
แสดงความคดิเหน็เรือ่งประเทศไทยในการก้าวเข้า
สูป่ระชาคมอาเซยีน นอกจากนีย้งัมกีารแสดงของ
นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ แนะน�า ๑๐ ประเทศ
ในประชาคมอาเซยีนด้วยการแต่งกายประจ�าชาติ 
บอกจดุเด่นและสถานทีท่่องเทีย่วของแต่ละประเทศ
รวมถงึการจดันทิรรศการ แข่งขันตอบค�าถามในหวัข้อ 
AEC โดยคณะนกัศกึษาในสาขาวิชา 

ทัง้นีเ้พือ่ให้นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมได้เรยีนรู ้ทกัษะ 
การใช้ภาษาองักฤษให้เหมาะสมกบักจิกรรมต่าง ๆ 
ถอืเป็นการวดัระดบัความสามารถในการใช้ภาษา
องักฤษของนกัศกึษาไทยกบัชาวต่างชาตใินการเข้า
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซยีนอกีด้วย 

“การจดักจิกรรมน้ี เป็นประโยชน์กับนกัศกึษา
มาก ๆ  ครบั ได้รบัการพฒันาความรู้เกีย่วกบัประชาคม
อาเซยีนมากขึน้ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการสนทนา
กบัเจ้าของภาษา อกีทัง้เป็นการช่วยเพ่ิมศกัยภาพด้าน
การใช้ภาษาองักฤษให้ดยีิง่ข้ึน” นายวรพทัธ์ กล่าว

กล่าวว่า  งาน Business English Day for AEC จดั
ข้ึนเพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา มคีวามกล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาองักฤษผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มเีน้ือหา
สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน โดยเชิญคณะ
เยาวชนนกัศกึษาชาวอเมรกินั เข้าร่วม สนทนา แลก
เปลีย่นภาษาและวฒันธรรมร่วมกัน ซึง่ทกุข้ันตอน
ในการด�าเนนิงานจะใช้ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

อีกทั้งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี 
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดงาน
และได้ให้โอวาทถึงความส�าคัญของโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อนักศกึษาในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของประชาคมอาเซยีนอย่างเตม็รปูแบบ

นายวรพทัธ์ กล่าวต่ออกีว่า กจิกรรมนีไ้ด้เชญิ
วทิยากรชาวต่างชาต ิMr.Ricky Allen Caynor Jr. 
พร้อมด้วยคณะเยาวชนนกัศกึษาชาวอเมรกินั ร่วม 
พดูคยุ บอกเล่าประสบการณ์ด้านวฒันธรรม ของ
ประเทศต่าง ๆ  ใน AEC ท่ีเคยได้พบเจอมา และยงัได้

สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ จดังาน Business English Day for 
AEC เพือ่ให้นกัศกึษาเรยีนรูก้ารใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
กจิกรรม แลกเปลีย่นวฒัธรรม เตรยีมเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน เมือ่วันที ่๒๑ มกราคม ทีผ่่านมา

นายวรพทัธ์ ถิรวฒัน์นนัทกลุ นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกจิ ประธานการจดังานครัง้นี้  

นกัศกึษา บคุลากร ตลอดจนประชาชนทัว่ไปทีม่า
ใช้บรกิาร และยงัสอดคล้องกับปรชัญาของส�านกั
วทิยบรกิารฯ ทีว่่า “ผูใ้ช้บรกิารมหีนังสอืทีต้่องการ
อ่าน และทกุคนได้อ่านจรงิ ๆ ” อาจารย์ดารดั กล่าว 

รองผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่อว่า ส�าหรบักจิกรรม
ภายในงานมีความหลากหลาย ในวันแรกจะ
เป็นการมอบรางวัล “สุดยอดนักอ่าน ประจ�าปี 
๒๕๕๗” การบรรยายหวัข้อ “จดุประกายสมองให้
ส�านึกรกัการอ่าน โดยอาจารย์พชัร ีตนัอรรถนาวนิ 
นกัเขยีนอสิระ ใช้นามปากกา “ทอทองพมิ” 

“ทั้งนี้ ยังมีการออกบูธจากบุคลากรส�านัก
วิทยบริการฯ ตลอด ๓ วัน ได้แก่ สอยดาว 
พาเพลนิ กหุลาบใบเตยแห่งรกั บงิโก โยนห่วงหาคู่ 
ซุ้มถ่ายภาพธีมวันแห่งความรัก การจัดจ�าหน่าย
หนังสอืจากส�านกัพมิพ์ชือ่ดงัมากมาย ได้แก่ ศนูย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�านักพิมพ์มติชน 
(บริษัทงานดี จ�ากัด) ส�านักพิมพ์แสงดาว ฯลฯ  

“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐
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วิทยบริการฯ จัด Book Tech Fair 2015 
ตอน Book of Love รบัวาเลนไทน์ ๑๐-๑๒ กมุภาฯ 
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ส�านักวทิยบริการฯ จดั Book Tech Fair 2015 
ตอน Book of Love เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา และ
บุคลากรอ่านหนังสือ คัดเลือกหนังสือให้ตรงตาม
ความต้องการ พร้อมมอบรางวลัสดุยอดนกัอ่าน การ
บรรยายมสีาระ รวมทัง้ออกบธูหนงัสอืชัน้น�าให้แก่ 
ผูเ้ข้าร่วมงานได้เป็นเจ้าของกัน วนัที ่๑๐-๑๒ ก.พ.นี้ 

อาจารย์ดารดั มกุดาอุดม รองผู้อ�านวยการส�านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า 
โครงการ Book Tech Fair 2015 ครัง้น้ี ใช้ช่ือตอน
ว่า Book of Love เนือ่งจากได้จดัข้ึนในช่วงของวนั
แห่งความรกั หรอืวนัวาเลนไทน์ ระหว่างวนัที ่๑๐-๑๒ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘

“วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ยังคงมุ่ง
หวังส่งเสริมการอ่าน รวมไปถึงการให้นักศึกษา 
บุคลากรมาดูหนังสือท่ีมาออกบูธในคร้ังน้ี และ
แนะน�าหนังสือให้ส�านักวิทยบริการฯ ได้จัดเก็บไว้
เป็นข้อมลู เพือ่เลอืกหนงัสอืเข้าส�านกัวทิยบรกิารฯ 
เพือ่ใช้ในการเรยีนการสอน เสรมิความรูเ้พิม่เตมิแก่

ปีมะแมมุ่งมั่น สร้างสรรค์วิชาการ
เป้าหมายในรอบปีเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ

ส่งเสริมภาษาผ่านกจิกรรมรับอาเซียน

มาจ�าหน่ายหนังสอืตลอดทัง้ ๓ วัน
ในวันที ่๑๑ นัน้ จะเป็นการบรรยายหัวข้อ “Book 

Of Love” โดยคุณชญาพมิพ์ ภรจตุรพรชยั นกัเขยีน
นยิาย สงักดับรษิทัสถาพรบุค๊ส์ จ�ากัด และวันที ่๑๒  
กเ็ป็นการจ�าหน่ายหนังสอื และออกบูธต่าง ๆ  ทัง้นีย้งั
จะเชญิทางสาขาวชิาดนตรสีากล ร่วมแสดงดนตรี
ขบัร้องภายในงานอีกด้วย” รองผูอ้�านวยการฯ กล่าว

รองผู ้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว่า ผู้อ�านวย
การส�านักวิทยฯ ได ้ส ่งเสริมการอ่านให้แก ่
นกัศกึษา บุคลากร และประชาชนอย่างในเชงิรกุ
มากขึ้น ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการ 
ซือ้โปรแกรมอมัรนิทร์มาให้นกัศกึษาได้อ่านซึง่มเีรือ่ง
ทีน่่าสนใจหลากหลาย และพฒันาไปสูก่ารอพัโหลด
ให้นกัศกึษาสามารถดผู่านโทรศพัท์มอืถอือกีด้วย

“ขอเชญิชวนนกัศกึษา บคุลากร และผูส้นใจ 
ร่วมงานคร้ังนี้ มีหนังสือหลากหลายให้ได้เลือก  
ร่วมสนกุกบับธูเกมส์ ฟังเพลงเพราะ ๆ  และกจิกรรม
อืน่ ๆ  อกีมากมาย” รองผูอ้�านวยการฯ กล่าวทิง้ท้าย 
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เมือ่หกสบิปีก่อนยงัได้ยนิว่าหงุข้าวผสมข้าว 
วติามนิบ ีแก้ปัญหาโรคเหนบ็ชาต้ังแต่ปี ๒๔๙๙ จน
กระทัง่ปัจจบุนัเรือ่ง อาหารเพือ่สขุภาพ ก�าลงัเป็น
ทีต้่องการของผูบ้รโิภค ทีต้่องการบรโิภคอาหารที่
ปลอดภยัและมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ การบรโิภค
ข้าวโรงสเีป็นข้าวขดัผวิข้าวซึง่อดุมด้วยคณุค่าทาง
อาหาร ทัง้กากใย โปรตีน แร่ธาตุและวติามนิในข้าว
ลดน้อยลงหลงัจากการสขีดัผิวข้าวจนเป็นข้าวสารสี
ขาว รับประทานแล้วย่อยเป็นน�า้ตาลและอาจมผีล
ต่อผูป่้วยเบาหวาน โรคหวัใจ โรคเส้นเลอืดและความ
ดนั รวมทัง้โรคทีก่�าลงัมสีถติผิูป่้วยเพิม่จ�านวนมาก
ขึน้ในปัจจบุนั ข้าวไรซ์เบอรี ่เป็นทางเลอืกหน่ึงของ
ผูบ้รโิภค มีสารต้านอนมุลูอสิระและส่วนประกอบ
ของวิตามนิเอสงู 

ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นข้าวผสมระหว่างข้าว
หอมนลิกบัหอมมะล ิ๑๐๕ เป็นข้าวทีป่ลกูได้ทัง้ปี  
ลักษณะทั่วไป มีเมล็ดรูปร่างยาว มีคุณสมบัติ
ต้านทานโรคไหม้ได้ด ีทนต่อสภาพธาตุเหล็กเป็น
พษิในดนิ (Acid Sulfate Soil) มสีม่ีวงเข้ม หงุแล้ว
มีความนุ่มเหนียว กลิ่นหอมมะลิ สีแตกต่างกัน
ตามพืน้ทีเ่พาะปลกูนอกจากน้ียงัมสีารต้านอนุมลู
อสิระในเมลด็ข้าวสงูมาก โดยเฉพาะ “สารโพลีฟี
นอล” ซึง่ม ี๒ ชนดิ ได้แก่ ชนดิละลายน�า้ ๔๗.๕ 
มิลลกิรมั (Ascorbic Acid Equivalent/๑๐๐ กรมั) 
และชนดิละลายในน�า้มนั ๓๓.๔ มลิลกิรมั (Trolox 
Equivalent/๑๐๐ กรมั) ลกัษณะต้นข้าว สงู ๑๔๕ 
ซม,อายกุารเกบ็เกีย่ว ๑๒๗ วนั ผลผลติ ๖๐๐-๗๐๐ 
กิโลกรมั/ไร่ เปอร์เซน็ข้าวกล้อง ๗๘% ข้าวเตม็
เมลด็ ๕๐% ความยาวข้าวเปลอืก ๑๑ มลิลเิมตร 
ข้าวกล้อง ๗.๘ มลิลเิมตร ข้าวขดั ๗.๐ มลิลเิมตร 

คณุค่าทางโภชนาการ 
Amy lose  ๑๘%
Vitamin E  ๕๗๗ UG/๑๐๐ g.  
Beta Carotein   ๒๑.๖๑ UG/๑๐๐ g.
คณุสมบตัต่ิอต้านอนมุลูอสิระ(FRAP) ๓๐.๙๑ 

U.Mole Te/g.
คุณสมบัติต ่อต้านอนุมูลอิสระ(ORAC) 

๑๓๔.๒๙ U.Mole Te/g.
Fitate   ๖๕๙.๒๔ Mg/๑๐๐
Polyphenol  ๒๐๒.๕ Mg/๑๐๐ 
Tannin  ๖๖.๗๘ Mg/๑๐๐
การปลูกแบบใช้สารอินทรีย ์ท�าให้ผลผลิต

ปลอดสารพิษตกค้าง ลดอาการเบาหวาน ต้าน
โรคมะเรง็ ปฏิกริยิาออกซเิดชัน่ของคอเรสเตอรอล  
ไขมันชนิดไม่ดี ลดการเกิดอาการหลอดเลือด
หัวใจอดุตนั ช่วยบ�ารงุเส้นผม การผลติแบบบรรจ ุ
สูญญากาศสามารถเกบ็ได้ถงึ ๑ ปี

นอกจากนี ้ร�าข้าวและน�า้มนัร�าข้าว ทัง้ยงัมี

คณุสมบตัต้ิานอนมุลูอสิระทีด่ ีซึง่จากคณุสมบตัข้ิอนี้ 
นอกจากจะใช้รับประทานเพือ่เสริมสร้างสุขภาพทีดี่ 
ลดความเสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็ ทางการแพทย์
ยงัน�าไปใช้ท�าผลติภณัฑ์อาหารโภชนบ�าบดัอกีด้วย

สารอาหารส�าคญัทีอ่ยูใ่นข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 
ประกอบด้วยโอเมก้า ๓ มีอยู่ ๒๕.๕๑ มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม กรดไขมันจ�าเป็น มีบทบาทส�าคัญ
ต่อโครงสร้างและการท�างานของสมอง ตับและ
ระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล ธาตุ
สงักะส ี๓๑.๙ มิลลกิรัมต่อกโิลกรัม ช่วยสงัเคราะห์
โปรตีน สร้างคอลลาเจน รักษาสิว ป้องกันผม
ร่วง กระตุน้รากผม, ธาตเุหลก็ ๑๓-๑๘ มลิลกิรมั
ต่อกิโลกรัม สร้างและจ่ายพลังงานในร่างกาย 
เป็นส่วนประกอบทีส่�าคัญของฮโีมโกลบนิในเม็ด
เลือดแดง และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์
ซึง่เกีย่วข้องกบัการใช้ออกซเิจนในร่างกาย และ
สมอง วติามนิอ ี๖๗๘ ug ต่อ ๑๐๐ กรมั ชะลอ
ความแก่ ผวิพรรณสดใส ลดอตัราเสีย่งของโรค
ทีเ่กีย่วกบัหลอดเลือดสมองและหวัใจ ท�าให้ปอด
ท�างานดีขึ้น, วิตามินบี ๑ มีอยู่ ๐.๔๒ มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม จ�าเป็นต่อการท�างานของสมอง 
ระบบประสาท ระบบย่อย ป้องกันโรคเหน็บ
ชา, เบต้าแคโรทีน (สารตั้งต้นของวิตามินเอ) 
๖๓ ug ต่อ ๑๐๐ กรมั ชะลอความแก่ ลดความ
เสีย่งต่อการเกดิมะเรง็ บ�ารงุสายตา ลทีูน ๘๔ ug ต่อ 
๑๐๐ กรัม ป้องกนัจอประสาทตาเส่ือม บ�ารุงการ 
ไหลเวยีนของเลอืดในเส้นเลอืดฝอยทีห่ล่อเลีย้งตา  
โพลฟีินอล ๑๑๓.๕ มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ท�าลาย
ฤทธิข์องอนมุลูอสิระ ป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็ 
แทนนนิ ๘๙.๓๓ มลิลกิรัมต่อกโิลกรัม แก้ท้องร่วง  
แก้บดิ สมานแผล แผลเป่ือย แกมมา โอไรซานอล 
๔๖๒ ug ต่อ ๑๐๐ กรมั ลดระดบัคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือด ท�าให้เลือด
หมนุเวยีนไปเลีย้งอวยัวะส่วนต่างๆ ได้อย่างเป็น
ปกต ิลดอัตราเส่ียงของโรคหัวใจ เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง สมองเส่ือม
นอกจากนี ้เส้นใยอาหาร (fiFiber) มอียูป่รมิาณ

มากในข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี ่ช่วยลดระดับไขมนัและ
คอเลสเตอรอล ป้องกนัโรคหัวใจ ช่วยควบคมุน�า้
หนกั ช่วยระบบขบัถ่าย

ข้ันตอนการปลูกข้าว
ตรวจสอบคุณภาพดินค่าความเป็นกรด-ด่าง 

๕-๖ ค่าเป็นกลางเหมาะสมทีส่ดุ
วธิกีารปลกูข้าวโดยใช้สารชวีภาพบ�ารงุและ

ก�าจัดศัตรูพืชของโรงเรียนเกษตรกร สามารถ
สรปุได้เป็น ๕ ระยะคอื ระยะที ่๑ ระยะการเตรี
ยมดนิ คอื การหมกัฟางข้าวด้วยจลุนิทรย์ีหยวก
กล้วย ๑๐ ลติรต่อไร่ย�า่ดิน ไถกลบไม่ซ�า้รอยเดมิ
เปิดหน้าดิน ไถแปรท�าเทือกให้เรียบ ปล่อยน�้า
ออกเหลอื ๑๐ เซนตเิมตร ระยะที ่๒ ระยะการ
ปลูก ปลูกโดยการโยนกล้า ๖๐ ถาดต่อ ๑ ไร่ ๑ 
ช่ัวโมง ระยะที ่๓ ระยะการบ�ารงุดแูลได้แก่ภาย
หลงั ๑๕ วนัหลงัจากหว่าน ปล่อยน�า้เข้า ใส่ปุ๋ย 
๑๖-๒๐-๐ ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อและภายหลัง 
๓๐วันหลงัจากการหว่าน ใส่ปุย๋ ปุย๋ยเูรยี ผสม ปุย๋
สตูร ๑๖-๒๐-๐ จ�านวน ๑๐ กโิลกรมัต่อไร่ ในอัตรา  
๒: ๑ พร้อมทัง้ใส่ปุย๋หมกัชีวภาพ ๑๐-๒๐ ลิตรต่อไร่  
๖๐ วนัปล่อยน�า้เข้าใส่ปุย๋สตูรเสมอ ๑๕-๑๕-๑๕ 
จ�านวน ๑๐ กโิลกรมัต่อไร่อาย ุ๗๐ วัน ฉีดฮอร์โมน
ไข่บ�ารุงการตั้งท้องเพราะอยู่ในช่วงผสมเกสร
ให้เม็ดเต่ง 

ทัง้นีท้ัง้ ๓ ระยะให้ท�าการระวังเรือ่งของศัตรพูชื
ต่าง ๆ  และฉดีสารชวีภาพน�า้ส้มควนัไม้ผสมสะเดา
ทกุ ๑๕ วนั

ระยะที ่๔ ปล่อยน�า้ออก ๑๑๒ วนั ระยะเกบ็
เกีย่วใช้แรงงานบคุลากรและชมุชน ตาก และนวด
ข้าว สโีรงสชีมุชน กโิลกรมัละ ๒.๕๐ บาท ระยะที ่๕ 
ระยะภายหลงัการเกบ็เกีย่วปลกูพชืตระกลูถัว่ หรอื 
ปอเทอืง เป็นปุ๋ยพชืสดแล้วไถกลบ เลีย้งปศุสตัว์เพิม่
มลูสัตว์ในนาข้าว และใช้สารชวีภาพหมัก

ท่ามกลางกระแสสุขภาพกับ...
ข้าวไรซ์เบอรี ่(Rice Berry)ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

ผูอ้ำานวยการมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม-ชยันาท
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ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ท่ีทุกคน 
ทุกฝ่ายมีความรื่นเริงในงานสังสรรค์เฉลิมฉลอง อนึ่งเหมือนว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ว และ
การเปิดภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ก็ด�าเนินมาหลังจากปีใหม่ท�าให้หลายคนได้พบปะกัน 
ในร้ัวมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่น้ีผมขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว
มสีขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดแีจ่มใส มพีลังกายและพลงัใจในการประกอบกิจการงานทัง้ปวง 
เพื่อประโยชน์สุขต่อตนเอง ผู้อื่นและประชาชนทั่วไปให้มีความเจริญวัฒนาถาวรดังใจ
ประสงค์ทุกท่านนะครับ

ในช่วงปีที่ผ ่านมาคณะเกษตรและชีวภาพได้ด�าเนินงานหลายเรื่อง อาทิเช่น  
การด�าเนินงานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภฏั การจดัอบรมโครงการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการในโครงการอบรมทกัษะอาชพี
ด้านการผลิตเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเศรษฐกิจร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การ
ให้บรกิารให้ค�าปรกึษาด้านการจดัการฟาร์มแพะและตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์นมแพะ  
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  อีกทั้งยังได้ด�าเนินงานในการร่วมสนอง

โครงการพระราชด�าริในโครงการ อพ.สธ.  ๒ โครงการหลักในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้แก่ โครงการส�ารวจและปลูกรักษาพันธุ์ข้าว 
พื้นถิ่นชัยนาท และโครงการส�ารวจและปลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ชัยนาท ท�าให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของชุมชนและ 
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อการด�าเนินงานหรือจัดกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยต่อไปได้

ทัง้น้ีคณะเกษตรและชวีภาพต้องขอขอบคณุทกุฝ่าย ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้ร่วมมอืร่วมใจกนัด�าเนนิงานทีผ่่านมาให้มผีลส�าเร็จ
ลลุ่วงไปด้วยดีและหวงัว่าจะได้ร่วมมอืช่วยกนัพฒันางานและกิจการของมหาวทิยาลัยในปีนีท้ีก่�าลงัด�าเนนิการอยู่เพือ่ให้มหาวทิยาลยัของ
เราเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งความสุขสืบไป

        ขอบคุณทุกท่านครับ.



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๐ ประจำ�วันที่ ๒๖ มกร�คม - ๑ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๘

www.chandra.ac.th

๔

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ 
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, ชุลีกร หงษ์สิบแปด

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

วีระชัย

การพฒันา และการขบัเคลือ่นขององค์กร 
เป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญขององค์กร และ
บุคลากร ซึ่งจะต้องร่วมมือกันท�าความเข้าใจ 
ทิศทาง เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การขับ
เคลื่อนไปนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้จัดการประชุมบุคลากรประจ�า
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นผู้สรุป
ผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
ตั้งเป้าหมายในการท�างาน รวมถึีงเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับนุนได้เข้าใจตรงกัน

จากรายงานประกอบการประชุมบุคลากร 
ได้แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน คือ ด้านการผลิต
บณัฑติ ด้านการวจิยั ด้านบรกิารวชิาการ ด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้านการส่งเสรมิ สบืสานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ และสุดท้าย ด้านการ
บริหารจัดการ

โดยทั้ง ๗ ด้านนี้ มีแนวโน้มไปในทางที่
ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ�านวนนักศึกษา
ที่เข้าเป้าตามแผนที่ต้ังไว้ รวมถึงการพัฒนา
บคุลากร การประเมินคณุภาพการศึกษา การ
ระดมทนุและการเพิม่ทนุในด้านการวิจยั ฯลฯ

ส�าหรบัในปีนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี 
ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้มีนโยบายหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย คือ การมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ 
ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นบัณฑิตใน
อนาคต

ในเรื่องนี้ รศ.ดร.สุมาลี เล่าว่า ในปีนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีเป้าหมาย
ในการจัดการและการบริหารที่เน้นในด้าน
ของทางด้านวิชาการ ทั้งอาจารย์ผู้สอน และ
นกัศกึษา โดยมองปัจจยัต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง รวม
ถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดข้ึนจาก
ทั้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ระเบียนของมหาวิทยาลัย

“ในปีนี้จะเอาจริงเอาจังกับงานทางด้าน
วชิาการให้มากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งคุณภาพของ
อาจารย์ ซึ่งมีเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ต้องให้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มี
คณุวฒิุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ร้อยละ ๒๐ ของคณาจารย์ทั้งหมด

ในขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีอาจารย ์ที่มี
ต�าแหน่งทางวิชาการยังไม่ตรงตามเป้าหมาย 
จึงต้องท�าการเร่งรัด และเอาจริงในเรื่องของ
การเข้าสูต่�าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ได้ด�าเนินการไปบ้างแล้วในรอบปีที่ผ่านมา” 
รศ.ดร.สุมาลี เล่าให้ฟังถึงแผนงานส่วนหนึ่ง
ในการเพิ่มคุณภาพของอาจารย์เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์

“อีกส่วนหนึ่ีงคือการเร่งให้อาจารย์ได้

ปีมะแมมุง่มัง่ สร้างสรรค์วชิาการ
เป้าหมายในรอบปีเพือ่พฒันาด้านวชิาการ

ในปีน้ีจะเอาจริงเอาจังกับงานทางด้านวิชาการ
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพของอาจารย์ 
ซึ่งมีเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
ต้องให้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ร้อยละ ๒๐ ของ
คณาจารย์ทั้งหมด
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เข้าเรียนต่อในระดับ ดร. ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดข้ึนเม่ือได้เข้ามาบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแล้ว

ในปัจจุบันมีเพียงบางส่วนเท่าน้ันที่ได้เข้า
เรียนในระดับปริญญาเอก ซึ่งยังมีอีกหลาย
ท่านยังไม่สามารถเรยีนในขณะนีไ้ด้ ซึง่จะต้อง
แก้ไขปัญหา และดวู่าแต่ละคนตดิขดัปัญหาใน
เร่ืองใด จะหาหนทางแก้ไขได้อย่างไรต่อไป” 
รศ.ดร.สุมาลี กล่าวถึงอีกด้านของการพัฒนา
ด้านวิชาการ

“นอกจากนี้แล้ว ในเร่ืองของงานวิจัย เรา
จะให้อาจารย์ได้เลือกว่า จะเป็นอาจารย์ใน
ด้านวิจัยหรือในด้านการสอน เพ่ือให้อาจารย์
ได้มีเวลาส�าหรับในการสอนและการวิจัยได้
อย่างเต็มที่

ที่ผ่านมาอาจารย์จะต้องท�าควบคู่กันไป 
ท�าให้ไม่ประสบผลส�าเร็จในด้านงานวิจัย ใน
ปีนี้จึงมีแผนให้อาจารย๋ได้เลือกว่าจะเข้าสู่เส้น
ทางใด หากอาจารย์ท่านใดสนใจที่จะท�างาน
วิจัยเป็นหลัก ก็จะมีชั่วโมงการสอนที่น้อยลง 
เพื่อให้มีเวลาให้กับงานวิจัยได้มากข้ึน โดย
อาจารย์ที่เลือกด้านนี้ จะต้องน�าผลงานวิจัย
เข้าน�าเสนอเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อ
ไป” รศ.ดร.สุมาลี เล่าให้ฟังถึงทางเลือกของ
อาจารย์ ที่จะสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น

“อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญ คือ คาดว่าจะมีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการบริหารงาน
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีข้อก�าหนด
ในเรื่องของการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

เมือ่มกีารประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว 
ผู้ที่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๕ ปี 
และต้องเป็นรองศาสตราจารย์ภายใน ๗ ปี” 

อธิการบดี กล่าวถึง พรบ. ที่คาดว่าจะประกาศ
ใช้ในอีกไม่นานนี้

“เมื่อ พรบ. นี้บังคับใช้แล้ว บุคลากรทั้ง
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามนี้

ส�าหรบัพนกังานมหาวิทยาลยันัน้ ไม่มอีะไร
น่าเป็นห่วง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ
ในเรื่องนี้อยู่แล้ว

ส�าหรับข้าราชการ หากอายุงานยังเหลือ
มากพอตามเกณฑ์ใหม่นี้ ก็จะต้องด�าเนินการ
ตามเกณฑ์ ในเร่ืองนี้อาจท�าให้ยากล�าบากใน
การปรับตัว ซึ่งจะต้องหาวิธีการในการด�าเนิน
การต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่มีขึ้น” 
อธิการบดี กล่าวถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้
เพิ่มเติม

นี่คือแผนงานบางส่วนที่มหาวิทยาลัยได้
ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องของอาจารย์โดยเฉพาะ

ส�าหรับอีกด้านหนึ่ง คือ นักศึกษา ในเรื่อง
นี้ อธิการบดีได้กล่าวว่า

“ส�าหรับนักศึกษา เราตั้งไว้ในเบื้องต้น
เพียงแค่ ๒ เรื่อง คือ เรื่องของบุคลิกภาพทาง
ด้านการแต่งกาย ซ่ึงที่ผ่านมาได้มีการบอก
กล่าวมาโดยตลอดในเร่ืองของนักศึกษาแต่ง

กายไม่เรยีบร้อย ซึง่เรือ่งนีไ้ด้ให้อาจารย์ประจ�า
คณะต่าง ๆ  ได้เข้าไปดูแลนักศึกษาของตนเอง
แล้ว แต่หลังจากนี้ คงต้องเพิ่มมาตรการ และ
ความเข้มงวดให้สูงข้ึน เพื่อความเป็นระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.สุมาลี กล่าวถึงเรื่อง
บุคลิกภาพการแต่งกายของนักศึกษา

“อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของการสูบบุหรี่ ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนมาพอสมควร ถึง
ความไม่เหมาะสม

มหาวทิยาลยัได้ด�าเนินการไปแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นการรณรงค์ การจ�ากัดพื้นที่ต่าง ๆ  ส�าหรับ
ในปีนี้จะมีการด�าเนินงานที่เข้มงวดมากขึ้น 
รวมถึงก�าชับให้คณาจารย์ได้เข้าไปดูแล และ
ท�าความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษารู้กฎ ระเบียบ และให้ความร่วมมือ
ต่อไป” รศ.ดร.สุมาลี กล่าวถึงเรื่องที่ ๒ พร้อม
กับการแก้ไขปัญหา

ส�าหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้มีเป้าหมาย
ประจ�าปี คือ “ปีมะแมมุ ่งมั่น สร้างสรรค์
วิชาการ” ซึ่งจากเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้น จึงได้
แปรเปลี่ยนเป็นแผนในการด�าเนินการในปีนี้ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีคุณภาพทั้งอาจารย์ผู้
สอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมากขึ้น

ที่ผ่านมาอาจารย์จะต้องทำาควบคู่กันไป ทำาให้ไม่ประสบผลสำาเร็จ 
ในด้านงานวิจัย ในปีนี้จึงมีแผนให้อาจารย๋ได้ เลือกว่าจะเข้าสู่  
เส้นทางใด หากอาจารย์ท่านใดสนใจท่ีจะทำางานวิจัยเป็นหลัก ก็จะ
มีช่ัวโมงการสอนที่น้อยลง เพื่อให้มีเวลาให้กับงานวิจัยได้มากข้ึน 
โดยอาจารย์ที่เลือกด้านนี้ จะต้องนำาผลงานวิจัยเข้านำาเสนอเพื่อให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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Mango TV นสพ.คมชัดลึก

กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 

 จากประเดน็ในโลก Social network เรือ่งพฤตกิรรมของ Taxi ไทย ล่าสดุ นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุน่ได้โพสต์ผ่าน Social network เหตคุดิค่า
บริการเป็น ๒ เท่า จนเป็นข่าวดงัทัว่ไทยเมือ่ช่วงต้นสปัดาห์ทีผ่่านมา เราลองมาฟังความคดิเหน็ น้อง ๆ นกัศกึษาว่าคดิยงัไงและเลอืกรับมอืกบั
ปัญหาน้ีอย่างไร เพือ่ให้เหตกุารณ์แบบนีล้ดลงจากสงัคมไทย 

DRAMA… TAXI  ไทย !!!

นายอนุชา  ถาวิไชย
นกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ สาขาวชิาศลิปกรรม(แขนงออกแบบนเิทศศิลป์) คณะมนษุยศาสตร์ฯ
 ส�าหรับความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมว่า TAXI แบบนี้ ไม่ควรมีอีกต่อไป เพราะอาชีพ 
TAXI เป็นอาชีพทีต้่องมคีวามอดทนซ่ือสตัย์  สจุรติ ในการบรกิาร ถ้าท�าแบบนีบ่้อยๆยิง่
ในยุคสมยันีแ้ล้ว สือ่ต่างๆมนักร็วดเร็ว กระจายข่าวสารได้เรว็ แล้วเป็นข่าวเชงิลบแบบนี้ 
ยิ่งสร้างความน่าอับอายให้กับสังคมไทยอย่างมากเลยทีเดียว

นางสาวพิณธารทิพย์  พินิจชัย
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ แพทย์แผนจีน  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
 ถ้าเจอกบัตวัเอง ดฉินัคงถ่ายรปูทะเบียน ชือ่คนขบั แล้วร้องเรยีนเจ้าหน้าทีส่่วนกลางขององค์กรหรอืบรษิทั
ผู้รับผิดชอบให้ทราบเรื่อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ทางที่ดีควรสร้างมาตรการคุมเข้มสอดส่อง
พฤตกิรรมพนกังานขบัรถ อกีด้วย เพราะเกิดเหตลุกัษณะนีต่้อชาวต่างชาตบ่ิอยมาก ซึง่ท�าให้ส่งผลเสียต่อภาพ
ลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย 

ณ ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั มศว. จ.สระแก้ว เมื่อระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคมที่ผ่านมา  
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“การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒”
“นนทรีเกมส์”

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ มกราคมที่ผ่านมา  



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
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