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ส�ำนักประกันฯ จัดสัมมนำวิชำกำร เสนอ
แนวทำง มุ่งพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำน
กำรประกนัฯ ส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนและรำยงำนผล
ให้มีประสิทธภิำพยิง่ขึน้ พร้อมสร้ำงนวตักรรมใหม่
ในกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.สนัทนำ วจิติรเนำวรตัน์ 
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกรำคม ที่ผ่ำนมำ ณ 
โรงแรมภูวนำล ีรสีอร์ท จงัหวดันครรำชสมีำ ส�ำนกั
ประกันคุณภำพฯ ได้จัดโครงกำรสัมมนำวิชำกำร 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร ประจ�ำหลักสูตรของ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
ในตัวบ่งชี้กระบวนกำรให้สำมำรถรำยงำนได้ใน
ระดับคะแนนที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (๔ คะแนน) 
พร้อมส่งเสริมให้กำรด�ำเนินงำนและกำรรำยงำน
ผลของหลักสูตรให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

“กำรสัมมนำครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหำร 
อำจำรย์ทุกหลักสูตร และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ�ำคณะ 

เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมอาหาร 

ส�านักประกันฯ เดินหน้าระดมสมอง

คณะเกษตรและชีวภำพ เข้ำร่วมงำนมหกรรม 
“อำหำรปลอดภยัและปลำร้ำดีเมอืงสำปยำ ครัง้ที ่๒”  
ที่จัดข้ึนตำมโครงกำรสุขภำพดีวิถีชัยนำท เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรต่ำง ๆ 
ให้มีควำมปลอดภัย โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรผลิตและแปรรูปปลำร้ำให้มีควำมปลอดภัย  
สมกับเป็นสินค้ำที่มีชื่อเสียงของอ�ำเภอสรรพยำ 
และของจังหวัดชัยนำท

ดร.อ�ำนำจ ภกัดโีต รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและวจิยั 
คณะเกษตรและชีวภำพ กล่ำวว่ำ ท่ำนคณบดี 
รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวำนิชนำม และผู้บริหำร
ของคณะ รวมถึงผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์  
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนมหกรรมฯ 
ซึง่ทำงมหำวทิยำลยัได้รบัเกยีรตจิำกทำงส�ำนกังำน
สำธำรณสุข จังหวัดชัยนำท 

กำรเข้ำร่วมงำนมหกรรมฯ คร้ังน้ี สืบเน่ืองมำ
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กับส�ำนักงำน
สำธำรณสุข จังหวัดชัยนำท ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง
ทำงวิชำกำร ในเรื่องของกำรลงไปช่วยเหลือถึง

ซ่ึงรูปแบบของกำรสัมมนำเป็นกำรร่วมเสนอ
แนวทำงและร่ำงแนวปฏิบัติในกำรเขียนรำยงำน
กำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ให้สะท้อน
ผลกำรด�ำเนนิงำนของหลกัสตูรทีแ่ท้จริง สำมำรถ
วเิครำะห์จดุเด่น จดุทีค่วรพฒันำ และแนวทำงใน
กำรพฒันำหลกัสตูรได้ เพือ่ยกระดบัคณุภำพของ
ทุกหลักสูตรให้อยู่ในระดับคุณภำพดี – ดีมำก” 
ผศ. ดร.สันทนำ กล่ำว

ผูอ้�ำนวยกำรฯ กล่ำวต่อว่ำ ผลทีไ่ด้ในครัง้นี ้คอื 
แนวทำงกำรเขยีนรำยงำนทีผ่่ำนกำรจดักำรควำม
รู้จำกหลักสูตรต่ำง ๆ ในระดับคะแนนคุณภำพที่
มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร นอกจำกนี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ใน
กำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง จำกวิทยำกร 

สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ปลาร้า

มุ่งยกระดับคุณภาพหลักสูตร

ปัญหำที่เกิดข้ึนของโรงงำนที่ยังไม่ได้มำตรฐำน
ของผู้ประกอบกำรทำงด้ำนปลำร้ำ และพัฒนำ
ทำงด้ำนวิจัยมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

“กำรเข้ำร่วมงำนมหกรรมฯ มีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน เพื่อพัฒนำสถำนที่ผลิตปลำร้ำให้ได้
มำตรฐำนและควำมปลอดภยัให้ผ่ำนกระบวนกำร
ผลิตอำหำรเบื้องต้น และผลักดันผลิตภัณฑ์ได้รับ
กำรขอขึ้นทะเบียน อย. ในอนำคตเพื่อควบคุม
กำรผลิตอำหำรในแหล่งผลิตให้มีควำมปลอดภัย
เป็นไปตำมหลักสำกล รวมถึง เป็นกำรพัฒนำ
ศกัยภำพผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรผลติและแปรรปู
ปลำร้ำให้มีควำมปลอดภัย” ดร.อ�ำนำจ กล่ำว

ดร.อ�ำนำจ กล่ำวต่อว่ำ งำนมหกรรมฯ ครัง้นี้
ทีจ่ดัขึน้ตำมโครงกำรสขุภำพดวีถิชียันำท ประจ�ำ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เป็นกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผูป้ระกอบกำรด้ำนอำหำรต่ำง ๆ  ให้มคีวำมปลอดภยั 
โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรผลติและแปรรปู
ปลำร้ำให้มีควำมปลอดภัย เพื่อให้เป็นสินค้ำที่ม ี
ชือ่เสยีงของอ�ำเภอสรรพยำ และของจงัหวดัชยันำท

“ทำงมหำวิทยำลัยยังได้มีกำรบริกำรวิชำกำร

ท่ำนผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมเกียรติ   
ดุล สัมพันธ ์  รองอธิ กำรบดี ฝ ่ ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ที่ได้พัฒนำชุดโปรแกรม
อเิลก็ทรอนกิส์ในกำรกรอกข้อมลูกำรด�ำเนนิงำน
ของหลักสูตร รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อ
สะดวกต่อกำรกรอกข้อมูลและเพ่ือให้สำมำรถ
พัฒนำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

ด้ำนอำจำรย์อนุวัฒน์ ภักดี อำจำรย์ประจ�ำ
สำขำวิชำบัญชีบัณฑิต คณะวิทยำกำรจัดกำร 
กล่ำวว่ำ ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง หลัก
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
สำมำรถน�ำมำพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำร
ศึกษำของหลักสูตรได้อย่ำงมำก นอกจำกนั้น
ยังได้เห็นมุมมองในกำรพัฒนำนักศึกษำและ
หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์

ด้ำนกำรวิจัย ให้แก่ชำวบ้ำนทั้งก่อนกำรจัดงำน 
มหกรรมฯ และหลังงำนมหกรรมนี้ เพื่อให ้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำจำกปลำร้ำ ไม่ว่ำจะ
เป็นปลำร้ำผง ปลำร้ำก้อน น�้ำพริกปลำร้ำ และ
อื่น ๆ อีกมำกมำย โดยคณำจำรย์จำกสำขำวิชำ
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ซึง่พฒันำ
ศกัยภำพให้กบัผูป้ระกอบกำรด้ำนอำหำรให้มีรำย
ได้ที่นอกเหนือจำกสินค้ำที่ผู้ประกอบกำรเคยจัด
จ�ำหน่ำยไว้” ดร.อ�ำนำจ กล่ำว

มจษ. ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด 
ถวายผลงานทางวชิาการด้านตาลโตนด
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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“จิตอาสา”
 ทว่ำ... จะกล่ำวถึงเรื่องของควำมมีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และจิตอำสำ ถือว่ำเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละบุคคล ที่จะสละเวลำ ช่วยเหลือ
สงัคมด้วยหวัใจ ไม่ว่ำจะเลก็น้อยหรอืใหญ่กต็ำม เรำมำดหูนุม่สำวชำวจนัทรเกษมคะว่ำ เขำมวีธิกีำรแสดงออกและช่วยเหลอืสงัคมกันอย่ำงไรบ้ำง  
มำฟังกันเลยค่ะ

นายธนอัตติ์ คมขาว
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตร์ 
 ส่ิงท่ีผมได้ท�ำและแสดงออกด้ำนน�้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น คือ ช่วยเก็บกวำดสถำนที่ 
ท่องเท่ียวเมื่อมีโอกำส ช่วยเหลือพี่ ป้ำ น้ำ อำ ที่คอยท�ำควำมสะอำดให้เรำ ช่วยแบ่ง
เบำภำระเขำบ้ำง  หรืออย่ำงมีโอกำสไปช่วยซ่อมแซมโรงเรียนในต่ำงจังหวัดที่ทุรกันดำร  
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มอบสิ่งของ เพื่อเติมเต็มควำมสุขให้น้อง ๆ  ที่ขำดแคลนครับ

“ถ้าพูดถึงหนังสือที่ชอบ ต้องเล่มนี้เลย
ค่ะ เรือ่ง “เปลีย่นความคดิ แค่ 1% ส�าเรจ็ได้ 
เรว็กว่าคนอ่ืน” เป็นเล่มทีช่อบเอามาก ๆ ว่าง
ต้องได้อ่าน” ประโยคแรกที ่“ป๊อกแป๊ก” รุง่ฤดี   
นาหวันนิ หรอื ต�าแหน่งบคุลากรปฏบิตักิาร 
กองบริหารงานบคุคล ได้เล่าให้ฟัง

“ส่วนเนือ้หาภายในเล่มนัน้ เกีย่วกับการ
ให้ก�าลงัใจตวัเองในชวีติการท�างาน เป็นการ

ปรบัทศันคต ิคดิในแง่บวก คิดทีจ่ะปรบัเปลีย่น
ตนเองให้ท�างานได้อย่างมคีวามสุข และเพือ่
การท�างานให้ส�าเร็จได้ ท�าให้คิดได้ว่าการ
ท�างานไม่ใช่ภาระ แต่เป็นประสบการณ์ท่ีผ่าน
เข้ามาในชวีติ ซ่ึงถอืเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัคน
วยัท�างานอย่างเรา ๆ มากค่ะ” ป๊อปแป๊ก เล่ำ
ถงึเนือ้หำหนงัสือได้อย่ำงน่ำสนใจ และเล่ำถึง
สำเหตทุีท่�ำไมเธอชอบหนงัสือเล่มนีอ้กีว่ำ

“เพราะมข้ีอคดิในหลายแง่มมุและหลาก
หลายเรือ่งราว ซ่ึงเป็นเร่ืองใกล้ตวัมาก ๆ แต่
เรากลับมองข้าม หนังสือเล่มนี้ท�าให้เรามี
ก�าลังใจท�างานมากข้ึน คิดบวกมากข้ึน มอง
เรื่องเครียดให้เป็นเร่ืองข�าขันได้ และเราจะ
ต้องมุง่มัน่และผ่านมนัไปให้ได้ เชือ่ว่าในชวีติ
การท�างานใคร ๆ กต้็องเจอเรือ่งราวในหลาย
รปูแบบเหมอืนกบัเรา ไม่ใช่แค่เราเท่านัน้ จงึ
มองเรือ่งต่าง ๆ ให้เป็นประสบการณ์สอนตวั
เราเอง”

“หนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
เหมอืนเป็นการปรับทศันคตใินการคดิของเรา 
ท�าให้เราคดิในแง่บวกมากข้ึน ใครจะว่าอะไร
เรายังไง อย่างน้อยเราก็ได้ท�ามันอย่างตั้งใจ
และให้งานออกมาดทีีส่ดุแล้ว อกีอย่างหนงัสอื
เล่มนีไ้ม่เพยีงให้ข้อคดิเก่ียวกับการท�างานเป็น
หลกัเท่านัน้ แต่ยังใส่ใจถึงเร่ืองเลก็น้อยทีเ่รา
อาจมองข้ามด้วย เช่น การวางแผนทางการ
เงนิ การดแูลสุขภาพ หรอืกระทั่งการวางตัว
ขณะอยู่ที่ท�างานด้วย” ป๊อกแป๊ก เล่ำถึงที่สิ่ง

ท่ีเธอได้รับและสำมำรถน�ำไปปรับใช้ได้ พร้อม
ทิง้ท้ำยชวนเหล่ำนกัอ่ำน หรือผู้ไม่ชอบรกักำร
อ่ำนด้วยว่ำ 

“ก็ต้องบอกก่อนว่าคิดเป็นเร่ืองยากอยู่
เหมือนกันที่ทุกคนจะอ่านหนังสือจากเล่ม
หนงัสือจริง ๆ แต่การอ่านหนงัสอืในปัจจบัุน
สามารถหาอ่านได้ตามเวบ็ไซต์ ของหวัหนังสือ
ต่าง ๆ นติยสาร รวมไปถงึการเรียนภาษาต่าง ๆ 
ทีเ่ราชืน่ชอบด้วย ถือว่ามช่ีองทางออนไลน์มา
เพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้อ่านได้เลือก

เมือ่มเีทคโนโลยเีข้ามาแบบนี ้กย็งัอยาก
ให้เลอืกการอ่านทีเ่ป็นแบบตวัเอง หนังสือเล่ม
เล็ก ๆ ก็ได้ อยากให้ทุกคนสนใจและรักการ
อ่านกนัเยอะ ๆ  ค่ะ เพราะการอ่านนอกจากจะ
ท�าให้เราเพลิดเพลนิไปกับเร่ืองราวนัน้ ๆ  แล้ว 
ยงัช่วยในเรือ่งของทกัษะหรอืการใช้ภาษาของ
เราได้เป็นอย่างดอีีกด้วย”

หนังสือเล่มน้ีไม่เพียงให้ข้อคิด
เกีย่วกบัการท�างานเป็นหลักเท่าน้ัน 
แต ่ยังใส ่ ใจถึงเรื่องเล็กน ้อยที่
เราอาจมองข้ามด้วย เช่น การ
วางแผนทางการเงิน การดูแล
สุขภาพ หรือกระทั่งการวางตัว
ขณะอยู่ที่ท�างานด้วย

นางสาวจินดารัตน์ ลาดาเหลา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
 หำกเป็นตนเอง สำมำรถท�ำได้ง่ำย ๆ  ในชวีติประจ�ำวนัเลยค่ะ เช่น เวลำขึน้รถเมล์ หรือรถประจ�ำทำงสำธำรณะ 
เรำสำมำรถแสดงน�้ำใจ เมื่อพบเห็นคนแก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้พิกำร สละที่นั่งโดยที่ไม่ต้องให้เขำต้องเอ่ยขอ
ควำมช่วยเหลือ เห็นอำจำรย์ถือของหนัก มีสิ่งที่ไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ อำสำที่จะช่วยเหลือท่ำน แม้จะเป็นกำร
กระท�ำที่เล็กน้อย แต่เมื่อเป็นเรื่องของน�้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือ ถือเป็นเรื่องใหญ่ของ “จิตใจ” คนค่ะ 
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ผศ. เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แม่ข่ำยแบบเสมือน ระบบเครือข่ำยหลัก ที่มีประสิทธิภำพ ยืดหยุ่น ปลอดภัยและประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ จำกนั้นมหำวิทยำลัยฯ ก็ได้
ท�ำกำรปรบัปรงุระบบเครอืข่ำยแกนกลำง (Core Network) ให้มคีวำมเรว็สงูข้ึน ๒ เท่ำปรบัปรงุให้สำมำรถเชือ่มโยงระบบเครอืข่ำยทีร่ะดบั 
๑ Gbps ได้ทกุ ๆ  จดุ ได้ท�ำกำรเพิม่จุดกระจำยสัญญำณไร้สำยกว่ำ ๒๐๐ จดุ ระบบจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแหล่งที ่๒ อันเนือ่งมำจำกไฟฟ้ำตกและ
ดบับ่อยครัง้ กำรลงทนุเหล่ำนีคื้อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเปรยีบเสมือนฐำนรำกของอำคำร โครงสร้ำงอำคำรทีต้่องรองรบักำรจดัสรรพืน้ทีใ่ช้สอย
ในอนำคต และ อนำคตจำกวนันีไ้ปคอื กำรต่อยอดจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งก็คือฮำร์ดแวร์ที่ได้ท�ำไปคือ ซอฟต์แวร์หรือระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร(MIS)ท่ี ณ วันนี้ถูกใช้งำนมำแล้วกว่ำ ๑๐ ปีมข้ีอจ�ำกัดในกำรใช้งำนบนเทคโนโลยีปัจจบุนั เช่น เข้ำกับ Windows  
รุ่นใหม่ไม่ได้อกีต่อไป จงึต้องมีกำรปรบัปรงุครัง้ใหญ่ แต่เนือ่งจำกระบบมจี�ำนวนมำกกจ็ะแบ่งด�ำเนนิกำรตำมควำมส�ำคญัเป็น ๒ ระยะด้วยกัน 
ระยะแรกจะเป็นกำรปรับปรุงระบบพื้นฐำนทั้งหมด ระยะที่ ๒ จะระบบพื้นฐำนในส่วนที่เหลือและส่วนกำรพัฒนำเพิ่มเติม ได้แก่ระบบ
ประชมุ  ระบบประเมิลผลกำรปฏิบัติงำน ระบบบรกิำรอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Services) ระบบกำรเรียนรูบ้นเทคโนโลยีพกพำ (m-Learning) 
หรือแอปพลเิคชนัต่ำง ๆ ทีจ่ะช่วยให้บรกิำรง่ำยขึน้เร็วขึ้นสะดวกข้ึน สิ่งเหล่ำน้ีกระผมคำดหวังว่ำจะเกิดข้ึนภำยในปี ๒๕๖๓ แต่จะเป็น
ไปได้มำกน้อยแค่ไหนก็ต้องขอเรียนว่ำจะพยำยำมและต้องขอให้ทุกท่ำนที่พอจะร่วมด้วยช่วยกันได้ ร่วมพลังไปสู่เป้ำหมำยคือกำรเป็น 
Smart CRU ในแบบของ CRU

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

  ขอกล่ำวค�ำว่ำสวัสดีชำวจันทรเกษมและผู้อ่ำนทุกท่ำน มำฉบับน้ีในฐำนะท�ำงำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ก็จะขอกล่ำวถึงสถำนะปัจจุบันและทิศทำงของ
ไอทีในภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมว่ำมีเส้นทำงกำรพัฒนำอย่ำงไรและ
จะไปอย่ำงไรต่อ
  จำกทิศทำงกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล ทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยของ 
ผูบ้ริหำรระดบัสงู สิง่หนึง่ท่ีมหำวทิยำลัยวำงเป้ำหมำยไว้คือกำรเป็น Smart CRU ควำมเป็น 
มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำร ข้อมูลสำรสนเทศและ
กำรเรยีนกำรสอน บคุลำกร นกัศึกษำรูจั้ก รูทั้น รู้ใช้ไอที มทีกัษะทีจ่ะเป็นส�ำหรบัศตวรรษท่ี 
๒๑ ที่กล่ำวมำนี้นับเป็นงำนที่หนักมีสิ่งที่ต้องท�ำหลำยส่ิงหลำยอย่ำง ต้องอำศัยควำมร่วม
มือร่วมใจในกำรขับเคลื่อนทั้งองค์กรให้ไปสู่ทิศทำงที่ได้วำงไว้ แต่หน่วยงำนหลักอย่ำง 
ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสนเทศนั้นเป็นหน่วยสนับสนุนก�ำกับดูแลหลักของ
มหำวทิยำลยัย่อมต้องมบีทบำทส�ำคญัอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ นับตัง้แต่มหำวทิยำลยัได้ก�ำหนด
ทิศทำงที่จะเป็นมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศหลำยประเทศให้รองรบัเทคโนโลยปัีจจบุนัและอนำคต เริม่ตัง้แต่กำร
จดัตัง้ศนูย์ข้อมูล (Data Center) ซึง่ก็คอืห้องทีม่ลัีกษณะคล้ำย ๆ  ห้องแม่ข่ำยคอมพวิเตอร์ 
แต่จะมีระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ ระบบท�ำควำมเย็น ระบบเครื่อง 
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : ก�นต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

ธนพล

ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับ
ประชาชนในชุมชน สร้างโอกาสในการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
การส่งเสริมเชิดชูภูมิปัญญาของชุมชน และ
เป็นแหล่งบรกิารชมุชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
การเรียนรู้ของชุมชนจึงมีความเป็นพลวัตสูง
จากการเอาชีวิตและปัญหาของท้องถิ่นเป็น
ตัวตั้งในกระบวนการการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
ร่วมคิดร ่วมกันปฏิบัติ มีการส่ือสารแลก

ถวายผลงานทางวชิาการด้านตาลโตนด 
แด่ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ

มจษ. ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด 

เปลี่ยนระหว่างบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

จันทร์กระจ่างฟ้าสัปดาห์นี้ได้รับโอกาส
จาก ผศ.น.สพ.ดร.สรุพล พหลภาคย์ ทีจ่ะบอก
เล่าถงึความเป็นมาของศนูย์การเรยีนรูฯ้แห่งนี้ 
และการมีส่วนร่วมระหว่างกัน รวมทั้งยังได้
ร่วมเฝ้ารบัเสดจ็และถวายผลงานทางวิชาการ
ด้านตาลโตนด 

ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์ ประธาน

คณะกรรมการด�าเนินงานโรงพยาบาลสัตว์
จันทรเกษม เล่ำว่ำ ในอดีต ตำลโตนดเป็น
ไม้เศรษฐกิจที่ใกล้สูญพันธุ ์ ใน ต.ห้วยกรด 
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท ซึ่งเป็นแหล่งตำลโตนด
ที่มีชื่อเสียง แต่เดิมกำรท�ำตำลโตนดท�ำเพื่อ
บริโภคและเป็นอำชีพเสริม โดยใช้เวลำว่ำง
จำกกำรท�ำนำแล้ว ซึ่งชำวบ้ำนนิยมน�ำไปปรุง
อำหำรหลำกหลำยเมนู จึงเป็นเคล็ดลับควำม
อร่อยของเมนูอำหำรคำวหวำนของจังหวัด
ชัยนำท จำกคุณค่ำและประโยชน์ของตำล
โตนด ทีม่ปีลกูมำกมำยท�ำให้เกิดศนูย์กำรเรยีน
รูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงกำรอนรุกัษ์ตำลโตนด เพือ่
เป็นกำรสืบทอดวิถีวัฒนธรรมชุมชน และ
อนุรักษ์และพัฒนำองค์ควำมรู้เร่ืองตำลโตนด 
เช่น กำรปลูก กำรแปรรูป กำรสร้ำงอำชีพ
เสริม เป็นต้น

“ในวนัที ่๑๑ ม.ค. ทีผ่่านมา ทางมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม โดยคณะผูบ้รหิาร และคณะ

เกษตรและชีวภาพ และศูนย์การเรียนรู้ฯ โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้ารับ
เสด็จและถวายผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
ตาลโตนดของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี 
จ.ชยันาท ซึง่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ๒๕๕๑ เพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้แบบครบวงจรในการอนุรักษ์ต้นตาล
โตนด ตั้งแต่การเพาะปลูก การปีน การเคี่ยว
ตาลโตนด จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ
ประชาชน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอด
พระเนตรการเคี่ยวตาลด้วยเตาแกลบ ซ่ึงเป็น
วิธีการเคี่ยวตาลแบบโบราณสืบทอดมาตั้งแต่
บรรพบุรุษสู ่คนรุ ่นหลัง การเพาะตาลในวง
บ่อซีเมนต์เพื่อขยายพันธุ์โดยภูมิปัญญาร่วม
กันระหว่าง สท.วิชาญ จุ้ยแจ้ง วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มจษ. กับ ผญ.บ. 
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๕
และนับเป็นนิมิตอันดียิ่งที่ท่านอธิการบดี เห็นชอบให้คณะ

เกษตรและชวีภาพ ร่วมกบัศูนย์การเรียนรูฯ้ จัดตัง้โรงเรยีนตาล
โตนดแบบตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือคณุภาพชีวติทีย่ัง่ยนื 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
พฒันา ต่อยอดภมูปัิญญาและทรพัยากรการเกษตรของท้องถิน่ 
การพฒันาประโยชน์และการอนรุกัษ์ตาลโตนดรวมไปถงึการร่วม
กันบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สุนทร มณฑา ท�าให้อัตราการงอกของตาลสูง 
สามารถเจรญิเตบิโตได้ดกีว่าวธิตีามธรรมชาติ” 
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่ำด้วยควำมภำคภูมิใจ
ถึงกำรเฝ้ำรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนรำช
สุดำฯ ที่ได้มำทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 
ของศูนย์กำรเรียนรู้ฯ และผลงำนทำงวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัย

“ด้วยอัตลักษณ์ของตาลโตนด  ต.ห้วยกรด 
ที่มีความพิเศษกว่าพื้นที่อ่ืน คือ มีความหอม 
และหวาน นิยมน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในการ
ประกอบอาหารคาวหวานของท้องถิ่น เช่น 
ขนมตาล ขนมขุยหนู ย�าหัวตาล และปลาร้า
หัวตาล ประกอบกับมีการรวมตัวของชุมชน
ที่เข้มแข็ง 

ทั้งนี้มีพัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะตาลในวงบ่อซีเมนต์ มีการบ�ารุงดิน
ที่เหมาะสมท�าให้กล้าตาลเจริญเติบโตและมี
อัตราการรอดสูง เติบโตและให้ผลผลิตได้เร็ว
กว่าการเพาะวธีิธรรมชาต ิศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียง การอนุรักษ์ตาลโตนด ต.ห้วยกรด 

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จึงมีเป้าหมายพัฒนา
ต่อยอดจากศูนย์ฯ ให้เป็นโรงเรียนตาลโตนก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร็ว ๆ 
นี้” ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่ำถึงอัตลักษณ์พิเศษ
ของตำลโตนด  

“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การ
อนุรักษ์ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี เพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน และการน�าทุนในชุมชน ทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ เพื่อมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม คอยให้การสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชนและองค์ความรู ้ของมหาวิทยาลัยใน
แขนงต่าง ๆ และสามารถเป็นโมเดลต้นแบบ
ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้”  ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล 
เล่ำถึงควำมเป็นมำของศูนย์กำรเรียนรู้แห่งนี้

“เพ่ือการเรียนรู ้แบบองค์รวมในการมี
ส่วนร่วมแก้ปัญหากับชุมชนอย่างแท้จริง โดย
มีคณาจารย์ร่วมเรียนรู้กับชุมชนอย่างใกล้ชิด  
เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่อียูใ่ห้มมีลูค่าเพิม่มาก
ขึ้น นอกจากนี้อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ยัง

มีการท�าวิจัยเร่ืองของการปลูกต้นตาล ให้มี
ผลผลิตเร็วขึ้น การเก็บเกี่ยวลูกตาลมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์
จากพืน้ทีท่ัง้สิน้ เนือ่งจากผูเ้กบ็เกีย่วในปัจจบุนั
มีน้อยและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขณะ
ปีนเก็บ รวมไปถึงผู ้เก็บเกี่ยวมีอายุมากขึ้น
ด้วย” ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่ำถึงกำรลงไป
บริกำรวิชำกำร บูรณำกำรควำมรู้ในทุกด้ำน
ให้กับชุมชน

“และนับเป็นนิมิตอันดียิ่งที่ท่านอธิการบดี 
เห็นชอบให้คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ
ศนูย์การเรยีนรูฯ้ จดัตัง้โรงเรยีนตาลโตนดแบบ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนา ต่อยอด
ภมูปัิญญาและทรพัยากรการเกษตรของท้องถิน่ 
การพัฒนาประโยชน์และ

การอนุรักษ์ตาลโตนดรวมไปถึงการร่วม
กันบูรณาการความรู ้และภูมิป ัญญาท้อง
ถ่ิน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้อย ่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังจะเป็น
โรงเรยีนต้นแบบให้กบัชมุชนอืน่ ๆ  ได้อกีด้วย” 
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่ำถึงอนำคตที่จะเกิดขึ้น
จำกกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย
และศูนย์กำรเรียนรู้ฯ



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำ�วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกร�คม ๒๕๖๑

www.chandra.ac.th

๖

พิธีทำ�บุญตักบ�ตรอ�ห�รแห้ง 
เน่ืองในโอก�สวันข้ึนปีใหม่ประจำ�ปี ๒๕๖๑

ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา
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สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
“งานวันครู คารวะอาจารย์”

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ท่ีผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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 ณ  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา


