ข่าวเด่นในฉบับ
" ผูบ้ ริหาร มรพส. อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่บคุ ลากร
" มรพส. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๕๘
" บทความวิชาการ : Student Engagement
กับโลกใหม่ทไ่ี ร้กลางวัน-กลางคืน / ผศ.วราภรณ์

ฉบับที่ ๘๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙

ซือ่ ประดิษฐ์กลุ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผมขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน
ทีไ่ ด้ปฏบัตหิ น้าทีไ่ ด้อย่างดียง่ิ ตลอดปีทผ่ี า่ นมา ทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ และนำความภาคภูมใิ จให้แก่เรา
ชาวพิบลู สงคราม นอกจากนีย้ งั ได้สร้างเครือข่ายระหว่างกันในการทีจ่ ะสืบสานภารกิจให้เจริญก้าวไกล และเกิดความ
ยั่งยืนสืบต่อไป ในวาระดิถขี น้ึ ปีใหม่น้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายโปรดอำนวยพรให้ทกุ ท่าน
ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความสำเร็จในด้านการงานและการเล่าเรียน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
และภัยอันตรายทัง้ ปวงตลอดปี ๒๕๕๙ และตลอดไป
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ในศุภวาระดิถขี น้ึ ปีใหม่ ๒๕๕๙ ขออำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทา่ น
และครอบครัว มีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบความสุข
สิรสิ วัสดิพพิ ฒ
ั นมงคล สมหวังในสิง่ อันพึงประสงค์ทกุ ประการ
ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
ปีใหม่น.้ี ..ขอให้ความสุข และความสำเร็จมาสูท่ กุ ท่าน
ผศ.ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ขออวยพรให้ทุกท่าน
มีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง
ทุก ประการ ขอให้ ส ุ ขภาพแข็ง แรง มี เงินทองใช้ ไม่ข ัด สน
มีชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี และมีความสุขตลอดไป
ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

“...ปี...” หมายถึง ช่วงระยะที่โลกโคจร
รอบดวงอาทิตย์ครัง้ หนึง่ ประมาณ ๓๖๕ วัน หรือ
เวลา ๑๒ เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น “...ปีใหม่...”
จึงหมายถึง การขึน้ รอบใหม่หลังจาก ๑๒ เดือน หรือ
๑ ปีผ่านไป ดังนั้น จึงถือเป็นคติประจำใจได้ว่า
มนุษย์เราก็มโี อกาสเริม่ ใหม่ได้ และบางเรือ่ งทัง้ ดีร้ายก็จะผ่านหมุนเวียนผ่านไปเสมอเป็นธรรมดา
ของโลกนี้ ซึง่ ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้ ผมขอส่ง
พลังใจให้บุคลากรของ มรพส. รวมถึงครอบครัว
ของทุ ก ท่ า นได้ ม ี แ รงกาย แรงใจ สติ ป ั ญ ญา
และความอดทนที ่ เ ข้ ม แข็ ง พร้ อ มเผชิ ญ ปั ญ หา
จนเป็ น แรงขั บ ให้ เ รามี ค วามมุ ่ ง มั ่ น สร้ า งสรรค์
พัฒนาสิ่งดีงามต่อไป
ผศ.จุมพฏ พงศ์ศกั ดิศ์ รี
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา

ในศุภวาระดิถปี ใี หม่ ๒๕๕๙ ขอให้ชาวพิบลู สงคราม จงประสบแต่ความมัง่ คัง่ ความสุขี ตลอดปีดว้ ยเทอญ
ผศ.ดร.สกล เกิดผล รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษและวิเทศสหการ

ยืน่ คำร้องขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา (ภายใน ๖๐ วัน) ณ งานคลัง

ยืน่ คำร้องขอพักการเรียน (นศ.ทีไ่ ม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา)

๙

- เสียค่าปรับ กรณีชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หลังระยะทีก่ ำหนด

๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๓๑ ม.ค.๕๙
๒๐ ก.พ.๕๙ เป็นต้นไป

ป.ตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร
ชัน้ ปีท่ี ๕ (รหัส ๕๔)
๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๓๑ ม.ค.๕๙
เลือกวิชาเรียนและพิมพ์ใบลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยระบบ Teler Payment ทีธ่ นาคาร
๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๑ ม.ค.๕๙
กรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ และ ธกส. ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒ พ.ย.๕๘
ยืน่ คำร้องขอเรียนร่วม, เรียนกรณีพเิ ศษ ณ กองบริการการศึกษา
ระยะเวลาการถอนรายวิชา ณ กองบริการการศึกษา
- ไม่ตดิ สัญลักษณ์ W
๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๓๑ ม.ค.๕๙
- ติดสัญลักษณ์ W
๑ - ๑๙ ก.พ.๕๙
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ณ งานคลัง (ชำระเงินเต็มจำนวน)
ระดับ ป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
- ไม่เสียค่าปรับ
๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๓๑ ม.ค.๕๙
- เสียค่าปรับ
๑ - ๑๙ ก.พ.๕๙
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ณ งานคลัง (แบบแบ่งจ่ายสำหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี)
- ไม่เสียค่าปรับ
งวดที่ ๑ ชำระเงินอัตรา ๑ - ๖ หน่วยกิตแรก
งวดที่ ๒ ชำระเงินทีเ่ หลือ

ขัน้ ตอน / รายละเอียด

๘

๗

๖

๓
๔
๕

๑
๒

ที่

๔ ม.ค. - ๓ มี.ค.๕๙
๑ พ.ค.๕๙ เป็นต้นไป

๔ ม.ค. - ๕ ก.พ.๕๙
๖ ก.พ. - ๓ มี.ค.๕๙
๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๕๙

๒๖ ธ.ค.๕๘ - ๒๓ ก.พ.๕๙
๑๑ เม.ย.๕๙ เป็นต้นไป

๒๖ ธ.ค.๕๘ - ๒๔ ม.ค.๕๙
๒๕ ม.ค - ๒๓ ก.พ.๕๙
๒๔ ก.พ. - ๑๐ เม.ย.๕๙

๒๖ ธ.ค.๕๘ - ๒๓ ก.พ.๕๙
๒๔ ก.พ. - ๑๐ เม.ย.๕๙

๒๖ ธ.ค.๕๘ - ๒๓ ก.พ.๕๙
๒๔ ก.พ. - ๑๐ เม.ย.๕๙

๔ ม.ค. - ๓ มี.ค.๕๙
๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๕๙

๔ ม.ค. - ๓ มี.ค.๕๙
๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๕๙

๒๖ ธ.ค.๕๘
๒๖ ธ.ค.๕๘ - ๑๐ ม.ค.๕๙

ป.ตรี ภาค กศ.ป.ป. (ส.- อา.)
และระดับบัณฑิตศึกษา
๒๑ ธ.ค.๕๘ - ๑๐ เม.ย.๕๙
๒๑ - ๒๕ ธ.ค.๕๘

๔ ม.ค.๕๙
๔ - ๑๕ ม.ค.๕๙

ระยะเวลา
ป.ตรี ภาคปกติ
และระดับบัณฑิตศึกษา
๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๓๐ เม.ย.๕๙
๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๑ ม.ค.๕๙

ประกาศ มรพส. เรือ่ งกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

Student Engagement กับโลกใหม่ท.่ี ไร้กลางวัน - กลางคืน
โดย.. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
งานกิจการนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดบริการให้กบั นักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนการดูแลด้าน
สวัสดิภาพแก่นกั ศึกษา

งานกิจการนักศึกษา จําแนกตามลักษณะงานเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่
๑. SS = Student Service การให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษา การบริการข้อมูลเพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาทัง้ ทางด้าน
ส่วนตัวและการเรียน รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาให้นกั ศึกษาดําเนินชีวติ ในสถาบันการศึกษาอย่างสมบูรณ์
๒. SA = Student Affairs ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน การจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาทักษะและพรสวรรค์ของนักศึกษาและศิษย์เก่า เพือ่ ส่งเสริมความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ตลอดจนการพัฒนา
นักศึกษาทัง้ ทางด้านสติปญ
ั ญา การพัฒนาร่างกายโดยใช้กฬี า การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ เพือ่ ให้เป็นสมาชิกทีด่ ี
และมีคณ
ุ ภาพในสังคม
๓. SE = Student Experience ตลอดเวลา ๔ - ๕ ปี ในมหาวิทยาลัย กิจกรรม SE มีหน้าทีเ่ สริมสร้างประสบการณ์ชวี ติ
เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษาเป็นผูม้ ที กั ษะการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างมีความสุข เสริมเติมเต็มคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เพื่อพร้อมรับ
การพัฒนาให้เป็นคนทีส่ มบูรณ์ทกุ ด้าน
การพัฒนานักศึกษาองค์รวม ในช่วงเวลา ๔ - ๕ ปีทใ่ี ช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
การก้าวเข้ามาวันแรกในฐานะนักศึกษาใหม่ กับการก้าวเดินออกไปในวัน
รับพระราชทานปริญญาบัตรในฐานะบัณฑิต เขาต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่าง
อย่างชัดเจน กิจกรรมอะไรทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในตัวนักศึกษา การพัฒนา
นักศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องมีแนวคิดชัดเจน
ปี๑ Orientation Program จากนักเรียนสูน่ กั ศึกษา มีความวิตกกังวลสูง
ควรได้รบั การปฐมนิเทศทัง้ ด้านการเรียน การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย การคบเพือ่ น
และการเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ
ปี๒ Future Career Program นักศึกษาเริม่ เห็นทิศทางการประกอบอาชีพ
การกำหนดเป้าหมายอาชีพ และการเรียนรูก้ ารเป็นรุน่ พีท่ ด่ี ี
ปี๓ Value Added Program เป็นช่วงเวลาทีเ่ ริม่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ตวั เอง
ทักษะการคิด ทักษะในการเป็นผูป้ ระกอบการ ทักษะการเป็นสมาชิกในสังคม
ปี๔ Post Orientation Program ปีแห่งการปัจฉิมนิเทศ ทักษะการสมัครงาน
ทักษะข้ามวัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพือ่ เป็นบัณฑิตผู้รับผิดชอบ
ต่อสังคม
(อ่านต่อหน้า ๔)

 เชิญร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก’๕๙
จังหวัดพิษณุโลก และเหล่ากาชาดพิษณุโลก เชิญชวนทุกท่านร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ ๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
โดยกิจกรรมไฮไลท์ คือการแสดงแสง เสียงและสือ่ ผสม “ยอยศยิง่ ฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เริม่ แสดง ๒๐.๐๐ น. ณ พระราชวังจันทน์ (ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จ.พิษณุโลก ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
(ต่อจากหน้า ๓)
สถานการณ์โลกเปลีย่ นไป โลกใบเล็กลง และเป็นโลกใบใหม่ทไ่ี ร้กลางวัน-กลางคืน คนในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถคุยสด
ข้ามทวีปเพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้ ข้อมูล การแชร์ประสบการณ์ หรือการเจรจาธุรกิจในเวลาเทีย่ งวันในขณะทีป่ ลายสายเป็นเวลา
เทีย่ งคืน ความรูไ้ ม่ใช่ความรูส้ ดุ ท้ายอีกต่อไป (Khowledge does not last forever) ดังนัน้ ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑
ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ ๗C ได้แก่
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะในการแก้ปญ
ั หา (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผูน้ ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการสือ่ สาร สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสือ่ (Communications, Information, and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
ในสภาพปัจจุบนั SE คือสัดส่วนทีข่ าดหายไปในงานด้านกิจการนักศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑ โลกเปลีย่ นไป เราคิดอย่างเดิมอีกต่อไปไม่ได้ คำถามคืออะไรทีเ่ รา
ควรตัดทิง้ ไปบ้าง (what do we cut) นโยบายกิจกรรมบังคับทีส่ วนทางกับแนวคิด
เรื่องจิตอาสา ทัศนะที่เรามีต่อนักศึกษาควรเป็นแบบไหนเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่โต
หรือเป็นเด็กทีไ่ ม่เอาไหน การขาดเวทีแสดงความสามารถ การขาดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ทักษะการคิดอย่างแท้จริง ฯลฯ ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งทำทันที คือ
- การสร้างโอกาสเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มเี วทีแสดงความสามารถ
- การบูรณาการงานวิชาการกับงานกิจการนักศึกษา
- การเปลีย่ นทัศนะของผูบ้ ริหารสูงสุด และทัศนะอาจารย์ผสู้ อน
ทีม่ ตี อ่ นักศึกษา
- ลดกิจกรรมซ้ำซ้อนระหว่างมหาวิทยาลัย/คณะ และสาขาวิชา
- ลดกิจกรรมบังคับ
- เพิม่ กิจกรรมจิตอาสาทีแ่ ท้จริง
- สนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
- การกระตุน้ บุคลากรให้เข้าใจปรัชญางานด้านกิจการนักศึกษา
อย่างแท้จริง (Mindset)
การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี การริเริ่มกิจกรรมที่มีคุณค่า การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
เพือ่ ผลผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสำคัญเหนือสิง่ อืน่ ใด การจัดระบบตัวเองใหม่บางครัง้ อาจเปลีย่ นระบบได้ หากเราเชือ่ ว่า
ทุกคนมีจติ ทีค่ ดิ จะเปลีย่ นแปลงอย่างจริงจัง เพือ่ เป้าหมายเดียวกัน
Student Engagement กับโลกใหม่ที่ไร้กลางวัน - กลางคืน

