“...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

จันทรเกษม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
จันทรเกษม ส่งเสริม อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
จัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ�ำปี
๒๕๖๑ พร้อมจัดประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวด
แต่งกายผ้าไทย รดน�้ำขอพร ท�ำบุญ เน้นการมีส่วน
ร่วม หล่อหลอมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน วันที่ ๑๐
เมษายนนี้ ณ สนามกีฬาในร่ม
อาจารย์ กุ ล ชไม สื บ ฟั ก ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์
เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ และยึดถือว่า
เป็นวันขึน้ ปีใหม่ของประเทศไทยอีกด้วย ซึง่ ยังเป็น
ประเพณีที่มีการรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่เป็นการแสดง
ความเคารพผู้อาวุโสในครอบครัว สังคม มีการ
ร�ำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ร่วมไปถึง
การท�ำบุญเสริมสิริมงคลที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านาน
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถือโอกาสอันดีใน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย จัดงานสงกรานต์ สืบสาน
ประเพณีไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสืบสาน
อนุ รั ก ษ์ รู ้ คุ ณ ค่ า ในศิ ลปวั ฒ นธรรมไทย รวมไป
ถึงการแสดงออกความรักใคร่กลมเกลียวกัน การ
มี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาภายใน

จัดประเพณีสงกรานต์ รดน�ำ้ ขอพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“ส่ ว นรู ป แบบการจั ด งานครั้ ง นี้ เน้ น การ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมของไทย
เอาไว้ โดยกิจกรรรมในช่วงเช้า พระสงฆ์ ๙ รูป
จะเป็นการท�ำบุญร่วมกันถวายภัตตาหารเช้า สรง
น�ำ้ พระและรดน�ำ้ ขอพรผูใ้ หญ่ การแสดงนาฏศิลป์
จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการ
แสดง เป็นชุดการแสดงที่จะเล่าเรื่องราวที่มา
ของการเล่นน�้ำสงกรานต์และการร�ำวง และการ
แสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ของงาน คือ
การประกวดเทพีสงกรานต์ กลับมาอีกครั้ง หลัง
จากที่ ป ระชาชนชาวไทยทุ ก คนร่ ว มกั น ถวาย
ความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงสวรรคต
ซึ่งครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากร ซึ่งผู้เข้าประกวด

จะมาจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการประกวดแต่งกาย
ผ้าไทย ที่มาสร้างสีสัน กลิ่นอายของความเป็น
ไทย ความสนุกสนานภายในงาน” อาจารย์กลุ ชไม
ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวต่อว่า เรื่องของศิลป
วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เป็นสิ่งที่ล�้ำค่าที่อยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณ คน
ไทยทุกคนจึงรัก หวงแหน และสืบทอดประเพณี
อั น ดี ง ามที่ ถู ก ต้ อ งมาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ดั ง เช่ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมที่ ด� ำ เนิ น งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
“ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา มาร่วมงาน
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสื บ ทอดประเพณี อั น
ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป ในวันอังคารที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาในร่มโดยพร้อม
เพรียงกัน” ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าว

IT จัดอบรมเสริมสร้างความรู้

ส�ำนักวิทยฯ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การ
ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด ท� ำ ผั ง งาน
Flowchart และการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป Word press” เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร และสามารถน�ำไปปรับใช้
กับการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีกิจกรรมจัดการอบรมเป็นประจ�ำ ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ และ
ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
เป็นประจ�ำ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
“ทางมหาวิทยาลัย ได้ให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ด�ำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อที่จะให้
ทุกท่านได้รับความรู้ มีทักษะในด้านต่าง ๆ ของ
โปรแกรมส�ำเร็จรูป และพร้อมถ่ายทอดความรู้
จากการอบรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ของท่านได้อีกด้วย” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ
วจก.จัดใหญ่ยกขบวนกิจกรรม
มากขึ้น และยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
กับงาน “วันวิทยาการจัดการ” ๖๑
ด้านการน�ำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ รวมถึง

เน้นการน�ำไปใช้สู่การปฏิบัติงานจริง

การน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ลักษณะงานทีท่ ำ� อยูเ่ ป็น
ประจ�ำได้ และยังสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั
บุคลากรในหน่วยงานได้อีกด้วย
“การอบรมครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ทางออกให้ แ ก่
บุคลากรที่จะท�ำการออกแบบการน�ำเสนอให้
น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายต่อผู้อ่าน ซึ่งครั้งที่
ผ่านมาได้มีการจัดอบรมในรูปแบบที่คล้ายคลึง
กัน แต่จะเป็นเรื่องของรูปแบบการจัดวาง แต่
ส�ำหรับครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในเรื่อง
เทคนิคต่าง ๆ และการวางรูปแบบให้น่าสนใจ”
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้
บุคลากรจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้ง
ในเรื่องของการเขียนแบบ Flowchart และ
การท�ำ Word Press ทีถ่ กู หลักและถูกต้องเป็น
อย่างไร เพราะทัง้ ๒ หัวข้อถือได้วา่ เป็นหัวข้อทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปให้เต็มประสิทธิภาพ

๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๐ ประจำ�วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ท�ำให้เรามองเห็นความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงระหว่างตนเอง
กั บ ธรรมชาติแ ละสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
บนโลกใบนี้ เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์
แนวใหม่ที่มีทั้งสาระและอารมณ์ขัน
อ่านสนุก ไม่นา่ เบือ่ เหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัยเลยค่ะ
ว่าด้วยเรือ่ งของการอ่าน แต่ละคนมีสไตล์
การอ่านที่แตกต่างกันไป บ้างคนชอบหนังสืือ
ที่อ่านแล้วเบาสมอง บางคนชอบความตื่นเต้น
บางคนชอบอ่านแล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
ส� ำ หรั บ สั ป ดาห์ นี้ เราจะมาพู ด คุ ย กั บ
“อาจารย์ปุ้ง” หรือ อาจารย์ณิชา โชควิญญู
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ค.บ. ๕ ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการอ่านไม่แพ้ทุก ๆ
คน จะเป็นหนังสือประเภทไหนเรามาฟังไป
พร้อม ๆ กันเลยค่ะ
“หนังสือทีอ่ าจารย์ชอบ และน�ำมาแนะน�ำ
ในวันนี้ มีชื่อว่า... “เหตุผลของธรรมชาติ”

เขียนโดย น.พ. ชัชพล เกียรติขจรธาดา เป็น
ภาคต่อของหนังสือ Best Seller “เรือ่ งเล่าจาก
ร่างกาย” ที่สร้างปรากฎการณ์ Pop Science
ในวงการหนังสือไทยเลยทีเดียว
ภายในเล่ ม บอกถึ ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
กลไกของร่ า งกาย และเข้ า ใจเหตุ ผ ลของ
ธรรมชาติ ผ ่ า นกระบวนการวิ วั ฒ นาการ
รู้จักตัวอย่างของฟิสิกส์และเคมีที่มีอิทธิพล
ต่ อ กระบวนการวิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต
วิ วั ฒ นาการระหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ และ
ผลบางอย่างทีเ่ กิดขึน้ ตามมา” อาจารย์ณชิ า เล่า
ถึ ง เนื้ อ หาของหนั ง สื อ และยั ง เล่ า ถึ ง ความ
น่าสนใจ สเน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อีกว่า
“ผู้เขียนนั้น ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยการตั้ง
ค�ำถาม “ท�ำไม” กับเรื่องราวที่เห็นกันทั่วไป
ในชีวิตประจ�ำวัน จากค�ำถามหนึ่งน�ำไปสู่อีก
ค� ำ ถามหนึ่ ง ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นต้ อ งหั น มามอง
ตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ้น และตั้งค�ำถามตาม
ไปด้วยเช่นกัน ท�ำให้เรามีส่วนร่วมไปกับการ
อ่านโดยที่ไม่รู้ตัวเลย ท�ำให้เรามองเห็นความ
สัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างตนเอง
กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้
เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์แนวใหม่ที่มีทั้งสาระ
และอารมณ์ขนั อ่านสนุก ไม่นา่ เบือ่ เหมาะกับ
ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ”
“ผู้อ่านจะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการ
ก�ำเนิดโลก ความเป็นมาของพืชและสัตว์ตา่ ง ๆ
รวมถึงวิวัฒนาการของมนุษย์เรา เมื่อเราได้
ทราบถึงความเป็นมาของสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีแ้ ล้ว
เข้าใจในเหตุผลของธรรมชาติวา่ ทุกสิง่ มีชวี ติ ใน

โลกใบนีล้ ว้ นเชือ่ มโยงกัน หากขาดสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ไปย่อมกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมด
เราเชื่อว่าเรามีสมองที่วิวัฒนาการมาจน
ฉลาดกว่าสัตว์สปีชีส์ใดบนโลกใบนี้ เราได้ใช้
สมองอันชาญฉลาดของเราคิดค้นประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของเราเอง
โดยไม่ได้ค�ำนึงว่าเราได้ท�ำลายธรรมชาติและ
สร้างความเสียหายให้แก่สงิ่ มีชวี ติ อืน่ บนโลกนี้
ไปมากเพียงใด หนังสือเล่มนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วย
เตือนสติเราให้ได้ตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วทีเ่ รา
จะต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติให้กลับคืนสูส่ มดุล
โดยเร็ว อาจารย์ณชิ า ทิ้งท้ายถึงสิ่งที่ได้รับจาก
การอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน่าสนใจ และน่า
หามาอ่านสักเล่ม

“กระแสสังคม”
เรื่องของกระแสสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท�ำให้คนเรายึดถือและเลือกปฏิบัติตาม เช่น แฟชั่น การแต่งกาย ทรงผม และอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางการตัดสิน หรือชี้น�ำในประเด็นต่าง ๆ มากมาย แต่กระแสสังคมมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี มาดูกันว่าชาวจันทรเกษม มีวิธีแยกแยะ กลั่นกรอง
ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไรก่อนจะเชื่อหรือน�ำมาปฏิบัติตาม มาฟังกันเลยค่ะ

นายชาญชัย ชิงชนะ (ตาล)
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผมมองว่าอิทธิพลส่วนมากเกิดจากดารา นักแสดง หรือนักกีฬา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัว
หรือแฟชัน่ ต่าง ๆ ส�ำหรับผมจะติดตามพวกนักกีฬาเป็นส่วนใหญ่ เพราะตัวผมเองก็เป็นนักกีฬา
แข่งขันมวยสมัครเล่น ผมจะเลือกในเอาส่วนทีด่ ี ความเก่งของเขาน�ำมาปรับใช้ ทัง้ เทคนิค การ
ดูแลร่างกาย ซึง่ ก็สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ถือเป็นแบบอย่างทีด่ ี กระแสสังคมทีด่ เี ราก็
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ อันไหนไม่ดีผมก็เฉย ๆ ครับ

นางสาวกีรติณัทพร ตะวันแสงเพชร (แนน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่องของแฟชั่น การแต่งกาย ฯลฯ ถือเป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคน คิดว่าไม่มีผิดหรือถูก แต่ที่ต้องกลั่นกรอง
หรือตัดสินใจจะท�ำอะไร ต้องดูทเี่ รือ่ งของกาลเทศะ ความเหมาะสม ถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ในขณะนัน้ เพราะเรา
อยู่ในสังคมกับคนส่วนรวม ต้องค�ำนึงถึงในหลาย ๆ ด้าน ถือเป็นการให้เกียรติแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นด้วย เราสามารถ
เกาะกระแสสังคมได้ แต่ควรเลือกกระแสที่ถูกต้องที่ดีกับตนเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะ
www.chandra.ac.th
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ข้อมูลจาก : www.kroobannok.com

สืบเนื่องจากวันครูที่ผ่านไปเลยอยากจะ
พูดถึงการเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์หรือผู้สอน
ด้านไอที ซึง่ โดยทัว่ ไปก็หมายถึงครูทสี่ อนหัวข้อ
ต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาเว็บไซต์ หรือแม้แต่คณ
ุ ครูแนะแนวทาง
ด้านสายอาชีพในไอที ซึง่ พูดถึงครูคอมพิวเตอร์
ดีเด่นนัน้ เท่าทีส่ ำ� รวจจากครูทไี่ ด้รบั รางวัลจาก
สมาคมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ของ IEEE
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นพบว่าเริ่มแรกคุณครู
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จะมี ผ ลงานโดดเด่ น ด้ า นการ
ผลิต “สื่อการเรียนการสอน” หรือ “ต�ำรา”
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลาย
จนยุ ค ต่ อ มามั ก จะเป็ น คุ ณ ครู ที่ มี “การ
วิจัย” ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์ การปรับ “หลักสูตร” สนับสนุน
“กิ จ กรรม” ที่ ส ่ ง เสริ ม การศึ ก ษาด้ า น
คอมพิวเตอร์ เช่น จัดการแข่งขัน การ “สร้าง
แรงบันดาลใจ” ให้คนเรียนด้านคอมพิวเตอร์
มากขึ้น และคุณครูท่านล่าสุดที่ได้รับรางวัล
เมื่อ ๓ ปีที่แล้วคือ ดร.จูดี้ โรเบิร์ตสัน (Judy
Robertson)จากมหาวิทยาลัยเฮริออต-วัตต์
ประเทศสกอตแลนด์ ผูใ้ ช้ “นวัตกรรม” ใหม่ใน
การสอนเขียนโปรแกรมผ่านการสร้างเกมสาม
มิติ รวมถึงใช้เกมในการเรียนรู้ ลองดูผลงาน
วิจัยตลอด ๘ ปีของคุณครูท่านนี้ได้ที่ http://
judyrobertson.typepad.com/
ในส่วนของประเทศไทยเราเมื่อต้นปีก็เพิ่ง
มีคณ
ุ ครูคอมพิวเตอร์ทเี่ พิง่ ได้รบั รางวัลเกีย่ วกับ
การเรียนการสอน ทัง้ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
ประเทศไทยและนานาชาติ ม าซึ่ ง ท่ า นก็ มี
ผลงานต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ม าตลอดโดยท� ำ มาเกื อ บ
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็น “สื่อการเรียนการสอน”
“ต�ำรา” “การวิจัย” “หลักสูตร” “กิจกรรม”
และ “นวัตกรรม” ซึง่ เป็นทีน่ า่ ภูมใิ จของวงการ
คอมพิวเตอร์บ้านเราได้เลยทีเดียว
ส่วนอีกด้านก็คอื การใช้คอมพิวเตอร์เป็นครู
ซึ่ ง มี ป ระวั ติ ย าวนานตั้ ง แต่ ช ่ ว งประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๐๐ บริ ษั ท ไอบี เ อ็ ม ได้ พั ฒ นาระบบ

คอมพิวเตอร์สำ� หรับสอนทีม่ หาวิทยาลัยอัลเบอตา
ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นในการสอนความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานที่ไม่คุ้นเคย
กับคอมพิวเตอร์และเป็นต้นแบบให้กับการ
เรียนการสอนทางไกล ซึ่งทั่วไปเนื้อหาเกี่ยว
กั บ การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ไอที ก็ จ ะมี
เนื้อหา ๕ ด้านหลัก คือ การให้ความเข้าใจ
ด้านการประยุกต์ “ใช้งานเบื้องต้น” เช่น การ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อมาคือการรู้ตระหนักถึง
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับ “จริยธรรม” ในการ
ใช้งานเครือข่าย สามคือการใช้งาน “เครื่อง
มือสร้างงาน” ประเภทต่าง ๆ เช่น ตกแต่ง
ภาพ พิมพ์งาน สีค่ อื ใช้งาน “เครือ่ งมือสือ่ สาร”
เช่น เมล์ หรือเว็บไซต์ทใี่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารได้ และ

ระดับการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กสูร่ ะดับทีส่ งู
ขึน้ เช่น ใช้งานในธุรกิจ อย่างระบบจ�ำลองการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม หรือบทเรียนให้ความ
รู้เชิงธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อองค์กร ซึ่งข้อดีของบท
เรียนที่สอนโดยคอมพิวเตอร์ครูจะเหมือนกัน
ตรงที่นักเรียนจะเรียนได้อย่างที่เรียกกันว่า
“ผูเ้ รียนเป็นหลัก” คือเรียนได้ตามความเร็วใน
การเรียนรู้ของตนเอง
เมื่ อ ส� ำ รวจในประเทศไทยก็ จ ะพบว่ า
ปัจจุบันมีบริการให้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
หรื อ มี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น ครู เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ชุดสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์
กับ คอมพิวเตอร์สอนคน

สุดท้าย “เครื่องมือที่ใช้ค้นคว้าข้อมูล” เช่น
เว็บค้นหา และฐานข้อมูลที่ส�ำคัญ
ยุคต่อมาการสอนโดยครูทเี่ ป็นคอมพิวเตอร์
นัน้ ได้พฒ
ั นาความสามารถในการแสดงผลข้อมูล
ต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการเรียนรู้ เช่น ภาพ ตาราง
กราฟ รวมถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ นอกเหนือจากการ
พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ เช่น การใช้เมาส์ หรือจอ
สัมผัสในการเลือก การใช้เสียงในการโต้ตอบ
เป็นต้น จนปัจจุบนั มีให้เห็นทัง้ ด้านอุปกรณ์เสริม
ใหม่ ๆ หรือครูคอมพิวเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่มา
ในรูปแบบอื่นกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ใช้
งานหลักเฉพาะทางไป อย่างเครือ่ งอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์มือถือที่เป็นคอมพิวเตอร์ โต๊ะท�ำงาน
ทีเ่ ป็นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ส�ำหรับบทเรียนที่คอมพิวเตอร์ครูเหล่านี้
สอนได้ ก็ถูกพัฒนาขึ้นมากมายจากเดิมที่มีแค่

แผ่นซีดีสอนเรื่องจิปาถะที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต หรือระบบช่วยสอนเฉพาะทาง อย่าง
เช่น ล่าสุดทางโรงพยาบาลราชวิถี ก็ก�ำลัง
พัฒนาระบบส�ำหรับแพทย์เพื่อฝึกการตรวจ
อัลตราซาวด์ได้โดยไม่ต้องมีคนไข้จริง ซึ่งก็น่า
จะนับได้ว่า เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นครู
สอนเรื่องเฉพาะทางได้เหมือนกัน
ครู ท่ี เ ป็ น คอมพิ ว เตอร์ เ หล่ า นี้ ส ามารถ
ท�ำงานหนักโดยไม่ต้องบ่นเหนื่อย แต่อย่างไร
ก็ ต ามคงไม่ เ ท่ า ครู ที่ เ ป็ น คนไม่ ว ่ า จะสอน
คอมพิวเตอร์หรือสอนอะไรก็ตาม ทั้งคู่ต่างก็มี
พระคุณต่อผู้เรียน แต่ต่างกันตรงครูที่เป็นคน
คงต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูใส่เข้าไป ซึ่ง
ตอนนี้ยังหาโปรแกรมจิตวิญญาณที่ว่านี้ไม่พบ
ในส่วนของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยปรับ
ทัศนคติในการเรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ทั้งในโลกคอมพิวเตอร์และโลกจริง.
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วจก. จัดใหญ่ยกขบวนกิจกรรม

กับงาน “วันวิทยาการจัดการ” ๖๑
วันวิทยาการจัดการ เป็นวันทีเ่ ฉลิมฉลองวันครบรอบวันก่อตัง้ คณะ
ซึง่ วันวิทยาการจัดการ ทางคณะมุง่ หวังทีจ่ ะให้เป็นวันทีเ่ ปิดเวทีได้แสดง
ผลงานเด่น ๆ ของอาจารย์ และนกั ศึกษาในแต่ละหลักสูตร และรวบรวมเอา
กิจกรรมเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม และหวังเป็นอย่างยิง่ ทีว่ า่ การจัดงาน
ครัง้ นีจ้ ะเป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพัฒนาการเรียน
รูว้ สิ าหกิจวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นกระบวนการทีไ่ ร้ขอบเขตแต่ทรงคุณค่าต่อไป

ธนพล

วิสาหกิจ อาจจะเป็นค�ำใหม่ทหี่ ลาย ๆ คน
ยังไม่เข้าใจและเข้าใจผิดไปว่าเป็นการช่วย
เหลือของภาครัฐในด้านการสนับสนุนเงินทุน
เพือ่ ประกอบอาชีพเหมือนหลาย ๆ โครงการที่
ผ่านมา ซึง่ วิสาหกิจ เกิดขึน้ หลังจากทีร่ ฐั บาล
ได้ให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่
ขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันเนือ่ งมา
จากว่าเศรษฐกิจกระแสหลักก่อให้เกิดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างรายได้ของประชาชนและก่อ
ให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย
เช่นเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ ทีไ่ ด้ให้

ความส�ำคัญในการผลักดันผลงานของอาจารย์
และนักศึกษาทีส่ ามารถน�ำผลงานวิจยั ลงพืน้ ที่
เครือข่าย เพือ่ ช่วยเหลือ และแก้ไขในท้องถิน่
โดยเฉพาะด้านวิสาหกิจวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างราย
ได้และก่อให้เกิดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนได้ในอนาคต ผ่านกิจกรรมของ
คณะ กับ “วันวิทยาการจัดการ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติ
สั น ติ ส ม คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ใน
ฐานะประธานการจัดกิจกรม จะมาเปิดเผยถึง
กิจกรรมของทางคณะว่า “วันวิทยาการจัดการ
ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาการจัดการ
ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นประจ�ำทุกปีซึ่ง
แต่ละปีจะมีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง และยังเป็นการ
รวมตัวกันของแต่ละสาขาวิชาให้มสี ว่ นร่วมกับ
กิจกรรมทัง้ คณาจารย์ นักศึกษา ในเชิงวิชาการ

และเชิงทางด้านบริการชุมชน รวมไปถึงการ
แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์
ของเหล่านักศึกษา” คณบดีฯ เล่าให้ฟังถึงที่มา
ที่ไปของกิจกรรมวันวิทยาการจัดการ
“ที่ ผ ่ า นมาคณะวิ ท ยาการจั ด การได้
ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ใ นการ จั ด การเรี ย นการ
สอนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักศึกษา จึงเล็งเห็นความจ�ำเป็นที่ส�ำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพผูส้ อนทัง้ ในด้านเทคนิคการ
สอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค�ำ
ปรึกษาและเข้าใจนักศึกษาในความดูแลรวมทัง้
เป็นผูท้ สี่ ามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่าง
มีความสุข
นอกจากการตระหนักในภารกิจด้านการ
จั ด การเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาแล้ ว
คณะวิทยาการจัดการ ยังได้ตระหนักถึง ภารกิจ
อื่ น ๆ ในการด� ำ เนิ น งาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรขึ้นใหม่” คณบดีฯ พูดถึง
“ส�ำหรับงานวันวิทยาการจัดการ ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “วิสาหกิจวัฒนธรรม”

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, 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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ทีผ่ า่ นมาคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการ จัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จึงเล็งเห็นความจ�ำเป็น
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้สอนทั้งในด้านเทคนิคการสอน
และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค�ำปรึกษาและเข้าใจนักศึกษา
ในความดูแลรวมทัง้ เป็นผูท้ สี่ ามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่าง
มีความสุข
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะเป็นการแสดงผล
งานด้านวิชาการ งานด้านการวิจัย รวมไปถึง
ยังเป็นการน�ำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่าง
เต็มที่ของนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งด้านกิจกรรม
และด้านวิชาการแสดงศักยภาพของตัวเอง
นอกเหนือจากสิ่งที่ศึกษาในห้องเรียนน�ำมา
สู ่ ก ารสร้ า งนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ”
คณบดีฯ ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
วั น วิ ท ยาการจั ด การ พร้อ มทั้ง เล่าต่อ ถึง วัน
วิทยาการจัดการมีความส�ำคัญอย่างไร
“วันวิทยาการจัดการ เป็นวันที่เฉลิมฉลอง
วั น ครบรอบวั นก่ อ ตั้ ง คณะ ซึ่ง วัน วิทยาการ
จัดการ ทางคณะมุ่งหวังที่จะให้เป็นวันที่เปิด
เวทีได้แสดงผลงานเด่น ๆ ของอาจารย์ และ

นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และรวบรวมเอา
กิจกรรมเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม และหวังเป็น
อย่างยิง่ ทีว่ า่ การจัดงานครัง้ นีจ้ ะเป็นกิจกรรมที่
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้วิสาหกิจวัฒนธรรม ที่เป็นกระบวนการ
ทีไ่ ร้ขอบเขตแต่ทรงคุณค่าต่อไป” คณบดีฯ เล่า
ด้านของดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา รองคณบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ จะมาเล่ า ถึ ง กิ จ กรรมและรู ป
แบบภายในงานว่า “งานวันวิทยาการจัดการ
ในปีนี้มีแนวคิดที่ว่าเน้นในเรื่องของวิสาหกิจ
วัฒนธรรม ซึ่งปีที่ผ่านมา และปีนี้ทางคณะ
วิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมท�ำงาน
กับชุมชนเนินขาม และชุมชนกุดจอก จังหวัด
ชัยนาท จริง ๆ แล้วชุมชนอาจจะยังไม่ค่อยมี
คนพูดถึงมากนัก แต่ทางชุมชนนี้ทุนทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นประจ�ำตัวอยู่แล้ว ทางคณะ
จึงเข้าไปลงช่วยเหลือในด้านของการท่องเทีย่ ว
การเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของชุมชน”
ดร.สุทธิภา เล่าถึงแนวคิดของกิจกรรม วัน
วิทยาการจัดการในปีนี้
“กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ยการ
ออกนิทรรศการแสดงผลงานต่าง ๆ ของเหล่า
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ซุ้มแสดงวัฒนธรรม

๕

ของไทยการจ�ำหน่ายสินค้าและอาหาร “ธุรกิจ
จ� ำ ลอง” งานนิ ท รรศการของชมรมต่ า ง ๆ
นิทรรศการ “ย�ำใหญ่” ซึ่งในปีนี้ได้น�ำผลงาน
วิจัยในเรื่องของข้าว มาน�ำเสนอ พร้อมทั้ง
จ�ำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ และสารชีวภัณฑ์ จาก
โรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่ การประกวดร้องเพลง
การฝึกปฏิบัติอาชีพเสริมต่าง ๆ การแสดงผล
งานและการประกวดแผนธุรกิจ พิธมี อบรางวัล
นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น และมอบทุ น การศึ ก ษา และ
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย” ดร.สุทธิภา ได้เล่า
ถึงกิจกรรมภายในงาน
“นอกจากนี้ยังมีการน�ำผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเนินขาม และชุมชนกุดจอก
จังหวัดชัยนาท ซึง่ เป็นชุมชนทีอ่ าจจะยังไม่คอ่ ย
มีการพูดถึงมากเท่าทีค่ วร แต่ชมุ ชนนีม้ ที นุ ทาง
ด้านวัฒนธรรมท้องถิน่ ประจ�ำตัวอยูแ่ ล้วดังนัน้
ทางคณะทั้งอาจารย์ และนักศึกษาได้ลงพื้นที่
ไปบริการวิชาการให้ค�ำแนะน�ำกับชุมชน ชาว
บ้าน ให้สามารถน�ำผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
มากขึน้ และยังเป็นโอกาสดีอย่างยิง่ ทีท่ างกุลม่
วิสาหกิจได้มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากมาย
และยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาเข้า
มามีสว่ นร่วมภายในบูท และยังมีการฝึกปฏิบตั ิ
อาชีพของชุมชนให้กับบุคลากร และนักศึกษา
ได้ลองปฏิบัติอีกด้วย” ดร.สุทธิภา ได้เล่าถึง
การน�ำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจะแสดงครั้งนี้
www.chandra.ac.th
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การประชุมคณะกรรมการดำ�เนินงานยกร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ณห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

“การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมสำ�เร็จรูป Word press”

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๙๓๘ อาคาร ๒๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา
www.chandra.ac.th
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วันวิทยาการจัดการ ประจำ�ปี ๒๕๖๑

ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการ, อาคาร ๒๘ เมื่อ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม 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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