
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ส�ำนักวิทยฯ จัดโครงกำรฝึกอบรม เรื่อง “กำร
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรจัดท�ำผังงำน 
Flowchart และกำรอบรมกำรพัฒนำเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป Word press” เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพของบุคลำกร และสำมำรถน�ำไปปรับใช้
กับกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์เกียรตพิงษ์ ยอดเย่ียมแกร 

IT จัดอบรมเสริมสร้างความรู้

จนัทรเกษม สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย

เน้นการน�าไปใช้สู่การปฏิบัติงานจริง

จดัประเพณีสงกรานต์ รดน�า้ขอพรจนัทรเกษม ส่งเสรมิ อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมไทย 
จัดงำนสงกรำนต์  สืบสำนประเพณีไทย ประจ�ำปี 
๒๕๖๑ พร้อมจัดประกวดเทพีสงกรำนต์ ประกวด
แต่งกำยผ้ำไทย รดน�้ำขอพร ท�ำบุญ เน้นกำรมีส่วน
ร่วม หล่อหลอมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน วันที่ ๑๐ 
เมษำยนนี้ ณ สนำมกีฬำในร่ม

อำจำรย์กุลชไม สืบฟัก ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม กล่ำวว่ำ ประเพณีสงกรำนต์ 
เป็นประเพณีที่สืบทอดมำแต่โบรำณ และยึดถือว่ำ
เป็นวนัขึน้ปีใหม่ของประเทศไทยอกีด้วย ซึง่ยงัเป็น
ประเพณีท่ีมีกำรรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นกำรแสดง
ควำมเคำรพผู้อำวุโสในครอบครัว สังคม มีกำร
ร�ำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ ร่วมไปถึง
กำรท�ำบุญเสริมสิริมงคลที่ยึดถือปฏิบัติมำช้ำนำน

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถือโอกำสอันดีใน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย จัดงำนสงกรำนต์ สืบสำน
ประเพณีไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสืบสำน 
อนุรักษ์ รู ้คุณค่ำในศิลปวัฒนธรรมไทย รวมไป
ถึงกำรแสดงออกควำมรักใคร่กลมเกลียวกัน กำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกร และนักศึกษำภำยใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
“ส่วนรูปแบบกำรจัดงำนครั้งนี้ เน้นกำร

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมของไทย
เอำไว้ โดยกิจกรรรมในช่วงเช้ำ พระสงฆ์ ๙ รูป 
จะเป็นกำรท�ำบญุร่วมกนัถวำยภตัตำหำรเช้ำ สรง
น�ำ้พระและรดน�ำ้ขอพรผูใ้หญ่ กำรแสดงนำฏศลิป์ 
จำกนักศึกษำสำขำวิชำนำฏศิลป์และศิลปกำร
แสดง เป็นชุดกำรแสดงที่จะเล่ำเรื่องรำวที่มำ
ของกำรเล่นน�้ำสงกรำนต์และกำรร�ำวง และกำร
แสดงดนตรี จำกนักศึกษำสำขำวิชำดนตรีสำกล 

นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ของงำน คือ 
กำรประกวดเทพีสงกรำนต์ กลับมำอีกครั้ง หลัง
จำกที่ประชำชนชำวไทยทุกคนร่วมกันถวำย
ควำมอำลัย แด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหำภุมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ ทรงสวรรคต 
ซึ่งคร้ังนี้แบ่งกำรประกวดออกเป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่ นักศึกษำ และบุคลำกร ซึ่งผู้เข้ำประกวด

วจก.จัดใหญ่ยกขบวนกิจกรรม
กับงาน “วันวิทยาการจัดการ” ๖๑

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กล่ำวว่ำ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีกิจกรรมจัดกำรอบรมเป็นประจ�ำ ซึ่งจะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่จะใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
พัฒนำบุคลำกรในมหำวิทยำลัยให้มีควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
เป็นประจ�ำ ให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึน้

“ทำงมหำวิทยำลัย ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำร
พัฒนำบุคลำกร โดยกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อ
ด�ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกร เพ่ือที่จะให้
ทุกท่ำนได้รับควำมรู้ มีทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ของ
โปรแกรมส�ำเร็จรูป และพร้อมถ่ำยทอดควำมรู้
จำกกำรอบรมให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
ของท่ำนได้อีกด้วย” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่ำว

ผศ.เกียรติพงษ์ กล่ำวต่อว่ำ โครงกำรนี้จะ
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มำกขึ้น และยังเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ 
ด้ำนกำรน�ำเสนอในรูปแบบที่น่ำสนใจ รวมถึง

จะมำจำกคณะ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย อีกทั้งยังมีกำรประกวดแต่งกำย 
ผ้ำไทย ที่มำสร้ำงสีสัน กลิ่นอำยของควำมเป็น
ไทย ควำมสนกุสนำนภำยในงำน” อำจำรย์กุลชไม

ผู้อ�ำนวยกำรฯ กล่ำวต่อว่ำ เรื่องของศิลป
วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เป็นสิ่งที่ล�้ำค่ำที่อยู ่คู ่คนไทยมำแต่โบรำณ คน
ไทยทุกคนจึงรัก หวงแหน และสืบทอดประเพณี
อันดีงำมที่ถูกต ้องมำจนถึงทุกวันนี้  ดังเช ่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมที่ด�ำเนินงำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง

“ขอเชิญชวนบุคลำกร นักศึกษำ มำร่วมงำน
สงกรำนต์ สืบสำนประเพณีไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสืบทอดประเพณีอัน 
ดีงำมของชำติให้คงอยู่สืบไป ในวันอังคำรที่ ๑๐ 
เมษำยน ๒๕๖๑ ณ สนำมกีฬำในร่มโดยพร้อม
เพรียงกัน” ผู้อ�ำนวยกำรฯ กล่ำว

กำรน�ำไปประยกุต์ใช้กบัลกัษณะงำนทีท่�ำอยู่เป็น
ประจ�ำได้ และยงัสำมำรถถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้กบั
บุคลำกรในหน่วยงำนได้อีกด้วย

“กำรอบรมครั้งนี้จะเป็นทำงออกให้แก่
บุคลำกรที่จะท�ำกำรออกแบบกำรน�ำเสนอให้
น่ำสนใจ และเข้ำใจได้ง่ำยต่อผู้อ่ำน ซ่ึงคร้ังที่
ผ่ำนมำได้มีกำรจัดอบรมในรูปแบบที่คล้ำยคลึง
กัน แต่จะเป็นเรื่องของรูปแบบกำรจัดวำง แต่
ส�ำหรับคร้ังนี้ผู้เข้ำร่วมจะได้รับควำมรู้ในเรื่อง
เทคนิคต่ำง ๆ  และกำรวำงรูปแบบให้น่ำสนใจ” 
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่ำว

ผศ.เกียรติพงษ์ กล่ำวว่ำ กำรอบรมคร้ังนี้
บุคลำกรจะได้รับประโยชน์เป็นอย่ำงมำก ทั้ง
ในเรื่องของกำรเขียนแบบ Flowchart และ
กำรท�ำ Word Press ทีถ่กูหลกัและถกูต้องเป็น
อย่ำงไร เพรำะทัง้ ๒ หวัข้อถอืได้ว่ำเป็นหวัข้อทีจ่ะ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรใช้โปรแกรมส�ำเรจ็รปูให้เตม็ประสทิธภิำพ
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“กระแสสังคม”
 เรื่องของกระแสสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท�ำให้คนเรำยึดถือและเลือกปฏิบัติตำม เช่น แฟชั่น กำรแต่งกำย ทรงผม และอื่น ๆ   อีกทั้งยังเป็น
แนวทำงกำรตัดสิน หรือชี้น�ำในประเด็นต่ำง ๆ  มำกมำย แต่กระแสสังคมมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี มำดูกันว่ำชำวจันทรเกษม มีวิธีแยกแยะ กลั่นกรอง 
ตัดสินเรื่องรำวต่ำง ๆ  อย่ำงไรก่อนจะเชื่อหรือน�ำมำปฏิบัติตำม มำฟังกันเลยค่ะ

นายชาญชยั ชงิชนะ (ตาล) 
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๕ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 ผมมองว่ำอิทธพิลส่วนมำกเกิดจำกดำรำ นกัแสดง หรอืนกักีฬำ ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรแต่งตวั 
หรอืแฟชัน่ต่ำง ๆ  ส�ำหรบัผมจะตดิตำมพวกนกักฬีำเป็นส่วนใหญ่ เพรำะตวัผมเองกเ็ป็นนกักฬีำ
แข่งขนัมวยสมคัรเล่น ผมจะเลอืกในเอำส่วนทีด่ ีควำมเก่งของเขำน�ำมำปรบัใช้ ทัง้เทคนคิ กำร
ดแูลร่ำงกำย ซึง่กส็ำมำรถน�ำมำประยกุต์ใช้ได้จรงิ ถอืเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีกระแสสงัคมทีด่เีรำก็
สำมำรถยึดถือเป็นแบบอย่ำงได้ อันไหนไม่ดีผมก็เฉย ๆ  ครับ

ว่ำด้วยเรือ่งของกำรอ่ำน แต่ละคนมสีไตล์
กำรอ่ำนที่แตกต่ำงกันไป บ้ำงคนชอบหนังสืือ
ที่อ่ำนแล้วเบำสมอง บำงคนชอบควำมตื่นเต้น 
บำงคนชอบอ่ำนแล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ได้

ส�ำหรับสัปดำห์นี้  เรำจะมำพูดคุยกับ  
“อาจารย์ปุ้ง” หรือ อาจารย์ณิชา โชควิญญู 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 
ค.บ. ๕ ปี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบกำรอ่ำนไม่แพ้ทุก ๆ 
คน จะเป็นหนังสือประเภทไหนเรำมำฟังไป
พร้อม ๆ  กันเลยค่ะ

“หนงัสอืทีอ่าจารย์ชอบ และน�ามาแนะน�า
ในวันนี้ มีชื่อว่า... “เหตุผลของธรรมชาติ”  

เขยีนโดย น.พ. ชชัพล เกียรติขจรธาดา เป็น
ภาคต่อของหนงัสอื Best Seller “เรือ่งเล่าจาก
ร่างกาย” ที่สร้างปรากฎการณ์ Pop Science 
ในวงการหนังสือไทยเลยทีเดียว

ภายในเล ่มบอกถึ ง เนื้ อหา เกี่ ยวกับ
กลไกของร่างกาย และเข้าใจเหตุผลของ
ธรรมชาติผ ่านกระบวนการวิวัฒนาการ 
รู้จักตัวอย่างของฟิสิกส์และเคมีที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่ง มีชีวิต 
วิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ 
ผลบางอย่างทีเ่กดิขึน้ตามมา” อำจำรย์ณชิำ เล่ำ
ถึงเน้ือหำของหนังสือ และยังเล่ำถึงควำม 
น่ำสนใจ สเน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อีกว่ำ

 “ผู้เขียนนั้น ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยการตั้ง
ค�าถาม “ท�ำไม” กับเร่ืองราวที่เห็นกันทั่วไป
ในชีวิตประจ�าวัน จากค�าถามหนึ่งน�าไปสู่อีก
ค�าถามหนึ่ง ซึ่งท�าให้ผู ้อ่านต้องหันมามอง
ตัวเอง และสิ่งที่เกิดข้ึน และตั้งค�าถามตาม
ไปด้วยเช่นกัน ท�าให้เรามีส่วนร่วมไปกับการ
อ่านโดยที่ไม่รู้ตัวเลย ท�าให้เรามองเห็นความ
สัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างตนเอง
กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้  
เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์แนวใหม่ที่มีทั้งสาระ
และอารมณ์ขนั อ่านสนกุ ไม่น่าเบือ่ เหมาะกบั
ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ” 

“ผู้อ่านจะได้ความรู้มากมายเก่ียวกับการ
ก�าเนดิโลก ความเป็นมาของพชืและสตัว์ต่าง ๆ 
รวมถึงวิวัฒนาการของมนุษย์เรา เมื่อเราได้
ทราบถงึความเป็นมาของสิง่ต่าง ๆ  เหล่านีแ้ล้ว 
เข้าใจในเหตผุลของธรรมชาติว่าทกุสิง่มชีวีติใน

โลกใบนีล้้วนเชือ่มโยงกนั หากขาดสิง่ใดสิง่หนึง่
ไปย่อมกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมด 

เราเชื่อว่าเรามีสมองที่วิวัฒนาการมาจน
ฉลาดกว่าสัตว์สปีชีส์ใดบนโลกใบนี้ เราได้ใช้
สมองอันชาญฉลาดของเราคิดค้นประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ  เพือ่ตอบสนองความต้องการของเราเอง 
โดยไม่ได้ค�านึงว่าเราได้ท�าลายธรรมชาติและ
สร้างความเสยีหายให้แก่สิง่มชีวีติอืน่บนโลกนี้
ไปมากเพียงใด หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่ิงที่ช่วย
เตอืนสตเิราให้ได้ตระหนกัว่า ถงึเวลาแล้วทีเ่รา
จะต้องช่วยกนัรกัษาธรรมชาตใิห้กลบัคนืสูส่มดลุ
โดยเร็ว อำจำรย์ณิชำ ทิ้งท้ำยถึงสิ่งที่ได้รับจำก
กำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้อย่ำงน่ำสนใจ และน่ำ
หำมำอ่ำนสักเล่ม

ท�ำให้เรำมองเห็นควำมสัมพันธ์
และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงตนเอง
กับธรรมชำติและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  
บนโลกใบนี ้เป็นหนงัสอืวิทยำศำสตร์
แนวใหม่ที่มีทั้งสำระและอำรมณ์ขัน 
อ่ำนสนกุ ไม่น่ำเบือ่ เหมำะกบัทกุเพศ
ทุกวัยเลยค่ะ

นางสาวกีรติณัทพร  ตะวันแสงเพชร (แนน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย
 เรื่องของแฟชั่น กำรแต่งกำย ฯลฯ ถือเป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคน คิดว่ำไม่มีผิดหรือถูก แต่ที่ต้องกลั่นกรอง
หรอืตดัสนิใจจะท�ำอะไร ต้องดทูีเ่รือ่งของกำลเทศะ ควำมเหมำะสม ถงึบคุคล สถำนที ่เหตกุำรณ์ในขณะน้ัน เพรำะเรำ
อยู่ในสังคมกับคนส่วนรวม ต้องค�ำนึงถึงในหลำย ๆ  ด้ำน ถือเป็นกำรให้เกียรติแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นด้วย เรำสำมำรถ
เกำะกระแสสังคมได้ แต่ควรเลือกกระแสที่ถูกต้องที่ดีกับตนเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
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สืบเนื่องจำกวันครูที่ผ่ำนไปเลยอยำกจะ
พูดถึงกำรเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์หรือผู้สอน
ด้ำนไอท ีซึง่โดยทัว่ไปกห็มำยถึงครทูีส่อนหวัข้อ
ต่ำง ๆ เช่น กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กรำฟิก จริยธรรมกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำร
พฒันำเว็บไซต์ หรอืแม้แต่คณุครแูนะแนวทำง
ด้ำนสำยอำชพีในไอท ีซึง่พดูถงึครคูอมพวิเตอร์
ดเีด่นนัน้เท่ำทีส่�ำรวจจำกครทูีไ่ด้รบัรำงวลัจำก
สมำคมวิชำชีพทำงคอมพิวเตอร์ของ IEEE 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นพบว่ำเร่ิมแรกคุณครู
ท่ีได้รับรำงวัลจะมีผลงำนโดดเด่นด้ำนกำร
ผลิต “สื่อการเรียนการสอน” หรือ “ต�ารา” 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลำย 

จนยุคต่อมำมักจะเป็นคุณครูที่มี “การ
วิจัย” ประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนด้ำน
คอมพิวเตอร์ กำรปรับ “หลักสูตร” สนับสนุน 
“กิ จกรรม”  ที่ ส ่ ง เสริ มกำรศึ กษำด ้ ำน
คอมพิวเตอร์ เช่น จัดกำรแข่งขัน กำร “สร้าง
แรงบันดาลใจ” ให้คนเรียนด้ำนคอมพิวเตอร์
มำกขึ้น และคุณครูท่ำนล่ำสุดที่ได้รับรำงวัล
เมื่อ ๓ ปีที่แล้วคือ ดร.จูดี้ โรเบิร์ตสัน (Judy 
Robertson)จำกมหำวิทยำลัยเฮริออต-วัตต ์
ประเทศสกอตแลนด์ ผูใ้ช้ “นวตักรรม” ใหม่ใน
กำรสอนเขยีนโปรแกรมผ่ำนกำรสร้ำงเกมสำม
มิติ รวมถึงใช้เกมในกำรเรียนรู้ ลองดูผลงำน
วิจัยตลอด ๘ ปีของคุณครูท่ำนน้ีได้ท่ี http://
judyrobertson.typepad.com/ 

ในส่วนของประเทศไทยเรำเมื่อต้นปีก็เพิ่ง
มีคณุครูคอมพวิเตอร์ทีเ่พิง่ได้รับรำงวลัเกีย่วกบั
กำรเรียนกำรสอน ทัง้ระดบัคณะ มหำวทิยำลยั 
ประเทศไทยและนำนำชำติมำซึ่งท ่ำนก็ม ี
ผลงำนต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนคอมพิวเตอร์มำตลอดโดยท�ำมำเกือบ
ทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็น “สื่อการเรียนการสอน” 
“ต�ารา” “การวิจัย” “หลักสูตร” “กิจกรรม” 
และ “นวตักรรม” ซึง่เป็นทีน่่ำภมิูใจของวงกำร
คอมพิวเตอร์บ้ำนเรำได้เลยทีเดียว 

ส่วนอกีด้ำนกคื็อกำรใช้คอมพวิเตอร์เป็นครู 
ซึ่งมีประวัติยำวนำนตั้งแต่ช่วงประมำณปี 
พ.ศ. ๒๕๐๐ บริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนำระบบ

ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์
กับ คอมพิวเตอร์สอนคน

คอมพวิเตอร์ส�ำหรบัสอนทีม่หำวทิยำลยัอลัเบอตำ 
ประเทศแคนำดำ มุ่งเน้นในกำรสอนควำมรู้
ด้ำนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งำนที่ไม่คุ ้นเคย
กับคอมพิวเตอร์และเป็นต้นแบบให้กับกำร
เรียนกำรสอนทำงไกล ซึ่งทั่วไปเนื้อหำเกี่ยว
กับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์หรือไอทีก็จะมี
เนื้อหำ ๕ ด้ำนหลัก คือ กำรให้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรประยุกต์ “ใช้งานเบื้องต้น” เช่น กำร
ใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ต่อมำคือกำรรู้ตระหนักถึง
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ “จริยธรรม” ในกำร
ใช้งำนเครือข่ำย สำมคือกำรใช้งำน “เครื่อง
มือสร้างงาน” ประเภทต่ำง ๆ เช่น ตกแต่ง
ภำพ พมิพ์งำน สีค่อืใช้งำน “เครือ่งมอืสือ่สาร” 
เช่น เมล์ หรอืเวบ็ไซต์ทีใ่ช้ตดิต่อสือ่สำรได้ และ 

สุดท้ำย “เครื่องมือท่ีใช้ค้นคว้าข้อมูล” เช่น 
เว็บค้นหำ และฐำนข้อมูลที่ส�ำคัญ 

ยคุต่อมำกำรสอนโดยครทูีเ่ป็นคอมพวิเตอร์
นัน้ได้พฒันำควำมสำมำรถในกำรแสดงผลข้อมลู
ต่ำง ๆ ทีจ่�ำเป็นในกำรเรยีนรู ้เช่น ภำพ ตำรำง 
กรำฟ รวมถงึอปุกรณ์ต่ำง ๆ นอกเหนอืจำกกำร
พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ เช่น กำรใช้เมำส์ หรือจอ
สัมผัสในกำรเลือก กำรใช้เสียงในกำรโต้ตอบ 
เป็นต้น จนปัจจบุนัมใีห้เห็นทัง้ด้ำนอปุกรณ์เสรมิ
ใหม่ ๆ หรือครูคอมพิวเตอร์สำยพันธุ์ใหม่ที่มำ
ในรูปแบบอ่ืนกลำยเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้ำที่ใช้
งำนหลักเฉพำะทำงไป อย่ำงเครือ่งอ่ำนหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กระดำนชนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศัพท์มือถือที่เป็นคอมพิวเตอร์ โต๊ะท�ำงำน 
ทีเ่ป็นคอมพวิเตอร์ เป็นต้น 

ส�ำหรับบทเรียนที่คอมพิวเตอร์ครูเหล่ำนี้
สอนได้ ก็ถูกพัฒนำขึ้นมำกมำยจำกเดิมที่มีแค่

ระดับกำรเรียนกำรสอนส�ำหรบัเดก็สูร่ะดับทีสู่ง
ขึน้ เช่น ใช้งำนในธรุกจิ อย่ำงระบบจ�ำลองกำร
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรม หรือบทเรียนให้ควำม
รู้เชิงธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อองค์กร ซึ่งข้อดีของบท
เรียนที่สอนโดยคอมพิวเตอร์ครูจะเหมือนกัน
ตรงที่นักเรียนจะเรียนได้อย่ำงที่เรียกกันว่ำ 
“ผูเ้รยีนเป็นหลกั” คอืเรยีนได้ตำมควำมเรว็ใน
กำรเรียนรู้ของตนเอง 

เมื่อส�ำรวจในประเทศไทยก็จะพบว่ำ
ปัจจุบันมีบริกำรให้ควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ 
หรือมีคอมพิวเตอร์ที่ เป ็นครูเพิ่มขึ้นอย่ำง 
ต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ ชุดสื่อกำรสอน
อเิลก็ทรอนิกส์ในโครงกำรมหำวทิยำลัยไซเบอร์
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

แผ่นซีดีสอนเรื่องจิปำถะที่วำงขำยในซูเปอร์-
มำร์เก็ต หรือระบบช่วยสอนเฉพำะทำง อย่ำง
เช่น ล่ำสุดทำงโรงพยำบำลรำชวิถี ก็ก�ำลัง
พัฒนำระบบส�ำหรับแพทย์เพ่ือฝึกกำรตรวจ
อัลตรำซำวด์ได้โดยไม่ต้องมีคนไข้จริง ซ่ึงก็น่ำ
จะนับได้ว่ำ เป็นกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็นครู
สอนเรื่องเฉพำะทำงได้เหมือนกัน 

ครูที่ เป ็นคอมพิวเตอร์เหล่ำนี้สำมำรถ
ท�ำงำนหนักโดยไม่ต้องบ่นเหนื่อย แต่อย่ำงไร
ก็ตำมคงไม่เท ่ำครูที่ เป ็นคนไม่ว ่ำจะสอน
คอมพิวเตอร์หรือสอนอะไรก็ตำม ทั้งคู่ต่ำงก็มี
พระคุณต่อผู้เรียน แต่ต่ำงกันตรงครูที่เป็นคน
คงต้องมีจิตวิญญำณควำมเป็นครูใส่เข้ำไป ซึ่ง
ตอนนี้ยังหำโปรแกรมจิตวิญญำณที่ว่ำนี้ไม่พบ
ในส่วนของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยปรับ
ทัศนคติในกำรเรียนรู้ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้อื่น
ทั้งในโลกคอมพิวเตอร์และโลกจริง.
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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 : บุญเกียรติ ชีระภ�กร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

ธนพล

วนัวทิยำกำรจัดกำร เป็นวนัท่ีเฉลิมฉลองวันครบรอบวันก่อตัง้คณะ 
ซ่ึงวนัวทิยำกำรจัดกำร ทำงคณะมุง่หวงัทีจ่ะให้เป็นวนัทีเ่ปิดเวทไีด้แสดง
ผลงำนเด่น ๆ  ของอำจำรย์ และนกัศกึษำในแต่ละหลกัสตูร และรวบรวมเอำ
กจิกรรมเพือ่สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และหวังเป็นอย่ำงยิง่ท่ีว่ำกำรจดังำน
คร้ังนีจ้ะเป็นกจิกรรมทีใ่ห้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และส่งเสรมิพัฒนำกำรเรยีน
รูว้สิำหกิจวัฒนธรรม ทีเ่ป็นกระบวนกำรทีไ่ร้ขอบเขตแต่ทรงคุณค่ำต่อไป

วจก. จัดใหญ่ยกขบวนกิจกรรม
กับงาน “วันวิทยาการจัดการ” ๖๑

วสิาหกจิ อาจจะเป็นค�าใหม่ทีห่ลาย ๆ คน
ยังไม่เข้าใจและเข้าใจผิดไปว่าเป็นการช่วย
เหลือของภาครัฐในด้านการสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือประกอบอาชพีเหมอืนหลาย ๆ  โครงการที่
ผ่านมา ซ่ึงวสิาหกจิ เกดิขึน้หลงัจากทีร่ฐับาล
ได้ให้ความส�าคญักบัเศรษฐกจิพอเพยีงควบคู่
ขนานไปกบัเศรษฐกจิกระแสหลกั อนัเนือ่งมา
จากว่าเศรษฐกิจกระแสหลักก่อให้เกิดความ
เหลือ่มล�า้ระหว่างรายได้ของประชาชนและก่อ
ให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย

 เช่นเดยีวกบัคณะวทิยาการจดัการ ทีไ่ด้ให้

ความส�าคญัในการผลกัดนัผลงานของอาจารย์ 
และนกัศกึษาทีส่ามารถน�าผลงานวจิยัลงพืน้ท่ี
เครอืข่าย เพือ่ช่วยเหลอื และแก้ไขในท้องถิน่ 
โดยเฉพาะด้านวิสาหกิจวัฒนธรรมและการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างราย
ได้และก่อให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกจิใน
ระดับชุมชนได้ในอนาคต ผ่านกิจกรรมของ
คณะ กับ “วนัวิทยาการจัดการ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติ
สันติสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ใน
ฐำนะประธำนกำรจัดกิจกรม จะมำเปิดเผยถึง
กจิกรรมของทำงคณะว่ำ “วนัวทิยาการจดัการ 
ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาการจัดการ 
ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นประจ�าทุกปีซึ่ง
แต่ละปีจะมรูีปแบบทีแ่ตกต่าง และยังเป็นการ
รวมตวักนัของแต่ละสาขาวชิาให้มส่ีวนร่วมกบั
กจิกรรมทัง้คณาจารย์ นกัศกึษา ในเชงิวชิาการ

และเชิงทางด้านบริการชุมชน รวมไปถึงการ
แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์
ของเหล่านักศึกษา” คณบดีฯ เล่าให้ฟังถึงที่มา
ที่ไปของกิจกรรมวันวิทยาการจัดการ

 “ที่ ผ ่ านมาคณะวิทยาการจัดการได ้
ตระหนักถึงหน้าที่ในการ จัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ในการมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา จึงเล็งเห็นความจ�าเป็นที่ส�าคัญใน
การพัฒนาคณุภาพผู้สอนทัง้ในด้านเทคนคิการ
สอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค�า
ปรกึษาและเข้าใจนกัศกึษาในความดแูลรวมทัง้
เป็นผูท้ีส่ามารถปฏิบตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่าง
มีความสุข 

นอกจากการตระหนักในภารกิจด้านการ
จัดการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาแล้ว 
คณะวทิยาการจดัการ ยงัได้ตระหนกัถงึ ภารกจิ
อื่น ๆ ในการด�าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรขึ้นใหม่”  คณบดีฯ พูดถึง

“ส�าหรับงานวันวิทยาการจัดการ ประจ�า
ปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “วิสาหกิจวัฒนธรรม” 
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ทีผ่่ำนมำคณะวทิยำกำรจดักำรได้ตระหนกัถึงหน้ำท่ีในกำร จดักำร
เรียนกำรสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย  
ในกำรมุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ จึงเล็งเห็นควำมจ�ำเป็น 
ที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพผู้สอนทั้งในด้ำนเทคนิคกำรสอน 
และกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อให้ค�ำปรึกษำและเข้ำใจนักศึกษำ 
ในควำมดแูลรวมทัง้เป็นผู้ทีส่ำมำรถปฏบิตังิำนร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่ำง
มีควำมสุข

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะเป็นการแสดงผล
งานด้านวิชาการ งานด้านการวิจัย รวมไปถึง
ยังเป็นการน�าเสนอไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่าง
เต็มที่ของนักศึกษาทุกชั้นปี ท้ังด้านกิจกรรม 
และด้านวิชาการแสดงศักยภาพของตัวเอง 
นอกเหนือจากสิ่งที่ศึกษาในห้องเรียนน�ามา
สู ่การสร้างนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติจริง” 
คณบดีฯ ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในกำรจัดงำน 
วันวิทยำกำรจัดกำร พร้อมทั้งเล่ำต่อถึงวัน
วิทยำกำรจัดกำรมีควำมส�ำคัญอย่ำงไร 

“วันวิทยาการจัดการ เป็นวันที่เฉลิมฉลอง
วันครบรอบวันก่อตั้งคณะ ซึ่งวันวิทยาการ
จัดการ ทางคณะมุ่งหวังที่จะให้เป็นวันที่เปิด
เวทีได้แสดงผลงานเด่น ๆ ของอาจารย์ และ

นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และรวบรวมเอา
กิจกรรมเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม และหวังเป็น
อย่างยิง่ทีว่่าการจัดงานคร้ังนีจ้ะเป็นกจิกรรมที่
ให้ความรู ้ความเข้าใจ และส่งเสรมิพฒันาการ
เรียนรู้วิสาหกิจวัฒนธรรม ที่เป็นกระบวนการ
ทีไ่ร้ขอบเขตแต่ทรงคณุค่าต่อไป” คณบดฯี เล่ำ

ด้ำนของดร.สทุธภิา วงศ์ยะลา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ จะมำเล่ำถึงกิจกรรมและรูป
แบบภำยในงำนว่ำ “งานวันวิทยาการจัดการ
ในปีน้ีมีแนวคิดที่ว่าเน้นในเรื่องของวิสาหกิจ
วัฒนธรรม ซึ่งปีที่ผ่านมา และปีนี้ทางคณะ
วิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมท�างาน
กับชุมชนเนินขาม และชุมชนกุดจอก จังหวัด
ชัยนาท จริง ๆ แล้วชุมชนอาจจะยังไม่ค่อยมี
คนพูดถึงมากนัก แต่ทางชุมชนน้ีทุนทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประจ�าตัวอยู่แล้ว ทางคณะ
จงึเข้าไปลงช่วยเหลอืในด้านของการท่องเทีย่ว 
การเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ของชมุชน” 
ดร.สุทธิภำ เล่ำถึงแนวคิดของกิจกรรม วัน
วิทยำกำรจัดกำรในปีนี้ 

“กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ
ออกนิทรรศการแสดงผลงานต่าง ๆ ของเหล่า
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ซุ ้มแสดงวัฒนธรรม

ของไทยการจ�าหน่ายสินค้าและอาหาร “ธุรกิจ
จ�าลอง” งานนิทรรศการของชมรมต่าง ๆ 
นิทรรศการ “ย�าใหญ่” ซึ่งในปีนี้ได้น�าผลงาน
วิจัยในเรื่องของข้าว มาน�าเสนอ พร้อมทั้ง
จ�าหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ และสารชีวภัณฑ์ จาก
โรงเรยีนชาวนาบ้านคลองรี ่การประกวดร้องเพลง 
การฝึกปฏิบัติอาชีพเสริมต่าง ๆ การแสดงผล
งานและการประกวดแผนธรุกจิ พธิมีอบรางวัล
นักวิจัยดีเด่น และมอบทุนการศึกษา และ
กิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย” ดร.สุทธิภำ ได้เล่ำ
ถึงกิจกรรมภำยในงำน

“นอกจากนี้ยังมีการน�าผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเนินขาม และชุมชนกุดจอก 
จงัหวดัชยันาท ซึง่เป็นชมุชนทีอ่าจจะยังไม่ค่อย
มกีารพดูถึงมากเท่าทีค่วร แต่ชมุชนนีม้ทีนุทาง
ด้านวฒันธรรมท้องถิน่ประจ�าตวัอยูแ่ล้วดงันัน้
ทางคณะทั้งอาจารย์ และนักศึกษาได้ลงพื้นที่
ไปบริการวิชาการให้ค�าแนะน�ากับชุมชน ชาว
บ้าน ให้สามารถน�าผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
มากขึน้ และยังเป็นโอกาสดอีย่างยิง่ทีท่างกลุ่ม
วสิาหกจิได้มาร่วมจดัแสดงผลติภณัฑ์มากมาย 
และยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาเข้า
มามส่ีวนร่วมภายในบทู และยงัมกีารฝึกปฏบิตัิ
อาชีพของชุมชนให้กับบุคลากร และนักศึกษา
ได้ลองปฏิบัติอีกด้วย” ดร.สุทธิภำ ได้เล่ำถึง
กำรน�ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมำจะแสดงครั้งนี้
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ต่อจากหน้า ๑

คณะมนุษย์ฯ จัดสัปดาห์วิชาการ 

การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานยกร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป Word press” 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๒๙๓๘ อำคำร ๒๙  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนำคม ที่ผ่ำนมำ

ณห้องประชุมพิมำนจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนำคม ที่ผ่ำนมำ
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วันวิทยาการจัดการ ประจำาปี ๒๕๖๑

ณ บริเวณคณะวิทยำกำรจัดกำร, อำคำร ๒๘ เมื่อ ๑๙ - ๒๑ มีนำคม  ท่ีผ่ำนมำ



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
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