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

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

CRU Musical Crossroad
สานสัมพันธ์นอ้ งพีช่ าวร็อค มจษ.
คกก.ส่งเสริมกิจการฯ ร่วมกับ จันทรเกษม
จัด CRU Musical Crossroad รวมศิลปินร็อคเกอร์
ระดับตำ�นาน ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสาน
สัมพันธ์ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา
นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กล่าวว่า การแสดงดนตรี CRU Musical Crossroad
เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่ง
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายนนี้ วัตถุประสงค์เพือ่
สานสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
“การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ นำ�เสนอดนตรี
ร็อคของเหล่าศิลปินร็อกเกอร์ระดับตำ�นาน อย่าง
โอ้-ดิ โอฬาร พรหมใจ, กิตติ-กีตา้ ร์ปนื นอกจากนีย้ งั
มีรอ็ คเกอร์รนุ่ ใหม่ระดับเทพ ซึง่ เป็นศิษย์เก่าจันทรเกษม อาทิ แตงโม-The Voice, คิง-The Voice,
วง Final Chapter, วง Suffersyn (ซัฟเฟอร์ซิน)
และวง Cecilia (เซซีลีอา) ที่จะมาร่วมแสดงใน
แนวเพลงแบบร็อคสมัยใหม่” นายธนา กล่าว
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กล่าวต่อว่า  
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ นั้น
ที่ ผ่า นมาได้ จัด กิ จ กรรมมากมาย เพื่อ สนั บ สนุ น
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สังคม

เด็กมัลติฯ “หัวใจรักษ์ไทย”

เนรมิตงานวัดผสมผสานเทคโนโลยี

รูจ้ กั มหาวิทยาลัยเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ครัง้ นีไ้ ด้นำ�ดนตรี
สากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
“อี ก ทั้ ง เป็ นการพั ฒ นาทั ก ษะให้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษา และพั ฒ นาความรู้เชิ ง ทฤษฎี ให้ แ ก่
อาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ดนตรีสากล การ
บริหารธุรกิจ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
รวมถึ ง การสร้ า งความสั ม พั นธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย
ระหว่างเก่า ศิษย์ปจั จุบนั ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย”
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กล่าว
			
การจั ด แสดงดนตรี ค รั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ
การสนับสนุนโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด

ปาฐกถา : ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ
พันธุเมธา ครั้งที่ ๗ “ไท/ไทยศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ปาถกโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ณ ห้องประชุม
จันทร์จรัสชั้น ๓ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

(มหาชน), บริษัทโอสถสภา จำ�กัด (มหาชน), บริษัท
บี.ซี.เดโป จำ�กัด และ ธนาคารออมสิน
			
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
ร่วมชมการแสดงดนตรี CRU Musical Crossroad
ในวั น เสาร์ ที่ ๒๒ กั น ยายนนี้ ณ ห้ อ งประชุ ม
นวัตกรรม อาคารนวัตกรรม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยในการเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิม่
เติม โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๕๘๐๐ ต่อ ๗๐๑๘, ๑๓๐๒, ๑๓๐๓

นศ. เจ๋งคว้าที่ ๑ จากเมืองลอดช่อง
ความพยายาม ตัง้ ใจ ความสำ�เร็จ

นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล น�ำความรู้
ความสามารถจากในห้องเรียน น�ำมาประยุกต์ใช้
กับการแสดงออกความสามารถก้าวไปประกวด
การแข่งขันตีกลอง กับงาน ASIAN SUPREME
DRUM COMPETITION 2018 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการ
แข่งขันในรายการนี้
นายณรงค์ ฤ ทธิ์ ศรี ส อาดพั น ธ์ ว งษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาดนตรีสากล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การเข้า
ร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้ เกิดจากการชักชวนของ
อาจารย์ทเี่ ป็นคนสอนกลองผมตอนมัธยม ซึง่ ท่าน
เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับผม และยังเป็นการ
วัดความสามารถของผมเลยอยากลองเข้าร่วมการ
ประกวดครับ
“รางวัลที่ผมได้รับ คือ รางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ ในรุน่ Open Category ครับ จากผูเ้ ข้า
ร่วมการแข่งขันมากมาย และหลากหลายประเทศ
ซึ่งรางวัลที่ผมได้รับ ผมคิดว่าทุกคนสมควรกับ
รางวัลนี้ เพราะทุกคนทีแ่ ข่งขันล้วนมีความสามารถ
ที่เก่ง ความกล้า อย่างน้อยทุกคนได้กล้าท�ำกล้า
แสดงออก รางวัลครัง้ นีผ้ มถือได้วา่ เป็นผลตอบแทน
ในเรือ่ งของความตัง้ ใจ การขยันซ้อม และตรงตาม
โจทย์ทคี่ ณะกรรมการตัง้ ขึน้ ” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า จากการเข้า
ร่วมการประกวดเวทีนี้ นอกจากรางวัลทีไ่ ด้รบั สิ่ง
ที่ติดตัวผมมาอีกคือประสบการณ์ที่มีมากกว่าใน
ห้องเรียนครับ เพราะต่างคนต่างมีวิธีการตีกลอง
ที่ไม่เหมือนกัน และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ต่าง ๆ ในความคิดเห็นของผมการประกวดไม่ใช่
การแข่งขัน แต่เป็นการน�ำคนที่มีดีเอ็นเอ ที่ตรง
กันมาอยู่ในที่เดียวกันครับ
ด้านอาจารย์ธงชัย เหลืองทอง ประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กล่าวเพิม่ เติมว่า ทางสาขาจะ
มีการแนะน�ำส่งเสริมให้นักศึกษาไปฟังบรรยาย
อบรมสัมมนา หรือชมคอนเสิรต์ ของศิลปินต่าง ๆ
ทั้งในมหาวิทยาลัยเองและนอกสถานที่ เพื่อเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ ส่งเสริมการออกไปแข่งขัน
ประกวดดนตรีจากเวทีตา่ ง ๆ
“การทีน่ กั ศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์
จากเวทีต่าง ๆ สิ่งที่นักศึกษาได้รับเลยก็คือ การ
ใช้วิชาชีพ การศึกษาเล่าเรียนของตน ได้น�ำออก
ไปปฏิบัติได้จริง ได้เปิดโอกาสให้ตนเองในการ
สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ และยังเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในแต่ละเวที เพื่อน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขจนสามารถคว้ารางวัลมาได้ ถือได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ในทุกด้านกับนักศึกษาจริง ๆ”

๒

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำ�วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

“หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
อ่านนิสัยใจคอของมนุษย์จากพฤติกรรม ซึ่ง
ผมมองว่าน่าสนใจมาก คุณอยากรู้ไหมล่ะ ว่า
คนที่คุณแอบชอบเขามีนิสัยใจคออย่างไร คุณ
สามารถรู้ ได้ จากพฤติ กรรมการทานอาหาร
หรือพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ถ้าคุณ
อยากรู้เทคนิคและวิธีการอ่านนิสัยใจคอผู้อื่น
ให้มากกว่านี้ แนะน�ำให้หามาอ่านนะครับ”

หนึ่งประโยคแรกที่ นายปฐมพล ใจชื้น หรือ
อาร์ม นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน เล่าถึงเสน่หข์ องหนังสือเล่มนี้
“หนังสือทีผ่ มอ่านเป็นประจ�ำ มีชอื่ ว่า
๒๓๓ วิธี อ่านใจคนเมื่อแรกพบ ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้จะบอกว่าไม่จ�ำเป็นต้องเรียนจิตวิทยา
ก็สามารถอ่านใจของคนรอบข้างได้ แค่เพียง
ลองฝึกกับตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้น
กว่าเดิม เพียงรู้ถึงนิสัยใจคอพื้นฐาน เพราะ
รายละเอียดในตัวของบุคคล และกิริยาอาการ
ต่าง ๆ ล้วนบ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละ
บุคคลได้ทงั้ สิน้ ” อาร์ม ได้แนะน�ำหนังสือทีอ่ า่ น
อยู่เป็นประจ�ำ พร้อมทั้งเล่าถึงเนื้อหาภายใน
หนังสือว่า
“หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาถึ ง วิ ธีก าร
อ่านนิสัยใจคอและความคิดของบุคคลอื่นจาก
พฤติกรรม ท่าทีในลักษณะอาการต่าง ๆ วิธกี าร
อ่านกิริยาอาการต่าง ๆ หรือความชอบ ความ
ถนั ด ของคนเรา ที่ ส ะท้ อ นซึ่ ง ความคิ ด และ
แสดงถึงนิสัยใจคอบางส่วนออกมานั้น ไม่ใช่
เป็นเรื่องที่คนเราคาดเดากันไปเอง เนื้อหา
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ผ่านการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากนักจิตวิทยา เพื่อการศึกษาและ
เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์
แก่การสร้างสัมพันธ์กนั ระหว่างคนในสังคมใน
ทุกสถานการณ์”
“การอ่านหนังสือไม่วา่ จะเป็นหนังสือ
ประเภทใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ด้วย
กันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนังสือเล่มนี้
ข้อคิดหลัก ๆ ที่ได้คือใจคนยากแท้หยั่งถึง การ

เมอื่ เราต้องการอยากจะรถ้ ู งึ ปฐมบท
ของบางอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแทบจะ
ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับของสิ่งนั้นเลยว่ามี
ทีม่ าทีไ่ ปเป็นอย่างไร แต่เราสามารถหา
ค�ำตอบได้จากค�ำบอกเล่าของบุคคล
ในอดีต นี่แหละครับ เสน่ห์ของการ
อ่านหนังสือเล่มนี้
แสดงออกทางร่างกาย รวมถึงค�ำพูดในเชิงบวก
ไม่ได้แปลว่าภายในใจเขาจะคิดบวกหรือคิด
ดีเสมอไป และในทางกลับกัน การแสดงออก
ทางร่างกาย รวมถึงค�ำพูดในเชิงลบ ไม่ได้แปล
ว่ า ภายในใจเขาจะคิ ด ร้ า ยเสมอไปเช่ น กั น ”
อาร์ม บอกถึงการได้ข้อคิดดี ๆ หลังจากการ
อ่านหนังสือเล่มนี้
“การอ่านหนังสือให้สนุกต้องเริม่ จาก
การเลือกหนังสือควรเป็นเรื่องที่เราชื่นชอบ
เรื่องที่เราสนใจ หรือเรื่องที่เราอยากศึกษา
สมการง่าย ๆ ในการอ่านหนังสือครับ อ่านใน
สิ่งที่ชอบ+ชอบในสิ่งที่อ่าน=ความสุข เมื่อเรา
มีความสุขกับสิ่งใด เราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน
สุดท้ายนี้อยากให้คุณลองตั้งค�ำถามกับตัวเอง
ว่า ตั้งแต่คุณเกิดมาจนถึงตอนนี้คุณเคยอ่าน
หนังสือจบเล่มมาแล้วกี่เล่ม ถ้ายังไม่เคยลอง
เอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ” อาร์ม บอกถึง
กลเม็ดในการอ่านหนังสือในแบบตัวเอง

๗๘ ปี “จันทรเกษม”

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ ๗๘ ปี เมื่อวันที่ ๙ ที่ผ่านมา ซึ่งใครหลาย ๆ คนอาจจะมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป และในสัปดาห์นี้เราจะมาฟังความคิดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่อยากจะ
เห็นการก้าวไปข้างหน้าของมหาวิทยาลัยกันครับ

ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความรู้สึกแรกที่ได้มาเป็นนักศึกษาของที่นี่ ตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษมนั้น
ผมมีความประทับใจเป็นอย่างมากกับสถาบันนี้ และหลังจากที่ผมจบการศึกษาและกลับมา
เป็นอาจารย์ทนี่ ี่ ผมเห็นการเปลีย่ นแปลงของจันทรเกษมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมที่ดีขึ้น ท�ำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันนี้มากยิ่งขึ้นและอยากจะถ่ายถอดความ
ภาคภูมิใจในสถาบันนี้ให้กับนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ให้เกิดความรู้สึกเช่นนี้ตลอดไป

ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

จันทรเกษมเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่มีความรักและความผูกพันมาตลอดเกือบ ๒๖ ปี แม้จะไม่ใหญ่โต
แต่เต็มไปด้วยความอบอุน่ และความเอาใจใส่ บอกกับตัวเองว่าเราต้องพร้อมเสมอส�ำหรับจันทรเกษม ๗๘ ปี จันทรเกษม
ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง อยากเห็นจันทรเกษมยืนหยัดอย่างสง่างามดุจดัง เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่สังคม
จะขาดไม่ได้ เป็นแหล่งพึ่งพิงแก่ชุมชน สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะอาชีพ และผลิตความรู้ชั้นดีเผยแพร่แก่สังคม
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สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
มาถึงฉบับนี้อันดับแรกก็ขอรายงานการความคืบหน้าที่ได้เกริ่นน�ำไว้เมื่อฉบับ
ที่แล้วกันก่อนนะครับว่ามีงานอะไรท�ำไปถึงไหนแล้ว งานใดด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
งานใดอยู่ระหว่างด�ำเนินการ รวมไปถึงจะขอกล่าวถึงแผนที่จะด�ำเนินการต่อไปอีกใน
ปีงบประมาณหน้าด้วยว่า จะพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดเพื่อ
การค้นคว้าอย่างไร หรืองานบริการพื้นฐานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในปีถัด ๆ ไป
เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ข้อมูลในระยะที่ ๒-๓ ขณะนี้การปรับปรุง
ระบบ MIS ระบบวิจัย และระบบบริการงานบุคคล ให้เป็นรูปแบบ Web application
ซึง่ หมายถึงรูปแบบทีท่ ำ� งานผ่านบราวเซอร์(Browser) เพือ่ ลดปัญหาต้องติดตัง้ VN Caller
บนเครื่องลูกข่าย และลดปัญหาการเชื่อมต่อเข้าระบบหลังการปรับปรุงตัวเอง (Update)
ของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งพักหลังนี้ค่อนข้างบ่อยมาก ก็ขอเรียนให้ทุกท่าน
ทราบว่า ขณะนี้การพัฒนาระบบทั้งหมดใหม่นั้นคืบหน้าไปกว่าร้อยละ ๗๐ แล้ว หลาย
ระบบได้เริ่มทดลองใช้งานในส่วนกลางเพื่อเตรียมขยายออกไปสู่คณะและหน่วยงาน
ย่อยต่าง ๆ ในล�ำดับต่อไปครับ และที่ส�ำคัญก็ไม่ต้องปวดหัวกับการปรับปรุงแล้วปรับปรุง
อีกของระบบปฏิบัติการอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถไปใช้งานเครื่องไหนก็ได้ที่มีการเชื่อม
ผศ. เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VN Caller และคาดว่าภายในเดือนธันวาคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดและเริ่มใช้จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครับ
ส�ำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อเนื่องกันก็จะด�ำเนินการปรับปรุงในส่วนของระบบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารการศึกษาหรือระบบทะเบียนทัง้ ระบบ นอกจากนีย้ งั จะเพิม่ การบริการแบบ ๒๔ ชัว่ โมง
ผ่านตู้บริการแบบอัตโนมัติ (Kyos) โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถยื่นค�ำร้อง ขอรับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูล ช�ำระค่าบริการ ผ่าน
ระบบนีเ้ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในช่วงนอกเวลาท�ำการอันสืบเนือ่ งจากมหาวิทยาลัยลดจ�ำนวนวันการปฏิบตั งิ านนอกเวลาครับ
การบริการห้องสมุดอัตโนมัติขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ให้ความรู้สึกเหมือนการขึ้นรถไฟฟ้า(นักศึกษาคนนึงพูดไว้)
และมีความทันสมัยเทียบเท่ากับห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประเทศไทย เพียงแต่การใช้บริการต้องพกบัตรนักศึกษา แต่สิ่งที่ได้
นั้นคือการบริการชนิดอัตโนมัติ การบริการตนเอง ยืมคืนเองด้วยระบบแนะน�ำแบบมัลติมีเดีย คืนหนังสือนอกเวลาแบบอัตโนมัติ เพิ่ม
จ�ำนวนฐานข้อมูลดิจิทัลที่มีให้สืบค้นกว่า ๒๔ ฐาน ส�ำหรับแผนในอนาคตคือจะเพิ่มพื้นที่บริการด้านการค้นคว้าและพื้นที่ส�ำหรับการ
เรียนรู้ ด้วยอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนรุ่นใหม่ เช่นจอฉายภาพ USB charger และ WIFI และมุมกึ่งพักผ่อนกึ่งเรียนรู้
ส�ำหรับบริการถึงแม้พื้นที่ค่อนข้างจ�ำกัดแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวหางบประมาณจัดสรรให้ครับ
ประเด็น Roadmap ด้าน Smart CRU ขณะนี้ก็ได้กล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงด�ำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยข้อจ�ำกัดด้าน
งบประมาณก็ท�ำให้ต้องใช้เวลากว่า ๒ ปี เพื่อปรับปรุงแต่ก็ยังขาดในบางส่วนเช่น WIFI ซึ่งขณะนี้มีอัตราการขยายตัวรวดเร็วมาก
ท�ำให้เกิดการติดขัดในหลายจุด ซึ่งก็ได้วางแนวทางปรับปรุงไว้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านบุคคลได้เริ่มด�ำเนินการพัฒนาทักษะ
ส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ นั่นคือทักษะไอทีในประเด็นด้าน Living online กับการใช้ชีวิตและการท�ำงานบนมาตรฐาน IC3 : Living online
ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ด้านที่จ�ำเป็น ได้เริ่มพัฒนาบุคลากรไปแล้วกว่า ๙๐ ท่าน และจะด�ำเนินการพัฒนาและวัดระดับส�ำหรับนักศึกษาใน
ชั้นปีสุดท้ายอีกว่า ๒,๐๐๐ คน ภายในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ นี้ครับและเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมคนพร้อม แผนต่อไปคือการ
ท�ำงานแบบสมาร์ทเวิร์คนั่นเอง (Smart infra -> Smart person -> Smart work) ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ในฉบับ
หน้ามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ในจันทรเกษม
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จารุวรรณ

โลกปั จ จุ บั น ที่ ก ้ า วไปพร้ อ มกั บ
นวัตกรรม เทคโนโลยี การสือ่ สารทีก่ ว้างขวาง
นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ลงมือปฏิบัติ
หาประสบการณ์ จ ากโลกภายนอก ไม่ ใ ช่
เพียงแค่ในห้องเรียนกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้น
“ประสบการณ์ ” “การลงมื อ ท�ำ” “การ
สร้างสรรค์” จะเป็นสิ่งเติมเต็มองค์ความรู้ให้
แก่นักศึกษา อาทิ การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในรั้ง
มหาวิทยาลัย หรือภายนอก ดังเช่นนักศึกษา
กลุ่มนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะ
การสั ม มนาเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย
นั้นจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดกว้างทาง
ความคิ ด เป็ น อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางที่ ส� ำคั ญ ที่ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได้ ค ้ น คว้ า หาความรู ้ และ
เรียนรูป้ ระสบการณ์ใหม่ ๆ ซึง่ เทคโนโลยีมกี าร

เด็กมัลติฯ “หัวใจรักษ์ไทย”

เนรมิตงานวัดผสมผสานเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปทุกวัน จึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่นักศึกษาต้องเรียนรู้อยู่เสมอ
		 นางสาววรรณวิสา หอระตะ หรือ
เชียร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มั ล ติ มี เ ดี ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ ในฐานะ

ประธานการจัดงานสัมมนาฯ เล่าถึงการจัด
งานและการด�ำเนินงานว่า การสัมมนาครั้งนี้
ใช้ชื่องานว่า “รักษ์ไทย แบบมัลติ” เป็นการ
น�ำเสนองานเทคโนโลยีผา่ นรูปแบบงานวัด ถือ
เป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของไทย ผ่านกลิน่ อาย
บรรยากาศ รูปแบบเกมส์ต่าง ๆ การแต่งกาย
ประกอบกับการจัดงานนั้นอยู่ในระหว่างการ
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอีกด้วย
“ด้านการท�ำงานนั้นของตนเองนั้น
รับมอบหมายในการจัดการแข่งขันเกม Clash
Royale เป็นเกมวางแผนแบบเรียลไทม์ที่คุณ

ต้องต่อสูก้ บั ผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ เหตุผลทีเ่ ลือกเกมนี้
มาเพราะนอกจากเป็นทีน่ ยิ มแล้ว ยังท�ำให้เกิด
การมีส่วนร่วม มาแลกเปลีย่ นทัศนคติ มุมมอง
ของคนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กันด้วย
การแข่งขันครั้งนี้ บอกเลยค่ะว่าได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีทั้งนักศึกษาและ
ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักกีฬา
ทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือว่าเกินความ
คาดหมายมากค่ะ การแข่งขันเงินรางวัลอาจจะ
ไม่มาก ๓,๐๐๐ บาท แต่สำ� หรับคนทีช่ นื่ ชอบเกม
แล้ว ถือว่าเป็นการได้รวมพลคนรักเกมมาสนุก

การแข่งขันครั้งนี้ บอกเลยค่ะว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
มีทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักกีฬา
ทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายมาก
ค่ะ การแข่งขันเงินรางวัลอาจจะไม่มาก ๓,๐๐๐ บาท แต่ส�ำหรับ
คนที่ชื่นชอบเกมแล้ว ถือว่าเป็นการได้รวมพลคนรักเกมมาสนุก
ร่วมกัน และยังได้มิตรภาพอีกด้วย
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ
กองบรรณาธิการ : กานต์
บุญเกียทรัรติพชีย์รเสริ
ะภากร,
มสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช
เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com
www.chandra.ac.th
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ร่วมกัน และยังได้มิตรภาพอีกด้วย
นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังได้จัด
บูทเกมปาบอล ปากระป๋อง ซึง่ เป็นเกมทีเ่ ราหา
เล่นได้ทงี่ านวัด เรายกกันมาให้เพือ่ น ๆ น้อง ๆ ได้
ร่วมสนุกสนานไปกับเรา อีกทั้งยังเรียนรู้ด้าน
วิชาการผ่านการสัมมนา ๒ หัวข้อ จากวิทยากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้วย” ประธานการจัดงานฯ เล่าถึง
กระบวนการท�ำงานได้อย่างน่าสนใจ
ด้ า นนายชาวิ ช เพ็ ช รอุ ไ ร หรื อ
โบ๊ท นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มั ล ติ มี เ ดี ย อี ก หนึ่ ง ประธานกลุ ่ ม ด�ำเนิ น
งานการจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ออกแบบ
อย่างไรให้ได้หัวใจเธอ” เล่าถึงการสัมมนาว่า
“ปัจจุบันไม่ว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียแบบใด
การพิ ม พ์ การลงรู ป ต่ า งผ่านกระบวนการ
ออกแบบด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งหัวข้อดังกล่าวได้
รับเกียรติจากพี่คามินและพี่แม็ค เป็น ๒ ผู้
เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการออกแบบ มา
ให้ความรู้และแนะน�ำเทคนิคการออกแบบที่
จะได้รบั ความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการ
สือ่ สาร ซึง่ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผรู้ ว่ มสัมมนา
และมีประโยชน์แก่นักศึกษามัลติมีเดียทุกคน
สามารถน�ำไปปรับใช้ในการเรียน การท�ำงาน
หรือในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดีครับ”
นายชาวิ ช ยั ง พู ด ถึ ง จากท� ำ งาน
ในด้านอื่น ๆ ด้วยว่า นอกจากเรื่องของการ
สัมมนาแล้ว กลุม่ ผมยังรับผิดชอบในการจัดบูทเกม

เราผ่านอุปสรรคในการท�ำงาน
กันมามากครั บ ด้ วยเรื่ อ งของงบ
ประมาณที่ เ ราไม่ มี เราต้ อ งมี ก าร
วางแผนที่รอบครอบ หาผู้สนับสนุน
จั ด บู ท เกมหารายได้ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
งานที่ยากอยู่ครับ แต่ผลที่ได้รับก็
ท�ำให้เราหายเหนื่อย ทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจกันท�ำงาน ผู้เข้าร่วมงานมี
รอยยิ้ม สนุกสนาน ได้ประโยชน์จาก
การสัมมนาที่เราจัดขึ้น
ตักไข่ ให้เพือ่ น ๆ ได้รว่ มสนุกกัน ซึง่ บรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน พร้อมกับได้
ความรู้ด้านวิชาการไปพร้อมกัน
“ก่อนจะประสบความส�ำเร็จแบบนี้
เราผ่านอุปสรรคในการท�ำงานกันมามากครับ
ด้วยเรื่องของงบประมาณที่เราไม่มี เราต้องมี
การวางแผนทีร่ อบครอบ หาผูส้ นับสนุน จัดบูท
เกมหารายได้ ถือว่าเป็นงานที่ยากอยู่ครับ แต่
ผลที่ได้รับก็ท�ำให้เราหายเหนื่อย ทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจกันท�ำงาน ผูเ้ ข้าร่วมงานมีรอยยิม้ สนุกสนาน
ได้ประโยชน์จากการสัมมนาทีเ่ ราจัดขึน้ แค่นกี้ ็
รูส้ กึ ประทับใจแล้วครับ” นายชาวิช เล่าถึงการ
ท�ำงานที่ท�ำให้พวกเขามีรอยยิ้มและภูมิใจ

มาปิดท้ายกันที่ นายณภัทร อริยธนทร
หรือแบงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทค
โนโลมัลติมีเดีย อีกหนึ่งประธานกลุ่มการจัด
สัมมนา หัวข้อ “๙ ศาสตรา” มาเล่าถึงการ
สัมมนาว่า “ถามว่าท�ำไมเป็นหัวข้อ ๙ ศาสตรา
เพราะเป็นเรือ่ งของแอนิเมชัน วิทยากรของเรา
มาจาก Little monter ซึ่งเป็นเพจที่ได้รับการ
ติดตามกว่า ๒ ล้านคน
ทุ ก คนจะได้ รู ้ ก ระบวนการท� ำ งาน
ของแอนิเมชันทุกขัน้ ตอน การท�ำ Youtubeber
ให้น่าสนใจ ในจุดนี้จะตรงกับการเรียนการ
สอนของทางสาขา เราสามารถน�ำความรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์มาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การผลิตผลงาน สร้างสรรค์งานของตนเอง  
นอกจากนี้ ทุ ก คนยั ง ได้ ส นุ ก สนานกั บ เกม
สอยดาวที่เราน�ำมาให้ได้ผ่อนคลายจากงาน
วิชาการอีกด้วย”
“ส่ ว นในเรื่ อ งของกระบวนการ
ท�ำงานทั้งหมดนั้น งานนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
ร่วมกันท�ำงาน ภายใต้การดูแลจากอาจารย์
ของสาขาวิชา โดยท�ำงา นกันเป็นกลุ่ม แบ่ง
เป็น ๓ กลุ่ม ซึ่งก็ได้รับมอบหมายหน้าที่และ
โจทย์ในการท�ำงานที่แตกต่างกันไป ตอนแรก
อาจมีปัญหาอุปสรรคบ้างครับ การท�ำงานคน
จ�ำนวนเยอะ ๆ ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีความไม่
ลงตัว แต่ที่สุดแล้ว พวกเราก็สามารถด�ำเนิน
งานไปได้อย่างดี
การที่เราได้วางแผน คิดวิเคราะห์
ลงมื อ ท� ำ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการแรก ไปจนจบ
ท�ำให้เรามีประสบการณ์ เรียนรู้การแก้ปัญหา
รับมือกับคน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้ตัวเองก่อนจะก้าวเข้าสู่การท�ำงานจริงครับ
การเรียนที่ไม่ใช่เพียงแต่ห้องสี่เหลี่ยมนั้น จะ
สร้ า งคนที่ คิ ด เป็ น และท� ำ งานเป็ น แน่ น อน
ครับ” นายนภัทร เล่าถึงการท�ำงานที่แม้จะมี
อุปสรรคบ้างแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่เกิดคาด นั่นคือ
ประสบการณ์
www.chandra.ac.th
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พิธีทำ�บุญตักบาตรอาหารแห้ง
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๗๘ ปี
ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ที่ผ่านมา
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โครงการประกวดจิตอาสา GE ชวนคุณทำ�ดีเพื่อสังคม
ประจำ�ปี ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ ส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ที่ผ่านมา

การแข่งขันกระบี่กระบอง
สืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ที่ผ่านมา
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โครงการ “สวยใส สุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งแพทย์จีน”
บริการฝังเข็มรักษาโรค และกัวซาหน้าใสฟรี

ณ สถานพยาบาลแพทย์จีน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ที่ผ่านมา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม
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