของการตกแต่งห้องสมุด Faculty of 

Commerce, Hospitality and Tourism คอื การใช้ต้นไม้ประดับ 

ห้องสมุดท�าให้ห้องสมุดรู ้สึกสบายตา เป็นห้องสมุดสีเขียว  

ที่น่าเข้าไปนั่งอ่านหนังสือ หรือ การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง  

มีการควบคุมแสงสว่างได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าห้องสมุดจะเป็น 

ห้องสมุดขนาดเล็ก หนังสือมีมาก แต่ห้องสมุดดูโปร่ง สบาย  

แสงสว่างเพียงพอ สวยงาม เหมาะแก่การเรียนรู้อย่างยิ่ง

 ห้องสมดุ Faculty of Commerce, Hospitality and 

Tourism เป็นตัวอย่างของห้องสมดุคณะ ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ี 

ท้ังในเรือ่งของการเอาใจใส่เกีย่วกบัอาคาร สถานที ่และ การเข้าถงึ 

สารสนเทศและความรูข้องผูใ้ช้ห้องสมดุ ยนิดทีีไ่ด้มโีอกาสเยีย่มชม 

ห้องสมุดแห่งนี้มากค่ะ

ภำพที่ 5 บริเวณคอมพิวเตอร ์

เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ

ภำพที่ 4 บริเวณคอมพิวเตอร ์

เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ

ภำพที่ 3 กำรตกแต่งห้องสมุดสไตล์วิกตอเรียน
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

บรรณานุกรม
ภาคภูมิ โกเมศโสภา. (2557). รู้จักอาคารสีเขียว. สืบค้นจาก http://www.salforest.com/blog/green-building

 ในฉบบันีจ้ะพาผูอ่้านทกุท่านไปท�าความรูจั้กกับอาคารสีเขียว รูจั้กอาคารสเีขียวหรอืไม่ ? อาคารสเีขียวเป็นแนวคดิ

ที่แพร่หลายและได้รับการพัฒนาอย่างมากในทวีปยุโรปและอเมริกา แต่เพิ่งจะเร่ิมแพร่หลายในประเทศไทยจึงขอน�าเสนอ

เกี่ยวกับแนวคิดนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าอาคารสีเขียวคืออะไร? มีความส�าคัญอย่างไรต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของเรา ?

 อำคำรสีเขียว (Green building) 
คือ อาคารท่ีสร้างข้ึนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี 

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สงัคมตลอดวฏัจกัรชวีติของตวัอาคาร ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการ

เลือกพื้นท่ีท�าเล การออกแบบ การก่อสร้าง การด�าเนินการ 

การดูแล การซ่อมแซมปรับปรุง รวมไปถึงการท�าลาย 

ตัวอาคารด้วย เพราะเป้าหมายหลักของเเนวคิดน้ีคือการลด

ผลกระทบจากอาคารก่อสร้าง หรือ สิง่แวดล้อมสรรค์สร้างต่าง ๆ   

(built environment) ที่จะมีผลต่อสุขภาพของผู้คนและ 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment)

ท�ำไมอำคำรต้องเป็น ‘สีเขียว’ ? 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละความรูเ้ป็นจุดเริม่ต้นของนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ   

ของมนุษย์ ยิ่งเราอยู่ในพื้นที่ท่ีมีความเจริญมากเท่าใด จ�านวนส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างของมนุษย์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น  

ข้อมูลของ United Nations ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2011 โลกมีประชากร 7 พันล้านคน โดย 3.6 พันล้านคนเป็นประชากร

ที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีสัดส่วนสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่พัฒนาไปเป็นสังคมเมือง (urbanization) ซึ่งมีสัดส่วน

ประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก
ผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้ำงเหล่ำนี้สำมำรถแบ่งได้เป็นทรัพยำกร 6 ด้ำน ดังนี้

 จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้ แนวคิดอาคาร 

สีเขียวจึงมีความส�าคัญมากขึ้นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งเราหวังว่าในอนาคตข้างหน้านักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้มีโอกาสในการใช้ประโยชน์ของอาคารสีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีในการเรียน

การสอน และการท�างานของทุกท่านค่ะ

พลังงำน  น�้ำ  

สภำพอำกำศ
ในพื้นที่และช้ัน
บรรยำกำศ  กำรใช้พื้นที่   สิ่งแวดล้อม 

ภำยในอำคำร

วัตถุดิบ
ก่อสรำ้งและขยะ   

ภำพที่ 1 อำคำรสีเขียว (ภำคภูมิ โกเมศโสภำ, 2557)
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" FLOUR FLOUR Loaf "
BY วรัฏฐา กัวตระกูล
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	 “FLOUR	FLOUR”	หลายคนคงพอจะเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหู
ผ่านตามาบ้าง	มินคิาเฟ่	กลิน่อายญ่ีปุน่ต้ังอยูย่่านนมิมานเหมินทร์	ซอย	17 
เป็นร้านเล็กๆ	ที่ดัดแปลงมาจากบ้านเก่า	มีโต๊ะให้บริการเพียง	2-	3	โต๊ะ
เท่านั้น	 ท�าให้รองรับลูกค้าได้ไม่มากนัก	 แต่เม่ือกลางปี	 2561	 ที่ผ่านมา 
ร้าน	Flour	Flour	ได้เปิดสาขาใหม่	ใช้ช่ือว่า	“FLOUR	FLOUR	Loaf"	
ต้ังอยูใ่นโครงการ	B	Avenue	ของ	D	Condo	หลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	
ร้านคาเฟ่ขนาด	1	คูหา	ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น	เน้นโทนสีขาว	เทา	ใช้กระจก 
มาตกแต่งให้ร้านดูโปร่ง	โล่ง	สบายตามากขึน้	แม้ว่าร้านจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก 
แต่ก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด
	 FLOUR	FLOUR	Loaf	ฟังแค่ชื่อร้านก็พอจะเดากันออกว่า
เป็นร้านเก่ียวกับขนมปัง	ซึง่ร้านน้ีมีจดุเด่นในเร่ือง	Home	Made	Bakery	
ขนมปังทุกชนิดในร้านเกิดจากการคัดเลือกวัตถุดิบและขั้นตอนการท�า 
อย่างพิถีพิถัน	ท�าให้มั่นใจได้ว่าได้รับประทานขนมปังที่อบสดใหม่วันต่อวัน
	 ส�าหรับเมนูที่จะแนะน�าในวันนี้	 คงหนีไม่พ้นโดนัทยอดนิยม 
ของทางร้าน	 อย่าง	 “Brioche	 Donut”	 โดนัทสอดไส้ครีมสัญชาติ
ฝรั่งเศส	มีทั้งหมด	3	รสชาติ	ได้แก่	Vanilla	Cream,	Lemon	Cream 
และ	Chocolate	Hazelnut	ตัวแป้งโดนัทแม้ว่าจะถูกน�าไปทอดแต่กลับ 
ไม่ใช้น�้ามันเลย	 ส่วนครีมวานิลาไม่หวานมาก	 พอทานรวมกับโดนัท	
รสชาติเข้ากันเป็นอย่างดี	 แต่แอบกระซิบสักหน่อยว่าหากทานหมดทั้งช้ิน 
ก็แอบเลี่ยนบ้าง	 แบ่งทานสองคร้ังหรือแบ่งทานกับเพ่ือนก�าลังดีเลยทีเดียว	
แต่ถ้าใครที่อยากจะหาเคร่ืองด่ืมมาตัดเล่ียนแล้วละก็	 ต้องเมนู	 “Kyoto 
Matcha	 Latte”	 ช่ือเมนูน้ีหากพูดกันทั่วไปก็คือชาเขียวนมน่ันเอง 
แต่ส�าหรับ	Flour	Flour	Loaf		ท�าชาเขียวนมได้รสสัมผัสที่ละมุนลิ้น 
รสชาติหอม	 กลมกล่อมก�าลังดี	 ไม่หวาน	 ไม่ขมหรือรู้สึกฝาดจากการชง 
ชาเขียวเลย	 เป็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมเมนูอ้วน	 ๆ	 ที่ท�าให้ไม่รู้สึกผิด	 แถมดี 
ต่อกายและใจจริง	ๆ	
	 นอกจากเมนูขนมปังโฮมเมดและเคร่ืองด่ืมแล้ว	 ร้าน	 Flour	
Flour	Loaf		ยังมีเมนู	Breakfast	and	Brunch	และเมนู	Vegan	
อีกด้วย	หากเช้า	ๆ	ใครที่ไม่รู้จะทานอะไร	ลองแวะเข้าไปชิมและนั่งชิลล์	ๆ	
ที่ร้านกันได้เลย

flourflourloaf

200/	13	โครงการ	B	Avenue,	ถนนสุเทพ	เทศบาลนครเชียงใหม่	50200

092-916-4166

8.30	น.	–	18.00น.

" FLOUR FLOUR Loaf "
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" Back to University "
 แวว่เสยีงเพลงรบันอ้งของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมดั่งขึน้มาแต่ไกล นี่คอืสัญญาณ
บ่งบอกให้ทราบว่าช่วงเวลาแห่งการเปิดภาคเรียนใหม่ได้มาถึงแล้วสินะ… 

 ยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุก ๆ คน ที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของเลือดเหลืองด�าแห่งน้ี การเริ่มต้น 

เป็นนกัศกึษาช่างแตกตา่งกบัการเป็นนกัเรียนโดยสิน้เชิง การเรยีนในมหาวทิยาลยัจะไมม่คีรูมาคอยควบคมุเราตลอดเวลา 
เหมือนกบัการเรยีนในระดบัประถมและมัธยม ดังนัน้ อยากฝากถงึนอ้ง ๆ  นกัศกึษาใหม่ทกุคนวา่ ควรมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อการเรียนและอย่าหลงมัวเมากับสิ่งต่าง ๆ จนอาจกระทบถึงการเรียนนะคะ พี่เช่ือว่าหากน้องตัง้ใจที่จะท�าอะไร
จริง ๆ แล้ว ผลของความส�าเร็จคงไม่ไกลตามที่น้องหวังไว้ ขอเป็นก�าลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนนะคะ 

 ส�าหรับคอลัมน์สัมภาษณ์ฉบับนี้ ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปดูการเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมของ
น้อง ๆ นักศึกษากันว่าพวกเขามีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้าง

 เริ่มต้นจากว่าที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 อย่างน้องขิม วรวัลคุ์ เช้ือเตจ๊ะ 

วิทยาลัยนานาชาติ กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ น้องเล่าว่า ก่อนเปิดเทอมนั้น 
ต น เ อ งไ ด้ มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า มพร้ อ ม โ ด ยก า ร เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล เ น้ื อ ห า
ในวิชาที่จะเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจล่วงหน้าไปก่อนท่ีจะเรียนจริง ๆ  

 เช่นเดียวกับน้องอาเลก็ ณัฐชยา เตอะเลอะ และนอ้งจา๋ สธุธีดิา ดว้งกนั 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ที่บอกวา่ ไดเ้ตรยีมความพร้อมกอ่นเปิดเทอม 

ในการเรียนรู้และจดจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีจะต้องได้เรียนในปีการศึกษานี้ไว้ 

บ้างแล้วเนื่องจากต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษถึง 2 ตัว ซ่ึงหาก 

เปิดเทอมแล้วก็อาจมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น

 ส่วนไอเทมลับท่ีทั้งน้องขิม น้องอาเล็ก และน้องจ๋า ขาดไม่ได้ 

ในการเตรยีมตวัเปิดเทอมคอืปากกาเมจกิสแีละปากกาเนน้ค�า เพื่อใหส้ามารถจดจ�า
เนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น ส่วนตัวแล้วพี่เห็นด้วยกับการใช้ปากกาเมจิกสีและปากกา
เน้นค�ากับการจดบันทึกมาก ๆ เหมือนกันค่ะ เพราะสีมันสามารถท�าให้เราเข้าใจ
และจ�าเนื้อหาได้แม่นย�ามากขึ้น 

I  nterview
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BY อรวรา ใสค�า

" Back to University "

 ถดัมาดรุู่นพี่ปี 4 กนับ้างดีกวา่ น้องใบเฟิรน์ พัชราภรณ์ 

ประดิษฐ์  และน้องฟีฟ่า กฤษกร พวงทอง นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีแพ็คคู่พากันเข้าห้องสมุด 

เพื่อมาท�างานได้เล่าว่า ตอนน้ีก�าลังจะข้ึนปี 4 ซ่ึงเป็นปีสุดท้าย 

ของการเรียน(ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด 55555 น้องได้กล่าวไว้)  
ก็ได้เตรียมตัวและเตรียมใจในการที่จะเริ่มต้นท�าวิจัยหรือภาคนิพนธ์ 
รวมทั้งมีการวางแผนในการลงทะเบียนเรียนไว้ล่วงหน้าแล้ว 
เรียกว่า เตรียมพร้อมในการเรียนสุด ๆ เลยล่ะค่ะ

 ส�าหรบันกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา กต็อ้งมกีารเตรยีมตัว 
ในการเปิดเทอมเหมือนกัน อย่างน้องบัว (Wang Xiaofan) และ
นอ้งลิน้จี่ (Li WeiLing) นกัศึกษาจีน ซ่ึงตอนนีก้�าลงัจะขึน้ปี 2 แลว้ 
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการเขา้หอ้งสมุดทกุวนั เพื่อหาหนงัสอือา่น 

และสรุปความในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมี
การหางานวิจัยจากแหล่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากห้องสมุด เช่น 

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เพื่อน�ามาสนับสนุน 

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ดูน่าเช่ือถือมากขึ้น

 เป็นยังไงกันบ้างคะส�าหรับเคล็ดลับในการเตรียมตัวเปิดเทอมจากน้อง ๆ นักศึกษา เห็นม้ัยคะว่า 
เป็นสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยน้อง ๆ อย่างมากในการเรียนหนังสือค่ะ : ) 
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BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง 

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก
ผู้ก�ำกับ พุฒิพงศ์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร

เลขเรียก DVD 371

LOCATION : ชัน้ 7 ส�ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยัรำชภัฏเชยีงใหม่

 น�้ำ สำวน้อย ม.1 วัย 14 หน้ำตำธรรมดำ ๆ  

และไม่สวย แต่เธอไปแอบชอบ พ่ีโชน พีม่.4 ทีห่ล่อ เท่ ทีส่ดุ 

ในโรงเรียน แล้วแถมยังใจดอีกีต่ำงหำก ท�ำให้น�ำ้มคีูแ่ข่งเป็นสำว ๆ   

ทั้งม.ต้นและม.ปลำย ที่มีแต่คนสวย ๆ เต็มไปหมด แต่น�้ำ 

ไม่ยอมแพ้ง่ำย ๆ เธอพยำยำมลุยท�ำทุกอย่ำง สู้ทุกรูปแบบ 

เพือ่ทีจ่ะเก่งและสวย แล้วเด่นข้ึนในโรงเรียนให้ได้ เพรำะแอบหวงั

ในใจเลก็ ๆ ว่ำถ้ำท�ำส�ำเร็จพ่ีโชนอำจจะหนัมำมองเธอซกัคร้ัง

กฎหมายรักฉบับฮาร์วาร์ด
( love story harvard )
ผู้ก�ำกับ Lee Jang Soo, Lee Jin Suk

เลขเรียก DVD 469

LOCATION : ชัน้ 7 ส�ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ 

 สัมผัสปรำกฏกำรณ์รักครั้งใหม่ที่ก่อตัวขึ้น ระหว่ำง

หนุ่มนักศึกษำวิชำกฎหมำยที่ทุกห้องหัวใจเต็มไปด้วยพลัง

แห่งควำมรัก กับสำวนักศึกษำแพทย์ที่มีอุดมกำรณ์แกร่งกล้ำ 

ท่ำมกลำงบรรยำกำศสวยงำมและมนต์เสน่ห์ของ ฮำร์วำร์ด 

มหำวทิยำลยัชัน้น�ำระดบัโลก ในภำพยนตร์ซรีีส์แนวรักโรแมนตกิ 

เข้มข้นที่เคยสร้ำงควำมประทับใจสูงสุดมำแล้วในประเทศ

เกำหลี “กฎหมำยรักฉบับฮำร์วำร์ด (LOVE STORY IN HARVARD)
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สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก 
ผู้ก�ำกับ   Joshua Michael Stern

เลขเรียก    DVD 999

LOCATION : ชั้น 7 ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่ 

 สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก  

เล่ำถึงเร่ืองรำวทรงพลงัและน่ำทึง่ของผู้ชำยคนหนึง่ 

ที่ต้องกำรเปลี่ยนโลก และสุดท้ำยก็ท�ำจนส�ำเร็จ 

โดยเล่ำถึงช่วงเวลำระหว่ำงปี ค.ศ 1970 - 2000 

ที่สร้ำงผลกระทบและหล่อหลอมให้สตีฟ จ็อบส์ 

กลำยเป็นไอคอนแห่งวงกำรไอทีอย่ำงที่ทุกคน 

รู้จักจ็อบส์ต้องพบกับแรงบันดำลใจ กำรค้นพบ

ตัวตน จุดต�่ำสุดของชีวิต ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ และ

ควำมพยำยำมอย่ำงไม่ลดละในกำรเปลี่ยนโลก 

ที่ทุกคนเคยรู้จัก

เก็บล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์
ผู้แต่ง     วนิษำ เรซ

เลขเรียก    DVD 1614

LOCATION : ชั้น 7 ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่ 

 สำรคดี “เก็บล็อคอัจฉริยภำพมนุษย์ (Into 

Your Brain) ร่วมกับ ดร.วนิษำ เรซ หรือคุณหนูดี  

โดยคุณหนูดีเป็นผู้วำงโครงเร่ือง เรียบเรียง รวมไปถึง

กำรให้เสียงบรรยำยด้วยตัวเองอีกด้วย โดยในภำคนี ้

ได้โฟกสัไปทีก่ำรไขควำมลบัเกีย่วกบัสมอง กำรฝึกกำรใช้ 

ประสำทสัมผัสทั้งห้ำรวมไปถึงฝึกเทคนิคช่วยจ�ำสิ่งของ

รอบตัว โดยจะแบ่งเป็นสำมช่วงหลักๆ คือ ฝึกกำรเก็บ

ล็อคไหวพริบ ฝึกเก็บล็อคประสำทสัมผัสพัฒนำ และ 

ฝึกกำรเก็บล็อคควำมจ�ำ รวมทั้งสิ้น 135 นำที ซึ่งจะ

ท�ำให้คุณคุ้มค่ำเกี่ยวกับสำรคดีชุดนี้อย่ำงแน่นอน”

Edutainment
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By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

บรรณำนุกรม 

พี่เมก้า. (2561). บอกลาอาการหัวช้า! เปลี่ยนการเรียนยากๆ ให้เข้าใจง่าย. สืบค้นจาก https://www.dek-d.com/ 

        education/48262/

9 วิธี บอกลำอำกำรหัวช้ำ! 
เปลี่ยนกำรเรียนยำกๆ ให้เข้ำใจง่ำย

4. ถำมบ่อย ๆ
 ถ้าเรยีนเรือ่งไหนแล้วมนัยากมาก 

อ่านเองยังไงก็ไม่เข ้าใจ ให้รีบเคลียร์  

ถ้ากลวัถกูอาจารย์ดวุ่าไม่ใส่ใจ ก็ถามเพ่ือน 

หรือถ้ากลัวถามในห้องแล้วอายเพ่ือน 

ออกมาพบอาจารย ์นอกรอบเลยก็ได ้  

ถ้าได้ฟังค�าอธิบายชัด ๆ แบบตัวต่อตัว 

จะเข้าใจง่ายขึ้น 

5. ฝำกไว้ในมือตัวเอง
 อ่านทบทวนแล้ว ลองเขียน

สรุปเนื้อหา หรือชวนเพ่ือนมาติวบ้าง  

เราจะได้ใช้เวลากบัการท�าความเข้าใจเนือ้หา 

มากขึ้น 

6. ขอเก็บเสียงอำจำรย์
 "บนัทึกเสียงเก็บไว้ฟัง" ข้อดขีอง

วิธีนี้คือเรื่องไหนเราฟังไม่ถนัด ตามไม่ทัน 

สามารถย้อนกลบัมาทบทวน และจดประเด็น 

ส�าคัญเก็บไว ้ได ้ จะฟังเพิ่มกี่รอบก็ได ้ 

แต่อย่าลืมขออนุญาต ถามความสมัครใจ 

ข อ ง อ า จ า ร ย ์ ก ่ อ น  แ ล ะ เพื่ อ เ ป ็ น 

การให้เกียรติอาจารย์อย่าลืมฟังอย่างมี 

สมาธิด้วย

7. ทวนทีละเรื่อง
 ต้องทวนเร่ืองเก่าให้แม่นก่อน 

พอบทก่อนหน้าเป๊ะแล้ว บทใหม่มาถึง 

ก็จะง่ายขึ้น ไปทีละเรื่องจะได้รอด

8. เรียนด้วยทักษะอื่นๆ
 ลองหาวธิเีรียนอย่างผ่อนคลาย 

เวลาอยู ่นอกห้องเรียนดู เช่น เรียน

ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ ฝึกเป็นไกด์ 

น� า เ ที่ ย ว  ไ ป เ ดิ น ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์

วิทยาศาสตร ์ ฯลฯ เมื่อไหร ่ที่สนุก  

เราจะซมึซับความรูน้ัน้ไปเองโดยไม่ต้อง

พยายาม และมองข้ามความยากน้ันไป 

9. เปิดใจยอมรับ
 อย่าเพิง่ปิดกัน้ตวัเองว่าวชิานี ้

ยากไป ตัง้ใจแค่ไหนกเ็รยีนไม่ได้ ลองคดิใหม่ 

ว ่าไม ่มีอะไรยากเกินความสามารถ  

เรียนชิลล์ๆ ค่อยๆ อ่านสะสมทุกวัน  

ท�าตาม ข้อ 1-8 จะได้ไม่ต้องเครียดกับ

การเรียนจนใช้สมองหนักเกินไป

 เราแชร์เทคนคิเปลีย่นการเรียน 

ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายให้แล้ว 

นะคะ น้อง ๆ ลองท�าดู...แล้วอย่าลืม

มากระซิบบอกทีมงานเพลินด้วยนะคะ

ว่าได้ผลรึเปล่า?

1. อ่ำนก่อนเรียน
 ทบทวนเนือ้หาเดิมคาบทีแ่ล้ว 

และอ่านสิ่งที่จะเรียนในคาบหน้า อ่านให ้

พอเข้าใจเน้ือหาโดยรวมว่ามีใจความส�าคัญ 

อะไร เ ร่ืองไหนที่สงสัยให ้ใส ่ดาวไว ้  

ไปถามอาจารย์ในคาบเรียนจะท�าให้ 

เราเข้าใจยิ่งขึ้น  

2. เล็งจุดโฟกัส
 ควรเรยีกสมาธิให้จดจ่อระหว่าง 

"อาจารย์ หนังสอื กระดาน" เวลาอาจารย์

เน้นเร่ืองส�าคัญในหนังสือ ต้องตั้งใจฟัง 

ท�าความเข้าใจตาม แล้วจดสรุปเก็บไว้ 

ในสมุดเพื่อน�ามาทบทวนทีหลัง 

3. ฝึกคิดตำม
 ลองคดิตามเวลาอาจารย์สอน 

หากเนือ้หาส่วนไหนฟังแล้วคดิตามไม่ทนั

จะได้กาดาวไว้ตัวโตๆ รอถามอาจารย์ 

ท้ายคาบ ฝึกคิดบ่อยๆ แต่ถ้าคิดตามแล้ว

ไม่รอด ลองระดมสมองกับเพ่ือน ๆ ดู  

จะได้ไม่เหนื่อยคนเดียว แถมยังสนุก

อีกด้วย
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