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

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จันทรเกษม ร่วมกับ วัดเสมียนนารี

จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

๒ บุคลากร คว้ารางวัล QA AWARDS
งานด้านประกันคุณภาพฯ ดีเด่น ครัง้ ที่ ๒

จั น ทรเกษม ร่ ว มกั บ วั ด เสมี ย นนารี
พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร
าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
อาจารย์ณฐั พชร สายเสนา รองผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่
จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคมที่จะ
ถึงนี้ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้จัดโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มจษ. เปิดถนนวัฒนธรรม ครัง้ ที่ ๕

ชมการแข่งขันท�ำห่อหมก ชิงถ้วย รมต.
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน
ถนนวัฒนธรรม ครัง้ ที่ ๕ เพือ่ ส่งเสริมและอนุรกั ษ์
วั ฒ นธรรม จั ด ประกวดอาหารไทย แข่ ง ขั น
ท� ำ ห่ อ หมกชิ ง ถ้ ว ยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมเปิดซุม้ อาหารไทยหลากหลาย
มุ่งปลูกจิตส�ำนึก ให้เกิดความรักและหวงแหน
วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาของชาติ
อาจารย์กุลชไม สืบฟัก ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ได้มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ มาโดยตลอด
วัฒนธรรมด้านอาหารเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนแต่ละแห่งได้
เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังแสดงถึงภูมปิ ญ
ั ญาไทยทีค่ วร
ค่าแก่การอนุรกั ษ์ มหาวิทยาลัยจึงได้จดั งานถนน
วัฒนธรรมขึ้น โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ ในชื่อ
“ถนนวัฒนธรรม เลิศล�ำ้ ภูมปิ ญ
ั ญาอาหาร จันทร
เกษมสืบสาน ประกวด ห่อหมก” ในวันศุกร์ที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๒ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาในร่ม

“กิ จ กรรมภายในงานพบกั บ การ
ประกวดท�ำห่อหมกสูตรโบราณของภาคกลาง และ
การประกวดห่อหมกสร้างสรรค์ เพือ่ สืบสานและ
ต่อยอดให้อาหารไทยเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
โดยผูช้ นะจะได้รบั ถ้วยรางวัลและเกียรติบตั รจาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมงานยังร่วมย้อนยุคแต่งชุดไทย เที่ยว
ชมซุม้ สาธิตอาหารไทยคาว-หวาน นานาชนิด ที่
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในมหาวิทยาลัยและภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกันจัด
แสดงอีกด้วย” อาจารย์กลุ ชไม กล่าว
ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวต่อว่า ห่อหมก
เป็นอีกหนึ่งอาหารไทยที่มีชื่อเสียง และมีส่วน
ประกอบจากสมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์ เป็นอาหาร
ทีม่ มี าแต่โบราณ ในแต่ละภูมภิ าคก็จะมีสว่ นผสม
แตกต่างกันออกไป ตามแต่วตั ถุดบิ ในท้องถิน่ นัน้
ซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ดัดแปลงท�ำให้รสชาติ
และกรรมวิธแี บบโบราณนับวันจะเลือนหาย ทาง
มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดทีจ่ ะรือ้ ฟืน้ และอนุรกั ษ์
อาหารชนิดนีเ้ อาไว้

ขึ้นทั่วประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ร่ ว มกั บ วั ด
เสมียนนารี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติฯ นี้ ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรไทยทุกหมู่
เหล่า ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ์ โดยการเข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วม
บรรพชาอุปสมบททั่วประเทศกว่า ๖,๘๑๐ รูป
“ผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ จะได้ ศึ ก ษา
เรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม ในหลั ก สู ต รอุ ป สมบท
๑๕ วัน โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นการศึกษาธรรมะ ค�ำสอน
พระวินัยเป็นหลัก รวมถึงข้อปฏิบัติ พุทธปฏิบัติ
ศาสนาพิธีต่าง ๆ และยังเน้นการปฏิบัติธรรม
การนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา นอกจากนี้ ยังเพิ่ม
ความรูด้ า้ นประวัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ได้รู้ส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ” อาจารย์ณัฐพชร กล่าว
รองผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวต่อว่า โครงการนี้
เปิดกว้างให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทั้งผู้บริหาร
บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วม
โครงการฯ มีสว่ นร่วมในการแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส�ำหรับ
ข้าราชการ บุคลากรของรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบทนัน้ จะไม่ถอื เป็นวันลา
“ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเปิดรับสมัครตัง้ แต่
วันนี้ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ สนใจสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติม ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดร.อัครเดช
มณีภาค ๐๘ ๐๕๙๙ ๙๙๐๕, ๐๘ ๖๙๙๐ ๖๔๔๑) หรือ
หมายเลขภายใน ๓๑๒๙” รองผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าว

“ในปีนี้ มหาวิทยาลัยยังคงได้รับการ
สนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร สภา
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย
เป็นอย่างดี ในการสนับสนุนซุม้ สาธิตอาหารไทย
และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมประกวดกว่า ๒๐ ทีม นับเป็นเรื่องน่ายินดี
ทีห่ ลาย ๆ หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาไทยให้คงอยูส่ บื ไป” ผูอ้ ำ� นวยการฯ

๒

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๐ ประจำ�วันที่ ๒๒ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ท�ำให้
ผมรู้ว่าการสวดมนต์ มีข้อดีหลาย
อย่าง เลยครับ เช่น ช่วยให้จิตเป็น
สมาธิ ช่วยให้ใจเย็นลง มีสมาธิใน
การเรียน การท�ำงานมากขึ้น ขณะ
ทีส่ วดมนต์อย่างตัง้ ใจความทุกข์ใน
ใจจะเบาบางลงได้ครับ
บางครั้ง... รู้สึกไม่ค่อยสบายใจใน
หลาย ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันของ
เรา เรามักจะไปพึ่งพาหนังสือธรรมะ ไม่
ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ ค�ำสอนนิทานหรือ
เรื่องราวอะไรต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราอ่านแล้ว
ศึ ก ษาแล้ ว สบายใจจนบางครั้ ง เราก็ เ กิ ด
ความสงสัยว่า เอ๊ะ!! ท�ำไมหนังสือธรรมะ
เวลาเราอ่านแล้วรูส้ กึ ถึงความสบาย ใจสงบ
ลงได้เยอะ ต่างจากการอ่านเนือ้ หาข่าวสาร
ในแต่ละวัน เรามาพูดคุยกับ “ปังปอนด์”
นายภัทรพงศ์ มหาโยธิน นักศึกษาชั้นปีที่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นอีกหนึ่งคน
ที่ชื่นชอบและหันมาเรียนรู้ธรรมะ
		 “หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมะ
มีชอื่ ว่า “สวดมนต์ขา้ มปี” ...ทีเ่ ลือกหนังสือ
เล่มนี้ เพราะตนเองได้มีโอกาสใช้เวลาว่าง
จากวันหยุดยาว อ่านหนังสือธรรมะ และ
การสวดมนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทย
ทุกคน บ้างสวดถูกบ้างผิดบ้าง สวดสิ่งที่
ควรสวดบ้าง ไม่ควรสวดบ้าง จึงเป็นเรื่อง
ง่าย ๆ ที่เราเองก็ควรรู้ข้อถูกผิด จึงได้เริ่ม
อ่านหนังสือเล่มนี้” ปังปอนด์บอกถึงสาเหตุ
ทีต่ นเองหันมาอ่านและเรียนรูก้ ารสวดมนต์
และยังเล่าถึงเนื้อหาในหนังสือด้วยว่า
“ภายในเล่มเนือ้ หาหนังสือจะเกีย่ ว
กับบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาที่มีบท
แบบภาษาบาลีเเละบทเเปล ที่เข้าใจง่าย
เรียนรูง้ า่ ย บอกถึงการสวดในแต่ละเรือ่ งราว
สวดมนต์ก่อนนอน สวดเพื่ออุทิศส่วนกุศล
และอื่น ๆ”
		 “การได้อา่ นหนังสือเล่มนี้ ท�ำให้ผม
รูว้ า่ การสวดมนต์ มีขอ้ ดีหลายอย่าง เลยครับ
เช่น ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ ช่วยให้ใจเย็นลง
มี ส มาธิ ใ นการเรี ย น การท� ำ งานมากขึ้ น
ขณะที่สวดมนต์อย่างตั้งใจความทุกข์ในใจ
จะเบาบางลงได้ครับ” ปังปอนด์บอกถึงข้อดี
ของการอ่านหนังสือธรรมะ ถึงแม้จะเป็น
หนังสือสวดมนต์ก็ตาม และยังบอกถึงแนว

หนังสืออื่น ๆ ที่ตนเองได้อ่านด้วยว่า
		 “นอกจากหนังสือธรรมะเเล้ว ผม
ยังชอบอ่านหนังสือเเนวกีฬาเเละบันเทิง
ด้วยครับ เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ติดตาม
ความเป็ น มาในวงการของกี ฬ าต่ า ง ๆ
วงการบันเทิงมาเขาท�ำอะไร มีอะไรเกิดขึ้น
ใหม่ ๆ เพื่ออัพเดทสังคมด้วยครับ”
		 “ผมมองว่ า การอ่ า นหนั ง สื อ ถื อ
เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง เราใน
ฐานะคนรุ่นใหม่ควรจะหันมาอ่านหนังสือ
เพราะความรู้จากการอ่านอาจเป็นทักษะ
เเละเป็นประโยชน์ในการท�ำงานของเราใน
อนาคตได้” ปังปอนทิ้งท้ายให้ทุกคนหันมา
รักในการอ่านหนังสือ

Save Me Save Money?
ต้องบอกว่าเดินเมษายนของไทย เป็นเดือนแห่งความร้อนระอุจริง ๆ หลายคนอาจได้คลายร้อนไปกับเทศกาลวันสงกรานต์กนั ไปแล้ว แต่หลัง
จากนีค้ วามร้อนจะทวีคณ
ู ขึน้ ไปเตะเลข ๔๐ องศากันทุกภูมภิ าค ท�ำให้เราต้องพึง่ พาอุปกรณ์ชว่ ยความร้อนเพิม่ ความเย็นกันมากขึน้ ด้วย นัน่ ก็จะหนีไม่
พ้นเครือ่ งปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ แต่เราจะมีวธิ เี ซฟความประหยัดเงินในกระเป๋า เซฟตัวเองจากความร้อนเหล่านีอ้ ย่างไร มาฟังกันเลยค่ะ

นางสาววรรดี นพรัตน์ (บี)
ต�ำแหน่งบุคลากรปฏิบตั กิ าร สังกัดกองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี		
เทคนิคง่าย ๆ ปรับพฤติกรรมการใช้แอร์ ตั้งเวลาปิดแอร์ อาจสัก ๒ ชั่วโมงก่อนตื่น
นอน ตั้งอุณหภูมิ ๒๕ องศาฯ ติดตั้งบังแสงหรือกันแดด เพื่อลดการท�ำงานของเครื่องปรับ
อากาศ ใช้พดั ลมทีป่ ระหยัดไฟ เปิดใช้งานไม่แรงมากเกินไป เท่านีก้ ช็ ว่ ยประหยัดไฟได้ เทคนิค
ง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถท�ำได้ที่ส�ำคัญปรับพฤติกรรมการของตัวเอ เท่านี้ก็ช่วยประหยัดเงินใน
กระเป๋าในช่วงหน้าร้อนนี้ได้แล้วคะ

นายปรัชญา ลาแพงดี (บอย)
ต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน		

เปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ การเปิดหน้าต่างระบายอากาศ ถ้าทนอากาศร้อนไม่ไหวให้เรา
ท�ำการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็น ส่วนการดูแลสุขภาพร่างกาย  
เช่น อาบน�้ำปะแป้งเย็น เลือกการแต่งกายที่มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อช่วยบรรเทาอุณหภูมิในร่างกาย ไม่อยู่ในที่
แดดร้อนมาก ๆ เพียงเท่านี้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และรักษาสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีครับ
www.chandra.ac.th
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๓

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งส�ำหรับสารที่จะสื่อสารออกไปสู่ประชาคมชาวจันทรเกษมและ
สังคม ในฉบับนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงสิ่งที่ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด�ำเนิน
การหรืออยู่ในช่วงด�ำเนินการเช่นเคยเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางด้านไอทีหรือแหล่ง
ค้นคว้าหลักของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ เรื่องแรกที่เริ่มเปิดตัวออกไปเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๒ คือระบบการบริการเครือข่ายไร้สาย(WIFI) ที่การเข้าใช้บริการเครือข่ายไร้สายของ
มหาวิทยาลัยจ�ำเป็นต้องแสดงตัวตนในการเข้าใช้งานหรือเรียกว่าต้อง Login นั่นเอง ระบบนี้
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ง่ายขึ้นด้วยระบบการลงทะเบียนเครือข่ายไร้สายแบบอัจฉริยะที่
เรียกว่า CRU iSmart WIFI ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน WIFI ไม่ต้อง Login ใหม่เมื่อ
สัญญาณเกิดขาดช่วงการติดต่อหรือหลุดอันเป็นเรื่องปกติทั่วไปของระบบการแสดงตัวตนเข้า
ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ระบบ CRU iSmart WIFI นี้จะท�ำการจดจ�ำเลขหมายอุปกรณ์ที่
เรียกว่า Mac Address ซึ่งจะเป็นเลขรหัสที่ติดมากับเครื่องและจะไม่ซ�้ำกันเลยทั่วโลก หลัก
การคือให้ผู้ใช้ท�ำการลงทะเบียนอุปกรณ์ผ่านระบบที่สร้างขึ้นเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ
ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
เครื่อง และเมื่อระบบรับทราบแล้วว่าอุปกรณ์นี้เป็นของใคร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการดังนั้นทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายอีกครั้งเลขหมายอุปกรณ์จะถูกส่งไป
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายได้ทันทีโดยไม่ต้อง Login อีกครั้ง สามารถลงทะเบียน
อุปกรณ์ผูกกับ User เดียวกันได้ ๓ อุปกรณ์ และสามารถใช้กับระบบเครือข่ายไร้สายเดิมได้อีกด้วย จึงของเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุก
ท่านลงทะเบียนเข้าใช้ระบบใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไป ทั้งนี้ได้เพิ่มจ�ำนวนจุดกระจายสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานไว้
แล้วครับ เรื่องถัดไปที่จะขอกล่าวถึงคือ กิจกรรม Library Tour กิจกรรมนี้จัดได้ว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมาก กิจกรรมนี้มีแนวคิดจากการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพราะในรอบสองสามปีงบประมาณที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้งบประมาณเพื่อปรับปรุง
ระบบห้องสมุดในหลาย ๆ ด้าน มีบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายบริการ แต่ทั้งหมดนั้นติดตั้งอยู่ภายในห้องสมุดและกลุ่มคนที่ไม่เคยเข้าห้องสมุด
จะไม่ทราบเลยว่าห้องสมุดมีอะไร ใช้อย่างไร กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นจากบุคลากรของส�ำนักวิทยบริการฯ ท�ำความร่วมมือกับคณะน�ำนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดแบบกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาทราบว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้างและจะใช้บริการอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริการที่เป็นระบบอัตโนมัติโดยมีบุคลากรของส�ำนักวิทยบริการฯ สาธิตการใช้บริการและตอบข้อสงสัยจากนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม ผลของ
กิจกรรมนี้ปรากฏว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมเกินกว่าความคาดหมาย คณะวิชาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักศึกษาชื่นชอบกิจกรรมนี้และที่ส�ำคัญคือ
ปริมาณการใช้บริการระบบต่างๆ ของห้องสมุดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกบริการ ความคาดหวังต่อไปคือการบอกต่อจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ไปสู่นักศึกษาชั้นปีอื่นเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็งต่อไป
    
ปิดท้ายยังมีอีกอย่างน้อยสองบริการใหญ่ ๆ ที่จะเปิดบริการเร็วๆ นี้ได้แก่การติดต่อขอแบบฟอร์มยื่นค�ำร้องออนไลน์แบบ ๒๔ ชั่วโมง
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถยื่นค�ำร้องขอเอกสารขอบริการต่าง ๆ ได้แม้นอกเวลาท�ำการส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นรอดติดตามกันต่อ
ไปครับ อีกเรื่องนึงคือการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในส�ำนักวิทยบริการที่เดิมนั้นมีหน้าที่เป็นผู้จัดหา จัดการ และบริการองค์ความรู้
หรือทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้าแต่บทบาทใหม่นั้นจะเป็นผู้ช่วยสร้างผู้ช่วยท�ำงานเพื่อให้เกิดทรัพยากรการศึกษาบริการสู่นักศึกษาและ
สังคม ดังนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับ.
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๒ บุคลากร คว้ารางวัล QA AWARDS
งานด้านประกันคุณภาพฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒

ธนพล

จบลงไปแล้วนะครับส�ำหรับโครงการ
“วั น ประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
จันทรเกษม” ครัง้ ที่ ๗ (CRU QA DAY 7th
CRU QA DAY) ซึง่ ทางส�ำนักประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดโครงการนี้ เพื่อสร้างกิจกรรม
ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย ที่
จะก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ การมีสว่ นร่วม
และทักษะการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการ
ศึกษา ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและของเครือข่าย และภายใน
โครงการยังมีการจัดการประกวดผลงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่ขน
ผลงานเข้าร่วมประกวดในครัง้ นี้ ทัง้ ผลงานด้าน

กับงานด้านประกันคุณภาพแล้ว ในทุกระดับก็
พบว่าจริง ๆ แล้วงานด้านประกันคุณภาพ คือ
เป็นงานที่เหมือนสะท้อนกับสิ่งที่เราท�ำไปนะ
ครับ เพราะฉะนัน้ ถามว่ายากไหม เราก็ตอ้ งย้อน
กลับไปถามตัวเองก่อนนะครับ ว่าเราท�ำงานตาม
ระบบหรือเปล่า เราได้มกี ารวางแผนหรือเปล่า
เราท�ำตามแผนหรือไหม ท�ำเสร็จแล้วมีการ
ประเมินไหม แล้วเมือ่ เราประเมินแล้วพบว่ามี
บุคลากร ด้านหน่วยงาน ด้านหลักสูตร ด้าน ข้อเสีย มีอปุ สรรค มีขอ้ บกพร่องนี้ เราได้แก้ไข
นักศึกษา และในวันนีจ้ ะมาฟังผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัล
ผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น
จริ ง ๆ แล้ ว การประกั น
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทบุคคลทัง้ สาย คุณภาพ ผมมองว่าตัวนี้เป็น
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ กับ อาจารย์
ชยุตม์ วะนา หรืออาจารย์ยุต อาจารย์ประจ�ำ เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ตั ว ที่ ช ่ ว ยให้
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ ผู ้ ท� ำ งานเข้ า ใจว่ า ตนเองได้
จัดการและนางสาวจารุดา สีสังข์ หรือพี่จอย ท�ำงานไปตามในระบบที่วางไว้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและ
แผน ทีจ่ ะมาบอกเล่าถึงกระบวนการต่าง ๆ และ หรื อ เปล่ า นะครั บ เพราะการ
แนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง ในการท�ำประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพนี้ เป็นระบบที่
การศึกษา
เริ่ ม ต้ น ที่ อ าจารย์ ช ยุ ต ม์ วะนา สะท้อนให้เห็นถึงว่าการท�ำงาน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ของเรานี้ มันเป็นไปตามสิ่งที่
คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ เราวางแผนเอาไว้ไหม ท�ำแล้วได้
อันดับ ๑ ประเภทบุคคล กันครับ
้
“จริง ๆ ก็ยอมรับนะครับ ว่าครัง้ แรก ผลเป็นอย่างไร นะครับรวมทัง
ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับงานประกันคุณภาพนี้ ผม การเช็คผล ประเมินผล แล้วก็
ไม่ทราบเลย ว่าประกันคุณภาพนีค้ อื อะไร แล้ว น�ำกลับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับ
ท�ำไปแล้วได้อะไร แต่เมือ่ ผมได้เข้ามาเกีย่ วข้อง

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 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
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๕

ส�ำหรับตนเองจะมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนางานไป
เรื่อย ๆ และจะรับผิดชอบในหน้าที่ ๆ ได้รับมอบ
หมายอย่างดี และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ จาก
เดิมที่เราได้คะแนนดีอยู่แล้ว ก็จะรักษาระดับคะแนน
ของเราให้คงอยู่ และฝึกฝน และน�ำข้อบกพร่อง
มาปรับแก้ให้ดีขึ้นค่ะ

หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเราท�ำงานตามระบบอยู่
แล้ว มีการพัฒนามีการปรับปรุงการท�ำงานของ
เราอยูต่ ลอดเวลา ผมเชือ่ ว่าการประกันคุณภาพ
ไม่ยากครับ” อาจารย์ยุต เปิดใจถึงจุดเริ่มต้น
ของการท�ำงานด้านประกันคุณภาพพร้อมเล่าต่อ
ถึงหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของงานประกัน
คุณภาพ ว่า
“งานด้านประกันคุณภาพนะครับ รับ
ผิดชอบตั้งแต่หลักสูตรในตัวหลักสูตรนี้รับผิด
ชอบร่วมกับอาจารย์ทา่ นอืน่ ก็คอื ดูพวกตัวบ่งชี้
ส่วนในระดับคณะนัน้ รับผิดชอบเรือ่ งของการ
บริการนักศึกษา ในระดับของส�ำนักงานช่วย
กันดูแลกับพวกพีเ่ จ้าหน้าทีร่ วมทัง้ ผอ.และรอง
ผอ.อีกท่านหนึ่ง ในการดูแลเรื่องของประกัน
คุณภาพระดับส�ำนักแล้วก็ส่วนในระดับของ
สถาบันเป็นเรื่องของการผ่านเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของหลักสูตรต่าง ๆ นะครับ แล้วก็ตวั
บ่งชี้เรื่องของติดตามประกันคุณภาพทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะครับ”
“จริ ง ๆ แล้ ว การประกั น คุ ณ ภาพ
ผมมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ท�ำงาน
เข้าใจว่าตนเองได้ท�ำงานไปตามในระบบที่
วางไว้หรือเปล่า รวมทั้งการเช็คผล ประเมิน
ผล แล้ ว ก็ น� ำ กลั บ มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขนะครั บ
เพราะฉะนั้ น ผมคิ ด
ว่าตัวประกันคุณภาพ
นีม้ คี วามส�ำคัญทัง้ ทุก
ระดับเลย ตัง้ แต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ
ระดับสถาบันนะครับ
เนื่ อ งจากว่ า เครื่ อ ง
มือที่จะท�ำให้เรารู้ว่า
เราได้ท�ำงานตรงกับ
ระบบทีเ่ ราวางไว้หรือ
เปล่า แล้วผลที่ออก

มามันเป็นอย่างไง” อาจารย์ชยุต เล่าถึงมุมมอง
ด้านงานประกันคุณภาพ ของตนเอง/องค์กร/
มหาวิทยาลัย พร้อมปิดท้ายด้วยทิศทางและเป้า
หมายของงานด้านประกันคุณภาพ ว่า
“จริงๆ แล้วนะครับ หลังจากทีไ่ ด้ทำ�
ประกันคุณภาพมานะครับ ตัวผมเอง ถึงแม้วา่
จะได้รบั เลือกได้รบั เกียรติให้ได้รางวัลนี้ แต่กม็ ี
บางจุดนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ่งใน
ตัวบ่งชีน้ ะครับ ในบางตัว โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ ใน
เรือ่ งของประกันคุณภาพในระดับส�ำนักนะครับ
เพราะว่าบางครั้งกรรมการที่มาตรวจประกัน
จะตีความแตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ ผมก็อยาก
จะกลับไปดูในตัวบ่งชีเ้ หล่านีจ้ ริง ๆ แล้วเนือ้ แท้
ต้องการที่จะให้เราได้ท�ำอะไรนะครับ รวมทั้ง
ต้องการให้งานออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ในส่วนตัวบ่งชีท้ อี่ าจจะได้คะแนนค่อนข้าง
สูงอยูแ่ ล้ว ก็จะกลับไปพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปครับ”
ต่อด้วยผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประเภท
บุคคลอีก ๑ ท่าน ทีจ่ ะมาบอกเล่าถึงการท�ำงาน
และการรับผิดชอบต่องานประกันคุณภาพการ
ศึกษาครับ
“จุดเริม่ ต้นของการท�ำงานด้านประกัน
คุณภาพ ตอนแรกยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการ
การท�ำงานในด้านการประกันคุณภาพมากเท่า
ไหร่ค่ะ แต่ได้รับค�ำปรึกษาจากส�ำนักประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงเข้าใจและเปิดใจ เลย
อยากให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้เปิดใจงาน

ประกันคุณภาพไม่เป็นเรือ่ งทีย่ ากเลยค่ะ ขอให้
เริม่ ต้นเรียนรู้ เราสามารถทีจ่ ะฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองได้ ให้มีความช�ำนาญและยังต่อยอดใน
การบอกต่อการท�ำงานด้านประกันคุณภาพให้
กับคนอืน่ ทีย่ งั ไม่เข้าใจถึงการท�ำงานด้านประกัน
คุณภาพค่ะ” พี่จอย เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการ
ท�ำงานด้านประกันคุณภาพ
“ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพจะรับผิดชอบในส่วนทีเ่ ป็นตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๑
ของระดับส�ำนักนะค่ะ เป็นการรับผิดชอบด้าน
การจัดท�ำแผนก็จะประกอบไปด้วยแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี และแผนงานด้านต่าง ๆ” พีจ่ อย เล่าถึง
หน้าทีร่ บั ผิดชอบตัวบ่งชีข้ องงานประกันคุณภาพ
“งานประกันคุณภาพ ถือเป็นงานที่
ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกวันอยูแ่ ล้ว ไม่ได้เป็นภาระ
ทีต่ อ้ งรับผิดชอบ งานประกันท�ำให้เราได้ฝกึ ฝน
และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น”
พีจ่ อย เปิดใจถึงมุมมองด้านงานประกันคุณภาพ
ตนเอง/องค์กร/มหาวิทยาลัย พร้อมปิดท้าย
ด้วยทิศทางและเป้าหมายของงานด้านประกัน
คุณภาพ ว่า
“ส�ำหรับตนเองจะมุ่งมั่น ตั้งใจ และ
พัฒนางานไปเรื่อย ๆ และจะรับผิดชอบใน
หน้าที่ ๆ ได้รบั มอบหมายอย่างดี และพัฒนาให้ดี
ยิง่ ๆ ขึน้ ไปค่ะ จากเดิมทีเ่ ราได้คะแนนดีอยูแ่ ล้ว
ก็จะรักษาระดับคะแนนของเราให้คงอยู่ และ
ฝึกฝน และน�ำข้อบกพร่องมาปรับแก้ให้ดขี นึ้ ค่ะ”
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
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จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ที่ผ่านมา
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พิธีรดน�้ำขอพร นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ที่ผ่านมา

พิธีประสาทปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยการแพทยืแผนจีนเหลียวหนิง

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ที่ผ่านมา
www.chandra.ac.th
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