“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ
เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป
เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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มจษ. เปิดงานถนนวัฒนธรรม ครัง้ ที่ ๔

เชิญ ชม ชิม ประกวดผัดไทย ชิงถ้วย รมต.

มหาวิทยาลัย โดยส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ เชิญชวนบุคลากร
นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน
วัฒนธรรมและพบกับการประกวดแข่งขันผัดไทย
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม
ซุ้มอาหารไทยคาว หวาน ปลูกจิตส�ำนึก ความรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
อาจารย์กลุ ชไม สืบฟัก ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม กล่าวว่า วัฒนธรรมไทย ประกอบ

ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ วัฒนธรรม
ด้านการแต่งกาย ภาษา ดนตรี ศิลปะ และอาหาร
โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยนัน้ มีมา
แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นที่รู้จักและ
โด่งดังไปทั่วโลก
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
การสืบทอด การอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเป็นส่วนหนึ่ง

จันทรเกษม จับมือมรภ.ทัว่ ประเทศ
ร่วมพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด

ส�ำนักวิทยบริการฯ โดยห้องสมุด จัดโครงการ
ความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทาง
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประเภทฐานข้ อ มู ล
ออนไลน์ (Online Database) กับประธานเครือข่าย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ และผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิทยบริการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า โครงการนีส้ �ำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทัว่ ประเทศ ลงนามความร่วมมือ ในด้านของ

การน�ำและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการร่วมกันเผยแพร่สื่อสิ่ง
พิมพ์ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้นกั ศึกษา
หรือผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
“หลังจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
ส�ำนักวิทยบริการฯ จะเผยแพร่ให้ชาวจันทรเกษม
ทราบว่า ได้ดำ� เนินการน�ำทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบใหม่มาใช้ และยังถือได้ว่า
เป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษา หรือ

รับรางวัล : ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ และ ผศ.ดร.พิธานthไพโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal
Award) ในการประกวดนวัตกรรมจากงานวิจัยในงาน 46 Geneva Innovation ซึ่งถือเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป จากผลงานเรื่อง “Glass
solar chimney wall by open frame for energy saving building” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๒ บุคลากร รับรางวัลดีเด่น
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการเสริม
สร้างบรรยากาศศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น ในวิถี
ชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน
ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนของชาติ
ทีจ่ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสืบทอดความเป็นไทย
ให้คงอยู่ต่อไป
โครงการอนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย งานถนน
วั ฒนธรรม เป็ นอี ก หนึ่ งกิ จกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ส�ำหรับงานถนนวัฒนธรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ภาย
ใต้ชอื่ งาน “ภูมปิ ญ
ั ญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน
ประกวดผัดไทย” โดยร่วมกับ สภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมเขตจตุจกั ร กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึน้ ”
อาจารย์กุลชไม กล่าว
ผอ.ส�ำนักศิลปะฯ กล่าวต่อว่า ภายในงานพบ
กับการประกวดแข่งขันผัดไทยเลิศรส ซึง่ จะมีกลุม่
เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๓๐-๔๐ กลุ่ม กลุ่ม
ละ ๓ คน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องท�ำผัดไทยทั้ง
สูตรโบราณและผัดไทยสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการ
สืบสานและต่อยอดให้อาหารไทยเป็นทีร่ จู้ กั อย่าง
แพร่หลาย ส�ำหรับเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
ความสะอาด รสชาติ การจัดตกแต่ง โดยคณะ
กรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาหารไทยและผัดไทย
ผูช้ นะเลิศจะได้รบั ถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และ ๒ ได้รบั ถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและอธิบดีกรมส่ง
เสริมวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลขวัญใจ
จันทรเกษม ซึ่งคะแนนจะมาจากตัวแทนหน่วย
งานต่าง ๆ ชิมและให้คะแนน โดยได้รบั ถ้วยรางวัล
และเกียรติบตั รจากอธิการบดี

๒
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การอ่านหนังสือคือช่วงเวลาที่เรา
จะได้ ฝ ึ ก บริ ห ารสมองของตั ว เอง ซึ่ ง
หนั ง สื อ แต่ ล ะประเภทมี ป ระโยชน์ ที่ แ ตก
ต่างกัน อ่านแล้วท�ำให้ได้เติบโตทางความ
คิด สติปัญญา และรับรู้อีกหลายเรื่อง
ประโยชน์ของหนังสือมีเยอะแยะมากมาย
หรือจะคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นการซื้อ
ประสบการณ์ก็ย่อมได้
“หนังสือเล่มนี้ มีเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยค�ำว่า
มิตรภาพ ไม่ว่าจะระหว่างคนหรือสัตว์แต่จะ
แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ ซึ่งกัน
และกัน รวมไปถึงการเล่าเรื่องราวที่ท�ำให้เรา
ได้สัมผัสถึงบรรยากาศและกลิ่นอายในโรงนา
ซึ่งเป็นสถานที่ในการด�ำเนินชีวิตของตัวละคร
หลักในหนังสือเล่มนี้” ประโยคแรกที่ นางสาว
พิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์ หรือเนเน่ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา พูดถึงหนังสือเล่มโปรด
“หนังสือที่อ่านอยู่เป็นประจ�ำเล่มนี้ คือ
หนังสือที่มีชื่อว่า ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก
เป็นหนังสือในหมวดหมู่วรรณกรรมเยาวชน
ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ในหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้

เด็ก ๆ ได้เข้าใจในธรรมชาติของชีวิตการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เรื่องของห่วงโซ่อาหาร และวิถี
ชีวติ น่า ๆ ของเหล่าสรรพสัตว์โดยให้ชาร์ลอ็ ตต์
ผู้เฉลียดฉลาด ค่อย ๆ สอนเจ้าหมูน้อยผู้ใส
บริสุทธิ์ดั่งเด็ก ๆ ที่ก�ำลังอ่านหนังสือเล่มนี้”
เนเน่ เล่าถึงหนังสือเล่มโปรดทีอ่ า่ นเป็นประจ�ำ
และเกริ่นน�ำถึงหนังสือเล่มนี้ พร้อมทั้งบอกถึง
เนื้อหาที่อยู่ภายในเล่มว่า
“หนังสือเล่มนีม้ เี นือ้ หาทีเ่ ป็นเรือ่ งราวของ
มิตรภาพที่ดีระหว่าง ลูกหมูกับแมงมุมยักษ์ ใน
โรงนาแห่งหนึ่ง พร้อมกับเหล่าสัตว์อีกหลาย
ชนิดในโรงนา และยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
แมงมุมชื่อ ชาร์ล็อตต์ ซึ่งได้ช่วยชีวิตลูกหมูตัว
หนึ่ง ซึ่งถูกเลี้ยงเพื่อน�ำมาฆ่าเป็นอาหาร โดย
การชักใย แต่ในที่สุดก็รอดพ้นจากการถูกฆ่า
ในที่สุด จึงเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีจากสัตว์ต่าง
สายพันธุ์”
“ทีเ่ ลือกหนังสือเล่มนีม้ าอ่าน เกิดจากเป็น
หนังสือทีน่ า่ สนใจและน่าติดตาม ซึง่ ตอนแรก ๆ
นึกว่าเป็นแค่หนังสือที่เล่าเรื่องราวของสัตว์
ต่าง ๆ แต่พอได้หยิบมาอ่านเป็นประจ�ำเริ่ม
รู้สึกสนุก น่าติดตาม และอยากรู้ถึงบทสรุป
ของเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ว่าจะเป็นอย่างไร พอ
อ่านหนังสือเล่มนี้จบจึงเกิดเป็นความประทับ
ใจในหนังสือเล่มนี”้ เนเน่ เล่าให้ฟงั ถึงการเลือก
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านเป็นประจ�ำ
“หลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ได้น�ำมา
ปรับใช้ ทัง้ ด้านการท�ำงานและด้านการใช้ชวี ติ
ก็จะน�ำมาปรับใช้ในด้านเพื่อน เพราะในการ
ท�ำงานหรือชีวิตเราก็ตอ้ งพบเจอคนทีค่ อยช่วย

เหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เมือ่ เรามีปญ
ั หาหรือ
ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะมีเพื่อนที่คอยรับ
ฟังปัญหาเรา และช่วยกันแก้ไขปัญหา” เนเน่
บอกถึงการน�ำความรู้จากการอ่านหนังสือเล่ม
นี้มาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต พร้อมเล่าให้ฟัง
ถึงเคล็ดไม่ลับของการอ่านหนังสือตัวเองว่า
“กลเม็ดในการอ่านหนังสือคือ ก่อนอ่าน
ให้เราจ�ำไว้เสมอว่า การอ่านหนังสือคือช่วง
เวลาที่เราจะได้ฝึกบริหารสมองของตัวเอง ซึ่ง
หนังสือแต่ละประเภทมีประโยชน์ที่แตกต่าง
กัน อ่านแล้วท�ำให้ได้เติบโตทางความคิด สติ
ปัญญา และรับรู้อีกหลายเรื่อง ประโยชน์ของ
หนังสือมีเยอะแยะมากมาย หรือจะคิดว่าการ
อ่านหนังสือเป็นการซือ้ ประสบการณ์กย็ อ่ มได้”

ฤดูสอบ มาแล้ว!!!
ฤดูกาลสอบปลายภาคเริม่ ต้นขึน้ แล้ว น้อง ๆ หลายคนก็จนิ ตนาการกันได้ไม่ยากเลยว่าชีวติ จะต้องตืน่ มาอ่านหนังสือ อ่านหนังสือ อ่านหนังสือ
และการจัดการกับวิธีไหนที่จะท�ำให้จ�ำต�ำราเรียนได้ขึ้นใจที่สุด เราลองมาฟังหนุ่ม สาว ชาวจันทรเกษม ที่จะมาบอกเคล็ดลับในการอ่านหนังสือ
สอบกันครับ

นางสาวนันทกาญจน์ สุทธิธางกูร (พลอย)
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

ส�ำหรับพลอย จะเลือกติววิชาที่เราไม่ค่อยจะมั่นใจก่อนเลยค่ะ หรือเราคิดว่าท�ำไม่ได้
เป็นล�ำดับแรกค่ะ ทบทวนจนกว่าจะท�ำได้คล่อง ส่วนวิชาที่เรามั่นใจว่าท�ำได้แน่นอน ก็จะไม่
ประมาท จะน�ำสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียน ต้องกลับมาทบทวนอีกทีจนท�ำได้คล่องเหมือน
กัน ซึ่งจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีในแต่ละวันในการอ่านหนังสือด้วยนะค่ะ เพราะอย่างน้อยก็จะ
ได้จ�ำตัวหนังสือที่อ่านได้ด้วย

นายเฉลิมพล เดชะดี (มด)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในส่วนตัวผม จะกินให้อิ่ม พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วก็หาช่วงเวลาที่เงียบ ๆ อ่านหนังสือเพื่อพร้อมในการสอบ
โดยเฉพาะช่วงเวลา ๒๑.๐๐-๐๓.๐๐ น. หรือ เวลา ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น. เพราะผมจะต้องท�ำงานด้วย จึงต้องเลือกเวลาในการอ่าน
ในช่วงนี้ จะน�ำเอาเลคเชอร์ทจี่ ดในห้องเรียนตอนอาจารย์สอนมาอ่าน อ่านเสร็จก็มาทบทวนในหนังสือโดยจับประเด็น
จับสาระส�ำคัญให้ได้แล้วก็จ�ำ สุดท้ายสรุปจากที่อ่านในหนังสืออีกรอบ
www.chandra.ac.th
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๓

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
		 ผ่านปีใหม่ ๒๕๖๑ มาแล้ว ๔ เดือนอย่างรวดเร็ว จนมาถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๐ นักศึกษาปีสุดท้ายก็ก�ำลังจะจบเป็นบัณฑิตและเตรียมตัวเข้าสู่การท�ำงาน
ในขณะที่ทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทุก ๆ ด้าน ที่ท�ำให้
ทุกคนต้องมีการปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดได้ นั่นหมายถึงองค์กรก็ต้องอยู่รอดก่อน
มิฉะนั้น ก็ไม่อาจต้านทานแรงปัญหาอุปสรรคที่ถาโถมมาสู่เราทุกคน อันเป็นเหตุ
ที่เกิดจากคนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมขาดสมดุล หรือเทคโนโลยี ที่มนุษย์
สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้สังคมโลกที่ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกเวลา
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหน ท�ำให้รูปแบบการด�ำรงชีวิต การศึกษา การท�ำงาน
ฯลฯ เปลีย่ นโฉมไปอย่างพลิกฝ่ามือ หากเรายังไม่ยอมรับและพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
วิธคี ดิ วิธที ำ� งาน และรูปแบบการท�ำงานแล้ว องค์กรก็อาจเป็นเพียงต�ำนานให้กล่าว
ถึงภายหลังเท่านัน้ นัน่ หมายถึงการไม่สามารถอยูร่ อดได้ภายใต้บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง
		 แม้วา่ การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ต้องใช้เวลาเหมือนในอดีตทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตร์
แต่ปัจจุบัน การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่อาจ
ใช้เวลานานเช่นนั้นได้ เนื่องจาก สภาพการแข่งขันของทุกองค์กรทั้งโลก ภายใต้
ผศ.ดร. สุภาพร ตันติสันติสม
การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ทั้งกับอุตสาหกรรมและบริการทุกรูปแบบ ได้กลาย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้เราไม่สามารถรักษาสถานภาพอยู่เฉยๆ ได้ แม้ว่าเราจะเป็น
องค์กรภาครัฐ มิฉะนั้นจะกลายเป็นกบโดนต้ม ดังนั้น ทุกคนในทุกระดับขององค์กรต้องยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ
พร้อมเพรียงกันที่จะช่วยกันต้านทานปัญหาที่เกิดขึ้นและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยสรรพก�ำลังทั้งกาย ใจ
สติปัญญา และสัมมาทิฏฐิ ของทุกคน

www.chandra.ac.th
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๒ บุคลากร รับรางวัลดีเด่น
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

จารุวรรณ

การท� ำ งานนั้ น จะด� ำ เนิ น งานให้ ไ ด้ ผ ล
สั ม ฤทธิ์ ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น รู ป ธรรม ต้ อ งเกิ ด
การพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ต้องขึ้นอยู่กับการ
วางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ล�ำดับ
ความส�ำคัญ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะก้าวสูค่ วาม
ส�ำเร็จในชิน้ งานนัน้ ๆ
สัปดาห์นี้ มาพูดคุยกับ ๒ บุคลากรคนเก่ง
ที่ได้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการ
ศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทบุคคล
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ QA
AWARD ในวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครัง้ ที่ 6 CRU QA Day 6th
“๙ สู ่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด ้ ว ยศาสตร์ พ ระราชา”
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชัน้ ๕ อาคาร
ส�ำนักงานอธิการบดี
เริ่ ม ต้ น กั น ที่ อาจารย์ รั ช นี ย ์ พลพิ บู ล ย์
อาจารย์ ป ระจ� ำ สั ง กั ด คณะศึ ก ษาศาสตร์
เจ้าของรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพ
“รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ อย่างน้อยงานที่เราท�ำ ผู้บริหาร หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความ
การศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภท
บุ ค คล สายวิ ช าการ เล่ า ให้ ฟ ั ง ถึ ง รางวั ล ที่ ส�ำคัญ ให้โอกาสเราได้ส่งงานเข้าประกวดจากการที่เราท�ำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ และอยากที่
จะพัฒนางานด้านประกันคุณภาพในดีขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ”
ตนเองได้รับว่า
“ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายด้วยค่ะ เพราะงานประกันคุณภาพนัน้ ไม่สามารถท�ำ
คนเดียวได้ถ้าปราศจากความร่วมมือจากผู้บริหาร ที่ช่วยกันผลักดันอาจารย์แต่ละท่าน ผลักดัน
ร่วมไปถึงเจ้าหน้าทีภ่ ายในคณะด้วย ถือว่ามีสว่ นส�ำคัญมากทีใ่ ห้ผลประกันคุณภาพนัน้ ออก
ถ้ า เราเดิ น ไปในเส้ น ทางที่ คณะ
มาดีมีคุณภาพ ขอบคุณคณาจารย์บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านค่ะ” อาจารย์รัชนีย์ เล่า
เราวางแผนไว้ จะท� ำ ให้ ง าน ถึงการท�ำงานที่ต้องร่วมมือร่วมใจและการผลักดันจากคณะผู้บริหารที่เห็นความส�ำคัญของงาน
นคุณภาพการศึกษา และยังเล่าถึงกระบวนการท�ำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาด้วยว่า
ของสาขา คณะนั้นเกิดการ ประกั“กระบวนการท�
ำงานในส่วนของหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คือ PDCA “P” คือ
“Plan”
การวางแผน
“D” คือ “Do” การปฏิบัติ “C” คือ “Check” การตรวจสอบ และ “A” คือ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หาก
การด�ำเนินการให้เหมาะสม ซึ่งหลักการปฏิบัติด้วย PDCA นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
เจอปัญหาหรืออุปสรรค เรา “Act”
การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่เราวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ ท�ำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อมี
ก็มีกระบวนการแก้ไข โดยแก้ไข เป้าหมายที
่ชัดเจนแล้ว ท�ำให้เรารู้ว่าท�ำงานไปเพื่ออะไร เราต้องการอะไรจากการปฏิบัติงานชิ้น
ปัญหาทีเ่ กดิ ขึน้ ได้อย่างต่อเนอื่ ง นั้น ๆ ถ้าเราเดินไปในเส้นทางที่เราวางแผนไว้ จะท�ำให้งานของสาขา คณะนั้นเกิดการพัฒนา
ญหาหรืออุปสรรค เราก็มีกระบวนการแก้ไข โดยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และเกิดการพัฒนางา่นนั้น ๆ อย่ได้อาย่งต่างต่อเนือเนื่อง่อหากเจอปั
ง และเกิดการพัฒนางา่นนั้น ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”
“สุดท้ายนี้ อยากฝากถึงคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน อย่าเพิง่ เบือ่ งานประกันคุณภาพเลยนะคะ
ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะการประกันคุณภาพนัน้ มีอยูใ่ นวิถกี ารท�ำงานของพวกเราทุกคนอยูแ่ ล้ว ถ้าเราท�ำงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการวางแผน จัดเก็บข้อมูลตามระบบระเบียบ ทุกคนก็สามารถท�ำงานประกันคุณภาพ
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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ถ้าใครคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก
จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยากเพราะการท�ำงาน ไม่ว่า
จะเป็นงานประจ�ำในหน้าที่ หรือ งานที่ได้รับมอบ
หมาย ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับข้องและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ เพียงแต่เราไม่
ได้นำ� มาจัดท�ำให้เป็นกระบวนการ PDCA จึงคิดว่า
เป็นเรื่องที่ยาก และจุดเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ท�ำความ
เข้าใจ ก็คอื การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านของเรา
ในแต่ละวัน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ” อาจารย์รชั นียเ์ ล่าถึงงานประกันคุณภาพการศึกษาทีอ่ ยูร่ อบ
ตัวเราเสมอ และทิ้งท้ายเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานประกวดในปีต่อไปด้วยว่า
“ในปีต่อไป ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวจันทรเกษมทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่ง
จะเป็นอีกหนึง่ ก�ำลังใจในการท�ำงาน และเป็นความภาคภูมใิ จของทุกท่านในการท�ำงานต่อไปค่ะ”
มาพูดคุยกับผู้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ กันบ้างค่ะ คือ “พีภ่ ทั ” หรือ นางภัทราวรรณ ธัญธนาพงศ์
เจ้าหน้าที่ประจ�ำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพได้มปี ระสิทธิภาพ จะมาเล่าถึงการท�ำงานด้านประกันคุณภาพทีห่ ลาย ๆ คนอาจมองว่า
เป็นเรือ่ งทีย่ ากว่า
“สิ่งที่จะแนะน�ำ ถ้าใครคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยาก
เพราะการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นงานประจ�ำในหน้าที่ หรือ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ส่วนใหญ่จะเป็น
งานที่เกี่ยวกับข้องและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ เพียงแต่เราไม่ได้น�ำมาจัดท�ำให้เป็น
กระบวนการ PDCA จึงคิดว่าเป็นเรือ่ งทีย่ าก และจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะเรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจ ก็คอื การเรียนรู้
จากการปฏิบตั งิ านของเราในแต่ละวัน หรือ การด�ำเนินการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ แล้วน�ำเอกสารทีเ่ รารวบไว้มาคัดแยก หรือ มาจัดท�ำให้เป็นระบบ ก็ถอื ว่าเข้าสูก่ ระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทัง้ นี้ สามารถศึกษาคูม่ อื การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ตามเว็บไซต์ของส�ำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ จาก สกอ. หรือ จากเว็บไซต์ของหน่วยงานอืน่ ๆ
ท่านก็จะทราบว่าการประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชีม้ สี ว่ นเกีย่ วกับข้องกับการปฏิบตั งิ านของเราใน
แต่ละวัน”
“ตัวบ่งชีท้ รี่ บั ผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ทัง้ หมด จ�ำนวน ๗
ตัวบ่งชี้ที่ และก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมทุก
ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ซึ่งเราก็ด�ำเนินงานไปตามกระบวนการอย่างครบถ้วน”
พีภ่ ทั บอกถึงหน้าทีท่ ตี่ นเองรับผิดชอบ และบอกถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพในระดับต่าง ๆ

ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�ำงานได้อย่างน่า
สนใจและมีประโยชน์
“การประกั น คุ ณ ภาพมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
ตัวเราเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนว่าเป็นการ
ประเมินตัวเราเอง เพราะการประกันคุณภาพ
ฝึกให้เราท�ำงานเป็นระบบ เป็นกระบวนการ
ซึง่ ถ้าเราน�ำการปฏิบตั งิ านแต่ละวันมาเขียนให้
เป็นระบบ เป็นขัน้ เป็นตอน ก็คอื กระบวนการ
PDCA โดยการท�ำงานต้องมีการวางแผน แล้ว
ลงมือท�ำ และมีการตรวจสอบ ประเมินผล และ
น�ำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดขี นึ้ และการท�ำประกัน
คุณภาพยังสอดคล้องกับการประเมินขั้นเงิน
เดือน และประเมินต่อสัญญา เนือ่ งจากมีหวั ข้อ
ให้เลือกรายงานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ และสอดคล้อง
กับพันธกิจหลัก ของระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย”
“ดีใจค่ะทีไ่ ด้รบั รางวัลครัง้ นี้ คณะกรรมการ
มองเห็นในสิง่ ทีเ่ ราได้ทำ� ถือเป็นก�ำลังใจในการ
ท�ำงานให้แก่ตนเองต่อไป พร้อมทัง้ พัฒนางาน
ของตนเองมาจากการท�ำงานนีอ้ ย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบ ติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ
เชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวจันทรเกษมทุกท่าน
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีต่อไป ให้มอง
ว่านีเ้ ป็นเหมือนการท�ำงานประจ�ำของเรา ก็จะ
ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปค่ะ” พี่ภัท เล่าทิ้งท้าย
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การแข่งขันกีฬาเทา-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ ๑๖

ณ สนามกีฬามรภ.ราชภัฏจันทรเกษม เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา
มจษ. เปิดงานถนนวัฒนาธรรม
ต่อจากหน้า ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“ส�ำหรับผัดไทย แต่เดิมเรียก ก๋วยเตีย๋ วผัด
มีส่วนประกอบเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นที่รู้จัก
ของคนไทยและคนต่ า งชาติ เ ป็ น อย่ า งมาก
โดยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก
รัฐมนตรีในขณะนัน้ เป็นช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
ได้ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนหั น มานิ ย ม
รับประทานก๋วยเตี๋ยวแทนการบริโภคข้าวที่
มีราคาแพง เนื่องจากตอนนั้นเศรษฐกิจของ
ประเทศตกต�ำ่ ดังนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมงานจะได้ลองลิม้
ชิมรสผัดไทย อาหารขึ้นชื่อของไทยเรา ควบคู่
ไปกับการเรียนรูป้ ระวัติ ความเป็นมา ตลอดจน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย
พร้ อ มกั น นี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานยั ง สามารถ
แต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ ย วชมซุ ้ ม
สาธิ ตอาหารไทยคาว-หวาน และซุ้มสาธิต
มหกรรมอาหารเรื่องเส้น ๔ ภาค และสาธิต
อาหารประเภทเส้น ทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
www.chandra.ac.th

ทางวัฒนธรรมร่วมกันจัดแสดงอีกด้วย” ผอ.ส�ำนัก
ศิลปะฯ กล่าว
ผอ.ส�ำนักศิลปะฯ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน
เป็นทีน่ า่ ยินดี ทีไ่ ม่วา่ จะองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ
เอกชน หรื อ ประชาชนตื่ น ตั ว และหั น มาให้
ความสนใจศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้าน
ต่าง ๆ มากขึ้น แต่ส�ำหรับส�ำนักศิลปะฯ และ
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ก็ยัง
คงมุ่งมั่นท�ำงาน ด้านส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่อไป ซึ่งวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้
สร้างสรรค์ให้เข้ากับบริบทของคนไทย หาก
ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจแล้ว สิ่งเหล่า
นี้ก็จะคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
“ขอเชิ ญ ชวน คณาจารย์ บุ ค ลากร
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาร่วม
เรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญาไทย ใน
กิ จ กรรมงานถนนวั ฒ นธรรม“ ภู มิ ป ั ญ ญา
อาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย”
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้ ง แต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ผอ.ส�ำนัก
ศิลปะฯ กล่าว

จันทรเกษม จับมือมรภ.
ต่อจากหน้า ๑
ผูท้ มี่ าค้นคว้าหาข้อมูล ได้มที างเลือกทีแ่ ละเป็น
ประโยชน์มากกว่า และในเร็ว ๆ นี้ จะมีการ
จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการสืบค้นใน
ระบบ EDS เพื่อให้ชาวจันทรเกษมได้ทราบ
ถึงการจัดการในระบบ” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าวต่อว่า ระบบ EDS คือ
ระบบการสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดย
ใช้การสืบค้นแบบ Google Search ซึง่ ผลการ
สืบค้นจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูล ทีท่ าง
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่ ว ประเทศ ในเรื่ อ งของการสื บค้นข้อมูลที่
ต้องการซึง่ ฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
กับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
“การน�ำเอาระบบ EDS เข้ามาเป็นประโยชน์
มากในด้านการค้นคว้าข้อมูลการท�ำวิจยั ระดับ
อาจารย์ ส่วนนักศึกษาเป็นเรือ่ งของการศึกษา รวม
ไปถึงความคุม้ ค่าด้านงบประมาณทีล่ งทุนเพือ่ สร้าง
ความรู้ และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
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มจษ. รับมอบโล่ จากพลอากาศเอก ประจิณ จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่ผ่านมา

“การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ : วิจัยสร้างสรรค์ สร้างสรรค์วิจัย”
โดยนักศึกษาแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม

ณ เวนิส ช้อปปิ้ง พลาซ่า ถนนวัชรพล เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา
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ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม
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