
เดยีว  เพือ่หลกีเลีย่งภาวะต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ไม่
ว่าจะเป็น ภาวะซมึเศร้า ความเบือ่หน่าย  ซึง่ส่งผล
ไปถึงสุขภาพใจ และกายได้” ผศ.เอกพรรณ กล่าว

ผศ.เอกพรรณ กล่าวต่อว่า  ปัจจบุนับตุรหลาน
ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้สูงวัย
ในบ้านพดูคยุกบัลกูหลานในเรือ่งเทคโนโลยีไม่ได้ 
รวมท้ังเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ การอบรม
คร้ังนี้จะเป็นการลดช่องว่างนี้ลงได้ รวมทั้งยัง
สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

“การอบรมนี้จะเร่ิมสอนตั้งแต่การเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แนะน�าอุปกรณ์ต่างๆ การใช้งาน 
ทัว่ๆ ไป การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ การรับส่งจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ท�าร่วมกันกับบุตรหลานได้ เมื่ออบรมเสร็จแล้ว 
ผู้เรียนจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 

 

มหาวิทยาลัย
 ตั้งแต่บัดนี้ – ๑ พฤษภาคม เปิดรับสมัคร
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ผู้สนใจ
สามารถสมัครได้ที่ www.chandra.ac.th หรือ
โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ – ๙๙ ต่อ ๗๐๑๓ – ๗๐๑๗
 ตัง้แต่บัดนี ้– เดือนมีนาคม  โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐ ๒๕๑๓ – ๑๓๕๘, 
๐ ๒๙๔๒ – ๖๙๐๐ – ๙๙ ต่อ ๒๐๓๑ หรือ  
๐ ๘๙๕๗๔ ๗๘๕๔  
 ตั้งแต่บัดนี้ – ๕ มีนาคม สอบปลายภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๕
 ๒๐ – ๒๒ มีนาคม จัดการแข่งขันกีฬา
สิงห์-ราชภัฏ คัพ เขตกรุงเทพมหานคร ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 ต้ังแต่บัดนี้ – ๑๕ มีนาคม เปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี รุ่น
ที่ ๘ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยวิธีรับ
ตรง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๑๓ 
– ๗๘๓๙, ๐ ๒๙๔๒ – ๖๙๐๐ – ๙๙ ต่อ ๕๑๕๕, 
๕๑๕๖ และ ๕๑๘๔ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ๘ มีนาคม นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และสาขา
วิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง จัดการน�า
เสนอผลงานวิจัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
คณะวิทยาศาสตร์
 ๒๐ – ๒๒ มีนาคม สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สูงวัย-ไซเบอร์ ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์
ส�าหรับผู้สูงอายุ รุ ่นที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร ๒๙ ชั้น ๔ เวลา๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.
คณะเกษตรและชีวภาพ
 ๒๓ มีนาคม ศูนย์บริการวิชาการ จัดฝึก
อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศูนย์
บริการวิชาการ คณะเกษตรและชีวภาพ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 

ศูนย์ภาษา ตั้งคกก.ด�าเนินงานชุดใหม่ เร่งขับ
เคลือ่นและขยายการบรกิารให้ความรูด้้านภาษาแก่
บุคคลภายนอก จัดอบรมภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศภาคฤดูร้อน มุ่งเสริมทักษะ ประสิทธิภาพ
ด้านภาษา ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์บรบิรูณ์ ศรมีาชัย กรรมการ
และเลขานุการงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้
ศูนย์ภาษาได้ปรับภารกิจใหม่ จัดต้ังคณะกรรมการ
ด�าเนินงานชุดใหม่ เพื่อฟื ้นช่ือเสียงด้านการฝึก
อบรมควบคู ่กับการเรียนการสอน โดยหวังเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคคลทั่วไป นักศึกษา 
ตลอดจนบุคลากร โดยผนึกก�าลังกับภาคเอกชน
จาก KOICA (Korean International Coopera-
tion Association) ซ่ึงเป็นครอูาสาสมคัรร่วมในการ
พัฒนาด้านภาษาเกาหลี นอกจากน้ียังจะมีองค์กร
อื่นๆ และวิทยากรจากภายในท่ีมีศักยภาพมาร่วม
ให้ความรู้ในทุกหลักสูตร

ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมศักยภาพให้บัณฑิตที่จบออก
ไปมีศักยภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้านและ
ภาษาอังกฤษที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เพราะ

“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

ปที่ ๘ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

น�าร่องตวิ ๗ ภาษาหลักอาเซยีนแก่ผูส้นใจ

ศนูย์ภาษาตัง้เป้ามาตรฐานAEC

ตลาดแรงงานย่อมคัดเลือกคนที่มีทักษะภาษาที่
ดีเข้าท�างานในองค์กร ซึ่งศูนย์ภาษาได้ให้ความ
ส�าคัญและจัดโครงการอบรมเพื่อรองรับต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

ผศ.บริบูรณ์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับในช่วง
ปิดภาคเรียนน้ี ได้จัดอบรมภาคฤดูร้อนขึ้นถึง  
๘ หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารส�าหรับบุคคล
ท่ัวไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม เป็นต้นไป 
ได้แก่ ๑.หลักสูตรอบรมภาษาไทยเบื้องต้นเพื่อ
การส่ือสารส�าหรับชาวต่างชาติ (Basic Thai 
for communication for foreigners), ๒.ภาษา
อังกฤษ, ๓.ภาษาจีน, ๔.ภาษาเกาหลี, ๕.ภาษา
เวียดนาม, ๖.ภาษาพม่า ๗.ภาษาขะแมร์ ๑ และ 
๘.ภาษาขะแมร์ ๒ โดยทุกหลักสูตรใช้เวลาอบรม 
๓๐ ชั่วโมง มีเวลาเรียนให้เลือกถึง ๒ แบบ ทั้งวัน
ธรรมดาและเสาร์-อาทิตย์ ส�าหรบัหลกัสตูรที ่๕-๘ 
จะเปิดเรียนในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน 
ค่าสมัครเรียนหลักสูตรละ ๔,๐๐๐ บาท  

การอบรมครั้งนี้ เป ็นการเรียนรู ้ โดยการ
บรรยาย ท�ากิจกรรมกลุ ่ม ฝ ึกทักษะการฟัง  
พูด อ่าน เขียน 

“สูงวัยไซเบอร์” รุ่น๒เปิดแล้ว! !
เล็งเพ่ิมคอร์สSocial Networkรุ่นต่อไป

วิทยาการคอมฯ จัดอบรม “สูงวัยไซเบอร์” เปิด
สอนตั้งแต่พ้ืนฐานถึงการใช้อินเทอร์เน็ต หวังการ
อบรมช่วยลดความเหงา เบื่อ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การลดช่องว่างระหว่างวยั สามารถท�ากจิกรรมร่วม
กันได้ วางอนาคตเสริมคอร์สการใช้ FACEBOOK 
เพื่อเพิ่มสังคมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร ์ กล ่าวว ่า โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์ “สูงวัยไซเบอร์” ครั้งนี้ ได้ด�าเนินการ
มาเป็นครัง้ที ่๒ แล้ว โดยในครัง้แรก ได้รบัการตอบ
รับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม และผู้ที่พลาด
จากการอบรมในครั้งที่ผ่านมา

“โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อผู ้สูงอายุได ้ม ี
ความสขุกบัการท�ากิจกรรมในขณะทีต้่องอยู่บ้านคน



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓๙ ประจำ�วันที่ ๔ - ๑๐ มีน�คม ๒๕๕๖

www.chandra.ac.th

๒

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมใหญ่กัน
แล้ว “น่าอ่าน น่าด”ู ในสปัดาห์นี ้ขอน�าเสนอ
หนังไทยและเทศที่จะมากระตุกต่อมความฮา 
ไปกบัหนงัเบาสมอง ให้น้องๆ นกัศกึษาได้คลาย
ความเครยีดจากการสอบปลายภาค ซึง่มมีาให้
ได้ชมกนัถงึ ๒ เรือ่ง ๒ รส

 “ตุก๊กี ้เจ้าหญงิขายกบ” ... เป็นภาพยนตร์
แนวคอมเมดี้ แฟนตาซี 
ที่ก�ากับโดย พรชัย หงษ์
รตั- นาภรณ์ น�าแสดงโดย 
สดุา- รัตน์ บตุรพรม (ตุก๊กี้  
ชิงร้อยฯ), หลุยส์ สก็อต 
และดาวตลกอกีมากมาย

 เนื้อเร่ืองเร่ิมต้น
จาก มีแม่ค้าต่างด้าว

นาม.. .ตุ ๊กกี้  ซึ่งมีความ
สามารถในการเพาะเลีย้งกบได้ขนาดใหญ่ยกัษ์
แถมยังพูดคุยกับกบรู้เรื่อง บางครั้งเธอก็เผลอ
จบูกบ โดยแอบหวังลกึๆ ว่าสกัวนักบจะกลาย
เป็นเจ้าชายรูปงามเหมือนในเทพนยิาย

 แต่แล้ววนัหนึง่ เธอจะจบูกบเหมอืนเช่นเคย 
แต่ดนัหยบิผดิ ครัง้นีก้ลับเป็นตวัเงนิตวัทอง แต่
พอลืมตาขึ้นมาเธอกลับกลายเป็นเจ้าหญิงเสีย
เอง ซึง่นายทหารในวงัก็ได้เล่าให้เธอฟังว่า... เธอ
เป็นเจ้าหญิงรชัทายาทองค์สดุท้ายแห่งแคว้นปา
ดงัราว ีทีห่ายสาปสญูไปกว่า ๒๐ ปี 

 ...อยู่ๆ  เธอกไ็ด้เป็นเจ้าหญงิขึน้มาในชัว่ข้ามคนื 

บรรดาเหล่าทหารองครักษ์อย่างหลุยส์ สก็อต  
จะสามารถท�าให้แม่ค้าขายกบเป็นเจ้าหญิงที่
เพยีบพร้อมได้หรอืไม่ และ
จดุจบแล้วเธอเป็นเจ้าหญงิ
ตัวจริงหรือเปล่า คงต้อง
ตดิตามชมค่ะ

 “Alice in Won-
derland” ... ภาพยนตร์
จากสุดยอดผู ้ก�ากับที่มี
จนิตนาการแสนบรรเจดิ 
วอล์ท ดิสนีย์ พิคเจอร์ส 
และ ทมิ เบอร์ตนั เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
ผจญภยั น�าทมีแสดงโดย จอห์นนี ่เดปป์ ในบท 
แมด แฮทเทอร์ และ มอีา วาสโิควสกา รับบท
สาวน้อย อลิซ ในวยั ๑๙ ปี 

ภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ป็นการผจญภยัครัง้ใหม่ที่
ดดัแปลงจากหนงัสอืนยิายคลาสสิคทัง้ ๒ เล่มที่
ยงัคงอยูใ่นความทรงจ�าของทกุคน บวกกบัความ
มหศัจรรย์แห่งจนิตนาการและตวัละครสดุเพีย้น 
ทีค่ณุไม่เคยเห็นมาก่อน

ส�าหรบัเนือ้เรือ่งนัน้ อลซิทีต้่องเดินทางกลับ
สูด่นิแดนพศิวงอกีครัง้ หลงัจากทีเ่ธอเคยไปมา
แล้วเมือ่ครัง้ยงัเดก็ เธอยงัได้พบกบัเหล่าเพือ่น
ในวยัเดก็ของเธอไม่ว่าจะเป็น คณุกระต่ายขาว 
ไวท์แรบบิท, แฝดยักษ์อ้วนจอมป่วน ทวีเดิลด ี
กับ ทวเีดลิดมั, ดอร์เม้าส์ หนูตวัจิว๋, หนอนผเีสือ้, 
แมว เชอร์ชายร์ และทีข่าดไม่ได้ แมด แฮทเทอร์ 
การเดนิทางสุดมหศัจรรย์ในครัง้น้ี อลซิ จะต้อง
ยุตกิารครองบลัลงัก์อนัโหดร้ายของราชนีิแดงลง
ให้ได้หรอืไม่ ต้องตดิตามชม

 หากผู้ชมท่านใดสนใจ หยิบยืมได้ท่ีช้ัน ๖ 
ส�านกัวทิยบรกิารฯ 

ช็อกโกแลตก็มีดีต่อสุขภาพ (ตอนจบ)

สุขกาย - สบายใจ จารุวรรณ

คลายเครียด ถ้าคุณเครียด เซโรโท
นินสามารถช่วยได้ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการสร้าง 
เซโรโทนินกคื็อ การออกก�าลงั อย่างไรกต็าม 
อาหารที่มีกรดอะมิโนทริปโตฟานสามารถ
เปลี่ยนเป็นเซโรโทนินในร่างกายได้ เดาซิว่า
อะไรทีม่ทีรปิโตฟานมาก ใช่แล้ว ชอ็กโกแลต
ไงล่ะ

 ผิวสวย ช็อกโกแลตท�าให้เกิดสิวหรือ
เปล่า? งานวิจยัเมือ่ไม่นานมานีท่ี้มหาวทิยาลยั 
เพนซิเวเนียในสหรัฐฯ ซึ่งให้คนไข้ที่เป็นสิว
อักเสบจ�านวน ๖๕ คน กินช็อกโกแลตใน
ปริมาณมากๆ และพบว่า ๔๖ คนไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องสิว ๑๐ คนดีขึ้น 
และ ๙ คนแย่ลง บ่งชี้ว่าช็อกโกแลตไม่มี 
ผลกระทบใดๆ ต่อการเป็นสิว

 ตื่นตัว ช็อกโกแลตอุดมไปด้วยพลังงาน
และมีกาเฟอีน จึงสามารถท�าให้คุณต่ืนตัว
ได้ในยามที่ต้องการ นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือก
ช็อกโกแลตท่ีมีกาเฟอีนสูงๆ มักจะมีน�้าตาล
น้อยกว่าและดีกว่าส�าหรับคุณ

 บรรเทาอาการไอ  นั ก วิจั ยพบว ่ า
สารประกอบทีช่ือ่ ธโีอโบรไมน์ ในชอ็กโกแลต
มีประสิทธิภาพมากกว่ายาโคดีอีนในการ
กดอาการไอโดยไม่มีผลข้างเคียง อย่างเช่น  
ง่วงนอน หรือท้องผูก

 ดังนั้นคงรู ้แล้วว่า...เมื่อรับประทาน
ช็อกโกแลตเองก็มีผลดีต่อสุขภาพนะคะ

 กรณทีีส่กอ. ประกาศว่าจะมกีารสอบวดัความรูภ้าษาองักฤษส�าหรบับณัฑติทีจ่บใหม่ เพือ่รองรบัเออซีใีนอกี ๒ – ๓ ปีข้างหน้า ซึง่
ม.ราชภัฏจันทรเกษมก็ให้การสนับสนุนและจะด�าเนินการในเร่ืองนี้ให้เป็นรูปธรรม เรามาฟังเสียงจากนักศึกษาดูเขามีความคิดเห็น
อย่างไรกับการสอบที่จะมีขึ้น 

สอบวัด Engling รับ AEC

นางสาวสริยา ธนาพรสิงสทุธิ ์นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ วทิยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
 ดค่ีะ เพราะเป็นการวัดระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษของตวัเองด้วย แต่อยากให้
วดัความรูด้้วยความสมคัรใจ ไม่เป็นการบงัคบั และทีส่�าคญัเกณฑ์คะแนนการสอบกไ็ม่ควรสูง
จนเกนิไป อาจจะลดลงมากว่าระดบัมาตรฐานสกัเลก็น้อย เพราะถ้าพดูแล้วด้านภาษาหลายๆ 
คนอาจไม่อยูใ่นเกณฑ์ทีด่นีกั 

นายธนัวา กาญจโนภาญ นกัศกึษาชัน้ปีที ่๔ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ 
 ดีมากครับ เพราะส่วนตัวก็ได้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ TOEIC จากหลากหลายที่อยู่แล้ว 
รวมถึงคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ได้จัดสถานที่สอบด้วย ท�าให้เราสะดวกขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ส�าคัญ
นี่จะเป็นใบเบิกทางในอนาคตส�าหรับตนเอง เมื่อจบการศึกษามีความต้องการที่จะเรียนต่อต่างประเทศอยู่
แล้ว จึงต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนที่สูงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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ต่อจากหน้า ๑

“สงูวัยไซเบอร์” รุน่ ๒ เปิดแล้ว!!

ต่อจากหน้า ๑

ศนูย์ภาษาตัง้เป้ามาตรฐาน AEC

จัดอบรมเพาะเห็ดฟรี
น�าผลงานวิจัยต่อยอดเพ่ือลดค่าใช้จ่าย

สาขาวิชาการผลิตฯ จัดการอบรมเพาะ
เห็ดนางฟ้า และเห็ดฟาง บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ น�าผล
งานวจิยัมาต่อยอดการผลติเหด็ สอนตัง้แต่พ้ืน
ฐานจนเพาะได้ด้วยตนเอง เปิดอีกหลักสูตรเน้น
แปรรปูอาหารจากเหด็แต่สอนในชมุชนจงัหวดั
ชยันาท เปิดรบัสมคัรแล้ว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น

อาจารย์นายชนิกร จริขจรจรติกลุ อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาการผลิตและการจัดการ
พืชเพื่อชุมชนเมือง กล่าวว่า เราได้เปิดการ
อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง 
และเห็ดเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้รับความรู้เรื่องการ
เพาะเห็ดเพื่อใช้ในครัวเรือน

“ปีทีผ่่านมาได้เปิดการอบรมไปแล้ว และได้
รบัความสนใจมาก ปีนีจ้งึเปิดการอบรมอกีครัง้ 
ซึง่ได้เพิม่เตมิการเพาะเหด็ฟางเข้ามาร่วมด้วย 
เพราะเห็ดฟางเพาะปลูกได้ง่าย และสามารถ
ใช้วัสดุต่อจากการปลูกเห็ดนางฟ้าได้ทันที” 
อาจารย์ชินกร กล่าว

อาจารย์ชินกร กล่าวต่อว่า การเพาะเห็ด
ฟางโดยใช้วสัดตุ่อจากการปลกูเหด็นางฟ้า เป็น
ผลงานวจิยัทีท่ดลองท�ามาเป็นอย่างดีแล้ว และ
สามารถใช้ได้จริง เพียงแค่เติมสารอาหารลง
ไปเท่านั้น ก็สามารถเพาะเห็ดฟางได้ ในการ
อบรมนี้จะสอนให้ครบถ้วนทั้งหมด เพื่อเผย
แพร่ความรู้จากงานวิจัยนี้ให้ทั่วถึง

อาจารย์ชินกร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเม่ือ
เพาะเห็ดนางฟ้าแล้ว วัสดุท่ีเหลือจะน�าไปท้ิง 
ซึ่งจะเป็นการเรียกปลวกให้เข้ามาหา หาก

และใช้งานโปรแกรมพืน้ฐาน รวมทัง้อนิเทอร์เนต็ 
ได้ทันที” ผศ.เอกพรรณ กล่าว

ผศ.เอกพรรณ กล่าวต่อว่า นอกจากการ
เปิดอบรมหลกัสูตรสงูวัยไซเบอร์ครัง้น้ีแล้ว ยงั
มโีครงการเปิดอบรมอกีครัง้ในเดือนพฤษภาคม 
ซึ่งต้องดูจ�านวนผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ว่าจะมาก
น้อยเพียงใด และอาจเปิดการสอนขั้นสูงอีก
หนึ่งหลักสูตร โดยสอนโปรแกรมทางด้าน
สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค เป็นต้น

“การอบรมนี้นอกจากผู้อบรมจะได้ความรู้
แล้ว นักศึกษาที่น�ามาเป็นผู้ช่วยวิทยากร จะ
ได้รับความรู้เรื่องการสอนไปด้วย เพราะต้อง
คอยอธบิายเรือ่งต่างๆ เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมได้รบั
ความรู้ทันต่อการสอนของวิทยากร นักศึกษา
จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจจ�าเป็นต่อ
การใช้ในอนาคตได้ด้วย” ผศ.เอกพรรณ กล่าว
ปิดท้าย

ทัง้นี ้หลกัสตูรการอบรมคอมพิวเตอร์ “สงู
วัยไซเบอร์” เปิดรับสมัครต้ังแต่วันนี้ – ๑๕ 
มีนาคม นี้ รับสมัครเพียงแค่ ๓๐ ท่านเท่านั้น 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ๐๒ ๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๕๐๖๐, ๕๑๖๐ 
โทรสาร ๐๒ ๕๑๒ ๑๑๙๐ ในวันและเวลา
ราชการ

น�ามาประยุกต์ใช้ต่อได้ ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยง
ปลวกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่ม 
หรือลดรายจ่ายค่าอาหารในครอบครัวให้น้อย
ลงอีกด้วย

“การอบรมจะแบ่งเป็น ๒ วัน ในวันแรก
จะสอนในเรื่องเห็ดนางฟ้า และในวันที่สอง 
จะสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง ทุกขั้นตอนจะ
ได้รับความรู้อย่างครบถ้วน เมื่อจบหลักสูตร
แล้วสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้ทันที” อาจารย์
ชินกร กล่าว

อาจารย์ชนิกร กล่าวต่อว่า ในส่วนของการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่
เปิดอบรม จะเปิดอบรมให้แก่ชุมชนที่จังหวัด
ชัยนาทเท่าน้ัน เนื่องจากเป็นการอบรมที่ได้
รับการร้องขอโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดกว้างกับผู้
เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย โดยเน้นไปที่การแปรรูป
เห็ดเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบเห็ด 
เห็ดอบ เป็นต้น

อาจารย์ชินกร กล่าวปิดท้ายว่า การอบรม
หลักสูตรเห็ดนางฟ้า และเห็ดฟางนี้ หากผู้
เข้าร่วมอบรมครับทั้งสองวันจะได้รับวุฒิบัตร
ส�าหรบัการอบรม พร้อมของทีร่ะลกึ หากอบรม
เพียงแค่หลักสูตรเดียวจะได้รับเพียงแค่ของที่
ระลึกเท่านั้น

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ - ๑๖ มีนาคม นี้ โดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมและสมัครได้ที่ โทร ๐๒ ๕๑๒ ๕๑๙๒, 
๐๒ ๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๖๐๐๑ หรือติดต่อ
โดยตรงได้ที ่ส�านกังานคณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จบการศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำาเร็จการศึกษาช้ันอนุบาล ๓ โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำานักงานอธิการบดี  
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ที่ผ่านมา

และการสนทนาในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงเหมาะ
ส�าหรับบุคลทั่วไปหรือผู ้ที่ต ้องใช้ภาษาใน
การติดต ่อสื่ อสารโดยไม ่ จ� า เป ็นต ้องม ี
พื้นฐานมาก่อน วิทยาการผู้สอนโดยอาจารย์ที่
มปีระสบการณ์ด้านภาษา เปิดรับจ�านวนจ�ากดั
เพียงกลุ่มละ ๓๐-๓๕ คนเท่านั้น 

“ศูนย ์ภาษาหวังเป ็นอย ่างยิ่ งว ่าการ 
ขับเคลื่อนการฝ ึกอบรมในครั้งนี้  จะเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่มหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์
ฝึกอบรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะการ
อบรมภาษาภาษาเขมร พม่า และเวียดนาม
ส�าหรับบุคคลภายนอกที่ผ่านมา เมื่อดูจาก
ผลการประเมินในส่วนผู้ด�าเนินการแล้วอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีมากๆ ท�าให้เกิดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องในรุ่น ๒ จากลุ่มผู้อบรมเดิม เพราะ
สามารถท�าให้ผู้เข้าอบรมน�าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้จริงในวิชาชีพ” ผศ.บริบูรณ์ กล่าว 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองต้ังแต่วัน
นี ้๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (หยดุวันเสาร์-อาทติย์) 
ณ ส�านักงานศูนย์ภาษา อาคาร ๒๙ ชั้น ๒ 
พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.
chandra.ac.th หรอืสอบถามรายละเอยีดเพ่ิม
เติม โทร.๐๒-๙๔๒-๖๙๐๐ ต่อ ๒๙๑๗, ๒๙๒๐ 
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ 
กองบรรณาธิการ : อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, เปรมิส ปานะถึก

“สวนผักดาดฟ้า”... 
ศูนย์ความรู้กินได้เพื่อสังคม

สร้างผลผลติด้วยตวัเอง หรอืพดูกนัง่ายๆ กคื็อ... 
ลดการใช้ สร้างรายได้ สูผ่ลผลติในครวัเรอืน

 วันน้ีทางทีมงานจันทร์กระจ่างฟ้าจึงน�า
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คาดว่าครบเครื่องทุก
กระบวนการองค์ประกอบของการท�าสวนผัก ท่ี
เหมาะสมส�าหรบัคนเมืองอย่างเราๆ มาแนะน�า

 ดร.กนกรตัน์ ยศไกร รองผูอ้�านวยการส�านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ      
อาจารย์ต้อม ที่ใครหลายๆ คนคุ้นเคย ซึ่งเป็น 
ผู้บกุเบิกโครงการสวนผกัดาดฟ้า : พืน้ทีแ่ห่งการ
เรยีนรู ้ได้เล่าถึงการเป็นศนูย์กลางแหล่งเรยีนรู้ 
และฝึกอบรมให้ผู้ทีส่นใจว่า

	“เราเร่ิมต้นโครงการในปี	๒๕๕๔	โดยต้ัง
เป้าหมายว่า	จะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
บุคลากรในส�านักวิทยบริการฯ	และมีผลผลิต
เพยีงพอต่อการเกบ็เก่ียวไปบริโภคได้ส�าหรับทุก
คน	เมือ่เหลือจากการบรโิภคแล้วก็น�าขายได้ใน
ราคาไม่แพง	โดยใช้พ้ืนทีก่ารเพาะปลกูผักสวน
ครัวบนดาดฟ้าของอาคารส�านักวิทยบริการฯ	
เป็นสถานทีท่�าแปลงผกั	

ภายหลังด�าเนินโครงการได้ไม่นานก็ได้
เสียงตอบรับที่ดีจากภายในและภายนอก	ทั้ง
บุคลากรของเราเอง	รวมไปถึงหน่วยงาน	

ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีขยายตัว มีการปรับ
ตัวของค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้น แต่ทว่า... ราคา
ข้าวของเครือ่งใช้ ทัง้อุปโภคและบรโิภคมรีาคา
แพงตามไปด้วย ท�าให้ส่งผลกระทบต่อรายจ่าย
ของแต่ละคนอยู่ไม่น้อย

 วนันีท้�าให้หลายๆ คน มองหาตัวช่วยในการ
แบ่งเบาภาระการใช้จ่ายกนับ้างแล้ว ด้วยวธิกีาร
ประหยัด หันมาใช้ของรีไซเคิล รวมไปถึงการ

สถาบันการศึกษา	และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	 
น�าเสนอสูส่าธารณชนท้ังรายการโทรทศัน์	หน้า
หนงัสอืพมิพ์	จนท�าให้เราก้าวสู่การเป็นพืน้ทีแ่ห่ง
การเรยีนรูค้รบวงจร	ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้
ส�าหรบัผูท้ีส่นใจ” อาจารย์ต้อมกล่าว พร้อมเล่า
ถงึการเผยแพร่ความรูสู่้ชมุชนและสงัคมต่อว่า

เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ ์ที่ผ ่านมา มี
คณาจารย์ และผู ้ร ่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การปลูกผักในเมือง” จากสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ม.สโุขทยัธรรมาธริาช  
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการสวน
ผักดาดฟ้าของเราจ�านวน ๓๐ คน เพื่อเรียนรู้
กระบวนการปลกูผกับนดาดฟ้าอย่างถกูวธิี

	“ในวันนั้นมีการสาธิตการปลูกผักในพื้นที่
จ�ากัดโดยเจ้าหน้าทีข่องส�านกัฯ	เรียนรู้การลงดนิ	
เกลีย่หน้าดนิในการปลกูผกั	ต้องมีสดัสวนเท่าไร	
การดูแลอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการ	
หลังจากนั้นตนได้สาธิตท�าน�้าหมักชีวภาพจาก
เศษอาหารที่เราทิ้งกันแทบจะทุกวัน	ด้วยวิธี
ง่ายๆ	ชนิดที่เมื่อหมักได้ที่	แล้วสามารถน�าไป
ใช้ได้เลยโดยทีไ่ม่ต้องมานัง่กรองกากเศษอาหาร
ทีย่งัย่อยไม่หมดออก		

เริ่มจากวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม	ดังนี	้ 
๑. ถุงกระสอบดินส� าหรับใส ่ เศษอาหาร	 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จารุวรรณ

  ทั้ งหมดทั้ งมวลที่ เร า
พยายามถ่ายทอดความรู้
นั้น ล้วนมีประโยชน์อย่าง
ต่อการดำารงชีพของคน
เมือง เพราะช่วยลดค่าใช้
จ่าย สร้างรายได้อย่างเป็น
รูปธรรม เราจึงมุ่งเน้นและ
ผลักดันให้สวนผักดาดฟ้า
เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนสังคมอย่างแท้จริง
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ฤดูร้อน
 เข้าสู่ช่วงปิดเทอมใหญ่กันแล้วส�าหรับ
นกัศกึษาภาคปกต ิคงได้พกัผ่อน คลายเครยีด
กันยาวถึง ๒ เดือนเต็ม ก่อนจะมาพบกันใน
ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้กับปีการศึกษาใหม่ 
 แต่ก็เป็นการเร่ิมต้นเรียนซัมเมอร์ หรือ
ภาคฤดูร้อนของเหล่านักศึกษาภาคสมทบ  
ที่ ต ้ อ ง เต รียมความพร ้ อม เ ริ่ มต ้ น ใน 
ภาคเรียนที่ ๓ นี้
 ...ถึงแม้จะเป็นการเรียนซัมเมอร์ แต่
กระบวนการเรียนการสอนของที่นี่ก็ยังคง

๒.ถังมีฝาปิด	ขนาดทีส่ามารถใส่น�า้ได้	๑๐	ลติร
ขึน้ไป	๓.น�า้ตาล	๑	กก.	๔.	น�า้สะอาด	๑๐	ลติร	
ควรพักคลอรีนไว้สัก	๑-๒	คืน	ส่วนผสมน้ีได้
มาจากการท�าเกษตรในเมืองจากซิตี้ฟาร์ม”  
อาจารย์ต้อมเล่าถงึสตูรส�าเรจ็ในการท�าน�า้หมกั
ชวีภาพจากเศษอาหาร

 อาจารย์ต้อม เล่าถงึวธิกีารท�าอกีว่า นอกจาก
นีต้้องน�าน�า้สะอาด ๑๐ ลติรมาเตมิลงในถงั แล้ว
ใส่กากน�า้ตาลทีเ่ตรยีมไว้ ๑ กก. หรอืใส่น�า้ตาล  
๑ ส่วน ใช้ไม้กวนให้เข้ากัน จากนั้น น�าเศษ
อาหารใส่ลงในกระสอบท่ีมีช่องระบายอากาศ 
มัดปากถงุแล้วแช่ลงไป ขอแนะน�าว่าไม่ควรใส่
เศษอาหารเกนิ ๓ ส่วน หมักทิง้ไว้ประมาณ ๒๐-
๓๐ วนั โดยควรปิดฝาให้สนิท เพือ่ให้แมลงจะ
ได้ไม่มาไข่ และท�าให้ถังหมักไม่มีหนอนอกีด้วย

	“เมื่อน�ามาใช้รดน�้าต้นไม้	ก็ควรจะผสมให้
เจือจาง	แนะน�าว่าควรใช้	๒	ฝา	ต่อน�้า	๑	บัว	
ส่วนกากท่ีเหลือก็สามารถน�าไปหมักเป็นปุ๋ย
ต่อได้	โดยน�ามาผสมกบัใบไม้แห้ง	และปุ๋ยคอก	
รดน�้าปรับความชื้นร้อยละ	๖๐	ทิ้งไว้ประมาณ	 
๒	อาทติย์	หรอืสงัเกตดจูนปุ๋ยหายร้อน	กส็ามารถ
น�าไปใช้ได้

นอกจากน้ันยังเรายังให้ความรู ้แก่กลุ ่ม 
ผูอ้บรมจากมสธ.	เกีย่วกับการปลกูผกัส�าหรบัน�า

ไปตกแต่ง	เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมได้น�าเทคนคิต่างๆ	
ไปเลอืกใช้ได้อย่างเหมาะสมและถกูวธิ”ี อาจารย์
ต้อมกล่าวถึงรายละเอยีดในการเผยแพร่ความรู้
แก่ผู้เข้าอบรม

อาจารย์ต้อม เล่าต่ออีกว่า ปัจจุบันคนเมือง
หนัมาสนใจการปลูกผกัเพิม่ข้ึน ไม่ใช่เพยีงเพือ่การ 
รับประทานเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และหารายได้เสริมเท่านัน้ แต่เป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารให้ตนเองอีกด้วย ซึ่งเป็นการ 
การนัตว่ีาผูเ้พาะปลูกจะมีผกัไว้รับประทานทกุม้ือ 
แม้จะเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย ที่ไม่สามารถรับหรือ
ขนส่งอาหารได้ แต่ผู้เพาะปลกูยังมผีกัท่ีปลอดภยั
ไร้สารพษิรบัประทานอย่างเพยีงพอ

“นอกจากสร้างความมั่นคงทางอาหารให้
ตัวเองแล้ว	ยังถือเป็นการช่วยโลกใบนี้ลดการ
ใช้พลงังานเชือ้เพลิงในการขนส่ง	เพราะผกับาง
ชนดิต้องเดนิทางไกลจากภาคต่างๆ	ซ่ึงมีระยะ
ทางทีไ่กล	หากเราสามารถปลกูผกัชนดินัน้ๆ	ได้
เอง	จะลดการเผาผลาญของพลงังานได้มากขึน้	
น่ีไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์เพื่อตนเอง	แต่ยัง
สร้างประโยชน์เพือ่ส่วนรวม	

	ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามถ่ายทอด 
ความรู้นั้น	ล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ 
ด�ารงชีพ	ของคนเมือง	เพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย	

เข้มข้นไม่เปลีย่น อาจารย์หลายท่านเริม่เตรยีม
การสอน เจ้าหน้าที่เริ่มวางแผนปฏิบัติงานกัน
ยาวเหยียด เพื่อบริการนักศึกษาและบุคคล
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง
 ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กิจกรรมค่าย
อาสา การอบรม ที่จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน
น้ีท้ังหมด คงต้องฝากความหวังไว้ที่ก�าลัง 
ขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยของเราทัง้บุคลากรสาย
วิชาการและสนับสุนนแล้ว
 ดังเช่นศูนย์ภาษา ที่มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการเข้ามาขับเคลื่อนการฝึกอบรมให้
แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นก้าวแรกเริ่มที่ดีไม่
น้อย แถมเสียงตอบรับจากสาธารณชนก็อยู่
ในเกณฑ์ดเีอามากๆ ถอืว่าการขยบัและหยบิ
จับโครงการใหม่มาถูกทางแล้วจริงๆ 
 การจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยรุดไปข้าง
หน้าได้ ต้องอาศัยก�าลังหลักและกองหนุน
ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชื่อว่าอีกไม่นาน 
“จันทรเกษม” ของเราจะกลับมาฟื้นคืนชื่อ
เสียงในด้านต่างๆ ตามที่ตั้งเป้าไว้

สร้างรายได้อย่างเป็นรปูธรรม	เราจงึมุง่เน้นและ
ผลกัดนัให้สวนผกัดาดฟ้าเป็นพืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้
ของชุมชนสงัคมอย่างแท้จรงิ” อาจารย์ต้อมเล่า
ให้ฟังถงึประโยชน์ของการปลกูผกัในเมอืง  

ด้านอาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่าถึงการ
ศกึษาดงูานครัง้นีว่้า มสธ.ได้จดัอบรมเชงิปฏิบติั
การ เรื่อง การปลูกผักในเมือง ซึ่งผู้เข้าอบรม
นั้นเป็นประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจเกี่ยว
กับสุขภาพการปลูกผักในเมือง ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ด้านการปลูกผักในเมืองบนดาดฟ้าที่มี 
ชือ่เสยีงและครบองค์ประกอบในด้านการเกษตร 
ในเมือง ซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้ส�าหรับผู้เข้า
อบรมเป็นอย่างยิง่ 

“ตลอดการเรียนรู้	ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต	
แนะน�าเทคนิคการปลูกผักในเมือง	ท�าน�้าหมัก
ชีวภาพ	ล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งส้ินส�าหรับ 
ผู้เข้าอบรม	เพราะการได้เห็นการปฏิบัติจริง	
สถานทีจ่รงิ	และได้เรยีนรูอ้ย่างใกล้ชดิ	จะน�าไป
สูก่ารลงมอืท�าอย่างถูกต้อง

ต้องขอขอบคุณดร.กนกรัตน์	และทีมงาน 
ทกุคน	ทีใ่ห้การต้อนรบัเป็นอย่างด	ีและถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อบรมที่ไม่มีความช�านาญด้านการ
ท�าสวนผัก	ได้รบัไอเดียและแนวทางการท�าการ
เกษตรแบบคนเมืองด้วยวิธีง่ายๆ	สามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ได้เองในครอบครัวและหารายได้
เสรมิด้วยการปลกูผกั”	อาจารย์ปรชิาต ิกล่าว

ไม่น่าเชื่อว่าการปลูกผักกินเองกลางเมือง
ใหญ่จะกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายโอน
จากรุน่สูรุ่น่ องค์กรต่อองค์กร จนท�าให้เกดิพืน้ที่
แห่งการเรียนรู้ดังเช่น “สวดผักดาดฟ้า”… 
ศนูย์ความรูกิ้นได้เพือ่สงัคม!!!

 หากใครสนใจเสริมความรู้ ลงมือปฏิบัติ 
สร้างพื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ติดต ่อได ้ที่ เบอร ์  ๐๘๑ ๖๑๙๑๖๘๔, ๐๒ 
๙๔๒๖๙๐๐ – ๙๙ ต่อ ๑๗๐๗
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนามาจาก 
โรงเรียนฝึกหดัครมัูธยมแห่งแรกของประเทศไทย 
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการ รวมทั้งเปิด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

เนื่ องจากเป ็นสถาบันอุดมศึกษา จึ งม ี
พันธกิจที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ การวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู ้ ภูมิป ัญญาและถ่ายทอด
สู ่สังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น เป็นภาระ
หน้าที่ส�าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวทิยาลยัท่ีจะต้องด�าเนนิการทกุรปูแบบ เพือ่
ผลกัดันการวจิยัและพฒันาให้เป็นไปตามปรชัญา 
วสิยัทศัน์ ทีจ่ะน�าไปสูค่วามเป็นสากลในด้านของ
ความรู้ และภูมิปัญญา โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ 
คอื การพัฒนาบคุลากรด้านการวจิยั ให้มคีณุภาพ 
เพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัได้ก�าหนดยทุธศาสตร์
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ระยะ ๕ ป ี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) ไว ้ใน

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนที่บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องด�าเนินการวิจัย 
คอื กลยุทุธ์วิจยัที ่๓.๕ คอื การวจิยัเพือ่พฒันาประ
สิทธภาพการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ในการพฒันาบคุลากร และส่งเสรมิด้านการวจิยั
ของมหาวิทยาลัยนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการใน
เรื่องนี้ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา และได้มีการ
ส่งเสริมด้านการวิจัยในทุกระดับทั้งในด้านการ
พัฒนาบุคลากรและการวิจัย การให้ทุนการวิจัย 
มี Research Clinic และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย

แม้ว่าจะได้ด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ แต่การด�าเนนิวิจยัของคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ยังประสบปัญหาใน
หลายด้าน โดยเฉพาะการเขยีนข้อเสนอโครงการ
วิจัย ซึ่งการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเหล่าน้ี
ยังมีข้อบกพร่อง และจุดอ่อนอีกเป็นจ�านวนมาก 
รวมทั้งเมื่อได้รับทุนแล้ว ก็ไม่สามารถด�าเนิน
การวิจัยให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัญหาเหล่าน้ีได้ปรากฏข้ึนแล้วในอดตี และก�าลัง
ประสบปัญหามากขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะ
เป็นปัญหาทีท่วคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ในอนาคต

การวจิยัในเรือ่งน้ีจงึมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษา
ความรู้การท�าวิจัยของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปัญหา 

แม้ว่าจะได้ดำาเนินการเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ แต่การ
ดำาเนินการวิจัยของคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 
ยังประสบปัญหาในหลายด้าน 
โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ซึ่งการเขียนข้อ
เสนอโครงการวิจัยเหล่านี้ยังมี
ขอ้บกพรอ่ง และจดุออ่นอกีเปน็
จำานวนมาก รวมทัง้เม่ือไดร้บัทนุ
แลว้ ก็ไม่สามารถดำาเนนิการวจิยั
ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้น
แล้วในอดีต และกำาลังประสบ
ปัญหามากขึ้นในปัจจุบัน และ
ค า ด ว่ า จ ะ เ ป็ น ปัญห าที่ ท วี  
ความรุ น แรงมากยิ่ งขึ้ น ใน
อนาคต

แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองบรรณาธิการ
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และอุปสรรคที่เกี่ยวกับการวิจัย

นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาแนวทางหรือ
วิธีการวิจัยในการส่งเสริม หรือพ�ฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อก�าหนด
รูปแบบ หรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยสู่ความเป็นสากล

จากการวิ จั ยค ้นพบว ่ า  บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนมีความรู้ ความเข้ใจเกี่ยวกับการท�า
วิจัยอย่างถูกต้อง เพราะได้ผ่านการเล่าเรียนใน
ระดบัปรญิญาโทมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ และมกีาร
ท�าวจิยั รวมทัง้มกีารสอนท้ังในมหาวทิยาลยั และ
ได้รับเชิญไปสอนวิจัยนอกมหาวิทยาลัย จึงท�าให้
ความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง

ในส่วนท่ีมีความรู้ความเข้าใจผิดนั้น เพราะ
เคยได้รับการศกึาามาก็จริง แต่เป็นระยะเวลา
นานมาแล้ว จึงท�าให้ความรู ้ ความเข้าใจไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งการเรียนรู ้จาก
มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องน�ามาใช้ในชีวิตประจ�า
วัน จึงจะท�าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น

ท้ังนี้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในข้อที่
ว่า การเรียนรู้ส�าหรับผู้ใหญ่กับเด็ก แตกต่างกัน

โดยทั่วไปเด็กมีแนวโน้มจากการเรียนรู้โดย
อาศยั เนื้อ่หาวชิา และมองการเรยีนรูใ้นลกัษณะ 
การแสวงหาความรู้จากเนื้อหาสาระของวิชาใด
วิชาหน่ึงโดยตรง แต่ส�าหรับผู้ใหญ่จะเรียนรู้มุ่ง
ไปที่ชีวิตประจ�าวัน หรือเน้นที่งาน หรือการแก้
ปัญหามากกว่า

นั่นคือ ผู้ใหญ่จะยอมรับ และสนใจกิจกรรม
การเรียนรู้ของเขา หากเขาเชื่อ และเห็นว่า การ
เรยีนรูน้ัน้ๆ จะช่วยให้เขาท�างานได้ดขีึน้ หรือช่วย

ในส่วนที่มีความรู้ความ
เข้าใจผิดนั้น เพราะเคยได้
รับการศกึาามากจ็รงิ แต่
เป็นระยะเวลานานมาแล้ว 
จึงทำาให้ความรู้ ความ
เข้าใจไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซึ่งการเรียน
รู้จากมหาวิทยาลัยนั้น
จะต้องนำามาใช้ ในชีวิต 
ประจำาวัน จึงจะทำาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน

แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันของเขาให้ดีขึ้นด้วย
ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัย

ของบุคลากร จากผลส�ารวจสามารถบอกได้ว่า  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อท�าวิจัยมักประสบ
ปัญหาเนื่องจากการเรียน ซ่ึงเป็นการเรียนใน
ลักษณะแบบฝึกหัดในการท�าวิจัย และเป็ฯการ
เรียนเพ่ือให้จบตามหลักสูตรเท่านั้น แต่เม่ือมา
ท�าวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จึงจ�าเป็นต้องมีความ
รู้ความเข้าใจ เหนือกว่าการเรียน หรือมากกว่า
การท�าวิทยานิพนธ์

ดงันัน้การท�าวจิยัทีไ่ด้รบัทนุจงึประสบปัญหา
ดงักล่าว ทัง้น้ีสอยคล้องกบัลกัษณะนกัวจิยัทีด่ ีใน
ข้อทีว่่า ผู้วิจยัจะต้องมีความรู้เกีย่วกบัระเบยีบวิธี
วจิยั มีความสามารถในการใช้สถติ ิการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปผล ได้ดี จึงจะเป็นนักวิจัยที่
ดี และมีคุณภาพ

ในส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเฆ็นในระดับมาก ๓ 
ด้านคือ การฝึกอบรม แรงจูงใจในการท�าวิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซ่ึงสามารถอธิบาย
ได้ว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเม่ือท�าวิจัยไป
แล้วประสบปัญหาหลายด้าน จึงมีแนวคิด หรือ
แนวทางในการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
โดยให้มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญ และให้ความ
สนใจในการพัฒนานักวิจัยทุกระดับ

โดยเริม่จากการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรม 
คือ การถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มพูนทักษะความ
ช�านาญเป็นการพฒันาบคุคลให้เกดิความรูค้วาม
เข้าใจ และเพิ่มทักษะ ทักศนคติที่ดี และเป็ฯการ
อบรมเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การท�าวิจัย

จากการทดสอบสมมติฐาน ตามค่าสถิติที่ได้

จากการวิจัย สามารถอธิบายได้ว่า คณาจารย์
เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสอนและการท�าวิจัยโดยตรง ซ่ึง
จ�าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ท�าวิจัยได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการของการ
วิจัย ตั้งแต่การเลือกปัญหา การพัฒนาโจทย์วิจัย 
การตัง้ชือ่โครงการ ฯลฯ ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนจ�าเป็น
ที่คณาจารย์ต้องท�าวิจัยให้ครบวงจร ดังนั้น จึงมี
ความต้องการในการทีจ่ะพัฒนาการวจิยัมากกว่า
บุคลากรสายสนับสนุน

จากผลวิจัยสามารถน�ามาก�าหนดเป็นข้อ
เสนอแนะได้ คือ

ระดับเชิงนโยบาย ในระดับนี้ ผู้บริหารควร
ก�าหนดเป็นนโยบายให้มีการฝึกอบรมเป็นอันดับ
หนึ่ง พร้อมสร้างแรงจูงใจในการท�าวิจัย และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ 
วัสุด อุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ เพ่ือพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่
ระดับสากล

ส�าหรับผู้ปฏิบัติ สถาบันวิจัยและพัฒนาควร
พัฒนาสนองนโยบายของผู้บริหาร โดยการจัด
ฝึกอบรมในทุกระดับ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ข้อมูลจาก : วารสาร “จันทรเกษมสาร” ฉบับที่ ๓๔
เรื่ อง :  แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดย นุชรีย์ บวชชุม และยวงทองพุ่มแก้ว



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
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