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

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

จันทรเกษม ติดอาวุธให้นักศึกษา

เปิดคอร์สอบรม ๓ ภาษา ฟรี!

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

หลอมรวมความเป็นหนึ่ง “คนของพระราชา”

ศู น ย์ ภ าษา มรภ.จั น ทรเกษม เสริ ม
ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีนแก่
นักศึกษา หวังเพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสูต่ ลาดการแข่งขันประชาคมอาเซียนและ
เข้าสู่วิชาชีพในอนาคต
			 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอด
เยี่ยมแกร ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่่า ปัจจุบันนอกจาก
ประเทศไทยจะอยูใ่ นกลุม่ อาเซียนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลางแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายเป็นไทย
แลนด์ 4.0 ดังนั้น ภาษาและคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่
ทักษะพิเศษอีกต่อไป แต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี

วิทยบริการ เปิดห้องคอมพิวเตอร์ใหม่

สะดวก ทันสมัย ไฉไลกว่าเดิม
ส�ำนักวิทยฯ เปิดห้องบริการคอมพิวเตอร์
รูปแบบใหม่ ทันสมัย พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
มากมาย และรองรับความต้องการด้านไอที และ
ด้านอื่น ๆ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร รวมไปถึง
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู ้ สู ่
ยุคดิจิทัล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ ม
แกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ที่
ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๒๙ จากเดิมจะอยู่ชั้นที่
๕ อาคาร ๒๙ ซึ่งจากที่มีการเปิดให้บริการที่ผ่าน
มา ทางส�ำนักได้พบเจอถึงปัญหาถึงความอ�ำนวย
ความสะดวกการเข้าใช้บริการให้นักศึกษา เพราะ
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ห้องเก่าจะต้องใช้ร่วมกัน
กับผู้เข้าเรียนปกติ จึงท�ำให้ไม่สะดวกต่อผู้มาขอใช้
บริการ รวมไปถึงนักศึกษาบางคน ยังไม่ทราบว่า 
ทางส�ำนักฯ มีห้องบริการคอมพิวเตอร์อีกด้วย
“ส� ำ หรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
ภายในห้องจะประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่พร้อมจะให้บริการมากกว่า ๕๐ เครื่อง และยังมี
บริการอินเทอร์เน็ต บริการพิมพ์งาน จุดพักผ่อนชม
ภาพยนตร์ บริการยุเอสบีชาร์จโทรศัพท์ นักพักผ่อน
สนทนา เขียนรายงาน” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวต่อว่า ห้องบริการคอมฯ

สิง่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา คือการค้นคว้า
ข้อมูลสารสนเทศ ที่จะมีประโยชน์ในด้านการ
เรี ย นของตนเอง ถั ด มาคื อ พิ ม พ์ ง านรายงาน
การเตรียมน�ำเสนอ การติดตามข่าวสาร การใช้
เวลาว่างระหว่างรอเรียนให้เป็นประโยชน์ หรือ
เพื่อพักรอเรียนวิชาถัดไปก็ท�ำได้ คือใช้บริการได้
ทั้งในด้านการค้นคว้า สื่อสารและการพักผ่อน
“นักศึกษาที่จะเข้าใช้บริการ จะต้อง
เตรียมบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่จะเข้าใช้บริการ
และสิ่งที่อยากจะฝากถึงนักศึกษาจะต้องแต่ง
กายให้สุภาพก่อนเข้าใช้บริการ และสามารรถ
มาติดต่อเคาน์เตอร์ เพื่อท�ำการสแกนบัตร และ
สามารถเลือกเครื่องที่จะนั่ง ก็จะสามารถใช้งาน
ได้ ซึ่งห้องบริการคอมฯ จะเปิดวันจันทร์ อังคาร
และพฤหัสบดี ตัง้ แต่ ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. และวันพุธ
ศุกร์ และอาทิตย์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ ๐๘.๓๐๑๖.๐๐ น.” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวปิดท้ายว่า จากผล
การย้ายจากห้องบริการคอมฯ จากชั้นเดิม พบว่า
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเข้าใช้เต็ม
จ�ำนวนทีร่ องรับค่อนข้างเร็ว ซึง่ เดิมเครือ่ งจะเต็ม
ในช่วงบ่ายของในแต่ละวัน แต่ถึงแม้เครื่องจะ
เต็มก็แวะมาพักผ่อนก็สามารถท�ำได้ อนาคตถ้ามี
โอกาสก็จะขยายพื้นที่บริการเพิ่มมากขึ้น

ไม่นับว่าในต่างประเทศที่มีการศึกษาภาษาที่ ๓-๔
อยู่ ก่ อ นแล้ ว ประเทศไทยจึ ง ควรสนั บ สนุ น ให้
นักศึกษามีทักษะภาษาต่างประเทศมากขึ้น
“ด้ ว ยความสำ�คั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง เกิ ด
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำ�หรับนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีโอกาสได้ฝึกอบรมภาษาต่าง
ประเทศ  ได้เพิม่ พูนความรู้ และสามารถนำ�ความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น การศึกษาต่อการ
ท่องเที่ยว การทำ�งานที่ต้องติดต่อสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
			 ผู้ อำ�นวยการฯ กล่ า วต่ อ ว่ า  สำ�หรั บ
การอบรมนั้น มีทั้งหมด ๓ หลักสูตร ได้แก่ ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน ภาษา
ญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร และภาษาจีนเบื้อง
ต้ น เพื่ อ การสื่ อ สาร ส่ ว นรู ป แบบการอบรมนั้ น
เน้นการสอนตั้งแต่พื้นฐาน ทั้ง ๔ ทักษะ ฟัง พูด
อ่าน และเขียน การอบรมครั้งนี้ดำ�เนินการสอน
โดยวิทยากรจากภายนอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จะเป็นอาจารย์ชาวอเมริกัน ส่วนจีนกับญี่ปุ่นเป็น
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านภาษานั้น ๆ โดยตรง
“เรื่ อ งของการเรี ย นรู้ ด้ า นภาษานั้ น
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้
ด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการจัดอบรม
แล้ว มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม English Discoeries
Expert ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
โปรแกรมอีกด้วย” ผู้อำ�นวยการฯ กล่าว
ผูอ้ ำ�นวยการฯ กล่าวต่ออีกว่า นักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ นอกจากจะได้เพิ่มพูน
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แล้ว นักศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐
ยังจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งสามารถ
นำ�ไปใช้ในการสมัครงานของตนเองได้อีก ผู้ที่มี
ความสามารถด้านภาษานั้น เป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการ หรืออาจทำ�ธุรกิจของตนเอง เช่น
การส่งออก การซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาคนใดสนใจ เข้ า ร่ ว มอบรม
ภาษาต่างประเทศ ๓ หลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การอบรม โดยสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่
วันนี้ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ เพียงใช้หลักฐานการสมัคร :
สำ�เนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน และนำ�มา
ยืน่ ได้ท่ี ศูนย์ภาษา ชัน้ ๒ อาคาร ๒๙ โทร. ๐ ๒๙๔๒
๖๘๐๐ ต่อ ๒๙๑๖ - ๗ และ ๒๙๑๙ - ๒๐

๒

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำ�วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

“หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายที่สนุก
ตื่ น เต้ น ท้ า ทายความคิ ด ผู ้ อ ่ า นให้ ลุ ้ น ตาม
ตลอดเวลา เหมาะแก่ผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย ฝึก
กระบวนการคิด สังเกต วิเคราะห์ เสน่ห์ของ
หนังสือ คือมีรูปภาพประกอบสีทั้งเล่ม เนื้อหา
กระชับ ภาพประกอบท�ำให้มีจินตนาการตาม
เนื้อเรื่อง และตัวละครได้ดียิ่งขึ้น” ประโยค
แรกจาก อาจารย์อาทิตยา ผิวด�ำ หรืออาจารย์
อ้อน อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอกถึงเสน่ห์
ของหนังสือเล่มนี้
“หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี ชื่ อ ว่ า เชอร์ ล็ อ ก
โฮล์มส์ ยอดนักสืบอัจฉริยะ เป็นหนังสือแนว
สืบสวนสอบสวน ซึง่ ส่วนตัวเป็นคนทีช่ อบอ่าน
หนังสือแนวนีค้ ะ่ ” อาจารย์ออ้ นแนะน�ำชือ่ หนังสือ
พร้อมบอกเหตุผลทีช่ นื่ ชอบในหนังสือแนวนี้
		 “เนื้อเรื่องในหนังสือเล่มนี้ จะเป็น
เรื่องเล่าของ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ นักสืบที่มีชื่อ
เสียงโด่งดัง โดยมีคหู่ ทู รี่ ว่ มการสืบสวนคือ หมอ
วัตสัน แสดงไหวพริบอันชาญฉลาดในการแก้
เงื่อนปมปริศนา รวมทั้งเนื้อเรื่องผูกโยงให้มี
ความซับซ้อน ซ่อนเงือ่ น จนยากจะคาดเดา โดย
ในเล่มได้แบ่งออกเป็นตอนตามคดีปริศนา โดย
ทฤษฎีทใี่ ช้ไขปริศนาจะค่อนข้างสมจริงท�ำให้ผู้
อ่านจินตนาการตามได้งา่ ย” อาจารย์ออ้ น ได้เล่า
ถึงเนือ้ เรือ่ งโดยสรุปให้ฟงั พร้อมบอกถึงเหตุผล
ทีเ่ ลือกหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเล่มโปรดว่า
		 “สืบเนื่องมาจากชอบดูหนังประเภท
นักสืบ/จิตวิตยา หลาย ๆ เรื่องที่หลายคนน่า
จะรู้จัก เมื่อทราบว่าหนังที่เราชอบ มีหนังสือ
ที่น�ำมาสร้าง ๆ เป็นภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ก็
มักจะตามซื้อเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นเล่มนวนิยาย
หรือฉบับที่เป็นการ์ตูน ซึ่งจะได้อรรถรสที่ต่าง
กันค่ะ” อาจารย์อ้อน เล่า
“หลั ง จากการอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้
นอกจากความสนุกแล้ว ยังสามารถน�ำมาปรับ
ใช้กับชีวิตประจ�ำวันทั้งด้านความเป็นครู และ
ด้านการใช้ชวี ติ เช่นเดียวกับตัวละคร ซึง่ เชอร์
ล็อก โฮล์มส์ ท�ำงานทุม่ เทแรงกายแรงใจโดยไม่

นอกจากความสนุกแล้ว ยังสามารถน�ำ
มาปรับใช้กบั ชีวติ ประจำ� วันทัง้ ด้านความเป็น
ครู และด้านการใช้ชวี ติ เช่นเดียวกับตัวละคร
ซึง่ เชอร์ลอ็ ก โฮล์มส์ ท�ำงานทุม่ เทแรงกาย
แรงใจโดยไม่เคยแบ่งแยกชนชั้น และไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึง่ ในข้อนีส้ ามารถน�ำมาเป็น
ข้อคิดในการปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และ
ชีวิตการท�ำงานการสอนของตน ที่ควร
ต้องทุม่ เท และยุตธิ รรมต่อนักศึกษาทุกคน
อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมค่ะ
เคยแบ่งแยกชนชัน้ และไม่หวังผลตอบแทน ซึง่
ในข้อนีส้ ามารถน�ำมาเป็นข้อคิดในการปรับใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน และชีวติ การท�ำงานการสอนของ
ตน ทีค่ วรต้องทุม่ เท และยุตธิ รรมต่อนักศึกษาทุก
คนอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมค่ะ” อาจารย์ออ้ น
เล่าถึงการน�ำมาปรับใช้กบั ชีวติ ประจ�ำวัน หลัง
จากที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบ พร้อมปิดท้ายด้วย
เทคนิคการอ่านหนังสือในแบบตัวเอง ว่า
		 “จงสนุก และตื่นเต้นกับหนังสือที่
อ่าน ท�ำความเข้าใจ ตีความ น�ำข้อมูลทีอ่ า่ นไป
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น จะท�ำให้เรามีทักษะ
ในการอ่านที่ดีขึ้น เลือกหนังสือที่เหมาะกับเรา
การอ่านอาจจะเริ่มจากเล่มเบื้องต้น ให้เราพอ
เข้าใจพืน้ ฐานก่อนจึงค่อยอ่านเล่มทีเ่ นือ้ หายาก
และซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ การเลือกอ่านหนังสือที่
หลากหลายนัน้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเรา
ให้กว้างขึ้นอีกด้วย” อาจารย์อ้อน เล่า

ป้องกัน และรู้ทัน “ภัย”
ทุกวันนี้เรียกได้ว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และภัยอันตรายที่มากับมนุษย์นั้นอันตรายยิ่งกว่าสิ่งอื่น โดยปะปนอยู่รอบตัวเราไม่เว้น
แม่แต้สถานทีร่ าชการ หรือสถานทีต่ า่ ง ๆ เราไม่สามารถรูเ้ ลยว่ามีคนร้ายหรือภัยอันตรายอยูใ่ กล้ตวั เราหรือป่าว เราจะมาลองฟังความคิดเห็นของ
น้อง ๆ ว่าจะมีวิธีการรับมือ หรือป้องกันตัวเองอย่างไร

นายณัฐวุฒิ แสงศรี (นัท)
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ สาขาวิทย์ศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

   ในความคิดเห็นของผมนะครับ ผมคิดว่าทุกคนควรเรียนรู้ที่จะใช้ ศิลปะป้องกันตัว
และมีการระมัดระวังตัวเองอยูต่ ลอดเวลาเพราะว่าสมัยนีบ้ างคนนัน้ รูห้ น้าไม่รใู้ จ เพราะฉะนัน้
เราควรระวังตัวเองไว้ตลอดเวลาครับ เพราะภัยอันตรายจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ บางทีเรา
อาจจะระวังตัวแล้ว แต่คนอืน่ ไม่ได้ระวังเราก็อาจจะเกิดภัยอันตรายได้ครับ ยิง่ ช่วงนีข้ า่ วทีเ่ กิด
ขึ้นไม่ใช่เกิดกับผู้หญิง แต่บางครั้งเกิดขึ้นกับผู้ชายด้วยครับ

นางสาวธันย์ชนก เทพอุดม (ว่าน)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์		

ต้องหมัน่ คอยติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ค่ะ เพือ่ ให้รทู้ า่ ทันอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต้องมีสติและระวัง
ตัวอยู่ตลอดเวลา ฝึกคิดสถานการณ์ตามข่าวว่าหากเกิดกับเรา เราจะหาทางเอาตัวรอดอย่างไร และต้องไม่ไว้ใจใคร
ง่าย ๆ ทุกวันนี้ผู้ประสงค์ร้ายมีมากมาย มาในหลากหลายรูปแบบเราจึงจะต้องติดตามข่าวสารให้รู้เท่าทัน และรับมือ
กับภัยอันตรายได้ค่ะ
www.chandra.ac.th
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(ตอนจบ)
สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
สวัสดีครับ เพือ่ น ๆ  จันทรเกษมทุกท่าน สัปดาห์ทผ่ี า่ นมาผมได้พดู ถึง หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวม
ไว้ ๒๓ ซึง่ ผ่านไปแล้ว ๑๐ ข้อ สัปดาห์นมี้ าเรียนรูก้ นั ในข้อต่อไป
๑๐. การมี ส ่ ว นร่ ว ม  ทรงเป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตย ทรงเปิ ด โอกาสให้ ส าธารณชน
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส�ำคัญที่สุดจะต้องหัดท�ำใจให้
กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่าง
ฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ�ำนวยการปฏิบัติ
บริหารงานให้ประสบผลส�ำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
๑๑. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วน
รักษาราชการแทน
รวมเป็นส�ำคัญ ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร�ำคาญด้วยซ�้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว
เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
๑๒. บริการที่จุดเดียว  ทรงมีพระราชด�ำริมากว่า ๒๐ ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ
“การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่าง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม  ทรงน�ำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ�ำบัดน�้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรก
ปนเปื้อนในน�้ำ
๑๕. ปลูกป่าในใจคน  การจะท�ำการใดส�ำเร็จต้องปลูกจิตส�ำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะท�ำ
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
๑๖. ขาดทุนคือก�ำไร  หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
๑๗. การพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มี
ความแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ
พึ่งตนเองได้ในที่สุด
๑๘. พออยู่พอกิน  ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิต ให้ด�ำเนิน
ไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ซึ่งปรัชญานี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
๒๑. ท�ำงานอย่างมีความสุข ท�ำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท�ำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ
สนุกกับการท�ำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท�ำงานโดยค�ำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถท�ำได้
“…ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
๒๒. ความเพียร  การเริม่ ต้นท�ำงานหรือท�ำสิง่ ใดนัน้ อาจจะไม่ได้มคี วามพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุง่ มัน่ ดังเช่นพระราชนิพนธ์
“พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน�้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดา
ที่ช่วยเหลือมิให้จมน�้ำ
๑๓. รู้ รัก สามัคคี  รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท�ำ
ลงมือแก้ไขปัญหานั้น สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท�ำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักการทรงงานข้างต้น พวกเราชาวจันทรเกษม ทุกคนจะได้ใช้เป็นแนวทางการท�ำงาน เพื่อการพัฒนาจันทรเกษม
ของเราให้ก้าวหน้าต่อไปครับ
www.chandra.ac.th
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จารุวรรณ

ในทุก ๆ ปี เมือ่ มีการเริม่ ต้นปีการ
ศึกษาใหม่ของชาวราชภัฏ จะมีพิธีส�ำคัญ
อย่าง “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร”
เกิดขึ้น น้อง ๆ นักศึกษาหลายคนอาจไม่
ทราบว่าพิธนี พี้ ธิ อี ะไร มีความส�ำคัญอย่างไร
กับชาวราชภัฏ
พี่อ้น หรือนายพฤทธิ์ เด่นโกวิท
พนักงานบริหารกองทุน งานบริการและ
สวั ส ดิ ก ารกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา บอกถึ ง
ความส�ำคัญของตราพระราชลัญจกร ว่า
มีที่มาที่ไปอย่างไร “ตรา” สัญลักษณ์แทน
บุคคล องค์กร และยังแสดงถึงความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร ส�ำหรับ
ตรามหาวิทยาลัย และนาม “ราชภัฏ” ถือ
เป็นสิ่งควรเคารพ เทิดทูน และส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระเมตตา 
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทาน มงคลนาม “ราชภัฏ” อั น
หมายความว่ า  คนของพระราชา ให้ แ ก่

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

หลอมรวมความเป็นหนึง่ “คนของพระราชา”

วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทาน พระราชลั ญ จกร ประจ� ำ
พระองค์ ให้ เ ป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ส ถาบั น
ราชภัฏทัว่ ราชอาณาจักร ตามหนังสือส�ำนัก
ราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘
นับเป็นสิริมงคล และความภาคภูมิใจแก่
ชาวราชภัฏทั้งมวล
		 “ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น
หาที่สุดมิได้นี้ ชาวราชภัฏ จึงต่างจัดพิธี

อัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
ภาคภู มิ ใ จในสถาบั น และร� ำ ลึ ก ถึ ง พระ
มหากรุณาธิคุณ ตลอดจนย�้ำเตือนให้ชาว
ราชภัฏทุกคน เจริญรอยตามพระยุคลบาท
สืบสานพระราชปณิธาน เป็นก�ำลังในการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ต นให้ ส มกั บ นาม
ราชภัฏ และสนองพระมหากรุณาธิคุณ”
นายพฤทธิ์ บอกถึ ง ความส� ำ คั ญ ของตรา
อลัญจกรที่มีต่อชาวราชภัฏได้อย่างลึกซึ้ง
อี ก ทั้ ง ยั ง บอกความหมายของพิ ธีนี้ อี ก

เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามภาค
ภูมิใจในสถาบัน และร�ำลึกถึงพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ตลอดจนย�้ ำ
เตือนให้ชาวราชภัฏทุกคน เจริญ
รอยตามพระยุ ค ลบาท สื บ สาน
พระราชปณิธาน เป็นก�ำลังในการ
พัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติตนให้สม
กั บ นาม ราชภั ฏ และสนองพระ
มหากรุณาธิคุณ

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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ด้วยว่า พระราชลัญจกร คือ ตราประจ�ำ
พระองค์ ราช หรือ ราชา หมายถึง พระเจ้า
แผ่นดิน ลัญจกร หมายถึง ตรา (ส�ำหรับ
ประทับ)
“พระราชลั ญ จกรในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร เป็ น รู ป พระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ
อุทมุ พรราชอาสน์ พระทีน่ งั่ ทรงแปดเหลีย่ ม    
(อั ฐ หมายถึ ง แปด) ท� ำ จากไม้ อุ ทุ ม พร
ประดิ ษ ฐานในพระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประทับใน
พิธีบรมราชาภิเษก เพื่อรับน�้ำมูรธาภิเษก
พระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรสีขาว
๗ ชัน้ (สัปต แปลว่า เจ็ด , ปฏล แปลว่า ชัน้ ,
เศวตร แปลว่า สีขาว) วงจักร กลางวงจักร
มีอักษระ อุนาโลม หรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รัศมี เปล่งออกโดยรอบ
เครือ่ งราชสักการะ ควรถวายพาน
พุ่มดอกไม้ หมาย ถึง พานดอกไม้ตกแต่ง
เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ นายจ�ำลอง ยิ่งนึก
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองพระราชพิธี ส�ำนัก
พระราชวัง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยว
กับการวางพุ่มเงินพุ่มทองว่า “ควรสงวนไว้
สักการะพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์

พิธีในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง แต่สิ่งที่
ทุกมหาวิทยาลัยกระทำ� เช่นเดียวกันคือ การอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
มาประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธี และถวายเครื่องราชสักการะ
กล่าวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสร
ทั้ง ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย และนักศึกษาใหม่ ร่วมกันถวายบังคมพระบรม
ฉายาลั ก ษณ์ และพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ที่ยังทรงพระชนม์อยู่) ในรัชกาลปัจจุบัน
เท่านัน้ ” นายพฤทธิ์ บอกถึงความหมายของ
ตราอลัญจกร ซึง่ เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก
และยังกล่าวถึงขัน้ ตอนในพิธนี อี้ กี ด้วย
“ส� ำ หรั บ ขั้ น ตอนพิ ธีใ นแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยอาจมีรายละเอียดแตกต่าง
กั น บ้ า ง แต่ สิ่ ง ที่ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย กระท� ำ
เช่ น เดี ย วกั น คื อ การอั ญ เชิ ญ ตราพระ
ราชลัญจกร มาประดิษฐานเป็นประธาน
ในมณฑลพิธี และถวายเครื่องราชสักการะ
กล่าวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายก
องค์การนักศึกษา นายกสโมสรทั้ง ๕ คณะ
๑ วิทยาลัย และนักศึกษาใหม่ ร่วมกันถวาย
บั ง คมพระบรมฉายาลั ก ษณ์    และพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช”
		 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
เป็นพิธที สี่ ำ� คัญส�ำหรับชาวราชภัฏจริง ๆ ค่ะ
นอกจากเป็นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความรัก
ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ส่ง
เสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่น
พี่กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเสมือน
เป็นการหลอมรวมใจชาวราชภัฏจันทรเกษม
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมเทิดพระเกียรติ
และร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ ๙
ที่ ท รงพระราชทาน พระราชลั ญ จกร
ประจ� ำ พระองค์ ให้ เ ป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
สถาบันราชภัฏทั่วราชอาณาจักรไทย
		 ส� ำ หรั บ พิ ธีอั ญ เชิ ญ ตราพระ
ราชลัญจกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมนั้น จะก�ำหนดจัดขึ้น ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ก่อนสอบปลายภาคเรียน เรา
จะรวมกันหลอมรวมใจ แสดงพลังความ
จงรักภักดี จะภาพบรรยากาศแห่งความ
ภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดโดยชาวจันทรเกษม
คนของพระราชาจะมีให้เห็นตระการตา
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยของเราค่ะ.
www.chandra.ac.th
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กิจกรรม “เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ที่ผ่านมา

www.chandra.ac.th
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โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา

จากสาธณรัฐประชาชนจีน ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ที่ผ่านมา

องค์การนักศึกษา ลงพื้นที่สำ�รวจความต้องการของชุมชน
เพื่อวางแผนการทำ�กิจกรรมจิตอาสาบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ณ เทศบาลต�ำบลห้วยงู อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ที่ผ่านมา

www.chandra.ac.th
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การประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR 18)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ที่ผ่านมา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม
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http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

