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	 “กิจกรรมภายในงานพบกับ	การ
ประกวดท�าห่อหมกสูตรโบราณของภาคกลาง	และ
การประกวดห่อหมกสร้างสรรค์	เพ่ือสบืสานและ
ต่อยอดให้อาหารไทยเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย	
โดยผูช้นะจะได้รบัถ้วยรางวลัและเกยีรตบิตัรจาก
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	นอกจากนี้	
ผู้เข้าร่วมงานยังร่วมย้อนยุคแต่งชุดไทย	เที่ยว
ชมซุ้มสาธติอาหารไทยคาว-หวาน	นานาชนดิ	ที่
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและภาคี
เครอืข่ายความร่วมมอืทางวัฒนธรรมร่วมกันจดั
แสดงอกีด้วย”	อาจารย์กลุชไม	กล่าว

	 ผู้อ�านวยการฯ	กล่าวต่อว่า	ห่อหมก	
เป็นอีกหนึ่งอาหารไทยที่มีชื่อเสียง	และมีส่วน
ประกอบจากสมนุไพรทีม่ปีระโยชน์	เป็นอาหาร
ทีม่มีาแต่โบราณ	ในแต่ละภมูภิาคก็จะมส่ีวนผสม
แตกต่างกนัออกไป	ตามแต่วตัถดิุบในท้องถิน่นัน้	
ซ่ึงปัจจุบันมีการประยุกต์ดัดแปลงท�าให้รสชาติ
และกรรมวธิแีบบโบราณนบัวนัจะเลอืนหาย	ทาง
มหาวทิยาลยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะรือ้ฟ้ืนและอนรุกัษ์
อาหารชนดินีเ้อาไว้

ขึ้นทั่วประเทศ	มหาวิทยาลัย	จึงร ่วมกับ	วัด
เสมียนนารี	จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติฯ	น้ี	ข้ึน	เพื่อให้พสกนิกรไทยทุกหมู่
เหล่า	ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ
ชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัริ	์โดยการเข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้	จะมีผู้เข้าร่วม
บรรพชาอุปสมบททั่วประเทศกว่า	๖,๘๑๐	รูป

	 “ผู ้ที่เข้าร่วมโครงการฯ	จะได้ศึกษา	
เรียนรู ้การปฏิบัติธรรม	ในหลักสูตรอุปสมบท	
๑๕	วัน	โดยส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	
ซึ่งหลักสูตรนี้	จะเน้นการศึกษาธรรมะ	ค�าสอน	
พระวินัยเป็นหลัก	รวมถึงข้อปฏิบัติ	พุทธปฏิบัติ	
ศาสนาพิธีต่าง	ๆ	และยังเน้นการปฏิบัติธรรม	
การนั่งสมาธิ	เจริญจิตภาวนา	นอกจากนี้	ยังเพิ่ม
ความรูด้้านประวตั	ิพระราชกรณียกจิต่าง	ๆ 	ของ
ในหลวงรัชกาลที่	๙	และรัชกาลที่	๑๐	ได้รู้ส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ”	อาจารย์ณัฐพชร	กล่าว

 รองผูอ้�านวยการฯ	กล่าวต่อว่า	โครงการนี้	
เปิดกว้างให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน	ทั้งผู้บริหาร	
บุคลากร	นักศึกษา	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	ร่วม
โครงการฯ	มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรกัภกัด	ี
ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ส�าหรับ
ข้าราชการ	บุคลากรของรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการบรรพชาอปุสมบทนัน้	จะไม่ถอืเป็นวนัลา	

	 “ขอเชิญผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	
นกัศกึษา	และประชาชนเข้าร่วมโครงการบรรพชา
อปุสมบทเฉลมิพระเกยีรติฯ	โดยเปิดรับสมคัรตัง้แต่
วนัน้ี	ถงึ	๒๖	เมษายน	๒๕๖๒	สนใจสอบถามข้อมลู
เพิม่เตมิ	ส�านักศลิปะและวัฒนธรรม	(ดร.อัครเดช	
มณภีาค	๐๘	๐๕๙๙	๙๙๐๕,	๐๘	๖๙๙๐	๖๔๔๑)	หรอื	
หมายเลขภายใน	๓๑๒๙”	รองผูอ้�านวยการฯ	กล่าว

จันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี
จัดบรรพชาอปุสมบทเฉลิมพระเกยีรตฯิ

มจษ. เปิดถนนวัฒนธรรม ครัง้ท่ี ๕
ชมการแข่งขนัท�าห่อหมก ชิงถ้วย รมต.

	 จันทรเกษม	ร่วมกับวัดเสมียนนารี	
พระอารามหลวง	จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร
าลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เนื่องในโอกาส
มหามงคล	พระราชพธิบีรมราชาภิเษก	พทุธศกัราช	
๒๕๖๒	ระหว่างวนัที	่๓	ถึง	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	
ณ	วัดเสมียนนารี	พระอารามหลวง

 อาจารย์ณฐัพชร	สายเสนา	รองผูอ้�านวย
การส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	กล่าวว่า	เนื่องใน
โอกาสมหามงคล	พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ที่
จะมีขึ้นในระหว่างวันที่	๔	-	๖	พฤษภาคมที่จะ
ถึงนี้	รัฐบาลได้ก�าหนดให้จัดโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล	พระราชพิธีบรมราชาภเิษก

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	จัดงาน
ถนนวฒันธรรม	ครัง้ที	่๕	เพือ่ส่งเสรมิและอนรุกัษ์
วัฒนธรรม	จัดประกวดอาหารไทย	แข่งขัน
ท�าห่อหมกชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรม	พร้อมเปิดซุม้อาหารไทยหลากหลาย	
มุ่งปลูกจิตส�านึก	ให้เกิดความรักและหวงแหน	
วฒันธรรม	ภมูปัิญญาของชาติ

	 อาจารย์กุลชไม	สืบฟัก	ผู้อ�านวยการ
ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	กล่าวว่า	มหาวทิยาลยั
ได้มุ่งมั่นในการด�าเนินงานตามพันธกิจด้านท�านุ
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมในมิติต่าง	ๆ	มาโดยตลอด	
วัฒนธรรมด้านอาหารเป็นอีกหน่ึงวัฒนธรรมท่ี
แสดงออกถงึวถิชีวีติของคนในชมุชนแต่ละแห่งได้
เป็นอย่างด	ีอกีทัง้ยงัแสดงถึงภมูปัิญญาไทยทีค่วร
ค่าแก่การอนรุกัษ์	มหาวิทยาลยัจงึได้จดังานถนน
วัฒนธรรมขึ้น	โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	๕	ในชื่อ	
“ถนนวฒันธรรม	เลศิล�า้ภูมิปัญญาอาหาร	จนัทร
เกษมสบืสาน	ประกวด	ห่อหมก”	ในวันศกุร์ที	่๒๖	
เมษายน	๒๕๖๒	ตัง้แต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	เป็นต้นไป	
ณ	สนามกฬีาในร่ม	

๒ บคุลากร คว้ารางวลั QA AWARDS 
งานด้านประกนัคณุภาพฯ ดเีด่น ครัง้ที ่๒

	 “ในปีน้ี	มหาวิทยาลัยยังคงได้รับการ
สนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร	สภา
วฒันธรรมกรุงเทพมหานคร	และภาคเีครอืข่าย
เป็นอย่างด	ีในการสนบัสนนุซุม้สาธติอาหารไทย	
และการประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมประกวดกว่า	๒๐	ทีม	นับเป็นเร่ืองน่ายินดี
ทีห่ลาย	ๆ	หน่วยงานร่วมกนัส่งเสรมิวัฒนธรรม
และภมูปัิญญาไทยให้คงอยูส่บืไป”	ผูอ้�านวยการฯ
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Save Me Save Money?
	 	 ต้องบอกว่าเดนิเมษายนของไทย	เป็นเดอืนแห่งความร้อนระอจุรงิ	ๆ 	หลายคนอาจได้คลายร้อนไปกบัเทศกาลวนัสงกรานต์กนัไปแล้ว	แต่หลัง
จากนีค้วามร้อนจะทวคีณูข้ึนไปเตะเลข	๔๐	องศากนัทุกภมูภิาค	ท�าให้เราต้องพึง่พาอปุกรณ์ช่วยความร้อนเพิม่ความเยน็กนัมากขึน้ด้วย	นัน่กจ็ะหนไีม่
พ้นเครือ่งปรบัอากาศ	พดัลม	ฯลฯ	แต่เราจะมวีธีิเซฟความประหยดัเงนิในกระเป๋า	เซฟตวัเองจากความร้อนเหล่าน้ีอย่างไร	มาฟังกนัเลยค่ะ

นางสาววรรด ี นพรัตน์ (บ)ี
ต�าแหน่งบคุลากรปฏบิติัการ สงักัดกองบรหิารงานบุคคล ส�านักงานอธิการบด ี  
	 	 เทคนิคง่าย	ๆ	ปรับพฤติกรรมการใช้แอร์	ตั้งเวลาปิดแอร์	อาจสัก	๒	ชั่วโมงก่อนตื่น
นอน	ต้ังอุณหภูมิ	๒๕	องศาฯ	ติดตั้งบังแสงหรือกันแดด	เพื่อลดการท�างานของเคร่ืองปรับ
อากาศ	ใช้พดัลมทีป่ระหยัดไฟ	เปิดใช้งานไม่แรงมากเกนิไป	เท่าน้ีกช่็วยประหยดัไฟได้	เทคนคิ
ง่าย	ๆ 	ที่ทุกคนสามารถท�าได้ที่ส�าคัญปรับพฤติกรรมการของตัวเอ	เท่านี้ก็ช่วยประหยัดเงินใน
กระเป๋าในช่วงหน้าร้อนนี้ได้แล้วคะ

		 บางครั้ง...	รู้สึกไม่ค่อยสบายใจใน
หลาย	ๆ	สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันของ
เรา	เรามักจะไปพึ่งพาหนังสือธรรมะ	ไม่
ว่าจะเป็นบทสวดมนต์	ค�าสอนนิทานหรือ
เรื่องราวอะไรต่าง	ๆ	ที่ช่วยให้เราอ่านแล้ว
ศึกษาแล้วสบายใจจนบางครั้งเราก็เกิด
ความสงสัยว่า	เอ๊ะ!!	ท�าไมหนังสือธรรมะ
เวลาเราอ่านแล้วรู้สึกถึงความสบาย	ใจสงบ
ลงได้เยอะ	ต่างจากการอ่านเนือ้หาข่าวสาร
ในแต่ละวัน	เรามาพูดคุยกับ	“ปังปอนด์” 
นายภัทรพงศ์ มหาโยธิน นักศึกษาชั้นปีที่ 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนษุย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นอีกหนึ่งคน
ที่ชื่นชอบและหันมาเรียนรู้ธรรมะ

  “หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือธรรมะ 
มชีือ่ว่า “สวดมนต์ข้ามปี” ...ทีเ่ลอืกหนงัสอื
เล่มน้ี เพราะตนเองได้มีโอกาสใช้เวลาว่าง
จากวันหยุดยาว อ่านหนังสือธรรมะ และ
การสวดมนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทย
ทุกคน บ้างสวดถูกบ้างผิดบ้าง สวดส่ิงที่
ควรสวดบ้าง ไม่ควรสวดบ้าง จึงเป็นเรื่อง
ง่าย ๆ ที่เราเองก็ควรรู้ข้อถูกผิด จึงได้เริ่ม
อ่านหนังสือเล่มนี้”	ปังปอนด์บอกถึงสาเหตุ
ทีต่นเองหนัมาอ่านและเรยีนรูก้ารสวดมนต์	
และยังเล่าถึงเนื้อหาในหนังสือด้วยว่า	

  “ภายในเล่มเนือ้หาหนงัสอืจะเกีย่ว
กับบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาที่มีบท
แบบภาษาบาลีเเละบทเเปล ที่เข้าใจง่าย 
เรยีนรูง่้าย บอกถึงการสวดในแต่ละเรือ่งราว 
สวดมนต์ก่อนนอน สวดเพื่ออุทิศส่วนกุศล 
และอื่น ๆ ”

  “การได้อ่านหนังสอืเล่มนี ้ท�าให้ผม
รูว่้าการสวดมนต์ มีข้อดหีลายอย่าง เลยครบั 
เช่น ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ ช่วยให้ใจเย็นลง  
มีสมาธิในการเรียน การท�างานมากข้ึน 
ขณะที่สวดมนต์อย่างตั้งใจความทุกข์ในใจ
จะเบาบางลงได้ครบั” ปังปอนด์บอกถงึข้อดี
ของการอ่านหนังสือธรรมะ	ถึงแม้จะเป็น
หนังสือสวดมนต์ก็ตาม	และยังบอกถึงแนว

หนังสืออื่น	ๆ 	ที่ตนเองได้อ่านด้วยว่า
  “นอกจากหนังสือธรรมะเเล้ว ผม

ยังชอบอ่านหนังสือเเนวกีฬาเเละบันเทิง
ด้วยครบั เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ตดิตาม
ความเป็นมาในวงการของกีฬาต่าง ๆ 
วงการบันเทิงมาเขาท�าอะไร มีอะไรเกิดขึ้น
ใหม่ ๆ  เพื่ออัพเดทสังคมด้วยครับ”

  “ผมมองว่าการอ่านหนังสือถือ
เป็นการเพิ่มพูนความรู ้ที่แท้จริง เราใน
ฐานะคนรุ่นใหม่ควรจะหันมาอ่านหนังสือ
เพราะความรู้จากการอ่านอาจเป็นทักษะ
เเละเป็นประโยชน์ในการท�างานของเราใน
อนาคตได้” ปังปอนทิ้งท้ายให้ทุกคนหันมา
รักในการอ่านหนังสือ

การได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ท�าให้
ผมรู้ว่าการสวดมนต์ มีข้อดีหลาย
อย่าง เลยครับ เช่น ช่วยให้จิตเป็น
สมาธิ ช่วยให้ใจเย็นลง มีสมาธิใน
การเรียน การท�างานมากขึ้น ขณะ
ทีส่วดมนต์อย่างต้ังใจความทกุข์ใน
ใจจะเบาบางลงได้ครับ

นายปรัชญา ลาแพงด ี(บอย)
ต�าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  
	 	 เปิดพัดลมแทนการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ	การเปิดหน้าต่างระบายอากาศ	ถ้าทนอากาศร้อนไม่ไหวให้เรา
ท�าการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม	และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็น	ส่วนการดูแลสุขภาพร่างกาย		
เช่น	อาบน�้าปะแป้งเย็น	เลือกการแต่งกายที่มีการระบายอากาศที่ดี	เพื่อช่วยบรรเทาอุณหภูมิในร่างกาย	ไม่อยู่ในที่
แดดร้อนมาก	ๆ 	เพียงเท่านี้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย	และรักษาสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีครับ
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๓

ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ-

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ผูกกับ	User	เดียวกันได้	๓	อุปกรณ์	และสามารถใช้กับระบบเครือข่ายไร้สายเดิมได้อีกด้วย	จึงของเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุก
ท่านลงทะเบียนเข้าใช้ระบบใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไป	ทั้งนี้ได้เพิ่มจ�านวนจุดกระจายสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานไว้
แล้วครับ	เรื่องถัดไปที่จะขอกล่าวถึงคือ	กิจกรรม	Library	Tour	กิจกรรมนี้จัดได้ว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก	กิจกรรมนี้มีแนวคิดจากการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	เพราะในรอบสองสามปีงบประมาณที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยได้ให้งบประมาณเพ่ือปรับปรุง
ระบบห้องสมุดในหลาย	ๆ 	ด้าน	มีบริการใหม่	ๆ 	เกิดขึ้นหลายบริการ	แต่ทั้งหมดนั้นติดตั้งอยู่ภายในห้องสมุดและกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าห้องสมุด
จะไม่ทราบเลยว่าห้องสมุดมีอะไร	ใช้อย่างไร	กิจกรรมน้ีจะเกิดขึ้นจากบุคลากรของส�านักวิทยบริการฯ	ท�าความร่วมมือกับคณะน�านักศึกษา
ชั้นปีที่	๑	เข้าเย่ียมชมห้องสมุดแบบกลุ่มย่อย	เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้างและจะใช้บริการอย่างไร	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริการที่เป็นระบบอัตโนมัติโดยมีบุคลากรของส�านักวิทยบริการฯ	สาธิตการใช้บริการและตอบข้อสงสัยจากนักศึกษาที่เข้าเย่ียมชม	ผลของ
กิจกรรมนี้ปรากฏว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมเกินกว่าความคาดหมาย	คณะวิชาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	นักศึกษาชื่นชอบกิจกรรมนี้และที่ส�าคัญคือ	
ปริมาณการใช้บริการระบบต่างๆ	ของห้องสมุดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกบริการ	ความคาดหวังต่อไปคือการบอกต่อจากนักศึกษาชั้นปีที่	๑	
ไปสู่นักศึกษาชั้นปีอื่นเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้	สามารถศึกษาค้นคว้าเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็งต่อไป
						 ปิดท้ายยังมีอีกอย่างน้อยสองบริการใหญ่	ๆ 	ท่ีจะเปิดบริการเร็วๆ	นี้ได้แก่การติดต่อขอแบบฟอร์มย่ืนค�าร้องออนไลน์แบบ	๒๔	ชั่วโมง
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอเอกสารขอบริการต่าง	ๆ 	ได้แม้นอกเวลาท�าการส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นรอดติดตามกันต่อ
ไปครับ	อีกเรื่องนึงคือการเปล่ียนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในส�านักวิทยบริการท่ีเดิมนั้นมีหน้าที่เป็นผู้จัดหา	จัดการ	และบริการองค์ความรู้
หรือทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้าแต่บทบาทใหม่น้ันจะเป็นผู้ช่วยสร้างผู้ช่วยท�างานเพื่อให้เกิดทรัพยากรการศึกษาบริการสู่นักศึกษาและ
สังคม	ดังนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับ.

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

		 เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งส�าหรับสารที่จะสื่อสารออกไปสู่ประชาคมชาวจันทรเกษมและ
สังคม	ในฉบับน้ีจะขออนุญาตกล่าวถึงสิ่งที่ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด�าเนิน
การหรืออยู่ในช่วงด�าเนินการเช่นเคยเพ่ือให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางด้านไอทีหรือแหล่ง
ค้นคว้าหลักของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ	เรื่องแรกที่เริ่มเปิดตัวออกไปเม่ือวันที่	๒๓	เมษายน	
๒๕๖๒	คือระบบการบริการเครือข่ายไร้สาย(WIFI)	ที่การเข้าใช้บริการเครือข่ายไร้สายของ
มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องแสดงตัวตนในการเข้าใช้งานหรือเรียกว่าต้อง	Login	นั่นเอง	ระบบนี้
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ง่ายขึ้นด้วยระบบการลงทะเบียนเครือข่ายไร้สายแบบอัจฉริยะที่
เรียกว่า	CRU	iSmart	WIFI	ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน	WIFI	ไม่ต้อง	Login	ใหม่เม่ือ
สัญญาณเกิดขาดช่วงการติดต่อหรือหลุดอันเป็นเร่ืองปกติท่ัวไปของระบบการแสดงตัวตนเข้า
ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย	แต่ระบบ	CRU	iSmart	WIFI	นี้จะท�าการจดจ�าเลขหมายอุปกรณ์ที่
เรียกว่า	Mac	Address	ซึ่งจะเป็นเลขรหัสที่ติดมากับเครื่องและจะไม่ซ�้ากันเลยทั่วโลก	หลัก
การคือให้ผู ้ใช้ท�าการลงทะเบียนอุปกรณ์ผ่านระบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ
เครื่อง	และเมื่อระบบรับทราบแล้วว่าอุปกรณ์นี้เป็นของใคร	
		 	 ดังนั้นทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายอีกคร้ังเลขหมายอุปกรณ์จะถูกส่งไป
ตรวจสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายได้ทันทีโดยไม่ต้อง	Login	อีกคร้ัง	สามารถลงทะเบียน
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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

ธนพล

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จริง ๆ แล ้วการประกัน
คุณภาพ ผมมองว่าตัวนี้เป็น
เครื่องมือหนึ่งตัวท่ีช ่วยให ้ 
ผู ้ท�างานเข ้าใจว่าตนเองได้
ท�างานไปตามในระบบที่วางไว้
หรือเปล่านะครับ เพราะการ
ประกันคุณภาพน้ี เป็นระบบที่
สะท้อนให้เห็นถึงว่าการท�างาน
ของเราน้ี มันเป็นไปตามสิ่งที่
เราวางแผนเอาไว้ไหม ท�าแล้วได้
ผลเป็นอย่างไร นะครบัรวมทัง้
การเช็คผล ประเมินผล แล้วก็
น�ากลบัมาปรบัปรงุแก้ไขนะครับ

๒ บุคลากร คว้ารางวัล QA AWARDS 
งานด้านประกันคุณภาพฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒

	 จบลงไปแล้วนะครบัส�าหรบัโครงการ	
“วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จนัทรเกษม” ครัง้ที ่๗ (CRU QA DAY 7th 
CRU QA DAY)	ซึง่ทางส�านกัประกนัคณุภาพ
การศึกษาจัดโครงการนี้	เพ่ือสร้างกิจกรรม
ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย	ที่
จะก่อให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ	การมส่ีวนร่วม	
และทักษะการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการ
ศึกษา	ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและของเครือข่าย	และภายใน
โครงการยังมีการจัดการประกวดผลงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น	โดยได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีขน
ผลงานเข้าร่วมประกวดในครัง้นี	้ทัง้ผลงานด้าน

กบังานด้านประกันคณุภาพแล้ว ในทุกระดบัก็
พบว่าจรงิ ๆ แล้วงานด้านประกนัคณุภาพ คอื
เป็นงานที่เหมือนสะท้อนกับสิ่งที่เราท�าไปนะ
ครบั เพราะฉะนัน้ถามว่ายากไหม เรากต้็องย้อน
กลบัไปถามตวัเองก่อนนะครบั ว่าเราท�างานตาม
ระบบหรอืเปล่า เราได้มกีารวางแผนหรอืเปล่า 
เราท�าตามแผนหรือไหม ท�าเสร็จแล้วมีการ
ประเมนิไหม แล้วเมือ่เราประเมนิแล้วพบว่ามี
ข้อเสยี มอีปุสรรค มข้ีอบกพร่องน้ี เราได้แก้ไขบุคลากร	ด้านหน่วยงาน	ด้านหลักสูตร	ด้าน

นกัศกึษา	และในวนันีจ้ะมาฟังผูท้ีไ่ด้รบัรางวลั
ผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น	
ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๖๐	ประเภทบคุคลทัง้สาย
วชิาการ	และสายสนบัสนนุวิชาการ	กบั	อาจารย์
ชยุตม์	วะนา	หรืออาจารย์ยุต	อาจารย์ประจ�า
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ	คณะวทิยาการ
จัดการและนางสาวจารุดา	สีสังข์	หรือพี่จอย	
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	กองนโยบายและ
แผน	ทีจ่ะมาบอกเล่าถงึกระบวนการต่าง	ๆ 	และ
แนวปฏบิตัทิีถ่กูต้อง	ในการท�าประกนัคณุภาพ
การศกึษา	

  เริ่มต ้นที่อาจารย ์ชยุตม ์ วะนา 
อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ
อนัดบั ๑ ประเภทบคุคล กันครบั

 “จรงิ ๆ กย็อมรบันะครับ ว่าครัง้แรก
ทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องกบังานประกนัคณุภาพนี ้ผม
ไม่ทราบเลย ว่าประกนัคณุภาพนีค้อือะไร แล้ว
ท�าไปแล้วได้อะไร แต่เม่ือผมได้เข้ามาเกีย่วข้อง
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ส�าหรับตนเองจะมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนางานไป
เรื่อย ๆ และจะรับผิดชอบในหน้าที่ ๆ ได้รับมอบ
หมายอย่างดี และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไปค่ะ จาก
เดิมที่เราได้คะแนนดีอยู่แล้ว ก็จะรักษาระดับคะแนน
ของเราให้คงอยู่ และฝึกฝน และน�าข้อบกพร่อง
มาปรับแก้ให้ดีขึ้นค่ะ

หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเราท�างานตามระบบอยู่
แล้ว มีการพัฒนามกีารปรบัปรงุการท�างานของ
เราอยูต่ลอดเวลา ผมเชือ่ว่าการประกนัคณุภาพ 
ไม่ยากครับ”	อาจารย์ยุต	เปิดใจถึงจุดเริ่มต้น 
ของการท�างานด้านประกนัคุณภาพพร้อมเล่าต่อ 
ถึงหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของงานประกัน
คณุภาพ	ว่า

 “งานด้านประกันคณุภาพนะครบั รบั
ผิดชอบตั้งแต่หลักสูตรในตัวหลักสูตรน้ีรับผิด
ชอบร่วมกบัอาจารย์ท่านอืน่ กค็อืดูพวกตวับ่งชี้ 
ส่วนในระดบัคณะนัน้ รบัผดิชอบเรือ่งของการ
บริการนักศึกษา ในระดับของส�านักงานช่วย
กนัดแูลกบัพวกพีเ่จ้าหน้าทีร่วมทัง้ ผอ.และรอง 
ผอ.อีกท่านหนึ่ง ในการดูแลเร่ืองของประกัน
คุณภาพระดับส�านักแล้วก็ส่วนในระดับของ
สถาบันเป็นเรื่องของการผ่านเกณฑ์ประกัน
คณุภาพของหลกัสตูรต่าง ๆ นะครบั แล้วกต็วั
บ่งชี้เรื่องของติดตามประกันคุณภาพท้ังระดับ
หลกัสูตรและระดับคณะครบั”

 “จริง ๆ แล้วการประกันคุณภาพ 
ผมมองว่าเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีช่วยให้ผู้ท�างาน
เข้าใจว่าตนเองได้ท�างานไปตามในระบบที่
วางไว้หรือเปล่า รวมทั้งการเช็คผล ประเมิน
ผล แล้วก็น�ากลับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับ 

มามันเป็นอย่างไง” อาจารย์ชยตุ	เล่าถึงมมุมอง
ด้านงานประกันคุณภาพ	ของตนเอง/องค์กร/
มหาวทิยาลยั	พร้อมปิดท้ายด้วยทศิทางและเป้า
หมายของงานด้านประกันคณุภาพ	ว่า

  “จรงิๆ แล้วนะครบั หลงัจากทีไ่ด้ท�า
ประกนัคณุภาพมานะครบั ตวัผมเอง ถงึแม้ว่า
จะได้รบัเลอืกได้รบัเกยีรตใิห้ได้รางวลันี ้แต่ก็มี
บางจุดนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ่งใน
ตวับ่งชีน้ะครับ ในบางตัว โดยเฉพาะตวับ่งชี ้ใน
เรือ่งของประกนัคณุภาพในระดบัส�านกันะครบั 
เพราะว่าบางครั้งกรรมการที่มาตรวจประกัน
จะตคีวามแตกต่างกนั เพราะฉะนัน้ผมกอ็ยาก
จะกลบัไปดใูนตวับ่งชีเ้หล่านีจ้รงิ ๆ  แล้วเนือ้แท้
ต้องการที่จะให้เราได้ท�าอะไรนะครับ รวมทั้ง
ต้องการให้งานออกมาหน้าตาเป็นยงัไงนะครบั 
แล้วกใ็นส่วนตวับ่งชีท้ีอ่าจจะได้คะแนนค่อนข้าง
สงูอยูแ่ล้ว กจ็ะกลบัไปพฒันาให้ดย่ิีงขึน้ไปครับ”

 ต่อด้วยผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงาน
ด้านประกนัคณุภาพการศกึษาดเีด่น ประเภท
บคุคลอกี ๑ ท่าน ทีจ่ะมาบอกเล่าถงึการท�างาน 
และการรับผดิชอบต่องานประกนัคณุภาพการ
ศกึษาครบั

 “จดุเริม่ต้นของการท�างานด้านประกนั
คุณภาพ ตอนแรกยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการ
การท�างานในด้านการประกนัคณุภาพมากเท่า
ไหร่ค่ะ แต่ได้รับค�าปรึกษาจากส�านักประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงเข้าใจและเปิดใจ เลย
อยากให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้เปิดใจงาน

ประกนัคณุภาพไม่เป็นเรือ่งทีย่ากเลยค่ะ ขอให้
เริม่ต้นเรยีนรู ้เราสามารถทีจ่ะฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองได้ ให้มีความช�านาญและยังต่อยอดใน
การบอกต่อการท�างานด้านประกันคุณภาพให้
กบัคนอืน่ทีย่งัไม่เข้าใจถงึการท�างานด้านประกนั
คุณภาพค่ะ” พี่จอย	เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการ
ท�างานด้านประกนัคณุภาพ

 “ในส่วนทีร่บัผดิชอบด้านการประกัน
คณุภาพจะรบัผดิชอบในส่วนทีเ่ป็นตวับ่งชีท้ี ่๑.๑ 
ของระดบัส�านกันะค่ะ เป็นการรบัผดิชอบด้าน
การจดัท�าแผนกจ็ะประกอบไปด้วยแผนกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปี และแผนงานด้านต่าง ๆ ” พีจ่อย	เล่าถงึ
หน้าทีร่บัผดิชอบตวับ่งชีข้องงานประกนัคุณภาพ

 “งานประกันคุณภาพ ถือเป็นงานที่
ปฏบิตัเิป็นประจ�าทกุวนัอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นภาระ
ทีต้่องรบัผดิชอบ งานประกันท�าให้เราได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น” 
พีจ่อย	เปิดใจถึงมมุมองด้านงานประกนัคณุภาพ	
ตนเอง/องค์กร/มหาวิทยาลัย	พร้อมปิดท้าย
ด้วยทศิทางและเป้าหมายของงานด้านประกนั
คณุภาพ	ว่า

 “ส�าหรับตนเองจะมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
พัฒนางานไปเร่ือย ๆ และจะรับผิดชอบใน
หน้าที ่ๆ  ได้รบัมอบหมายอย่างด ีและพฒันาให้ดี
ยิง่ ๆ  ขึน้ไปค่ะ จากเดมิทีเ่ราได้คะแนนดอียู่แล้ว 
ก็จะรักษาระดับคะแนนของเราให้คงอยู่ และ
ฝึกฝน และน�าข้อบกพร่องมาปรบัแก้ให้ดีขึน้ค่ะ”

เพราะฉะนั้นผมคิด
ว่าตวัประกนัคณุภาพ
นีม้คีวามส�าคญัทัง้ทกุ
ระดบัเลย ตัง้แต่ระดบั
หลกัสตูร ระดบัคณะ 
ระดบัสถาบนันะครบั 
เนื่องจากว่าเครื่อง
มือที่จะท�าให้เรารู้ว่า
เราได้ท�างานตรงกับ
ระบบท่ีเราวางไว้หรอื
เปล่า แล้วผลที่ออก
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ที่ผ่านมา 
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พิธีรดน�้ำขอพร นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกำสวันสงกรำนต์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

พิธีประสำทปริญญำกำรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยกำรแพทยืแผนจีนเหลียวหนิง

 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ท่ีผ่านมา

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ที่ผ่านมา
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รับสมัครนัก
ศึกษาใหม


