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พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
หลอมรวมความเป็นหนึ่ง “คนของพระราชา”

	 ส�ำนกัวทิยฯ	เปิดห้องบรกิำรคอมพวิเตอร์
รปูแบบใหม่	ทนัสมยั	พร้อมสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก
มำกมำย	และรองรับควำมต้องกำรด้ำนไอที	และ
ด้ำนอื่น	ๆ	ให้กับคณำจำรย์	บุคลำกร	รวมไปถึง
นักศึกษำ	เพื่อเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้สู ่ 
ยุคดิจิทัล

	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์เกยีรตพิงษ์	ยอดเยีย่ม
แกร	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	กล่ำวว่ำ	ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์	ท่ี
ตั้งอยู่	ณ	ชั้น	๑	อำคำร	๒๙	จำกเดิมจะอยู่ช้ันที่	
๕	อำคำร	๒๙	ซึ่งจำกที่มีกำรเปิดให้บริกำรที่ผ่ำน
มำ	ทำงส�ำนักได้พบเจอถึงปัญหำถึงควำมอ�ำนวย
ควำมสะดวกกำรเข้ำใช้บริกำรให้นักศึกษำ	เพรำะ
ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ห้องเก่ำจะต้องใช้ร่วมกัน
กับผู้เข้ำเรียนปกติ	จึงท�ำให้ไม่สะดวกต่อผู้มำขอใช้
บริกำร	รวมไปถึงนักศึกษำบำงคน	ยังไม่ทรำบว่ำ	
ทำงส�ำนักฯ	มีห้องบริกำรคอมพิวเตอร์อีกด้วย

	 “ส�ำหรับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์	
ภำยในห้องจะประกอบไปด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ที่พร้อมจะให้บริกำรมำกกว่ำ	๕๐	เคร่ือง	และยังมี
บรกิำรอนิเทอร์เนต็	บรกิำรพมิพ์งำน	จดุพกัผ่อนชม
ภำพยนตร์	บรกิำรยเุอสบชีำร์จโทรศพัท์	นกัพกัผ่อน
สนทนำ	เขียนรำยงำน”	ผศ.เกียรติพงษ์	กล่ำว

	 ผศ.เกยีรตพิงษ์	กล่ำวต่อว่ำ	ห้องบรกิำรคอมฯ	

จันทรเกษม ติดอาวุธให้นักศึกษา
เปิดคอร์สอบรม ๓ ภาษา ฟรี! 

วทิยบรกิาร เปดิหอ้งคอมพวิเตอรใ์หม่
สะดวก ทนัสมยั ไฉไลกวา่เดมิ

		 	 ศูนย์ภำษำ	มรภ.จันทรเกษม	เสริม
ทักษะควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ	ญ่ีปุ่น	และจีนแก่
นักศึกษำ	หวังเพ่ิมศักยภำพ	เตรียมควำมพร้อม
กอ่นเขำ้สูต่ลำดกำรแขง่ขนัประชำคมอำเซยีนและ
เข้ำสู่วิชำชีพในอนำคต	 	
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติพงษ์	ยอด
เยี่ยมแกร	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ	กล่ำวว่่ำ	ปัจจุบันนอกจำก
ประเทศไทยจะอยูใ่นกลุม่อำเซยีนทีใ่ชภ้ำษำองักฤษ
เป็นภำษำกลำงแล้ว	รัฐบำลยังมีนโยบำยเป็นไทย
แลนด์	4.0	ดังนั้น	ภำษำและคอมพิวเตอร์	ไม่ใช่
ทักษะพิเศษอีกต่อไป	แต่เป็นทักษะท่ีทุกคนควรมี	 

ไม่นับว่ำในต่ำงประเทศที่มีกำรศึกษำภำษำที่	๓-๔	
อยู่ก่อนแล้ว	ประเทศไทยจึงควรสนับสนุนให้
นักศึกษำมีทักษะภำษำต่ำงประเทศมำกขึ้น
		 	 “ด้วยควำมส�ำคัญดังกล่ำว	จึงเกิด
โครงกำรอบรมภำษำตำ่งประเทศส�ำหรบันกัศกึษำ	
ภำคเรยีนที	่๑/๒๕๖๑	เพือ่ใหน้กัศกึษำไดใ้ช้เวลำวำ่ง
ให้เป็นประโยชน์	มีโอกำสได้ฝึกอบรมภำษำต่ำง
ประเทศ		ได้เพ่ิมพูนควำมรู้	และสำมำรถน�ำควำมรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	เช่น	กำรศึกษำต่อกำร
ท่องเที่ยว	กำรท�ำงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรโดยใช้
ภำษำต่ำงประเทศ	ฯลฯ”	ผศ.เกียรติพงษ์	กล่ำว
   ผู้อ�ำนวยกำรฯ	กล่ำวต่อว่ำ	ส�ำหรับ
กำรอบรมนั้น	มีทั้งหมด	๓	หลักสูตร	ได้แก่	ภำษำ
อังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสู่ประชำคมอำเซียน	ภำษำ
ญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อกำรสื่อสำร	และภำษำจีนเบื้อง
ต้นเพื่อกำรสื่อสำร	ส่วนรูปแบบกำรอบรมนั้น	
เน้นกำรสอนต้ังแต่พื้นฐำน	ทั้ง	๔	ทักษะ	ฟัง	พูด	
อ่ำน	และเขียน	กำรอบรมครั้งนี้ด�ำเนินกำรสอน
โดยวิทยำกรจำกภำยนอก	หลักสูตรภำษำอังกฤษ
จะเป็นอำจำรย์ชำวอเมริกัน	ส่วนจีนกับญี่ปุ่นเป็น
อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิด้ำนภำษำนั้น	ๆ 	โดยตรง
		 	 “เรื่องของกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำนั้น	
มหำวิทยำลัยมีกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมรู้
ด้ำนภำษำอย่ำงต่อเนื่อง	นอกจำกกำรจัดอบรม
แล้ว	มหำวิทยำลัยมีโปรแกรม	English	Discoeries	
Expert	ที่นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน
โปรแกรมอีกด้วย”	ผู้อ�ำนวยกำรฯ	กล่ำว
		 	 ผูอ้�ำนวยกำรฯ	กลำ่วตอ่อกีวำ่	นกัศกึษำ
ที่เข้ำรับกำรอบรมคร้ังนี้	นอกจำกจะได้เพิ่มพูน
ทกัษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ	ไดใ้ชเ้วลำวำ่งใหเ้กิด
ประโยชน์แล้ว	นักศึกษำท่ีสอบผ่ำนเกณฑ์	ร้อยละ	๖๐	
ยังจะได้รับใบรับรองผ่ำนกำรอบรม	ซึ่งสำมำรถ
น�ำไปใช้ในกำรสมัครงำนของตนเองได้อีก	ผู้ท่ีมี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำนั้น	เป็นท่ีต้องกำรของ 
ผู้ประกอบกำร	หรืออำจท�ำธุรกิจของตนเอง	เช่น
กำรส่งออก	กำรซื้อขำยสินค้ำกับต่ำงประเทศ
		 	 นักศึกษำคนใดสนใจ	เข้ำร่วมอบรม
ภำษำต่ำงประเทศ	๓	หลักสูตร	ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรอบรม	โดยสำมำรถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่
วันนี้	-	๒๘	ก.ย.	๖๑	เพียงใช้หลักฐำนกำรสมัคร	:	
ส�ำเนำบตัรนกัศกึษำหรอืบัตรประชำชน	และน�ำมำ
ย่ืนได้ท่ี	ศูนย์ภำษำ	ช้ัน	๒	อำคำร	๒๙	โทร.	๐	๒๙๔๒	
๖๘๐๐	ต่อ	๒๙๑๖	-	๗	และ	๒๙๑๙	-	๒๐	

สิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษำ	คอืกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลสำรสนเทศ	ที่จะมีประโยชน์ในด้ำนกำร
เรียนของตนเอง	ถัดมำคือพิมพ์งำนรำยงำน	
กำรเตรียมน�ำเสนอ	กำรติดตำมข่ำวสำร	กำรใช้
เวลำว่ำงระหว่ำงรอเรียนให้เป็นประโยชน์	หรือ
เพ่ือพักรอเรียนวิชำถัดไปก็ท�ำได้	คือใช้บริกำรได้
ทั้งในด้ำนกำรค้นคว้ำ	สื่อสำรและกำรพักผ่อน

	 “นักศึกษำที่จะเข้ำใช้บริกำร	จะต้อง 
เตรียมบัตรนักศึกษำทุกครั้งที่จะเข้ำใช้บริกำร	
และสิ่งที่อยำกจะฝำกถึงนักศึกษำจะต้องแต่ง
กำยให้สุภำพก่อนเข้ำใช้บริกำร	และสำมำรรถ
มำติดต่อเคำน์เตอร์	เพื่อท�ำกำรสแกนบัตร	และ
สำมำรถเลือกเคร่ืองที่จะนั่ง	ก็จะสำมำรถใช้งำน
ได้	ซ่ึงห้องบริกำรคอมฯ	จะเปิดวันจันทร์	อังคำร	
และพฤหสับด	ีตัง้แต่	๐๘.๓๐-๑๙.๐๐	น.	และวนัพธุ	
ศุกร์	และอำทิตย์	จะเปิดให้บริกำรตั้งแต่	๐๘.๓๐-
๑๖.๐๐	น.”	ผศ.เกียรติพงษ์	กล่ำว

	 ผศ.เกยีรตพิงษ์	กล่ำวปิดท้ำยว่ำ	จำกผล
กำรย้ำยจำกห้องบริกำรคอมฯ	จำกชั้นเดิม	พบว่ำ 
ผู้ใช้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด	กำรเข้ำใช้เต็ม
จ�ำนวนทีร่องรบัค่อนข้ำงเรว็	ซึง่เดมิเครือ่งจะเตม็
ในช่วงบ่ำยของในแต่ละวัน	แต่ถึงแม้เคร่ืองจะ
เต็มก็แวะมำพักผ่อนก็สำมำรถท�ำได้	อนำคตถ้ำมี
โอกำสก็จะขยำยพื้นที่บริกำรเพิ่มมำกขึ้น
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ป้องกัน และรู้ทัน “ภัย”   
	 	 ทุกวันนี้เรียกได้ว่ำภัยอันตรำยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	และภัยอันตรำยที่มำกับมนุษย์นั้นอันตรำยยิ่งกว่ำสิ่งอื่น	โดยปะปนอยู่รอบตัวเรำไม่เว้น
แม่แต้สถำนทีร่ำชกำร	หรอืสถำนทีต่่ำง	ๆ 	เรำไม่สำมำรถรูเ้ลยว่ำมคีนร้ำยหรอืภยัอนัตรำยอยูใ่กล้ตวัเรำหรอืป่ำว	เรำจะมำลองฟังควำมคดิเห็นของ
น้อง	ๆ 	ว่ำจะมีวิธีกำรรับมือ	หรือป้องกันตัวเองอย่ำงไร

นายณัฐวฒิุ แสงศรี (นัท) 
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๓ สาขาวิทย์ศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์
	 			 ในควำมคิดเห็นของผมนะครับ	ผมคิดว่ำทุกคนควรเรียนรู้ที่จะใช้	ศิลปะป้องกันตัว
และมกีำรระมัดระวงัตัวเองอยูต่ลอดเวลำเพรำะว่ำสมยันีบ้ำงคนนัน้รูห้น้ำไม่รูใ้จ	เพรำะฉะนัน้
เรำควรระวังตัวเองไว้ตลอดเวลำครับ	เพรำะภัยอันตรำยจะมำหำเรำเม่ือไหร่ก็ไม่รู้	บำงทีเรำ
อำจจะระวงัตวัแล้ว	แต่คนอืน่ไม่ได้ระวงัเรำกอ็ำจจะเกดิภยัอนัตรำยได้ครับ	ยิง่ช่วงนีข่้ำวทีเ่กดิ
ขึ้นไม่ใช่เกิดกับผู้หญิง	แต่บำงครั้งเกิดขึ้นกับผู้ชำยด้วยครับ

 	 “หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายท่ีสนุก	
ตื่นเต้น	ท้าทายความคิดผู ้อ ่านให้ลุ ้นตาม
ตลอดเวลา	เหมาะแก่ผู้อ่านทุกเพศ	ทุกวัย	ฝึก
กระบวนการคิด	สังเกต	วิเคราะห์	เสน่ห์ของ
หนังสือ	คือมีรูปภาพประกอบสีทั้งเล่ม	เนื้อหา
กระชับ	ภาพประกอบท�าให้มีจินตนาการตาม
เนื้อเรื่อง	และตัวละครได้ดียิ่งขึ้น”	ประโยค
แรกจำก อาจารย์อาทติยา ผวิด�า หรอือาจารย์
อ้อน อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษาจนี คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บอกถึงเสน่ห์
ของหนังสือเล่มนี้

 	 “หนังสือเล่มนี้มีช่ือว่า	เชอร์ล็อก	
โฮล์มส์	ยอดนักสืบอัจฉริยะ	เป็นหนังสือแนว
สบืสวนสอบสวน	ซึง่ส่วนตวัเป็นคนทีช่อบอ่าน
หนงัสอืแนวนีค่้ะ”	อำจำรย์อ้อนแนะน�ำช่ือหนงัสอื	
พร้อมบอกเหตผุลทีช่ืน่ชอบในหนังสอืแนวนี้

  “เนื้อเรื่องในหนังสือเล่มนี้	จะเป็น
เรื่องเล่าของ	เชอร์ล็อก	โฮล์มส์	นักสืบที่มีช่ือ
เสยีงโด่งดงั	โดยมคีูห่ทูีร่่วมการสบืสวนคอื	หมอ
วัตสัน	แสดงไหวพริบอันชาญฉลาดในการแก้
เงื่อนปมปริศนา	รวมทั้งเนื้อเรื่องผูกโยงให้มี
ความซบัซ้อน	ซ่อนเงือ่น	จนยากจะคาดเดา	โดย
ในเล่มได้แบ่งออกเป็นตอนตามคดปีรศินา	โดย
ทฤษฎทีีใ่ช้ไขปรศินาจะค่อนข้างสมจริงท�าให้ผู้
อ่านจนิตนาการตามได้ง่าย”	อำจำรย์อ้อน	ได้เล่ำ
ถงึเนือ้เรือ่งโดยสรปุให้ฟัง	พร้อมบอกถงึเหตผุล
ทีเ่ลอืกหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเล่มโปรดว่ำ

  “สืบเนื่องมาจากชอบดูหนังประเภท
นักสืบ/จิตวิตยา	หลาย	ๆ	เร่ืองที่หลายคนน่า
จะรู้จัก	เมื่อทราบว่าหนังที่เราชอบ	มีหนังสือ
ที่น�ามาสร้าง	ๆ	เป็นภาพยนตร์เรื่องนั้น	ๆ	ก็
มักจะตามซื้อเก็บไว้	ไม่ว่าจะเป็นเล่มนวนิยาย
หรือฉบับที่เป็นการ์ตูน	ซึ่งจะได้อรรถรสที่ต่าง
กันค่ะ”	อำจำรย์อ้อน	เล่ำ

 	 “หลังจากการอ่านหนังสือเล ่มน้ี	
นอกจากความสนกุแล้ว	ยงัสามารถน�ามาปรบั
ใช้กับชีวิตประจ�าวันทั้งด้านความเป็นครู	และ
ด้านการใช้ชวีติ	เช่นเดยีวกบัตวัละคร	ซึง่เชอร์
ล็อก	โฮล์มส์	ท�างานทุม่เทแรงกายแรงใจโดยไม่

เคยแบ่งแยกชนชัน้	และไม่หวงัผลตอบแทน	ซึง่
ในข้อนีส้ามารถน�ามาเป็นข้อคดิในการปรบัใช้ใน
ชวีติประจ�าวนั	และชวีติการท�างานการสอนของ
ตน	ทีค่วรต้องทุม่เท	และยตุธิรรมต่อนกัศกึษาทกุ
คนอย่างเตม็ที	่และเท่าเทยีมค่ะ”	อำจำรย์อ้อน	
เล่ำถึงกำรน�ำมำปรบัใช้กบัชีวติประจ�ำวัน	หลงั
จำกที่อ่ำนหนังสือเล่มนี้จบ	พร้อมปิดท้ำยด้วย
เทคนคิกำรอ่ำนหนงัสอืในแบบตวัเอง	ว่ำ

  “จงสนุก	และตื่นเต้นกับหนังสือที่
อ่าน	ท�าความเข้าใจ	ตคีวาม	น�าข้อมลูทีอ่่านไป
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น	จะท�าให้เรามีทักษะ
ในการอ่านที่ดีขึ้น	เลือกหนังสือที่เหมาะกับเรา	
การอ่านอาจจะเริ่มจากเล่มเบื้องต้น	ให้เราพอ
เข้าใจพืน้ฐานก่อนจงึค่อยอ่านเล่มทีเ่นือ้หายาก	
และซบัซ้อนมากยิง่ขึน้	การเลอืกอ่านหนงัสอืที่
หลากหลายนัน้ยงัเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเรา
ให้กว้างขึ้นอีกด้วย”	อำจำรย์อ้อน	เล่ำ

นอกจากความสนกุแล้ว ยงัสามารถน�า
มาปรบัใช้กบัชวีติประจ�าวนัทัง้ด้านความเป็น
คร ูและด้านการใช้ชีวิต เช่นเดยีวกบัตวัละคร 
ซึง่เชอร์ลอ็ก โฮล์มส์ ท�างานทุม่เทแรงกาย
แรงใจโดยไม่เคยแบ่งแยกชนช้ัน และไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึง่ในข้อนีส้ามารถน�ามาเป็น
ข้อคิดในการปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ
ชีวิตการท�างานการสอนของตน ที่ควร
ต้องทุม่เท และยตุธิรรมต่อนกัศึกษาทุกคน
อย่างเตม็ที ่และเท่าเทยีมค่ะ

นางสาวธันย์ชนก เทพอุดม (ว่าน) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์      
	 	 ต้องหมัน่คอยตดิตำมข่ำวสำรต่ำง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ค่ะ	เพือ่ให้รูท่้ำทนัอนัตรำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้	ต้องมีสตแิละระวงั
ตัวอยู่ตลอดเวลำ	ฝึกคิดสถำนกำรณ์ตำมข่ำวว่ำหำกเกิดกับเรำ	เรำจะหำทำงเอำตัวรอดอย่ำงไร	และต้องไม่ไว้ใจใคร
ง่ำย	ๆ 	ทุกวันนี้ผู้ประสงค์ร้ำยมีมำกมำย	มำในหลำกหลำยรูปแบบเรำจึงจะต้องติดตำมข่ำวสำรให้รู้เท่ำทัน	และรับมือ
กับภัยอันตรำยได้ค่ะ
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นายบุญเกียรติ ชีระภากร
รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เร่ือยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว 
เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
		 	 ๑๒.	บริกำรที่จุดเดียว		ทรงมีพระรำชด�ำริมำกว่ำ	๒๐	ปีแล้ว	ให้บริหำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำหลำยแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักกำร	
“การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service”	โดยทรงเน้นเร่ืองรู้รักสำมัคคีและกำรร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยกำรปรับลดช่องว่ำง
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
		 	 ๑๓.	ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ		พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9	ทรงเข้ำใจถึงธรรมชำติและต้องกำรให้ประชำชนใกล้ชิด
กับทรัพยำกรธรรมชำติ	ทรงมองปัญหำธรรมชำติอย่ำงละเอียด	โดยหำกเรำต้องกำรแก้ไขธรรมชำติจะต้องใช้ธรรมชำติเข้ำช่วยเหลือเรำด้วย
		 	 ๑๔.	ใช้อธรรมปรำบอธรรม		ทรงน�ำควำมจริงในเรื่องธรรมชำติและกฎเกณฑ์ของธรรมชำติมำเป็นหลักกำรแนวทำงปฏิบัติในกำร
แก้ไขปัญหำและปรับปรุงสภำวะท่ีไม่ปกติเข้ำสู่ระบบท่ีปกติ	เช่น	กำรบ�ำบัดน�้ำเน่ำเสียโดยให้ผักตบชวำ	ซึ่งมีตำมธรรมชำติให้ดูดซึมส่ิงสกปรก
ปนเปื้อนในน�้ำ
		 	 ๑๕.	ปลูกป่ำในใจคน		กำรจะท�ำกำรใดส�ำเร็จต้องปลูกจิตส�ำนึกของคนเสียก่อน	ต้องให้เห็นคุณค่ำเห็นประโยชน์กับส่ิงที่จะท�ำ	 
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
		 	 ๑๖.	ขำดทุนคือก�ำไร		หลักกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	๙	ที่มีต่อพสกนิกรไทย	“การให้” และ	“การเสียสละ” 
เป็นกำรกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร	คือควำมอยู่ดีมีสุขของรำษฎร
		 	 ๑๗.	กำรพึ่งพำตนเอง		กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	เพื่อกำรแก้ไขปัญหำในเบื้องต้นด้วยกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ	เพื่อให้มี
ควำมแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป	แล้วขั้นต่อไปก็คือ	กำรพัฒนำให้ประชำชนสำมำรถอยู่ในสังคมได้ตำมสภำพแวดล้อมและสำมำรถ	
พึ่งตนเองได้ในที่สุด
		 	 ๑๘.	พออยู่พอกิน		ให้ประชำชนสำมำรถอยู่อย่ำง	“พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน	แล้วจึงค่อยขยับขยำยให้มีขีดสมรรถนะที่ก้ำวหน้ำต่อไป
		 	 ๑๙.	เศรษฐกิจพอเพียง		เป็นปรัชญำท่ีในหลวงรัชกำลที่	๙	พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิต	ให้ด�ำเนิน
ไปบน	“ทางสายกลาง”	เพ่ือให้รอดพ้นและสำมำรถด�ำรงอยู่ได้อย่ำงม่ันคงและย่ังยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	ๆ	 
ซึ่งปรัชญำนี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล	องค์กร	และชุมชน
		 	 ๒๐.	ควำมซื่อสัตย์สุจริต	จริงใจต่อกัน		ผู้ที่มีควำมสุจริตและบริสุทธ์ิใจ	แม้จะมีควำมรู้น้อย	ก็ย่อมท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มำกกว่ำผู้ที่มีควำมรู้มำก	แต่ไม่มีควำมสุจริต	ไม่มีควำมบริสุทธ์ิใจ
		 	 ๒๑.	ท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข	ท�ำงำนต้องมีควำมสุขด้วย	ถ้ำเรำท�ำอย่ำงไม่มีควำมสุขเรำจะแพ้	แต่ถ้ำเรำมีควำมสุขเรำจะชนะ	 
สนุกกับกำรท�ำงำนเพียงเท่ำนั้น	ถือว่ำเรำชนะแล้ว	หรือจะท�ำงำนโดยค�ำนึงถึงควำมสุขที่เกิดจำกกำรได้ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สำมำรถท�ำได้	
“…ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
		 	 ๒๒.	ควำมเพียร		กำรเริม่ต้นท�ำงำนหรอืท�ำสิง่ใดน้ันอำจจะไม่ได้มคีวำมพร้อม	ต้องอำศยัควำมอดทนและควำมมุง่มัน่	ดงัเช่นพระรำชนพินธ์ 
“พระมหาชนก”	กษัตริย์ผู้เพียรพยำยำมแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ำยน�้ำต่อไป	เพรำะถ้ำไม่เพียรว่ำยก็จะตกเป็นอำหำรปู	ปลำและไม่ได้พบกับเทวดำ
ที่ช่วยเหลือมิให้จมน�้ำ
		 	 ๑๓.	รู้	รัก	สำมัคคี		รู้	คือ	รู้ปัญหำและรู้วิธีแก้ปัญหำนั้น	รัก	คือ	เม่ือเรำรู้ถึงปัญหำและวิธีแก้แล้ว	เรำต้องมีควำมรัก	ท่ีจะลงมือท�ำ	
ลงมือแก้ไขปัญหำนั้น	สำมัคคี	คือ	กำรแก้ไขปัญหำต่ำง	ๆ 	ไม่สำมำรถลงมือท�ำคนเดียวได้	ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกัน
		 	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหลักกำรทรงงำนข้ำงต้น	พวกเรำชำวจันทรเกษม	ทุกคนจะได้ใช้เป็นแนวทำงกำรท�ำงำน	เพื่อกำรพัฒนำจันทรเกษม
ของเรำให้ก้ำวหน้ำต่อไปครับ

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

(ตอนจบ)

		 	 สวสัดคีรบั	เพือ่น	ๆ 		จนัทรเกษมทกุท่ำน	สปัดำห์ทีผ่่ำนมำผมได้พูดถึง	หลกักำรทรงงำนใน
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	ทีส่�ำนักงำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร	รวบรวม
ไว้	๒๓	ซึง่ผ่ำนไปแล้ว	๑๐	ข้อ	สปัดำห์นีม้ำเรียนรูกั้นในข้อต่อไป
		 	 ๑๐.	กำรมีส่วนร่วม		ทรงเป็นนักประชำธิปไตย	ทรงเปิดโอกำสให้สำธำรณชน	
ประชำชนหรือเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้มำร่วมแสดงควำมคิดเห็น	“ส�ำคัญที่สุดจะต้องหัดท�ำใจให้
กว้ำงขวำง	หนักแน่น	รู้จักรับฟังควำมคิดเห็น	แม้กระทั่งควำมวิพำกษ์วิจำรณ์จำกผู้อื่นอย่ำง
ฉลำดนั้น	แท้จริงคือ	กำรระดมสติปัญญำและประสบกำรณ์อันหลำกหลำยมำอ�ำนวยกำรปฏิบัติ
บริหำรงำนให้ประสบผลส�ำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
		 	 ๑๑.	ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม		ในหลวงรัชกำลที่	๙	ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วน
รวมเป็นส�ำคัญ	ดังพระรำชด�ำรัสตอนหนึ่งว่ำ	“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อ
ส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร�าคาญด้วยซ�้าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ 
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

จารุวรรณ

เพื่อให้นักศึกษามีความภาค
ภูมิใจในสถาบัน และร�าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ตลอดจนย�้า
เตือนให้ชาวราชภัฏทุกคน เจริญ
รอยตามพระยุคลบาท สืบสาน
พระราชปณิธาน เป็นก�าลังในการ
พัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติตนให้สม
กับนาม ราชภัฏ และสนองพระ
มหากรุณาธิคุณ

		 ในทกุ	ๆ	ปี	เมือ่มกีำรเริม่ต้นปีกำร
ศึกษำใหม่ของชำวรำชภัฏ	จะมีพิธีส�ำคัญ
อย่ำง	“พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร” 
เกิดขึ้น	น้อง	ๆ	นักศึกษำหลำยคนอำจไม่
ทรำบว่ำพธินีีพ้ธิอีะไร	มคีวำมส�ำคญัอย่ำงไร
กับชำวรำชภัฏ

  พี่อ้น หรือนายพฤทธิ์ เด่นโกวิท 
พนักงานบริหารกองทุน งานบริการและ
สวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา บอกถึง
ความส�าคัญของตราพระราชลัญจกร ว่า
มีที่มาที่ไปอย่างไร “ตรา” สัญลักษณ์แทน
บคุคล	องค์กร	และยงัแสดงถงึควำมเป็นอนั
หนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร	ส�ำหรับ
ตรำมหำวิทยำลัย	และนำม	“ราชภัฏ” ถือ
เป็นส่ิงควรเคำรพ	เทิดทูน	และส�ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรม
นำถบพิตร	รัชกำลที่	๙	ที่ทรงมีพระเมตตำ	
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
พระรำชทำน	มงคลนำม	“ราชภัฏ” อัน
หมำยควำมว่ำ	คนของพระรำชำ	ให้แก่

หลอมรวมความเป็นหน่ึง “คนของพระราชา”
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

วิทยำลัยครูทั่วรำชอำณำจักร	ในวันท่ี	๑๔	
กุมภำพันธ์	๒๕๓๕	

		 นอกจำกน้ี	พระองค์ท่ำนยังทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
พระรำชทำน	พระรำชลัญจกร	ประจ�ำ
พระองค์	ให้เป็นตรำสัญลักษณ์สถำบัน
รำชภฏัท่ัวรำชอำณำจกัร	ตำมหนังสอืส�ำนกั
รำชเลขำธิกำร	ลงวันที่	๖	มีนำคม	๒๕๓๘	
นับเป็นสิริมงคล	และควำมภำคภูมิใจแก่
ชำวรำชภัฏทั้งมวล

  “ด ้วยพระมหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได้นี้	ชาวราชภัฏ	จึงต่างจัดพิธี

อัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	เพื่อให้นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน	และร�าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ	ตลอดจนย�้าเตือนให้ชาว
ราชภัฏทุกคน	เจริญรอยตามพระยุคลบาท	
สืบสานพระราชปณิธาน	เป็นก�าลังในการ
พัฒนาท้องถ่ิน	ปฏิบัติตนให้สมกับนาม	
ราชภัฏ	และสนองพระมหากรุณาธิคุณ” 
นำยพฤทธิ์	บอกถึงควำมส�ำคัญของตรำ
อลัญจกรที่มีต่อชำวรำชภัฏได้อย่ำงลึกซึ้ง	 
อีก ท้ังยังบอกควำมหมำยของพิธีนี้อีก
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พิธีในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง แต่สิ่งที่ 
ทกุมหาวทิยาลยักระท�าเช่นเดยีวกันคอื การอญัเชญิตราพระราชลญัจกร 
มาประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธี และถวายเครื่องราชสักการะ 
กล่าวส�านึกในพระมหากรณุาธคุิณ นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสร
ทั้ง ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย และนักศึกษาใหม่ ร่วมกันถวายบังคมพระบรม
ฉายาลักษณ์  และพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยว่ำ พระรำชลัญจกร	คือ	ตรำประจ�ำ
พระองค์	รำช	หรือ	รำชำ	หมำยถึง	พระเจ้ำ
แผ่นดิน	ลัญจกร	หมำยถึง	ตรำ	(ส�ำหรับ
ประทับ)	

 	 “พระราชลัญจกรในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	เป็นรูป	พระที่นั่งอัฐทิศ
อทุมุพรราชอาสน์	พระทีน่ัง่ทรงแปดเหล่ียม				
(อัฐ	หมายถึง	แปด)	ท�าจากไม้อุทุมพร	
ประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงประทับใน
พิธีบรมราชาภิเษก	เพื่อรับน�้ามูรธาภิเษก

		 พระสปัตปฎลเศวตฉัตร	ฉัตรสขีาว	
๗	ชัน้	(สปัต	แปลว่า	เจด็	,	ปฏล	แปลว่า	ชัน้,	
เศวตร	แปลว่า	สีขาว)	วงจักร	กลางวงจักร
มีอักษระ	อุนาโลม	หรือเลข	๙	รอบวงจักรมี	
รัศมี	เปล่งออกโดยรอบ	

		 เครือ่งราชสักการะ	ควรถวายพาน
พุ่มดอกไม้	หมาย	ถึง	พานดอกไม้ตกแต่ง
เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์	นายจ�าลอง	ยิ่งนึก	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองพระราชพิธี	ส�านัก
พระราชวัง	ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยว
กับการวางพุ่มเงินพุ่มทองว่า	“ควรสงวนไว้
สกัการะพระมหากษตัริย์	และพระบรมวงศ์	

(ท่ียังทรงพระชนม์อยู่)	ในรัชกาลปัจจุบัน
เท่านัน้”	นำยพฤทธิ	์บอกถงึควำมหมำยของ
ตรำอลญัจกร	ซึง่เป็นประโยชน์เป็นอย่ำงมำก	
และยงักล่ำวถึงข้ันตอนในพธิน้ีีอีกด้วย	

     	“ส�าหรับขั้นตอนพิธีในแต่ละ
มหาวิทยาลัยอาจมีรายละเอียดแตกต่าง
กันบ้าง	แต่สิ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยกระท�า
เช ่นเดียวกันคือ	การอัญเชิญตราพระ
ราชลัญจกร	มาประดิษฐานเป็นประธาน
ในมณฑลพิธี	และถวายเครื่องราชสักการะ	
กล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	นายก
องค์การนักศึกษา	นายกสโมสรทั้ง	๕	คณะ	
๑	วทิยาลัย	และนกัศกึษาใหม่	ร่วมกนัถวาย
บังคมพระบรมฉายาลักษณ์		และพระ-
ราชลญัจกร	ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช”	
  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

เป็นพธิทีีส่�าคญัส�าหรับชาวราชภัฏจรงิ ๆ  ค่ะ 
นอกจากเป็นกจิกรรมท่ีเสริมสร้างความรกั 
ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา ส่ง
เสริมความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่น
พี่กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเสมือน
เป็นการหลอมรวมใจชาวราชภฏัจนัทรเกษม 
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมเทิดพระเกียรติ
และร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  
ท่ีทรงพระราชทาน พระราชลัญจกร 
ประจ�าพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์
สถาบันราชภัฏทั่วราชอาณาจักรไทย

  ส� าหรับพิ ธีอัญเ ชิญตราพระ
ราชลญัจกรของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษมนั้น จะก�าหนดจัดขึ้น ในช่วงเดือน
พฤศจกิายน ก่อนสอบปลายภาคเรยีน เรา
จะรวมกันหลอมรวมใจ แสดงพลังความ
จงรักภักดี จะภาพบรรยากาศแห่งความ
ภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดโดยชาวจันทรเกษม
คนของพระราชาจะมีให้เห็นตระการตา 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยของเราค่ะ.
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๖
กิจกรรม “เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ”  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๒  กันยายน ที่ผ่านมา

ณ รร.จันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ท่ีผ่านมา
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องค์การนักศึกษา ลงพื้นที่สำารวจความต้องการของชุมชน  
เพื่อวางแผนการทำากิจกรรมจิตอาสาบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ 
จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา  

จากสาธณรัฐประชาชนจีน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ที่ผ่านมา

ณ เทศบาลต�าบลห้วยงู อ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่	๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th	มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม	๓๙/๑	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	กทม.	๑๐๙๐๐

๘ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำาวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำาวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

การประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR 18) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ที่ผ่านมา


