“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ
เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป
เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

มจษ. เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๖๒
ภาคในเวลา-นอกเวลาราชการ

๒ อาจารย์ มจษ. คิดค้นนวัตกรรมใหม่
ครูเย็น “CRU-COOL”

จันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคในเวลา และ ภาคนอกเวลา
ปีการศึกษา ๖๒ รวม ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ๔๓ สาขา
วิชา ๔ ประเภท ๕ รอบการสมัคร สมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
อาจารย์พมิ ลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย กล่ า วว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม ก�ำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ ประเภทรั บ ตรง ประจ� ำ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งสิ้น ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย รวม ๔๓ สาขาวิชา
ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ คณะเกษตรและชี ว ภาพ และ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
การเปิดรับสมัครคัดเลือกนั้นมีด้วยกัน
๕ รอบ ๔ ประเภท รอบที่ ๑ ประเภท Portfolio วันที่
๑ ธ.ค. - ๑๕ ธ.ค. ๖๑ รอบที่ ๒ ระบบโควตา วันที่
๔ ก.พ. ๖๒ - ๒๖ มี.ค. ๖๒ รอบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๒ - ๒๙ เม.ย. ๖๒ รอบที่ ๕ รับ
ตรงอิสระ ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๙ พ.ค. ๖๒ - ๑๙ พ.ค. ๖๒
และรอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๒
- ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ส�ำหรับภาคนอกเวลาราชการ ตัง้ แต่
วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๒
“การคัดเลือก ประเภท Portfolio นั้น
ได้หมดเขตการรับสมัครไปแล้ว ซึ่งมีนักเรียน ให้
ความสนใจยื่นผลงานเข้าสมัครเป็นจ�ำนวนมาก
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปิดรับการสมัคร นักเรียน
นักศึกษาคนใดยืน่ การสมัครคัดเลือกไม่ทนั ก�ำหนด
สามารถสมัครได้ในรอบอืน่ ๆ ตามวันเวลาในข้าง

“ชมรมดินสอสีขาว” จัดทริปค่ายอาสา

พัฒนาตน พัฒนาใจ เป็นผู้ให้ มีใจอาสา
ชมรมดินสอสีขาว จัดค่ายผู้น�ำอาสา
พัฒนา ครั้งที่ ๓ เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมได้มาเรียนรูต้ นเอง และเข้าใจตนเองมากยิง่ ขึน้
รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมค่ายจะมีความเข้าใจใน
ภาวะความเป็นผู้น�ำที่ดี และมีหลักในการใช้ชีวิต
ให้มีความสุข พร้อมส่งมอบความสุขเหล่านั้นให้
กับคนรอบข้าง
นางสาวหวันยิหวา ตุม้ ชี นักศึกษาชัน้ ปี
ที่ ๒ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะประธารชมรม
ดินสอสีขาว กล่าวว่า การจัดค่ายผูน้ ำ� อาสาในครัง้ นี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นนิสิต
นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และการเป็นผู้น�ำที่ดีโดย

ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ควบคูไ่ ปกับการเรียน
ตลอดจนเป็นต้นแบบที่ดีของกลุ่มเยาวชนในวัย
เดียวกัน พร้อมทั้งให้เป็นคนเก่งและคนดีที่สังคม
ต้องการ
“การจั ด ค่ า ยผู ้ น� ำ ในแต่ ล ะครั้ ง คณะ
ท�ำงานล้วนต่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และการพัฒนาให้เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาให้เยาวชน
มีคณ
ุ ลักษณะและบุคลิกภาพแห่งความเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี
รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการท�ำงาน
เป็นทีม” ประธานชมรม กล่าว
ประธานชมรม กล่าวต่อว่า โครงการนี้
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพราะทาง
วัดที่ทางชมรมได้น�ำผู้เข้าร่วมลงพื้นที่เมื่อครั้งที่

ต้นได้ทุกวันท�ำการ” อาจารย์พิมลรัตน์ กล่าว
รองอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า นักเรียน
นักศึกษาคนใดสนใจ สามารถตรวจสอบราย
ชื่อสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ทั้งภาคในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ และสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์ www.chandra.ac.th หรือ
สมัครด้วยต้นเอง ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
ใหม่ โดยเปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ และ ๐ ๒๙๔๒ ๕๘๐๐ ศูนย์
รับสมัครนักศึกษา ต่อ ๑๒๓๔ ส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ต่อ ๗๐๑๓ - ๗๐๑๗,
๗๐๖๖ - ๗๐๗๑ และงานประชาสัมพันธ์ ต่อ
๑๑๑๐ - ๑๑๑๔, ๗๐๐๓ - ๗๐๐๔ หรือ ๐
แล้ว ที่ทางชมรมได้พาผู้เข้าร่วมไปบุกเบิก
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม และสร้างห้องน�้ำ ซึ่ง
ในปี นี้ ท างชมรมจะสานความตั้ ง ใจให้ เ กิ ด
ความส�ำเร็จในการสร้างสิ่งที่ได้สร้างไว้ให้
เสร็จสมบูรณ์ และสามารถใช้งานจริง ทั้งก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
“พวกเราคิดไว้เสมอว่า การที่พวก
เราได้เสียสละเวลาเพือ่ ส่วนร่วม ท�ำประโยชน์
เพือ่ สังคมนัน้ เป็นสิง่ ทีด่ ที ที่ ำ� ให้ได้เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งได้เรียนรู้
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อน�ำไปพัฒนาเอง
สังคมต่อไปได้ฝึกบุคลิคภาพแห่งความเป็น
ผู้น�ำที่ดีในฝึกการท�ำงานเป็นทีม” ประธาน
ชมรม กล่าว
ประธานชมรม กล่ า วต่ อ อี ก ว่ า
โครงการที่ได้จัดขึ้นมาทั้งหมด ๓ ครั้ง ทาง
ชมรมได้ยึดหลักสโลแกนที่ว่า “พัฒนาตน
พัฒนาใจ เป็นผู้ให้ มีใจอาสา” ซึ่งทางชมรม
อยากให้ผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้และเข้าใจตนเอง
ผ่านกิจกรรมที่ชมรมเตรียมไว้ โดยเริ่มจาก
การพัฒนาทุกด้านของตนเอง และฝึกให้เป็น
ผู้ให้มากกว่าผู้รับ รวมไปถึงการสร้างให้เป็น
คนทีม่ จี ติ อาสา ค่ะ ส่วนใครทีอ่ ยากจะติดตาม
ชมรมของพวกเรา สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ
wpc for you ซึ่งภายในเพจจะมีการลงรูป
กิจกรรมที่ได้ไปท�ำ และประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับชมรมอีกด้วย

๒

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๗ ประจำ�วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ทิ้ ง ข้ อ คิ ด ดี ๆ
ต่าง ๆ มากมายครับ ทั้งในด้านของ
การสร้างความรู้มากขึ้นของตนเอง
และยังสมารถน� ำ มาปรับใช้กับชีวิต
ประจ�ำวันได้ เช่น ด้านการสอนให้กับ
นักศึกษา ซึ่งจะน�ำความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดบอกต่อให้กับนักศึกษา ที่จะ
เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ให้กับ
นักศึกษาครับ
		 การอ่ า นหนั ง สื อ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น งาน
อดิ เ รกที่ ใ ครหลาย ๆ คน สนใจและท� ำ อยู ่
เป็นประจ�ำ และหลาย ๆ คนนั้น ทราบกันดี
ว่าการอ่านหนังสือมีดีอย่างไร ทั้งช่วยกระตุ้น
การท�ำงานของสมอง ได้รับความรู้ใหม่ หรือ
กระตุ้นความจดจ�ำ และยังสามารถน�ำไปปรับ
ใช้ให้กับชีวิตของตนเองได้ รวมไปถึงถ่ายทอด
ความรู้อย่างถูกต้องให้กับผู้อื่น เช่นเดียวกับ
แพทย์จีนสุทธิสกนธ์ วรรธนะชัยแส ประธาน
หลักสูตรสาขาการแพทย์แผนจีน
“หนังสือที่ชอบหยิบขึ้นมาอ่านเป็น

ประจ�ำ ทั้งในเวลาว่างจากการท�ำงาน หรือวัน
หยุดก็จะน�ำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน เพราะ
หนังสือเล่มนี้นอกจากประโยชน์ ความรู้ที่ได้
รับ ยังจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียน
ให้กับผู้ที่สนใจหนังสือเล่มนี้ คือ ชื่อภาษาไทย
“ต�ำราอ้างอิงยาที่ใช้ทางคลินิก ๕๐๐ ตัว”
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือทีร่ วมต�ำรา
ยาสมุนไพรจีนมากกว่า ๕๐๐ ชนิด ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้ได้ให้ความรู้มากมาย ซึ่งไม่เหมือนกับ
หนังสือเล่มต่าง ๆ ที่เคยอ่านในด้านของการ
เล่าเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เข้าใจง่ายบอกถึงสรรพคุณต่าง ๆ
อย่างละเอียดครับ” อาจารย์โจ๊ก บอกถึงชื่อ
หนังสือ และเหตุผลว่าท� ำไมตนเองถึงชอบ
หนังสือเล่มนี้
		 “หนังสือเล่มนีม้ เี นือ้ หาเกีย่ วกับต�ำรา
ยาสมุนไพรในทางแพทย์แผนจีนที่จะถึงบอก
สรรพคุณต่าง ๆ ของยาสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อย
ในทางคลินิกทั้ง ๕๐๐ ตัว โดยมีการระบุทั้ง
สรรพคุณในทางแผนจีนและการออกฤทธิ์ต่อ
ร่างกายในเชิงวิทยาศาสตร์ครับ” อาจารย์โจ๊ก
เล่าให้ฟงั ถึงเนือ้ หาของหนังสือเล่มนี้ พร้อมเล่า
ต่อถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการอ่าน
“หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว
นอกจากทีจ่ ะได้รบั ความรูใ้ นด้านของสรรพคุณ
ต่าง ๆ ของยาในทางแพทย์แผนจีนแล้ว ยังมี
การกล่าวถึงการออกฤทธิ์ของตัวยานั้น ๆ ใน
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับ”
“หนังสือเล่มนีไ้ ด้ทงิ้ ข้อคิดดี ๆ ต่าง ๆ

มากมายครับ ทั้งในด้านของการสร้างความ
รู้มากขึ้นของตนเอง และยังสมารถน�ำมาปรับ
ใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้ เช่น ด้านการสอนให้
กับนักศึกษา ซึง่ จะน�ำความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาถ่ายทอด
บอกต่ อ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ที่ จ ะเป็ น การเสริ ม
สร้างความรู้ใหม่ให้กับนักศึกษาครับ” อาจารย์
โจ๊ก เล่าถึงข้อคิดดีๆ ที่ได้รับหลังจากการอ่าน
หนังสือเล่มนี้ พร้อมทิ้งท้ายถึงเทคนิคในการ
อ่านในแบบของตนได้อย่างน่าสนใจ
		 “หลักการอ่านของผมจะอ่านหนังสือ
ทีช่ อบและสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ตนเอง
หรือสามารถน�ำไปต่อยอดไปให้กบั คนอืน่ ๆ ได้
รวมไปถึงยังเป็นหนังสือทีส่ ร้างความผ่อนคลาย
และเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ ห้ ม ากขึ้ น ไปได้ ใ นเวลา
เดียวกันครับ”

Season Change

ในช่วงนีอ้ ากาศมักจะเล่นตลกกับผูค้ นอยูเ่ สมอ เดีย๋ วร้อน เดีย๋ วหนาว บางวันฝนดันมาตกซะอีก แม้เห็นอากาศเปลีย่ นขนาดนี้ ร่างกายของเรา
บางทีอาจจะปรับสภาพไม่ทนั กันเลยทีเดียว อาจถึงขัน้ ล้มป่วยก็เป็นได้ถา้ เราไม่หมัน่ ดูแลตัวหรือรับมือกับสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนอย่างนี้ วันนีเ้ รา
จะมาฟังความคิดเห็นของหนุ่ม สาว นักศึกษา ถึงวิธีการรับมือกับ Season Change กันดีกว่า

นายณัฐวุฒิ แสงศรี (นัท)
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

		 ผมคิดว่าเราควรทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศอยูเ่ สมอ ๆ ครับ เพราะว่าทุกวันนี้
อากาศเปลีย่ นได้ตลอด เราจึงต้องรักษาสุขภาพของเราให้ดี พยายามอย่าโดนฝนหรือตากแดด
นาน ๆ เพราะว่าจะท�ำให้เกิดอาการป่วนได้นนั้ เองครับ และออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ พักผ่อน
ให้พยี งพอ และปัจจุบนั มีการเช็คพยากรณ์อากาศได้อย่างสะดวกผ่านทางมือถือ เป็นอีก ๑ ทาง
เลือกให้เรารับมือกับสภาพ

นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรแก้ว (ฟรอยด์)
นักศึกษาชั้นปี ๑ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

		 ส�ำหรับหนูคิดว่าอากาศในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะ เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเปลี่ยนไปตามอากาศ
ก็จะต้องดูแลสุภาพตัวเองให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�ำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และ
ด้วยสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดการแต่งกายก็สำ� คัญ ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูนนั้ ๆ เพือ่ ทีร่ า่ งกายจะ
ได้ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
www.chandra.ac.th
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สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
- ความคืบหน้าบ้าง

			 เรือ่ งการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบ MIS ขณะนีค้ บื หน้าไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๐
หลายระบบเริ่มทดลองใช้งานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงบประมาณและการจัด
ซื้อจัดจ้าง ได้เริ่มใช้จริงเพื่อให้ตรงตามปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียกได้ว่าเป็นไปตามเป้า
หมายที่ได้วางไว้ ส่วนระบบบุคลากร ระบบวิจัย ระบบการเงิน อยู่ระหว่างการปรับแต่ง
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนช่วยอย่างมากในฐานะ
ผู้ใช้งาน ท�ำให้การด�ำเนินการเป็นไปได้ตามแผนที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่อง
ของฮาร์ดแวร์นั้นส�ำคัญอย่างมากคือระบบส�ำรองข้อมูล (Bakcup) ซึ่งก็อยู่ในระหว่าง
การจัดหาระบบส�ำรองข้อมูลเพื่อท�ำการ Backup ข้อมูลทุกวันท�ำการอันเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ระบบสามารถกู้คืนข้อมูลและท�ำงานต่อได้ในทันที การ
อบรมและวัดระดับทักษะทางไอที(IC3) ขณะนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการกว่า ๑,๒๐๐ คน สามารถสอบผ่านมาตรฐานกว่าร้อยละ ๓๐ ด้วยการฝึกอบรม
เพียง ๒ ชั่วโมงซึ่งนับได้ว่าสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้มาก และสูงกว่าสถาบันอื่นในการ
ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ด�ำเนินการรุ่นแรก ส่วนท่านทียังไม่ผ่านก็ได้ความรู้ติดต่อไป เพราะเนื้อหาที่อบรมและ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ
ข้อสอบที่ทดสอบนี้เป็นมาตรฐานสากลคือใช้สอนและใช้ทดสอบคนทั้งโลกว่ามนุษย์ใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้
			 ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินร่วมกับงานอาคารและสถานที่ ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๐๐ จุดหลายหน่วยงานด้วยกัน และจะได้ให้หน่วยงานได้ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น และปีเดียวกันนี้ด้วย
การท�ำงานร่วมกับงานอาคารสถานที่ ก็มีจะติดตั้งเพิ่มอีกจ�ำนวนกว่า ๓๐๐ จุด ซึ่งได้ท�ำค�ำของบประมาณไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วบัดนี้ก็ได้รัด
จัดสรรเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนั้นก็จะขยายจ�ำนวนจุดกระจายสัญญาณอีก ๗๐ จุด ตามอาคารเรียนให้อาจารย์นักศึกษาได้เข้าถึง
สัญญาณได้ดีขึ้น

- แผนข้างหน้า

			 ระบบ MIS จะท�ำการปรับปรุงในส่วนของระบบงานทะเบียนหรือที่เรียกว่าระบบบริการการศึกษา จัดว่าเป็นการปรับปรุง
ระบบ MIS ระยะที่ ๒ ครับ ระบบ WIFI ท�ำการปรับเปลี่ยนระบบการ Login เป็นระบบ Smart Login เมื่อสัญญาณหลุดและเชื่อม
ต่ออีกครั้งระบบจะท�ำการ Login ให้อัตโนมัติ กล่าวคือสมัครครั้งเดียวใช้กันยาว ๆ จนกว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่กันเลยทีเดียว ด้ า น
การเรียนการสอนก็ได้น�ำ IAM CRU Apps บน SmartPhone มาปรับปรุงขีดความสามารถ ให้ช่วยเช็คชื่อนักนักศึกษาเพียงสแกน
QR Code ผู้สอนสามารถติดต่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้สะดวกขึ้น และยังสามารถรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดิมทั้งบุคลากร
อาจารย์และนักศึกษา ขณะนี้ก็ได้เริ่มด�ำเนินการแล้วซึ่งคาดว่าภายในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จะได้ Version เริ่มทดลองใช้งานอย่าง
แน่นอน อีกเรื่องหนึ่งที่จะกล่าวถึงคือ e-Payment อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของโลก ระบบนี้ก็
จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การช�ำระค่าบริการ การจ่ายเงิน ต่าง ๆ ก็จะท�ำผ่านระบบ e-Payment ผ่านระบบการเงินธนาคาร
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ และจะเป็นบริการ ๒๔ ชั่วโมง ตามที่ได้เกริ่นไว้ในสารของกระผมตอนที่แล้ว บัดนี้ก็จะเริ่มด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ทิ้งท้ายที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการลงเวลาท�ำงานจะสามารถใช้การจดจ�ำใบหน้าแก้ปัญหาท่านที่ลาย
นิ้วมือไม่ชัดเจนได้อีกทาง ก็ขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้พบกันใหม่คราวหน้า.

www.chandra.ac.th
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๒ อาจารย์ มจษ. คิดค้นนวัตกรรมใหม่

ครูเย็น “CRU-COOL”
จารุวรรณ

ความแตกต่ า งกั บ สี กั น
ความร้อนในท้องตลาดทัว่ ไป คือ
มี ค วามสามารถกั น ความร้ อ น
โดยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ดี
กว่าสีกันความร้อนทั่วไป ๒-๓
องศา และมี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ที่
ต�่ ำ กว่ า สี กั น ความร้ อ นในท้ อ ง
ตลาด ซึ่งอนาคตถ้าเราผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมคาดว่าต้นทุน
จะลดลงมากอย่างแน่นอน
การพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนางาน
พัฒนาคน ไม่ใช่จะเกิดขึน้ ได้งา่ ย ต้องเรียนรู้
อย่างไม่หยุดนิง่ ต้องผ่านกระบวนการคิดค้น
วิเคราะห์ ตกผลึก จนน�ำว่าสู่การวิจัย และ
เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ท�ำให้ประชาชน
ทั่วไปได้น�ำไปใช้ประโยชน์
สั ป ดาห์ นี้ เราจะมาพู ด คุ ย กั บ ๒
อาจารย์ ค นเก่ ง คื อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิธาน ไพโรจน์ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.จรั ล รั ต นโชติ นั น ท์ อาจารย์ ป ระจ� ำ
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
โยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ของเรานี่เอง ซึ่งทั้ง ๒ ท่านเป็น
บุคลากรที่มีศักยภาพ สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยการการั น ตี จ ากรางวั ล
ระดับประเทศ และระดับโลกกันมาแล้ว
ในครั้งนี้ ทั้ง ๒ ท่าน จะมาพูดคุย
เจาะลึกกับนวัตกรรมใหม่ที่ได้คิดค้นออกมา
ให้ได้รับทราบกัน ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้มีชื่อว่า
“CRU-COOL” มาท�ำความรู้จักกันเลยค่ะ
“จากปั ญ หาโลกร้ อ นที่ เ พิ่ ม มาก

ขึ้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
ที่ ต ่ อ สู ้ กั บ อากาศร้ อ นมี ค วามจ� ำ เป็ น เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น ความร้ อ น สี ท า
บ้านเป็นวัสดุใกล้ตัวทุกคนโดยผู้ผลิตสีมีการ
พัฒนาสีท่ีกันความร้อนมาโดยตลอด คณะ
วิจัยจึงมีความต้อการพัฒนาสีกันความร้อน
ที่มีประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิมและที่ส�ำคัญ
ราคาถูกลงด้วย จึงเป็นที่มาของสีกันความ
ร้อนผสมซิลิกาแอโรเจล” ผศ.ดร.พิธาน บอก
ถึงที่มาที่ไป ที่ท�ำให้อาจารย์ทั้ง ๒ ท่านคิดค้น
นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้น และยังเล่าถึงความแตก
ต่างของสีทาบ้านในท้องตลาดกับสีทาบ้าน
ที่มาจากนวัตกรรมชิ้นนี้ว่า
“ความแตกต่างกับสีกันความร้อน
ในท้องตลาดทั่วไป คือ มีความสามารถกัน
ความร้อนโดยลดอุณหภูมภิ ายในบ้านได้ดกี ว่า
สีกนั ความร้อนทัว่ ไป ๒-๓ องศา และมีตน้ ทุน
การผลิตทีต่ ำ�่ กว่าสีกนั ความร้อนในท้องตลาด
ซึง่ อนาคตถ้าเราผลิตในเชิงอุตสาหกรรมคาด
ว่าต้นทุนจะลดลงมากอย่างแน่นอน”
“ส่วนของกระบวนการขั้นตอนการ

ผลิตนั้น เราสีน�้ำอะครีลิกตัวนี้จะมีส่วนผสม
หลัก ๒ ส่วน คือ สีน�้ำอะคริลิคทั่วไปและ
ซิ ลิ ก าแอโรเจลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารน� ำ ความ
ร้อนที่ต�่ำที่สุดในโลก และมีประสิทธิภาพดี
กว่าสีน�้ำอะครีลิกกันความร้อนทั่วไปนิยมใช้
อยู่ในปัจจุบัน (ผสมเซรามิค) ซึ่งซิลิกาแอ
โรเจลมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ ขี้แกลบ
(จากกระบวนการที่เหลือจากการสีข้าว) ซึ่ง
ในประเทศไทยมีจ�ำนวนมาก จึงสามารถน�ำ
ของที่เหลือจากการเกษตรมาสร้างมูลค่าได้
ใหม่อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนผสมทางคณะวิจัย
ได้พัฒนาและทดลองเพื่อประสิทธิภาพการ

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com
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กันความร้อนที่ดีที่สุดและความคุ้มค่าในการ
ลงทุนเชิงพาณิชย์”  ผศ.ดร.พิธาน บอกถึง
ขั้นตอนการผลิตโดยสรุป ซึ่งท�ำให้เห็นว่า
นวัตกรรมชิ้นนี้ นั้นจะสร้างประโยชน์ให้ทั้ง
ผู้ใช้งานกับบ้านของตนเองและผู้ประกอบ
การเชิงพานิชย์อีกด้วย
“นวั ต กรรมชิ้ น นี้ เ มื่ อ น� ำ ไปใช้
งานกลุ่มที่ได้ประโยชน์ คือ กลุ่มตลาดการ
ก่อสร้างที่มีผลิตภัณฑ์สีกันความร้อนที่ดีกว่า
เดิ ม แต่ ร าคาไม่ สู ง ขึ้ น หรื อ อาจจะเท่ า เดิ ม
ด้วยเลย กลุ่มเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัย
ที่สามารถเลือกใช้นวัตกรรมสีกันความร้อน
แบบใหม่ที่ช่วยลดความร้อนภายในบ้านได้
ดีขึ้น ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในบ้าน และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตเหลือ
ทิ้งที่เป็นขี้แกลบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตซิลิกาแอโรเจลสร้างมูลค่าจากของที่ไม่
ใช้แล้วท�ำให้เกิดประโยชน์ขนึ้ ” ผศ.ดร.พิธาน
บอกถึงประโยชน์ที่ผู้น�ำไปใช้งานจะได้รับได้
อย่างน่าสนใจ
“ในเรื่องของสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้
ความยากง่ายนั้น อยู่การพัฒนาส่วนผสมที่
เหมาะสมกับการใช้งานจริงต้องสอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิต เพราะถ้ากันความร้อนได้
มากขึ้นแต่ต้องจ่ายเงินแพงมากขึ้นผู้บริโภค

ก็อาจคิดก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน ดังนั้น
คณะวิจยั จึงได้ทดลองและพัฒนาส่วนผสมที่
เหมาะสมและคุม้ ค่าในการลงทุนมากทีส่ ดุ ทัง้
ผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริงนั่นเอง”   ผศ.ดร.จรัล
บอกถึงความยากง่ายในการคิดค้นนวัตกรรม
ชิน้ นี้ และยังพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้าง
นวัตกรรมชิ้นนี้ด้วยว่า
“ผู้วิจัยต้องการพัฒนานวัตกรรม
ทางอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน (Zero
Energy Building) โดยใช้หลักการคือ ทุก
คนทุ ก ชั้ น ชนสามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ ในอดี ต
การสร้ า งบ้ านประหยั ด พลั ง งานทุ ก คนคิ ด
ว่าต้องใช้วัสดุที่มีแพงแต่ในหน่วยของเรา
ได้พัฒนานวัตกรรมทางวัสดุก่อสร้างอาคาร
เพื่อประหยัดพลังงานที่มีต้นทุนต�่ำ และมี
ประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตเรามี
โครงการสร้างบ้านประหยัดพลังงานต้นแบบ

เรามี แ ผนการพั ฒ นาในระดั บ พาณิ ช ย์ เพื่ อ การ
ตลาดในอนาคตโดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตลงมาอีก
แต่ประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิม เพือ่ การแข่งขันกับสีกนั ความ
ร้อนในท้องตลาดทั่วไป เรามีการไปน�ำเสนองานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการราชภัฏครั้งที่ ๕ ที่ มรภ.เพชรบุรี เมื่อวันที่
๒-๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจ
เป็นอย่างดี

โดยน�ำทุกงานวิจยั ทีเ่ ราพัฒนาขึน้ มาประกอบ
รวมกั น เพื่ อ ประโยชน์ ส� ำ หรั บ สั ง คมและ
ชุมชนไว้ดูเป็นตัวอย่างและสามารถเลือกใน
ส่วนที่ตนเองชอบไปใช้กับบ้านตนเอง”
“ทั้ ง นี้ เรามี แ ผนการพั ฒ นาใน
ระดั บ พาณิ ช ย์ เพื่ อ การตลาดในอนาคต
โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตลงมาอีก
แต่ประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิม เพื่อการ
แข่งขันกับสีกันความร้อนในท้องตลาดทั่วไป
เรามีการไปน�ำเสนองานวิจัยในการประชุม
วิชาการราชภัฏครัง้ ที่ ๕ ที่ มรภ.เพชรบุรี เมือ่
วันที่ ๒-๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการ
ตอบรับและความสนใจเป็นอย่างดี
ในอนาคตเราหวังว่าสีกนั ความร้อน
ผสมซิลกิ าแอโรเจลจะได้รบั การเลือกใช้มากขึน้
เพราะคุณสมบัตกิ ารกันความร้อนทีด่ มี ากขึน้
แต่ราคาสีถกู ลง ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนคงอยากได้
ตามค�ำทีค่ นทัว่ ไปเคยได้ยนิ “ของดีราคาถูก”
และการน�ำไปใช้ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะ
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เราก�ำลังด�ำเนินการอยู่” ผศ.ดร.จรัล
บอกถึงแผนการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ไปสู่
ระดับพานิชย์ และเกิดการน�ำไปใช้ในพื้นที่
บริการชุมชนของมหาวิทยาลัย และยังทิง้ ท้าย
ถึงท่านที่สนใจนวัตกรรมชิ้นนี้ด้วยว่า
“ทางคณะวิจยั มีความต้องการหลัก
คือ พัฒนานวัตกรรมชิน้ นีเ้ พือ่ ใช้งานในชุมชน
โดยสามารถท�ำตามค�ำแนะน�ำทีเ่ ราพัฒนาขึน้
คล้ายกับคู่มือการใช้งาน ซึ่งสามารถน�ำไป
ผลิตใช้งานเองได้เลย หรือถ้าต้องการราย
ละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตรงกับ
ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินนั ท์ และ ผศ.ดร.พิธาน
ไพโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม หรือที่ https://www.facebook.com/
yothachandra ยินดีให้ค�ำแนะครับ”
www.chandra.ac.th
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มรภ.จันทรเกษม ต้อนรับเยาวชน
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
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การประชุมวิชาการ
การแพทย์แผนจีนระดับประเทศ
“ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม”
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
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สำ�นักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สำ�นักเรียนวัดยานนาวา
จัดโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ณ ชั้น ๒ ศูนย์อาคารเรียนรวม อาคาร ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศิกายน ที่ผ่านมา

