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การรวบรวมเนื้อหาโครงการเปิดต�าราวิชาแนะให้แนวเป็น
รูปเล่มครั้งนี้ ท�าให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก ม.6 ที่ก�าลังจะได้ใช้
ระบบ TCAS สอบเข้ามหาวิทยาลยัเป็นรุ่นแรก แน่นอนว่าพวกเขามี
การบ้านเพ่ิมขึน้ เพราะจะต้องท�าความเข้าใจระบบน้ีให้ชดัเจน ก่อน
ที่จะเริ่มอ่านหนังสืออย่างจริงจัง 

ความแตกต่างท่ีน่าสนใจที่สุดของระบบ TCAS คือเขาเปิด
โอกาสให้ย่ืน Portfolio ได้ในการสอบรอบแรก น่ันแปลว่าถ้าเรา 
เจ๋งจริง เราไม่จ�าเป็นต้องสอบข้อเขียนก็มีที่นั่งเรียนในคณะที่ใฝ่ฝัน
แล้ว เลยลองนึกเล่นๆ ว่า ถ้าตอนนี้เราเป็นเด็ก ม.6 แถมท�ากิจกรรม
ไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไร หลังจากนี้เราก็แค่รวบรวมงานออกมาเป็นพอร์ต
ทีต่อบโจทย์คณะท่ีอยากจะเข้า แต่ถ้าเราเป็นคนท่ีไม่ได้ท�าอะไรเลย
นอกจากเรียน เวลานี้คงท�าอะไรไม่ได้นอกจากนั่งเสียดายแล้วอ่าน
หนังสือเตรียมสอบต่อไป 

ที่คิดมาทั้งหมดนี้ แค่จะบอกว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคต
จะมอีะไรเกิดขึน้บ้าง เพราะฉะนัน้เราจะต้องเตม็ทีกั่บปัจจบุนัให้มาก
ทีส่ดุ ท�ากิจกรรมหลายๆ อย่างสะสมไว้ และถึงอนาคตระบบอาจจะ
เปลีย่นอกี อาจจะไม่มกีารย่ืนพอร์ตแบบตอนนีแ้ล้ว แต่สิง่ทีเ่ราจะได้
กลับไปแน่ๆ คือทักษะมากมายที่ติดตัวเราไปตลอด สิ่งนี้ต่างหากที่
จ�าเป็นอย่างมากเมื่อเราเรียนมหาวิทยาลัย และต่อเนื่องไปจนถึง
ตอนท�างาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดของชีวิต 

ขอเป็นอีกหน่ึงก�าลังใจให้ทุกคนเจอทางออกที่ใช่ และก้าว
ผ่านแต่ละช่วงเวลาไปอย่างมีความสุขนะคะ

ธิดารัตน์ มูลลา
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ช่วงเวลาก้าวข้ามช่วงมัธยมในยุคท่ีมีทาง
เลือกมากมาย ท้ังคณะหลากหลายในระดับ
อุดมศกึษา สายอาชพี หรอืเส้นทางอ่ืนๆ การรูใ้จ
ตัวเองว่าชอบสิ่งไหนอาจจะกลายเป็นเรื่องยาก 
อุทยานการเรียนรู้ TK park ซึ่งมีภารกิจส�าคัญ
คือการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีกลุ่ม 
เป้าหมายหลักคือเยาวชน จึงได้จัด ‘โครงการ  
TK park เปิดต�าราวิชา แนะให้แนว’ ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 4 เพือ่ช่วยให้น้องๆ ท่ียงัไม่แน่ใจในเส้น
ทางท่ีจะเลอืกได้รบัข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางแต่ละ
สายที่พวกเขาสามารถไปต่อได้ 

โครงการ TK park เปิดต�าราวิชา แนะให้แนว 
ในปีนี้ มีข้อมูลใหม่ล่าสุดเก่ียวกับระบบ TCAS 61 
ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เพ่ิง
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เราน�า
ข้อมูลระบบใหม่น้ีมาอัพเดทให้น้องๆ ได้ท�าความ
เข้าใจ และได้รบัประโยชน์จากข้อมลูเหล่านีม้ากท่ีสดุ 
นอกจากนียั้งได้เชญิพ่ีๆ ทีเ่คยผ่านสนามสอบมาก่อน 
มาเล่าประสบการณ์ ซึ่งจะท�าให้น้องๆ ได้เรียนรู้
อะไรหลายอย่างจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันไป

ของรุ่นพ่ีแต่ละคน ส�าหรับน้องๆ ที่ยังค้นหาตัวเอง 
ไม่เจอ ก็อาจจะมาเจอทางเลือกที่เหมาะกับตัวเอง
ในงานนี้ก็เป็นได้ 

ส�าหรับชีวิตช่วงท่ีอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย น้องๆ 
จะใช้เวลาเพียงไม่ก่ีปี ขณะท่ีชีวิตหลังจากนั้นจะ
เป็นการท�างานจริง จึงไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ต้องเอาเวลา 4 ปีที่เราเรียน มาก�าหนดอนาคตที่
เหลือของเรา คนยุคใหม่ไม่ได้ท�างานอย่างเดียว แต่
เขาสามารถท�าในสิ่งท่ีชอบควบคู่กันไปด้วยได้ เช่น  
บางคนสนใจงานอาสาสมัคร แต่ว่างานอาสาสมัคร
อย่างเดียวอาจจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้น 
สิง่ส�าคญัคอื การจดัการสมดลุในชวิีตให้ได้ สามารถ
ท�าสิ่งท่ีจ�าเป็นและสิ่งท่ีชอบไปด้วยกันได้ เราต้องมี
งานที่สามารถมีรายได้มาเลี้ยงดูชีวิตเรา แต่เวลาท่ี 
เหลือเราอาจจะจัดสรรไปท�างานอาสาสมัครท่ี
เราชอบก็ได้ แต่ละคนมีปัจจัยในชีวิตแตกต่างกัน  
ถ้าเราสามารถทีจ่ะหาสมดลุของมนัได้ก็จะด ีฉะน้ันใน 
เบื้องต้น น้องๆ ต้องรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไร สิ่งไหน
ท�าแลว้รู้สึกไมฝ่นืใจ รู้สกึไม่ถกูบังคบั แลว้เราก็จะหา
ทางที่ใช่ของตัวเองเจอ

พี่อัศ
อัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
อุทยานการเรียนรู้ TK park

นักจัดการความรู้อาวุโสฝ่ายกิจกรรม 
อุทยานการเรียนรู้ TK park
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ชวันธร มงคลเลิศลพ
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การค้นหาทางออกส�าหรับเป้าหมายของ
วัยมัธยมเหมือนการออกจากเขาวงกต บางคน
เดินหาทางออกได้ถูกทาง ในขณะที่บางคนยัง
คงสับสน ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไร ต้องเดิน
ไปในทิศทางไหน และมีอีกหลายคนท่ีต้องการ
เพื่อนร่วมทางในการฟันฝ่าให้ไปถึงเป้าหมาย 
สิ่งเหล่านี้ได้จุดประกายให้ ‘โครงการ TK park 
เปิดต�าราวชิา แนะให้แนว ตอน THE EXIT’ เป็น
ผู้ช่วยชีน้�าทางออกของทุกปัญหา เพือ่ให้ทุกคน
ค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง 

ปัจจุบันระบบการศึกษาเปลี่ยนไป ทุกฝ่ายจะ
ต้องช่วยเหลือและสนับสนุน เราได้อัพเดตข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือส่งต่อความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อน้องๆ 
ทั้งเทรนด์คณะและอาชีพใหม่ๆ ท่ีคุณพ่อคุณแม่
อาจไม่เคยได้ยิน แต่เป็นสิ่งที่น้องสนใจ หรือความ
คับข้องใจของน้องๆ ที่ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่
โดยตรง ข้อมลูทัง้หมดนีจ้ะถกูรวบรวมไว้ในกจิกรรม
ที่หลากหลาย ท้ัง Roadshow ตามโรงเรียนต่างๆ 
กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคคล
หลากหลายวงการ โดยแต่ละประเด็นไม่ได้ตอบโจทย์

แค่น้องๆ มัธยมปลายเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงคุณพ่อ 
คุณแม่ที่อยากเรียนรู้ว่าลูกก�าลังเผชิญอะไรอยู่ แล้ว
เราจะมีวิธีช่วยเหลือและให้ก�าลังใจพวกเขาอย่างไร 
การท�า Workshop ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานให้
ตรงใจตามคณะที่อยากศึกษาต่อ ผ่านการเรียนรู้
และลงมอืปฏบิตัจิรงิ นิทรรศการเก่ียวกับข้อมลูระบบ
การเข้าศึกษาต่อระบบใหม่ที่เรียกว่า TCAS และยัง
มีนิทรรศการท่ีรวบรวมตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานท่ี
ออกแบบอย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
และตรงตามความต้องการของแต่ละคณะอีกด้วย

ช่วงชีวิตในวัยมัธยม เป็นช่วงท่ีเกิดพลังทาง
ความคิด พลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่น้องๆ 
อาจยังไม่มีประสบการณ์มากพอท่ีจะชี้น�าตนเอง
เพ่ือการเตบิโตต่อไปในอนาคต ถ้าเขาสามารถค้นหา 
ตัวเองเจอได้เร็ว เขาก็สามารถไปได้ไกลกว่าคนอื่น
มากขึน้ การเรยีนรูจ้ากกิจกรรมในโครงการ TK park 
เปิดต�าราวิชา แนะให้แนว จะท�าให้พวกเขาได้ใช้
พลังที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เส้นทางแห่งความฝันของ 
พวกเขาให้เป็นจริงด้วยตัวเอง







ก่อนงานเปิดต�าราวิชาแนะให้แนว ตอน THE EXIT  
จะเริ่มต ้น ข้ึนในวัน ท่ี  23 -  25 มิ ถุนายน 2560  
ณ อุทยานการเรยีนรู ้TK park พ่ีเบน - ชวันธร มงคลเลศิลพ  
นักจัดการความรู้อาวุโส ผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจสุดแนว  
ได้ชักชวนนักแนะให้แนวสุดเจ๋งอย่าง พ่ีต้นรัก - ธวัชชัย  
สุขสีดา อดีตผู ้จัดการเว็บไซต์ Eduzone.com และ 
พ่ีลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์ บรรณาธิการข่าวการศึกษา  
Dek-D.com พร้อมตัวแทนรุ ่นพ่ีสุดจี๊ดจากโรงเรียน 
ต่างๆ เช่น พี่รอน AF - ภัทรภณ โตอุ่น, พี่แพต - ชญานิษฐ์  
ชาญสง่าเวช มาให้ข้อคิด และเล่าประสบการณ์ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

เมื่อพร้อมแล้ว ชาวแนะให้แนวก็เคลื่อนขบวนความ
สนุกเข้าสู่ 5 รั้วโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า เพื่อชักชวนวัยมัธยมออกค้นหาความฝัน เลือก
คณะที่ใช่ เรียนต่อคณะที่ชอบ ผ่านการพิชิตระบบ TCAS 
61 ถนนเส้นใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

วัยรุ ่นหลายคนอาจก�าลังงงว่า ระบบ TCAS 61 
คืออะไร ท�าไมไม่เคยได้ยินมาก่อน ก็ไม่ต้องแปลกใจไป 
เพราะคือระบบใหม่ ท่ีใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2561 ซึ่งท้ังพ่ีต้นรัก และพ่ีลาเต้ ต่างมาช่วย
ไขข้อข้องใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆ ซักถามกันได้อย่าง
เต็มที่ หลังจากจบโรดโชว์ ทีมงานต่างแอบเห็นแววตาเป็น
ประกายของเด็กๆ ที่พร้อมเดินทางตามความฝัน ไม่ว่าจะ
เหน็ดเหนื่อยเท่าใด ก็พร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยกันเต็มที่ 

เปิดต�าราวิชา 
แนะให้แนว..รอบรั้วโรงเรียน



ในอนาคตข้างหน้านวัตกรรมจะหลอมรวมเข้ากับการ
บริการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้ดีย่ิงขึ้น 
เช่น ด้านการท่องเที่ยว จะมีการพัฒนาซอฟแวร์เลือก
โปรแกรมการท่องเท่ียวที่เหมาะกับแต่ละคน เพ่ือต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ ควรเลือกเรียนด้านการ 
ท่องเทีย่วและการโรงแรม ด้านการออกแบบเชงิโต้ตอบ หรอื
ด้านการจัดการธุรกิจการบิน ก็เป็นสาขาท่ีน่าสนใจในยุค  
‘ไทยแลนด์ 4.0’

เปิดเส้นทางอาชีพมาแรง
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 ผู้ใหญ่ต่างพูดกันว่า ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ยุค 
‘ไทยแลนด์ 4.0’ แต่วัยรุน่หลายคนอาจจะงงว่าค�านีค้อือะไร 
4.0 หน้าตาเหมือนเกรดเฉลี่ยวิชาหรือเปล่า?

 พี่ต้นรัก - ธวัชชัย สุขสีดา อดีตผู้จัดการเว็บไซต์ 
Eduzone.com มาเฉลยให้เราฟังว่า ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ไม่ใช่
เกรดเฉลี่ย แต่คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศครั้งใหญ่ ไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม’ (Value-Based Economy) โดยเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยน
จากการขับเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสูก่าร 
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  
ไปสู่การเน้นภาคบริการ 

เห็นความหมายอลังการขนาดนี้ แสดงว่าอนาคต 
ข้างหน้า อาชพีต่างๆ ในประเทศไทยต้องมกีารเปลีย่นแปลง
ไปด้วยน่ะสิ พ่ีต้นรักจึงสรุปเส้นทางอาชีพมาแรงในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 ให้พวกเราไว้ 4 ด้าน  

เทคโนโลยเีข้ามามส่ีวนชว่ยให้ทกุคนบนโลกตดิต่อสื่อสาร 
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างกลมกลืน ดังน้ันอาชีพ
ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อระหว่างประเทศ จึงเป็นอาชีพ
ส�าคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 หากใครสนใจคณะที่มีค�า 
ต่อท้ายว่า ‘ระหว่างประเทศ’ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศ 
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ก็มุ่งหน้าเข้าไปเรียนได้
เลย

พฤติกรรมของคนยุคใหม่อยู่ติดหน้าจอสมาร์ทโฟน ดังนั้น
วัยรุ่นควรเลือกเรียนสาขาวิชาท่ีสนุกกับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น การสื่อสารการตลาดดิจิทัล ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล หรือการบัญชีดิจิทัล 

เมือ่เทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาข้ึน ประกอบกับคนยุค
ใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเยอะ
ขึ้น ดังนั้นอาชีพที่เก่ียวข้องกับการดูแลชีวิต ท้ังทางด้าน
สุขภาพ และความงาม จึงได้รับความสนใจ เช่น แพทย์
ศลัยกรรมความงาม พยาบาลพิเศษดแูลผูป่้วยสงูอายุ หรอื
นักกายภาพบ�าบัด 

ด้านประชากรโลก 

ด้านชีวิตติดดิจิทัล

ด้านชีวะและชีวิต 

ด้านนวัตกรรมและการบริการ 

พี่ต้นรัก - ธวัชชัย สุขสีดา 
อดีตผู้จัดการเว็บไซต์ Eduzone.com



แนะให้แนวไปท�ไม ?
หน่ึงในช่วงเวลายากจะตดัสนิใจทีแ่ทบทุกคนต้องเจอ คอืช่วงการสอบเข้ามหาวิทยาลยั คณะมมีากมาย มหาวิทยาลัย

มใีห้สอบเข้าทัว่ประเทศ แต่กลบัตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะเลอืกเส้นทางสายไหน ความสบัสนนีค้ลีค่ลายได้ด้วย ‘การแนะแนว’ 
จากการแนะน�าและให้แนวทางตัดสินใจของผู้ที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้ว 

แนะให้แนวปีน้ี คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร The Cloud นักคิดนักเขียนชื่อดัง ได้พูดคุย 
ซักถาม รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นักวิชาการและผู้บริหารระดับสูง และ อ.วิภา เกตุเทพา อาจารย์แนะแนวโรงเรียน
สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะผู้ท่ีเคยผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
คุณพ่อที่แข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพี และคุณครูพันธุ์ใหม่ ท่ีต่างมองวัยรุ่นวัยเรียนในช่วงเวลาท่ีเป็นรอยต่อของเส้นทางการ
ศึกษาอย่างเข้าใจ ประสบการณ์ต่างๆ ที่พวกเขาพบมาจะบอกเองว่า ท�าไมถึงต้อง ‘แนะให้แนว’  
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ค�าถามทีผ่มเจอบ่อยคอืไม่รูว่้าตวัเองชอบอะไร เราจะ
รูแ้ค่เราชอบทกัษะอะไร แล้วค่อยๆ แคบไปเรือ่ยๆ ทีผ่มเลอืก
เรียนวิศวะ เพราะเราชอบค�านวณ เราเก่งฟิสิกส์ มันเลยได้
กรอบ ไม่ต้องกังวลถ้ายงัไม่ค้นพบตวัเอง ถ้าอยากรู้จกัอาชพี
อะไรมากขึ้น ให้เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ไปหาข้อมูล จะ
ช่วยบอกว่าเราไปทางไหนได้ อีกอย่างโลกมันเปลี่ยน ฝรั่ง
ค�านวณมาแล้วคนยุคใหม่จะเปลี่ยนงาน 7 หน และอาจ
ไม่ใช่อาชีพเดิม ง้ันขอแค่ให้มีทักษะในการใช้ชีวิต ในการ
หาความรู้เพิ่มเติม ความรู้มีอยู่นอกมหาวิทยาลัยมากมาย  

ไม่จ�เป็นต้องรู้ว่าอยากเป็นอะไร แต่ต้องรู้ว่า
ชอบทักษะอะไร 

พ่อแม่คิดแทนลูกเป็นเรื่องปกติ เกิดเพราะความรัก
ลูก สมัยเด็กๆ เด็กยังคิดไม่ได้ พ่อแม่ต้องตัดสินใจแทนเลย
ติดเป็นนสัิย อย่างลกูผมเกิดมาเป็นเดก็หหูนวก เราต้องคดิ
แทนลูกว่าต้องรักษาด้วยวิธีไหน พอเขาโตขึ้นการคิดแทน
ต้องเปลี่ยนเป็นการให้ค�าปรึกษา ผมว่าถ้าจุดมุ่งหมายมา
จากตวัเราเอง เราจะมีแรงผลกัดนัท่ีจะไปถึงจดุมุง่หมายได้
ดีกว่า ถ้าเราอยากไปเพราะใจเราเอง มนัท�าให้เรามกี�าลงัที่
จะก้าวต่อไป แต่ถ้าเป็นจุดหมายท่ีคนอืน่ยัดเยยีดให้มา มนั
อยู่ได้ไม่นาน ถ้ามีปัญหา เราจะโทษว่าเพราะเขาให้เราท�า
แบบนี ้จดุมุง่หมายเลยต้องมาจากตัวเรา พ่อแม่ต้องเปลีย่น
เป็นทีป่รกึษา เข้าใจลกูว่าจดุแขง็จดุอ่อนอยู่ตรงไหน พูดคยุ
เหมือนเพื่อนและช่วยประคองกันไป

พ่อแม่ต้องเป็นที่ปรึกษามากกว่าคิดแทนลูก 

ผมว่าปัจจุบันความรู้อยู่นอกห้องเรียนเยอะมาก คุณ
อยากจะเรียนอะไรมีเว็บไซต์ให้เรียนได้เลย เราเรียนใน
สถาบันเพ่ือเป็นใบผ่าน เรามีโอกาสหาความรู้จากนอก
ห้องเรยีนมหาศาล  ปัจจบุนัผมท�างานเป็น  CEO  ของบรษิทั  
ไม่ได้ใช้ความรู้ตอนเรียนปริญญาตรีเลย เพราะต้องใช ้
ความรูท้างบรหิารธุรกิจซึง่ไม่เก่ียวกับวิศวะเท่าไหร่ ผมเรยีน
รูเ้องทีหลงั ถ้าเราได้เรยีนในสิง่ท่ีไม่ได้อยากเรยีนมากทีส่ดุก็
เรยีนไปก่อน แล้วหาจงัหวะเรยีนในสิง่ท่ีอยากเรยีนเพ่ิมเตมิ 
ความรูไ้ม่ได้มเีฉพาะในโรงเรยีน มนัมอียู่นอกโรงเรยีนท่ีเรา
ต้องออกไปหา ขึ้นอยู่กับเราว่าจะไปหรือเปล่า 

ถึงสอบเข้าไม่ได้แต่เรียนรู้เองได้

ในโลกมีคน 2 ประเภท คือ Fixed Mindset เชื่อว่าเรา
เก่งตัง้แต่เกิด กับ Growth Mindset เชือ่ว่าเราไม่ได้เก่งตัง้แต่
เกิด เราเก่งเพราะฝึกฝน คนประเภท 2 คือคนท่ีก้าวหน้า
ในชีวิต เพราะเชื่อว่าชีวิตปรับปรุงได้ เราเก่งได้เพราะเรา
ขยัน เพราะเราท�างานหนัก น่ีคือหัวใจแล้ว ถ้าปรับความ
คิดอย่างนี้นะเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปได้ เพราะปรับปรุงตัวเอง
ตลอด บริษัทท่ีผมอยู่ก็ไม่ได้ดูสถาบันนะดูท่ีตัวตนของคน 
เกรดดบู้าง แต่ดจูากการสมัภาษณ์ ประสบการณ์ เป็นหลกั 
สถาบันเป็นแค่ทางผ่านชั่วคราว จะมีดีอยู่ตรงท่ีมีคนเก่งๆ 
แต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าจะขวนขวายแค่ไหน 

ท�ตัวเป็น Growth Mindset เชื่อว่าเราไม่
ได้เก่งตั้งแต่เกิด

มีเด็กถามว่าจะเลือกสิ่งที่ชอบหรือความมั่นคงดี ผม
ว่าถ้าเรามีความสุขแล้วเราจะตั้งใจขวนขวายท�าสิ่งนั้นให้
เก่งขึ้นได้ แต่ถ้าไม่มีความสุขเราจะท�าแบบฝืนๆ แกนๆ ไป 
อาชีพที่เราว่าไม่มั่นคงในปัจจุบัน ในห้าปีข้างหน้าอาจเป็น
อาชพีทีม่ัน่คงก็ได้ อย่างคนบอกว่าเป็นนักเขยีนตกงาน แต่
ผมว่าอนาคตนักเขยีนดนีะ เพราะคอมพิวเตอร์ท�าแทนไม่ได้ 
คอมฯ ท�าแทนนักเขียนไม่ได้ แทนคนวิจารณ์ไม่ได้ โลกมัน
เปลี่ยนเร็ว อย่าไปยึดติดมาก ดูศักยภาพตัวเองให้เหมาะ
กับงานดีกว่า     

เลือกสิ่งที่ท�แล้วมีความสุขแล้วทุกอย่างจะ
ออกมาดี 

รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

แนวทางเรียนรู้เพื่อเป็น
ผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

11

TK park เปิดต�ำรำวิชำ แนะให้แนว



หลากประเด็นคิดจากครู
ผู้แนะแนวมาทั้งชีวิต 

การค้นหาตัวเองท�าให้เรามีเป้าหมาย และเพ่ือ
วางแผนให้ไปถึงปลายทางน้ัน กิจกรรมในโรงเรียนช่วยให้
เราค้นหาตัวเองได้ อย่างงานกีฬาสีที่จะมีท้ังแผนกเชียร์ 
เล่นกีฬา ดูแลน้องๆ ลองท�ากิจกรรมแล้วจะรู้ว่านี่ฉันชอบ  
นีฉ่นัเบือ่ วิชาเลอืก ชมุนุมต่างๆ ไปเรยีนรูว่้ามนัใช่หรอืเปล่า 
เป็นหัวหน้าชั้นล่ะชอบไหม อะไรก็ตามเอาตัวเองเข้าไป
เก่ียวข้องแล้วก็ตอบตัวเองด้วยว่าฉันชอบอะไร การค้นหา 
ตัวเองมาจาก ‘หาที่ชอบ ชัวร์ว่าใช่ แล้วแชร์เป็นอาชีพ’ ชัวร์
ก่อนแชร์นี่คือหลัก

ค้นหาตัวเองไม่ต้องมองไกลดูจากกิจกรรมใน
โรงเรียน 

ถ้าพ่อแม่คิดแทนเรา อย่างเรยีนภาษาองักฤษ ฝึกไอที 
ทั้งที่เราไม่ชอบ แต่นั่นเป็นการคิดแทนเพราะความหวังดีที่
อยากให้เรามภีมูคิุม้กนั  พ่อแม่มองออกว่าวนัข้างหน้าคนไม่
เก่งภาษาอยู่ไม่รอด คนรู้ภาษาที่ 3 ได้เปรียบ การคิดแทน
นี้ไม่ต่างจากคนสวนที่ปลูกต้นไม้ ท่านปล่อยให้เราเติบโต
ตามธรรมชาติก็ได้ แต่พ่อแม่ก�าลังใส่ปุ๋ยให้เรา บางปุ๋ยเรา
ไม่ชอบ แต่เชื่อเถอะปุ๋ยท�าให้เราเติบใหญ่ การคิดแทนของ
พ่อแม่จึงไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไป 

เพราะหวังดีถึงคิดแทน พ่อแม่อยากเติมปุ๋ย 
ให้เรา

เด็กหลายคนเจอปัญหาว่าพ่อแม่อยากให้เรียนใน 
สิ่งที่เราไม่อยากเรียน เราต้องคุยกับท่านด้วยเหตุผลว่า
ท�าไมถึงไม่อยากเรียนตามท่ีท่านแนะน�า ท่ีเราอยากเรียน
ดียังไง เหมาะกับเรายังไง เอาข้อมูลมาประกอบด้วย 
ตอนคุย ถ้าพ่อแม่ไม่ฟังให้หาบุคคลที่ 3 ครูมีลูกศิษย์คน
หน่ึงอยากเรียนช่างยนต์ แต่แม่จะให้เรียนต่อ ม.ปลาย 
สุดท้ายมาคุยกับครู ครูก็ถามเหตุผลทั้ง 2 คน แล้วก็เอาผล
การเรียนของเด็กมาดูด้วย วิชาสามัญคะแนนเขาน้อย แต่
วิชาด้านทักษะคะแนนเขาดี ลูกก็ขอทดลองเรียนช่างยนต์ 
ปีนึงก่อน สุดท้ายเด็กคนน้ีได้เป็นวิศวกรอยู่ในวัง แม ่
ภูมิใจในตัวเขามาก

‘ข้อมลู เหตผุล บคุคลที ่ 3’ กญุแจเปิดประต ู
หัวใจพ่อแม่ 

ครชูอบเปรยีบเทยีบต้นไม้กับชวีติ ต้นไม้ถ้ามดีนิมนัอยู่
ได้ ถ้าเชือ่ว่าตวัเราเปรยีบเหมอืนต้นไม้ เราไปอยู่ทุกท่ีท่ีมดีนิ
ก็พร้อมจะเติบโต นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องเลือกว่าเป็น
ดินจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ถ้าสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่อยาก
เรยีนไม่ได้ แต่ทีอ่ืน่มคีณะแบบเดยีวกับทีต้่องการหนเูข้าไป
เถอะ คนท่ีจบมาทุกวันน้ีไม่ได้ต้องจบมหาวิทยาลัยดัง  
จบท่ีไหนเขาก็เตบิโต ครมูเีพ่ือนคนหนึง่ไม่ได้จบ ม.ดงั เวลา
ไปกินข้าวเขาน่ีแหละเป็นคนเลี้ยงเพ่ือนท่ีจบ ป.เอก ป.โท 
เงินเดือนไม่ก่ีหมื่น ตอนน้ี ม.เอกชนมากมายท่ีจบแล้วมี
งานท�าหรือแม้แต่สถาบันเฉพาะที่ไม่ใช่มหา’ลัยก็มีงานท�า 
ความส�าเร็จมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรามากกว่า

จงเป็นต้นไม้ที่พร้อมจะเติบโตในทุกที่ที่มีดิน

เวลาแนะแนวเด็ก ครูจะแนะน�าว่าเราต้องมี ‘3 รู้’ คือ 
‘รูต้น’ ‘รูร้อบ’ ‘รูพั้ฒนา’ รูต้น คอืความชดัเจนในตวัเองว่าฉนั
ชอบอะไร ฉนัถนัดอะไร คอืรูต้นในเชงิลกึ รูจ้รงิ ถ้าตอนน้ียัง
ไม่รูก้ท็�าอะไรให้มากๆ แล้วมนัจะรูเ้อง หรอืท�าแบบทดสอบ
ในอนิเทอร์เน็ต จะช่วยสแกนได้ว่าเรามบีคุลกิภาพแบบไหน 
ส่วน รู้รอบ คือจะต้องรู้ว่าโลกวันนี้กับวันหน้ามีอะไรให้เรา
เรียนรู้ มีอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์อะไรของโลกที่เรา
ต้องตามให้ทัน และรู้ที่ 3 คือ รู้พัฒนา คือจะต้องรู้ว่าวัน 
ข้างหน้าโลกต้องการคนแบบไหน อะไรที่ฉันต้องพัฒนาให้
เป็น 3 รู้นี้เราอย่าลืมส�ารวจตัวเอง          

‘3 รู้’ ของครูวิภา

อ.วิภา เกตุเทพา
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ถ้าเราได้เรียน 
ในสิ่งที่ไม่ได้อยากเรียน
มากที่สุด ก็เรียนไปก่อน  
แล้วหาจังหวะเรียน 
ในสิ่งที่อยากเรียนเพิ่มเติม

รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อ.วิภา เกตุเทพา

พ่อแม่ก�ลัง
ใส่ปุ๋ยให้เรา 
บางปุ๋ยเราไม่ชอบ 
แต่เชื่อเถอะ 
ปุ๋ยท�ให้เราเติบใหญ่ 
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รู้จัก TCAS 61 
“เด็ก 61 เตรียมรับมือ! TCAS ระบบใหม่สอบเข้ามหาวิทยาลัย” 
ข่าวใหญ่หน้าการศึกษาเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 สร้างกระแสตื่นตัวให้กับเด็กที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยใน 

ปี 2561 ไม่น้อย เพราะพวกเขาเป็นเด็กรุ่นแรกที่สอบเข้าด้วยระบบ TCAS (ทีแคส) การเตรียมตัวเป็นนิสิต นักศึกษาจึง
ไม่ใช่แค่อ่านหนังสือเท่าน้ัน แต่ยังต้องท�าความเข้าใจระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าสู่
คณะที่ต้องการ 

ส�าหรบัน้องๆ ทียั่งสบัสนกับการสอบเข้ามหาวิทยาลยัระบบใหม่ ไม่รูว่้าจะวางแผนรบัมอืกับการสอบครัง้ใหญ่นียั้งไง  
พีล่าเต้ - มนัส อ่อนสงัข์ บรรณาธิการข่าวการศกึษา Dek - D.com กูรดู้านการศกึษาท่ีมาพร้อมกับสโลแกน “พ่ีอยู่ทุกยุค 
เอ็นทรานซ์ / แอดมิชชัน / ทีแคส” จะมาช่วยคลายความสงสัย พร้อมวางแผนเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ตั้งแต่
การสอบรอบแรก 

และเปิดโลกกว้างท�าความรูจ้กัถนนสูร่ัว้มหาวิทยาลยัอกีสายท่ีไม่ใช่ของไทย แต่เป็นประเทศทีข่ึน้ชือ่ว่ามรีะบบการ
ศึกษาดีที่สุดในโลกอย่างฟินแลนด์กับ ครูจุ๊ย - กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์  

ถ้าพร้อมแล้ว ออกเดินทางสู่ถนนสายที่จะพาเราไปเข้ามหาวิทยาลัยกันเลย

ถนนเส้นใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
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ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยระบบใหม่ TCAS

เกรดต่างแค่ .1 แต่คะแนนต่างเป็น 100!

การเลือกคณะเหมือนกับการเลือกแฟน

TCAS (Thai University Center Admission System)  
คือระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ของประเทศ 
ไทย เขาจะมข้ีอสอบกลางให้น้องๆ มาสอบ แล้วเอาคะแนน
นัน้มาย่ืนได้ทกุมหาวิทยาลยั ช่วยให้ไม่ต้องเสยีค่าเดนิทาง  
ค่าท่ีพัก ไปสอบตามแต่ละมหาวิทยาลัยเหมือนระบบ 
แอดมิชชั่น 

ระบบ TCAS มีการสอบ 5 รอบ เริ่มต้นเดือนตุลาคม
พร้อมกันแต่ตอนจบข้ึนอยู่กับเราว่าจะจบตอนไหน ถ้าสอบ
ได้รอบแรกน้องก็จบตั้งแต่ธันวาคม แต่ละรอบคัดเลือกไม่
เหมอืนกัน รอบแรกคดัด้วย Portfolio กับเกรด รอบ 2 คดัด้วย 
ข้อสอบข้อเขียนของแต่ละมหาวิทยาลัย รอบ 3 คัดด้วย 
GAT PAT คัดด้วยวิชาสามัญ รอบ 4 นอกจากจะคัดด้วย
ข้อสอบแล้ว ยังคัดด้วยกึ๋น รอบ 5 มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง 
เรือ่งชัน้เชงิการเลอืกอนัดบัมผีลหมด น้องๆ สมคัรได้ทุกรอบ  
แต่มข้ีอแม้คอื ถ้าตดิรอบแรกรอบต่อไปหมดสทิธ์ิสมคัรเลย 
แต่ถ้ายังอยากสมัครคณะที่อยากเรียนต้องสละสิทธิ์รอบ 1 
ถึงจะสอบรอบ 2 ได้ ระบบใหม่นีไ้ด้แค่ทีเ่ดยีวหลายใจไม่ได้ 
ช่วยลดปัญหาเรื่องการกั๊กที่

ด้วยความที่ระบบใหม่มี 5 รอบ รอบแรกคือ Portfolio 
ใครตัง้ใจจะเข้าตัง้แต่รอบแรกต้องเตรยีม Port ให้ดสูะดดุตา 
เวลาอยู่ท่ามกลาง Port เล่มอื่นๆ มีความสร้างสรรค์ เห็น
แล้วอยากหยิบขึ้นมาอ่าน แต่พอเปิดดูข้างในเนื้อหาต้องดี
ด้วยนะ นอกจากใช้ Port แล้วต้องใช้เกรด ถ้าเกรดได้ 3.5 
สมัครรับตรงได้ 1,338 โครงการ ถ้าเกรดลดลงเรื่อยๆ ก็จะ 
สมัครรับตรงได้น้อยลงไปเรื่อยๆ เหมือนกัน รอบท่ี 3 ซึ่ง 
เป็นรอบแอดมชิชัน่ เกรด GPAX มนี�า้หนกั 20% แอดมชิชนั 
คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน 20% ก็เท่ากับ 6,000 คะแนน 
ถ้าน้องได้เกรด 4.00 ได้คะแนนฟรีๆ ไปเลย 6,000 เกรด 
1.00 ได้ 1,500 คะแนน เกรด 2.00 ได้ 3,000 คะแนน 
เกรด 3.0 ได้ 4,500 คะแนน แต่ถ้าเพิ่มอีกนิดเป็นเกรด 3.1 
ได้ถึง 4,650 คะแนน 100 กว่าคะแนนเปลี่ยนคณะได้เลย 
สุดท้ายน้องๆ อย่าคิดว่าเหลือเวลาอีกเยอะ เริ่มต้นเตรียม
ตัวสอบได้แล้ว  

การเลือกคณะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะครับ ต่อให้เป็น
คณะที่อยากเข้า แต่พอได้เข้าไปเรียนแล้ว โห...มันต้องลึก
ขนาดน้ีเลยเหรอ ขณะเดียวกันไปเปิดเฟชบุ๊กเพ่ือนท่ีเรียน
คณะอื่น เฮ้ย! เราอยากเรียนแบบนี้ ท�าไมเราไม่รู้ การเลือก
คณะเหมือนกับเลือกแฟน ใครเคยมีอารมณ์นี้บ้าง รุ่นพี่ใน
โรงเรยีนทีเ่ราปลืม้มาตลอดมคีนชอบเยอะมากแต่เขาเลอืก
เรา พอออกเดตกลายเป็นว่าไม่สมกับท่ีรอคอย ท้ังท่ีเราชอบ
เขามากแล้วเขาก็เลือกเรา แต่อยู่ด้วยกันแล้วอึดอัด นั่นคือ
ไม่ใช่นะครับ จะอยู่ด้วยกันตราบชั่วชีวิตคงไม่ได้แล้วล่ะ 
บางคนอยากเรียนพยาบาลเพราะชุดเขาสวย อยากเรียน
วิศวะเพราะดูเท่ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิด 
การเลือกคณะดูดีๆ ครับ ดูให้ลึกและละเอียดว่าเราชอบ
คณะนั้นจริงๆ ‘คณะที่ชอบ ก็เหมือนคนที่ใช่ อยู่ที่ไหน ก็มี
ความสุข’ 

พี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์

วางแผนรับมือ TCAS 61 
ฉบับพี่ลาเต้

15

TK park เปิดต�ำรำวิชำ แนะให้แนว



เราจะมีโอกาสสอบติดได้ถ้ามีปัจจัย 3 อย่าง คือ 
‘คณะที่ชอบ ระบบท่ีใช่ และคะแนนที่อุ่นใจ’ คณะท่ีชอบ
หลายคนมีอยู่แล้ว ส่วนระบบที่ใช่ ระบบใหม่มีสอบ 5 รอบ  
รอบไหนที่ใช่ส�าหรับเรา ถ้าเป็นพ่ีก็รอบแรกสิ ก็จะได้มีท่ี
เรียนเลย รอบแรกไม่ได้ก็ค่อยไปรอบ 2 รอบ 3 ถามตัวเอง
ด้วยว่าเราเป็นคนเกรดดีหรือเปล่า ถ้าเกรดดีก็ต้องรอบแรก  
ถ้าเกรดไม่ดีแต่ท�าข้อสอบได้ดีก็ต้องรอบ 3 จะต้องเริ่มวาง
กลยุทธ์อะไรแบบน้ี เราต้องดูว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร 
ส�าหรบัคะแนนทีอุ่น่ใจ ไม่ใช่ว่าจะต้องท�าคะแนนให้มากท่ีสดุ 
มหาวิทยาลัยแต่ละที่ คณะแต่ละแห่ง คะแนนไม่เท่ากัน เรา
ต้องดูว่าของคณะน้ีต้องการเท่าไหร่ แล้วค่อยแตะระดับไป 
แต่ละคณะจะมีเป้าของมันอยู่ 

‘คณะที่ชอบ ระบบที่ใช่ คะแนนที่อุ่นใจ’ 
3 ปัจจัยในการสอบติด

โอกาสเป็นของผู้กล้า อย่ากลัวที่จะยื่นคะแนน 
ปีท่ีแล้วน้องหลายคนพลาดหวังจากจฬุาฯ เพราะกลวั

จนเกินไป มสีาขาหน่ึงคะแนนลดลงเยอะมาก จากหมืน่เจด็
เหลอืหมืน่หนึง่ โอกาสเป็นของผูก้ล้าเสมอ ย่ืนไปยังมโีอกาส
ตดิ ถ้าน้องไม่ย่ืนโอกาสก็จะเป็นศนูย์ทนัที มพ่ีี ม.6 คนหนึง่
ตดิรบัตรงแล้ว แต่รบัตรงท่ีเขาตดิไม่ตดัสทิธ์ิแอดมชิชนั เขา
ก�าลงัจะไปสมคัรแอดมชิชนัแล้วล่ะ แต่มคีนทกัว่ายังไงก็ไม่
ติด พอประกาศผลมาคะแนนลงครับ ถ้าเขาเลือกสอบไป
ยังไงก็ติด ระบบแอดมิชชันคือเกมอย่างหนึ่งครับ คนกล้า
เท่านั้นถึงจะมีโอกาส

สุดท้ายน้องจะต้อง ‘มีไฟ’ พอมีไฟน้องจะรู้เองว่าต้อง
ท�าอะไร ไฟของพ่ีคือขอมีใบปริญญากลับไปให้พ่อแม่ได้
ภมูใิจ มนัเลยเป็นไฟให้พ่ีอ่านหนังสอืดกึๆ อ่านหนังสอืวิชา
ที่พี่ไม่ชอบ ใช้ไฟพวกนี้แหละดันตัวเองไปให้ได้               

ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีข้ึนชื่อเรื่องระบบการศึกษา
ว่าดีที่สุดในโลก การเรียนการสอนของประเทศนี้จะชิลล ์
มากก่อนจะไปถึงระดับมหาวิทยาลัย เรามารู ้จักระบบ 
การศึกษาของฟินแลนด์ก่อนว่าที่น่ีฟรีทุกอย่าง ตั้งแต ่
การศกึษาภาคบงัคบัจนถึงระดับมหาวิทยาลยั ไม่มค่ีาเทอม 
อาหารกลางวันฟรี ค่าหนังสือไม่ต้องจ่าย การบ้านที่น่ีม ี

ฟินแลนด์สอบเข้ามหาวิทยาลัย
แบบไหน ท�ไมเด็กถึงฟิน?

แต่น้อย โรงเรยีนในเมอืงหรอืชนบทมมีาตรฐานเท่าเทยีมกัน 
การแนะแนวเริม่ตัง้แต่ ม.1 ครแูนะแนวจะช่วยให้เดก็รูว่้าเขา
ชอบเขาถนดัอะไร ระบบการศกึษาของฟินแลนด์เปิดโอกาส
ให้เดก็เรยีนจนกว่าจะเข้าใจจรงิๆ ถ้าเรยีน 1 ปีแล้วรูส้กึว่ายัง
รูไ้ม่พอก็เรยีนซ�า้ได้ในระดบัเดมิ เพ่ือท่ีจะรูต้วัเองว่าอยากไป
ทางไหนกันแน่ เด็กฟินแลนด์เลอืกเรยีนสายอาชพีมากกว่า
สายสามัญ และจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอายุเฉลี่ยที่ 24 ปี 

การเข้าสู ่รั้วมหาวิทยาลัยของเด็กฟินแลนด์จะไม่
เครยีด พวกเขามกีารสอบหลงัจบมธัยมท่ีเรยีกว่า ‘Matricu-
lation Exam’ เพ่ือเรยีนต่อระดบัอดุมศกึษา โดยเอาคะแนน
ไปย่ืนให้คณะท่ีเราสนใจ ซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ความ
สะดวกกับเดก็ แล้วเขาจะเชญิเดก็ไปสอบ เริม่จากรอบสอบ
ข้อเขียน ตามด้วยรอบสอบสัมภาษณ์ที่ส่วนใหญ่จะสอบ
เป็นกลุม่ เขาจะดวู่าคะแนนคณุผ่านนะ บคุลกิลกัษณะเป็น
แบบที่คณะนั้นๆ ต้องการหรือเปล่า 

ตอนน้ีเราต้องถามตวัเองบ่อยๆ ว่าชอบอะไร รูใ้จตัวเอง 
ก่อนว่าสิง่ท่ีบอกว่าชอบฉนัชอบจรงิไหม ลองหาข้อมลูเรือ่ง
ทีส่นใจให้ลกึซึง้ เราเกดิมาในยุคทีข้่อมลูราคาฟร ีอยากเป็น
อาชีพไหนก็ลองไปสังเกตดูสิว่าเขาท�าอะไรบ้าง ถ้าฉันต้อง
ท�าสิ่งนั้นเป็นอาชีพฉันโอเคแค่ไหน ฉันพร้อมจะอยู่กับเรื่อง
เหล่านั้นไปตลอดใช่ไหม      

ครูจุ๊ย - กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
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คณะที่ชอบ 
ก็เหมือนคนที่ใช่ 
อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

พี่ลาเต้ - มนัส อ่อนสังข์ 

ครูจุ๊ย - กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 

เด็กฟินแลนด์เลือก
เรียนสายอาชีพ
มากกว่าสายสามัญ 
และจะเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย 
อายุเฉลี่ยที่ 24 ปี
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4 ปีแห่งการค้นหาตัวตน
ประสบการณ์ตรงจากเฟรชชี่สู่พี่บัณฑิต

แม้จะมีคนสะกิดบอกเราว่า “เธอๆ อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูม กลัวการเข้ามหาวิทยาลัยไปก่อนสิ” แต่ถ้าเผลอตื่นตูม 
ไปแล้ว จะท�ายังไงดี? เอ้า...สูดหายใจลึกๆ 

นับสามกับ ‘พี่เฟรชชี่’
นอกจาก ฟรัง - นรีกุล เกตุประภากร  จะเป็นนักแสดงวัยรุ่น ท่ีตีบทแตกจนน่าจับตามองแล้ว ด้านชีวิตจริง  

ฟรังยังเป็นเด็กเรียนที่มีความขยันเต็มร้อย ยิ่งหลังมุมานะอ่านหนังสือ เพื่อไขว่คว้าความฝันสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส�าเร็จ! เธอก็ยิ่งเหมาะสมกับค�าว่า ‘เน็ตไอดอล’ ของวัยว้าวุ่นยุคนี้

นับสองกับ ‘พี่บัณฑิต’
ถ้าจะบอกว่าหน้ากากระฆงั อาร์ม - กรกนัต์ สทุธโิกเศศ เป็นพ่ีบณัฑิต ก็คงไม่ผดิเท่าไรนกั ถึงจะย้อนกลบัไปหลายปี 

หน่อย แต่อาร์มก็ยังไม่เคยลืมความสนุกขณะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาพยนตร์
และภาพนิ่ง ซึ่งตลอดการเรียน อาร์มท�ากิจกรรมกับรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ จนส่งผลให้มีทักษะหลายด้าน ทั้งการ
ร้องเพลง ดนตรีไทย การแสดง นักพากย์เสียงการ์ตูน และผู้ประกาศข่าว เรียกได้ว่าเก่งครบเครื่องจริงๆ  

นับหนึ่ง
ในวันนี้ ทั้งพี่เฟรชชี่ และพี่บัณฑิต จะมาคลายความตื่นตูม ของเจ้ากระต่ายวัยรุ่นกัน! 
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ฟรัง - นรีกุล เกตุประภากร

โลกแห่งการค้นหาตัวตน 
ของฟรัง – นรีกุล 

ฟรังจ�าได้แม่นมาก ปัญหาช่วงมัธยมฯ คือการค้นหา
ตัวเองว่า อยากท�าอะไร อยากเป็นอะไร ตอน ม.4 เรายัง
ไม่รู้ว่าอยากเข้าอะไร แต่พอ ม.5 - ม.6 ก็เริ่มคิดแล้ว เริ่ม
ซีเรียสแล้ว ฟรังเลยพยายามหาตัวเองว่าอยากเป็นอะไร  
ชอบวิชาอะไร ไม่ชอบอะไร เพ่ือจะได้มุ่งไปสู่เส้นทางท่ี 
อยากไปได้ถูกต้อง

หาตัวตนให้เจอว่าฉันอยากเป็น...? 

แบ่งเวลาให้เป็น แม้ในช่วงถ่ายซีรีส์

เคยเป็นกระต่ายตื่นตูมเรื่อง ‘เพื่อน’

ช็อกที่สุดในรั้วมหาวิทยาลัย

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า จะได้ไม่เสียดายภายหลัง

3 ขยัน…
ขยันอ่าน ขยันทบทวน และขยันท�โจทย์

ส่วนใหญ่มีคิวถ่ายเสาร์ - อาทิตย์ แต่ก็มีบ้างท่ีต้อง
หยุด เราต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น แบ่งเวลาดีๆ ตาม
งานกับเพื่อน ไม่ปล่อยไป แล้วช่วง ม.ปลาย มีกิจกรรมให้
ท�าเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นกีฬาส ีหรอืงานเลก็ๆ ของโรงเรยีน
เต็มไปหมดเลย แต่ฟรังอยากบอกทุกคนว่า ให้ท�ากิจกรรม
กับโรงเรียนเยอะๆ เพราะเราจะคิดถึงมันมาก เมื่อเราจบ
มาแล้ว

แพทย์ต้องสอบ กสพท 7 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ก็ต้องเตรียม
พร้อมทุกวิชา ฟรังรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมาก แค่ว่าเรารู้หรือ
เปล่า แต่เน้ือหามันเยอะ ท�าให้ต้องอ่านทบทวนไปเร่ือยๆ 
ดงัน้ันความสม�า่เสมอส�าคญัทีส่ดุ แล้วก็ฝึกท�าโจทย์เยอะๆ  
ท�าข้อสอบเก่าย้อนหลงัสกั 4 - 5 ปี อย่างฟรงัเป็นคนไม่ชอบ
เลข ตอนแรกท�าเลขได้ไม่ถึง 30 ก็พยายามท�าทุกวัน ต่อมา
ก็เริ่มท�าได้ ซึ่งถ้าเราพยายามยังไงก็ท�าได้อยู่แล้ว 

ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ฟรังกังวลเรื่องเพ่ือน เพ่ือนใน
กลุ่มฟรังไม่ได้เรียนคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน 
แล้วได้ยินมาเยอะ ปัญหาเรื่องเพ่ือนในมหาวิทยาลัย แต่
สุดท้ายก็มีเพ่ือนเอง จะบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรล่วงหน้า 
เพราะเดีย๋วเราก็ปรบัตวัได้ ทกุคนจะพยายามปรบัตวัเข้าหา
กันอยู่แล้ว ช่วงแรกต้องปรบัตวัหน่อย แต่สกัพักจะคุน้ชนิไป
เอง ให้เป็นตัวเอง เปิดใจให้คนอื่น และเข้าใจคนอื่น ส่วน
เรื่องการเรียนก็ช่วยกัน แล้วค่อยๆ เรียนรู้ ถ้ามีเพื่อนดี ชีวิต
จะดีมาก 

ชอ็กท่ีสดุ คงเป็นวิธีการเรยีน อย่างแรกเลย ท�าไมต้อง
ลงทะเบยีนเรยีนด้วย จะงงตารางเรยีน แล้วรูส้กึว่า ต้องเก่ง
โซเชยีล เพราะอาจารย์จะสัง่งานในเฟซบุก๊ ซึง่เราก็ต้องตาม
ให้ทนั จากแต่ก่อนไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุก๊ ทุกวันนีต้้องเข้าไป
เผื่อมีแจ้งอะไรเราจะได้รู้ 

ฟรังอยากให้ทุกคนท�าวันนี้ให้ดีท่ีสุด เป็นนักเรียน  
มัธยม ก็ใช้ชีวิตให้คุ้ม ทั้งด้านเพื่อน ด้านการเรียน อยากให ้
ทุกคนเต็มที่ ผ่านมาจะได้ไม่เสียดายว่าอยากกลับไป 
แก้ไขอะไร แล้วก็อยากให้หาเป้าหมายของตัวเอง แล้ว 
มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น       
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อาร์ม - กรกันต์ สุทธิโกเศศ

ชีวิตบ้ากิจกรรม 
ของอาร์ม – กรกันต์ 

เด็กเล่นระนาด 

วัยวิ่งวุ่นประกวดร้องเพลง

ตอนประถมอาร์มเรียนไม่เก่ง พอนึกย้อนกลับไป
ว่าตอนไหนท�าให้เรียนเก่ง ก็คงเป็นตอนเล่นระนาด มัน
ต้องจ�า เลยเริ่มมีพัฒนาการทางสมอง นอกจากเรื่อง 
ใช้สมอง ก็ไม่คิดว่าอนาคตจะเป็นอาชีพได้ แค่รู ้สึกว่า  
เราท�าสิ่งที่ชอบ ใครจะไปรู้ว่าผ่านมาอีก 10 กว่าปีมันจะมี  
‘โหมโรง เดอะ มิวสิคัล’ ซึ่งเขาต้องหานักแสดงที่สามารถ
เล่นระนาด ร้องเพลง และแสดงได้ในคนเดียวกัน จับพลัด
จับผลูมาก เลยอยากแชร์ว่า สิ่งที่ท�าแล้วรู้สึกว่าไร้สาระจัง
เลย แต่ถ้าเป็นส่ิงท่ีเรารัก เราชอบ แล้วคลุกคลีอยู่กับมัน 
อนาคตอาจกลับมาใช้ได้ 

ตอนอยู่มัธยมต้น เราชอบร้องเพลง เลยประกวด 
ร้องเพลงเต็มที่ แล้วก็เป็นประธานกีฬาสี ประธานนักเรียน 
ร้องเพลงชาตอิยู่หน้าเสาธงทุกวัน รูส้กึตวัอกีทเีพ่ือนในกลุม่
ก็สอบเข้าเตรียมอุดมฯ เกือบหมด เลยบอกเพื่อนว่า เดี๋ยว
ไปเจอกันที่จุฬาฯ จึงเป็นการปักหมุดครั้งส�าคัญของผม  
พอเข้าสู่ ม.5 ก็เริ่มตั้งเป้า ลดกิจกรรมลง แล้วเอาเรื่องเรียน
มาเป็นทีห่น่ึง เลอืกไว้สองคณะ คอืคณะศลิปกรรม เอกดนตรี  
ร้องเพลงเลย แล้วอีกสายคือนิเทศ แต่ตอนแรกก็มุ่งไปทาง
ร้องเพลงก่อน พอตอนหลงัก็คิดว่าเด๋ียวเราไปร้องเพลงเวลา
อื่นก็ได้ เลยเอาวิชาชีพนิเทศ

อาร์มเคยเป็นเด็กท่ีหลงทางมาก่อน จะเข้าคณะ 
อะไรดี ซึ่งสิ่งส�าคัญที่สุด ถามใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่า 
ชอบอะไร และไม่ชอบอะไร เสียงคนรอบข้างเป็นสิ่งส�าคัญ 
แต่สิ่งท่ีส�าคัญที่สุดคือเสียงหัวใจของเราเอง เพราะมันจะ
อยู่กับเราไปอีก 4 ปี หรืออยู่ด้วยกันตลอดชีวิต โลกมัน
กว้างมาก เราสามารถรู้ชีวิตของวิศวกร ชีวิตนักดนตรี หรือ
ชวีติของโปรดวิเซอร์หนงั เพียงเข้ากูเกิล เข้าไปชมิกันจนอิม่ 
แล้วกลับมาถามใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าอยากเป็นอะไร 
แล้วเดินให้สุดทาง

ถามใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ก่อนเลือกคณะ

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเพื่อนผู้หญิง

อลหม่านคะแนนสอบ 

ชีวิตสุดสนุก ในมหาวิทยาลัย

การเข้ามหาวิทยาลยัสิง่ทีต่่างจากเดมิมากๆ คอือาร์ม
อยู่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ตั้งแต่ ม.1 - ม.6 เป็นโรงเรียน
ชายล้วน พอเข้ามหาวิทยาลัย อุ้ย! มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า  
ผู้หญิง แต่ท้ายที่สุดแล้ว กิจกรรม หรือการเรียน ก็ช่วยให้ 
เราสื่อสารกับเขา แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ ไม่ยากอะไร

สิ่งท่ีเจอตอนเรียนมหาวิทยาลัยคือการจัดการชีวิต
ตัวเองเรื่องการเรียน อาร์มจบมัธยมปลาย ด้วยคะแนน 
เด็กเนิร์ด 3.9 ภูมิใจมาก พอเข้ามหาวิทยาลัย ไปเล่น ไปท�า
กิจกรรม สอบครัง้แรกเตม็ 20 ได้ 2 ครึง่ (หวัเราะ) สิง่ทีอ่าร์ม
ต้องปรับตัวคือ ต้องวางแผนให้มากขึ้น ต้องรู้ว่าจะสอบ 
เมือ่ไหร่ ต้องรูจ้กัตวัเองว่า ฉนัควรอ่านหนงัสอื 3 วันก่อนสอบ 
หรือฉันต้องอ่าน 3 สัปดาห์ก่อนสอบ ดังนั้นต้องตั้งใจเรียน  
แต่กิจกรรมก็ทิ้งไม่ได้ 

มหาวิทยาลัยมีอะไรให้ท�าเยอะไปหมด อยู่ท่ีเราจะ
เข้าไปหาหรือเปล่า วิธีการของอาร์ม คือ เปิดใจ และลอง
ท�ากิจกรรมเหล่าน้ัน อย่างอาร์มเริ่มร้องเพลง หลังจากไป
ประกวดร้องเพลงวันแม่ หรือเล่นดนตรีไทย หลังจากครู
ถามว่ามใีครอยากเข้าชมรมดนตรไีทย ก็ยกมอืข้ึนอยากเข้า  
ถ้าเราเข้าไปในชมรม เราก็เข้าไปเรียนรู้ เข้าไปอยู่กับคน
เก่งๆ ชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตท่ีสนุกสุดๆ แค่เตรียมตัว
เข้าไปใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ก็พอ       
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ฟรังเป็นคนไม่ชอบเลข 
ตอนแรกท�เลข
ได้ไม่ถึง 30 ก็พยายาม
ท�ทุกวัน ต่อมาก็เริ่ม
ท�ได้ ซึ่งถ้าเราพยายาม  
ยังไงก็ท�ได้อยู่แล้ว

ฟรัง - นรีกุล เกตุประภากร 

อาร์ม – กรกันต์ สุทธิโกเศศ

สิ่งที่ท�แล้วรู้สึกว่า 
ไร้สาระจังเลย แต่ถ้า
เป็นสิ่งที่เรารัก  
เราชอบ แล้วคลุกคล ี
อยู่กับมัน อนาคต
อาจกลับมาใช้ได้
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เอ็นสะท้านครั้งนั้น…สะเทือนถึงครั้งนี้
ช่วงเวลาไม่ก่ีวินาที หลังมีการประกาศเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จากระบบแอดมิชชัน  

เป็นระบบ TCAS ท�าเอาเดก็ๆ วัยมธัยมออกอาการมนึงงว่า เขาเปลีย่นท�าไมบ่อยๆ นะ ถ้าเปลีย่นแล้วชวิีตเราจะเป็นยังไง  
เราจึงชักชวนสองรุ่นพี่ ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยคนละระบบ มาพูดคุยกัน
คนแรก  จูนจูน - พัชชา พูนพิริยะ สาวน้อยผู้มาพร้อมรอยยิ้มสดใส นักแสดงน�าหญิงจากภาพยนตร์นอกกระแส  

Mary Is Happy, Mary Is Happy และดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้าสุดฮิต j.c.co เธอสอบตรงติดคณะศิลปกรรมศาสตร์  
ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนคนท่ีสอง เด็กที่สุ่มฟิตวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วกับ อ. ปิง - กิติวุฒิ  
เจริญศิริวัฒน์ หรือ อ.ปิง ดาว้องก์ ท่ีท้ังสอนเก่ง น่ารัก และใจดี อาจารย์ปิงคอยให้ค�าปรึกษาเด็กเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลัยมาแล้วทุกยุคทุกสมัย 

แล้วมาดูกันว่าเอ็นสะท้านครั้งนั้น มันสะเทือนถึงครั้งนี้จริงไหมหนอ
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จูนจูน - พัชชา พูนพิริยะ

ดไีซน์ระบบเข้ามหาวทิยาลยัทีใ่ช่
แบบ จูนจูน – พัชชา

เส้นทางที่มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย

เพราะเราไม่มั่นใจว่าจะสอบตรงติด

ไม่มีเส้นทางชีวิตที่เป๊ะขนาดนั้น

ระบบเอ็นแสนสะท้าน ท�ให้รู้สึกกลัว

เปลีย่นจากเอน็สะท้าน ให้เป็นระบบทีง่่ายกว่าเดมิ

จูนรู้อยู่แล้วว่าอยากเข้าอะไร ตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย  
เลยไปศึกษาว่ามีระบบสอบตรง ก็ไปหาโรงเรียนติวเลย  
เพราะคณะศิลปกรรม เอกแฟชั่น ก็จะมีวิธีการสอบ  
มีเอกลักษณ์ท่ีต่างกันไป จะมีทักษะวาดภาพ กับข้อสอบ
ของทางจุฬาฯ ซึ่งจะมีเนื้อหาวิชาการด้วย ไม่ใช่แค่ Skill  
วาดภาพอย่างเดียว เวลาเรียนเขาจะสอนตั้งแต่ทักษะ 
Drawing การหาแรงบันดาลใจ การคิดตอบโจทย์ลูกค้า 
การหากลุ่มเป้าหมาย ศึกษาเทรนด์ 

ด้วยความที่ระบบก�าหนดให้เด็กทุกคนต้องสอบ 
O-NET ต้องสอบ GAT PAT แม้ว่าคุณจะสอบตรง คุณจะ
มาท้ิงเรือ่งน้ีไม่ได้ โรงเรยีนกดดนัมาก จากตอนแรกทีรู่ส้กึว่า 
ไม่จ�าเป็นขนาดนั้น กลายเป็นว่าจูนต้องเรียนตามเพ่ือน 
GAT เชือ่มโยงคอือะไร ไม่เข้าใจ ก็ต้องตามให้ทันเพ่ือน ด้วย
ความที่เราเป็นเด็ก เราไม่รู้อนาคตว่าจะเข้าได้ไม่ได้ ถึงจะ
มั่นใจเพราะว่าติวสอบตรงแล้ว แต่ถ้าสอบตรงไม่ติด เราก็
ต้องมีเบาะรองหลัง เลยต้องเตรียมให้พร้อมที่สุด 

ช่วง ม. ปลาย จนูเคยคดิว่าต้องคณะนี ้ต้องเดนิทางน้ี  
แต่อยากบอกจากประสบการณ์ส่วนตัว ไม่มีใครสามารถ
ก�าหนดเส้นทางชีวิตได้เป๊ะสุดขนาดน้ัน ระหว่างทางมัน
มีเรื่องที่เราคุมไม่ได้เกิดข้ึน ลองศึกษาว่าอะไรเข้ามาแล้ว
มีประโยชน์กับเรา ไม่ต้องเครียดว่า ถ้าอันน้ีฉันไม่ได้ ชีวิต
ฉันพัง อย่างช่วงที่จูนเอ็นทรานซ์ เป็นช่วงที่จูนถ่ายงาน  
ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นมีโอกาสรอบตัว
ที่คุมไม่ได้อยู่ 

ระบบการสอบมนัดไีซน์มาให้น่ากลวั ไม่เฟรนลี ่ท�าทกุ
อย่างให้ดูยุ่งยาก ต้องมีครูแนะแนว หรือใครสักคนมาบอก
ว่าเป็นแบบน้ีนะ ท้ังๆ ที่ตัวมันเอง ควรท�าให้เข้าใจได้ง่าย 
แล้วพอเรากลัว จูนเลยสอบอันน้ี สอบอีกหลายอย่าง แต่
จนูดนัเอาอนัท่ีประกาศผลอนัแรก เหมอืนได้ท่ีเรยีนแล้วจบ
เลย ไม่รูค้นอืน่เกิดเหตุการณ์แบบนีห้รอืเปล่า มนัเป็นความ
กลวั ว่าจะไปพลาดทีห่ลงั เลยเลอืกอนัทีเ่ซฟกับเรา แต่อาจ
ไม่เหมาะกับเราที่สุด 

จูนอยากให้ระบบง่ายกว่าเดิมมากๆ ถ้าเป็นประเทศ
ในแถบยุโรป เขาจะสอบตรง โดยที่ทางมหาวิทยาลัย หรือ
ทางคณะจะบอกเลยว่าถ้าคณุอยากเข้าคณะนี ้ต้องท�าแบบ
นี้นะ ซึ่งพอมันเป็นส่วนกลางมากๆ ท�าให้เด็กกลัว แล้วไป
โฟกัสกับเรือ่งทีไ่ม่ใช่ตวัเองเยอะไปหน่อย จะเกิดเหตกุารณ์
ที่เราเลือกสิ่งท่ีเข้าได้ แต่เราไม่ได้เลือกสิ่งที่เราชอบ  
ซึ่งจูนว่า ถ้าจะปรับ ต้องมาจากรากฐานระบบสอน  
ต้องสอนเลยว่า ชอบอะไร อยากเรียนอะไร ให้มันรู้กันไป  
เห็นภาพตัวเองไปเลย เราจะได้โฟกัสถูกจุด จะได้ไม่เสีย
เวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์      
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อ.ปิง ดาว้องก์

ผ่าระบบสอบเข้าทกุยคุสมยั
กบั อ. ปิง ดาว้องก์

ระบบ TCAS หรือแมวเหมียวสามตัว

เด็กมักกังวลว่าจะอ่านหนังสือไม่ทัน

มีทางเลือกเยอะๆ ก็ใช่ว่าจะดี

เคล็ดลับการเรียน คือเรียนด้วยอินเนอร์ 

ย้อนอดีตกับระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ชีวิตช่วงนี้มันหวาดเสียวว่าจะติดไม่ติด มันคือการ
เปลี่ยนผ่านชีวิต ทุกวันน้ีคือเอ็นทรานซ์ แต่เขาเปลี่ยนชื่อ
ให้มันดูดีข้ึน ใหม่ขึ้น แต่ความจริงก็เป็นการคัดเด็กเข้า
มหาวิทยาลยั ตอนน้ีเรยีก เหมยีว เหมยีว เหมยีว สามเหมยีว 
TCAS แมวสามตัวไง เรียกแบบนี้เด็กจะได้ไม่เครียด 

สมัยก่อนระบบเอ็นทรานซ์เลือกได้ 6 คณะ สายวิทย์
ก็สอบฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เลข ภาษาอังกฤษ สายศิลป์ก็ภาษา
ไทย สังคม เลข ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 แต่เขาเห็นว่า
เด็กที่เรียนหมอพูดไม่เป็น สื่อสารไม่ได้ เขาเลยบังคับให้
เด็กวิทย์สอบวิชาสามัญ 1 คือภาษาไทย และสังคม ขณะ
ที่สายศิลป์ก็ไม่รู ้เรื่องราวของร่างกาย วิทยาศาสตร์เลย  
ก็บังคับให้สอบวิทย์ เรียกว่าสามัญ 2 ก็ด�าเนินมาเรื่อยๆ 

จนถึงรุ่นปี 2540 ก็เกิดปัญหาว่าเด็กชอบสอบเทียบ 
ไม่ตั้งใจเรียนในห้อง เด็กรู ้สึกว่าเขาอ่านหนังสือเองได้  
อยู่ ม. 4 ก็สอบเทยีบเท่า ม.5 แล้วพอไปสอบเข้ามหาวิทยาลยั 
ก็เหมอืนโตเรว็เกินไป ขาดวุฒภิาวะ เขาเลยยกเลกิสอบเทยีบ 
แล้วใช้ GPA ให้เด็กตั้งใจเรียนในห้องตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  

จากนั้นเขาก็คิดว่าท�าไมถึงเอาการสอบครั้งเดียวมาตัดสิน
ชีวิตเด็ก เขาเลยจัดสอบ 2 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม และ
มีนาคม เปลี่ยนจากเอ็นทรานซ์มาใช้ค�าว่าแอดมิชชัน

พอเริ่มปี 2549 ก็อยากจะวัดว่าแต่ละโรงเรียน
มาตรฐานเท่ากันไหม ก็เลยสอบ O-NET แล้วก็มี A-NET 
เดก็รบัภาระมากขึน้ แล้วกม็ปีญัหาเดก็วทิย์เรยีนเยอะมาก  
ท�าให้เขาต้องเปลี่ยนเป็น GAT PAT 

เดก็ส่วนใหญ่จะกังวลว่าอ่านหนังสอืไม่ทัน แล้วก็ชอบ
อ่านเว็บไซต์ท่ีป่ันกระแส โดยไม่คดิว่าเดก็จะกังวลหรอืเปล่า 
เช่น กระทูถ้ามว่า สอบวิชานีไ้ด้เท่าไหร่ ก็มกัลงคะแนนสงูๆ 
ข่มกัน เดก็ท่ีไปอ่าน สดุท้ายก็จะกังวลว่าเราจะตดิหรอืเปล่า  
แต่จะบอกว่าอย่าไปกังวล อย่าไปอ่านพวกปั่นกระแส  
การรู้ข้อมูลมากไปก็ไม่ดี รู้น้อยไปก็ไม่ดี ต้องรู้แบบพอดีๆ

ของพ่ีมีสอบครั้งเดียว สนามเดียว วัดกันไปเลย แต่
สมัยนี้พอมีทางเลือกเยอะๆ ท�าให้เด็กสับสน  อะไรที่เยอะ
มากไป อย่าคิดว่าดีนะ ให้ทางเลือกมากๆ เขาอาจไขว้เขว 
เลือกทางผิดหมดเลย คนเราให้ทางเลือกแบบพอดีๆ อย่า
ให้โอกาสเด็กเกินไปจนกระท่ังเด็กงง ท่ีจริงการท�าระบบ
เข้ามหาวทิยาลยัต้องให้ผูป้กครอง หรอืตวัเดก็เข้าใจได้ง่าย  
ให้เขามีสมาธิกับเรื่องที่เขาจะเลือกจริงๆ ดีกว่า 

สิ่งส�าคัญส�าหรับการเรียน คือการเรียนด้วยอินเนอร์ 
ถ้าเราไม่มีอินเนอร์ ไม่ส�าเร็จหรอก มันจะอยู่แค่ภายนอก
เปลือกนอก ให้เอาตัวตนออกมาเรียน รู้เรื่องก็บอกว่ารู้
เรื่อง ไม่รู้เรื่องก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจก็บอกไม่สนใจ 
อย่าโกหกตัวเอง ถ้าเรากล้ายอมรับความจริง เผชิญความ
จริง เราจะประสบความส�าเร็จ เพราะเรารู้จักตัวเองแล้วว่า  
เรารู้เรื่อง หรือเราไม่ชอบอะไร       
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มันไม่มีใครสามารถ
ก�หนดเส้นทางชีวิต
ได้เป๊ะสุดขนาดนั้น 
ระหว่างทางมันมีเรื่อง
ที่เราคุมไม่ได้เกิดขึ้น

จูนจูน - พัชชา พูนพิริยะ

อ.ปิง ดาว้องก์

การรู้ข้อมูลมากไปก็ไม่ดี 
รู้น้อยไปก็ไม่ดี  
ต้องรู้แบบพอดีๆ
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เมื่อถึงทางแยกท่ีต้องเลือก...พ่อแม่คือคนส�าคัญที่จะช่วยคิดช่วยตัดสินใจ ซึ่งบางครั้งอาจกลายเป็นการบังคับ 
แม้จะมาจากความหวังดีก็ตาม แต่ถ้าเราตัดสินใจเลือกตามเส้นทางท่ีพ่อแม่เลือกให้ทั้งท่ีเราไม่ถนัด อนาคตข้างหน้า
อาจไม่สวยงามอย่างที่คิดไว้ แล้วถ้าเราอยากจะเลือกทางเดินต่างจากที่พ่อแม่ก�าหนด เราจะมีวิธีพูดคุยกับท่านอย่างไร 

เพ่ือเสรมิความมัน่ใจให้กับน้องๆ ก่อนเลอืกเส้นทางสูม่หาวิทยาลยั ครเูงาะ - รสสคุนธ์ กองเกต ุครสูอนการแสดง
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และพิธีกรมากความสามารถอย่าง จอห์น - วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ 
ที่ก�าลังเจอปัญหาพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันอยู่ในตอนนี้  

พ่อสั่ง แม่สั่ง
อนาคตฉันบังคับกันไม่ได้
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ครูเงาะ – รสสุคนธ์ กองเกตุ

ความเชื่อใจสร้าง 
‘ครูเงาะ’

ปรับอารมณ์แล้วใช้เหตุผลเวลาต่อรอง

ความเชื่อใจเกิดจากสิ่งที่ท�ให้เห็น  

ออกไปหาความส�เร็จให้ตัวเอง 

ทางที่พ่อแม่เลือกให้รับไม่ได้จริงหรือ?

อย่าน�ไม้บรรทัดชีวิตของตัวเองใช้วัดลูก

ครโูชคดท่ีีไม่ถูกท่ีบ้านบงัคบัให้เรยีน เพราะเชือ่มัน่ใน
ตัวเรา เวลาจะคุยกับพ่อแม่เพ่ือต่อรองอะไรก็ตามครูจะมี 
ตัวชี้วัด 3 อย่างคือ ไม่เดือดร้อนตัวเอง ไม่เดือดร้อนผู้อื่น 
และไม่เดือดร้อนสังคม จะเช็คตรงน้ีก่อน ขาดไปแม้แต่
ข้อเดียวไม่ได้ ครูจะใช้เสียงต�่าเวลาพูด และพูดให้ช้าที่สุด 
พยายามหาข้อดี พูดอย่างมีเหตุผล  แต่ในสถานการณ์ท่ี
คนก�าลงัมอีารมณ์ ต้องจดัการเรือ่งอารมณ์ให้พ่อแม่ใจเย็น
ก่อน ถึงจะพูดคุยด้วยเหตุผล จะท�าให้เขาหยุดฟังมากกว่า 
อันนี้เป็นจิตวิทยาที่ต้องเข้าใจมนุษย์

พ่อแม่จะเชื่อใจเราเมื่อเห็นว่าเราน่าเชื่อใจ ครูรักการ
ท�ากิจกรรม และครูก็สามารถท�าสิ่งที่รักคู่กับการเรียนไป
ด้วยได้  ครูท�ากิจกรรมมาตั้งแต่เด็ก ร้อง เต้น เล่นละคร 
เขียนบท ครูก็เรียนได้เกรดค่อนข้างดี ไม่ใช่เพราะหัวดี  
แต่ตอนเรียนต้ังใจ ไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือแบบบ้าคลั่ง  
แค่ตอนเรยีนสมาธิไม่ลอยไปไหน อยูกั่บสิง่ท่ีเรยีน กลบับ้าน
ก็ไม่ได้ทบทวน พอใกล้สอบต้องมีการแบ่งเวลาเพ่ืออ่าน
หนังสือสอบ จ�าไว้ว่าคนเรามีเวลาเท่ากัน ท�าไมคนอื่นเขา
ประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ ขณะที่อีกคนหนึ่งไม่ประสบ
ความส�าเร็จ เพราะเขาใช้เวลาไม่เป็น

ความส�าเร็จท่ีท�าให้คนอื่นเห็นไม่ใช่แค่ได้เกรดดี  
ท่ีผ่านมาพวกเราชอบมองในสิ่งที่มันง่ายๆ มองแค่เกรด
เพราะมันเป็นมาตราวัดที่ง่ายดี คนที่ประสบความส�าเร็จ
ไม่ได้เก่ียวกับเกรด แต่เขาฝึกฝนมากกว่า ชัดเจนในส่ิงท่ี
ต้องการจะเป็น และเรียนรู้มากกว่าคนอื่นๆ นั่นต่างหาก
ทักษะที่ท�าให้คนนั้นประสบความส�าเร็จจริงๆ แล้วเราจะ
เป็นอะไรดีล่ะถึงประสบความส�าเร็จ  ออกไปท�าเยอะๆ สิ  
ก่อนทีจ่ะเป็นครเูงาะ ครเูคยเป็นแดนเซอร์เต้นตามรายการ
ทีวี อ่านข่าว เป็นดีเจ ท�าพีอาร์ ท�ามาหมดแล้ว ฉะนั้นอย่า
ไปกลัวที่จะเริ่มใหม่ 

มีเด็กคนหน่ึงถามครูว่า ผมเรียนเก่ง พ่อแม่อยากให้
เป็นหมอ แต่ผมอยากเรยีนนเิทศศาสตร์ ผมควรท�าอย่างไรดี  
ครูตอบให้ไม่ได้ แต่เอาจริงๆ ทางท่ีพ่อแม่เลือกให้เรารับ
ไม่ได้จริงหรือเปล่า ถ้าเรียนหมอแล้วรู้สึกจะเป็นจะตาย
เลยไหม ทรมาน แย่มากในชีวิต ถ้าเป็นอย่างนั้น แสดงว่า
เราก�าลังเบียดเบียนตัวเอง ก็ไม่ต้องเรียน แต่ถ้าก็เรียนได้  
ไม่ได้เบยีดเบยีนตวัเอง หน�าซ�า้เราก�าลงัเปิดทางเลอืกให้กับ
ตัวเองมากขึน้ เพราะในชวิีตจรงิ หมอโอ๊ค (สมทิธ์ิ อารยะสกุล)  
เรียนจบแพทย์ แต่เขาก็ท�างานนิเทศไปด้วย ส่วนคนที่จบ 
นเิทศน่ะไปเป็นหมอไม่ได้ ฉะนัน้ถ้าเราสามารถท�าได้ท้ังสอง
อย่างก็จะเป็นเรื่องดี  

บทบาทของพ่อแม่ก็ต้องระวังเหมือนกัน อย่าเอา
ไม้บรรทัดชีวิตตัวเองวัดลูก ลูกคุณอาจมีศักยภาพ อาจ 
กล้าหาญกว่าตอนพ่อแม่เป็นเด็กก็เป็นได้ ย่ิงกว่านั้นใน
โลกเรามี ‘เพลี้ยความฝัน’ อยู่เยอะ ขณะที่เราออกต้นกล้า
ความฝัน พวกเพลี้ยก็มาพูดว่า แกท�าไม่ได้หรอก แทะเล็ม 
ชี วิตเราไปเรื่อยๆ แต ่สิ่งส�าคัญ ถามตัวเองก ่อนว ่า  
เราชัดเจนกับตัวเองหรือยัง เพราะไม่มีใครชี้น�าเราได้ถ้า
ชดัเจนกับตวัเองมากพอ  ถ้าเราชอบอะไรแล้วไม่ได้ท�าสิง่นัน้  
ข้างในตัวเราจะเหมือนตายทั้งเป็น เหมือนครูรักการแสดง  
ถ้าเรยีนอย่างเดยีวจนไม่ได้ท�าสิง่ทีร่กั ข้างในมนัจะแห้งเหีย่ว 
อย่าลืมว่าโลกน้ีไม่มีใครบังคับเราได้ยกเว้นเราจะอนุญาต  
ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะไปโทษใครไม่ได้เพราะเราอนุญาตให้
เขาชี้น�าทางเราเอง      
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จอห์น – วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

อิสระเมื่อถึงเวลาแบบ 
‘จอห์น วิญญู’

มกีฎ มอีสิระ กตกิาบ้านลกูครึง่จีน - อเมริกนั

อิสระหลังอายุ 15 

ฟังค�แนะน�แต่ท�ตามหัวใจ 

ต้องพิสูจน์ตัวเอง

พ้ืนฐานครอบครัวผมพ่อกับแม่เป็นอาจารย์ พ่อเป็น
คนจีน ส่วนแม่เป็นอเมริกัน ย้ายมาสอนหนังสือที่เมืองไทย 
วิธีการสอนเลยจะแตกต่างกัน พ่อเข้มงวดมาก ส่วนแม่เปิด
กว้าง แสดงความเห็นได้แต่ต้องรับผิดชอบความเห็นด้วย  
ที่บ้านจะมีกติกาว่าตั้งแต่ลูกโตมาถึงอายุ 15 ปี ต้องอยู่ใน
กฎเกณฑ์ที่พ่อแม่วางไว้ เช่น ต้องท�างานบ้าน อ่านหนังสือ 
หรือท�ากิจกรรมอะไรพ่อแม่จะวางแผนไว้ให้หมด แทบทุก
อย่างเป็นวิชาการมาก อายุ 5 ขวบ ต้องเริ่มคัด ก - ฮ ส่งพ่อ
ในช่วงปิดเทอม ต้องอ่านหนังสือให้แม่ฟังอย่างน้อยวันละ  
1 ชั่วโมง พอโตขึ้นต้องเขียนเรียงความวันละ 1 หน้า โตขึ้น
มาอกีเขียน 2 หน้า ต่างจากเพ่ือนท่ีช่วงปิดเทอมจะไปเท่ียว
ท�ากิจกรรมกัน เราก็ให้เกียรติกติกาของบ้านนะ พ่อขอให้
เชื่อวิจารณญาณของเขาก่อนในช่วงอายุนี้ เพราะเขาเคย
ผ่านมาแล้ว เขาเชือ่ว่าสิง่น้ีเป็นสิง่ท่ีดท่ีีสดุส�าหรบัลกู ผมอยู่
ในกติกาของบ้านจนถึงอายุ 15 ก็เป็นอิสระตามที่ตกลงไว้ 

พออายุ 15 ปี ท�าบัตรประชาชนเป็นพลเมือง มีสิทธิ์
คิดอะไรเป็นของตัวเอง หลังจากเป็นพลเมืองในบ้านต้อง
เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอด 15 ปี ชีวิตผมอิสระอยากตัดสินใจ
ท�าอะไรท�าได้หมดเลย เหมือนเด็กต่างประเทศที่พออายุ 

ตอนเลือกคณะที่จะเรียนในช่วงมหาวิทยาลัย พ่อไม่
ได้บังคับ แต่พยายามใช้ค�าพูดอย่างมีอิทธิพล “น่ีรู้เปล่า  
ถ้าเรียนกฎหมายเราไปเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการมันดี
นะ ได้รับความเคารพในสังคม เงินเดือนโอเค สวัสดิการดี  
ดูอย่างพ่อเป็นข้าราชการก็ดูแลลูกๆ 4 คนได้” พ่อพูด 
อย่างน้ีตั้งแต่ผมประมาณ 6 ขวบ หรือให้ดูหนังเรื่อง   
A Few Good Men แล้วชมว่า ทนายความอย่าง ทอม ครูซ  
ในเรื่องเท่ ถ้าลูกเป็นทนายมันจะเท่จริงๆ พ่อพยายามป้อน
ข้อมูลแนวน้ีมาโดยตลอด ส่วนแม่จะไม่บังคับ บอกแค่ว่า
แล้วแต่ เหมือนเขาปล่อยให้เราเรียนรู้เองว่าอยากจะท�า
อะไร สุดท้ายผมเลือกเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการ
แสดงและก�ากับการแสดง

สิง่ทีท่�าให้ผมตดัสนิใจว่า อยากจะเรยีนอะไร ส่วนใหญ่ 
เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือท�าด้วยตัวเอง ผมไม่รู้ว่า
ครอบครัวอื่นเขามีอิทธิพลในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัย
ของลูกมากขนาดไหนนะ แต่ถ้าครอบครัวไม่เห็นด้วยใน
สิ่งที่เราเลือก เหตุและผลเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การที่รับฟังกัน
ทั้งสองฝ่าย พ่อแม่ฟังลูก ลูกฟังพ่อแม่ เจอกันคนละคร่ึง
ทางเป็นเรื่องดีที่สุด  

ในฐานะทีผ่มท�าบรษิทั และเคยท�างานกับบรษิทัระดบั
โลกมาแล้ว อยากบอกว่าความส�าเร็จของคนเราไม่ได้ขึ้น
อยู่กับเกรดอย่างเดียว ความสนใจอื่นๆ นอกห้องเรียนเป็น
สิ่งที่ต้องนับเข้าไปด้วย มาตรฐานเดิมสมัยพ่อแม่อาจใช้ 
ไม่ได้กับยุคของลูก แต่ก่อนอยากให้ลูกเป็นข้าราชการ 
เพราะสวัสดิการดี แต่เดี๋ยวนี้มีอาชีพมากมายที่ดีไม่ใช่ว่า
ต้องรับราชการเท่านั้น สิ่งส�าคัญต้องถามตัวเองว่า ชัดเจน
หรือยังว่านี่คือสิ่งที่เราชอบจริงๆ      

15 สามารถออกไปท�างานพิเศษได้ ท�ากิจกรรมนอกบ้านได้ 
ช่วงเวลานัน้เริม่ท�างานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา ผมรูว่้าจรงิๆ 
พ่อไม่ค่อยโอเคนะ เพราะเขาอยากให้ท�าอย่างอื่นมากกว่า 
แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร
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ไม่มีใครชี้น�เราได ้
ถ้าชัดเจนกับตัวเอง
มากพอ

ครูเงาะ – รสสุคนธ์ กองเกตุ

จอห์น – วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

มาตรฐานเดิม สมัย
พ่อแม่อาจใช้ไม่ได้
กับยุคของลูก
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ท�อย่างไรให้สุดแนว
การพบแนวทางหรอืตวัตนทีช่ดัเจนของตวัเองไม่ใช่เรือ่งบงัเอญิเสมอไป การออกค้นหาจะท�าให้เราค้นพบตวัเองได้

แน่นอนกว่า จะช้าหรือเร็วอาจไม่ใช่สาระส�าคัญเท่ากับได้เริ่มค้นหาหรือยัง? 
การเริ่มต้นค้นหาสิ่งที่ซ่อนเร้นภายในตัวเราอาจจะพบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ส�าหรับ ย้ง - ทรงยศ  

สุขมากอนันต์ ผู้ก�ากับมากความสามารถกลับมองว่าเป็นเรื่องดี เช่นเดียวกับ ม๊าเดี่ยว - อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ ที่วันนี้
ก้าวไปเป็นดีไซเนอร์ระดับอินเตอร์ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ก็ต้องพบกับความกดดันมาไม่น้อย
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ย้ง – ทรงยศ สุขมากอนันต์

ล้มเหลวเพื่อเดินต่อ 

ลองจนกว่าจะเจอความชอบ 

ล้มเพื่อเรียนรู้  

ทัศนคติส�คัญกับการใช้ชีวิต  

บอกตัวเองเสมอ...ต้องไม่หยุดเดิน 

อยากไปไหน? หาเป้าหมายให้เจอ

พ่ีว่าความชอบมนัเป็นเรือ่งของช่วงวัยด้วย ตอนเด็กๆ  
ก็ยังไม่รู้หรอกว่าชอบอะไร จนได้ไปช่วยเพ่ือนท�าหนังสั้น 
เริ่มรู้สึกว่าการท�าหนังสนุก เราเห็นแค่บทท่ีเป็นตัวหนังสือ 
พอมาประกอบกันกับนักแสดงจนเป็นหนังออกมาฉาย 
ท�าให้คนดูสนุก หัวเราะ ร้องไห้ไปกับมันได้ เลยรู้สึกว่า
หนังมันมีเสน่ห์ พอเรียนจบก็ได้มาท�างานโฆษณา วันหนึ่ง
พี่ที่บริษัทบอกว่า ถ้าอยากมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า ต้อง
พัฒนาตวัเองเป็นผูก้�ากับ เราเริม่รูส้กึว่าต้องลองท�าหนงัสกั
เรือ่ง เพ่ือพิสจูน์ตวัเองว่าเป็นคนเล่าเรือ่งได้ จนได้มาท�าหนัง
สั้นเรื่องหนึ่ง เรารู้สึกเลยว่ามันสนุกจริงๆ การลองท�าอะไร 
แล้วรูว่้ามนัไม่ใช่ ถือเป็นการตดัตวัเลอืกไปอกีหนึง่เรือ่ง มนั
ไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าค้นพบว่านี่เป็นสิ่งที่เราชอบ ก็ต้อง
ใช้ชีวิตกับมันไปอีกนาน

น้องส่วนใหญ่จะถามว่า อยากท�างานและประสบ
ความส�าเร็จแบบพ่ี พอเจอค�าถามแบบน้ีบ่อยๆ เลยกลับ
มาถามตัวเองว่า ตอนนั้นเราใช้วิธีอะไร ก็ค้นพบว่าไม่มีวิธี 
แล้วกลับมาถามตัวเองต่อว่า แล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไง อาจ
เป็นเพราะเป็นคนชอบทดลองท�าอะไรเยอะๆ ไม่ชอบอยู่นิง่ 
พอรูส้กึอยากกล็กุข้ึนมาท�ามนั จะไม่พยายามเก็บมนัไว้แค่
ในหัว ถ้าเก็บไว้ในหัวแล้วอดึอดัต้องลองลกุขึน้มาท�า พอท�า

จริงๆ พ่ีล้มเหลวมาเยอะมาก สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครั้งแรกก็ไม่ติด ครั้งที่สองก็ไม่ติด ท�าหนังคนเดียวครั้งแรก
เรื่อง เด็กหอ เข้าฉายในห้องผู้บริหารก็ถูกวิจารณ์เละเทะ 
แต่คนทั่วไปจะเห็นในมุมที่ประสบความส�าเร็จ เวลาท�า
อะไรแล้วล้มเหลวถือเป็นก้าวย่างส�าคัญในชีวิตของตัวเอง
เหมือนกัน เพราะการเจ็บหรือล้มครั้งนั้นท�าให้เราได้เรียนรู้ 
และกลัวการล้มครั้งหน้า ซึ่งจะท�าให้เราระมัดระวังมากขึ้น

ทัศนคติในการใช้ชีวิตส�าคัญมาก แค่เราคิดต่างชีวิต
เปลี่ยน มีครั้งหนึ่งเอ็นทรานซ์ไม่ติด ตอนนั้นเพ่ือนทั้งกลุ่ม
ติดหมด  เรารู้สึกเหมือนชีวิตพัง วันที่ไปรับใบประกาศ
ที่โรงเรียนมีความรู ้สึกว่าอยากไปหลบอยู ่ตามซอกตึก  
พอกลับมาบ้านเก็บตัวอยู่ในห้อง เปิดเพลงเศร้าๆ ร้องไห้ 
กระท่ังวันหนึ่งชีวิตต้องเดินต่อละ เพราะถ้ามัวแต่ร้องไห้
ต่อไปจะไม่มท่ีีเรยีน เลยพยายามลกุขึน้มาท�าชวิีตตวัเองให้ 
ดขีึน้ ถึงได้ไม่ดเีท่าเพ่ือนในตอนน้ันก็ไม่เป็นไร สดุท้ายสอบ
ติดนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ตอนเอ็นทรานซ์ครั้งที่สาม

เคยกลับมาถามตัวเองว่า ถ้าตอนจบ ม.6 แล้ว 
เอ็นทรานซ์ติดคงไม่ได้ท�าหนังเรื่องแฟนฉัน เพราะคงไป
เป็นวิศวกร นักบัญชี เราเลยได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่เจอความ 
ล้มเหลวแล้วยังไม่หยุดเดิน ไม่ยอมแพ้มนั พยายามท�าสิง่ดีๆ  
ให้ตวัเองไม่ว่าจะเป็นทางใด เพราะถ้าพยายามท�าในสิง่ทีด่ี 
ไม่มีทางท่ีจะเป็นสิ่งไม่ดี สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ‘ทัศนคติ’ เมื่อ
เจอปัญหาแล้วมองเป็นปัญหา มากกว่าจะมองเป็นโอกาส 
เดก็หลายคนบ่นว่าไม่ได้รบัโอกาส หรอืทางบ้านไม่มเีงนิ น่ัน
เพราะทัศนคติของเรามองว่าฐานะทางบ้านเป็นปัญหามัน
ก็จะเป็นปัญหา แต่ถ้ามองว่ามันเป็นโอกาสให้เรามีความ
พยายามกว่าเพื่อน ทัศนคติแบบนี้จะพาโอกาสดีๆ เข้ามา
ในชีวิตเอง        

แล้วรูส้กึว่าไม่เหน็ชอบเลย ก็ตดัท้ิงสิง่นัน้ไปเรือ่ยๆ จนเจอสิง่
ทีช่อบ มน้ีองๆ มาถามว่า ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็ 
มนัเป็นสิง่ท่ีไม่มใีครตอบได้ เพราะความส�าเรจ็แต่ละคนไม่
เหมือนกัน ดังนั้นขอแค่ให้รู้ว่า ปลายทางอยากไปไหน เรา
จะพยายามหาทางไปจนได้ 

31

TK park เปิดต�ำรำวิชำ แนะให้แนว



ม๊าเดี่ยว – อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ

อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาส�หรับ
ม๊าเดี่ยว 

ความส�เร็จเริ่มจากไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่ชอบ

สร้างตัวตนจากสื่อออนไลน์ 

ก�ลังใจส�คัญคือครอบครัว 

สิ่งที่ท�เล่นๆ อนาคตอาจเป็นความยิ่งใหญ่ เริ่มต้นสิ่งที่ใช่แล้วพิสูจน์ให้ใครๆ เห็น  

ความโชคดีคือครอบครัวรู้ว่าเราอยากท�าอะไรก็ให้
ลองท�าก่อน จะไม่ตัดสินว่า สิ่งน้ันเป็นสิ่งท่ีผิดหรือถูก คือ
อยากท�าให้ท�าเลย แต่เราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบสิ่งนั้น 
จดุเริม่ต้นท่ีท�าให้ชอบแฟชัน่มาจากตอนเดก็ๆ เป็นคนชอบ
ทุกอย่าง พ่อเป็นช่างไม้ก็ลองท�ากับพ่อ อยากร้องเพลงก็
ไปร้อง จนวันหน่ึงเราเข้าไปในร้านตัดผมช่วงน้ันอยู่เตรียม
อนุบาล ไปน่ังรอตัดผมแล้วไปเห็นหนังสือแฟชั่น เราเห็น
แล้วรูส้กึว่าใช่ มนัดงึดดู พอเปิดเหน็ชดุในนิตยสารแล้วเกิด
ความคิดว่าชุดน้ีสวยจังเลย เขาท�ายังไงให้องค์ประกอบ
ภาพสวยอย่างน้ันได้ ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง  
ผ้าตามตลาดนัดสามารถน�ามาท�าได้ไหม

พอรูต้วัแล้วว่าชอบแฟชัน่ก็ขอแม่ซือ้ตุก๊ตาบาร์บี ้จรงิๆ 
ไม่ได้อยากได้ตุ๊กตา แต่อยากได้ชุด ซื้อผ้ามาเย็บให้ตุ๊กตา
บาร์บี้ใส่ สมัยน้ันตอนออกมาจากห้องน�้า ผ้าขนหนูท่ีนุ่ง
จะพันออกมาเป็นชุดราตรี แล้วเดินแฟชั่นโชว์ให้พ่อแม่ดู  
ทุกคนในบ้านสนุกกับสิ่งที่เราท�ามาก พ่อแม่ชอบและยินดี
ที่ลูกจะเป็นอะไรก็เป็น แต่อุปสรรคก็มีเหมือนกัน ญาติพ่ี
น้องไม่อยากให้ท�าอาชีพที่เขาไม่คุ้นเคย และไม่เคยได้ยิน
มาก่อน พวกเขาอยากให้เป็นพยาบาล หมอ หรอืคร ูซึง่เป็น
ความฝันเหมอืนๆ กับทุกครอบครวั แต่บอกเลยว่า หนไูม่ท�า 

เฟซบุ๊กเป็นช่องทางท่ีเราใช้เผยแพร่งาน เพราะสื่อ
อื่นๆ มันแพงมาก เฟซบุ๊กเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถเอาตัวเอง
ไปแสดงความสามารถผ่านสือ่นัน้ได้ เป็นสือ่ท่ีทกุคนเข้าถึง
ได้ เราเริม่จากไปค้นเสือ้ผ้าในตู ้เพราะทางบ้านไม่ใช่คนรวย 
เลยพยายามประยุกต์สิ่งต่างๆ มาท�าเป็นชุด อย่างใบตอง
ที่มีอยู่ในบ้าน หรือกระทะ สิ่งที่หยิบมาท�าเป็นอันแรกใน
บ้านคือมุ้ง ตอนถ่ายภาพก็มีพ่อช่วยถ่าย แล้วโพสต์ภาพ
แฟชั่นลงในเฟซบุ๊กเรื่อยๆ ก็มีคนมาติดตามทั้งที่เราไม่ได้ม ี
ชุดสวยๆ ใส่เหมือนคนอื่น แต่ก็มีการต่อต้านมาตลอด
เหมอืนกันว่าเราเป็นคนบ้า เราก็รบัฟังนะถ้าตเิพ่ือประโยชน์ 
เราได้ปรับปรุงตัวเอง ส่วนคนท่ีติมาเพราะอารมณ์เราจะ
ไม่สนใจ

ครอบครัวคือสิ่งส�าคัญส�าหรับเรา พอเราออกไป 
นอกบ้าน ไม่ว่าใครจะด่าว่ายังไง เรามีครอบครัวที่อบอุ่น
เป็นหลัก กลับไปบ้านเป็นเหมือนได้ชาร์จพลังให้กับเรา  
พอออกจากบ้านก็เลยมีภูมิคุ้มกันท่ีดีไปด้วย เวลาถูกว่า 
เราไม่เคยรู้สึกแย่ เราเป็นคนที่คิดบวกมาตลอด เราส่อง
กระจกทุกเช้า มีแต่ชมตัวเองว่าสวยขึ้น อย่างวันน้ีรถติด  
เราก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ซึ่งคุณตาจะสอนเสมอว่า  
ความทุกข์เป็นอะไรท่ีไม่ดี ไม่ควรเอามาใส่สมองเรา 
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

ตอนน้ันไม่นึกว่าจะประสบความส�าเร็จมาถึงตรงน้ี   
มันเหมือนท�าเล่นๆ แต่สิ่งที่ได้รับทุกวันน้ีมันเกินความ 
คาดหมายที่เด็กคนหนึง่ที่เป็นกะเทยได้รับ มันยิ่งใหญ่มาก  
ได้รบัทุนการศกึษา ได้ท�างานกบัคนทีเ่ราเหน็ในทวี ีอนาคต
มีความฝันว่าทุกครั้งที่คนไทยเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาต้องมี
แบรนด์เสือ้ผ้าของเราอยู่ในนัน้ ทุกคนจะมสีิง่ทีเ่ก่งและสิง่ท่ี
ชอบ ถ้าถามว่าอยากเรยีนอะไร ให้มองกลบัไปว่าในทกุๆ วัน
เราชอบท�าอะไร เราเก่งอะไร ถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยตรง
กับคณะไหนบ้าง แล้วท�าเป็นอาชีพให้ส�าเร็จ  

หนูไม่ท�าในสิ่งท่ีเครียดและไม่มีความสุข เลยพยายามท�า
สิ่งท่ีชอบ พิสูจน์ให้เห็นว่าแฟชั่นสามารถท�าเป็นรายได้ได้ 
เป็นอาชีพในอนาคตได้
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การลองท�อะไร 
แล้วรู้ว่ามันไม่ใช่  
ถือเป็นการ
ตัดตัวเลือก
ไปอีกหนึ่งเรื่อง

ย้ง – ทรงยศ สุขมากอนันต์

ม๊าเดี่ยว – อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ

อนาคตมีความฝัน
ว่าทุกครั้งที่คนไทย
เปิดตู้เสื้อผ้าออกมา
ต้องมีแบรนด์เสื้อผ้า
ของเราอยู่ในนั้น
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เอาล่ะสิ! หลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเปลี่ยน
มาใช้ระบบ TCAS ที่พิเศษกว่าระบบการสอบที่ผ่านมา  
เพราะเราสามารถยืน่ Portfolio ไปยังคณะและมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการตั้งแต่การสอบรอบแรก ถ้า Port ไหนโดดเด่น 
เข้าตาคณะกรรมการ ก็แปลว่าเราจะมท่ีีน่ังในมหาวิทยาลยั
โดยท่ีไม่ต้องสอบข้อเขียน งานน้ีท�าเอาเดก็กิจกรรมและเดก็
ที่มีความสามารถพิเศษได้เฮไปตามๆ กัน 

เมือ่ Portfolio กลายเป็นใบเบกิทางสูร่ัว้มหาวทิยาลยั 
ได้อีกช่องทางหน่ึง แนะให้แนวปีน้ีจึงจัดให้มี Workshop  
‘ท�า Port ให้ปังชวีติไม่พงัแน่’ โดยม ีพ่ีปุม้  -  นวัต ศกัดิศ์ริิศิลป์  
และ พ่ีกิมเล้ง - กัญญา อดิศรพันธ์กุล นักออกแบบ 
อสิระ และอาจารย์สอนท�า Portfolio มาให้ค�าแนะน�าว่าท�า 
Port อย่างไรถึงจะปังได้ที่นั่งในมหาวิทยาลัย 

ท� Port ให้ปังชีวิตไม่พังแน่
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3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนท� PORTFOLIO
กอ่นจะเข้าคอร์ส Workshop ท� Port ให้ปัง  

มีเรื่องที่เราจ�เป็นจะต้องรู้ก่อน 3 สิ่ง

  เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร
  ท�าไมอยากท�าอาชีพนั้น
  เราอยากท�างานให้ใคร
  เราอยากจะเป็นอะไร
  อะไรส�าคัญส�าหรับเรา
  อยากท�าอะไรในอนาคต
  เราคือใคร ตัง้สตถิามตวัเองก่อนว่าเรามจีดุเด่นจดุด้อย

อะไรบ้าง ถ้าไม่รูล้องให้เพ่ือนหรอืคนรอบข้างบอก
เรา ถึงจดุเด่นทีเ่ราม ีหรอืจดุด้อยทีเ่ราต้องปรบัปรงุ 
เรื่องที่จะต้องพิจารณาถึงจุดเด่นของตนเองมี
หลายข้อ ท้ังผลการเรยีน ความสามารถด้านภาษา 
วิชาที่ถนัด วิชาที่ไม่ถนัด ความสามารถด้านอื่นๆ 
นอกห้องเรียน ถ้าเรารู ้จุดเด่นของเราก็เตรียม
ข้อมูลให้พร้อม และบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบ

บ่อยครั้งที่ Portfolio ปังๆ ต้องตกม้าตาย 
เพราะเลือกรูปแบบการสื่อสารไม่ตรงกับคนอ่าน 
ลองศึกษาดูสิว่า คนที่อ่าน Port ของคุณคือใคร  
รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร การท�า Portfolio ส�าหรับ
น้องๆ ท่ีใช ้ประกอบการเข ้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยแบบโควตา หรือการสอบคัดเลือกเข้า
บางคณะ Portfolio จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
แสดงศักยภาพที่เรามีอยู่ในระยะเวลาอันสั้น

ลองถามตวัเองด ูตอบค�าถามแต่ละข้อให้ได้ เมือ่
พอมองเหน็เป้าหมาย การจะหยิบจบัเรือ่งไหนมาใส่ลง
ใน Port ก็กลายเป็นเรื่องง่ายข้ึน แต่ถ้ายังหาค�าตอบ 
ไม่ได้ไม่ต้องกังวล มวิีธีค้นหาความชอบเพ่ือตอบความ
เป็นตัวเองในหน้าถัดไป

รู้จักตัวเอง 

ชูจุดเด่น 
ลบจุดด้อย

รู้จักคนที่คุณ
จะสื่อสารด้วย

ด้วยหลัก 7 ค�าถาม 

1

2

3
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VISION BOARD 

ปะติดปะต่อความชอบ หาค�ตอบความเป็นฉัน

เป็นค�าถามท่ีเด็กมัธยมไม่น้อยยังสับสน ซึ่งสาเหตุมาจากความคิดท่ีไม่ชัดเจน วิธีหาค�าตอบที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง 
จึงต้องเริ่มจากดึงภาพในสมองออกมา แล้วรวบรวมไว้ใน  ‘Vision Board’ เพราะจุดเริ่มต้นของการท�า Port ให้ดีและ
โดดเด่น สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ รู้จักตัวเอง

“ฉันอยากท�งานอะไร”
“ฉันควรเรียนคณะไหน”
“อาชีพอะไรเหมาะกับฉัน”
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Vision Board คืออะไร
Vision Board คือการน�าสิ่งที่เราชอบ เราสนใจ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม อาจหาภาพมาจาก
นิตยสารต่างๆ มาแปะไว้บนกระดาษ กระดาน หรือ
ฝาผนัง เพ่ือให้ความคิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน ภาพ 
ตวัตนของเราก็จะแสดงออกมาจาก Vision Board นัน้ 

เราจะรู ้จักตัวเองได้ด้วยการหาค�าตอบจาก  
7 ค�าถามนี้

เป้าหมายในชีวิตเราคืออะไร เช่น เราอยากท�า
หรืออยากเป็นอะไร

ถ้าเรายังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไร ดูอนาคตระยะ
ใกล้ก่อนก็ได้

สิง่ท่ีดึงดดูใจให้เราท�าเป้าหมายนัน้

ดูว่าตัวเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง

มองหาคนที่เป็นต้นแบบในชีวิตเรา เอาแนวทาง
เขามาเป็นแบบอย่างมุ่งสู่เป้าหมาย

เมือ่เราม ี5 สิง่ทีก่ล่าวมาแล้ว ต้องมาดวู่า มวีธีิใด
บ้าง ที่จะท�าให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น 

เมือ่เรารูแ้ล้วว่าในตวัมคีวามสามารถอะไร สิ่งท่ี 
ไม่ควรมองข้ามคือ “เรายังขาดทักษะอะไรบ้าง” 
แล้วพัฒนาทักษะนั้นเพิ่มเติม 

GOAL

NEAR FUTURE

PASSION

TALENTED

IDOL

HOW TO

SKILL
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ลงมือท� Vision Board 
ขั้นตอนท�า Vision Board ไม่มีอะไรซับซ้อน เริ่มจาก

หาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารมาหลายๆ เล่ม ตัดรูปภาพ
หรือข้อความสั้นๆ ท่ีแสดงความเป็นตัวเรา ท้ังสิ่งที่ชอบ  
ความฝัน และทักษะในตัว แปะลงในกระดาษ เพราะเมื่อ
น�าสิง่เหล่านัน้มารวมกัน อาจวิเคราะห์ออกมาได้เป็นอาชพี
หรือสิ่งที่เราจะท�าในอนาคตได้ 

การท�า Vision Board ไม่จ�าเป็นต้องเริ่มท�าตอนอยู่  
ม.6 อาจจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัน้ีเลยก็ได้ การจะแปะอะไรลงใน 
Vision Board ให้นึกไว้ว่า “น่ีคืออนาคตท่ีฉนัอยากเป็น” เมือ่
หารูปภาพหรือข้อความใส่ลงไปใน Vision Board ได้แล้ว  

ลองไปน�าเสนอแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆ เพราะการท่ีเราน�า 
Vision Board ไปน�าเสนอให้คนอืน่ฟัง จะเป็นการฝึกให้เรา 
รูจ้กัเล่าเรือ่งของตวัเอง  ซึง่การท่ีเราจะเล่าเรือ่งตวัเองได้นัน้  
แสดงว่าเราจะต้องเข้าใจเป้าหมายของตัวเรา ถือเป็น
วิธีการหน่ึงที่จะท�าให้เรารู้จักการจัดระบบความคิดของ 
ตัวเอง และคนท่ีได้ฟังเขาอาจจะช่วยเราคิดด้วยว่า เรามี 
ข้อเด่นอะไรบ้าง เหมาะสมกับคณะหรืองานแบบไหน  
การเล่าความต้องการของตัวเองให้ผู้อื่นฟัง อาจท�าให้เรา
ได้รับโอกาสและมุมมองความคิดดีๆ ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้
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น้องๆ เริ่มท� 
Vision Board 

ได้เวลาโชว์ผลงาน
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หน้าปกก็เหมือนหน้าตา ที่จะสร้างความประทับใจ
ตั้งแต่แรกพบ มีเคล็ดลับ 5 ข้อที่จะช่วยให้หน้าปกของเรา
น่าสนใจมากขึ้น

1. First Impression ความประทบัใจแรกเป็นสิง่ส�าคญั  
ครั้งแรกท่ีเห็นหน้าปกต้องว้าว! เพ่ือดึงดูดให้หยิบมาอ่าน
ต่อ อาจใช้กราฟิก รูปภาพน�าสายตา หรือจะลองถ่ายภาพ
ตัวเองในชดุอาชพีในฝันก็ดจูะเท่ไม่น้อย สิง่ทีจ่ะลมืไม่ได้คอื
ข้อมูลต้องครบ และสะกดถูกต้อง 

2. Attraction ใส่ความเป็นตัวเองไปในปก เพ่ือใช้
ตัวตนของน้อง ดึงดูดผู้ท่ีอยากท�าความรู้จักให้เขาเปิด  
Portfolio อ่านต่อไป ให้เรามองว่า ‘หน้าปกไม่ใช่เพียง
กระดาษ แต่คือตัวตนของเรา’

3. Basic Information เลือกข้อมูลเด่นๆ มาโปรยหัว
ไว้ท่ีหน้าปก เลอืกเฉพาะจดุเด่นของเราท่ีอยากให้ผูอ่้านรูจ้กั 
หรือน�าผลงานบางอย่างท่ีนอกเหนือจากข้อมูลพ้ืนฐานมา
น�าเสนอ จะช่วยดึงดูดผู้สัมภาษณ์และท�าให้คาดเดาได้ว่า
เราจะเข้าคณะอะไร

4. Simple การน�าเสนอความโดดเด่นก็ต้องอยู่บน 
พื้นฐานของรูปแบบที่เรียบง่าย ดูแล้วสบายตา ปกจะปังก็
ต่อเมือ่เรยีบแต่สวย ไม่ต้องใส่รปูจกุจกิเยอะแยะให้ตาลาย 
ใส่แค่อะไรเด่นๆ และท�าให้ปังก็พอ

5. Easy to Understand ต้องดูแล้วรู้ความหมายที่
จะสื่อชัดเจนโดยไม่ต้องตีความ ไม่ลืมข้อมูลพื้นฐานที่ครบ
ถ้วน และมีการล�าดับความส�าคัญของเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

ส่วนประกอบของ PORTFOLIO

เมือ่รูใ้จตวัเองแล้วว่าเราชอบอะไร เรามดีตีรงไหน และแน่วแน่ว่า “ฉนัจะเข้าคณะน้ีแหละ!” ต่อไปก็โชว์ความสามารถ
ให้คณะกรรมการเห็นว่าเราเหมาะสมจะได้รับการคัดเลือกต้ังแต่รอบแรก ด้วยการลงมือท�า Portfolio ท่ีประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ 

ประวัติย่อ หรือประวัติส่วนตัว เป็นส่วนที่แสดงความ
เป็นมาและคุณสมบัติของตัวเรา ประกอบด้วย 4 อย่าง 

1. Profile ต้องมทัีง้ข้อมลูส่วนบคุคล ทักษะ ข้อมลูการ
ติดต่อ และรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือกรูปได้ 2 แบบ คือ รูป
ทางการที่ใส่ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือรูปที่แสดงความ
เกี่ยวข้องกับคณะที่เราอยากเข้า

2. Education ประวัติการศึกษาควรมีการเรียงล�าดับ
ให้ชดัเจนตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั อาจท�าออกมาในรปูแบบ 
ไทม์ไลน์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

3. Achievement หากมีรูปภาพเก่ียวกับเบื้องหลัง 
ความส�าเร็จต่างๆ ก็อย่าลืมใส่ลงไปใน Port การน�าเสนอ
สิ่งนี้จะท�าให้คณะกรรมการเห็นว่า เรามีประสบการณ์ เคย
สร้างผลงาน หรือเคยฝึกอะไรมาบ้าง โดยใส่ชื่อกิจกรรม 
ต�าแหน่งที่ท�า หรือรางวัลที่ได้ลงไปด้วย 

4. Activity เราสามารถใส่รูปกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
คณะที่อยากเข้า หรือกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น เวิร์คช็อป 
การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ลองหาจุดเด่นและประโยชน์
ของแต่ละกิจกรรมมาน�าเสนอ เพราะจะแสดงให้เห็นถึง
การแบ่งเวลา การรู้จักเข้าสังคม และความรับผิดชอบที่มี
อยู่ในตัวเรา 

ในส่วนของผลงานจะจ�าเป็นส�าหรบับางคณะ เราอาจ
น�าสิ่งที่เราชอบท�า หรือทักษะท่ีเราถนัดมาน�าเสนอ โดย
สร้างออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเลยก็ได้

COVER หน้าปก RESUME ประวัติย่อ

WORK ผลงาน
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รู้ยัง PORTFOLIO ไม่ได้มีแค่รูปเล่ม

นอกเหนือจาก Portfolio ที่เป็นรูปเล่มแล้ว ยังมีรูปแบบของ Port  อีกมากมายให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสม
กับคณะที่อยากเรียน  แถมปัจจุบันยังมีช่องทางออนไลน์ในการสะสมผลงานของตัวเอง เช่น เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เรา
สร้างแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ได้ง่าย สะดวก และสอดคล้องกับยุคสมัย

แฟ้มข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นรูปเล่ม 
โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน เช่น มีหน้าปก 
ประวัติย่อ และประวัติการท�างาน
หรือกิจกรรม ซึ่งเหมาะกับคณะที่เป็น
ทางการ ไม่ต้องการศิลปะมาก แต่ยัง
คงความคิดสร้างสรรค์ไว้

Folder Portfolio Online 

Personal Website 

Clip VDO 

Book

PDF

การรวบรวมข้อมูลเป็นเล่ม คล้ายกับ
แฟ้มข้อมูล แต่มีการดัดแปลงรูปแบบ
ให้เฉพาะทางมากขึน้ เช่น การท�าเป็น
รปูเล่มแบบต่างๆ หรอืวางรปูแบบและ
ล�าดับหน้าด้วยตัวเอง ตามความคิด
สร้างสรรค์

การเก็บรวบรวมรูปภาพไว้ในรูปแบบ
ของไฟล์ เพ่ือความสะดวกต่อการส่ง
ทางอีเมลหรือดูผ่านระบบ Online

การใช้เวบ็ไซต์ท�า Port ส�าเรจ็รปู ซึง่เรา
มอีสิระในการเลอืกรปูแบบและดไีซน์
เอง ปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ให้เลือก
ใช้งาน เช่น Behance.net  ISSUE  
การใช้ Portfolio Online ท�าให้สะดวก
ต่อการเผยแพร่เป็นสาธารณะด้วย
การส่ง URL นอกจากน้ียังสามารถ
อัพเดทได้ตลอดเวลาอีกด้วย

การสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง โดยมี  
URL ที่ เป ็นชื่อท่ีตัวเองตั้ง ท�าให้
สะดวกในการค ้นหาและมีความ
เฉพาะมากข้ึน แต่ผู ้อื่นไม่สามารถ
เข้าไปจัดการไฟล์ต่างๆ ได้ ซึ่งมีทั้ง
แบบให้ใช้ฟรีและแบบเก็บค่าบริการ

การจัดท�าวีดิโอท่ีแสดงความเป็น 
ตัวตน ซึ่งได้รับความนิยมจากคณะที่
เก่ียวกับสารสนเทศ เพราะท�าให้คณะ
กรรมการเหน็ทกัษะชดัเจนมากข้ึน ทัง้
ยังสะดวกต่อการเผยแพร่ในโซเชียล-
มีเดียต่างๆ เช่น Youtube Facebook 
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วางเกมดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 

ถ้าหากเรารู้ว่าคณะที่เราอยากเข้าเรียนชอบ Portfolio รูปแบบไหน จะท�าให้เราสามารถประเมินได้ว่าต้องท�า Port 
อย่างไรคณะกรรมการจึงจะเห็นศักยภาพในตัวเราได้มากและตรงกับความต้องการของคณะนั้นมากที่สุด เพราะฉะนั้น 
เราจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีและตอบโจทย์ที่เขาต้องการให้ได้

มี 4 ข้อควรค�านึงก่อนเริ่มท�า Portfolio ที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าวางเกมดี ก็เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว 

รปูลกัษณ์ทีดู่ด ีและเหมาะสมก็เป็นสิง่ส�าคญั 
เราสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้ 
แต่ก็ต้องดูเรียบร้อยและเข้าใจง่าย

STYLE รูปลักษณ์

ต้องดูว่าคณะกรรมการต้องการ Port จ�านวน 
ก่ีหน้า หรอืส่งภายในวัน เวลาใด โดยเฉพาะเรือ่ง
ของ ‘เวลา’ เพราะถึงแม้เราจะท�า Port ออกมาดี
มากแค่ไหน แต่ถ้าส่งไม่ตรงเวลาก็เท่ากับไม่ได้ท�า

QUALITY จ�นวน

ต้องดวู่า Portfolio รปูแบบใดท่ีคณะกรรมการ
ต้องการ หรอืถ้าทางคณะไม่ได้ก�าหนดไว้ ให้
เราประเมนิว่ารปูแบบใดท่ีเหมาะสมกับคณะ
หรือสายงานที่เราจะยื่น Port

FORMAT รูปแบบ

ข้อมูลใน Port ต้องจัดสรรให้ดีว่าเน้ือหาส่วน
ไหนท่ีคณะกรรมการต้องการมากเป็นพิเศษ เช่น 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เขาจะต้องการดู
ในส่วนของกิจกรรมมากเป็นพิเศษ เพราะจะ 
บ่งบอกถึงการแบ่งเวลา การเข้าสังคม และ
ความรับผิดชอบที่ดี 

CRITERIA สัดส่วน
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5 เทคนิค ท� Port ให้ปัง (ฉบับรวบรัด)

แม้จะไม่มกีฎตายตวัว่า Portfolio จะต้องมขีอบข่ายเน้ือหาใดบ้าง แต่จากการส�ารวจก็พบว่า Portfolio ท่ีดมีลีกัษณะ
ร่วมกันอยู่ 5 ข้อใหญ่ๆ 

วันนี้ถ้ารู้ตัวเองแล้วว่าอยากเรียนต่อคณะอะไร  
ก็เร่งสร้าง Portfolio สะสมผลงานไว้แต่เนิ่นๆ การเสนอ 
Portfolio  ก็เหมือนการท�าข้อสอบรูปแบบหนึ่ง ถ้าเรา
พร้อมก่อน ข้อมูลครบถ้วน และตอบโจทย์ 

ไม่แน่เราอาจจะได้ที่เรียนก่อนใครก็เป็นได้

ถ้าเข้าคณะไหน เนื้อหา หน้าปก ต้อง
บอกเล่าเรื่องราวคณะน้ัน หรืออาชีพที่เรา
สนใจ นอกจากนี้ต้องค�านึงถึงลักษณะของ 
Portfolio ด้วยว่า ควรเป็นรูปเล่มแบบใด 
บางคณะเหมาะกับการน�าเสนอเป็นไฟล์ 
เว็บไซต์ หรือคลิปผลงาน การเลือกรูปแบบ
ที่เหมาะสมจะสื่อความเป็นตัวเราออกไป
ได้มากที่สุด

เนือ้หาพ้ืนฐาน เช่น ประวัติ เกียรตบัิตร  
เป็นสิง่ทีต้่องมใีน Portfolio ทกุๆ เล่ม แต่การ 
น�าเสนอแบบเหนือชั้น อยู่ท่ีเราสามารถ
น�าเสนอความคิด ไอเดียท่ีซับซ้อนออกมา
เป็นรูปแบบท่ีชัดเจน โดยเฉพาะคณะด้าน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ท่ีจะวัด
ทกัษะต่างๆ อาทิ การวาดภาพ การท�าโมเดล  
การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

อย่าลืมใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ง 
Portfolio ของเราให้อยู่ในรูปลักษณ์ท่ีมี
เสน่ห์ น่าจดจ�า และมีความเป็นตัวเอง วิธี
หน่ึงที่น่าสนใจ คือ การผสมผสานทักษะ 
และสื่อหลากชนิดเข้าด้วยกัน ย่ิงจะท�าให้
งานดนู่าสนใจมากขึน้ จ�าไว้เสมอว่า เทคนคิ
พิเศษต้องมาควบคู่กับเน้ือหาที่มีคุณภาพ 
อย่าโฟกัสผิดจุด เน้นรูปแบบที่หวือหวาแต่
เนื้อหาธรรมดาไปหน่อย 

เน้ือหาของ Portfolio ต้องไม่หนักไป
ทางใดทางหน่ึง ไม่ใช่ถนดัด้านใดก็น�าเสนอ
แต่เรือ่งน้ันๆ แต่ควรเป็นทักษะท่ีมรีอบด้าน 
ได้แก่ ทักษะทางการเรยีน ทักษะทางภาษา 
ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะ
เฉพาะทางในวิชาชีพ เช่น การสเก๊ตซ์แบบ

การน�าเสนอท่ีมาของไอเดีย หรือ 
เบือ้งหลงัการท�างาน ก็ท�าให้คณะกรรมการ 
เห็นความมุ่งมั่นพยายามของเรา โดยใน 
ส่วนน้ีเราอาจจะน�าเสนอเป็นรูปแบบของ
ภาพเบื้องหลังการท�างาน หรือคลิปวิดีโอ
สั้นๆ ที่บอกเล่าความเป็นมาของโปรเจค 

ตอบโจทย์ผู้อ่าน เผยทักษะแบบมือโปร

สร้างเสน่ห์ให้จดจ� โชว์ความรอบด้าน

เบื้องหลังความส�เร็จ
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คืออะไร 
TCAS

TCAS (ทีแคส) คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ที่ก�าลังจะเริ่มใช้ในปี 2561 มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ระบบ 
คดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System) ซึ่งระบบนี้
จะเปิดสอบพร้อมกันท่ัวประเทศเพียงครัง้เดียว โดยใช้ข้อสอบกลางทีด่แูลโดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ เช่น 
GAT/PAT 9 วิชาสามัญ และ O - NET โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบนี้จ�านวน 54 แห่ง สามารถรองรับ
นักศึกษาได้จ�านวน 206,506 คน

1 2 3 4 5

การรับด้วย
Portfolio

การรับแบบ
โควตา

การรับตรง
ร่วมกัน

การรับแบบ
Admissions

การรับตรง
อิสระ 

TCAS รับสมัครทั้งหมด 5 รอบ ได้แก่
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TCAS 61 ดีอย่างไร
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นักรบก่อนออกรบยังต้องเตรียมตัวให้พร้อม นับประสาอะไรกับน้องๆ ที่ต้องไปเจอด่านใหญ่อย่าง 
TCAS 61 จะอยู่เฉยได้อย่างไร นอกจากอ่านหนังสือท่องจ�กันแล้ว เรายังมีอีก 7 เทคนิคในการเตรียม
สอบที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะ

1

2

3

หลังจากใช้สมองกันอย่างหนักหน่วงกันจนจะหมดแรงแล้ว เราก็ต้องรู้จักเติมอาหารให้สมองกันบ้าง  
ของเหล่านี้ไม่ใช่ของหายากสักนิด บางชนิดแทบเป็นของที่มีติดตู้เย็นอยู่ตลอดเวลา เช่น ปลา ไข่ ถั่ว ผลไม้ 
ตระกูลเบอรี่ และช็อกโกแลต ทั้งโปรตีนเยอะและไฟเบอร์สูงขนาดนี้ จะไม่ให้สมองท�างานดีได้อย่างไร 

หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากไปในช่วงน้ีไม่ดีแน่ ย่ิงอ่านก็เหมือนย่ิงแย่และหมดก�าลังใจ ว่างๆ ลองชวนเพ่ือน
ออกมาติวกันเป็นกลุ่ม สัก 5 - 6 คนก�าลังดี (แต่ถ้ามากกว่านี้อาจมีเม้าท์ยาว!) ลองผลัดกันเป็นผู้น�าคนละ
วิชาตามความถนัด ก็ช่วยให้ทบทวนได้ง่ายๆ ไม่แพ้กัน 

การอ่านออกเสียงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีท�าให้เราได้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพราะเน้ือหาได้ทะลุผ่านหูทั้ง 2 ข้าง 
ของเรามาแล้ว ท�าให้เกิดการจดจ�าได้มากกว่าการอ่านในใจทั่วไป

กินอาหารบ�ารุงสมอง

ติวให้เพื่อน

อ่านออกเสียง

7 เทคนิคพิชิต TCAS 61
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6

7

5

4

การเค้ียวหมากฝรั่งช่วยเพ่ิมความจ�าของสมองมากขึ้น แถมยังท�าให้ร่างกายตื่นตัว เพ่ิมการเต้นของหัวใจ 
ท�าให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น และช่วยเพ่ิมความจ�าให้กับสมองอีกด้วย หากเราเคี้ยวหมากฝร่ัง
ขณะที่ก�าลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอยู่ จะท�าให้จดจ�าสิ่งนั้นได้มากขึ้น 

พ่ึงตัวเองมามากพอแล้ว ต้องรูจ้กัหาท่ีพ่ึงอืน่ให้ชวิีตบ้าง ไม่ว่าจะสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจ�ามหาวิทยาลยั พระพรหม
เอราวัณ พระพิฆเนศห้วยขวาง ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือศาลเจ้าต่างๆ อีกหลายแห่งที่พร้อมเป็นแหล่งที่พึ่งทาง
ใจให้น้องๆ ลองไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมชะตาชีวิตกันดูบ้าง 

แค่ออกก�าลังกาย 20 นาที ก็สามารถเพ่ิมหน่วยความจ�าและพลังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
วิจัยของ Dr.Chuck Hillman แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินนอยด์พิสูจน์แล้วว่า การออกก�าลังกายก่อนสอบจะ
ท�าให้ท�าข้อสอบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันก่อนเข้าห้องสอบเราก็ควรออกก�าลังกายโดยการเดินไป
มาสัก 20 นาที เพื่อทบทวนบทเรียนต่างๆ ไปด้วย

ของที่ควรมีไว้ติดโต๊ะในช่วงสอบคือ ปากกาที่มีสีสันหรือไฮไลท์สีสวยๆ เพราะของเหล่านี้มีผลต่อการจดจ�า 
ยิ่งใช้บ่อยเลคเชอร์ของเราก็ยิ่งน่าอ่านและจ�าง่ายขึ้นอีกด้วย

เคี้ยวหมากฝรั่ง

ทัวร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ออกก�าลังกาย

ใช้เครื่องเขียนช่วยจ�า
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ระบบใหม่เปิดสอบรอบแรกก็เข้าทางเด็กเรียนและเด็กกิจกรรมกันเลย เพราะเป็นรอบ
ท่ีรับด้วย Portfolio และไม่มีการสอบข้อเขียน เป็นรอบส�าหรับน้องๆ ที่เป็นนักเรียนโควตา
หรือนักเรียนเครือข่าย ใครที่มีความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติตรงตามระเบียบการท่ี
มหาวิทยาลัยก�าหนด สามารถย่ืนสมัครโดยตรงด้วยตัวเองกับมหาวิทยาลัยท่ีเปิดรับในรอบ
นี้ได้เลย แค่มีพอร์ตดีและตรงกับคณะที่ใช่ก็มีชัยไปก่อนเพื่อนแล้ว

รอบที่ 2 นี้ เลเวลความยากก็อัพเกรดมากขึ้นจนแทบไม่ทันตั้งตัว เพราะสนามจริงของ
น้องๆ เริ่มต้นตั้งแต่รอบนี้กันแล้ว ไม่มีการรีรอหรือค่อยๆ ไต่ระดับความยากกันอีกต่อไป ใคร
ทีอ่ยากสอบตดิตัง้แต่รบัตรงก็ต้องรบีพุ่งตรงมาท่ีเป้าหมายนี ้เพราะโควตาเขตพ้ืนทีห่รอืโควตา
พิเศษต่างๆ เปิดให้สมัครและสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติกันในช่วงนี้

ส่วนน้องๆ คนไหนท่ีรอสนามใหญ่ก็ต้องเจอกับด่านทดสอบสุดโหดท่ีมาพร้อมกัน
แบบคอมโบเซ็ต ท้ัง GAT/PAT O - NET และ 9 วิชาสามัญ ที่ต่อคิวมาให้เจอกันตลอด 
ทั้งเดือน ถ้าไม่อยากพลาดสักสนามก็อย่าตามใจตัวเองจนเพลิน อย่าลืมวางแผนดีๆ จะได้มี
เวลาเตรยีมตวั หรอืใครทียั่งรกัพ่ีเสยีดายน้อง รบัตรงก็สนใจสนามใหญ่ก็อยากลอง งานน้ีต้อง
ติวเข้มตัวเองหน่อยจะได้มีแรงสู้ไหวผ่านไปได้ทุกสนาม

รอบที่ 1 ต.ค.60 - พ.ย.60  

รอบที่ 2 ธ.ค.60 - ก.พ.61

 ธ.ค.60 - เม.ย.61 

ROUND

ROUND

1

2

พอร์ตดีมีชัยไปก่อนเพื่อน 

โควตาคอมโบเซ็ต

ช่วงเวลา

ช่วงเวลา

 44,258 ที่นั่ง

68,050 ที่น่ัง

TIMELINE TCAS 61
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เลือกให้เคลียร์

Admissions ยังไม่ตาย

อย่าเพิ่งหมดหวัง

ส�าหรับน้องๆ ในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โครงการ
รับตรงอื่นๆ ของทุกมหาวิทยาลัย และนักเรียนท่ัวไปท่ีรอย่ืนคะแนน หลังจากได้รู้ผลคะแนน
จากการสอบในรอบที่ 2 มาแล้ว ก็ถึงเวลาของ ‘Clearing - House รอบที่ 1’ ที่น้องๆ ต้องเอา
คะแนน GAT/PAT O - NET และ 9 วิชาสามัญ ที่สอบมาทั้งหมด ไปยื่นเลือกคณะที่ต้องการ  
4 คณะ โดยไม่มีการจัดล�าดับ 

ซึ่งหน่วยงานกลางท่ีดูแลคะแนนของน้องๆ ในรอบนี้ คือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ส่วนมหาวิทยาลัยจะมีหน้าท่ีในการก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษาได้อย่างอิสระ ใครที่เตรียมตัวมาดีก็มีสิทธ์ิลุ้นกันตั้งแต่รอบนี้ ท่ีส�าคัญระบบน้ียังมี 
‘Clearing - House รอบที่ 2’ ใครที่ผิดหวังในรอบแรกก็อย่างเพิ่งหมดก�าลังใจนะ

เม.ย.61 - มิ.ย.61

มิ.ย.61 - ก.ค.61

ก.ค.61  

ROUND

ROUND

ROUND

3

4

5

ช่วงเวลา

ช่วงเวลา

ช่วงเวลา

44,390 ที่นั่ง

34,744 ที่นั่ง

15,064 ที่นั่ง

ทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรบัสมคัรน้องๆ อกีเช่นเคย โดยใช้เกณฑ์คดัเลอืกกลางคดิเป็น
GPAX  20%
O - NET 30%
GAT/PAT 50%
ในรอบน้ีน้องๆ ต้องน�าคะแนนเดมิท่ีสอบไว้ ตัง้แต่รอบที ่2 มาเลอืกคณะหรอืมหาวิทยาลยั

ที่สนใจอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จะคล้ายกับระบบ Admissions เดิม คือ เลือกได้ 4 อันดับ ระบบจะ
ประมวลผลให้เราอกีครัง้ หากตดิในรอบนี ้เราจะยืนยันสทิธ์ิเข้าเรยีนได้เพียง 1 ท่ี ตามท่ีสอบตดิ 
เท่านั้น  

น้องๆ หลายคนท่ีเห็นเพ่ือนติดรอบรับตรง ติดโครงการพิเศษไปก่อนหน้าน้ีแล้ว แต ่
ตัวเองยังไม่มีที่เรียนสักที ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะหลังจาก ‘Clearing - House รอบที่ 2’ 
และประกาศผล Admissions จบไป เรายังเหลือ ‘รับตรงอิสระ’ ไว้ให้สู่ต่อ รอบนี้จะเป็นรอบ
ทีค่ณะหรอืมหาวิทยาลยัต่างๆ สามารถเปิดรบัตรงได้เอง ส�าหรบัน้องๆ ทีผ่ดิหวงัในรอบท่ีผ่าน
มาก็อย่าเพิ่งท้อ ยังมีรอบนี้ให้สู้ใหม่อีกครั้ง

ทีม่า : แถลงข่าวท่ีประชมุอธิการบดแีห่งประเทศไทย เรือ่งการคดัเลอืก
บคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2561 (1 มถุินายน 2560) 
http://www.cupt.net/download/admission61.pdf
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เทคนิคแรกท่ีท�าได้ง่ายและได้ผลดท่ีีสดุคือ การท�าความรูจ้กักับตัวเอง น้องๆ ทียั่งลงัเลไม่รูจ้ะหนัหน้าไปพ่ึงใคร  
จงจ�าไว้ว่าตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ลองหันมาตรวจสอบดูสิว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตเรามีความรักต่อส่ิงใด
ในชีวิตบ้าง จะเริ่มจากมองหาสิ่งที่ชอบแล้วลองคิดถึงอาชีพ หรือเลือกมองหาสิ่งที่ไม่ชอบ แล้วตัดตัวเลือก
เหล่านั้นออกก็ได้ ไม่ว่าจะเริ่มวิธีไหน ผลลัพธ์สุดท้ายก็รู้ใจตัวเองเหมือนกัน

หาตัวตนค้นยังไงให้รู้ใจตัวเอง

1 เป็นนักส�ารวจตัวเอง 

6 เทคนิค
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ชีวิตวัยรุ่นไม่ได้มีพื้นที่จ�ากัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมนอกห้องที่รอน้องๆ ออกไปลองและ
เรียนรู้อยู่ ถ้าอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ควรเอาตัวเองไปหาประสบการณ์จากกิจกรรมนอกห้องเรียน จะ
เป็นกิจกรรมในโรงเรยีนทีม่อียู่เดมิอย่างงานกีฬาส ีคณะกรรมการนกัเรยีน เล่นดนตร ีเล่นกีฬา หรอืเข้าชมรม
ต่างๆ ก็ได้ท้ังน้ัน หรอืจะออกไปท�ากิจกรรมข้างนอกก็ท�าให้เราได้เห็นโลกกว้างข้ึนได้เช่นกัน เพราะเดีย๋วน้ีมทีัง้
โครงการประกวดหนงัสัน้ กิจกรรม อาสา และเวิร์คชอ็ปสนุกๆ ให้ฝึกท�าอะไรใหม่ๆ นอกจากจะได้ท้ังกิจกรรม
ไปใส่แฟ้มสะสมผลงาน ได้ค�าตอบที่ตามหาแล้ว ยังอาจค้นพบความสามารถใหม่ๆ ในตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนะ

ส�าหรับน้องๆ ท่ีเลือกเรียนสายการเรียนที่ตัวเองถนัดตั้งแต่มัธยมคงไม่ต้องหนักใจมาก เพราะจะช่วยให้
เลอืกคณะได้ง่ายขึน้อกีหน่ึงเลเวล วชิาท่ีเราชอบและท�าได้ดตีอนเรยีนมธัยมก็อาจจะเป็นวิชาทีเ่ราสามารถ
เรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยัได้อย่างมคีวามสขุ ถ้ารูใ้จตวัเองแล้วว่าชอบอะไรก็ลยุต่อไปได้เลย แต่ถ้ารูแ้น่
แล้วว่าไม่ชอบอะไรก็อย่าดึงดันฝืนใจเรียนต่อจะดีกว่า เพราะ 4 ปีในมหาวิทยาลัยมีค่าเกินกว่าจะทนเรียน
ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา 

เคยได้ยินไหมว่าคนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย ถ้าเลือกเองไม่ได้ก็ต้องขอตัวช่วยให้ชีวิตบ้างล่ะ ไม่ว่า
จะเป็นเพ่ือน ผูป้กครอง คร ูหรอืรุน่พ่ี พวกเขาเหล่าน้ีมกัจะมคี�าแนะน�าดีๆ  ท่ีช่วยตดัหรอืเพ่ิมทางเลอืกให้กบั
ชีวิตเราได้เสมอ โดยเฉพาะประสบการณ์จากคนทีอ่าบน�า้รอ้นมาก่อน ถ้ารับฟังอย่างเปดิใจต้องได้อะไรดีๆ  
อย่างแน่นอน และถ้าตัวช่วยนี้ยังไม่ดีพอก็ลองหาเว็บไซต์ด้านการศึกษาต่อที่เชื่อถือได้เป็นที่พึ่ง เดี๋ยวนี้เขา
มีทั้งโปรแกรมค�านวณคะแนนและแบบทดสอบค้นหาตัวตน มีตัวช่วยเยอะขนาดนี้ยังไงก็ต้องเจอทางออก
ดีๆ สักทาง 

ทบทวนตัวเองดูอีกทีว่า อาชีพในฝันของน้องๆ ณ ตอนนี้ คืออาชีพอะไร ลองใช้จินตนาการดูว่า เราอยาก
โตไปท�างานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน หรือไอดอลที่เราอยากเดินตาม เขาท�าอะไรกันอยู่ ถ้าเห็น
ภาพชัดแล้วก็ไปสืบหาดูสิว่า กว่าจะท�าอาชีพนี้ได้ต้องเรียนหรือฝึกฝนอะไรมาบ้าง เอาหลักสูตรแต่ละคณะ
มากางดูสิว่า ได้เรียนตรงกับความสนใจของเราจริงไหม วิธีนี้ไม่ได้แค่ช่วยเลือกคณะที่เราอยากเข้า แต่อาจ
จะช่วยให้น้องๆ พบอาชีพที่ใช่ได้เร็วยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันแทบทุกคณะและมหาวิทยาลัยจะมีวัน Open House ซึ่งเป็นวันที่ทุกคณะพร้อมใจกันเปิดบ้านให้
น้องๆ มัธยมและบุคคลทั่วไปได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศการเรียนกันอย่างจริงจัง มีพี่ๆ นักศึกษาคอยตอบ
ค�าถามและให้ข้อมูลกันอย่างเข้มข้น เป็นงานแนะแนวที่ครบรส ทั้งรูป รส เสียง สัมผัส หรือบางคณะก็อาจ
จะมีค่ายเวิร์คช็อปสั้นๆ ให้ได้เข้าไปลงมือท�างานจริง หรือมางานแนะให้แนวที่อุทยานการเรียนรู้ TK park 
ที่มีคนดังมาสร้างแรงบันดาลใจและเวิร์คช็อปน่าสนใจมากมาย

2 ค�าตอบอยู ่นอกห้องเรียน

3 เลือกสายไหนก็ได้ถ้าใจรัก

ขอใช้ตัวช่วย

5 อาชีพไหนท่ีใช่เรา

6 มาดูให้เห็นกับตา

4
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เด็ก 61 VS TCAS 61

ถึงช่วงเปล่ียนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกัน
อีกครั้ง จาก Admissions เป็น TCAS เด็ก 61 ที่ต้อง 
สอบในปีการศึกษา 2561 มีความรู ้สึกกับเส้นทาง 
สู่ร้ัวมหาวิทยาลัยระบบใหม่นี้อย่างไร พวกเขาเตรียม
พร้อมรบัมอืแบบไหน ลองไปฟังความคดิเหน็จากเดก็ 61  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะให้แนวปีนี้กัน 

สุวิจักษณ์ เกตุบุญนาค

พีรวิชญ์ ท้าวบว้าง

รินทร์ลภัส เศรษฐสิริวุฒิ

วิสุทธิ์ญาดา ชัยฤทธิเลิศ

รัฐสิทธิ์ สุดประเสริฐ

เกษสุดา พรหมประดิษฐ์ 

ภูมิ รัตนสุภา

1

4

2

5

6

7   

3

ต้น

อ้น

มายด์

แพร

ดี้

มิ้น

ภูมิ

“ผมมองว่าระบบ TCAS 
เป ็นการเพ่ิมโอกาสให ้มี
มากขึ้น ใช้ความสามารถได ้
หลายอย่าง มีโอกาสให้
หลายรอบ ถ้าหลุดรอบแรก 
รอบสอง รอบสามก็ยังมี”

“ตั้งใจจะเข้านิติศาสตร์ครับ 
คือผมไม่เก่งด้านค�านวณ 
เก่งจดจ�ามากกว่า ตอนน้ี
พยายามเรียนภาษา เพราะ
ต้องสอบ GAT PAT แล้ว
เรียนกฎหมายก็ต ้องใช ้
ภาษาด้วย”

“ระบบเปลีย่นใหม่ เราก็แก้ไข
อะไรไม่ได้อยูแ่ล้ว เราจึงต้อง 
เตรียมตัวให้มากขึ้น” 

“มีความกังวลกับระบบการ
สอบใหม่อยู่บ้าง ตอนน้ีก็
เลยต้องเร่งตัวเองมากกว่า
เดิมหลายเท่าเลยค่ะ”

“ผมรู ้ว ่าควรเตรียมตัวได้
แล้ว จรงิๆ ผมกยั็งไม่ค่อยได้
เริม่เลย เพราะอยากให้เวลา
กับตัวเองบ้าง แต่อย่างน้อย 
ผมก็รู ้แล้วว่าคณะอะไรที่
ผมชอบ”

“รู้สึกกลัวกับระบบสอบเข้า
ใหม่นะคะ เพราะเราเป็นรุ่น
แรกที่ทดลอง ก็ไม่รู้ว่าระบบ
ใหม่จะดีกว่ายังไง หรืออาจ
จะแย่กว่าระบบเก่าก็ได้ คือ
เราต้องเตรียมตัวเองให้ดี
ที่สุด”

“ผมอยากเรยีนสาขาการเงนิ
กับโลจิสติกส์ครับ ตอนนี้ก็
เริ่มเรียนพิเศษ อ่านหนังสือ 
และอัพเดตข่าวสารตลอด
เวลา” 



สุดปรารถนา จารุจินดา

ปฏิภาณ วงษาหาร

ลลิตา ศรีสวัสดิ์

พิชามญชุ์ อินเทียน

ครูเนาวรัตน์ ชูสกุล

ครูประพันธ์  ขจัดภัย

ครูนิรมล อ้วนไตร

ครูชุลีพร เหง้าพรหมมินทร์

8    

9

10

11

12

13

14

15

เบนซ์

ภูมิ

ป๊อกกี้

อั้ม

“อยากเข้าทันตแพทย์ เพราะ
ตอนเดก็ๆ กลวัหมอฟัน พอโต 
มาก็เลยอยากเป็นหมอฟัน
ท่ีใจดี ใกล้สอบแล้ว ก็ย่ิง
กดดันมากขึ้น” 

“อยากเข้าคณะสถาปัตย- 
กรรมมากครับ ผมเตรียม
ภาพวาดเอาไว้ไปท�าเป็น 
Portfolio แล้ว”

“ตอนน้ีก็มีอ่านหนังสือวิชา
ท่ีจะต้องใช้สอบเข้า และก็
มีสะสมแฟ้มผลงานไว้ด้วย 
เป็นพวกกิจกรรมท่ีเคยท�า 
คือเราพยายามท�าทุกอย่าง
ให้เต็มที่” 

“ตั้งใจและพร้อมท่ีจะย่ืน 
Portfolio แล้วค่ะ เพราะว่า
คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วล่ะ 
ผลงานทุกอย่างเราเก็บมา
ต้ังแต่ ม.1-ม.6 สะสมผลงาน 
มาเรื่อยๆ ทั้งวิชาการ ทั้ง
กิจกรรมเลยค่ะ” 

“เราเน้นนักเรียนในเรื่องที่
ต้องรู้จักตนเองให้มากท่ีสุด  
มจีดุอ่อนอะไร และมจีดุแขง็ 
อะไร เรามีเลยแบบส�ารวจ
ให ้เขาค ้นหาจากการท�า 
แบบทดสอบ จะท�าให้เขา
รู ้ตัวตน เขาก็จะรู ้สึกว่ามี
ความมั่นใจมากขึ้น” 

“คยุกับเดก็ๆ ว่าในเมือ่มกีาร
เปล่ียนแปลง เราก็ต้องเรยีนรู ้ 
อย่างการท�า Portfolio ไม่ได้ 
เป ็นแค ่การรวบรวมงาน 
เกียรติบัตร การแข่งขัน  แต่
จริงๆ แล ้วมันคือการดึง
ศกัยภาพของตัวเองออกมา”

“ครูไม่ใช่ครูแนะแนวนะคะ 
แต่อย่างน้อยวันน้ีเราก็รู้ว่า
ระบบเปลี่ยนใหม่อีกแล้ว 
เราก็เลยต้องมคีวามรูเ้รือ่งนี้
ด้วย จะได้ส่งต่อให้นักเรียน
ได้” 

“เราต้องทันทุกอย่าง ไม่ว่า 
จะมี อะ ไ ร เปลี่ ยนแปลง
ก็ตาม เมื่อนักเรียนพูดหรือ
สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ขึ้นมา ในฐานะท่ีเป็นครูก็
ต้องหาข้อมูลทันที”

มุมมอง-การเตรียมพร้อม
ของครูต่อระบบ TCAS







เลขที่ 999/9  อาคารส�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น17  ถนนพระราม1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5  โทรสาร 02 264 5966

TK park อุทยานการเรียนรู้ TKPARK_TH TKPARK_TH @tkpark

อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone Tel: 0-2257-4300

ติดตามโครงการแนะให้แนวได้ที่
www.tkpark.or.th แนะให้แนว #TKpark #แนะให้แนว

ประมวลภาพ TK park เปิดต�ราวิชา แนะให้แนว  
ตอน THE EXIT

นิทรรศการ TK park เปิดต�ราวิชา แนะให้แนว
ตอน THE EXIT


