“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด
การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

วิทยบริการฯ จัด Book Tech Fair 2015
ตอน Book of Love รับวาเลนไทน์ ๑๐-๑๒ กุมภาฯ
ส�ำนักวิทยบริการฯ จัด Book Tech Fair 2015
ตอน Book of Love เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษา และ
บุคลากรอ่านหนังสือ คัดเลือกหนังสือให้ตรงตาม
ความต้องการ พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน การ
บรรยายมีสาระ รวมทัง้ ออกบูธหนังสือชัน้ น�ำให้แก่
ผูเ้ ข้าร่วมงานได้เป็นเจ้าของกัน วันที่ ๑๐-๑๒ ก.พ.นี้
อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า
โครงการ Book Tech Fair 2015 ครัง้ นี้ ใช้ชอื่ ตอน
ว่า Book of Love เนือ่ งจากได้จดั ขึน้ ในช่วงของวัน
แห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
“วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ยังคงมุ่ง
หวังส่งเสริมการอ่าน รวมไปถึงการให้นักศึกษา
บุ ค ลากรมาดู ห นั ง สื อ ที่ ม าออกบู ธ ในครั้ ง นี้ และ
แนะน�ำหนังสือให้ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้จัดเก็บไว้
เป็นข้อมูล เพือ่ เลือกหนังสือเข้าส�ำนักวิทยบริการฯ
เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน เสริมความรูเ้ พิม่ เติมแก่

นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปทีม่ า
ใช้บริการ และยังสอดคล้องกับปรัชญาของส�ำนัก
วิทยบริการฯ ทีว่ า่ “ผูใ้ ช้บริการมีหนังสือทีต่ อ้ งการ
อ่าน และทุกคนได้อา่ นจริง ๆ” อาจารย์ดารัด กล่าว
รองผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับกิจกรรม
ภายในงานมี ค วามหลากหลาย ในวั น แรกจะ
เป็นการมอบรางวัล “สุดยอดนักอ่าน ประจ�ำปี
๒๕๕๗” การบรรยายหัวข้อ “จุดประกายสมองให้
ส�ำนึกรักการอ่าน โดยอาจารย์พชั รี ตันอรรถนาวิน
นักเขียนอิสระ ใช้นามปากกา “ทอทองพิม”
“ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารออกบู ธ จากบุ ค ลากรส� ำ นั ก
วิ ท ยบริ ก ารฯ ตลอด ๓ วั น ได้ แ ก่ สอยดาว
พาเพลิน กุหลาบใบเตยแห่งรัก บิงโก โยนห่วงหาคู่
ซุ้มถ่ายภาพธีมวันแห่งความรัก การจัดจ�ำหน่าย
หนังสือจากส�ำนักพิมพ์ชอื่ ดังมากมาย ได้แก่ ศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำนักพิมพ์มติชน
(บริษัทงานดี จ�ำกัด) ส�ำนักพิมพ์แสงดาว ฯลฯ

มาจ�ำหน่ายหนังสือตลอดทัง้ ๓ วัน
ในวันที่ ๑๑ นัน้ จะเป็นการบรรยายหัวข้อ “Book
Of Love” โดยคุณชญาพิมพ์ ภรจตุรพรชัย นักเขียน
นิยาย สังกัดบริษทั สถาพรบุค๊ ส์ จ�ำกัด และวันที่ ๑๒
ก็เป็นการจ�ำหน่ายหนังสือ และออกบูธต่าง ๆ ทัง้ นีย้ งั
จะเชิญทางสาขาวิชาดนตรีสากล ร่วมแสดงดนตรี
ขับร้องภายในงานอีกด้วย” รองผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าว
รองผู ้ อ� ำ นวยการฯ กล่ า วต่ อ ว่ า ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก วิ ท ยฯ ได้ ส ่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ แ ก่
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนอย่างในเชิงรุก
มากขึ้ น ผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยการ
ซือ้ โปรแกรมอัมรินทร์มาให้นกั ศึกษาได้อา่ นซึง่ มีเรือ่ ง
ทีน่ า่ สนใจหลากหลาย และพัฒนาไปสูก่ ารอัพโหลด
ให้นกั ศึกษาสามารถดูผา่ นโทรศัพท์มอื ถืออีกด้วย
“ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผูส้ นใจ
ร่วมงานครั้งนี้ มีหนังสือหลากหลายให้ได้เลือก
ร่วมสนุกกับบูธเกมส์ ฟังเพลงเพราะ ๆ และกิจกรรม
อืน่ ๆ อีกมากมาย” รองผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวทิง้ ท้าย

Business English Day for AEC

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดงาน Business English Day for
AEC เพือ่ ให้นกั ศึกษาเรียนรูก้ ารใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรม แลกเปลีย่ นวัฒธรรม เตรียมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน เมือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม ทีผ่ า่ นมา
นายวรพัทธ์ ถิรวัฒน์นนั ทกุล นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๓ กล่าวว่า งาน Business English Day for AEC จัด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประธานการจัดงานครัง้ นี้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษา มีความกล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีเนือ้ หา
สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน โดยเชิญคณะ
เยาวชนนักศึกษาชาวอเมริกนั เข้าร่วม สนทนา แลก
เปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึง่ ทุกขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินงานจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้
อีกทั้งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดงาน
และได้ให้โอวาทถึงความส�ำคัญของโครงการที่มี
ประโยชน์ตอ่ นักศึกษาในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
นายวรพัทธ์ กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมนีไ้ ด้เชิญ
วิทยากรชาวต่างชาติ Mr.Ricky Allen Caynor Jr.
ปีมะแมมุ่งมั่น สร้างสรรค์วิชาการ
พร้อมด้วยคณะเยาวชนนักศึกษาชาวอเมริกนั ร่วม
เป้าหมายในรอบปีเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
พูดคุย บอกเล่าประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรม ของ
ประเทศต่าง ๆ ใน AEC ทีเ่ คยได้พบเจอมา และยังได้

ส่งเสริมภาษาผ่านกิจกรรมรับอาเซียน
แสดงความคิดเห็นเรือ่ งประเทศไทยในการก้าวเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน นอกจากนีย้ งั มีการแสดงของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แนะน�ำ ๑๐ ประเทศ
ในประชาคมอาเซียนด้วยการแต่งกายประจ�ำชาติ
บอกจุดเด่นและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของแต่ละประเทศ
รวมถึงการจัดนิทรรศการ แข่งขันตอบค�ำถามในหัวข้อ
AEC โดยคณะนักศึกษาในสาขาวิชา
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมได้เรียนรู้ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ
ถือเป็นการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษของนักศึกษาไทยกับชาวต่างชาติในการเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียนอีกด้วย
“การจัดกิจกรรมนี้ เป็นประโยชน์กบั นักศึกษา
มาก ๆ ครับ ได้รบั การพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับประชาคม
อาเซียนมากขึน้ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการสนทนา
กับเจ้าของภาษา อีกทัง้ เป็นการช่วยเพิม่ ศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษให้ดยี งิ่ ขึน้ ” นายวรพัทธ์ กล่าว

๒
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

ผูอ้ �ำ นวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

เมือ่ หกสิบปีกอ่ นยังได้ยนิ ว่าหุงข้าวผสมข้าว
วิตามินบี แก้ปญ
ั หาโรคเหน็บชาตัง้ แต่ปี ๒๔๙๙ จน
กระทัง่ ปัจจุบนั เรือ่ ง อาหารเพือ่ สุขภาพ ก�ำลังเป็น
ทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค ทีต่ อ้ งการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ การบริโภค
ข้าวโรงสีเป็นข้าวขัดผิวข้าวซึง่ อุดมด้วยคุณค่าทาง
อาหาร ทัง้ กากใย โปรตีน แร่ธาตุและวิตามินในข้าว
ลดน้อยลงหลังจากการสีขดั ผิวข้าวจนเป็นข้าวสารสี
ขาว รับประทานแล้วย่อยเป็นน�ำ้ ตาลและอาจมีผล
ต่อผูป้ ว่ ยเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดและความ
ดัน รวมทัง้ โรคทีก่ ำ� ลังมีสถิตผิ ปู้ ว่ ยเพิม่ จ�ำนวนมาก
ขึน้ ในปัจจุบนั ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นทางเลือกหนึง่ ของ
ผูบ้ ริโภค มีสารต้านอนุมลู อิสระและส่วนประกอบ
ของวิตามินเอสูง
ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นข้าวผสมระหว่างข้าว
หอมนิลกับหอมมะลิ ๑๐๕ เป็นข้าวทีป่ ลูกได้ทงั้ ปี
ลักษณะทั่วไป มีเมล็ดรูปร่างยาว มีคุณสมบัติ
ต้านทานโรคไหม้ได้ดี ทนต่อสภาพธาตุเหล็กเป็น
พิษในดิน (Acid Sulfate Soil) มีสมี ว่ งเข้ม หุงแล้ว
มีความนุ่มเหนียว กลิ่นหอมมะลิ สีแตกต่างกัน
ตามพืน้ ทีเ่ พาะปลูกนอกจากนีย้ งั มีสารต้านอนุมลู
อิสระในเมล็ดข้าวสูงมาก โดยเฉพาะ “สารโพลีฟี
นอล” ซึง่ มี ๒ ชนิด ได้แก่ ชนิดละลายน�ำ้ ๔๗.๕
มิลลิกรัม (Ascorbic Acid Equivalent/๑๐๐ กรัม)
และชนิดละลายในน�ำ้ มัน ๓๓.๔ มิลลิกรัม (Trolox
Equivalent/๑๐๐ กรัม) ลักษณะต้นข้าว สูง ๑๔๕
ซม,อายุการเก็บเกีย่ ว ๑๒๗ วัน ผลผลิต ๖๐๐-๗๐๐
กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นข้าวกล้อง ๗๘% ข้าวเต็ม
เมล็ด ๕๐% ความยาวข้าวเปลือก ๑๑ มิลลิเมตร
ข้าวกล้อง ๗.๘ มิลลิเมตร ข้าวขัด ๗.๐ มิลลิเมตร
คุณค่าทางโภชนาการ
Amy lose
๑๘%
Vitamin E
๕๗๗ UG/๑๐๐ g.
Beta Carotein ๒๑.๖๑ UG/๑๐๐ g.
คุณสมบัตติ อ่ ต้านอนุมลู อิสระ(FRAP) ๓๐.๙๑
U.Mole Te/g.
คุ ณ สมบั ติ ต ่ อ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ(ORAC)
๑๓๔.๒๙ U.Mole Te/g.
Fitate		
๖๕๙.๒๔ Mg/๑๐๐
Polyphenol ๒๐๒.๕ Mg/๑๐๐
Tannin
๖๖.๗๘ Mg/๑๐๐
การปลูกแบบใช้สารอินทรีย์ ท�ำให้ผลผลิต
ปลอดสารพิษตกค้าง ลดอาการเบาหวาน ต้าน
โรคมะเร็ง ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ของคอเรสเตอรอล
ไขมันชนิดไม่ดี ลดการเกิดอาการหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน ช่วยบ�ำรุงเส้นผม การผลิตแบบบรรจุ
สูญญากาศสามารถเก็บได้ถงึ ๑ ปี
นอกจากนี้ ร�ำข้าวและน�ำ้ มันร�ำข้าว ทัง้ ยังมี
www.chandra.ac.th

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๐ ประจำ�วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ท่ามกลางกระแสสุขภาพกับ...

ข้าวไรซ์เบอรี่ (Rice Berry)

คุณสมบัตติ า้ นอนุมลู อิสระทีด่ ี ซึง่ จากคุณสมบัตขิ อ้ นี้
นอกจากจะใช้รบั ประทานเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี
ลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทย์
ยังน�ำไปใช้ทำ� ผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบ�ำบัดอีกด้วย
สารอาหารส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ประกอบด้วยโอเมก้า ๓ มีอยู่ ๒๕.๕๑ มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม กรดไขมันจ�ำเป็น มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อโครงสร้างและการท�ำงานของสมอง ตับและ
ระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล ธาตุ
สังกะสี ๓๑.๙ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ช่วยสังเคราะห์
โปรตีน สร้างคอลลาเจน รักษาสิว ป้องกันผม
ร่วง กระตุน้ รากผม, ธาตุเหล็ก ๑๓-๑๘ มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม สร้างและจ่ายพลังงานในร่างกาย
เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดง และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้ออกซิเจนในร่างกาย และ
สมอง วิตามินอี ๖๗๘ ug ต่อ ๑๐๐ กรัม ชะลอ
ความแก่ ผิวพรรณสดใส ลดอัตราเสีย่ งของโรค
ทีเ่ กีย่ วกับหลอดเลือดสมองและหัวใจ ท�ำให้ปอด
ท�ำงานดีขึ้น, วิตามินบี ๑ มีอยู่ ๐.๔๒ มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม จ�ำเป็นต่อการท�ำงานของสมอง
ระบบประสาท ระบบย่อย ป้องกันโรคเหน็บ
ชา, เบต้าแคโรทีน (สารตั้งต้นของวิตามินเอ)
๖๓ ug ต่อ ๑๐๐ กรัม ชะลอความแก่ ลดความ
เสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ง บ�ำรุงสายตา ลูทนี ๘๔ ug ต่อ
๑๐๐ กรัม ป้องกันจอประสาทตาเสือ่ ม บ�ำรุงการ
ไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอยทีห่ ล่อเลีย้ งตา
โพลิฟนี อล ๑๑๓.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ท�ำลาย
ฤทธิข์ องอนุมลู อิสระ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
แทนนิน ๘๙.๓๓ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แก้ทอ้ งร่วง
แก้บดิ สมานแผล แผลเปือ่ ย แกมมา โอไรซานอล
๔๖๒ ug ต่อ ๑๐๐ กรัม ลดระดับคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือด ท�ำให้เลือด
หมุนเวียนไปเลีย้ งอวัยวะส่วนต่างๆ ได้อย่างเป็น
ปกติ ลดอัตราเสีย่ งของโรคหัวใจ เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง สมองเสือ่ ม
นอกจากนี้ เส้นใยอาหาร (fiFiber) มีอยูป่ ริมาณ
มากในข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ช่วยลดระดับไขมันและ
คอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยควบคุมน�ำ้
หนัก ช่วยระบบขับถ่าย
ขัน้ ตอนการปลูกข้าว
ตรวจสอบคุณภาพดินค่าความเป็นกรด-ด่าง
๕-๖ ค่าเป็นกลางเหมาะสมทีส่ ดุ
วิธกี ารปลูกข้าวโดยใช้สารชีวภาพบ�ำรุงและ
ก�ำจัดศัตรูพืชของโรงเรียนเกษตรกร สามารถ
สรุปได้เป็น ๕ ระยะคือ ระยะที่ ๑ ระยะการเตรี
ยมดิน คือ การหมักฟางข้าวด้วยจุลนิ ทรียห์ ยวก
กล้วย ๑๐ ลิตรต่อไร่ยำ�่ ดิน ไถกลบไม่ซำ�้ รอยเดิม
เปิดหน้าดิน ไถแปรท�ำเทือกให้เรียบ ปล่อยน�้ำ
ออกเหลือ ๑๐ เซนติเมตร ระยะที่ ๒ ระยะการ
ปลูก ปลูกโดยการโยนกล้า ๖๐ ถาดต่อ ๑ ไร่ ๑
ชัว่ โมง ระยะที่ ๓ ระยะการบ�ำรุงดูแลได้แก่ภาย
หลัง ๑๕ วันหลังจากหว่าน ปล่อยน�ำ้ เข้า ใส่ปยุ๋
๑๖-๒๐-๐ ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อและภายหลัง
๓๐วันหลังจากการหว่าน ใส่ปยุ๋ ปุย๋ ยูเรีย ผสม ปุย๋
สูตร ๑๖-๒๐-๐ จ�ำนวน ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ ในอัตรา
๒: ๑ พร้อมทัง้ ใส่ปยุ๋ หมักชีวภาพ ๑๐-๒๐ ลิตรต่อไร่
๖๐ วันปล่อยน�ำ้ เข้าใส่ปยุ๋ สูตรเสมอ ๑๕-๑๕-๑๕
จ�ำนวน ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่อายุ ๗๐ วัน ฉีดฮอร์โมน
ไข่บ�ำรุงการตั้งท้องเพราะอยู่ในช่วงผสมเกสร
ให้เม็ดเต่ง
ทัง้ นีท้ งั้ ๓ ระยะให้ทำ� การระวังเรือ่ งของศัตรูพชื
ต่าง ๆ และฉีดสารชีวภาพน�ำ้ ส้มควันไม้ผสมสะเดา
ทุก ๑๕ วัน
ระยะที่ ๔ ปล่อยน�ำ้ ออก ๑๑๒ วัน ระยะเก็บ
เกีย่ วใช้แรงงานบุคลากรและชุมชน ตาก และนวด
ข้าว สีโรงสีชมุ ชน กิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท ระยะที่ ๕
ระยะภายหลังการเก็บเกีย่ วปลูกพืชตระกูลถัว่ หรือ
ปอเทือง เป็นปุย๋ พืชสดแล้วไถกลบ เลีย้ งปศุสตั ว์เพิม่
มูลสัตว์ในนาข้าว และใช้สารชีวภาพหมัก
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สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
ในช่ ว งเดื อ นมกราคมนี้ เ ป็ น เดื อ นแห่ ง การเฉลิ ม ฉลองในเทศกาลปี ใ หม่ ที่ ทุ ก คน
ทุกฝ่ายมีความรื่นเริงในงานสังสรรค์เฉลิมฉลอง อนึ่งเหมือนว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ว และ
การเปิดภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ก็ด�ำเนินมาหลังจากปีใหม่ท�ำให้หลายคนได้พบปะกัน
ในรั้วมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ผมขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว
มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ แี จ่มใส มีพลังกายและพลังใจในการประกอบกิจการงานทัง้ ปวง
เพื่อประโยชน์สุขต่อตนเอง ผู้อื่นและประชาชนทั่วไปให้มีความเจริญวัฒนาถาวรดังใจ
ประสงค์ทุกท่านนะครับ
ในช่ ว งปี ที่ ผ ่ า นมาคณะเกษตรและชี ว ภาพได้ ด� ำ เนิ น งานหลายเรื่ อ ง อาทิ เ ช่ น
การด�ำเนินงานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ การจัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผูป้ ระกอบการในโครงการอบรมทักษะอาชีพ
ด้านการผลิตเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเศรษฐกิจร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การ
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ให้บริการให้คำ� ปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มแพะและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมแพะ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อีกทั้งยังได้ด�ำเนินงานในการร่วมสนอง
โครงการพระราชด�ำริในโครงการ อพ.สธ. ๒ โครงการหลักในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้แก่ โครงการส�ำรวจและปลูกรักษาพันธุ์ข้าว
พื้นถิ่นชัยนาท และโครงการส�ำรวจและปลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ชัยนาท ท�ำให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อการด�ำเนินงานหรือจัดกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยต่อไปได้
ทัง้ นีค้ ณะเกษตรและชีวภาพต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รว่ มมือร่วมใจกันด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาให้มผี ลส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดีและหวังว่าจะได้รว่ มมือช่วยกันพัฒนางานและกิจการของมหาวิทยาลัยในปีนที้ กี่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูเ่ พือ่ ให้มหาวิทยาลัยของ
เราเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งความสุขสืบไป
						

ขอบคุณทุกท่านครับ.

www.chandra.ac.th
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ปีมะแมมุง่ มัง่ สร้างสรรค์วชิ าการ

เป้าหมายในรอบปีเพือ่ พัฒนาด้านวิชาการ
ในปี นี้ จ ะเอาจริ ง เอาจั ง กั บ งานทางด้ า นวิ ช าการ
ให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะเรื่ อ งคุ ณ ภาพของอาจารย์
ซึ่ ง มี เ กณฑ์ ข องการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
ต้องให้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ร้อยละ ๒๐ ของ
คณาจารย์ทั้งหมด
การพัฒนา และการขับเคลือ่ นขององค์กร
เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ขององค์ ก ร และ
บุคลากร ซึ่งจะต้องร่วมมือกันท�ำความเข้าใจ
ทิ ศ ทาง เป้ า หมายร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ
เคลื่อนไปนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้จัดการประชุมบุคลากรประจ�ำ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ โดย รองศาสตราจารย์
ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นผู้สรุป
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
ตั้งเป้าหมายในการท�ำงาน รวมถึีงเป้าหมาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทั้ ง สาย
วิชาการและสายสนับนุนได้เข้าใจตรงกัน
จากรายงานประกอบการประชุมบุคลากร
ได้แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจยั ด้านบริการวิชาการ ด้าน

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด� ำ ริ และสุ ด ท้ า ย ด้ า นการ
บริหารจัดการ
โดยทั้ง ๗ ด้านนี้ มีแนวโน้มไปในทางที่
ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ�ำนวนนักศึกษา
ที่เข้าเป้าตามแผนที่ตั้งไว้ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร การประเมินคุณภาพการศึกษา การ
ระดมทุนและการเพิม่ ทุนในด้านการวิจยั ฯลฯ
ส�ำหรับในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้มีนโยบายหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย คือ การมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ
ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นบัณฑิตใน
อนาคต

วีระชัย

ในเรื่ อ งนี้ รศ.ดร.สุ ม าลี เล่ า ว่ า ในปี นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีเป้าหมาย
ในการจั ด การและการบริหารที่เ น้นในด้าน
ของทางด้านวิชาการ ทั้งอาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษา โดยมองปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดขึ้นจาก
ทั้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ระเบียนของมหาวิทยาลัย
“ในปีนี้จะเอาจริงเอาจังกับงานทางด้าน
วิชาการให้มากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งคุณภาพของ
อาจารย์ ซึ่งมีเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ต้องให้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ร้อยละ ๒๐ ของคณาจารย์ทั้งหมด
ในขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ าจารย์ ที่ มี
ต�ำแหน่งทางวิชาการยังไม่ตรงตามเป้าหมาย
จึงต้องท�ำการเร่งรัด และเอาจริงในเรื่องของ
การเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ ซึง่ มหาวิทยาลัย
ได้ด�ำเนินการไปบ้างแล้วในรอบปีที่ผ่านมา”
รศ.ดร.สุมาลี เล่าให้ฟังถึงแผนงานส่วนหนึ่ง
ในการเพิ่มคุณภาพของอาจารย์เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
“อี ก ส่ ว นหนึ่ี ง คื อ การเร่ ง ให้ อ าจารย์ ไ ด้

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
www.chandra.ac.th
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เข้ า เรี ย นต่ อ ในระดั บ ดร. ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดขึ้นเมื่อได้เข้ามาบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแล้ว
ในปัจจุบันมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้เข้า
เรียนในระดับปริญญาเอก ซึ่งยังมีอีกหลาย
ท่านยังไม่สามารถเรียนในขณะนีไ้ ด้ ซึง่ จะต้อง
แก้ไขปัญหา และดูวา่ แต่ละคนติดขัดปัญหาใน
เรื่องใด จะหาหนทางแก้ไขได้อย่างไรต่อไป”
รศ.ดร.สุมาลี กล่าวถึงอีกด้านของการพัฒนา
ด้านวิชาการ
“นอกจากนี้แล้ว ในเรื่องของงานวิจัย เรา
จะให้อาจารย์ได้เลือกว่า จะเป็นอาจารย์ใน
ด้านวิจัยหรือในด้านการสอน เพื่อให้อาจารย์
ได้มีเวลาส�ำหรับในการสอนและการวิจัยได้
อย่างเต็มที่
ที่ผ่านมาอาจารย์จะต้องท�ำควบคู่กันไป
ท�ำให้ไม่ประสบผลส�ำเร็จในด้านงานวิจัย ใน
ปีนี้จึงมีแผนให้อาจารย๋ได้เลือกว่าจะเข้าสู่เส้น
ทางใด หากอาจารย์ท่านใดสนใจที่จะท�ำงาน
วิจัยเป็นหลัก ก็จะมีชั่วโมงการสอนที่น้อยลง
เพื่อให้มีเวลาให้กับงานวิจัยได้มากขึ้น โดย
อาจารย์ที่เลือกด้านนี้ จะต้องน�ำผลงานวิจัย
เข้าน�ำเสนอเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อ
ไป” รศ.ดร.สุมาลี เล่าให้ฟังถึงทางเลือกของ
อาจารย์ ที่จะสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น
“อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ คาดว่าจะมีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการบริหารงาน
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีข้อก�ำหนด
ในเรื่องของการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ
เมือ่ มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว
ผู้ที่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๕ ปี
และต้องเป็นรองศาสตราจารย์ภายใน ๗ ปี”

อธิการบดี กล่าวถึง พรบ. ที่คาดว่าจะประกาศ
ใช้ในอีกไม่นานนี้
“เมื่อ พรบ. นี้บังคับใช้แล้ว บุคลากรทั้ง
ข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สาย
วิชาการจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามนี้
ส�ำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนัน้ ไม่มอี ะไร
น่าเป็นห่วง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ
ในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ส�ำหรับข้าราชการ หากอายุงานยังเหลือ
มากพอตามเกณฑ์ใหม่นี้ ก็จะต้องด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์ ในเรื่องนี้อาจท�ำให้ยากล�ำบากใน
การปรับตัว ซึ่งจะต้องหาวิธีการในการด�ำเนิน
การต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่มีขึ้น”
อธิ ก ารบดี กล่ า วถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
เพิ่มเติม
นี่คือแผนงานบางส่วนที่มหาวิทยาลัยได้
ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องของอาจารย์โดยเฉพาะ
ส�ำหรับอีกด้านหนึ่ง คือ นักศึกษา ในเรื่อง
นี้ อธิการบดีได้กล่าวว่า
“ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา เราตั้ ง ไว้ ใ นเบื้ อ งต้ น
เพียงแค่ ๒ เรื่อง คือ เรื่องของบุคลิกภาพทาง
ด้านการแต่งกาย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบอก
กล่าวมาโดยตลอดในเรื่องของนักศึกษาแต่ง

กายไม่เรียบร้อย ซึง่ เรือ่ งนีไ้ ด้ให้อาจารย์ประจ�ำ
คณะต่าง ๆ ได้เข้าไปดูแลนักศึกษาของตนเอง
แล้ว แต่หลังจากนี้ คงต้องเพิ่มมาตรการ และ
ความเข้มงวดให้สูงขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.สุมาลี กล่าวถึงเรื่อง
บุคลิกภาพการแต่งกายของนักศึกษา
“อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของการสูบบุหรี่ ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนมาพอสมควร ถึง
ความไม่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการไปแล้ว ไม่วา่ จะ
เป็นการรณรงค์ การจ�ำกัดพื้นที่ต่าง ๆ ส�ำหรับ
ในปีนี้จะมีการด�ำเนินงานที่เข้มงวดมากขึ้น
รวมถึงก�ำชับให้คณาจารย์ได้เข้าไปดูแล และ
ท�ำความเข้าใจกับนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษารู้กฎ ระเบียบ และให้ความร่วมมือ
ต่อไป” รศ.ดร.สุมาลี กล่าวถึงเรื่องที่ ๒ พร้อม
กับการแก้ไขปัญหา
ส�ำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้มีเป้าหมาย
ประจ� ำ ปี คื อ “ปี ม ะแมมุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์
วิชาการ” ซึ่งจากเป้าหมายที่ก�ำหนดขึ้น จึงได้
แปรเปลี่ยนเป็นแผนในการด�ำเนินการในปีนี้
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีคุณภาพทั้งอาจารย์ผู้
สอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมากขึ้น

ที่ผ่านมาอาจารย์จะต้องทำ�ควบคู่กันไป ทำ�ให้ไม่ประสบผลสำ�เร็จ
ในด้ า นงานวิ จั ย ในปี นี้ จึ ง มี แ ผนให้ อ าจารย๋ ไ ด้ เ ลื อ กว่ า จะเข้ า สู่
เส้นทางใด หากอาจารย์ท่านใดสนใจที่จะทำ�งานวิจัยเป็นหลัก ก็จะ
มีชั่วโมงการสอนที่น้อยลง เพื่อให้มีเวลาให้กับงานวิจัยได้มากขึ้น
โดยอาจารย์ที่เลือกด้านนี้ จะต้องนำ�ผลงานวิจัยเข้านำ�เสนอเพื่อให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
www.chandra.ac.th
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DRAMA… TAXI ไทย !!!

จากประเด็นในโลก Social network เรือ่ งพฤติกรรมของ Taxi ไทย ล่าสุด นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ได้โพสต์ผา่ น Social network เหตุคดิ ค่า
บริการเป็น ๒ เท่า จนเป็นข่าวดังทัว่ ไทยเมือ่ ช่วงต้นสัปดาห์ทผี่ า่ นมา เราลองมาฟังความคิดเห็น น้อง ๆ นักศึกษาว่าคิดยังไงและเลือกรับมือกับ
ปัญหานีอ้ ย่างไร เพือ่ ให้เหตุการณ์แบบนีล้ ดลงจากสังคมไทย
นายอนุชา ถาวิไชย
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๑ สาขาวิชาศิลปกรรม(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ส�ำหรับความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมว่า TAXI แบบนี้ ไม่ควรมีอีกต่อไป เพราะอาชีพ
TAXI เป็นอาชีพทีต่ อ้ งมีความอดทนซือ่ สัตย์ สุจริต ในการบริการ ถ้าท�ำแบบนีบ้ อ่ ยๆยิง่
ในยุคสมัยนีแ้ ล้ว สือ่ ต่างๆมันก็รวดเร็ว กระจายข่าวสารได้เร็ว แล้วเป็นข่าวเชิงลบแบบนี้
ยิ่งสร้างความน่าอับอายให้กับสังคมไทยอย่างมากเลยทีเดียว
นางสาวพิณธารทิพย์ พินิจชัย
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ แพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ถ้าเจอกับตัวเอง ดิฉนั คงถ่ายรูปทะเบียน ชือ่ คนขับ แล้วร้องเรียนเจ้าหน้าทีส่ ว่ นกลางขององค์กรหรือบริษทั
ผู้รับผิดชอบให้ทราบเรื่อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ทางที่ดีควรสร้างมาตรการคุมเข้มสอดส่อง
พฤติกรรมพนักงานขับรถ อีกด้วย เพราะเกิดเหตุลกั ษณะนีต้ อ่ ชาวต่างชาติบอ่ ยมาก ซึง่ ท�ำให้สง่ ผลเสียต่อภาพ
ลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
Mango TV

นสพ.คมชัดลึก

กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มศว. จ.สระแก้ว เมื่อระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคมที่ผ่านมา

www.chandra.ac.th
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“นนทรีเกมส์”

“การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒”
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ มกราคมที่ผ่านมา
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จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม
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