
ข่าว/ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร/ผู้ผลิตรายการอิสระ 
และคุณนฤมล พกยม ผูป้ระกาศข่าวช่องฟ้าวนัใหม่  
มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน ทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง เทคนิคการเตรียมตัว
ก่อนสอบเป็นผู้ประกาศข่าว และแนะน�าการเข้า
สู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนเมื่อไม่ได้จบในสายตรง
อย่างนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน 

“ส�าหรับคุณบรรจง จบการศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนเลย 
แต่กส็ามารถก้าวสูอ่าชพีของนกัสือ่สารมวลชนได้ 
ถอืเป็นต้นแบบให้แก่นักศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี และสามารถน�าความรู้ เทคนิคที่
ได้รับไปปรับใช้ได้จริง” นางสาวศิริขวัญ กล่าว

การสมัมนาครัง้นี ้ยงัเป็นส่วนหนึง่ของรายวชิา
การสมัมนาทางภาษาไทย ซึง่จดัโดยนกัศกึษาช้ันปี
ที ่๔ นอกจากจะได้ความรูแ้ล้ว ยงัได้ประสบการณ์
การจดังาน การประสานงาน ฝึกการเป็นพิธกีร ผู้
ด�าเนนิรายการ ซึง่สามารถน�าไปใช้เมือ่เข้าสู่อาชพี
ในอนาคตค่ะ” นางสาวศิรขิวญั กล่าว

 

๓๖ ปี ดนตรีสากลได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาดวิชาชีพเป็นจ�านวนมาก โดยพยายามรักษา
คณุภาพของบณัฑติให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความ
สามารถตรงตามความต้องการของตลาดดนตร ีคง
ความเป็นดนตรสีากลจนัทรเกษมในด้านเทคโนโลยี
ดนตรีและบัณฑิตนักปฏิบัติ 

“ก้าวต่อไปของดนตรสีากลจนัทรเกษม ในส่วน
บุคลากรจะมีการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ  
มีความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ในสาขาวิชานั้น ๆ  
มาทดแทนบุคลากรที่เกษียณไป โดยอาจจะติดต่อ
ไปยังศิษย์เก ่าท่ีท�างานในสายวิชาชีพให้ช ่วย
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่น้อง ๆ 
นักศึกษาปัจจุบัน 

ส่วนในด้านการพฒันานักศึกษามีแผนเปิดสอน
หลักสูตรครุศาสตร์ (ค.บ.)ควบคู่ไปด้วย เนื่องจาก
นักศึกษาหลายคนมีความต้องการอยากเป็นครู
สอนดนตรี ส่วนหนึ่งเมื่อส�าเร็จการศึกษาก็จะไป
เรยีนต่อใบประกอบวชิาชพีคร ูส่วนอกีแผนคอืเพิม่
ทางเลอืกการเรยีนการสอนดนตรใีนระดบัปริญญา
โท โดยคงความเป็นดนตรีจนัทรเกษมในด้านธรุกจิ
ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
การสร้างบณัฑตินักปฏบิตัซิึง่เป็นหวัใจส�าคญัของเรา” 
อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

นางสาวศิริขวัญ สมค�าแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 
๔ สาขาวิชาภาษาไทย ในฐานะประธานการจัด
งานครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพสื่อสารมวลชน
นั้นก�าลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมาก 
ประกอบกับการเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย ต้อง
มีการเรียนรู้ด้านการบรรณาธิการข่าว การเขียน
สารคดี และอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพสื่อสารมวลชน

“นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจ�านวนมาก 
เม่ือเข้าสู่ช่วงฝึกงานจะไปฝึกยังองค์กรสื่อสาร
มวลชน และจะประสบปัญหาค่อนข้างเยอะ ถูก
ปฏิเสธบ้าง เมื่อเทียบกับสายนิเทศศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชนเท่านั้น เราจะมีทักษะที่อ่อนกว่า” 
นางสาวศริขิวัญ กล่าว

นางสาวศิริขวัญ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ 
เป็นรูปแบบการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ได้
เชญิผูม้ปีระสบการณ์ด้านสือ่สารมวลชน ๓ ท่าน 
คุณชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี ผู้ประกาศข่าวสถานี
โทรทัศน์ช่อง ๗ คุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ นัก

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด
สัมมนาทางภาษาไทย เรื่อง “ภาษาไทย” เส้นทาง
สู่งานอาชีพสื่อสารมวลชน ดึง ๓ คนดังแห่งวงการ
นักสื่อสารมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิด
โลกทศัน์การท�างานจรงิ ก่อนนกัศกึษาเข้าสูว่ชิาชพี 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ของแต่ละคน และได ้มีโอกาสกลับมาสวัสดี 
เยี่ยมเยียนครู อาจารย์ นอกจากนี้ ทางสาขาวิชา
ได้จัดกิจกรรมทางวิชาเสริมศักยภาพให้แก่ศิษย์
เก่า รวมถงึศษิย์ปัจจบุนั ในการอบรมเชงิปฎิบตักิาร 
เรื่องการใช้ Natation Software ช่วยในการเรียน
การสอนดนตรี โดย ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม และ
การสัมมนาเรื่อง การปรับตัวของครูดนตรีในยุค
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง โดย ผศ.อดุลย์ วงศ์แก้ว 
ในส่วนกิจกรรมภาคกลางวัน เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่าได้มาร่วมพูดคุยถึงการปรับตัวที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดนตรีในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้ม
ในอนาคต เพราะยุคน้ีเป็นยุคโลกแห่งการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทบทุกวงการอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ และเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลง
ที่เร็วมาก หากมีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ตอนนี้ก็จะช่วยให้สามารถปรับตัวได้ทัน
ท่วงที” อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

อาจารย์ราเชนทร์ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา 

“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓๖ ปี ดนตรีสากลจันทรเกษม
มุ่งรกัษามาตรฐานสรา้งบณัฑตินกัปฏิบตัิ

เอกภาษาไทย ดึง ๓ ผูป้ระกาศข่าวคนดัง 

สาขาวิชาดนตรีสากลฉลองครบรอบ ๓๖ ปี  
จดัสมัมนาทางวชิาการ พร้อมสงัสรรค์คืนสูเ่หย้าศษิย์เก่า 
พบปะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์รวมกัน พร้อม
เผยแนวทางการพัฒนาก้าวต่อไปอย่างมั่นคง รักษา
คุณภาพ เน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาดนตรีสากล กล่าวว่า ในปีนี้สาขาวิชาจะ
มีอายุครบ ๓๖ ปี ประกอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดลุย์ วงศ์แก้ว และผูช่้วยศาสตราจารย์วชิา เชาว์ศลิป 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีสากลได้เกษียณอายุ
ราชการ จึงได้จัดงานเล้ียงสังสรรค์ศิษย์เก่า และ
งานเลี้ยงฉลองให้แก่อาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ในฐานะที่
รับราชการด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทสั่งสอนเหล่า
ลูกศิษย์ตลอดมาจนอายุครบ ๖๐ ปี ถือเป็นบุคลากร
ที่ทรงคุณค่าของสาขาวิชา

“การจัดงานคร้ังน้ี เป็นการให้เหล่าศิษย์เก่ารุ่น
ต่าง ๆ ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สำ�นักวิทยบริก�รฯ
ภาระหน้าที่เพื่อการศึกษา

ถา่ยทอดเสน้ทางสูง่านอาชพีสือ่สารมวลชน
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ดร.นภสร เจริญโพธิ์, ดร.สารทิศ สกุลคู, อาจารย์
เอกสิทธิ์ โตรัตน์ และอาจารย์ประจำาสาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  

เมือ่สปัดาห์ทีผ่่านมา ทมีงานผู้เขียนได้มีโอกาส
เข้าร่วมเสนอผลงานวจิยั ในงานประชมุวชิาการ
จติตปัญญาศกึษา ครัง้ที ่๖ (๑๓-๑๔ พฤศจกิายน 
๒๕๕๗) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึง่จดัโดย ศนูย์จติต
ปัญญาศกึษา มหาวทิยาลัยมหดิล ร่วมกัน สถาบนั
อาศรมศลิป์ และส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการ
ส่งเสริมสขุภาพ (สสส.) บทความในตอนที ่๙ ฉบบันี้  
จงึขอน�าเสนอเรือ่งราวทีใ่หม่สด กบับรรยากาศ 
ของงาน ทีไ่ด้ก�าหนดว่าด้วย “จติตปัญญาศกึษา... “จิตตปัญญาศึกษา”
ประกายความคดิกบัการพฒันาบัณฑิต ในอุดมการศกึษาไทย
ตอนที่ ๙  “...การประชุมวิชาการจิตตปัญญา ครั้งที่ ๖ ...”

ภาพ : ทีมงานรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ศิลปะกิจ ผู้อ�านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวทีการเรียนรู้ที่ ๒ หนทางแห่งจิตตปัญญาศึกษาในการวิจัย

พลงัแห่งการฟ้ืนฟแูละสร้างสรรค์สงัคม” (To-
ward a Resilient Society)

วกิฤตความรุนแรงในสงัคมไทยทีมี่พืน้ฐานจาก
ความแตกแยกทางความคดิ ซึง่ส่งผลต่อการด�ารง
ชวีติทียุ่ง่ยากในสงัคมของเรา ประชาชนส่วนใหญ่
อยูใ่นสภาวะทีห่วาดระแวง สิน้หวงั อย่างไรกต็าม 
ความพยายามในการฟ้ืนฟสัูงคมในช่วงเวลาทีผ่่าน
มามกัมุง่เน้นในการปรบัเปล่ียนโครงสร้างสถาบนั
ในระดับมหภาค ซึง่ได้เปิดโอกาสให้พลเมอืงใน
ฐานะสมาชิกของสังคมเข้ามามีบทบาทในการ
ร่วมเปลีย่นแปลงและฟ้ืนฟปูระเทศอย่างจ�ากัด  
ส่งผลให้คนส่วนใหญ่อยูใ่นฐานะเฝ้ารอผลของการ
เปลีย่นแปลงจากรัฐบาลและผู้น�าคนอ่ืน ๆ

ความจรงิเราในฐานะปัจเจกบคุคล สามารถ
ตระหนกัรูใ้นศกัยภาพภายในตวัเอง ในการทีจ่ะ
ร่วมขบัเคล่ือนและเปลีย่นแปลงสงัคมให้กลบัมา
อยูใ่นสภาวะปกติสขุได้เช่นกนั ซึง่ความตระหนกั
ดงักล่าวเป็นเร่ืองทีส่ามารถท�าได้ ด้วยการฝึกตาม
แนวจติตปัญญาศกึษา ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัยิง่ 
ท่ีมุง่เน้นสูก่ารพัฒนาด้านในของปัจเจกบคุคล ให้
มีพลังในการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคมในมิติ
ต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจึงเป็น
ส่วนส�าคญัในการน�าเสนอเครือ่งมอืการเรยีนรู้
และทศันะมมุมองเพ่ือร่วมแสดงพลงัก้าวเข้าสูจ่ดุ
แห่งการเปลีย่นผ่าน ฟ้ืนฟ ูและสร้างสรรค์สงัคม” 
(Toward a Resilient Society)

การประชมุวชิาการในครัง้นีไ้ด้มกีารปรบัเปลีย่น
รปูแบบทีน่่าสนใจ กล่าวคือ เน้นการท�ากจิกรรมร่วมกนั 
โดยแบ่งย่อยเป็นเวทกีารเรยีนรู ้มี ๕ เวทกีารเรยีนรู้ 
ได้แก่ เวทกีารเรียนรู้ที ่๑ ภาวะการน�ากระบวนทศัน์

ใหม่ เวทกีารเรยีนรู้ที ่๒ หนทางแห่งจติตปัญญา
ศกึษาในการวิจยั เวทกีารเรยีนรูท้ี ่๓ ฟ้ืนฟคูวาม 
เข้มแขง็แห่งจติวิญญาณมนษุย์  เวทกีารเรยีนรูท้ี ่๔ 
การศึกษาด้วยปัญญาและความรกั และเวทกีารเรยีนรู้
ท่ี ๕ เรยีนรูผ่้านชมุชนผ่านกระบวนการละคร

ส�าหรบับทความวชิาการทัง้หมดให้น�าเสนอ
เป็นแบบโปสเตอร์ ซึง่ทมีผูเ้ขยีนในฐานะตวัแทน
จากคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม ได้พจิารณาให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงาน
ด้วยในครัง้นี ้ชือ่บทความ “การขบัเคลือ่นแนวทาง
จติตปัญญาศกึษาสูห่ลกัสตูรการบริหารทรพัยากร
มนษุย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” และสิง่
ทีก่�าลงัท้าทายในอนาคต คอื การด�าเนนิการจดั 
เตรยีมบคุลากรหรอือาจารย์ผูส้อนและการจดัท�า
หนงัสอืต�าราคูม่อื ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรสาขา
การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ต่อไป ซึง่ทีมวจิยัและ
กลุม่ขบัเคลือ่นตระหนกัดว่ีา การเปลีย่นแปลงใด ๆ  
นัน้ต้องอาศยัเวลา และยดึหลกัการสร้างเหตปัุจจยั 
เพือ่ให้ได้ผลตามเจตจ�านงค์ และทมีวจิยัได้พยายาม
ด�าเนนิการ เรือ่งการวางแผนการเปลีย่นแปลง 
วธิขีัน้ตอนการเปลีย่นแปลง และการจดัการการ
เปลีย่นแปลง โดยใช้รปูแบบการวิจยั Routine 
to Research (R2R) ด�าเนนิการเป็นทมีวจิยั ซึง่
นกัจติวทิยาชือ่ Kurt Lewin ได้เสนอไว้อย่างน่า
สนใจเก่ียวกับเรือ่งการเปลีย่นแปลง ซึง่มสีามข้ัน
ตอน ทีไ่ด้ถกูน�ามาประยกุต์ใช้อยูท่ัว่ไป ซึง่ได้แก่ 
ขัน้ที ่๑ เขย่าให้ละลาย (Unfreeze) ขัน้ที ่๒ ลงมอื
เปลีย่นแปลง (Transition) ขัน้ที ่๓ ปล่อยให้กลบั
ตกผลกึหรอืแขง็ตวัใหม่ (Refreeze) 

ส�าหรับบรรยากาศในงานทั้งสองวันเต็ม

ไปด้วยมติรภาพและกลิน่อายของพลงัแห่งการ
สร้างสรรค์ ผูเ้ข้าร่วมประชมุ เจ้าหน้าทีค่ณะจดั
งาน รวมกว่า ๔๐๐ ชวีติ ต่างร่วมกิจกรรมฝึกความ
นิง่ (Stillness Practice) ในช่วงเช้า ๆ ก่อนจะ
แยกย้ายเข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละเวทกีารเรยีนรู้ 
ทีไ่ด้ลงทะเบยีนเอาไว้ นบัว่าเป็นมติใิหม่ของการ
ประชมุวชิาการ ทีน่่าสนใจยิง่ โดยไม่ได้มุง่เน้น
การน�าเสนอบทความวชิาการในรปูแบบเดิมๆ คือ 
คอื การใช้ Power Point น�าเสนอ Presentation 
แต่เน้นกิจกรรมการเรยีนรู ้โดยเฉพาะเรือ่ง การ

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

ท�าความเข้าใจ “We” (เรา) การท�าความเข้าใจ “I” 
(ฉนั) และการท�าความเข้าใจ “It” (มนั)

หวังว่าปีหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้จะมีพี่
น้องชาวจนัทรเกษม ไปร่วมงานกบัพวกเรา มา
ร่วมขับเคลือ่นพลงัแห่งการสร้างสรรค์ ด้วยเครือ่งมอื
และเทคนคิวธิแีบบใหม่นัน่ คอื กระบวนการจิตต
ปัญญาศกึษา เชญิตดิตามตอนที ่๑๐ ต่อไป.      
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 หลั งจากที่ ป ระชุ มอธิ ก ารบดี แห ่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) มีมติปรับระบบการ 
คัด เลื อกบุคคลเข ้ า ศึกษาต ่อ ในสถา บัน
อุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ ท�าให้นักเรียนและผู ้
ปกครองเกดิอาการหงุดหงิด วุ่นวาย ร้อนใจไป
ตาม ๆ  กนัว่า จะปรับอะไรกนัอีกแล้ว ท�าเอาเจ้า
หน้าทีส่มาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (สอท.) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานการคัดเลือกบุคคล
เข้าศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา ต้องพลอยไม่
เป็นอันท�างานตามไปด้วย เพราะต้องคอยรับ
โทรศพัท์อย่างไม่ขาดสาย เพือ่ตอบค�าถามและ
ฟังเสียงบ่นจากทัง้นกัเรียนและผูป้กครอง

ค�าถามส่วนใหญ่จะออกมาในท�านอง 
“มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะยกเลิกระบบรับตรง
แล้วใช่หรือไม่” “แอดมิชชั่นจะยังมีอยู ่หรือ
ไม่” “จะโดนหางเลขไปด้วยหรือเปล่า” “จะ
ปรับอะไรกันอีก แค่น้ีนักเรียนยังวุ่นวายไม่พอ
อีกหรือ”... บลา บลา บลา

คงไม่ใช่เรือ่งแปลกถ้าจะมีค�าถามและเสียง
บ่นต่าง ๆ เพราะทุกคร้ังท่ีจะมีการปรับเปลี่ยน
อะไรกต็ามผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง หรือ คิดว่าตัวเอง
อาจจะได้รับผลกระทบจะต้องขอโวยไว้ก่อน แต่
ก็ต้องเห็นใจนกัเรยีน ผูป้กครองเช่นกนั เนือ่งจาก
เป็นผู้ได้รับผลกระทบตรงเผง ซึ่งถ้าไม่ท�าตามก็
อาจจะถกูตัดสิทธิเข้าเรียนมหาวทิยาลยัได้ ขณะ
ท่ี ทปอ.เองก็ต้องยอมรับด้วยว่า มีส่วนท�าให ้
เด็ก ๆ ต้องเดือดร้อนจากการปรับเปลี่ยนระบบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาโดย 
ตลอด เพราะมีการปรบัระบบการคดัเลอืกตลอด
เวลา มากบ้าง น้อยบ้าง พอนกัเรียนเร่ิมปรับตวัให้
เข้ากับระบบได้กม็อีนัต้องปรับเปลีย่นกันอีกแล้ว

เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มที่น่าเป็น
ห่วงท่ีสดุเหน็จะเป็น นกัเรียน และผูป้กครองท่ีมี
ลกูหลานจะเข้าสู่รัว้มหาวทิยาลยัในช่วงการปรบั
เปลีย่นน้ัน ๆ  แม้แต่โรงเรียนก็น่าเป็นห่วงเช่นกันว่า 
มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัมตขิอง ทปอ.มากน้อยเพยีง
ใด และทราบหรือไม่ว่าปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้าง 
ซึง่แน่นอนความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนไปคนละทศิ 
ละทาง เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน เรามาฟังค�าชี้แจงจาก 
ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะ
ท�างานศกึษาระบบการคัดเลอืกบคุคลเข้าศกึษาต่อ

รบัตรงร่วมกนัเค้าว่า “win win”

ในสถาบันอดุมศกึษาด้วย ระบบกลางการรบันสิติ 
นกัศึกษา หรอื แอดมชิชัน่กลางของ ทปอ. และ
เป็นผูเ้ฝ้าตดิตาม รวบรวมข้อดข้ีอเสยีระบบการคดั
เลอืกเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอย่างใกล้ชดิ 
มาตลอดว่า การปรับครั้งนี้เป็นอย่างไร และ
นกัเรยีนจะต้อง เตรยีมตัวอะไรกันบ้าง

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ บอกว่า ปัญหาระบบ
การรับตรงของมหาวิทยาลัยมีมานานแล้ว และ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดย ทปอ.ก็รับทราบดีว่า 
ระบบรับตรงท�าให้นักเรียนและผู้ปกครองต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก และยังมีปัญหา
การว่ิงรอกสอบอีก ซึ่ง ทปอ.ก็มีความพยายาม
อย่างยิ่งยวดที่จะแก้ปัญหา แต่จนแล้วจนรอด
ก็ยังท�าไม่ส�าเร็จ กระทั่งล่าสุดมหาวิทยาลัย 
ทั้ง ๒๗ แห่งที่เป็นสมาชิก ทปอ. ได้มีมติที่จะ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงร่วม
กนั ตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยหวัง
ว่าวิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการวิ่งรอก
สอบของเดก็ และแก้ปัญหาการสละสทิธิหรือกนั
สิทธิผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง

ผศ.พงษ์อินทร์ บอกอีกว่า ระบบดังกล่าว
จะเป็นการใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งพัฒนามาจาก
ข้อสอบวิชาสามัญ ๗ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สงัคมศกึษา คณติศาสตร์ ชวีวทิยา 
ฟิสกิส์ และเคม ีแล้วเพิม่วชิาทีจ่ะสอบอกี ๒ วชิา 
คอื คณติศาสตร์ ๒ และ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป รวม 
๙ วิชา เพื่อรองรับนักเรียนที่จบสายศิลป์ด้วย 
ท้ังนี้ระบบการรับตรงร่วมกันดังกล่าว ไม่ได้ใช้
เฉพาะคะแนนข้อสอบกลาง ๙ วิชาเท่านั้น แต่
คณะวิชาต่าง ๆ สามารถก�าหนดองค์ประกอบ
ในการคัดเลือกได้อย่างอิสระ ท้ังจ�านวนวิชา 
ค่าน�้าหนัก คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานหรอืโอเนต็ คะแนนทดสอบ
ความถนัดทั่วไปหรือแกต และคะแนนทดสอบ
ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือแพต เพื่อ
ความหลากหลายของแต่ละสาขาวิชา โดย ทปอ.
ก็ได้ช่วยขยับเวลาการทดสอบต่าง ๆ ให้ใกล้
เคียงกันแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสามารถน�า
ผลคะแนนจากการสอบต่าง ๆ มาใช้ประกอบ
การรับเด็กได้ตามต้องการ โดยเบื้องต้นได้มี
การก�าหนดไว้ว่า การสอบแกต/แพต ครั้งที่ ๑ 

จะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน สอบวิชาสามัญ 
๙ วิชา เดือนมกราคม และสอบแกต/แพต 
ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม

“นักเรียนทุกคนไม่จ�าเป็นต้องสอบทุกวิชา 
แต่สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาท่ีต้องใช้ใน
การยื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาที่ ต้องการ
เท่านั้น ขณะที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็แอบมี
ความหวังว่า ระบบรับตรงร่วมกันนี้จะช่วย
ลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองได้ เพราะ
นักเรียนจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถน�า
คะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อไปทั้งระบบการรับ
ตรงและแอดมิชชั่นได้” ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ย�้า

มาสรุปให ้ตรงกันอีกครั้ ง…ในป ีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ การคัดเลือกนิสิต นักศึกษา 
เข้ามหาวิทยาลัยเป็นการปรับเล็กน้อยเท่านั้น 
จึงไม่จ�าเป็นต้องประกาศให้นักเรียนทราบ 
ล่วงหน้า ๓ ปี โดยจะมีระบบการจัดสอบ 
รับตรงร่วมกันโดยใช้ข้อสอบวิชาสามัญ ๙ 
วิชา ซ่ึงนักเรียนสามารถน�าคะแนนทั้งหมดไป
ใช้ยื่นในการรับตรงร่วมกันผ่านระบบเคลียริ่ง 
เฮาส์ ของ สอท. หากนักเรียนได้ในคณะ/สาขา
ท่ีเลือกรับตรงแล้วแต่ยังไม่ต้องการ มีโอกาส
ไปประลองความสามารถในสนามแอดมิชชั่น
ได้อีก เพียงแต่ต้องไปสละสิทธิจากการรับตรง
ก่อน ส่วนระบบโควตาและโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้แก่ 
ผู้มีความสามารถเหมือนเดิม

ถึงตรงน้ีบางคนอาจยังมีข ้อสงสัยว ่า 
นักเรียนที่จะน�าร่องใช้ระบบรับตรงร่วมกันใน
ปี ๒๕๕๙ เป็นนักเรียนปีไหน ต้องบอกเลย คือ 
นักเรียนปัจจุบันที่ก�าลังเรียนอยู่ ในระดับชั้น 
ม.๕ ซึ่งทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม และเร่ิม
วางแผนได้แล้วว่า จะจัดการกับตัวเองอย่างไร 
อย่ามัวแต่คิดว่า ปี ๒๕๕๗ ยังไม่ผ่านเลย ยัง
พอมีเวลา และเหลือเวลาอีกตั้งปีกว่า เพราะ 
จรงิ ๆ  แล้ว นักเรยีนทีล่งสนามแข่งขนัคร้ังนี ้จะ
ต้องเร่ิมสอบเก็บคะแนนต่าง ๆ ที่จะน�ามาใช้
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี ๒๕๕๘ กันแล้ว 
ส�าหรับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่จะเข้ามหาวิทยาลัย
ในปี ๒๕๕๘ นั้น ยังคงใช้ระบบการคัดเลือกเดิม 
คือ ระบบโควตา ระบบรับตรง และระบบแอด
มิชชั่น โดยแอดมิชั่นยังคงใช้ ๔ องค์ประกอบ
และค่าน�้าหนักเท่าเดิม คือ คะแนนเฉล่ียสะสม
ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์ ๒๐% 
โอเน็ต ๓๐% แกต ๑๐-๕๐% และแพต ๐-๔๐%

จากนี้ต้องรอดูว่า ระบบรับตรงร่วมกันจะ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและ 
ผู้ปกครองได้ จริงหรือไม่ การหว่านสอบทุก
วชิาจะยงัมอียูอ่กีหรือไม่ และปัญหาการว่ิงรอก
หรือกั้นสิทธิคนอื่นจะลดลงได้จริงอย่างท่ีตั้งใจ 
หรือ เปล่า อย่างไรก็ตาม ระบบการคัดเลือก 
ต่าง ๆ  คงไม่ส�าคญัเท่ากับ ตวันกัเรยีนต้องค้นหา
ตวัเองให้เจอก่อนว่าถนดัและชอบสิง่ใด จากนัน้
ประเมนิศักยภาพของตวัเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน 
และเลอืกท�าในสิง่ทีค่ดิว่าเป็นตัวเองให้มากท่ีสุด

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

สถาบนัการศกึษาคอืแหล่งศึกษาหาความ
รู ้และเป็นแหล่งรวบรวมของเหล่าสรรพวชิา 
รวมถงึเป็นทีช่มุนมุของเหล่าคณาจารย์ผูม้าก
ความสามารถและความรู้ เพ่ือถ่ายทอดวิชา
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนตามความถนัดที่ผู้เรียน
ได้เลือก

นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีก
มากมาย ที่จะท�าให้การเรียนการสอนน้ัน
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น
อปุกรณ์การเรียนการสอน กจิกรรมเสรมิทกัษะ 
เทคโนโลยีทางด้านเน็ตเวิร์ค ฯลฯ

สิ่งหน่ึงที่ขาดมิได้ และสถาบันการศึกษา
ทุกสถาบันต้องมี นั่นคือ “ห้องสมุด” ที่ใช้เป็น
แหล่งค้นคว้า และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ในรูปแบบของห้องสมุดเมื่อคร้ังเก่าก่อน
นั้น เป็นรูปแบบห้องสมุดท่ีมีแต่หนังสือเพ่ือ
ใช้ค้นคว้าเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันได้มี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย
การเพิ่มเติมสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งด้าน
เทคโนโลยี บรรยากาศ หนังสือ มัลติมีเดีย 
ฯลฯ ผนวกเข้ารวมไว้ด้วยกัน  เพื่อใช้เป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักศึกษาได้เข้ามาหาวิชาความรู้ได้
อย่างเต็มที่ 

ส�านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหน้าท่ี
โดยตรงในการดแูล และจดัสรรเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการสบืค้น เรือ่งการเชือ่มต่อ
กบัโลกอนิเทอร์เนต็ รวมถึงอปุกรณ์ในการเรยีน

ส�านกัวทิยบรกิารฯภาระหน้าท่ีเพือ่การศกึษา
การสอน เช่น คอมพวิเตอร์ต่าง ๆ เพือ่ให้การ
เรยีนของผูเ้รยีนนัน้เป็นไปอย่างรอบด้าน และ
เตมิเตม็ให้มีความสมบรูณ์มากทีส่ดุ

อาจารย ์ เกียรติพงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร 
ผูอ้�านวยการส�านกัวทิยบรกิาร ได้เล่าให้ฟังถงึ
การปรับเปลี่ยนและเติมเต็มการศึกษาให้แก่ผู้
เรียนว่า การเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเพื่อบริหาร
ส�านักวิทยบริการฯ มีแนวทางในการปรับปรุง 
ส่งเสริม ทั้งด้านบุคลกร และเครื่องมือใช้สอย
ให้เกิดประโยชน์ และให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน เพื่อพร้อมส�าหรับการใช้งานและการ
บริการแก่นักศึกษาให้ได้มากที่สุด

“ส�านักวิทยบริการจะแบ่งการท�างานออก
เป็น ๓ ฝ่ายหลกั ๆ  คอื การบรกิารด้านห้องสมดุ 
การบริการทางด้านไอที และการบริการทาง
ด้านโสตศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาทั้งสิ้น

ส�าหรับด้านบริการห้องสมุด เราได้เร่ิม
จัดท�าส่วนต่าง ๆ ไปแล้ว ทั้งการปรับปรุง 
ภูมิทัศน ์  ให ้ มีสีสัน เพิ่ มขึ้ น  รวมถึ งการ
ได้คัดกรองหนังสือใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติม
เร่ือย ๆ เพื่อให้ทันต่อการศึกษาเรียนรู ้ของ
ผู ้ เรียนและทันต ่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน” 
อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงการท�างาน
ของส�านักวิทยบริการฯ รวมถึงการท�างาน
บริการทางด้านห้องสมุดที่ได้เริ่มด�าเนินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ

“เราได้จัดท�าห้องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ

วีระชัย

รู้เพิ่มขึ้น เช่น ห้องสมุดอาเซียน ซ่ึงจะเป็น
ห้องหนึ่งที่จะบอกเรื่องราวของกลุ่มประเทศ
อาเซียนว่าเป็นมาอย่างไร แต่ละประเทศเป็น
อย่างไร โดยมีสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ได้อย่าง
เข้าใจ

นอกจากนี้ยังมีการจัดวางมุมต่าง ๆ ใหม่
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงการ
สร้างห้องประชุมย่อย ส�าหรับให้นักศึกษา
ที่จะรวมกลุ่มกันติวหนังสือ หรือร่วมกันท�า
รายงาน ได้เข้ามาใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากที่
ผ่านมาจ�านวนห้องนั้นน้อยกว่าที่จะให้บริการ 
จึงได้จัดหาพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาต่อ
ไป” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงการปรับ
เปลี่ยนและเพิ่มเติมส�าหรับการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา

“ส�านักวิทยบริการฯ ยังได้น�าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการค้นคว้าในห้องสมุด
มาเพิ่มเติมอยู ่ เรื่อย ๆ ต้ังแต ่การสืบค ้น
หนังสือ การให้บริการยืม-คืนหนังสือ ซ่ึงใน
อนาคตจะน�าวิทยาการใหม่ ๆ  เข้ามาด�าเนิน
การเพื่อให้เกิดความคล่องตัวส�าหรับการให้
บริการมากขึ้น” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้
ฟังถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีส�าหรับ
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ห้องสมุดเพื่อให้บริการนักศึกษาได้อย ่าง
รวดเร็ว

“นอกจากการน�าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วมแล้ว เรายังมีการจัดงานประจ�าปี ท่ีเรียก
ว่า Book Tech Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมเหมือน
งานสัปดาห์หนังสือ ที่จะมีร้านต่าง ๆ มาให้
นักศึกษาและคณาจารย์ได้เลือกสรรหนังสือ
เพื่อใช้ในการเรียน หรือใช้ในการอ่านยามว่าง
ของตนเอง

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับอาจารย์คณะ
ต่าง ๆ  เพื่อให้คณาจารย์ได้ส่งรายชื่อหนังสือ
ที่ เห็นว ่ามีประโยชน์เข ้ามาให้ส�านักวิทย
บริการ เพื่อจะได ้จัดซื้อเข ้ามาไว ้ในห้อง
สมุดเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่
นักศึกษาใช้เรียน และมีหนังสืออื่น ๆ  ท่ีอ่าน
ในการผ่อนคลายด้่วย” อาจารย์เกียรติพงษ์ 
เล่าให้ฟังถึงการให้คณาจารย์เข้ามามีส่วน
ร่่วม รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดรัก
การอ่านส�าหรับนักศึกษา

“ปัจจุบันการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดนั้น 
หากดูจากเครื่องมือที่ใช้วัดการเข้าออก จะมี
อยู่ประมาณ ๒ พันคนต่อวัน หากอยู่ในช่วง
ใกล้สอบจะมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า ๕ พันคน
ต่อวัน ซ่ึงหลังจากปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์แล้วมี
อัตราการเข้าห้องสมุดเพิ่มขึ้น และต่อไปจะ
พัฒนาให้ห้องสมุดมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้
ให้นักศึกษาได้เข้าห้องสมุดเข้ามาค้นคว้าเพ่ิม
มากขึ้น” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงการ
เข้าใจงานห้องสมุดของนักศึกษา

“ส�าหรับภายนอกส�านักวิทยบริการฯ 
ไ ด ้ มี เ ค รื อ ข ่ า ย ท า ง ด ้ า นห ้ อ ง สมุ ด กั บ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในเรื่องนี้ ซึ่งเราจะน�าข้อเสนอแนะจากที่
ต่าง ๆ หรือน�าข้อดีของที่ต่าง ๆ มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งหลาย ๆ 
อย่าง ก็ได้รับการตอบรับท่ีดีจากนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรา

ข้อดีของการมีเครือข่ายคือการได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน�ามาปรับปรุง

และพัฒนา อีกข้อหนึ่งคือ การร่วมกันจัดซื้อ
อุปกรณ์และน�ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งอุปกรณ์บาง
ชิ้นมีราคาสูง และหากซื้อมาเพ่ือใช้งานแค่
มหาวิทยาลัยเดียวก็จะดึงศักยภาพออกมาได้
ไม่เต็มที่ หากมีการร่วมมือกัน ก็จะมีอุปกรณ์
พร้อม ๆ กับการได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้
ด้วยกันได้ในราคาที่ลดลงมา

ในอกีไม่ก่ีปีนี ้ทางส�านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) จะไม่สนับสนุนงบ
ประมาณในเรือ่งของฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์
แล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดท�านี้ค่อนข้างสูง 
ทางเครือข่ายจึงจ�าเป็นต้องหาทางออกร่วม
กัน ซ่ึงในแนวทางนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันไว้ใน
เบื้องต้นแล้ว แต่จะเป็นอย่างไรต้องรอผล
สรุปอีกครั้ง” อาจารย์เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึง 
เครอืข่ายของส�านกัวทิยบรกิารฯ ทางด้านห้อง
สมุดที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ 
และตอบสนองต่อนักศึกษาในการเข้าใช ้ 
ตลอดเวลา

ส�าหรับห้องสมุด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
ส�านักวิทยบริการฯ แต่อีกหน่วยงานหน่ึงท่ี
ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ งานทางด้านเทคโนโลยี 
หรืองานทางด้าน ไอที ของมหาวิทยาลัยภาย
ใต้สังกัด ส�านักวิทยบริการฯ

“งานทางด้านไอท ีเราจะดแูลเกอืบทัง้หมด 
ทั้งระบบภายใน และการเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัการศกึษาของนกัศกึษา โดยไอทจีะดแูล
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น การดูแลระบบ 
MIS ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบต่าง ๆ  ที่
มีเร่ืองของทางด้านไอทีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
อกีด้วย” อาจารย์เกยีรตพิงษ์ เล่าให้ฟังถงึความ
รับผิดชอบของส่วนงานไอที

“สิ่งที่เป็นปัญหาและด�าเนินการแก้ไขมา
ตลอดพร้อม ๆ กับเสียงจากรอบข้างที่เข้ามา
ตลอด นั่นคือ การจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไวไฟ(Wi-Fi) ที่มีการใช้งานได้ช้า ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน หรือบางพื้นที่ไม่สามารถใช้
งานได้

ในเรื่องนี้ได้ด�าเนินการปรับปรุงแล้ว โดย

ได้ติดตั้งจุดไวไฟ เพิ่มเติม และพยายามจะ
ให้ครอบคลุมทุกจุดทั่วมหาวิทยาลัย ซ่ึงเรา
จะด�าเนินการในจุดที่มีคนอยู่หนาแน่น ไม่ว่า
จะเป็น อาคารส�านักงานอธิการบดี อาคาร
จันทรา-กาญจนาภิเษก ฯลฯ 

ซึ่งอาคารต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการติดตั้ง
เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และได้เร่งด�าเนนิการติดต้ัง
ทัว่มหาวทิยาลยั เพือ่ให้บคุลากรและนกัศกึษา
ได้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้เร็วที่สุด โดยจุด
ติดตั้งจะมีมากกว่า ๑๐๐ จุด ซึ่งมั่นใจได้ว่า ใน
มหาวิทยาลัยนี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
หรือค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ได้เกือบทุกสถานที่ที่
อยูใ่นมหาวทิยาลยัได้” อาจารย์เกยีรตพิงษ์ เล่า
ใหฟ้ังถึงการด�าเนินงานทางด้านไวไฟ ซ่ึงมีข้อ
เรียกร้องเข้ามามาก และได้ท�าการปรับปรุงไป
แล้วในบางส่วน

“เรารีบด�าเนินการให้เร็วที่สุดที่ท�าได้ แต่
เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาสูง จึงท�าให้
เกิดการล่าช้าไปบ้าง แต่เมื่อได้รับอนุมัติงบ
ประมาณในการจัดท�ามาแล้ว ก็ได้รีบด�าเนิน
การทนัท”ี อาจารย์เกยีรตพิงษ์ เล่าให้ฟังถงึการ
ท�างานเพิ่มเติม

“ส�าหรับงานโสตศึกษา หน่วยงานนี้จะ
เก่ียวข้องกับการศึกษามากเช่นกัน เนื่องจาก
จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน
ต่าง ๆ  ให้พร้อมต่อการสอนของคณาจารย์ ทั้ง
คอมพวิเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึงการประสาน
งานต่าง ๆ เพื่อให้ห้องเรียนนั้นสามารถเรียน
ได้อย่างราบรื่น

งานโสตศึกษานี้ เราได ้ปรับเปลี่ยนใน
เร่ืองของระบบการท�างาน ที่ผ ่านมาเวลา
ของเสียหายจะมารู้ก็ต่อเม่ือเสียแล้ว ท�าให้
เสียเวลาและโอกาสในการเรียน เราจึงได้
วางระบบใหม่ในเรื่องของการตรวจเช็ค
ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ต ่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความพร้อมตลอดเวลา โดยมี
ระยะเวลาการตรวจเช็คสภาพทั้งรายเดือน 
และรายสัปดาห์

รวมถึงตรวจถึงอายุการใช้งานของแต่ละ
อปุกรณ์ว่าถงึขีดจ�ากดัหรอืไม่ เพือ่จะได้จัดการ
ให้พร้อมทั้งหมดต่อการใช้งาน” อาจารย ์
เกียรติพงษ์ เล่าให้ฟังถึงหน้าที่ของงานโสต
ศึกษาที่ต้องเตรียมพร้อมส�าหรับการท�างาน 
โดยมีการวางระบบการท�างานให้ชัดเจน และ
เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานแก่
คณาจารย์และนักศึกษา

ท้ังหมดน้ี คือ ส่วนหนึ่ง ที่ส�านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได ้
ท�าการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง เพ่ือตอบ
สนอง และพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาใน
การค้นคว้า และการศึกษาได้อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำ�วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๗

www.chandra.ac.th

๖
 

“หนังสือเล่มน้ีปลุกความกล้าในตัวเอง 
ให้ชนะในสิ่งที่เรากลัว และพาเราไปสู่ความ
ส�าเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้าค่ะ” น้องพลอย 
หรือนางสาววราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่เธอ
ชอบหนังสือเล่มโปรด

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “stop the fear” 
(หยดุความกลวัทีข่วางทางฝัน) เป็นหนงัทีใ่ห้
ก�าลงัใจกับผูอ่้าน ผูเ้ขยีนคอื อภสิทิธ์ิ กฤษณะ
เศรณ ีซ่ึงเป็นผู้เขียนทีม่ากความสามารถ 

“เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สอนให้เรารู้ว่า
เรื่องของความกลัวน้ันไม่ใช่เรื่องผิด คนเรา

มีความกลัวเป็นของตัวเอง แต่ปัญหาของ
คนส่วนมากคือ ไม่สามารถขจัดความกลัว
ของตัวเองได้ ปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือ
สติปัญญา และการควบคุมตนเอง 

การเอาชนะความกลัว หรือ “การหยุด
ความกลัว” ไม่ใช่เรื่องยาก หากรู้วิธีที่ถูก
ต้องเหมาะสม จะท�าให้สามารถยืดหยัดอยู่
เหนือความกลัวต่าง ๆ  ได้ 

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเหล่าคนสู้กับ
ความกลัวที่หลากหลายประเภทมาให้เรา
ได้ลองคิดตาม ถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์
นั้น เราจะผ่านมันมาได้หรือไม่? ด้วยวิธี
ใด?” น้องพลอย เล่าให้ฟังถึงเนื้อหาภายใน
หนังสือเล่มนี้ให้ฟังได้อย่างน่าสนใจ

“หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์มาก ๆ 
เป็นก�าลังใจท่ีดีให้แก่ผู้อ่าน และท�าให้พลอย
ได้รู้ว่า เราสามารถชนะความกลัวได้อย่าง
แน่นอน หากเรามีจิตใจตั้งมั่น และไม่ยอม
แพ้กับอุปสรรคเสียก่อน” น้องพลอยเล่าให้
ฟังถึงประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้

“นอกจากหนังสือเล่มนี้ พลอยก็อ่าน
หนังสือพวกเฟชั่นด้วย เพราะพลอยเป็นคน
ที่ชอบแต่งตัว แล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนค่ะ 
ไว้คลายเคลียด นอกจากนี้ก็จะเป็นหนังสือ
เก่ียวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะค่ะ เพราะจะได้น�าไปปรับใช้
กับผลงานศิลปะของพลอย” น้องพลอยเล่า
ถึงหนังสือแนวอื่น ๆ  ที่เธอเองก็เลือกอ่าน

“พลอยว่า การอ่านย่อมมีประโยชน์อยู่

 ปัจจบุนัส่ือสงัคมออนไลน์ ได้เข้าถงึประชาชนและเดก็เยาวชนอย่างทัว่ถงึ จงึมภีาพและวดีโีอ เหตกุารณ์ใหม่ ๆ  ทีไ่ม่คาดคดิเกดิขึน้เสมอในสงัคมแทบ
ทกุวนั เช่น คลปิ “ลกัเหนยีวไก่” จงึท�าให้เกดิกระแสโด่งดงัในชัว่ข้ามคนื เราจงึอยากทราบความคดิเหน็ของน้อง ๆ นกัศกึษาในเรือ่ง “Social Network”  
ว่ามีคุณและโทษอย่างไร

Social network …ดจีรงิหรอื???

นายศุภณัฐ วงศ์จอม
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ์
 มีทั้งคุณและโทษครับ คือได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว สื่อสารสะดวก เวลาว่าง
สามารถหาความรูเ้พิม่เตมิได้ง่าย จาก Internet หรอืAppต่าง ๆ  และยงัตดิต่อเพือ่นเก่า
ได้ง่าย หลังจากท่ีไม่ได้พบเจอมานาน แต่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่รู้ว่าถูกหรือผิด เรื่อง
จริงหรือหลอกลวงและท�าให้ไม่กล้าแสดงออกพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อหน้า 

นางสาวปรีญารักษ์ พรมแสง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
 ส่วนตัวคิดว่าได้ท้ังคุณและโทษค่ะ คือติดต่อสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมลูความรูใ้นสิง่ทีส่นใจร่วมกนัได้ แต่ Social Network เป็นสงัคมออนไลน์ทีก่ว้าง หากผูใ้ช้รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 
อาจโดนหลอกลวงผ่านอนิเตอร์เน็ต ถ้าผูใ้ช้หมกมุน่มากเกินไปอาจท�าให้เสยีการเรยีนหรือผลการเรยีนตกต�า่ลงได้

แล้ว คือเราอ่านมากก็ยิ่งมีความรู้มาก และ
ท�าให้เราได้ข้อคิดจากหนังสือที่เราอ่าน น�า
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของเราได้ด้วย

ส่วนเร่ืองของเทคนิคการอ่านของพลอย 
ก็ม่มีอะไรมากเลยค่ะ แค่เราสนใจเรื่อง
ไหนเรากเ็จาะเรือ่งนัน้เลยค่ะ ท�าในสิง่ทีช่อบ 
ศึกษาในสิ่งที่ เราชอบจากการอ่านไม่ว ่า
จะเป็นหนังสือ หรือตามสื่อต่าง ๆ ก็ได้ค่ะ  
รับรองว่าไม่เบื่อแน่นอน” น้องพลอย เล่าถึง
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ และเทคนิค
การอ่านในแบบฉบบัของเธอทีไ่ม่ท�าให้น่าเบือ่ 
และมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น

การเอาชนะความกลัว หรือ 
“การหยุดความกลัว” ไม่ใช่เรื่อง
ยาก หากรู้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสม 
จะทำาให้สามารถยืดหยัดอยู่เหนือ
ความกลัวต่าง ๆ  ได้ 
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“การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒”
“นนทรีเกมส์” รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ประจำาวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

“การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทำาได้”
โครงการประกวดแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ครั้งที่ ๕ ประจำาปี ๒๕๕๗

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มรภ.จันทรเกษม ร่วมกับ
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)


