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- IT จัดคอรสพิเศษสอนออนไลน
รับมือการแพรเชื้อโรค Covid-19

- มจษ.รวมใจอาสาพี่นองจันทรเกษม
- ทำหนากากอนามัยสูเชื้อ Covid-19

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ
  บุคลากรดานการเบิกจายและดานการจัดซื้อ
  จัดจาง

- ศูนยฯ มจษ.ชัยนาท รวมใจพี่นองหัวใจอาสา
ทำหนากากอนามัย มอบใหประชาชน
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		 หากพูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือ	
หลาย	ๆ	คน	คงจะมหีนงัสอืทีช่อบหลากหลาย
ประเภท	แตกต่างกนัไป	อกีประเภทหนึง่ทีค่นส่วน
ใหญ่	ให้ความสนใจ	นัน่กค็อื	หนงัสอืทีมี่เนือ้หา
เกีย่วกบัวรรณกรรมและจนิตนาการ	แล้วเรยีบเรยีง	
มาบอกเล่าผ่านตวัหนงัสอื	ซึง่นางสาวชลนิทร์ภทัร  
พงษ์พยัคฆ์ หรือครูบุ ้ง ครูประจ�าโรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็น
อีกหนึ่งคนที่ชอบอ่านหนังสือประเภทน้ี	และ 
วนันีค้รูบุง้จะเล่าสูก่นัฟังถงึหนงัสอืทีห่ยบิยกมาอ่าน

เป็นประจ�า	
		 “ วั น นี้ จ ะ ข อน� า เ สนอ

หนงัสอืทีบุ่ง้อ่านเป็นประจ�า	และตดิ
จนต้องอ่านให้จบ	คือเรื่อง	ความสุข
ของกะท	ิเป็นหนงัสอืวรรณกรรมทีม่ี
การถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านได้ง่าย	
สละสลวย	และยังมีเนื้อหาที่ซาบซึ้ง	
พร้อมทัง้เป็นหนงัสอืทีไ่ด้รับรางวลัซี
ไรต์ด้วยค่ะ”	ครบูุง้	เปิดใจถึงหนงัสอื
ที่ตนเองชอบอ่าน	พร้อมเล่าเนื้อหาคร่าว	ๆ 	ว่า

		 “หนังสือความสุขของกะทิ	เป็นเรื่อง
ราวเก่ียวกับเด็กผู้หญิงชื่อกะทิ	ที่แม่ป่วยด้วย
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง	แม่รู้ตัวว่าไม่สามารถ
เลี้ยงดูได้จึงส่งไปอยู่กับตายายที่ดูแลเอาใจใส่
กะทิเป็นอย่างดี	ท�าให้กะทิผ่านเรื่องเศร้าไป
ได้ในเร่ืองนี้เราจะได้รับรู้ถึงความรักของแม่ที่
แม้จะจากไปแล้วแต่ก็จัดสิ่งต่างๆให้กะทิอย่าง
ดี	และเร่ืองความประทับใจของความรักใน
ครอบครัวค่ะ”

		 “จากอ่านหนังสือเล่มนี้	ท�าให้ได้
ข้อคิดเพ่ือนเตือนตัวเองในหลายๆเร่ืองค่ะ	
อย่างเช่นชวีติของเรากม็ทีัง้สขุและทกุข์	ความ
ทุกข์มันเกิดมาแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะจบไป	
และที่ส�าคัญก็คงเป็นเร่ืองความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัวที่มีให้แก่กันค่ะ”	ครูบุ้ง	เล่า
ถึงเหตุผลท่ีชอบหนังสือเล่มนี้	พร้อมเปิดใจต่อ
ถึงหนังสือประเภทอื่นที่ชอบอ่าน

		 “นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว	หนังสือ
ที่ชอบอีกก็คงจะเป็นแนวนิยายแฟนตาซีค่ะ

อย่างเรื่อง	เพอร์ซีย์	แจ๊ก
สัน	และ	แฮร์รี่พอตเตอร์
ค่ะ	คดิว่าเป็นหนงัสอืทีห่ลาย	ๆ 	คนชอบ	เพราะ
มีเรื่องราวที่สนุกสนาน	น่าติดตามเม่ือได้อ่าน
และท�าให้เราได้จนิตนาการตามเรือ่ง	ในฐานะ
ที่เป็นครูภาษาอังกฤษก็อยากให้ลองอ่านฉบับ
ภาษาอังกฤษนะคะ	สามารถท�าให้เราได้ฝึก
ภาษาด้วยค่ะ”

		 “การอ ่านหนังสือเป ็นสิ่ งที่ช ่วย
เพิ่มความรู ้	ถ้าเราอ่านมากเท่าไหร่เราก็มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น	พร้อมทั้งช่วยให้เราได้มี
จินตนาการอีกด้วยค่ะ	อยากให้เริ่มต้นโดยการ
ลองเลอืกหนงัสอืทีต่วัเองชอบหรอืรูสึ้กสนใจมา
ลองอ่านดู	ถ้ามีหนังสือดีๆ	สนุกๆ	ซักเล่มอาจ
จะวางไม่ลงเลยค่ะ”	ครูบุ้ง	ชักชวนให้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองด้วยการอ่าน
หนังสือ

การอ่านเป็นสิ่งท่ีช่วยเพิ่มความรู้ ถ้า

เราอ่านมากเท่าไหร่เราก็มีความรู้เพิ่มมาก

ขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้เราได้มีจินตนาการ

อีกด้วยค่ะ อยากให้เริ่มต้นโดยการลอง

เลอืกหนังสอืทีต่วัเองชอบหรือรู้สกึสนใจ

มาลองอ่านดู ถ้ามีหนังสือดีๆ สนุกๆ ซัก

เล่มอาจจะวางไม่ลงเลยค่ะ
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		 Fake	News	คืออะไร	จะรู ้ได้
อย่างไรว่าข่าวไหนคือ	Fake	News	ข่าว
ไหนคือข่าวจริง	เพราะพฤติกรรมของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไป	หันมาเสพข่าวจาก
โลกโซเชียลมากข้ึน	และเกิดปัญหาการรับ
ข่าวสารแบบผิด	ๆ	ก็มากข้ึนตามไปด้วย	
และในวันน้ีเราจะฟังถึงวิธีการรับข่าวสาร
อย่างไรให้ถูกวิธี

Fake News

		 เบือ้งต้นคอืเราต้องอ่านข่าวอย่างมสีตค่ิะ	ไม่
ตระหนก	และต้องตระหนกั	และต้องคิดวเิคราะห์ถงึ
เหตุและผลถงึความเป็นไปได้	และรอฟังข่าวท่ีมาจาก
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานเกีย่วข้อง	ทีไ่ด้คดักรองข่าว
มาแล้ว	หรือติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่หน้าเชื่อถือ	
หรอืเชค็ข่าวจาก	ศนูย์เฟค	นวิส์	ค่ะ

ควรดูจากแหล่งที่มาขอข่าวสารน้ัน	ๆ	ว่ามา
จากไหน	ถ้าจากเฟสบุ๊ก	หรือเว็บไวต์ทั่วไป	ต้อง
ดูว่ามีการอ้างอิงหรือเปล่า	เพราะช่วงน้ีถ้าจะให้
มั่นใจ	ควรติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาล	หรือ
อีกหนึ่งช่องทางท่ีน่าเชื่อถือ	คือ	ข่าวที่ออกจาก
ช่องสถานีโทรทัศน์	เพราะได้มีการคัดกรองที่ถูก
ต้องและเชื่อถือได้ครับ

นักวิชาการปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ

นกัวิชาการศกึษา ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน (ส้ม)

นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์ (พี่เล็ก) 



		 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส�านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
จัดอบรมการน�า เสนอโปรแกรมและ	 
Application	ให้บุคลากรสายวิชาการ	เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้กับนักศึกษา	ตามมาตรการ
ป ้องกันการแพร ่ระบาดของเ ช้ือโรค	 
COVID-19

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	
ยอดเยี่ยมแกร	ผู ้อ�านวยการส�านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กล่าวว่า	
การอบรมครั้งนี้เกิดจาก	สถานการณ์ไวรัส
โควิด	๑๙	ได้ระบาดไปทั่วโลก	เพื่อเป็นการ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อจากการเรียน
การสอนที่มีนักศึกษาและอาจารย์มารวม
ตัวกัน	และทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แนะน�าการใช้เคร่ืองมอืการสอนออนไลน์
แบบง่าย	ๆ	ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มาก	
เพ่ือให้ผู้สอนน้ันสามารถท�าการสอนได้ทาง

3

IT จัดคอร์สพิเศษสอนออนไลน์
รับมือการแพร่เช้ือโรค COVID–19

มจษ. รวมใจอาสาพีน้่องจนัทรเกษม
ท�าหน้ากากอนามยัสูเ้ชือ้ Covid-19

NEWS
CRU.

เม่ือวานน้ี	มหาวิทยาลัยยังคงด�าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส	Covid-19	
โดยท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือเพ่ิมเติม	3	สถาน
ท่ีภายในมหาวิทยาลัย	ได้แก่	ส�านักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน	ช้ัน	2	อาคารส�านักงาน
อธิการบดี	อาคารกิจการนักศึกษา	ช้ัน	1	และห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ช้ัน	8
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ไกลโดยทีน่กัศกึษาไม่ต้องเดนิทางมาเข้าชัน้
เรียน

		 วตัถุประสงค์ของการจดัอบรมคร้ัง
นี	้เพือ่เป็นการแนะน�าเครือ่งมอืส�าหรับการ
ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์	เพื่อ
ท�าตามมาตรการ	และลดความเสี่ยง	และ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรค	COVID	
–	19	จึงได้จดัการอบรมข้ึน	พร้อมบอกถึงข้ัน
ตอนการท�างานของโปรแกรมต่าง	ๆ 	ในการ
ใช้งานอย่างละเอียด

		 “การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้
รบัการแนะน�า	ถงึเครือ่งมอืส�าหรบัการสอน
ออนไลน์มีอะไรบ้าง	การเตรียมเน้ือหาใช้
เครื่องมืออะไรได้บ้าง	การสอน	การสื่อสาร	
และการประเมินผล	เครื่องมือตัวไหนที่
เหมาะส�าหรบัการน�ามาใช้ในแต่ละงานของ
กระบวนการเรยีนการสอน”	ผศ.เกยีรตพิงษ์		
กล่าว

		 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ	์
กล่าวต่อว่า	หลังจากการอบรมครั้งน้ี	หาก
ผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหา	หรือข้อสงสัย
ทางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	จะเป็นที่
ปรึกษาการใช้งานต่าง	ๆ 	ซึ่ง	ณ	ขณะนี้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างกลุ่มไลน์การ
เรียนการสอนออนไลน์	เพื่อรับค�าปรึกษา	
แนะน�า	แลกเปลีย่นเครือ่งมอื	และทางงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้จดัท�าคูม่อืแนะน�า
การใช้งาน	ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม	หรือผู้ที่
สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารคู่
มอืแอพพลเิคชัน่	หรอืโปรแกรมส�าหรับการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์	ในว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยได้เลยครับ

		 มรภ .จันทรเกษม	 โดยกอง
พัฒนานักศึกษา	จัดโครงการอบรมการ
ท�าหน้ากากอนามัย	รวมพลบุคลากร	
นักศึกษาร่วมท�าหน้ากากอนามัย	ป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส	Covid-19

		 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ธนทร
รศน์	พลเดช	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา	กล่าวว่า	จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส	Covid-19	
นั้น	ท�าให้มีความต้องการใช้หน้ากาก
อนามัยในการป้องกันเชื้อโรคเป็นจ�านวน
มาก	และเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิการแพร่ระบาด
ของโรค	จึงจัดโครงการอบรมการท�า

หน้ากากอนามยั	เพือ่ป้องกนัและน�าไปแจก
จ่ายให้แก่นักศึกษา	และบุคลากร	ตลอดจน
ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

		 “กองพฒันานักศกึษา	ได้เรยีนเชญิ
คณะ	ส�านัก	และนักศึกษา	ร่วมท�าหน้ากาก
อนามัย	ทั้งนี้เพื่อจะใช้ทดแทนหน้ากาก
อนามัยที่ขณะนี้หาซื้อยาก	และนักศึกษา
สามารถจัดท�าได้ด้วยตนเอง	และน�าไปสอน
ต่อยอดให้กับญาติ	หรือ	ผู้ปกครองได้เป็น
อย่างดี”	ผศ.ธนทรรศน์	กล่าว

		 รองอธิการบดีฯ	กล่าวต่อว่า	งาน
อนามัยและสุขาภิบาล	ได้เรียนเชิญ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ธรรมรัตน์		โถวสกุล	รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกัน

คณุภาพ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	เป็นวทิยากร	
ทั้งนี้	ผศ.ธรรมรัตน์	โถวสกุล		ได้จัดท�ารูป
แบบของหน้ากากอนามัย	ไว ้ส�าหรับ 
ผูเ้ข้ารับการอบรม	และจะท�าการบรรยาย
ด้วยตนเอง	ซึง่วนัจดัการอบรมนัน้	จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง	

		 “การอบรมในครั้งนี้ 	คณะผู ้
บริหารมหาวิทยาลัย	คาดหวังว่าผู ้เข้า
อบรมจะมีความรู ้	ความเข้าใจ	และมี
ทักษะในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย	
เพื่อน�าไปต่อยอดเย็บให้กับบุตรหลาน	
หรือสมาชิกในครอบครัว	ได้ใช้ในยามที่
หน้ากากอนามัยขาดแคลน	หาซื้อได้ยาก		
กรณีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยใช้เอง	 
ผูต้ดัเยบ็สามารถเลอืกผ้าทีต่นเองต้องการ	
อาจจะหาผ้าที่มีลาดลายน่ารักท�าให้กับ
บุตรหลาน	หรือคนที่เรารักได้ตามที่เรา
ต้องการ”	รองอธิการบดีฯ	กล่าว

  

Fake News
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มจษ.ชัยนาท รวมใจพี่น้องหัวใจอาสา
ท�าหน้ากากอนามัย มอบให้ประชาชน

จารุวรรณ 

วนันีเ้ราจะมาพดูคยุกบัอาจารย์	เจ้าหน้าที	่และ
นกัศกึษา	ศนูย์การศกึษาฯ-จนัทรเกษมชัยนาท	
ที่ฝ่าวิกฤตินี้สร้างความรู้	ส่งต่อสิ่งขาดแคลน
แก่สังคม	โดยจัดโครงการ Workshops DIY 
“การท�าหน้ากากอนามัยผ้าแบบมีช้ันแทรก
แผ่นกรอง” เมื่อเร็ว ๆ  นี้

 อาจารย์วลิาสนิ ีชทูอง อาจารย์สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ ประจ�าศนูย์ฯ ชยันาท เล่าถงึ
การจัดโครงการ Workshops DIY เล่าถึง
กจิกรรมด ีๆ นีว่้า “กิจกรรมครั้งนี้เกิดข้ึนจาก
การประกายความคิดของ คุณมารยาท วงษ์

 คณะผูจ้ดัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษา บคุลากร 
และบุคคลทั่วไป ได้ฝึกการท�าหน้ากากอนามัยผ้าและมีไว้
ใช้ อีกทั้งยังมีความคิดที่จะให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการ
เย็บผ้าอันเป็นงานหัตถกรรมหนึ่งที่ก�าลังจะเลือนหาย
ไป เราจึงคิดว่าหน้ากากฯ ที่สามารถท�าได้ในวันนั้นจะน�า
ไปแจกที่โรงพยาบาลก่อน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ยัง
ไม่มีหน้ากากอนามัย ผลตอบรับจากผู้ที่ได้รับหน้ากาก
อนามัยค่อนข้างดี 
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	 สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส	
Covid-19	แต่ละประเทศเร่ิมทวีคูณความ
รุนแรงขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะฝากฝั่งยุโรปที่
มีจ�านวนยอดผูต้ดิเชือ้มากข้ึน	ๆ 	ประเทศไทย
เองก็เช่นกัน	ท�าให้ตอนนี้ส่ิงท่ีเราทุกคนต่าง
ท�าได้	คือ	เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ดูแลตนเอง
ให้มาก	และมีความรับผิดชอบแก่สังคม	
ประเทศ
		 	 สิ่งส�าคัญไปมากกว่านั้น	เรื่องของ
การมีจติอาสา	การช่วยเหลอืเกือ้กลยูมวกิฤติ
เช่นนี้	เมื่อสถานการณ์เร่ิมรุนแรงมากขึ้น  

พวง นกัวชิาการศกึษา หรอืพ่ีติก๊ ทีเ่หน็ถงึความ
ต้องการและความจ�าเป็นของการสวมใส่หน้า
กาอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 จงึเริม่จากการท�าหน้ากากอนามยั
ให้กบัคนในครอบครวั ประกอบกบัพบเหน็ผูส้งู
อายใุนอ�าเภอสรรคบรุไีม่มหีน้ากากอนามยัสวม
ใส่ไปโรงพยาบาล จึงปรึกษากับตัวอาจารย์ ถึง
แนวทางทีเ่ราจะสามารถท�าได้เพือ่เป็นส่วนเลก็ 
ๆ ในสังคมที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคได้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม “Work Shop:DIY 
หน้ากากอนามัยผ้า” ขึ้น ภายใต้โครงการศิลป
หัตถกรรม : งานสร้างสรรค์เพื่อสังคม อันเป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มศิลปหัตถกรรม 
ศูนย์การศึกษาฯ”มหาวิทยา

 “คณะผู ้จัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ฝึกการ
ท�าหน้ากากอนามัยผ้าและมีไว้ใช้ อีกทั้งยังมี
ความคดิทีจ่ะให้คนรุน่ใหม่หนัมาสนใจการเยบ็
ผ้าอันเป็นงานหัตถกรรมหนึ่งที่ก�าลังจะเลือน
หายไป แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึง
คิดว่าหน้ากากฯ ที่สามารถท�าได้ในวันนั้นจะ
น�าไปแจกท่ีโรงพยาบาลก่อน โดยเฉพาะกับ
ผู้สูงอายุที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัย ผลตอบรับ
จากผู้ทีไ่ด้รบัหนา้กากอนามัยคอ่นขา้งดี เราจงึ
ขยายผลไปสู่การมอบหน้ากากอนามัยที่ยังคง

ปีที่ 15 ฉบับที่ 22 ประจำ�วันที่ 23 - 29 มีน�คม 2563
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เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ 
กองบรรณ�ธิก�ร : จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ธนพล เฉลียวจิตวนิช ,ดนิต� แสงส�คร, อ้อมฤทัย แสงแดง 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง pr.cru@chandra.ac.th

 หลังจากเราท�าหน้ากากเสร็จ ตอนแรกทีเ่ข้าไป
แจกทีโ่รงพยาบาลกเ็ขนิอายเพราะคนเยอะ แต่พอสกั
พกัหนึง่กร็ูส้กึด ีและภูมใิจท่ีได้ท�าเพือ่ส่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึง่ในการแจกหน้ากากอนามยัผ้าเพือ่ป้องกนั
เชื้อไวรัสโควิด-19 การที่เราทุกคนเจอวิกฤติเช่นนี้  
จริงอยู่ที่เป็นเรื่องร้าย แต่เรื่องร้ายนี้ก็มีสิ่งดี ๆ 
แฝงมา คือ การร่วมมือร่วมใจ มีน�้าใจต่อกันของ
คนไทยด้วยกันค่ะ
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นกัศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ พดูถึง
กจิกรรมในครัง้นีว่้า “เริม่จากหน้ากากอนามยั
หาซื้อยาก มีราคาแพง และเพื่อเป็นการลด
ต้นทุน การท�าเองได้ก็จะเป็นเรื่องดี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู ้อื่นได้ค่ะ  
ในอีกมุมหน่ึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
ช่วยกันป้องกันไวรัส Covid-19 ได้ หลังจาก
เข้าร่วมหนูรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือสังคม และจะ
น�าความรูท้ีไ่ด้ไปบอกต่อ และแนะผูอ้ืน่ต่อไปค่ะ

 หลังจากเราท�าหน้ากากเสร็จ ตอน
แรกที่ เข ้าไปแจกที่โรงพยาบาลก็เขินอาย
เพราะคนเยอะ แต่พอสักพักหนึ่งก็รู้สึกดี และ
ภูมิใจที่ได้ท�าเพื่อส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแจกหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 การที่เราทุกคนเจอวิกฤติเช่นนี้  
จริงอยู่ที่เป็นเรื่องร้าย แต่เรื่องร้ายนี้ก็มีสิ่งดี ๆ  
แฝงมา คือ การร่วมมือร่วมใจ มีน�้าใจต่อกัน
ของคนไทย้วยกันค่ะ” 

 ผู้เขียนต้องขอปรบมือให้อาจารย์ 
บุคลากร และน้อง ๆ นักศึกษา จากศูนย์การ
ศึกษาฯ จันทรเกษมชัยนาท ท่ีรวมน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน พลิกกวิกฤติเป็นโอกาสในการปัน
น�้าใจสู่พี่น้องคนไทยด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ.

มีอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล
ทั่วไปที่ประสงค์จะได้หน้ากากอนามัย รวมถึง
บุคลากรในหน่วยงานด้วย

 ส�าหรับโครงการน้ีฯ มีผู้สนใจและ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงมาจากหลากหลาย
พื้นที่และอาชีพ ได ้แก ่ พยาบาลวิชาชีพ
เกษยีณอายจุากจงัหวดัอทุยัธาน ีข้าราชการครู
เกษียณอายจุากนครสวรรค์ ชาวบ้านในอ�าเภอ
สรรคบรุ ีบคุลากร และนกัศกึษา ซึง่ล้วนเป็นผู้
มีจิตอาสาทั้งสิ้น ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดท�า
หน้ากากอนามัยผ้าด้วยความต้ังใจ” อาจารย์
วิลาสินี เล่าถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การจัดกิจกรรม และการต่อยอดในการน�าไป
แจกให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างน่าสนใจ

 ด้าน พี่ติ๊ก หรือนางสาวมารยาท 
วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา อีกหนึ่งหัวเรือ
ใหญ่ในการจัดกิจกรรมนี้ ยังเล่าถึงวิธีการท�า
หน้ากากอนามัยผ้าว่า “ไม่ยากค่ะโดยเริ่มจาก 
การเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กระดาษ
หน้าขาวหลังเทา ขนาดกว้าง 14.5 ซม. ยาว 
24 ซม. ผ้าคอตตอน หรือ ลินิล ลายตามชอบื
ผ้าสาลู ส�าหรับชั้นซับใน เข็มและด้ายเย็บผ้า 
หรือ จักรเย็บผ้า เข็มหมุด ยางยืด ขนาดเล็ก
สุด ดินสอ และกรรไก 

 มาต่อกันที่ขั้นตอนการท�าหน้ากาก
อนามัยกันค่ะ เริ่มจากการวาดแบบกระดาษท่ี
เตรียมไว้ลงบนด้านในของผ้า และตัดผ้าตาม
แบบโดยเว้นระยะจากรอยดนิสอประมาณ 1 ซม. 
จ�านวน 3 ชิ้น โดยผ้าลายชิ้นที่ 1 และผ้าสาลู
ชั้นซับใน และผ้าลายชิ้นที่ 2 ตัดตามแบบที่ 2 
และน�าผ้าทั้ง 3 ชิ้น เย็บมุมตรงกลางตามรอย
ทแยง น�าผ้าลายชิ้นที่ 2 เย็บติดกับผ้าสาลูโดย
หนัลายผ้าไปทางเดยีวกนั น�าผ้าลายชิน้ที ่1 มา
เย็บประกบติดอีกครั้ง และเมื่อเย็บเรียบร้อย

แล้วให้กลับผ้า น�ายางยืดที่เตรียมไว้สอด/
เย็บเข้าด้านข้างของหน้ากากเพื่อเป็นหูเกี่ยว 
สุดท้ายน�าหน้าการที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วไป
ซัก-รีด และบรรจุถุง”

 “ส�าหรับหน้ากากอนามัยผ้าที่จัดท�า
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้มอบให้แก่องค์กรและบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกในครอบครัว โรง
พยาบาลสรรคบุรีและผู้ป่วยสูงอายุ.องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่อ�าเภอสรรคบุรี 
จงัหวดัชยันาท ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัมหาธาตุ 
อ�าเภอสรรคบุรี พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
อ�าเภอหันคา อาจารย์ประจ�า อาจารย์พิเศษ 
บุคลากรและนักศึกษา ศูนย ์การศึกษาฯ 
ชัยนาท และบุคคลทั่วไปที่สนใจและขอรับ
หน้ากากอนามัย”	พี่ติ๊ก	เล่าถึงการน�าหน้ากาก
อนามัยที่ท�าเสร็จแล้วไปมอบให้แก่บุคคลและ
องค์กรต่าง	ๆ 	

	 เรามาปิดท้ายกันที่กลุ่มนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการและมีจิตอาสาเพื่อสังคม 
นางสาวอภิสรา  บัวชื่น  (เดือน) นางสาวสุนิ
สา เหล่าเขตกจิ (ฝน) นางสาวธนัยวร์ี  จุย้อ่วม 
(ปู) และ นายวงศธร  ศรีพรหมทอง (กาย) 
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@ ณ ห้องประชมุจนัทร์ประภสัสร์ ชัน้ 5 อาคารส�านกังานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 17  มีนาคม ที่ผ่านมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

   ด้านการเบิกจ่ายและด้านการจดัซ้ือ 
    จัดจ้าง” 
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      @ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (อาคาร 15) ชั้น 8
    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

อบรมการน�าเสนอโปรแกรม 
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และApplication เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์



Keep your face always
toward the sunshine, and shadows

will fall behind you.

JC.

แค่หันหน้ารับแสงอาทิตย์ที่สดใจ
เงาที่มืดมิดจะอยู่ข้างหลังเสมอ.

ให้คิด.
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