“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด
การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓๖ ปี ดนตรีสากลจันทรเกษม
มุง่ รักษามาตรฐานสร้างบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
สาขาวิ ช าดนตรี ส ากลฉลองครบรอบ ๓๖ ปี
จัดสัมมนาทางวิชาการ พร้อมสังสรรค์คนื สูเ่ หย้าศิษย์เก่า
พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์รวมกัน พร้อม
เผยแนวทางการพัฒนาก้าวต่อไปอย่างมั่นคง รักษา
คุณภาพ เน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
อาจารย์ ร าเชนทร์ เหมื อ นชอบ คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชาดนตรีสากล กล่าวว่า ในปีนี้สาขาวิชาจะ
มีอายุครบ ๓๖ ปี ประกอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดุลย์ วงศ์แก้ว และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วชิ า เชาว์ศลิ ป
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาดนตรีสากลได้เกษียณอายุ
ราชการ จึงได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า และ
งานเลี้ยงฉลองให้แก่อาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ในฐานะที่
รับราชการด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทสั่งสอนเหล่า
ลูกศิษย์ตลอดมาจนอายุครบ ๖๐ ปี ถือเป็นบุคลากร
ที่ทรงคุณค่าของสาขาวิชา
“การจัดงานครั้งนี้ เป็นการให้เหล่าศิษย์เก่ารุ่น
ต่าง ๆ ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ของแต่ ล ะคน และได้ มี โ อกาสกลั บ มาสวั ส ดี
เยี่ยมเยียนครู อาจารย์ นอกจากนี้ ทางสาขาวิชา
ได้จัดกิจกรรมทางวิชาเสริมศักยภาพให้แก่ศิษย์
เก่า รวมถึงศิษย์ปจั จุบนั ในการอบรมเชิงปฎิบตั กิ าร
เรื่องการใช้ Natation Software ช่วยในการเรียน
การสอนดนตรี โดย ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม และ
การสัมมนาเรื่อง การปรับตัวของครูดนตรีในยุค
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง โดย ผศ.อดุลย์ วงศ์แก้ว
ในส่วนกิจกรรมภาคกลางวัน เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่าได้มาร่วมพูดคุยถึงการปรับตัวที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดนตรีในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคต เพราะยุคนี้เป็นยุคโลกแห่งการสื่อสาร
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทบทุกวงการอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ และเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลง
ที่เร็วมาก หากมีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง
ตั้ ง แต่ ต อนนี้ ก็ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น
ท่วงที” อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว
อาจารย์ราเชนทร์ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา

๓๖ ปี ดนตรีสากลได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาดวิชาชีพเป็นจ�ำนวนมาก โดยพยายามรักษา
คุณภาพของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถตรงตามความต้องการของตลาดดนตรี คง
ความเป็นดนตรีสากลจันทรเกษมในด้านเทคโนโลยี
ดนตรีและบัณฑิตนักปฏิบัติ
“ก้าวต่อไปของดนตรีสากลจันทรเกษม ในส่วน
บุคลากรจะมีการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ในสาขาวิชานั้น ๆ
มาทดแทนบุคลากรที่เกษียณไป โดยอาจจะติดต่อ
ไปยั ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ท� ำ งานในสายวิ ช าชี พ ให้ ช ่ ว ย
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่น้อง ๆ
นักศึกษาปัจจุบัน
ส่วนในด้านการพัฒนานักศึกษามีแผนเปิดสอน
หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.)ควบคู่ไปด้วย เนื่องจาก
นักศึกษาหลายคนมีความต้องการอยากเป็นครู
สอนดนตรี ส่วนหนึ่งเมื่อส�ำเร็จการศึกษาก็จะไป
เรียนต่อใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนอีกแผนคือเพิม่
ทางเลือกการเรียนการสอนดนตรีในระดับปริญญา
โท โดยคงความเป็นดนตรีจนั ทรเกษมในด้านธุรกิจ
ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบตั ซิ งึ่ เป็นหัวใจส�ำคัญของเรา”
อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

เอกภาษาไทย ดึง ๓ ผูป้ ระกาศข่าวคนดัง

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด
สัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง “ภาษาไทย” เส้นทาง
สู่งานอาชีพสื่อสารมวลชน ดึง ๓ คนดังแห่งวงการ
นักสื่อสารมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิด
โลกทัศน์การท�ำงานจริง ก่อนนักศึกษาเข้าสูว่ ชิ าชีพ
นางสาวศิริขวัญ สมค�ำแสง นักศึกษาชั้นปีที่
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา
๔ สาขาวิชาภาษาไทย ในฐานะประธานการจัด
งานครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพสื่อสารมวลชน
นั้นก�ำลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมาก
ประกอบกับการเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย ต้อง
มีการเรียนรู้ด้านการบรรณาธิการข่าว การเขียน
สารคดี และอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพสื่อสารมวลชน
“นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจ�ำนวนมาก
เมื่อเข้าสู่ช่วงฝึกงานจะไปฝึกยังองค์กรสื่อสาร
มวลชน และจะประสบปัญหาค่อนข้างเยอะ ถูก
ปฏิเสธบ้าง เมื่อเทียบกับสายนิเทศศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชนเท่านั้น เราจะมีทักษะที่อ่อนกว่า”
นางสาวศิรขิ วัญ กล่าว
นางสาวศิริขวัญ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้
เป็นรูปแบบการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ได้
เชิญผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นสือ่ สารมวลชน ๓ ท่าน
ภาระหน้าที่เพื่อการศึกษา
คุณชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี ผู้ประกาศข่าวสถานี
โทรทัศน์ช่อง ๗ คุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ นัก

ถ่ายทอดเส้นทางสูง่ านอาชีพสือ่ สารมวลชน

สำ�นักวิทยบริการฯ

ข่าว/ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร/ผู้ผลิตรายการอิสระ
และคุณนฤมล พกยม ผูป้ ระกาศข่าวช่องฟ้าวันใหม่
มาร่ ว มถ่ า ยทอดประสบการณ์การท�ำงาน ทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง เทคนิคการเตรียมตัว
ก่อนสอบเป็นผู้ประกาศข่าว และแนะน�ำการเข้า
สู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนเมื่อไม่ได้จบในสายตรง
อย่างนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
“ส� ำ หรั บ คุ ณ บรรจง จบการศึ ก ษาคณะ
นิติศาสตร์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนเลย
แต่กส็ ามารถก้าวสูอ่ าชีพของนักสือ่ สารมวลชนได้
ถือเป็นต้นแบบให้แก่นกั ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี และสามารถน�ำความรู้ เทคนิคที่
ได้รับไปปรับใช้ได้จริง” นางสาวศิริขวัญ กล่าว
การสัมมนาครัง้ นี้ ยังเป็นส่วนหนึง่ ของรายวิชา
การสัมมนาทางภาษาไทย ซึง่ จัดโดยนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ ๔ นอกจากจะได้ความรูแ้ ล้ว ยังได้ประสบการณ์
การจัดงาน การประสานงาน ฝึกการเป็นพิธกี ร ผู้
ด�ำเนินรายการ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้เมือ่ เข้าสูอ่ าชีพ
ในอนาคตค่ะ” นางสาวศิรขิ วัญ กล่าว

๒

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำ�วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ดร.นภสร เจริญโพธิ์, ดร.สารทิศ สกุลคู, อาจารย์
เอกสิทธิ์ โตรัตน์ และอาจารย์ประจำ�สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

เมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ทีมงานผูเ้ ขียนได้มโี อกาส
เข้าร่วมเสนอผลงานวิจยั ในงานประชุมวิชาการ
จิตตปัญญาศึกษา ครัง้ ที่ ๖ (๑๓-๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๗) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึง่ จัดโดย ศูนย์จติ ต
ปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกัน สถาบัน
อาศรมศิลป์ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) บทความในตอนที่ ๙ ฉบับนี้
จึงขอน�ำเสนอเรือ่ งราวทีใ่ หม่สด กับบรรยากาศ
ของงาน ทีไ่ ด้กำ� หนดว่าด้วย “จิตตปัญญาศึกษา...

ภาพ : ทีมงานรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ศิลปะกิจ ผู้อ�ำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวทีการเรียนรู้ที่ ๒ หนทางแห่งจิตตปัญญาศึกษาในการวิจัย

“จิตตปัญญาศึกษา”

ประกายความคิดกับการพัฒนาบัณฑิต ในอุดมการศึกษาไทย
ตอนที่ ๙ “...การประชุมวิชาการจิตตปัญญา ครั้งที่ ๖ ...”

พลังแห่งการฟืน้ ฟูและสร้างสรรค์สงั คม” (Toward a Resilient Society)
วิกฤตความรุนแรงในสังคมไทยทีม่ พี นื้ ฐานจาก
ความแตกแยกทางความคิด ซึง่ ส่งผลต่อการด�ำรง
ชีวติ ทีย่ งุ่ ยากในสังคมของเรา ประชาชนส่วนใหญ่
อยูใ่ นสภาวะทีห่ วาดระแวง สิน้ หวัง อย่างไรก็ตาม
ความพยายามในการฟืน้ ฟูสงั คมในช่วงเวลาทีผ่ า่ น
มามักมุง่ เน้นในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างสถาบัน
ในระดับมหภาค ซึง่ ได้เปิดโอกาสให้พลเมืองใน
ฐานะสมาชิกของสังคมเข้ามามีบทบาทในการ
ร่วมเปลีย่ นแปลงและฟืน้ ฟูประเทศอย่างจ�ำกัด
ส่งผลให้คนส่วนใหญ่อยูใ่ นฐานะเฝ้ารอผลของการ
เปลีย่ นแปลงจากรัฐบาลและผูน้ ำ� คนอืน่ ๆ
ความจริงเราในฐานะปัจเจกบุคคล สามารถ
ตระหนักรูใ้ นศักยภาพภายในตัวเอง ในการทีจ่ ะ
ร่วมขับเคลือ่ นและเปลีย่ นแปลงสังคมให้กลับมา
อยูใ่ นสภาวะปกติสขุ ได้เช่นกัน ซึง่ ความตระหนัก
ดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถท�ำได้ ด้วยการฝึกตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษา ซึง่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญยิง่
ทีม่ งุ่ เน้นสูก่ ารพัฒนาด้านในของปัจเจกบุคคล ให้
มีพลังในการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคมในมิติ
ต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงเป็น
ส่วนส�ำคัญในการน�ำเสนอเครือ่ งมือการเรียนรู้
และทัศนะมุมมองเพือ่ ร่วมแสดงพลังก้าวเข้าสูจ่ ดุ
แห่งการเปลีย่ นผ่าน ฟืน้ ฟู และสร้างสรรค์สงั คม”
(Toward a Resilient Society)
การประชุมวิชาการในครัง้ นีไ้ ด้มกี ารปรับเปลีย่ น
รูปแบบทีน่ า่ สนใจ กล่าวคือ เน้นการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
โดยแบ่งย่อยเป็นเวทีการเรียนรู้ มี ๕ เวทีการเรียนรู้
ได้แก่ เวทีการเรียนรูท้ ี่ ๑ ภาวะการน�ำกระบวนทัศน์
www.chandra.ac.th

ใหม่ เวทีการเรียนรูท้ ี่ ๒ หนทางแห่งจิตตปัญญา
ศึกษาในการวิจยั เวทีการเรียนรูท้ ี่ ๓ ฟืน้ ฟูความ
เข้มแข็งแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ เวทีการเรียนรูท้ ี่ ๔
การศึกษาด้วยปัญญาและความรัก และเวทีการเรียนรู้
ที่ ๕ เรียนรูผ้ า่ นชุมชนผ่านกระบวนการละคร
ส�ำหรับบทความวิชาการทัง้ หมดให้นำ� เสนอ
เป็นแบบโปสเตอร์ ซึง่ ทีมผูเ้ ขียนในฐานะตัวแทน
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้พจิ ารณาให้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงาน
ด้วยในครัง้ นี้ ชือ่ บทความ “การขับเคลือ่ นแนวทาง
จิตตปัญญาศึกษาสูห่ ลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” และสิง่
ทีก่ ำ� ลังท้าทายในอนาคต คือ การด�ำเนินการจัด
เตรียมบุคลากรหรืออาจารย์ผสู้ อนและการจัดท�ำ
หนังสือต�ำราคูม่ อื ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ไป ซึง่ ทีมวิจยั และ
กลุม่ ขับเคลือ่ นตระหนักดีวา่ การเปลีย่ นแปลงใด ๆ
นัน้ ต้องอาศัยเวลา และยึดหลักการสร้างเหตุปจั จัย
เพือ่ ให้ได้ผลตามเจตจ�ำนงค์ และทีมวิจยั ได้พยายาม
ด�ำเนินการ เรือ่ งการวางแผนการเปลีย่ นแปลง
วิธขี นั้ ตอนการเปลีย่ นแปลง และการจัดการการ
เปลีย่ นแปลง โดยใช้รปู แบบการวิจยั Routine
to Research (R2R) ด�ำเนินการเป็นทีมวิจยั ซึง่
นักจิตวิทยาชือ่ Kurt Lewin ได้เสนอไว้อย่างน่า
สนใจเกีย่ วกับเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง ซึง่ มีสามขัน้
ตอน ทีไ่ ด้ถกู น�ำมาประยุกต์ใช้อยูท่ วั่ ไป ซึง่ ได้แก่
ขัน้ ที่ ๑ เขย่าให้ละลาย (Unfreeze) ขัน้ ที่ ๒ ลงมือ
เปลีย่ นแปลง (Transition) ขัน้ ที่ ๓ ปล่อยให้กลับ
ตกผลึกหรือแข็งตัวใหม่ (Refreeze)
ส�ำหรับบรรยากาศในงานทั้งสองวันเต็ม

ไปด้วยมิตรภาพและกลิน่ อายของพลังแห่งการ
สร้างสรรค์ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าทีค่ ณะจัด
งาน รวมกว่า ๔๐๐ ชีวติ ต่างร่วมกิจกรรมฝึกความ
นิง่ (Stillness Practice) ในช่วงเช้า ๆ ก่อนจะ
แยกย้ายเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเวทีการเรียนรู้
ทีไ่ ด้ลงทะเบียนเอาไว้ นับว่าเป็นมิตใิ หม่ของการ
ประชุมวิชาการ ทีน่ า่ สนใจยิง่ โดยไม่ได้มงุ่ เน้น
การน�ำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบเดิมๆ คือ
คือ การใช้ Power Point น�ำเสนอ Presentation
แต่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรือ่ ง การ

ภาพ : การแสดงความเชื่อมโยง ทัศน์ ทั้ง ๓ ซึ่ง
ประกอบด้วย เรา (We) ฉัน (I) และมัน (It)

ท�ำความเข้าใจ “We” (เรา) การท�ำความเข้าใจ “I”
(ฉัน) และการท�ำความเข้าใจ “It” (มัน)
หวังว่าปีหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้จะมีพี่
น้องชาวจันทรเกษม ไปร่วมงานกับพวกเรา มา
ร่วมขับเคลือ่ นพลังแห่งการสร้างสรรค์ ด้วยเครือ่ งมือ
และเทคนิควิธแี บบใหม่นนั่ คือ กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา เชิญติดตามตอนที่ ๑๐ ต่อไป.

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำ�วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

รับตรงร่วมกันเค้าว่า “win win”

พูนทรัพย์ ทองทาบ
http://www.kroothaiban.com/

หลั ง จากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) มี ม ติ ป รั บ ระบบการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาปี ๒๕๕๙ ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นและผู ้
ปกครองเกิดอาการหงุดหงิด วุน่ วาย ร้อนใจไป
ตาม ๆ กันว่า จะปรับอะไรกันอีกแล้ว ท�ำเอาเจ้า
หน้าทีส่ มาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ต้องพลอยไม่
เป็นอันท�ำงานตามไปด้วย เพราะต้องคอยรับ
โทรศัพท์อย่างไม่ขาดสาย เพือ่ ตอบค�ำถามและ
ฟังเสียงบ่นจากทัง้ นักเรียนและผูป้ กครอง
ค� ำ ถามส่ ว นใหญ่ จ ะออกมาในท� ำ นอง
“มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะยกเลิกระบบรับตรง
แล้วใช่หรือไม่” “แอดมิชชั่นจะยังมีอยู่หรือ
ไม่” “จะโดนหางเลขไปด้วยหรือเปล่า” “จะ
ปรับอะไรกันอีก แค่นี้นักเรียนยังวุ่นวายไม่พอ
อีกหรือ”... บลา บลา บลา
คงไม่ใช่เรือ่ งแปลกถ้าจะมีคำ� ถามและเสียง
บ่นต่าง ๆ เพราะทุกครั้งที่จะมีการปรับเปลี่ยน
อะไรก็ตามผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง หรือ คิดว่าตัวเอง
อาจจะได้รับผลกระทบจะต้องขอโวยไว้ก่อน แต่
ก็ตอ้ งเห็นใจนักเรียน ผูป้ กครองเช่นกัน เนือ่ งจาก
เป็นผู้ได้รับผลกระทบตรงเผง ซึ่งถ้าไม่ท�ำตามก็
อาจจะถูกตัดสิทธิเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ ขณะ
ที่ ทปอ.เองก็ต้องยอมรับด้วยว่า มีส่วนท�ำให้
เด็ก ๆ ต้องเดือดร้อนจากการปรับเปลี่ยนระบบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาโดย
ตลอด เพราะมีการปรับระบบการคัดเลือกตลอด
เวลา มากบ้าง น้อยบ้าง พอนักเรียนเริม่ ปรับตัวให้
เข้ากับระบบได้กม็ อี นั ต้องปรับเปลีย่ นกันอีกแล้ว
เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มที่น่าเป็น
ห่วงทีส่ ดุ เห็นจะเป็น นักเรียน และผูป้ กครองทีม่ ี
ลูกหลานจะเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัยในช่วงการปรับ
เปลีย่ นนัน้ ๆ แม้แต่โรงเรียนก็นา่ เป็นห่วงเช่นกันว่า
มีความเข้าใจเกีย่ วกับมติของ ทปอ.มากน้อยเพียง
ใด และทราบหรือไม่ว่าปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้าง
ซึง่ แน่นอนความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นไปคนละทิศ
ละทาง เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน เรามาฟังค�ำชี้แจงจาก
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะ
ท�ำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบกลางการรับนิสติ
นักศึกษา หรือ แอดมิชชัน่ กลางของ ทปอ. และ
เป็นผูเ้ ฝ้าติดตาม รวบรวมข้อดีขอ้ เสียระบบการคัด
เลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างใกล้ชดิ
มาตลอดว่า การปรับครั้งนี้เป็นอย่างไร และ
นักเรียนจะต้อง เตรียมตัวอะไรกันบ้าง
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ บอกว่า ปัญหาระบบ
การรับตรงของมหาวิทยาลัยมีมานานแล้ว และ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดย ทปอ.ก็รับทราบดีว่า
ระบบรับตรงท�ำให้นักเรียนและผู้ปกครองต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมาก และยังมีปัญหา
การวิ่งรอกสอบอีก ซึ่ง ทปอ.ก็มีความพยายาม
อย่างยิ่งยวดที่จะแก้ปัญหา แต่จนแล้วจนรอด
ก็ ยั ง ท� ำ ไม่ ส� ำ เร็ จ กระทั่ ง ล่ า สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ทั้ง ๒๗ แห่งที่เป็นสมาชิก ทปอ. ได้มีมติที่จะ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงร่วม
กัน ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยหวัง
ว่าวิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการวิ่งรอก
สอบของเด็ก และแก้ปญ
ั หาการสละสิทธิหรือกัน
สิทธิผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง
ผศ.พงษ์อินทร์ บอกอีกว่า ระบบดังกล่าว
จะเป็นการใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งพัฒนามาจาก
ข้อสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา
ฟิสกิ ส์ และเคมี แล้วเพิม่ วิชาทีจ่ ะสอบอีก ๒ วิชา
คือ คณิตศาสตร์ ๒ และ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป รวม
๙ วิชา เพื่อรองรับนักเรียนที่จบสายศิลป์ด้วย
ทั้งนี้ระบบการรับตรงร่วมกันดังกล่าว ไม่ได้ใช้
เฉพาะคะแนนข้อสอบกลาง ๙ วิชาเท่านั้น แต่
คณะวิชาต่าง ๆ สามารถก�ำหนดองค์ประกอบ
ในการคัดเลือกได้อย่างอิสระ ทั้งจ�ำนวนวิชา
ค่าน�้ำหนัก คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานหรือโอเน็ต คะแนนทดสอบ
ความถนัดทั่วไปหรือแกต และคะแนนทดสอบ
ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือแพต เพื่อ
ความหลากหลายของแต่ละสาขาวิชา โดย ทปอ.
ก็ได้ช่วยขยับเวลาการทดสอบต่าง ๆ ให้ใกล้
เคียงกันแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสามารถน�ำ
ผลคะแนนจากการสอบต่าง ๆ มาใช้ประกอบ
การรั บเด็ก ได้ต ามต้องการ โดยเบื้องต้น ได้มี
การก�ำหนดไว้ว่า การสอบแกต/แพต ครั้งที่ ๑

๓

จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน สอบวิชาสามัญ
๙ วิ ช า เดื อ นมกราคม และสอบแกต/แพต
ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม
“นักเรียนทุกคนไม่จ�ำเป็นต้องสอบทุกวิชา
แต่สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ใน
การยื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาที่ ต้องการ
เท่านั้น ขณะที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็แอบมี
ความหวังว่า ระบบรับตรงร่วมกันนี้จะช่วย
ลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองได้ เพราะ
นักเรียนจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถน�ำ
คะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อไปทั้งระบบการรับ
ตรงและแอดมิชชั่นได้” ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ย�้ำ
มาสรุ ป ให้ ต รงกั น อี ก ครั้ ง …ในปี ก าร
ศึ ก ษา ๒๕๕๙ การคั ด เลื อ กนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เข้ามหาวิทยาลัยเป็นการปรับเล็กน้อยเท่านั้น
จึ ง ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งประกาศให้ นั ก เรี ย นทราบ
ล่ ว งหน้ า ๓ ปี โดยจะมี ร ะบบการจั ด สอบ
รั บ ตรงร่ ว มกั น โดยใช้ ข ้ อ สอบวิ ช าสามั ญ ๙
วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถน�ำคะแนนทั้งหมดไป
ใช้ยื่นในการรับตรงร่วมกันผ่านระบบเคลียริ่ง
เฮาส์ ของ สอท. หากนักเรียนได้ในคณะ/สาขา
ที่เลือกรับตรงแล้วแต่ยังไม่ต้องการ มีโอกาส
ไปประลองความสามารถในสนามแอดมิชชั่น
ได้อีก เพียงแต่ต้องไปสละสิทธิจากการรับตรง
ก่ อ น ส่ ว นระบบโควตาและโครงการพิ เ ศษ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้แก่
ผู้มีความสามารถเหมือนเดิม
ถึ ง ตรงนี้ บ างคนอาจยั ง มี ข ้ อ สงสั ย ว่ า
นักเรียนที่จะน�ำร่องใช้ระบบรับตรงร่วมกันใน
ปี ๒๕๕๙ เป็นนักเรียนปีไหน ต้องบอกเลย คือ
นักเรียนปัจจุบันที่ก�ำลังเรียนอยู่ ในระดับชั้น
ม.๕ ซึ่งทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม และเริ่ม
วางแผนได้แล้วว่า จะจัดการกับตัวเองอย่างไร
อย่ามัวแต่คิดว่า ปี ๒๕๕๗ ยังไม่ผ่านเลย ยัง
พอมีเวลา และเหลือเวลาอีกตั้งปีกว่า เพราะ
จริง ๆ แล้ว นักเรียนทีล่ งสนามแข่งขันครัง้ นี้ จะ
ต้องเริ่มสอบเก็บคะแนนต่าง ๆ ที่จะน�ำมาใช้
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี ๒๕๕๘ กันแล้ว
ส�ำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่จะเข้ามหาวิทยาลัย
ในปี ๒๕๕๘ นั้น ยังคงใช้ระบบการคัดเลือกเดิม
คือ ระบบโควตา ระบบรับตรง และระบบแอด
มิชชั่น โดยแอดมิชั่นยังคงใช้ ๔ องค์ประกอบ
และค่าน�้ำหนักเท่าเดิม คือ คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์ ๒๐%
โอเน็ต ๓๐% แกต ๑๐-๕๐% และแพต ๐-๔๐%
จากนี้ต้องรอดูว่า ระบบรับตรงร่วมกันจะ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ จริงหรือไม่ การหว่านสอบทุก
วิชาจะยังมีอยูอ่ กี หรือไม่ และปัญหาการวิง่ รอก
หรือกั้นสิทธิคนอื่นจะลดลงได้จริงอย่างที่ตั้งใจ
หรือ เปล่า อย่างไรก็ตาม ระบบการคัดเลือก
ต่าง ๆ คงไม่สำ� คัญเท่ากับ ตัวนักเรียนต้องค้นหา
ตัวเองให้เจอก่อนว่าถนัดและชอบสิง่ ใด จากนัน้
ประเมินศักยภาพของตัวเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน
และเลือกท�ำในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นตัวเองให้มากทีส่ ดุ
www.chandra.ac.th
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ส�ำนักวิทยบริการฯภาระหน้าทีเ่ พือ่ การศึกษา
สถาบันการศึกษาคือแหล่งศึกษาหาความ
รู้ และเป็นแหล่งรวบรวมของเหล่าสรรพวิชา
รวมถึงเป็นทีช่ มุ นุมของเหล่าคณาจารย์ผมู้ าก
ความสามารถและความรู้ เพื่อถ่ายทอดวิชา
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนตามความถนัดที่ผู้เรียน
ได้เลือก
นอกจากนี้ ยั ง มี อ งค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ อี ก
มากมาย ที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารเรี ย นการสอนนั้ น
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ
เทคโนโลยีทางด้านเน็ตเวิร์ค ฯลฯ
สิ่งหนึ่งที่ขาดมิได้ และสถาบันการศึกษา
ทุกสถาบันต้องมี นั่นคือ “ห้องสมุด” ที่ใช้เป็น
แหล่งค้นคว้า และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในรูปแบบของห้องสมุดเมื่อครั้งเก่าก่อน
นั้น เป็นรูปแบบห้องสมุดที่มีแต่หนังสือเพื่อ
ใช้ค้นคว้าเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันได้มี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย
การเพิ่มเติมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งด้าน
เทคโนโลยี บรรยากาศ หนังสือ มัลติมีเดีย
ฯลฯ ผนวกเข้ารวมไว้ด้วยกัน เพื่อใช้เป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักศึกษาได้เข้ามาหาวิชาความรู้ได้
อย่างเต็มที่
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหน้าที่
โดยตรงในการดูแล และจัดสรรเทคโนโลยีตา่ ง
ๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการสืบค้น เรือ่ งการเชือ่ มต่อ
กับโลกอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียน

การสอน เช่น คอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้การ
เรียนของผูเ้ รียนนัน้ เป็นไปอย่างรอบด้าน และ
เติมเต็มให้มคี วามสมบูรณ์มากทีส่ ดุ
อาจารย์ เ กี ย รติ พ งษ์ ยอดเยี่ ย มแกร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิทยบริการ ได้เล่าให้ฟงั ถึง
การปรับเปลี่ยนและเติมเต็มการศึกษาให้แก่ผู้
เรียนว่า การเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเพื่อบริหาร
ส�ำนักวิทยบริการฯ มีแนวทางในการปรับปรุง
ส่งเสริม ทั้งด้านบุคลกร และเครื่องมือใช้สอย
ให้เกิดประโยชน์ และให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมส�ำหรับการใช้งานและการ
บริการแก่นักศึกษาให้ได้มากที่สุด
“ส�ำนักวิทยบริการจะแบ่งการท�ำงานออก
เป็น ๓ ฝ่ายหลัก ๆ คือ การบริการด้านห้องสมุด
การบริการทางด้านไอที และการบริการทาง
ด้านโสตศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาทั้งสิ้น
ส�ำหรับด้านบริการห้องสมุด เราได้เริ่ม
จั ด ท� ำ ส่ ว นต่ า ง ๆ ไปแล้ ว ทั้ ง การปรั บ ปรุ ง
ภู มิ ทั ศ น์ ให้ มี สี สั น เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง การ
ได้ คั ด กรองหนั ง สื อ ใหม่ ๆ เข้ า มาเพิ่ ม เติ ม
เรื่อย ๆ เพื่อให้ทันต่อการศึกษาเรียนรู้ของ
ผู ้ เ รี ย นและทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น ”
อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงการท�ำงาน
ของส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ รวมถึ ง การท� ำ งาน
บริการทางด้านห้องสมุดที่ได้เริ่มด�ำเนินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ
“เราได้จัดท�ำห้องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ

วีระชัย

รู้เพิ่มขึ้น เช่น ห้องสมุดอาเซียน ซึ่งจะเป็น
ห้องหนึ่งที่จะบอกเรื่องราวของกลุ่มประเทศ
อาเซียนว่าเป็นมาอย่างไร แต่ละประเทศเป็น
อย่างไร โดยมีสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ได้อย่าง
เข้าใจ
นอกจากนี้ยังมีการจัดวางมุมต่าง ๆ ใหม่
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงการ
สร้ า งห้ อ งประชุ ม ย่ อ ย ส� ำ หรั บ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ที่จะรวมกลุ่มกันติวหนังสือ หรือร่วมกันท�ำ
รายงาน ได้เข้ามาใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากที่
ผ่านมาจ�ำนวนห้องนั้นน้อยกว่าที่จะให้บริการ
จึงได้จัดหาพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาต่อ
ไป” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงการปรับ
เปลี่ยนและเพิ่มเติมส�ำหรับการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา
“ส�ำนักวิทยบริการฯ ยังได้น�ำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการค้นคว้าในห้องสมุด
มาเพิ่ ม เติ ม อยู ่ เ รื่ อ ย ๆ ตั้ ง แต่ ก ารสื บ ค้ น
หนังสือ การให้บริการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งใน
อนาคตจะน�ำวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาด�ำเนิน
การเพื่อให้เกิดความคล่องตัวส�ำหรับการให้
บริการมากขึ้น” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้
ฟังถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีส�ำหรับ

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ดนิตา แสงสาคร, ภัทราพร นิกรติณชาติ, ชุลีกร หงษ์สิบแปด
เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com
www.chandra.ac.th
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ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
“นอกจากการน�ำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วมแล้ว เรายังมีการจัดงานประจ�ำปี ที่เรียก
ว่า Book Tech Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมเหมือน
งานสัปดาห์หนังสือ ที่จะมีร้านต่าง ๆ มาให้
นักศึกษาและคณาจารย์ได้เลือกสรรหนังสือ
เพื่อใช้ในการเรียน หรือใช้ในการอ่านยามว่าง
ของตนเอง
นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับอาจารย์คณะ
ต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์ได้ส่งรายชื่อหนังสือ
ที่ เ ห็ น ว่ า มี ป ระโยชน์ เ ข้ า มาให้ ส� ำ นั ก วิ ท ย
บริ ก าร เพื่ อ จะได้ จั ด ซื้ อ เข้ า มาไว้ ใ นห้ อ ง
สมุ ด เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ส่วนใหญ่จ ะเป็น หนัง สือ ที่
นักศึกษาใช้เรียน และมีหนังสืออื่น ๆ ที่อ่าน
ในการผ่อนคลายด้่วย” อาจารย์เกียรติพงษ์
เล่ า ให้ ฟ ั ง ถึ ง การให้คณาจารย์เข้ามามีส่วน
ร่่ ว ม รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด รั ก
การอ่านส�ำหรับนักศึกษา
“ปัจจุบันการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดนั้น
หากดูจากเครื่องมือที่ใช้วัดการเข้าออก จะมี
อยู่ประมาณ ๒ พันคนต่อวัน หากอยู่ในช่วง
ใกล้สอบจะมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า ๕ พันคน
ต่อวัน ซึ่งหลังจากปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์แล้วมี
อัตราการเข้าห้องสมุดเพิ่มขึ้น และต่อไปจะ
พัฒนาให้ห้องสมุดมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้
ให้นักศึกษาได้เข้าห้องสมุดเข้ามาค้นคว้าเพิ่ม
มากขึ้น” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงการ
เข้าใจงานห้องสมุดของนักศึกษา
“ส� ำ หรั บ ภายนอกส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ไ ด ้ มี เ ค รื อ ข ่ า ย ท า ง ด ้ า น ห ้ อ ง ส มุ ด กั บ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในเรื่องนี้ ซึ่งเราจะน�ำข้อเสนอแนะจากที่
ต่าง ๆ หรือน�ำข้อดีของที่ต่าง ๆ มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งหลาย ๆ
อย่าง ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรา
ข้ อ ดี ข องการมี เ ครื อ ข่ า ยคื อ การได้ แ ลก
เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง

และพัฒนา อีกข้อหนึ่งคือ การร่วมกันจัดซื้อ
อุปกรณ์และน�ำมาใช้ร่วมกัน ซึ่งอุปกรณ์บาง
ชิ้นมีราคาสูง และหากซื้อมาเพื่อใช้งานแค่
มหาวิทยาลัยเดียวก็จะดึงศักยภาพออกมาได้
ไม่เต็มที่ หากมีการร่วมมือกัน ก็จะมีอุปกรณ์
พร้อม ๆ กับการได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้
ด้วยกันได้ในราคาที่ลดลงมา
ในอีกไม่กปี่ นี ี้ ทางส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา(สกอ.) จะไม่ ส นั บ สนุ น งบ
ประมาณในเรือ่ งของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำนี้ค่อนข้างสูง
ทางเครือข่ายจึงจ�ำเป็นต้องหาทางออกร่วม
กัน ซึ่งในแนวทางนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันไว้ใน
เบื้องต้ นแล้ว แต่จะเป็ นอย่างไรต้อ งรอผล
สรุปอีกครั้ง” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึง
เครือข่ายของส�ำนักวิทยบริการฯ ทางด้านห้อง
สมุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
และตอบสนองต่ อ นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ใช้
ตลอดเวลา
ส�ำหรับห้องสมุด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
ส�ำนักวิทยบริการฯ แต่อีกหน่วยงานหนึ่งที่
ส�ำคัญไม่แพ้กัน คือ งานทางด้านเทคโนโลยี
หรืองานทางด้าน ไอที ของมหาวิทยาลัยภาย
ใต้สังกัด ส�ำนักวิทยบริการฯ
“งานทางด้านไอที เราจะดูแลเกือบทัง้ หมด
ทั้งระบบภายใน และการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการศึกษาของนักศึกษา โดยไอทีจะดูแล
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การดูแลระบบ
MIS ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่
มีเรื่องของทางด้านไอทีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
อีกด้วย” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟงั ถึงความ
รับผิดชอบของส่วนงานไอที
“สิ่งที่เป็นปัญหาและด�ำเนินการแก้ไขมา
ตลอดพร้อม ๆ กับเสียงจากรอบข้างที่เข้ามา
ตลอด นั่นคือ การจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไวไฟ(Wi-Fi) ที่มีการใช้งานได้ช้า ไม่เพียงพอ
ต่ อ การใช้ ง าน หรื อ บางพื้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้
งานได้
ในเรื่องนี้ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแล้ว โดย

๕
ได้ติดตั้งจุดไวไฟ เพิ่มเติม และพยายามจะ
ให้ครอบคลุมทุกจุดทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งเรา
จะด�ำเนินการในจุดที่มีคนอยู่หนาแน่น ไม่ว่า
จะเป็น อาคารส�ำนักงานอธิการบดี อาคาร
จันทรา-กาญจนาภิเษก ฯลฯ
ซึ่งอาคารต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการติดตั้ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เร่งด�ำเนินการติดตัง้
ทัว่ มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้บคุ ลากรและนักศึกษา
ได้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้เร็วที่สุด โดยจุด
ติดตั้งจะมีมากกว่า ๑๐๐ จุด ซึ่งมั่นใจได้ว่า ใน
มหาวิทยาลัยนี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
หรือค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ได้เกือบทุกสถานที่ที่
อยูใ่ นมหาวิทยาลัยได้” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่า
ใหฟ้ังถึงการด�ำเนินงานทางด้านไวไฟ ซึ่งมีข้อ
เรียกร้องเข้ามามาก และได้ท�ำการปรับปรุงไป
แล้วในบางส่วน
“เรารีบด�ำเนินการให้เร็วที่สุดที่ท�ำได้ แต่
เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาสูง จึงท�ำให้
เกิดการล่าช้าไปบ้าง แต่เมื่อได้รับอนุมัติงบ
ประมาณในการจัดท�ำมาแล้ว ก็ได้รีบด�ำเนิน
การทันที” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟงั ถึงการ
ท�ำงานเพิ่มเติม
“ส� ำ หรั บ งานโสตศึ ก ษา หน่ ว ยงานนี้ จ ะ
เกี่ยวข้องกับการศึกษามากเช่นกัน เนื่องจาก
จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน
ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการสอนของคณาจารย์ ทั้ง
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึงการประสาน
งานต่าง ๆ เพื่อให้ห้องเรียนนั้นสามารถเรียน
ได้อย่างราบรื่น
งานโสตศึ ก ษานี้ เ ราได้ ป รั บ เปลี่ ย นใน
เรื่ อ งของระบบการท� ำ งาน ที่ ผ ่ า นมาเวลา
ของเสียหายจะมารู้ก็ต่อเมื่อเสียแล้ว ท�ำให้
เสี ย เวลาและโอกาสในการเรี ย น เราจึ ง ได้
วางระบบใหม่ ใ นเรื่ อ งของการตรวจเช็ ค
ระยะเวลาการใช้ ง านของอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มตลอดเวลา โดยมี
ระยะเวลาการตรวจเช็คสภาพทั้งรายเดือน
และรายสัปดาห์
รวมถึงตรวจถึงอายุการใช้งานของแต่ละ
อุปกรณ์วา่ ถึงขีดจ�ำกัดหรือไม่ เพือ่ จะได้จดั การ
ให้ พ ร้ อ มทั้ ง หมดต่ อ การใช้ ง าน” อาจารย์
เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงหน้าที่ของงานโสต
ศึกษาที่ต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับการท�ำงาน
โดยมีการวางระบบการท�ำงานให้ชัดเจน และ
เหมาะสม เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มการใช้ ง านแก่
คณาจารย์และนักศึกษา
ทั้ ง หมดนี้ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส� ำ นั ก วิ ท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้
ท�ำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบ
สนอง และพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาใน
การค้ น คว้ า และการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งไม่ มี
ที่ สิ้ น สุ ด
www.chandra.ac.th
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การเอาชนะความกลั ว หรื อ
“การหยุดความกลัว” ไม่ใช่เรื่อง
ยาก หากรู้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสม
จะท�ำให้สามารถยืดหยัดอยู่เหนือ
ความกลัวต่าง ๆ ได้
“หนังสือเล่มนี้ปลุกความกล้าในตัวเอง
ให้ชนะในสิ่งที่เรากลัว และพาเราไปสู่ความ
ส�ำเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้าค่ะ” น้องพลอย
หรือนางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ ๑ แขนงออกแบบประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่เธอ
ชอบหนังสือเล่มโปรด
หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “stop the fear”
(หยุดความกลัวทีข่ วางทางฝัน) เป็นหนังทีใ่ ห้
ก�ำลังใจกับผูอ้ า่ น ผูเ้ ขียนคือ อภิสทิ ธิ์ กฤษณะ
เศรณี ซึง่ เป็นผูเ้ ขียนทีม่ ากความสามารถ
“เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สอนให้เรารู้ว่า
เรื่องของความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องผิด คนเรา

มีความกลัวเป็นของตัวเอง แต่ปัญหาของ
คนส่วนมากคือ ไม่สามารถขจัดความกลัว
ของตัวเองได้ ปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือ
สติปัญญา และการควบคุมตนเอง
การเอาชนะความกลัว หรือ “การหยุด
ความกลัว” ไม่ใช่เรื่องยาก หากรู้วิธีที่ถูก
ต้องเหมาะสม จะท�ำให้สามารถยืดหยัดอยู่
เหนือความกลัวต่าง ๆ ได้
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเหล่าคนสู้กับ
ความกลั ว ที่ ห ลากหลายประเภทมาให้ เ รา
ได้ลองคิดตาม ถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์
นั้ น เราจะผ่ า นมั น มาได้ ห รื อ ไม่ ? ด้ ว ยวิ ธี
ใด?” น้องพลอย เล่าให้ฟังถึงเนื้อหาภายใน
หนังสือเล่มนี้ให้ฟังได้อย่างน่าสนใจ
“หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เป็ น ประโยชน์ ม าก ๆ
เป็นก�ำลังใจที่ดีให้แก่ผู้อ่าน และท�ำให้พลอย
ได้รู้ว่า เราสามารถชนะความกลัวได้อย่าง
แน่นอน หากเรามีจิตใจตั้งมั่น และไม่ยอม
แพ้กับอุปสรรคเสียก่อน” น้องพลอยเล่าให้
ฟังถึงประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
“นอกจากหนั ง สื อ เล่ ม นี้ พลอยก็ อ ่ า น
หนังสือพวกเฟชั่นด้วย เพราะพลอยเป็นคน
ที่ชอบแต่งตัว แล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนค่ะ
ไว้คลายเคลียด นอกจากนี้ก็จะเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะค่ะ เพราะจะได้น�ำไปปรับใช้
กับผลงานศิลปะของพลอย” น้องพลอยเล่า
ถึงหนังสือแนวอื่น ๆ ที่เธอเองก็เลือกอ่าน
“พลอยว่า การอ่านย่อมมีประโยชน์อยู่

แล้ว คือเราอ่านมากก็ยิ่งมีความรู้มาก และ
ท�ำให้เราได้ข้อคิดจากหนังสือที่เราอ่าน น�ำ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันของเราได้ด้วย
ส่วนเรื่องของเทคนิคการอ่านของพลอย
ก็ ม ่ มี อ ะไรมากเลยค่ ะ แค่ เ ราสนใจเรื่ อ ง
ไหนเราก็เจาะเรือ่ งนัน้ เลยค่ะ ท�ำในสิง่ ทีช่ อบ
ศึ ก ษาในสิ่ ง ที่ เ ราชอบจากการอ่ า นไม่ ว ่ า
จะเป็นหนังสือ หรือตามสื่อต่าง ๆ ก็ได้ค่ะ
รับรองว่าไม่เบื่อแน่นอน” น้องพลอย เล่าถึง
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ และเทคนิค
การอ่านในแบบฉบับของเธอทีไ่ ม่ทำ� ให้นา่ เบือ่
และมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น

Social network …ดีจริงหรือ???

ปัจจุบนั สือ่ สังคมออนไลน์ ได้เข้าถึงประชาชนและเด็กเยาวชนอย่างทัว่ ถึง จึงมีภาพและวีดโี อ เหตุการณ์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่คาดคิดเกิดขึน้ เสมอในสังคมแทบ
ทุกวัน เช่น คลิป “ลักเหนียวไก่” จึงท�ำให้เกิดกระแสโด่งดังในชัว่ ข้ามคืน เราจึงอยากทราบความคิดเห็นของน้อง ๆ นักศึกษาในเรือ่ ง “Social Network”
ว่ามีคุณและโทษอย่างไร

นายศุภณัฐ วงศ์จอม
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
มีทั้งคุณและโทษครับ คือได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว สื่อสารสะดวก เวลาว่าง
สามารถหาความรูเ้ พิม่ เติมได้งา่ ย จาก Internet หรือAppต่าง ๆ และยังติดต่อเพือ่ นเก่า
ได้ง่าย หลังจากที่ไม่ได้พบเจอมานาน แต่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่รู้ว่าถูกหรือผิด เรื่อง
จริงหรือหลอกลวงและท�ำให้ไม่กล้าแสดงออกพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อหน้า
นางสาวปรีญารักษ์ พรมแสง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ส่วนตัวคิดว่าได้ทั้งคุณและโทษค่ะ คือติดต่อสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรูใ้ นสิง่ ทีส่ นใจร่วมกันได้ แต่ Social Network เป็นสังคมออนไลน์ทกี่ ว้าง หากผูใ้ ช้รเู้ ท่าไม่ถงึ การณ์
อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต ถ้าผูใ้ ช้หมกมุน่ มากเกินไปอาจท�ำให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต�ำ่ ลงได้
www.chandra.ac.th
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“การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒”
“นนทรีเกมส์” รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา

www.chandra.ac.th
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โครงการประกวดแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ ๕ ประจำ�ปี ๒๕๕๗

“การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำ�ได้”
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มรภ.จันทรเกษม ร่วมกับ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำ�วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

