
ภาคใต้ และภาคกลาง ทีน่�ามาให้ผูเ้ข้าร่วมงานได้
เรียนรู้กัน ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการจัดงาน
เองท้ังหมด โดยมีอาจารย์ นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับประโยชน์จากการ
จดังานครัง้นี ้นกัศกึษาได้น�าความรูค้วามสามารถ
ด้านทักษะการพูดมาปรับใช้ได้จริง

“เพราะหัวใจของรายวิชาวาทนิเทศนั้น คือ
การพูดในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษาผู้จัดงานจึงได้
น�าความรูค้วามสามารถจากการเรยีนมาใช้อย่าง
เตม็ที ่และใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากเรา
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ๔ ภาค ยังได้
ใช้ความสามารถทางด้านการพูดและการแสดง 
และแขกผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความเพลิดเพลิน 
ได้ผ่อนคลาย จากการแสดงในครั้งนี้

การจดังานครัง้นี ้ถอืว่าประสบความส�าเรจ็ในระดบั
หนึง่จากการตอบรบัของผู้เข้าร่วมงานซึง่พวกเรากห็าย
เหนือ่ยครบั เพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสดุความ
สามารถในทกุ ๆ กจิกรรม ผ่านกระบวนการความคิด 
การฝึกซ้อม เพื่อให้งานครั้งนี้ออกมาดีที่สุดครับ”  
นายชาตรกีล่าว

กรรมการผู้บริหารยังได้พิจารณางบประมาณให้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากท่านอธิการบดีเองก็เล็ง
เห็นความส�าคัญของการแข่งขันกีฬามาโดยตลอด 
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาของนักศึกษา หรือบุคลากร จะ
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขัน
ภายในและภายนอก

“ท่านอธิการบดีได้ย�้าว่า การแข่งขันครั้งนี้แพ้
ชนะไม่เป็นไร ขอให้นักกีฬาทุกคนมีความสุขกับ
การแข่งขัน ได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา
อย่างเต็มที่ก็พอแล้ว 

นอกจากสนบัสนนุงบประมาณตามทีไ่ด้จดัสรรไว้  
ยังมีในเรื่องของสถานที่ฝ ึกซ้อม อุปกรณ์กีฬา 
ชุ ดการแข ่ งขัน  อี ก ท้ั ง ใน เ รื่ อ งของอาหาร  
ท่ีมหาวิทยาลัยได้เตรียมไปออกบูธบริการให้แก่
บุคลากรและนักกีฬาได้อิ่มท้องกันอย่างเต็มที่” 
ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว 

ผศ.ธนทรรศน์ กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วม
เป็นก�าลังใจและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมกลุม่รตันโกสนิทร์ 
ครัง้ที ่๒๒ “ชงโคเกมส์” ทีจ่ะมขีึน้ในระหว่างวนัที่ 
๒๐-๒๑ ธันวาคมนี้ 

ศาสตร์ฯ ในฐานะประธานการจดังานฯ กล่าวว่า 
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้น�า
ความรูจ้ากส่ิงทีเ่รยีนมาในรายวชิาวาทนเิทศ นัน่
คือเร่ืองของการพูด มาใช้ในการจัดกิจกรรม จึง
จัดงาน Comm’art on speech ครั้งที่ ๑ ตอน 
วฒันธรรม ๔ ภาคขึน้ เพือ่ให้นกัศกึษาได้น�าความ
รูท้ีไ่ด้ศกึษามาปฏบิติัจรงิ เนือ่งจากนกัศกึษาสาขา
วิชานิเทศศาสตร์นั้น เป็นผู้ที่ท�างานเก่ียวกับการ
สื่อมวลชน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้น�าวัฒนธรรม
ไทยเผยแพร่ผ่านสือ่ต่าง ๆ  ได้

“ส�าหรบัธมีงานเป็นรปูแบบเน้นความเป็นไทย 
เพราะช่ืองานนี้เป ็นเร่ืองราวที่ เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทยโดยตรง เพราะท�าให้นักศึกษา
และผู้เข้าร่วมงาน ได้ตระหนักวัฒนธรรมไทย  
ท่ีก�าลังจางหายไปทุกที ๆ เราจึงควรที่จะปลูกฝัง
และเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้ ตระหนักความ
ส�าคัญในส่วนนี้” นายชาตรี กล่าว

นายชาตรี กล่าวต่อว่า ในส่วนของการแสดง
การพูดของนักศึกษา และการแสดงวัฒนธรรม 
๔ ภาคนั้น จะประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคอีสาน 

นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร ์  แขนง
วารสารศาสตร์และสือ่ออนไลน์ จดังาน Comm’art 
on speech ครั้งที่ ๑ ตอน วัฒนธรรม ๔ ภาค เพื่อ
ฝึกทักษะการท�างานจริง และเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยในฐานะที่จะก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชน
ในอนาคต เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคมที่ผ่านมา 

นายชาตร ีเปรมบญุชืน่ นกัศกึษาแขนงวารสาร

“การแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ส ่ง
บคุลากรเข้าร่วมการแข่งขนัทกุชนดิกฬีา รวมทัง้ส้ิน  
๑๒๐ คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้ง
นี้ ไม่ใช่เรื่องของผลแข่งขันแพ้หรือชนะ แต่ส่ิง
ส�าคัญคือ บุคลากรและนักกีฬาของเราได้เรียน
รู ้ประสบการณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
นอกจากนี้ยังได้รักษาสุขภาพ เรียนรู ้กฎกติกา 
การแข่งขันที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
องค์กรของเราอีกด้วย รวมถึงได้สร้างเครือข่าย
ร่วมกบัพีน้่องอกี ๕ ราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร 
ต่างหาก” ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว

 ส�าหรับประเภทของการแข่งขันมีท้ังส้ิน ๘ 
ชนดิกฬีา ได้แก่ ฟตุบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ 
แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และ
กีฬาพื้นบ้าน  

ผศ.ธนทรรศน์ กล่าวต่อว่า ด้านการสนับสนุน  
นอกจากงบประมาณประจ�าปีท่ีได้จัดตั้งไว้ คณะ

“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐
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ผูบ้รหิารหนุนบคุลากรแข่ง “ชงโคเกมส์”
เล่นให้สนุก รูส้ปิรติ สร้างเครือข่าย ๖ มรภ.

น.ศ.วารสารฯ จดังาน Comm’art on speech

คณะผู้บริหารจันทรเกษม สนับสนุนบุคลากร
เต็มที่ ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดี  
รู้แพ้รู ้ชนะรู้อภัย น�าประโยชน์ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการท�างาน จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
ครั้งที่ ๒๒ “ชงโคเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ 
ธันวาคมนี้

ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ ธนทรรศน ์  พลเดช  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
โดยใช้ชือ่ว่า “ชงโคเกมส์” โดยมมีหาวทิยาลยัราชภฏั
กลุ่มรัตนโกสินทร์เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖ ราชภัฏ ได้แก่ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร มรภ.
สวนสุนันทา มรภ.ธนบุรี มรภ.สวนดุสิต และมรภ.
จนัทรเกษม ส�าหรบัพิธเีปิด-ปิด จะมีขึน้ในวนัอาทติย์ที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

จากการสอนสู่การแข่งขัน
รางวัลที่ภาคภูมิของรร.สาธิตฯจันทรเกษม

เผยแพร่วฒันธรรมไทย ฝึกทกัษะการท�างานจรงิ
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อาจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ก่อนอืน่กต้็องขอสวสัดปีีใหม่ท่านผูอ่้านทกุท่านเป็นการล่วงหน้า และขออ�านวยพรให้ทกุท่าน
ประสบแต่สิง่ด ีๆ  ในปีใหม่และปีต่อ ๆ  ไป ตลอดระยะเวลาการท�างานทีผ่่านมาประสบทัง้ปัญหา 
โอกาส สิ่งดีและสิ่งไม่ดี ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็คงได้ประสบเช่นเดียวกับตัวข้าพเจ้านั่นแหละครับ

ในตลอดปีที่ผ่านมาส�านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง
การบริการให้เป็นที่พึงพอแก่ผู้ใช้งานซ่ึงก็คือ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ไม่เว้น
แม้แต่บุคลภายนอก โดยเริ่มจากส่ิงที่รับรู้ได้อย่างรวดเร็วได้แก่ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ภายใน ภายนอกให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เพราะหลายคนมองว่าอาคารนี้เก่าไม่ได้รับการปรับปรุงมา
นานแล้ว ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรของส�านักได้ลงแรงลงมือออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็ม
ที่จนสภาพภายในภายนอกดีขึ้นเป็นล�าดับ ส�าหรับในแง่ของการบริการหัวใจอย่างหนึ่งคือระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเก่าแก่เต็มที เว็บโอแพคก็ดี ยืมคืนก็ดี บอกได้สถานเดียวว่าต้องเปลี่ยน
ชนิดพลิกฝ่ามือเพราะระบบเดิมไม่สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ได้เลย งานนี้ก็ต้อง
เหนื่อยกัน ๑ ปีเต็ม ๆ  ในการโอนถ่ายจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่จดบัดนี้ก็ได้ใช้งานระบบใหม่
เตม็รูปแบบและจะขยายออกไปสูห้่องสมดุวทิยาเขตทีม่ ีและยังจะมกีารพฒันาซอฟต์แวร์ต่อยอด 
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 

ในด้านของไอทีก็ได้ขยายปรับปรุงส่ิงท่ีหลายคนเรียกร้องมานานก็คือสัญญาณ WIFI อันนี้
ก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่ทุกท่านที่รอ ข้าพเจ้าเองก็รอเหมือนกัน ที่ผ่านมาปีก่อนก็ได้ติดตั้งเพิ่มเติม
บ้างแต่ด้วยงบทีจ่�ากดัจงึได้ไม่มากนัก ในปีมหาวิทยาลยักไ็ด้มาเพิม่เตมิอกี ๒๐ จดุ และได้ท�าความ
ร่วมมือกับเอกชนติดตั้งสัญญาณ WIFI อีก ๑๐๐ จุด ซึ่งก็จะขยายได้เกือบเต็มพื้นที่ อาจมีหลุด
หรืออับสัญญาณไปบ้างก็จะได้รีบด�าเนินการในเฟสถัดไป ระบบเครือข่ายก็ได้รับงบประมาณใน
การเปล่ียนถ่ายอุปกรณ์แกนกลางใหม่เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่สูงข้ึนและขยายกว้างข้ึน ห้อง
คอมพิวเตอร์นั้นก็อยากเชิญชวนนักศึกษาไปใช้บริการกันให้มาก ๆ ถึงจะอยู่สูงไปหน่อยแต่ฟรี และมาจากค่าเล่าเรียนของทุกคนจึงอยากให้ไปใช้
ให้คุม้ค่าทีส่ดุ ในด้านโสต เครือ่งเสยีง โปรเจคเตอร์ต่างๆ ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงเริม่ด�าเนนิการเปลีย่นทดแทนของเดิม บางห้องมดืมวัเต็มท ีครบัเปลีย่น
ด้วยอุปกรณ์ชุดใหม่อาจแต่ไม่ทันเปิดเทอม ๒ แต่อย่างไรเสียก็จะทันใช้ในภาคเรียนที่ ๒ นี้แน่นอน ส�าหรับเคร่ืองไม้เครื่องมือในการบันทึกเทป 
อปุกรณ์ภาคสนามกพ็ร้อมให้บรกิารในปรมิาณทีม่ากข้ึนดงัทีห่ลายท่านกไ็ด้ใช้บรกิารมาต่อเนือ่งจนบดันี ้และอกีเช่นกนัในปี ๒๕๕๘ หลายคนพดูถงึ
สมาคมอาเซียน ส�านักวิทยบริการฯ ก็ได้จัดหาแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาไว้ให้ทุกท่านเข้าชม เช่น ผนังบิ๊กวอลล์แผนที่และเวลาประเทศอาเซียน 
ผนงัซ่อนความรู ้ตุก๊ตาชดุแต่งกาย ธง ดอกไม้ ซอฟต์แวร์เรยีนรูอ้าเซยีน เสาอาเซยีนร้องเพลงชาต ิพจนานกุรมอาเซยีนอเิลก็ทรอนกิส์ ปากกาพดูได้ 
และอีกมากมายพร้อมการออกแบบที่สวยงาม จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้กันได้

ฉบับนี้คงทิ้งท้ายไว้เท่าน้ีก่อน ส�านักวิทยบริการฯ ยังมีความเคลื่อนไหวอีกหลายด้านซึ่งจะน�ามาเล่าสู่กันฟังในฉบับหน้าครับ ฉบับนี้ขอลาไป
ก่อนแล้วพบกันใหม่.....สวัสดีครับ.
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หากพูดถึงการอ่าน หลายคนคงนึกถึง
หนังสือ พ็อกเก็ตบุ ๊คสักเล่มท่ีให้ประโยชน์ 
สาระความรูต้ามทีเ่ราต้องการ แต่ทว่าการอ่าน
ไม่จ�าเพาะเจาะจงแต่เพยีงหนงัสอืเท่าน้ัน อย่าง
เช่น... “น้องนุ่น” พิมวรินทร์ ศิริปรีชาเจริญ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แขนงการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา สาขาวชิานเิทศศาสตร์ คณะ
วทิยาการจดัการ ทีเ่ธอกส็ามารถได้รบัความรู้
จากการอ่านได้จากนติยสาร Mars

“Mars เป ็นนิตยสารแฟช่ันรายเดือน  
ทีม่ดีารา ศิลปินผูห้ญิงมาเป็นนางแบบถ่ายภาพ 
ยงัมคีอลมัน์ดี ๆ แฝงให้ความรูส้�าหรบัวยัรุน่อกี
ด้วย อย่างเช่น เรื่องลับ ๆ เฉพาะวัยรุ่นหนุ่ม
สาวทีจ่ะได้รู ้เนือ้หาหลกัของหนงัสอืเล่มนีจ้ะมี
ค�าศพัท์ให้วยัรุ่นอย่างเราได้เข้าใจ และนติยสาร
เล่มนี้ยังมีหัวข้อการดูแลรักษาสุขภาพ รูปร่าง 
บุคลิกภาพในแบบวิธีง่าย ๆ อีกด้วย” นุ่น เล่า
ถงึเหตผุลทีเ่ธอเลอืกอ่านนติยสาร Mars เล่มนี้ 

“ในปัจจุบันหนังสือ Mars ก็มีนิตยสาร
หลายเล่มทีเ่หมอืนกบั Mars แต่มคีวามประทบัใจ
กับ Mars มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์อะไร
ก็ตามในหนังสือเล่มน้ีก็อ่านหมดทุกหน้า มีท้ัง
สาระและความสนุก พอลองอ่านไปแล้วครั้ง
หนึ่ง คุณจะอยากอ่านอีกอย่างไม่น่าเชื่อ

ท่ีชอบเป็นพิเศษในหนังสือเล่มนี้คือการได้
ดูนางแบบ และได้ดูภาพที่นางแบบโพสต์ออก
มาสวย ดูดี แต่หนังสือ Mars จะไม่เหมือน
หนังสือนิตยสารเล่มอื่น ๆ ตรงที่การถ่ายแบบ
และนางแบบจะไม่แต่งตัวโป๊มาก ภาพที่ถ่าย
ออกมาจะสวยและสบายตาค่ะ

ในหนงัสอืเล่มนี ้ยังมีวธิกีารออกก�าลงักายอกี
ด้วย ทกุฉบบัจะมกีารอธบิายการออกก�าลงักายใน
ท่าการบรหิารต่าง ๆ ซึง่เรากส็ามารถออกก�าลงั
กายได้ด้วยตนเองในห้องได้ค่ะ” นุน่ เล่าถงึเนือ้หา
ทีห่ลากหลายของนติยสารเล่มนี ้และเหตผุลทีเ่ธอ
ชอบนติยสาร Mars มากกว่าเล่มอืน่ ๆ  

“นติยสาร Mars มปีระโยชน์มาก นอกจาก
มรีปูผูห้ญงิสวย ๆ  เซก็ซีใ่ห้ชมแล้ว ยงัมเีคลด็ลบั
ความรู้รอบตัวแบบผู้หญิง ที่เรากล้าที่จะอ่าน
โดยไม่ต้องเขิน และหัวข้อ sex หลายคนอาจ
จะไม่กล้าอ่านแต่ Mars เขียนได้ดีมากท�าให้
เราเข้าใจและสามารถอ่านไปยิ้มไปได้ อีกทั้ง
ยังมีการน�าเทรนด์ของการแต่งกายทางยุโรป 
ท�าให้เราได้รูถ้งึการแต่งกายทางยโุรป สามารถ
น�ามาประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวนัเราได้ มกีาร
ตรวจดวงชะตาให้เราได้อ่านด้วย

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะท�าให้ผู ้อ ่านมี
ความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเอาความ
รู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย” นุ่น เล่าถึง
เนือ้หาทีห่ลากหลายของนติยสารเล่มนีเ้พิม่เตมิ 
และประโยชน์ที่เธอได้รับ

“Mars เป็นนิตยสารเล่มนึงที่น่าสนใจมาก 
อยากจะเชญิชวนเพือ่น ๆ  ทีส่นใจให้หนัมาลอง
อ่านซกัครัง้ คณุอาจจะเป็นคนตดิหนงัสอืเล่มนี้

 สบืเนือ่งจากกรณทีีม่กีารแชร์คลปิเดก็นกัเรียน ป.๓ ขับรถไปเรียนเอง โดยเบาะแสระบวุ่าพ่อของเดก็เป็นผูอ้นญุาตให้ลกูขบัรถต้ังแต่อยู ่ป.๑  
จนกลายเป็นเสยีงวจิารณ์ในโลกโซเชยีลถงึเรือ่งวฒุภิาวะและความปลอดภยัของผูใ้ช้รถใช้ถนน เราจงึอยากทราบว่าน้อง ๆ นกัศึกษามีความคิด
เหน็อย่างไรเกีย่วกบักรณนีี้

เด็ก ๙ ขวบขับรถ...

นางสาวธศตพร เพชรกจิ
นกัศกึษาช้ันปีที ่๒ สาขาวชิาส่งเสรมิและธรุกิจการเกษตร คณะเกษตรและชวีภาพ
 เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยค่ะ เพราะน้องไม่มีวุฒิภาวะพอในการขับรถและยัง 
รบัผดิชอบอะไรไม่ได้ค่ะ มคีวามเสีย่งกบัผูใ้ช้รถใช้ถนนคนอืน่ ๆ  ด้วยค่ะ ถ้าเกดิอะไรขึน้ 
ก็มีแต่ความสูญเสีย และที่ส�าคัญยังผิดกฏหมายด้วยค่ะ เพราะน้องยังไม่มีใบขับขี่  
ผูป้กครองไม่ควรจะอนญุาตให้น้องขบัขีด้่วยควรรอจนกว่าน้องจะโตและมใีบขบัขีแ่ล้ว 

นายกิตติธัช ภัทรพิทยาสิน
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ 
 มคีวามเสีย่งมากครบัส�าหรบัคนใช้รถใช้ถนน เพราะเดก็ยังไม่มวีฒุภิาวะพอทีจ่ะขบัรถยนต์ไปเรยีนเองครบั 
ถ้าเกิดอบุตัเิหตขุึน้มาก็จะส่งผลกระทบมากครับเพราะเด็กไม่สามารถรบัผดิชอบอะไรได้ ส่วนผูป้กครองกผ็ดิครบั
ทีป่ล่อยให้เดก็ท�าโดยเห็นเป็นเรือ่งปกติ

เหมือนกันก็ได้ 
เพราะนิตยสารแฟชั่น อ่านแล้วจะไม่

เครียดแถมยังแฝงความรู้ที่สามารถน�ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และเราสามารถรู้ทัน
แฟชั่นทางฝั่งยุโรป เทรนด์การแต่งตัว เพื่อมา
ผสมผสานกับแฟชั่นบ้านเรา

ส�าหรับเทคนิคในการอ่านหนังสือซักเล่ม
นุ่นว่าควรอ่านประมาณ ๒๐ นาทีและก็พัก
สายตาประมาณ ๕ นาทีแล้วจึงอ่านต่อ แล้ว
ค่อยมีการปรับใช้เวลาอ่านนานขึ้นจนชิน จะ
ท�าให้เราสามารถฝึกทักษะและความอดทนใน
การอ่านหนังสือมากขึ้น

นุน่ว่าหนงัสอืให้ความรูท้กุเล่มและให้ความ
รูต่้างกนัไปจงึให้เพ่ือน ๆ น้อง ๆ ทกุคนใช้เวลา
ว่างจากการเรียนหรือท�ากิจกรรม หันมารักใน
การอ่านหนงัสอื” นุน่ เล่าถึงเทคนคิการอ่าน และ
ประโยชน์ของการอ่านหนงัสอืทกุ ๆ  ประเภท
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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

วีระชัย

เมื่อการศึกษามีอยู ่หลากหลายสถาบัน 
การทดสอบเพื่อวัดระดับการศึกษาของ
สถาบันเหล่านั้นมีอยู่หลากหลายวิธี

นอกจากวิธีการทดสอบโดยข้อสอบกลาง
แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถบอกระดับ
มาตาฐานของการศึกษาน้ันได้พอสมควร น่ัน
คือ “การแข่งขัน” หรือ “การประกวด” ใน
รายการต่าง ๆ  ทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชนได้จดัขึน้

หลายต่อหลายครั้ง ที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติ
ภารกิจหลากหลายการแข่งขัน และน�ามาซ่ึง
ความภาคภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมแห่งนี้

และนีเ่ป็นอกีครัง้หนึง่ทีถ่อืว่าเป็นความน่า
ภาคภมูใิจ หากแต่ครัง้นีไ้มใช่เป็นนกัศกึษา แต่
เป็น “นกัเรียน” ในโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม นี่เอง

รางวลัทีภ่าคภมูขิองรร.สาธิตฯจนัทรเกษม
จากการสอนสู่การแข่งขนั

ครูกันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์ ครูประจ�า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ในฐานะหวัหน้าโครงการส่งนกัเรยีนเข้า
ร่วมการแข่งขนั ได้เล่าให้ฟังว่า โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ได้ส่งนกัเรยีน
เข ้าร ่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม
นกัเรยีน คร้ังที ่๖๔ ในระดบัอนบุาล และระดบั
ประถมศึกษา ของ ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา(สพป.) กรุงเทพมหานคร 
และได้รับรางวัลในการแข่งขันหลายรายการ 
และเป็นปีแรกทีไ่ด้เข้าร่วมการแข่งขนันีอ้กีด้วย

“โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษมได้ส่งนักเรียนระดับช้ันอนุบาล และ
ระดับประถม เพื่อเข ้าแข่งขันครั้งนี้ เพื่อ
ทดสอบความสามารถของนักเรียน ซึ่งเราคิด
ว่านักเรียนเรามีศักยภาพมากพอที่เข้าร่วม

การแข่งขัน
การแข่งขนั สพป. กทม. นี ้เป็นการแข่งขัน

ที่รวบรวมโรงเรียนต่าง ๆ มาแข่งขันกัน โดย
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มากกว่า ๕๐ 
โรงเรยีน ทัง้ในระดบัอนบุาล และระดบัประถม
ศกึษา” ครกูนัต์กนษิฐ์ เล่าให้ฟังถงึรายละเอยีด
เบื้องต้นในการเข้าแข่งขันในรายการนี้

“การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เรามี
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทน ซึ่งการแข่งขันนี้
หากเป็นไปได้ เราอยากส่งเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 
แต่การแข่งขนัสามารถส่งได้เพียงประเภทละ ๑ 
ทีม เท่านั้น ท�าให้เราต้องมีการคัดเลือก

การคัดเลือกเราใช ้วิ ธีในการใช ้ความ
สามารถในห้องเรียน รวมถึงผลงานของ
นักเรียนที่ส�าเร็จมาแล้ว ว่าเป็นอย่างไร และ
นักเรียนได้ให้ความสนใจในการเรียนหรือไม่

หลังจากคัดเลือกมาแล้ว เราจะมีครูที่คอย
ฝึกสอนให้ในแต่ละการแข่งขนัทีน่กัเรยีนได้เข้า
ร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพด้วยการฉกี ตดั 
ปะกระดาษ, การวาดภาพระบายสี, การเล่า
นิทาน, การคิดเลขเร็ว ฯลฯ ในการฝึกสอนครู
จะคอยแนะน�า และสอนสิ่งต่าง ๆ  ให้เพิ่มเติม
ไม่มาก เนื่องจากตัวนักเรียนมีความสามารถ
อยู่แล้ว” ครูกันต์กนิษฐ์ เล่าให้ฟังถึงมาตรฐาน
การคัดเลือก รวมถึงการฝึกสอนให้นักเรียนใน
แต่ละการแข่งขัน

“ในการแข่งขันนักเรียนตื่นเต้นไหม ต้อง
บอกว่านักเรียนเราไม่มีอาการต่ืนเต้นเลย ซ่ึง
ก่อนการแข่งขันเราได้บอกไปว่าให้ท�าเหมือน
ในห้องเรียน ท�าให้เป็นปกติ ซึ่งนักเรียนของ
เราก็ท�าได้ดี ไม่มีอาการประหม่า และยัง
สามารถเข้าพบปะพูดคุย และเล่นกับนักเรียน
โรงเรียนอื่น ๆ ได้อีกด้วย” ครูกันต์กนิษฐ ์

ในการแข่งขันนักเรียนตื่นเต้นไหม ต้องบอกว่านักเรียนเราไม่มี
อาการตื่นเต้นเลย ซึ่งก่อนการแข่งขันเราได้บอกไปว่าให้ทำา
เหมือนในห้องเรียน ทำาให้เป็นปกติ ซึ่งนักเรียนของเราก็ทำาได้ดี 
ไม่มีอาการประหม่า และยังสามารถเข้าพบปะพูดคุย และเล่นกับ
นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ  ได้อีกด้วย
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เล่าให้ฟังถึงสภาพนักเรียนท่ีได้รับการเตรียม
พร้อมก่อนการแข่งขัน รวมถงึทกัษะในการเข้า
สงัคมของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนจากคณะครู
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม

แน่นอนว่าการแข่งขันย่อมมีเร่ืองล�าดับ
และรางวลัเข้ามาเกีย่วข้อง ซึง่การแข่งขนัครัง้
นี้ส่งเข้าร่วมถึง ๑๓ รายการแข่งขันเลยทีเดียว

“ส�าหรับรางวัลท่ีได้ ในระดับอนุบาลได้
รางวัลเหรียญทองจากประเภท การสร้าง
ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ และการเล่า
นิทานประกอบท่าทาง และเหรียญเงินได้จาก
ประเภทการวาดภาพระบายสีภาพด้วยสเีทยีน” 
ครกูนัต์กนษิฐ์ เล่าให้ฟังถึงผลรางวลัของระดบั
ชั้นอนุบาล

“ในส่วนของการแข่งขนัในระดบัประถม ได้
ในระดบัเหรยีญทองจากประเภท การประกวด
มารยาทไทยระดบัชัน้ประถม ๑-๓, การแข่งขนั
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น
ประถม ๔-๖

ในระดับเหรียญเงินได้แก่ประเภทการ
แข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความ
ส�าคัญในระดับชั้นประถม ๑-๓

ส�าหรับเหรียญทองแดง ได้แก่ประเภท
การแข่งขันการแข่งขันการอ่านออกเสียง
และจับใจความส�าคัญ ระดับช้ันประถม 
๔-๖, การแข่งขันการสร้างสรรค์ด้วยภาพปะ
ติด ระดับชั้นประถม ๑-๓ และการแข่งขัน

กจิกรรม Spelling Bee ระดบัชัน้ประถม ๑-๓” 
ครกูนัต์กนิษฐ์ เล่าให้ฟังถงึความส�าเร็จในระดบั
ชั้นประถมที่ได้รับรางวัลมาไม่น้อยเลยทีเดียว

จากผลการแข่งขนัทีไ่ด้นี ้แน่นอนว่าจะต้อง
มคีวามภาคภมูใิจไม่น้อย แต่ส�าหรับการแข่งขนั
ครั้งต่อไปในรายการนี้มีเป้าหมายอย่างไร ใน
เรื่องนี้ครูกันต์กนิษฐ์ ได้เล่าให้ฟังว่า

“เป้าหมายเราในครั้งต่อไป ไม่ได้หวัง
อะไรมาก เราคิดว่าเราจะท�าให้ดีที่สุด เราจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าแข่งขัน 
เพราะการแข่งขันจะสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่นักเรียนของเรา คร้ังต่อไปเราก็จะท�าให้
ดีขึ้น ในส่วนของมาตรฐานของปีนี้ที่ได้มาก็
จะท�าให้ไม่ด้อยไปจากเดิม” ครูกันต์กนิษฐ ์
เล่าให้ฟังถึงเป้าหมายในรายการนี้ส�าหรับ 
ปีหน้า

การแข่งขันหลายคนมักมองว่าเป็นการ
สร้างความกดดันให้แก่นักเรียน และหากการ
แข่งขันนั้นนักเรียนได้รับความพ่ายแพ้ หรือ
ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ จะกลายเป็นการ
สร้างความไม่มั่นใจให้แก่นักเรียนได้ ในด้านนี้ 
ครูกันต์กนิษฐ์ ได้ให้ความคิดเห็นว่า

“อาจจะจริงที่เป็นอย่างน้ัน แต่โรงเรียน
เรามองว่า การได้ส่งนักเรียนเข้าวัดระดับหรือ
การแข่งขันจะเป็นการส่งเสริมให้เขาได้กล้า
แสดงออกในความคดิ รวมถึงนกัเรยีนจะได้รบั
ประสบการณ์ทีด่ใีนการออกไปพบปะกับเพือ่น

ใหม่นอกจากเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน
นอกจากนี้นักเรียนจะได ้ในเรื่องของ

ระเบียบและวินัย เพราะการซ้อมจะต้องมาให้
ตรงเวลาเพื่อที่ครูจะได้สอน นักเรียนจะรู้ว่า
เวลาเท่าไหร่ มากี่โมง ซึ่งตรงนี้จะฝึกให้เขาได้ 
และต้องขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน
ในการฝึกซ้อม และร่วมกันสร้างสรรค์ให้
นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเองได้อย่าง
เต็มที่

ส�าหรับเรื่องการออกไปแข่งขัน เราจะไม่
กดดันว่าต้องท�าให้ได้ ต้องท�าให้ดี เราสอน
ให้เขารู ้แค่ว่า การเข้าไปแข่งขันนั้นไม่ได้
แข่งกับใคร ให้เขาคิดในส่ิงที่อยู่ตรงหน้าให้
ดี แล้วลงมือท�า ท�าให้เหมือนกับตอนที่เรียน 
คิดว่าเป็นห้องเรียน ซ่ึงนักเรียนก็แสดงผล
งานออกมาได้ดี รวมถึงอารมณ์ก่อนเข้าห้อง
การแข่งขันจนถึงหลังแข่งขัน นักเรียนจะไม่มี
อาการประหม่า หรืออาการกลัว หรือลังเล 
อารมณ์เขาเหมือนกับเขาอยู่ในโรงเรียนของ
ตัวเอง”

“นอกจากจะสร้างประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนแล้ว ยังเป็นผลพลอยได้ที่เราได้ออก
ไปท�าความรู้จัก และประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ไปด้วยในตัว เพราะการแข่งขันเหล่านี้จะเป็น
ที่รวมตัวของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเราก็
จะสามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วม
กับโรงเรียนอื่นได้อีกด้วย” ครูกันต์กนิษฐ์ เล่า
ให้ฟังถงึอกีหนึง่ข้อดทีีไ่ด้รบัจากการน�านกัเรยีน
ออกไปสู่การแข่งขันเป็นการปิดท้าย

การแข่งขันนี้ แม้ว่าจะมีทั้งด้านดีและไม่
ดี ปะปนกันไป แม้ว่าจะสร้างความมั่นใจและ
ชือ่เสยีงให้แก่โรงเรียนและตัวของนกัเรยีนเอง
กต็าม แต่ในอกีมุมหนึง่ก็สามารถลดทอนความ
มัน่ใจและตดัก�าลงัใจของนกัเรยีนตัวเล็ก ๆ  คน
หนึ่งลงได้อย่างไม่ยากเย็น

วธิคีดิ วธิสีอน วธีิสร้างสรรค์ ในการรับมือ 
และจัดการปัญหาเหล่านี้ คงเป็นหน้าท่ีของ
ครูอาจารย์ ที่จะต้องรังสรรค์ เพื่อให้การ
แข่งขันอย่างสร้างสรรค์ได้เข้าถึงนักเรียนได้
อย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้ประจักษ์แล้วในการ
แข่งขันครั้งนี้

เปา้หมายเราในครัง้ตอ่ไป ไมไ่ดห้วงัอะไรมาก เราคดิวา่เราจะทำาใหดี้ทีส่ดุ 
เราจะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าแข่งขัน เพราะการแข่งขันจะ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนของเรา ครั้งต่อไปเราก็จะทำาให้
ดีขึ้น ในส่วนของมาตรฐานของปีนี้ที่ได้มาก็จะทำาให้ไม่ด้อยไปจากเดิม
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ประมวลภาพกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   

มหาวทิยาลยั โดยส�านกัศลิปะและวฒันธรรม พธิถีวายพระพร พธิถีวายสตัย์
ปฏญิาณ เพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลังของแผ่นดนิ และพธิเีทศน์มหาชาติ
เฉลมิพระเกยีรตขิึน้ ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั เมือ่วันที ่๓ ธันวาคมทีผ่่านมา
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๑. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช “วันพ่อแห่งชาต”ิ ณ คณะ
วิทยาการจัดการ เมือ่วันที ่๓ ธนัวาคมทีผ่่านมา
๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�านักงาน
อธิการบดี เมือ่วนัที ่๔ ธันวาคมท่ีผ่านมา
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จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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