“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ
เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป
เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

เกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมอาหาร
สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ปลาร้า

ด้านการวิจัย ให้แก่ชาวบ้านทั้งก่อนการจัดงาน
มหกรรมฯ และหลั ง งานมหกรรมนี้ เพื่ อ ให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากปลาร้า ไม่ว่าจะ
เป็นปลาร้าผง ปลาร้าก้อน น�้ำพริกปลาร้า และ
อื่น ๆ อีกมากมาย โดยคณาจารย์จากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึง่ พัฒนา
ศักยภาพให้กบั ผูป้ ระกอบการด้านอาหารให้มรี าย
ได้ที่นอกเหนือจากสินค้าที่ผู้ประกอบการเคยจัด
จ�ำหน่ายไว้” ดร.อ�ำนาจ กล่าว

คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมงานมหกรรม
“อาหารปลอดภัยและปลาร้าดีเมืองสาปยา ครัง้ ที่ ๒”
ที่ จั ด ขึ้ น ตามโครงการสุ ข ภาพดี วิ ถี ชั ย นาท เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารต่าง ๆ
ให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้าน
การผลิ ต และแปรรู ป ปลาร้ า ให้มีความปลอดภัย
สมกับเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอ�ำเภอสรรพยา
และของจังหวัดชัยนาท
ดร.อ�ำนาจ ภักดีโต รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
คณะเกษตรและชี ว ภาพ กล่ า วว่ า ท่ า นคณบดี
รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม และผู้บริหาร
ของคณะ รวมถึงผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมฯ
ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยได้รบั เกียรติจากทางส�ำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
การเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องมา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับส�ำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง
ทางวิชาการ ในเรื่องของการลงไปช่วยเหลือถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ของผู้ประกอบการทางด้านปลาร้า และพัฒนา
ทางด้านวิจัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
“การเข้าร่วมงานมหกรรมฯ มีวัตถุประสงค์
ร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาสถานที่ ผ ลิ ต ปลาร้ า ให้ ไ ด้
มาตรฐานและความปลอดภัยให้ผา่ นกระบวนการ
ผลิตอาหารเบื้องต้น และผลักดันผลิตภัณฑ์ได้รับ
การขอขึ้นทะเบียน อย. ในอนาคตเพื่อควบคุม
การผลิตอาหารในแหล่งผลิตให้มีความปลอดภัย
เป็นไปตามหลักสากล รวมถึง เป็นการพัฒนา
ศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านการผลิตและแปรรูป
ปลาร้าให้มีความปลอดภัย” ดร.อ�ำนาจ กล่าว
ดร.อ�ำนาจ กล่าวต่อว่า งานมหกรรมฯ ครัง้ นี้
ทีจ่ ดั ขึน้ ตามโครงการสุขภาพดีวถิ ชี ยั นาท ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการด้านอาหารต่าง ๆ ให้มคี วามปลอดภัย
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการด้านการผลิตและแปรรูป
ปลาร้าให้มีความปลอดภัย เพื่อให้เป็นสินค้าที่มี
ชือ่ เสียงของอ�ำเภอสรรพยา และของจังหวัดชัยนาท
“ทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการบริการวิชาการ

ส� ำ นั ก ประกั น ฯ จั ด สั ม มนาวิ ช าการ เสนอ
แนวทาง มุ่งพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานด้าน
การประกันฯ ส่งเสริมการด�ำเนินงานและรายงานผล
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่
ในการรายงานการประเมินตนเอง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจติ รเนาวรัตน์
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา ณ
โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ส�ำนัก
ประกันคุณภาพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร ประจ�ำหลักสูตรของ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในตัวบ่งชี้กระบวนการให้สามารถรายงานได้ใน
ระดับคะแนนที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ (๔ คะแนน)
พร้อมส่งเสริมให้การด�ำเนินงานและการรายงาน
ผลของหลักสูตรให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
“การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหาร
อาจารย์ทุกหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำคณะ

ส�ำนักประกันฯ เดินหน้าระดมสมอง

มจษ. ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด
ถวายผลงานทางวิชาการด้านตาลโตนด

แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มุ่งยกระดับคุณภาพหลักสูตร

ซึ่ ง รู ป แบบของการสั ม มนาเป็ น การร่ ว มเสนอ
แนวทางและร่างแนวปฏิบัติในการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ให้สะท้อน
ผลการด�ำเนินงานของหลักสูตรทีแ่ ท้จริง สามารถ
วิเคราะห์จดุ เด่น จุดทีค่ วรพัฒนา และแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ เพือ่ ยกระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรให้อยู่ในระดับคุณภาพดี – ดีมาก”
ผศ. ดร.สันทนา กล่าว
ผูอ้ ำ� นวยการฯ กล่าวต่อว่า ผลทีไ่ ด้ในครัง้ นี้ คือ
แนวทางการเขียนรายงานทีผ่ า่ นการจัดการความ
รู้จากหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับคะแนนคุณภาพที่
มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง
ระดับหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ใน
การรายงานการประเมินตนเอง จากวิทยากร

ท่ า นผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิ ม เกี ย รติ
ดุ ล สั ม พั น ธ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ไ ด้ พั ฒ นาชุ ด โปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ในการกรอกข้อมูลการด�ำเนินงาน
ของหลักสูตร รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อ
สะดวกต่อการกรอกข้อมูลและเพื่อให้สามารถ
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
ด้านอาจารย์อนุวัฒน์ ภักดี อาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
กล่าวว่า ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลัก
เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
สามารถน�ำมาพัฒนาการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของหลักสูตรได้อย่างมาก นอกจากนั้น
ยังได้เห็นมุมมองในการพัฒนานักศึกษาและ
หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์

๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำ�วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

“ถ้าพูดถึงหนังสือที่ชอบ ต้องเล่มนี้เลย
ค่ะ เรือ่ ง “เปลีย่ นความคิด แค่ 1% ส�ำเร็จได้
เร็วกว่าคนอืน่ ” เป็นเล่มทีช่ อบเอามาก ๆ ว่าง
ต้องได้อา่ น” ประโยคแรกที่ “ป๊อกแป๊ก” รุง่ ฤดี
นาหัวนิน หรือ ต�ำแหน่งบุคลากรปฏิบตั กิ าร
กองบริหารงานบุคคล ได้เล่าให้ฟงั
“ส่วนเนือ้ หาภายในเล่มนัน้ เกีย่ วกับการ
ให้กำ� ลังใจตัวเองในชีวติ การท�ำงาน เป็นการ

ปรับทัศนคติ คิดในแง่บวก คิดทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
ตนเองให้ทำ� งานได้อย่างมีความสุข และเพือ่
การท�ำงานให้ส�ำเร็จได้ ท�ำให้คิดได้ว่าการ
ท�ำงานไม่ใช่ภาระ แต่เป็นประสบการณ์ทผี่ า่ น
เข้ามาในชีวติ ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับคน
วัยท�ำงานอย่างเรา ๆ มากค่ะ” ป๊อปแป๊ก เล่า
ถึงเนือ้ หาหนังสือได้อย่างน่าสนใจ และเล่าถึง
สาเหตุทที่ ำ� ไมเธอชอบหนังสือเล่มนีอ้ กี ว่า
“เพราะมีขอ้ คิดในหลายแง่มมุ และหลาก
หลายเรือ่ งราว ซึง่ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั มาก ๆ แต่
เรากลับมองข้าม หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เรามี
ก�ำลังใจท�ำงานมากขึ้น คิดบวกมากขึ้น มอง
เรื่องเครียดให้เป็นเรื่องข�ำขันได้ และเราจะ
ต้องมุง่ มัน่ และผ่านมันไปให้ได้ เชือ่ ว่าในชีวติ
การท�ำงานใคร ๆ ก็ตอ้ งเจอเรือ่ งราวในหลาย
รูปแบบเหมือนกับเรา ไม่ใช่แค่เราเท่านัน้ จึง
มองเรือ่ งต่าง ๆ ให้เป็นประสบการณ์สอนตัว
เราเอง”
“หนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
เหมือนเป็นการปรับทัศนคติในการคิดของเรา
ท�ำให้เราคิดในแง่บวกมากขึน้ ใครจะว่าอะไร
เรายังไง อย่างน้อยเราก็ได้ท�ำมันอย่างตั้งใจ
และให้งานออกมาดีทสี่ ดุ แล้ว อีกอย่างหนังสือ
เล่มนีไ้ ม่เพียงให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับการท�ำงานเป็น
หลักเท่านัน้ แต่ยงั ใส่ใจถึงเรือ่ งเล็กน้อยทีเ่ รา
อาจมองข้ามด้วย เช่น การวางแผนทางการ
เงิน การดูแลสุขภาพ หรือกระทั่งการวางตัว
ขณะอยู่ที่ท�ำงานด้วย” ป๊อกแป๊ก เล่าถึงที่สิ่ง

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงให้ข้อคิด
เกีย่ วกับการท�ำงานเป็นหลักเท่านัน้
แต่ ยั ง ใส่ ใ จถึ ง เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยที่
เราอาจมองข้ามด้วย เช่น การ
วางแผนทางการเงิ น การดู แ ล
สุขภาพ หรือกระทั่งการวางตัว
ขณะอยู่ที่ท�ำงานด้วย
ทีเ่ ธอได้รบั และสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ พร้อม
ทิง้ ท้ายชวนเหล่านักอ่าน หรือผูไ้ ม่ชอบรักการ
อ่านด้วยว่า
“ก็ต้องบอกก่อนว่าคิดเป็นเรื่องยากอยู่
เหมือนกันที่ทุกคนจะอ่านหนังสือจากเล่ม
หนังสือจริง ๆ แต่การอ่านหนังสือในปัจจุบนั
สามารถหาอ่านได้ตามเว็บไซต์ ของหัวหนังสือ
ต่าง ๆ นิตยสาร รวมไปถึงการเรียนภาษาต่าง ๆ
ทีเ่ ราชืน่ ชอบด้วย ถือว่ามีชอ่ งทางออนไลน์มา
เพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผอู้ า่ นได้เลือก
เมือ่ มีเทคโนโลยีเข้ามาแบบนี้ ก็ยงั อยาก
ให้เลือกการอ่านทีเ่ ป็นแบบตัวเอง หนังสือเล่ม
เล็ก ๆ ก็ได้ อยากให้ทุกคนสนใจและรักการ
อ่านกันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะการอ่านนอกจากจะ
ท�ำให้เราเพลิดเพลินไปกับเรือ่ งราวนัน้ ๆ แล้ว
ยังช่วยในเรือ่ งของทักษะหรือการใช้ภาษาของ
เราได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย”

“จิตอาสา”
ทว่า... จะกล่าวถึงเรื่องของความมีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และจิตอาสา ถือว่าเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละบุคคล ที่จะสละเวลา ช่วยเหลือ
สังคมด้วยหัวใจ ไม่วา่ จะเล็กน้อยหรือใหญ่กต็ าม เรามาดูหนุม่ สาวชาวจันทรเกษมคะว่า เขามีวธิ กี ารแสดงออกและช่วยเหลือสังคมกันอย่างไรบ้าง
มาฟังกันเลยค่ะ

นายธนอัตติ์ คมขาว
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งที่ผมได้ท�ำและแสดงออกด้านน�้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น คือ ช่วยเก็บกวาดสถานที่
ท่องเที่ยวเมื่อมีโอกาส ช่วยเหลือพี่ ป้า น้า อา ที่คอยท�ำความสะอาดให้เรา ช่วยแบ่ง
เบาภาระเขาบ้าง หรืออย่างมีโอกาสไปช่วยซ่อมแซมโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ทุรกันดาร
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน มอบสิ่งของ เพื่อเติมเต็มความสุขให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนครับ
นางสาวจินดารัตน์ ลาดาเหลา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
หากเป็นตนเอง สามารถท�ำได้งา่ ย ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันเลยค่ะ เช่น เวลาขึน้ รถเมล์ หรือรถประจ�ำทางสาธารณะ
เราสามารถแสดงน�้ำใจ เมื่อพบเห็นคนแก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้พิการ สละที่นั่งโดยที่ไม่ต้องให้เขาต้องเอ่ยขอ
ความช่วยเหลือ เห็นอาจารย์ถือของหนัก มีสิ่งที่ไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ อาสาที่จะช่วยเหลือท่าน แม้จะเป็นการ
กระท�ำที่เล็กน้อย แต่เมื่อเป็นเรื่องของน�้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือ ถือเป็นเรื่องใหญ่ของ “จิตใจ” คนค่ะ
www.chandra.ac.th
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สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
		 ขอกล่าวค�ำว่าสวัสดีชาวจันทรเกษมและผู้อ่านทุกท่าน มาฉบับนี้ในฐานะท�ำงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ก็จะขอกล่าวถึงสถานะปัจจุบันและทิศทางของ
ไอทีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่ามีเส้นทางการพัฒนาอย่างไรและ
จะไปอย่างไรต่อ
		 จากทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศของรัฐ บาล ทิศทางการพัฒนามหาวิท ยาลัยของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง สิง่ หนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยวางเป้าหมายไว้คอื การเป็น Smart CRU ความเป็น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการบริหารจัดการ การบริการ ข้อมูลสารสนเทศและ
การเรียนการสอน บุคลากร นักศึกษารูจ้ กั รูท้ นั รูใ้ ช้ไอที มีทกั ษะทีจ่ ะเป็นส�ำหรับศตวรรษที่
๒๑ ที่กล่าวมานี้นับเป็นงานที่หนักมีสิ่งที่ต้องท�ำหลายสิ่งหลายอย่าง ต้องอาศัยความร่วม
มือร่วมใจในการขับเคลื่อนทั้งองค์กรให้ไปสู่ทิศทางที่ได้วางไว้ แต่หน่วยงานหลักอย่าง
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศนั้นเป็นหน่วยสนับสนุนก�ำกับดูแลหลักของ
มหาวิทยาลัยย่อมต้องมีบทบาทส�ำคัญอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ นับตัง้ แต่มหาวิทยาลัยได้กำ� หนด
ทิศทางที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ผศ. เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
เทคโนโลยีสารสนเทศหลายประเทศให้รองรับเทคโนโลยีปจั จุบนั และอนาคต เริม่ ตัง้ แต่การ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ
จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) ซึง่ ก็คอื ห้องทีม่ ลี กั ษณะคล้าย ๆ ห้องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่จะมีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบส�ำรองไฟฟ้า ระบบท�ำความเย็น ระบบเครื่อง
แม่ข่ายแบบเสมือน ระบบเครือข่ายหลัก ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น ปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากกว่า จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้
ท�ำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนกลาง (Core Network) ให้มคี วามเร็วสูงขึน้ ๒ เท่าปรับปรุงให้สามารถเชือ่ มโยงระบบเครือข่ายทีร่ ะดับ
๑ Gbps ได้ทกุ ๆ จุด ได้ทำ� การเพิม่ จุดกระจายสัญญาณไร้สายกว่า ๒๐๐ จุด ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแหล่งที่ ๒ อันเนือ่ งมาจากไฟฟ้าตกและ
ดับบ่อยครัง้ การลงทุนเหล่านีค้ อื โครงสร้างพืน้ ฐานเปรียบเสมือนฐานรากของอาคาร โครงสร้างอาคารทีต่ อ้ งรองรับการจัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ในอนาคต และ อนาคตจากวันนีไ้ ปคือ การต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็คือฮาร์ดแวร์ที่ได้ท�ำไปคือ ซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ(MIS)ที่ ณ วันนี้ถูกใช้งานมาแล้วกว่า ๑๐ ปีมขี อ้ จ�ำกัดในการใช้งานบนเทคโนโลยีปจั จุบนั เช่น เข้ากับ Windows
รุน่ ใหม่ไม่ได้อกี ต่อไป จึงต้องมีการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ แต่เนือ่ งจากระบบมีจำ� นวนมากก็จะแบ่งด�ำเนินการตามความส�ำคัญเป็น ๒ ระยะด้วยกัน
ระยะแรกจะเป็นการปรับปรุงระบบพื้นฐานทั้งหมด ระยะที่ ๒ จะระบบพื้นฐานในส่วนที่เหลือและส่วนการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ระบบ
ประชุม ระบบประเมิลผลการปฏิบัติงาน ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ระบบการเรียนรูบ้ นเทคโนโลยีพกพา (m-Learning)
หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้บริการง่ายขึน้ เร็วขึ้นสะดวกขึ้น สิ่งเหล่านี้กระผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายในปี ๒๕๖๓ แต่จะเป็น
ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องขอเรียนว่าจะพยายามและต้องขอให้ทุกท่านที่พอจะร่วมด้วยช่วยกันได้ ร่วมพลังไปสู่เป้าหมายคือการเป็น
Smart CRU ในแบบของ CRU

www.chandra.ac.th
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มจษ. ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด
ถวายผลงานทางวิชาการด้านตาลโตนด
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ธนพล

ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ส� ำ หรั บ
ประชาชนในชุ ม ชน สร้ า งโอกาสในการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
การส่งเสริมเชิดชูภูมิปัญญาของชุมชน และ
เป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
การเรียนรู้ของชุมชนจึงมีความเป็นพลวัตสูง
จากการเอาชีวิตและปัญหาของท้องถิ่นเป็น
ตัวตั้งในกระบวนการการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ มี ก ารสื่ อ สารแลก

เปลี่ยนระหว่างบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑
จันทร์กระจ่างฟ้าสัปดาห์นี้ได้รับโอกาส
จาก ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์ ทีจ่ ะบอก
เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์การเรียนรูฯ้ แห่งนี้
และการมีส่วนร่วมระหว่างกัน รวมทั้งยังได้
ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายผลงานทางวิชาการ
ด้านตาลโตนด
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์ ประธาน

คณะกรรมการด�ำเนินงานโรงพยาบาลสัตว์
จันทรเกษม เล่าว่า ในอดีต ตาลโตนดเป็น
ไม้ เ ศรษฐกิ จ ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ ใน ต.ห้ ว ยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นแหล่งตาลโตนด
ที่มีชื่อเสียง แต่เดิมการท�ำตาลโตนดท�ำเพื่อ
บริโภคและเป็นอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่าง
จากการท�ำนาแล้ว ซึ่งชาวบ้านนิยมน�ำไปปรุง
อาหารหลากหลายเมนู จึงเป็นเคล็ดลับความ
อร่อยของเมนูอาหารคาวหวานของจังหวัด
ชั ย นาท จากคุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องตาล
โตนด ทีม่ ปี ลูกมากมายท�ำให้เกิดศูนย์การเรียน
รูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงการอนุรกั ษ์ตาลโตนด เพือ่
เป็ น การสื บ ทอดวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชน และ
อนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้เรื่องตาลโตนด
เช่น การปลูก การแปรรูป การสร้างอาชีพ
เสริม เป็นต้น
“ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ทีผ่ า่ นมา ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะผูบ้ ริหาร และคณะ

เกษตรและชีวภาพ และศูนย์การเรียนรู้ฯ โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้ารับ
เสด็จและถวายผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
ตาลโตนดของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท ซึง่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๕๑ เพือ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แบบครบวงจรในการอนุรักษ์ต้นตาล
โตนด ตั้งแต่การเพาะปลูก การปีน การเคี่ยว
ตาลโตนด จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ
ประชาชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอด
พระเนตรการเคี่ยวตาลด้วยเตาแกลบ ซึ่งเป็น
วิธีการเคี่ยวตาลแบบโบราณสืบทอดมาตั้งแต่
บรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง การเพาะตาลในวง
บ่อซีเมนต์เพื่อขยายพันธุ์โดยภูมิปัญญาร่วม
กันระหว่าง สท.วิชาญ จุ้ยแจ้ง วิทยาศาสตร์
มหาบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มจษ. กั บ ผญ.บ.

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช
เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com
www.chandra.ac.th
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และนับเป็นนิมิตอันดียิ่งที่ท่านอธิการบดี เห็นชอบให้คณะ
เกษตรและชีวภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรูฯ้ จัดตัง้ โรงเรียนตาล
โตนดแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีย่ งั่ ยืน
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการ
พัฒนา ต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาและทรัพยากรการเกษตรของท้องถิน่
การพัฒนาประโยชน์และการอนุรกั ษ์ตาลโตนดรวมไปถึงการร่วม
กันบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สุนทร มณฑา ท�ำให้อัตราการงอกของตาลสูง
สามารถเจริญเติบโตได้ดกี ว่าวิธตี ามธรรมชาติ”
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่าด้วยความภาคภูมิใจ
ถึงการเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ ที่ได้มาทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์การเรียนรู้ฯ และผลงานทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
“ด้วยอัตลักษณ์ของตาลโตนด ต.ห้วยกรด
ที่มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น คือ มีความหอม
และหวาน นิยมน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในการ
ประกอบอาหารคาวหวานของท้องถิ่น เช่น
ขนมตาล ขนมขุยหนู ย�ำหัวตาล และปลาร้า
หัวตาล ประกอบกับมีการรวมตัวของชุมชน
ที่เข้มแข็ง
ทั้งนี้มีพัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะตาลในวงบ่อซีเมนต์ มีการบ�ำรุงดิน
ที่เหมาะสมท�ำให้กล้าตาลเจริญเติบโตและมี
อัตราการรอดสูง เติบโตและให้ผลผลิตได้เร็ว
กว่าการเพาะวิธธี รรมชาติ ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์ตาลโตนด ต.ห้วยกรด

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จึงมีเป้าหมายพัฒนา
ต่อยอดจากศูนย์ฯ ให้เป็นโรงเรียนตาลโตนก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเร็ว ๆ
นี้” ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่าถึงอัตลักษณ์พิเศษ
ของตาลโตนด
“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การ
อนุ รั ก ษ์ ต าลโตนด ต.ห้ ว ยกรด อ.สรรคบุ รี
จ.ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร
ในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน และการน�ำทุนในชุมชน ทุนทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ เพื่อมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม คอยให้การสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุ ม ชนและองค์ ค วามรู ้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
แขนงต่าง ๆ และสามารถเป็นโมเดลต้นแบบ
ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้” ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล
เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้
“เพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ บบองค์ ร วมในการมี
ส่วนร่วมแก้ปัญหากับชุมชนอย่างแท้จริง โดย
มีคณาจารย์ร่วมเรียนรู้กับชุมชนอย่างใกล้ชิด
เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูใ่ ห้มมี ลู ค่าเพิม่ มาก
ขึ้น นอกจากนี้อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ยัง

มีการท�ำวิจัยเรื่องของการปลูกต้นตาล ให้มี
ผลผลิตเร็วขึ้น การเก็บเกี่ยวลูกตาลมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์
จากพืน้ ทีท่ งั้ สิน้ เนือ่ งจากผูเ้ ก็บเกีย่ วในปัจจุบนั
มีน้อยและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขณะ
ปี น เก็ บ รวมไปถึ ง ผู ้ เ ก็ บ เกี่ ย วมี อ ายุ ม ากขึ้ น
ด้วย” ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่าถึงการลงไป
บริการวิชาการ บูรณาการความรู้ในทุกด้าน
ให้กับชุมชน
“และนับเป็นนิมิตอันดียิ่งที่ท่านอธิการบดี
เห็นชอบให้คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ
ศูนย์การเรียนรูฯ้ จัดตัง้ โรงเรียนตาลโตนดแบบ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนา ต่อยอด
ภูมปิ ญ
ั ญาและทรัพยากรการเกษตรของท้องถิน่
การพัฒนาประโยชน์และ
การอนุรักษ์ตาลโตนดรวมไปถึงการร่วม
กั น บู ร ณาการความรู ้ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ ง
ถิ่ น ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังจะเป็น
โรงเรียนต้นแบบให้กบั ชุมชนอืน่ ๆ ได้อกี ด้วย”
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล เล่าถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น
จากการท�ำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และศูนย์การเรียนรู้ฯ

www.chandra.ac.th
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พิธที �ำ บุญตักบาตรอาหารแห้ง
เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ประจำ�ปี ๒๕๖๑

ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา
www.chandra.ac.th
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สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
“งานวันครู คารวะอาจารย์”

๗

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา
www.chandra.ac.th
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ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม
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