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สารจาก

อธิการบดี
ในนามของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่าน
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทุกคนเข้าสูภ่ าคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ซึง่ ได้เปิดภาค
การศึกษาใหม่เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคมที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรานี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติ
และชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน นับจากวันที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๘๓ ซึ่งใน
วันที่ ๙ กันยายนที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ ๗๘ ปี ตลอดช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา คณาจารย์และบัณฑิตรุ่นพี่ ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงเป็นที่ภาคภูมิใจแก่
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
ด้วยรากฐานที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครู การบริหารและการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย จึงด�ำเนินไปภายใต้ “ความรักของครู” ที่มีต่อศิษย์ทุกคน
เราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัว พี่น้องรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
“ครู” เปรียบเสมือน “แม่” ทีม่ งุ่ มัน่ ปลูกฝัง ให้ความรูแ้ ก่ลกู ศิษย์ดว้ ยความปรารถนา
ดี ดูแลบ่มเพาะให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการ การท�ำกิจกรรมเพื่อ
จิตอาสา การใช้ชวี ติ ในสังคม ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีว่ า่ “ความรูด้ ี มีคณ
ุ ธรรม
น�ำชุมชนพัฒนา”
ขอให้นกั ศึกษาทุกคนตัง้ ใจเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ ตลอดระยะเวลา ๔ - ๕ ปี ใน
รัว้ จันทรเกษมอย่างเต็มที่ เพือ่ น�ำความส�ำเร็จและชือ่ เสียงทีด่ งี ามสูต่ นเอง ครอบครัว
มหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป

๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดี
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นศ.ใหม่ควรรู้
กับหน่วยงานทีส่ �ำ คัญระหว่างการศึกษา

สวัสดีและยินดีตอ้ นรับ นักศึกษาใหม่เข้าสูร่ วั้ จันทรเกษม
จากทีน่ กั ศึกษาได้ผา่ นการคัดเลือกจากระบบ เข้ามาเป็นนักศึกษา
ใหม่ ในวันนี้จะมาแนะน�ำให้รู้จักกับ ๒ หน่วยงานที่มีความส�ำคัญ
ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาของการเรียน
อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เล่าให้ฟังว่า ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษา
เป็นอย่างมาก เพราะทางส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะเป็นผู้ลงทะเบียนให้ตามตารางเรียนของสาขาวิชา และยังเป็น
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล
นักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานบริการวิชาการแก่
หน่วยงานจัดการเรียน การสอนของคณะอีกด้วย
“สิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษาตลอด
ตามหลักสูตร จะต้องเรียนรายวิชาใดในภาคเรียน และต้องทราบ
นอกเหนือจากการลงทะเบียนรายวิชาในสาขาวิชาแล้ว ยังต้องลง
รายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE) โดยแต่ละหลักสูตรต้องลง
ทะเบียนเรียนให้ครบ ๓๐ หน่วยกิต ตามระยะเวลาของหลักสูตร”
อาจารย์สงกรานต์ เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ
“อยากจะฝากถึงนักศึกษาใหม่ทราบว่า มหาวิทยาลัย
ป ร า ร ถ น า เ ห็ น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม ่ ส� ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า กั น ทุ ก
คน ขอให้ นั ก ศึ ก ษามองเห็ น ภาพในวั น ที่ ไ ด้ ส วมชุ ด ครุ ย และ
เข้ า ร่ ว มงานพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เพราะสถาบั น แห่ ง
นี้ เ ป็ น การฝึ ก ในเรื่ อ งความรู ้ ด ้ า นวิ ช าการ การเรี ย นรู ้ ก ารใช้
ชี วิ ต เพื่ อ ก้ า วไปเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ท�ำงาน มีความรับผิดชอบกับสังคมต่อไป” อาจารย์สงกรานต์
ฝากทิ้งท้ายให้แก่นักศึกษา
นางศิวาพร เกิดวาจา หัวหน้างานบัญชี รักษาราชการ
แทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง เล่าให้ฟังว่า กองคลังเป็นหน่วยงานที่

นักศึกษาต้องสนใจเป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่ง
จบการศึกษา นักศึกษาจะได้รบั บริการทางการเงิน กองคลัง ในเรือ่ ง
การรับเงินหรือการจ่ายเงิน เริ่มจากการช�ำระเงินรายงานตัวเป็น
นักศึกษาใหม่ และสิน้ สุดเมือ่ ส�ำเร็จหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
“นั ก ศึ ก ษาต้ อ งติ ด ตามข่ า วสารการช� ำ ระเงิ น อย่ า ง
ใกล้ชิด ได้ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะ และจดหมายข่าวของมหาวิทยาลัย และน�ำใบแจ้งยอด
การช�ำระเงิน ยื่นช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา
และงานการเงิน ชั้น ๒ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
หากนักศึกษาไม่ด�ำเนินการช�ำระเงินภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดอาจท�ำให้นกั ศึกษาเสียสิทธิ์ ดังต่อไปนี้ ๑)การเรียนทีผ่ า่ นมา
ในภาคการศึกษานัน้ จะถือว่าเป็นโมฆะไม่มผี ลการเรียน ๒)นักศึกษา
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภารเรียนถัดไป ๓)พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา” นางศิวาพร เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
นอกจากนี้ นางศิวาพรยังได้กล่าวถึง ข้อระวังที่นักศึกษา
ต้องทราบด้วย คือ ๑)การช�ำระเงินทุกครั้งต้องได้รับใบเสร็จรับเงิน
จากเจ้าหน้าที่และควรเก็บหลักฐานไว้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
๒)การช�ำระเงินผ่านธนาคาร ควรตรวจสอบ ชือ่ /นามสกุล/จ�ำนวน
เงิน ตามใบแจ้งยอดการช�ำระเงินให้ถูกต้องก่อนที่จะน�ำไปยื่นกับ
ทางธนาคาร ๓)นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ.หรือ กรอ. กรณีผลการพิจารณาไม่ผ่านการกู้ ให้นักศึกษามา
ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน ๗ วัน หลังจากงานกอง
ทุนฯ ประกาศ หากพ้นก�ำหนดแล้วให้ช�ำระค่าธรรมเนียมพร้อมค่า
ปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้ และ
รักษาข้อควรปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้” รักษาราช
การแทนฯ ผอ.กองคลัง เล่าทิ้งท้าย
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ห้องสมุด+ไอทีกบั นักศึกษา

อี ก หนึ่ ง หน่ ว ยงานที่ ใ ส่ ใ จและพร้ อ มที่ จ ะมอบความรู ้
ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ นั่นก็คือ “ห้องสมุด” ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นห้องเรียนที่อยู่นอกเหนือจากต�ำราเรียนที่เรียนอยู่ และยัง
เป็นประโยชน์กับการเรียนตลอดทั้ง ๔ ปี ในวันนี้จะมาท�ำความรู้จัก
กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยกันมากขึ้นนะครับ โดยท่าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมาเล่าให้ฟงั ถึงการใช้หอ้ งสมุด
ส�ำหรับนักศึกษามือใหม่
“ห้องสมุด ของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนการพัฒนา
ความรู้ของทุกคน แต่ห้องสมุดทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่หนังสือ แต่เป็นห้อง
สมุด ๔.๐ ทีไ่ ด้นำ� เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ใช้ในการสืบค้นหาหนังสือที่
นักศึกษาอยากอ่าน สิง่ ทีก่ ล่าวมานีน้ กั ศึกษาสามารถพบและใช้บริการ
ได้ที่ส�ำนักวิทยบริการฯ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าไปใช้บริการซึ่ง
เรายินดีบริการทุกท่านครับ” ผศ.เกียรติพงษ์ แนะน�ำหน่วยงานให้กบั
นักศึกษาใหม่ได้ทราบ
“ทุก ๆ ปีทางส�ำนักวิทยฯ จะมีการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ห้อง
สมุดในวันปฐมนิเทศ ให้กบั นักศึกษาใหม่โดยตลอด การเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดเตรียมเพียงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาคนละหนึง่ ใบ เพือ่ เช็คอิน
เข้าใช้บริการ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ ถึงหลักวิธี
การใช้ห้องสมุด หรือจะเข้าเว็บไซต์ของส�ำนักวิทยบริการคือ www.
arit.chandra.ac.th เพื่อดูข้อมูลก่อนก็ได้ครับ บริการที่เรามีสิทธิ์ใน
การยืมหรือใช้ทรัพยากร หรือบริการต่าง ๆ ครับ” ผศ.เกียรติพงษ์ เล่า
ถึงการเข้าใช้บริการห้องสมุด และสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
“แน่นอนว่าหลัก ๆ คือที่นั่งส�ำหรับอ่านหนังสือหรือค้นคว้า
ที่เตรียมไว้ให้กับนักศึกษา เพื่อการค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจาก
ห้องเรียน และยังมีบริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องชมภาพยนตร์ ห้อง
ชมสื่อสารคดี และยังมีห้องที่ไว้ส�ำหรับการท�ำงานกลุ่ม ท�ำการบ้าน
และติวหนังสือ หรือเรียกว่า ห้อง Study Room นอกจากนี้ยังมี

ห้องเรียนรู้อาเซียน ซึ่งห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจไม่
น้อยที่อัดแน่นไปด้วยเกร็ดความรู้อย่างมาก ส�ำหรับนักศึกษาที่เรียน
ด้านกฎหมายก็จะมีห้องกฎหมาย เพื่อให้ศึกษาค้นคว้า รวมถึงการ
ค้นคว้างานวิจัยก็มีให้บริการอีกด้วย” ผศ.เกียรติพงษ์ บอกถึงสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกภายในห้องสมุด
นอกจากห้องสมุดที่เป็นความรับผิดชอบของ ส�ำนักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ยั ง มี อี ก หนึ่ ง หน่ ว ยงานของ
ส�ำนักวิทยบริการฯ ที่มีความส�ำคัญเช่นกัน นั่นก็คือ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ IT ที่จะน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบริการให้กับ
นักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
“งานไอทีก็เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักวิทยบริการฯ ครับ
หน้าที่ก็คือบริการด้านไอทีให้นักศึกษาและบุคลากรครับ ตั้งอยู่ที่
อาคาร ๒๙ ซึ่งอยู่คนละที่กับอาคารส�ำนักวิทยบริการฯ ที่ตั้งก็อยู่โซน
ด้านหลังครับติดอาคาร ๑๕ ชัน้ ติดอาคารกองพัฒนานักศึกษา สังเกตุ
ตัวอักษร DOIT ครับ ในอาคารจะรวมงานศูนย์ภาษาซึ่งเป็นหน่วย
งานย่อยของส�ำนักเอาไว้ด้วย” ผศ.เกียรติพงษ์ แนะน�ำหน่วยงานให้
นักศึกษาใหม่
“เมือ่ นักศึกษารายงานตัวลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วสิทธิ์
ที่นักศึกษาจะได้คือ ๑.Email Address ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่
ของ Google ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษาได้สิทธิพิเศษด้านความจุไม่ว่าจะ
เป็น Mail box , Google Drive , Google Doc , Youtube ๒.Wifi
Account ส�ำหรับใช้บริการในจุดต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย เรามีจุด
กระจายสัญญาณกว่า ๓๐๐ จุดและจะขยายเพิ่มขึ้นทุกปี ๓.Internet
นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลา และบริเวณ
ชั้น ๑ อาคาร ๒๙ เรามีห้องที่ทันสมัยสวยงามตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
อย่างแน่นอน ๔.บัตรนักศึกษาชนิด RFID ที่จ�ำเป็นต้องมีส�ำหรับ
แสดงตนเข้าเรียน เข้าสอบ เข้าใช้บริการต่าง ๆ ในหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย” ผศ.เกียรติพงษ์ บอกถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา

๔
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นักศึกษาใหม่
กับเรื่อง

อุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
เรื่องใกล้ตัว
ที่ควรรู้

ต้องรู้!!

การประกัน

ก่อนอืน่ ยินดีตอ้ นรับ นักศึกษาใหม่ทกุ ๆ คนเข้าสูร่ วั้ จันทร
เกษม มีหลายสิ่งที่นักศึกษาใหม่ต้องรู้เพื่อประโยขน์แก่นักศึกษา
ในด้านกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งหย่วยงาน “กองพัฒนา
นักศึกษา” นัน้ จะเป็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษาโดยตรง ทัง้
เรื่องของกิจกรรม กฎระเบียบข้อบังคับที่ควรทราบ ทุนการศึกษา
สวัสดิการรักษาพยาบาล ฟิตเนส และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรามาเริ่ ม ต้ น สาระน่ า รู ้ กั น ที่ เ รื่ อ ง “ทุ น การศึ ก ษา”
(Scholarship) ๕ ประเภท
๑. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ทุนการศึกษาทีม่ ี
หน่วยงานภายนอกภาครัฐและเอกชนองค์กรสมาคมต่าง ๆ บริจาค
ให้เป็นระยะ ๆ อาจเป็นทุนการศึกษารายปีหรือทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตร เช่น ทุนเฉลิมราชกุมารี, ทุนบริษทั กรุงไทยและการไฟฟ้า,
ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และทุนการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
๒. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑) ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง
          เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท/
คน/ปี จนส�ำเร็จการศึกษา
๒) ทุนการศึกษาแบบรายปี
          เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามทีจ่ า่ ยจริง จ�ำนวน
๑ ภาคเรียน
๓. ทุนอุดหนุนทางการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการใน
ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาทีส่ นับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แก่นักศึกษาพิการจนส�ำเร็จการศึกษา
๔. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ๒ ประเภท
๑) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
      ให้กู้ยืม ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงและค่าครองชีพ
เดือน ๒,๔๐๐ บาท
๒) ประเภทสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
๕. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�ำหรับนักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เป็นทุนที่ให้เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
นักศึกษาตามโครงการความสามารถพิเศษและนักศึกษาที่ท�ำคุณ
ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยให้ได้รับสิทธิ์ขอทุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการบริการด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษา
และบุคลากร ศูนย์ออกก�ำลังกาย Fitness Center ณ ชัน้ ๖ อาคาร
กิจการนักศึกษา เปิดให้บริการนักศึกษาและบุคลากร วันจันทร์ ถึง
วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
โดยงดให้บริการวันเสาร์และอาทิตย์
ส�ำหรับนักศึกษาทีส่ นใจขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ : งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร
กิจการนักศึกษา ชัน้ ๓ - ๔ โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๑๓๐๒, ๑๓๐๕,
๑๓๐๙ หรือที่ Facebook : www.facebook.com/chandraloan

กรณีที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
การเรียนร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุบัติเหตุ
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท/หนึ่งอุบัติ/คน
วงเงินค่าสินไหมทดแทน มี ๓ กรณี
๑. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท/หนึ่งอุบัติเหตุ/คน
๒. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. กรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่วย ค่าปลงศพ ๔๐,๐๐๐ บาท
ขั้นตอน/เอกสารที่น�ำมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
๑. ใบรับรองแพทย์ (คลินิก หรือโรงพยาบาล) ระบุสาเหตุ
อาการ และต�ำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ
๒. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ส�ำเนาใบเสร็จเบิกไม่ได้ หรือ
ใบเสร็จรับเงินทีเ่ ป็นแบบสลิป ต้องมีใบสรุปหน้างบหรือประทับตรา
ประจ�ำสถานพยาบาลด้วย
๓. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำ
ตัวนักศึกษา
๔. กรอกใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ที่งานบริการและ
สวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ และ
ชั้น ๔
กรณีไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
๑. การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชือ้ ทีม่ ไิ ด้เกิดจากอุบตั เิ หตุ
ยกเว้ น กรณี เ สี ย ชี วิ ต จากการเจ็ บ ป่ ว ย จ่ า ยเฉพาะค่ า ปลงศพ
(๔๐,๐๐๐ บาท/คน)
๒. อุบตั เิ หตุทไี่ ม่ปรากฎบาดแผลชัดเจน แวดเมือ่ ย ปวดคอ
ปวดหลัง กล้ามเนือ้ อักเสบ เอ็นอักเสบ เอ็นอักเสบจากโรคประจ�ำตัว
หรือเล่นกีฬาหักโหม การยกของหนัก เป็นต้น
๓. การรักษาฟัน ยกเว้นการถอนฟันเนื่องจากอุบัติเหตุ
๔. การฆ่าตัวตาย
๕. การกระท�ำขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด
๖. การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ยกเว้นถูกท�ำร้ายร่างกาย โดย
ต้องมีใบบันทึกประจ�ำวันของต�ำรวจที่แจ้งความแนบมาด้วย
๗. ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จชั่วคราว ใบเสร็จร้านขายยาไม่
สามารถเบิกได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียด : งานบริการและสวัสดิการ
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ ต่ อ ๑๓๐๙, ๑๓๑๑
Facebook : Chandra Student Welfare , Chandra Loan
๕
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นายกองค์การนักศึกษา
ทักทายน้อง # ๖๑

นโยบาย มาตรการ การจัดกิจกรรม
รับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ห้าม

๑. ห้าม จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ห้าม บังคับ ข่มขู่ กระท�ำรุนแรงต่อ
ร่างกายและจิตใจ
๓. ห้าม มีการว๊าก ตะคอก ใช้คำ� หยาบคาย
เหยียดหยาม ส่อเสียด
๔. ห้าม ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกร่วม
กิจกรรม
๕. ห้าม จัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับดินโคลน
๖. ห้าม จัดกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย ลับตา
อากาศไม่ถ่ายเท
๗. ห้าม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ของมึนเมา และ
สารเสพติดทุกประเภท
๘. ห้าม ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น หรือ
แต่งกายล่อแหลม
๙. ห้าม จัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นน้อง
เปียกหรือสกปรก
๑๐. ห้าม กระท�ำการทีม่ ลี กั ษณะแสดงออก
ทางลามก อนาจาร และผิดศีลธรรม
กระผม นายวัชรวิทย์ มาศวิเชียร นายกองค์การ
นักศึกษา ในนามขององค์การนักศึกษา ก่อนอื่นขอต้อนรับ
น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งก้าวที่ส�ำคัญส�ำหรับชีวิตการเป็นนักศึกษาตลอด
นายวัชรวิทย์ มาศวิเชียร
๔ ปี ในรั้ ว ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ซึ่ ง เป็ น
นายกองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่อบอุ่นแห่งนี้
โดยองค์การนักศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษาในการท�ำกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดตลอด
ภาคการศึกษานีท้ างองค์การนักศึกษาอยากให้การท�ำกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขและความพอใจ
ของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสา บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม และกิจกรรมประเพณีที่ดีงามของพวกเราชาวราชภัฏจันทรเกษม
ในปีนผี้ มอยากให้กจิ กรรมนักศึกษา มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ แต่
ทว่าความส�ำเร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทัง้ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
มหาวิทยาลัย สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาและน้อง ๆ นักศึกษาปี ๑ ทุกคน และอีกส่วนหนึ่งที่
อยากจะฝากถึงน้อง ๆ คือในเรื่องของการแต่งกายนะครับ เพราะการแต่งกายที่ดีก็เปรียบเสมือน
หน้าตาที่ดีของนักศึกษา และสถาบัน รวมไปถึงการรักษาระเบียบวินัยการเป็นนักศึกษาครับ พี่
เชือ่ ว่าน้อง ๆ นักศึกษาจะเป็นนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างมากทัง้ เรือ่ งการเรียนดี และกิจกรรมเด่น
สุดท้ายนี้บ้านหลังนี้จะมีความสุข อบอุ่น และน่าอยู่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุก ๆ คน
** เหล่าข้าจันทรา ดอกฟ้าแคฝรั่ง รักเกียรติสถาบัน นามข้านั้นจันทรเกษม **
๖

ต้อง

๑. ต้ อ ง ขออนุ มัติ หรื อ ขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๒. ต้อง แยกนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ
และโรคประจ�ำตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
๓. ต้อง เป็นไปด้วยความสมัครใจและให้
ผู้ปกครองเข้าสังเกตการณ์ได้

ระยะเวลาดำ�เนินกิจกรรม

- กิ จ กรรมต้ อ นรั บ น้ อ งใหม่ แ ละ
ประชุมเชียร์
ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๖ ส.ค. ๖๑
- กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ จั น ทรา
(รับน้องและประชุมเชียร์)
วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๑

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำวันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

พิธถี วายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชัน้ ๕ อาคารนวัตกรรม

๗

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�วันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
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