
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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ในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการเสริม
สร้างบรรยากาศศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น ในวิถี
ชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน
ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนของชาติ
ทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการสบืทอดความเป็นไทย
ให้คงอยู่ต่อไป

โครงการอนุรั กษ ์มรดกไทย งานถนน
วัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
ส�าหรับงานถนนวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๑ ภาย
ใต้ชือ่งาน “ภมูปัิญญาอาหาร จันทรเกษมสบืสาน 
ประกวดผัดไทย” โดยร่วมกับ สภาวัฒนธรรม
กรงุเทพมหานคร สภาวฒันธรรมเขตจตจัุกร  กรม
ส่งเสรมิวฒันธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมจัดข้ึน” 
อาจารย์กุลชไม กล่าว

ผอ.ส�านักศิลปะฯ กล่าวต่อว่า ภายในงานพบ
กบัการประกวดแข่งขนัผดัไทยเลิศรส ซ่ึงจะมกีลุ่ม
เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๓๐-๔๐ กลุ่ม กลุ่ม
ละ ๓ คน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องท�าผัดไทยทั้ง
สูตรโบราณและผัดไทยสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการ
สบืสานและต่อยอดให้อาหารไทยเป็นทีรู่จ้กัอย่าง
แพร่หลาย ส�าหรบัเกณฑ์การตดัสนิพจิารณาจาก
ความสะอาด รสชาติ การจัดตกแต่ง โดยคณะ
กรรมการผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหารไทยและผดัไทย

ผูช้นะเลศิจะได้รบัถ้วยรางวลัและเกียรตบิตัร
จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม รองชนะเลิศ
อนัดบั ๑ และ ๒  ได้รบัถ้วยรางวลัและเกยีรตบิตัร
จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและอธิบดีกรมส่ง
เสริมวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีรางวัลขวัญใจ
จันทรเกษม ซึ่งคะแนนจะมาจากตัวแทนหน่วย
งานต่าง ๆ  ชมิและให้คะแนน โดยได้รบัถ้วยรางวลั 
และเกียรตบิตัรจากอธกิารบดี 

การน�าและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการร่วมกันเผยแพร่สื่อสิ่ง
พมิพ์ ในรปูแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-book) 
และระบบห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ เพือ่ให้นกัศกึษา 
หรอืผูส้นใจสามารถเข้าถงึข้อมลูได้หลายช่องทาง
ด้วยความสะดวกรวดเรว็ และมปีระสิทธภิาพ 

 “หลังจากการลงนามความร่วมมือในคร้ังนี้ 
ส�านกัวทิยบรกิารฯ จะเผยแพร่ให้ชาวจนัทรเกษม
ทราบว่า ได้ด�าเนนิการน�าทรพัยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบใหม่มาใช้ และยังถือได้ว่า
เป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นกัศกึษา หรอื

ส�านักวิทยบริการฯ โดยห้องสมุด จัดโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือสรรหาและใช้งานทรัพยากรทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูล
ออนไลน์ (Online Database) กับประธานเครอืข่าย 
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ และผู้อ�านวยการ
ส�านกัวทิยบรกิารฯ จากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 
ผู ้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า โครงการนีส้�านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัย
ราชภฏัทัว่ประเทศ ลงนามความร่วมมอื ในด้านของ

ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ วัฒนธรรม
ด้านการแต่งกาย ภาษา ดนตร ีศลิปะ และอาหาร 
โดยเฉพาะวฒันธรรมด้านอาหารของไทยนัน้ มมีา
แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นที่รู้จักและ
โด่งดังไปทั่วโลก 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตระหนัก
ถึงความส�าคัญในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การสืบทอด การอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลป-
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเป็นส่วนหนึ่ง

มจษ. เปดิงานถนนวฒันธรรม ครัง้ที ่๔
เชญิ ชม ชมิ ประกวดผดัไทย ชงิถว้ย รมต.

จนัทรเกษม จบัมอืมรภ.ท่ัวประเทศ
ร่วมพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด

มหาวิทยาลัย โดยส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ เชิญชวนบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชน ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและพบกับการประกวดแข่งขันผัดไทย 
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม
ซุ้มอาหารไทยคาว หวาน ปลูกจิตส�านึก ความรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อาจารย์กุลชไม สบืฟัก ผูอ้�านวยการส�านกัศลิปะ
และวัฒนธรรม กล่าวว่า วัฒนธรรมไทย ประกอบ

รับรางวัล : ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ และ ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ 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
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ฤดูสอบ มาแล้ว!!!
 ฤดกูาลสอบปลายภาคเร่ิมต้นข้ึนแล้ว น้อง ๆ  หลายคนก็จนิตนาการกนัได้ไม่ยากเลยว่าชวีติจะต้องตืน่มาอ่านหนงัสอื อ่านหนงัสอื อ่านหนงัสอื 
และการจัดการกับวิธีไหนที่จะท�าให้จ�าต�าราเรียนได้ขึ้นใจที่สุด เราลองมาฟังหนุ่ม สาว ชาวจันทรเกษม ที่จะมาบอกเคล็ดลับในการอ่านหนังสือ
สอบกันครับ

นางสาวนนัทกาญจน์ สทุธิธางกรู (พลอย)
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
 ส�าหรับพลอย จะเลือกติววิชาที่เราไม่ค่อยจะมั่นใจก่อนเลยค่ะ หรือเราคิดว่าท�าไม่ได้
เป็นล�าดับแรกค่ะ ทบทวนจนกว่าจะท�าได้คล่อง ส่วนวิชาที่เราม่ันใจว่าท�าได้แน่นอน ก็จะไม่
ประมาท จะน�าส่ิงท่ีอาจารย์สอนในห้องเรียน ต้องกลับมาทบทวนอีกทีจนท�าได้คล่องเหมือน
กัน ซึ่งจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีในแต่ละวันในการอ่านหนังสือด้วยนะค่ะ เพราะอย่างน้อยก็จะ
ได้จ�าตัวหนังสือที่อ่านได้ด้วย

“หนังสือเล่มนี้ มีเสน่ห์ท่ีเต็มไปด้วยค�ำว่ำ
มิตรภำพ ไม่ว่ำจะระหว่ำงคนหรือสัตว์แต่จะ
แสดงให้เห็นถึงควำมรัก ควำมเอำใจใส่ ซึ่งกัน
และกัน รวมไปถึงกำรเล่ำเร่ืองรำวท่ีท�ำให้เรำ
ได้สัมผัสถึงบรรยำกำศและกล่ินอำยในโรงนำ 
ซึ่งเป็นสถำนที่ในกำรด�ำเนินชีวิตของตัวละคร
หลักในหนังสือเล่มนี้” ประโยคแรกที่ นางสาว
พมิพศิา สหะวรกลุศกัด์ิ หรือเนเน่ นกัวิชาการ
โสตทัศนศึกษา พูดถึงหนังสือเล่มโปรด

“หนังสือที่อ่ำนอยู่เป็นประจ�ำเล่มน้ี คือ
หนังสือที่มีชื่อว่ำ ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพ่ือนรัก 
เป็นหนังสือในหมวดหมู่วรรณกรรมเยำวชน 
ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ในหนังสือเล่มน้ีได้สอนให้

เด็ก ๆ ได้เข้ำใจในธรรมชำติของชีวิตกำรเกิด 
แก่ เจ็บ ตำย เรื่องของห่วงโซ่อำหำร และวิถี
ชวีติน่ำ ๆ  ของเหล่ำสรรพสตัว์โดยให้ชำร์ลอ็ตต์ 
ผู้เฉลียดฉลำด ค่อย ๆ สอนเจ้ำหมูน้อยผู้ใส
บริสุทธ์ิด่ังเด็ก ๆ ที่ก�ำลังอ่ำนหนังสือเล่มนี้” 
เนเน่ เล่าถงึหนงัสอืเล่มโปรดทีอ่่านเป็นประจ�า 
และเกริ่นน�าถึงหนังสือเล่มนี้ พร้อมทั้งบอกถึง
เนื้อหาที่อยู่ภายในเล่มว่า

“หนังสอืเล่มนีม้เีนือ้หำทีเ่ป็นเรือ่งรำวของ
มิตรภำพที่ดีระหว่ำง ลูกหมูกับแมงมุมยักษ์ ใน
โรงนำแห่งหนึ่ง พร้อมกับเหล่ำสัตว์อีกหลำย
ชนิดในโรงนำ และยังเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับ
แมงมุมชื่อ ชำร์ล็อตต์ ซึ่งได้ช่วยชีวิตลูกหมูตัว
หน่ึง ซ่ึงถูกเลี้ยงเพื่อน�ำมำฆ่ำเป็นอำหำร โดย
กำรชักใย แต่ในที่สุดก็รอดพ้นจำกกำรถูกฆ่ำ
ในท่ีสุด จึงเกิดเป็นมิตรภำพที่ดีจำกสัตว์ต่ำง
สำยพันธุ์” 

“ทีเ่ลอืกหนงัสอืเล่มนีม้ำอ่ำน เกดิจำกเป็น
หนงัสอืทีน่่ำสนใจและน่ำตดิตำม ซึง่ตอนแรก ๆ 
นึกว่ำเป็นแค่หนังสือที่เล่ำเร่ืองรำวของสัตว์
ต่ำง ๆ แต่พอได้หยิบมำอ่ำนเป็นประจ�ำเร่ิม
รู้สึกสนุก น่ำติดตำม และอยำกรู้ถึงบทสรุป
ของเหล่ำสัตว์ต่ำง ๆ ว่ำจะเป็นอย่ำงไร พอ
อ่ำนหนังสือเล่มนี้จบจึงเกิดเป็นควำมประทับ
ใจในหนงัสอืเล่มนี”้ เนเน่ เล่าให้ฟังถึงการเลอืก
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านเป็นประจ�า

“หลังจำกกำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้ได้น�ำมำ
ปรบัใช้ ทัง้ด้ำนกำรท�ำงำนและด้ำนกำรใช้ชวีติ 
ก็จะน�ำมำปรับใช้ในด้ำนเพื่อน เพรำะในกำร
ท�ำงำนหรือชวีิตเรำกต็อ้งพบเจอคนทีค่อยชว่ย

เหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เมือ่เรำมปัีญหำหรอื
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ก็จะมีเพ่ือนที่คอยรับ
ฟังปัญหำเรำ และช่วยกันแก้ไขปัญหำ” เนเน่ 
บอกถึงการน�าความรู้จากการอ่านหนังสือเล่ม
นี้มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต พร้อมเล่าให้ฟัง
ถึงเคล็ดไม่ลับของการอ่านหนังสือตัวเองว่า

“กลเม็ดในกำรอ่ำนหนังสือคือ ก่อนอ่ำน
ให้เรำจ�ำไว้เสมอว่ำ กำรอ่ำนหนังสือคือช่วง
เวลำที่เรำจะได้ฝึกบริหำรสมองของตัวเอง ซึ่ง
หนังสือแต่ละประเภทมีประโยชน์ที่แตกต่ำง
กัน อ่ำนแล้วท�ำให้ได้เติบโตทำงควำมคิด สติ
ปัญญำ และรับรู้อีกหลำยเรื่อง ประโยชน์ของ
หนังสือมีเยอะแยะมำกมำย หรือจะคิดว่ำกำร
อ่ำนหนังสือเป็นกำรซือ้ประสบกำรณ์กย่็อมได้”

การอ่านหนังสือคือช่วงเวลาที่เรา
จะได้ฝึกบริหารสมองของตัวเอง ซ่ึง
หนังสือแต่ละประเภทมีประโยชน์ท่ีแตก
ต่างกัน อ่านแล้วท�าให้ได้เติบโตทางความ
คิด สติปัญญา และรับรู้อีกหลายเรื่อง 
ประโยชน์ของหนังสือมีเยอะแยะมากมาย 
หรือจะคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นการซื้อ
ประสบการณ์ก็ย่อมได้

นายเฉลิมพล เดชะดี (มด) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ในส่วนตัวผม จะกินให้อิ่ม พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วก็หาช่วงเวลาที่เงียบ ๆ อ่านหนังสือเพื่อพร้อมในการสอบ  
โดยเฉพาะช่วงเวลา ๒๑.๐๐-๐๓.๐๐ น. หรอื เวลา ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น. เพราะผมจะต้องท�างานด้วย จงึต้องเลอืกเวลาในการอ่าน 
ในช่วงนี ้จะน�าเอาเลคเชอร์ทีจ่ดในห้องเรยีนตอนอาจารย์สอนมาอ่าน อ่านเสรจ็กม็าทบทวนในหนงัสือโดยจบัประเดน็ 
จับสาระส�าคัญให้ได้แล้วก็จ�า สุดท้ายสรุปจากที่อ่านในหนังสืออีกรอบ
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ผศ.ดร. สุภาพร  ตันติสันติสม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

องค์กรภาครัฐ  มิฉะนั้นจะกลายเป็นกบโดนต้ม  ดังนั้น ทุกคนในทุกระดับขององค์กรต้องยอมรับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน และ 
พร้อมเพรียงกันท่ีจะช่วยกันต้านทานปัญหาที่เกิดขึ้นและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยสรรพก�าลังทั้งกาย ใจ  
สติปัญญา และสัมมาทิฏฐิ ของทุกคน 

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

  ผ่านปีใหม่ ๒๕๖๑ มาแล้ว ๔ เดือนอย่างรวดเร็ว จนมาถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐ นักศึกษาปีสุดท้ายก็ก�าลังจะจบเป็นบัณฑิตและเตรียมตัวเข้าสู่การท�างาน  
ในขณะท่ีทุกคนต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกทุก ๆ ด้าน ที่ท�าให ้
ทุกคนต้องมีการปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดได้ นั่นหมายถึงองค์กรก็ต้องอยู่รอดก่อน 
มิฉะนั้น ก็ไม่อาจต้านทานแรงปัญหาอุปสรรคที่ถาโถมมาสู่เราทุกคน อันเป็นเหตุ
ที่เกิดจากคนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมขาดสมดุล หรือเทคโนโลยี ที่มนุษย์
สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้สังคมโลกที่ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกเวลา
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหน ท�าให้รูปแบบการด�ารงชีวิต การศึกษา การท�างาน 
ฯลฯ เปลีย่นโฉมไปอย่างพลิกฝ่ามอื  หากเรายงัไม่ยอมรบัและพร้อมทีจ่ะปรบัเปลีย่น 
วธิคีดิ วธิที�างาน และรูปแบบการท�างานแล้ว องค์กรกอ็าจเป็นเพียงต�านานให้กล่าว
ถงึภายหลงัเท่านัน้ นัน่หมายถงึการไม่สามารถอยูร่อดได้ภายใต้บรบิททีเ่ปลีย่นแปลง
  แม้ว่าการเปลีย่นแปลงใด ๆ  ต้องใช้เวลาเหมอืนในอดีตทีป่รากฏในประวติัศาสตร์  
แต่ปัจจุบัน การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปไม่อาจ
ใช้เวลานานเช่นนั้นได้ เนื่องจาก สภาพการแข่งขันของทุกองค์กรทั้งโลก ภายใต ้
การพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ทั้งกับอุตสาหกรรมและบริการทุกรูปแบบ ได้กลาย
เป็นข้อจ�ากัดที่ท�าให้เราไม่สามารถรักษาสถานภาพอยู่เฉยๆ ได้ แม้ว่าเราจะเป็น
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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 : บุญเกียรติ ชีระภ�กร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

จารุวรรณ

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ถ้าเราเดินไปในเส้นทางที่
เราวางแผนไว้ จะท�าให้งาน
ของสาขา คณะนั้นเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หาก
เจอปัญหาหรืออุปสรรค เรา
ก็มีกระบวนการแก้ไข โดยแก้ไข
ปัญหาทีเ่กดิข้ึนได้อย่างต่อเนือ่ง 
และเกิดการพัฒนางา่นนั้น ๆ 
ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

๒ บคุลากร รบัรางวลัดเีด่น

การท�างานนั้นจะด�าเนินงานให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพเป็นรูปธรรม ต้องเกิด
การพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ต้องขึ้นอยู่กับการ
วางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ ล�าดับ
ความส�าคัญ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะก้าวสู่ความ
ส�าเรจ็ในชิน้งานนัน้ ๆ  

สัปดาห์นี้ มาพูดคุยกับ ๒ บุคลากรคนเก่ง  
ที่ได้รับรางวลัผลงานด้านประกนัคณุภาพการ
ศึกษาดีเด่น ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ประเภทบคุคล  
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ QA 
AWARD ในวนัประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏจนัทรเกษม ครัง้ที ่6 CRU QA Day 6  
“๙ สู ่แนวปฏิบัติท่ีดีด้วยศาสตร์พระราชา”  
ณ ห้องประชมุจนัทร์ประภสัสร์ ชัน้ ๕ อาคาร
ส�านักงานอธิการบดี

เร่ิมต้นกันท่ี อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์ 
อาจารย์ประจ�าสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
เจ้าของรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภท
บุคคล สายวิชาการ เล่าให้ฟังถึงรางวัลท่ี
ตนเองได้รับว่า 

“รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับรำงวัลนี้ อย่ำงน้อยงำนที่เรำท�ำ ผู้บริหำร หน่วยงำนต่ำง ๆ เห็นควำม
ส�ำคัญ ให้โอกำสเรำได้ส่งงำนเข้ำประกวดจำกกำรที่เรำท�ำหน้ำที่ตรงนี้อย่ำงเต็มที่ และอยำกที่
จะพัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพในดีขึ้นเรื่อย ๆ  ค่ะ”

“ขอขอบคณุควำมร่วมมอืจำกทกุ ๆ  ฝ่ำยด้วยค่ะ เพรำะงำนประกนัคณุภำพนัน้ไม่สำมำรถท�ำ
คนเดียวได้ถ้ำปรำศจำกควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ที่ช่วยกันผลักดันอำจำรย์แต่ละท่ำน ผลักดัน
คณะ ร่วมไปถึงเจ้ำหน้ำทีภ่ำยในคณะด้วย ถอืว่ำมส่ีวนส�ำคญัมำกทีใ่ห้ผลประกันคณุภำพนัน้ออก
มำดีมีคุณภำพ ขอบคุณคณำจำรย์บุคลำกรในคณะศึกษำศำสตร์ทุกท่ำนค่ะ” อาจารย์รัชนีย์ เล่า
ถึงการท�างานที่ต้องร่วมมือร่วมใจและการผลักดันจากคณะผู้บริหารที่เห็นความส�าคัญของงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษา และยงัเล่าถงึกระบวนการท�างานด้านประกนัคณุภาพการศกึษาด้วยว่า

“กระบวนกำรท�ำงำนในส่วนของหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ PDCA “P” คือ 
“Plan” กำรวำงแผน “D” คือ “Do” กำรปฏิบัติ  “C” คือ “Check” กำรตรวจสอบ และ “A” คือ 
“Act” กำรด�ำเนินกำรให้เหมำะสม ซึ่งหลักกำรปฏิบัติด้วย PDCA นั้นสำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับ
กำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรท่ีเรำวำงแผนงำนก่อนลงมือปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ท�ำให้เรำมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน เมื่อมี 
เป้ำหมำยที่ชัดเจนแล้ว ท�ำให้เรำรู้ว่ำท�ำงำนไปเพื่ออะไร เรำต้องกำรอะไรจำกกำรปฏิบัติงำนชิ้น
น้ัน ๆ ถ้ำเรำเดินไปในเส้นทำงที่เรำวำงแผนไว้ จะท�ำให้งำนของสำขำ คณะนั้นเกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง หำกเจอปัญหำหรืออุปสรรค เรำก็มีกระบวนกำรแก้ไข โดยแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ได้อย่ำงต่อเนื่อง และเกิดกำรพัฒนำงำ่นนั้น ๆ  ได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด” 

“สดุท้ำยนี ้อยำกฝำกถงึคณำจำรย์ บคุลำกรทกุท่ำน อย่ำเพิง่เบ่ืองำนประกนัคณุภำพเลยนะคะ 
เพรำะกำรประกนัคณุภำพน้ันมอียูใ่นวิถกีำรท�ำงำนของพวกเรำทกุคนอยูแ่ล้ว ถ้ำเรำท�ำงำนอย่ำง
ต่อเนือ่ง มกีำรวำงแผน จดัเกบ็ข้อมลูตำมระบบระเบยีบ ทกุคนกส็ำมำรถท�ำงำนประกนัคุณภำพ

th
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ถ้าใครคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก  
จริง ๆ  แล้วไม่ใช่เรื่องยากเพราะการท�างาน ไม่ว่า
จะเป็นงานประจ�าในหน้าที่ หรือ งานที่ได้รับมอบ
หมาย ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับข้องและ
สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพ เพยีงแต่เราไม่
ได้น�ามาจดัท�าให้เป็นกระบวนการ PDCA จงึคดิว่า
เป็นเรื่องที่ยาก และจุดเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ท�าความ
เข้าใจ กค็อืการเรียนรูจ้ากการปฏบิตังิานของเรา 
ในแต่ละวัน 

กำรศกึษำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพค่ะ” อาจารย์รชันย์ีเล่าถึงงานประกนัคุณภาพการศกึษาท่ีอยูร่อบ
ตัวเราเสมอ และทิ้งท้ายเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานประกวดในปีต่อไปด้วยว่า

“ในปีต่อไป ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชำวจันทรเกษมทุกท่ำนร่วมส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด ซึ่ง
จะเป็นอกีหนึง่ก�ำลงัใจในกำรท�ำงำน และเป็นควำมภำคภมูใิจของทกุท่ำนในกำรท�ำงำนต่อไปค่ะ”

มาพูดคุยกับผู้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ประเภทบคุคล สายสนบัสนุนวชิาการ กนับ้างค่ะ คอื “พีภ่ทั” หรือ นางภทัราวรรณ ธญัธนาพงศ์ 
เจ้าหน้าที่ประจ�าสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนางานด้านประกัน
คณุภาพได้มปีระสทิธภิาพ จะมาเล่าถึงการท�างานด้านประกันคณุภาพทีห่ลาย ๆ คนอาจมองว่า
เป็นเรือ่งทีย่ากว่า 

“สิ่งที่จะแนะน�ำ ถ้ำใครคิดว่ำกำรประกันคุณภำพเป็นเรื่องที่ยำก จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยำก
เพรำะกำรท�ำงำน ไม่ว่ำจะเป็นงำนประจ�ำในหน้ำที ่หรอื งำนทีไ่ด้รบัมอบหมำย ส่วนใหญ่จะเป็น
งำนที่เกี่ยวกับข้องและสอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพ เพียงแต่เรำไม่ได้น�ำมำจัดท�ำให้เป็น 
กระบวนกำร PDCA จงึคดิว่ำเป็นเรือ่งทีย่ำก และจดุเริม่ต้นทีจ่ะเรยีนรูท้�ำควำมเข้ำใจ กค็อืกำรเรยีนรู้
จำกกำรปฏบิตังิำนของเรำในแต่ละวนั หรอื กำรด�ำเนินกำรจดักจิกรรม ต่ำง ๆ  และเข้ำร่วมกจิกรรม
ต่ำง ๆ  แล้วน�ำเอกสำรท่ีเรำรวบไว้มำคดัแยก หรอื มำจดัท�ำให้เป็นระบบ กถ็อืว่ำเข้ำสูก่ระบวนกำร
ประกันคณุภำพกำรศกึษำ 

ท้ังนี ้สำมำรถศกึษำคูม่อืกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ได้ตำมเวบ็ไซต์ของส�ำนกัประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ มหำวทิยำลัยรำชภฏัจนัทรเกษม หรอื จำก สกอ. หรือ จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนอืน่ ๆ 
ท่ำนกจ็ะทรำบว่ำกำรประกนัคณุภำพแต่ละตวับ่งชีม้ส่ีวนเกีย่วกบัข้องกบักำรปฏบิตังิำนของเรำใน
แต่ละวนั”

“ตวับ่งชีท้ีร่บัผดิชอบด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ คณะวทิยำศำสตร์ ทัง้หมด จ�ำนวน ๗  
ตัวบ่งชี้ที่ และก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ซึ่งเรำก็ด�ำเนินงำนไปตำมกระบวนกำรอย่ำงครบถ้วน”  
พีภั่ท บอกถงึหน้าทีท่ีต่นเองรบัผิดชอบ และบอกถึงความส�าคญัของการประกนัคณุภาพในระดบัต่าง ๆ 

ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�างานได้อย่างน่า
สนใจและมปีระโยชน์

“กำรประกันคุณภำพมีควำมส�ำคัญต่อ 
ตวัเรำเป็นอย่ำงมำก เปรยีบเสมอืนว่ำเป็นกำร
ประเมินตัวเรำเอง เพรำะกำรประกันคุณภำพ
ฝึกให้เรำท�ำงำนเป็นระบบ เป็นกระบวนกำร 
ซึง่ถ้ำเรำน�ำกำรปฏบิตังิำนแต่ละวนัมำเขยีนให้
เป็นระบบ เป็นขัน้ เป็นตอน กค็อื กระบวนกำร 
PDCA โดยกำรท�ำงำนต้องมกีำรวำงแผน แล้ว
ลงมอืท�ำ และมกีำรตรวจสอบ ประเมินผล และ
น�ำไปปรบัปรงุพฒันำให้ดขีึน้ และกำรท�ำประกัน
คุณภำพยังสอดคล้องกับกำรประเมินข้ันเงิน
เดอืน และประเมนิต่อสญัญำ  เนือ่งจำกมหีวัข้อ
ให้เลือกรำยงำนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ และสอดคล้อง
กับพันธกิจหลัก ของระดับคณะ และระดับ
มหำวิทยำลยั” 

“ดใีจค่ะทีไ่ด้รบัรำงวลัคร้ังนี ้คณะกรรมกำร
มองเหน็ในสิง่ทีเ่รำได้ท�ำ ถอืเป็นก�ำลังใจในกำร
ท�ำงำนให้แก่ตนเองต่อไป พร้อมทัง้พฒันำงำน
ของตนเองมำจำกกำรท�ำงำนนีอ้ย่ำงเป็นระบบ 
ตรวจสอบ ตดิตำมอย่ำงสม�ำ่เสมอ

เชิญชวนเพื่อน ๆ ชำวจันทรเกษมทุกท่ำน
ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดในปีต่อไป ให้มอง
ว่ำนีเ้ป็นเหมอืนกำรท�ำงำนประจ�ำของเรำ ก็จะ
ไม่ใช่เรื่องที่ยำกอีกต่อไปค่ะ” พี่ภัท เล่าทิ้งท้าย
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๖

ต่อจากหน้า ๑

มจษ. เปิดงานถนนวัฒนาธรรม

ต่อจากหน้า ๑

จันทรเกษม จับมือมรภ.

การแข่งขันกีฬาเทา-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ ๑๖

ณ สนามกฬีามรภ.ราชภฏัจนัทรเกษม เมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม ทีผ่่านมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 “ส�าหรบัผดัไทย แต่เดมิเรยีก ก๋วยเตีย๋วผดั  

มีส่วนประกอบเป็นเส้นก๋วยเต๋ียว เป็นท่ีรู้จัก
ของคนไทยและคนต่างชาติเป็นอย่างมาก 
โดยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายก
รฐัมนตรีในขณะน้ัน เป็นช่วงสงครามโลกครัง้ที ่๒  
ได ้มีการรณรงค์ให ้ประชาชนหันมานิยม 
รับประทานก๋วยเตี๋ยวแทนการบริโภคข้าวท่ี
มีราคาแพง เนื่องจากตอนน้ันเศรษฐกิจของ
ประเทศตกต�า่ ดงัน้ันผูเ้ข้าร่วมงานจะได้ลองล้ิม
ชิมรสผัดไทย อาหารขึ้นชื่อของไทยเรา ควบคู่
ไปกบัการเรยีนรูป้ระวติั ความเป็นมา ตลอดจน
วัฒนธรรมต่าง ๆ  ของไทย

พร้อมกันนี้ ผู ้ เข ้าร ่วมงานยังสามารถ
แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เที่ยวชมซุ ้ม
สาธิตอาหารไทยคาว-หวาน และซุ ้มสาธิต
มหกรรมอาหารเรื่องเส้น ๔ ภาค และสาธิต
อาหารประเภทเส้น ทีห่น่วยงานต่าง ๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวฒันธรรมร่วมกันจดัแสดงอกีด้วย” ผอ.ส�านกั
ศิลปะฯ กล่าว

ผอ.ส�านักศิลปะฯ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน
เป็นทีน่่ายนิด ีทีไ่ม่ว่าจะองค์กร หน่วยงาน ภาครฐั 
เอกชน หรือประชาชนตื่นตัวและหันมาให้
ความสนใจศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้าน
ต่าง ๆ มากข้ึน แต่ส�าหรับส�านักศิลปะฯ และ
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ก็ยัง
คงมุ่งมั่นท�างาน ด้านส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่อไป ซึ่งวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้
สร้างสรรค์ให้เข้ากับบริบทของคนไทย หาก
ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจแล้ว สิ่งเหล่า
นี้ก็จะคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

“ขอเชิญชวน คณาจารย ์  บุคลากร 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาร่วม
เรียนรู ้วัฒนธรรมและภูมิป ัญญาไทย ใน
กิจกรรมงานถนนวัฒนธรรม“ ภูมิป ัญญา
อาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย” 
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกฬีาในร่ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ผอ.ส�านัก
ศิลปะฯ กล่าว

ผูท้ีม่าค้นคว้าหาข้อมลู ได้มทีางเลอืกทีแ่ละเป็น
ประโยชน์มากกว่า และในเร็ว ๆ นี้ จะมีการ
จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการสืบค้นใน
ระบบ EDS เพื่อให้ชาวจันทรเกษมได้ทราบ
ถึงการจัดการในระบบ” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว

ผศ.เกียรตพิงษ์ กล่าวต่อว่า ระบบ EDS คือ
ระบบการสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว โดย
ใช้การสบืค้นแบบ Google Search ซึง่ผลการ
สบืค้นจะรวบรวมข้อมลูจากทกุฐานข้อมลู ทีท่าง
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ในเร่ืองของการสืบค้นข้อมูลที่
ต้องการซ่ึงฐานข้อมลูดงักล่าวจะเป็นประโยชน์
กับอาจารย์ นกัศกึษา นกัวจิยั ของมหาวิทยาลยั 

 “การน�าเอาระบบ EDS เข้ามาเป็นประโยชน์
มากในด้านการค้นคว้าข้อมลูการท�าวิจัยระดับ
อาจารย์ ส่วนนกัศกึษาเป็นเรือ่งของการศกึษา รวม
ไปถึงความคุม้ค่าด้านงบประมาณทีล่งทนุเพือ่สร้าง
ความรู ้และตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ” ผศ.เกยีรติพงษ์ กล่าว



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๔ ประจำ�วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภ�คม ๒๕๖๑

www.chandra.ac.th

“การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ : วิจัยสร้างสรรค์ สร้างสรรค์วิจัย”
โดยนักศึกษาแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม

มจษ. รับมอบโล่ จากพลอากาศเอก ประจิณ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี  
ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่ผ่านมา

ณ เวนิส ช้อปปิ้ง พลาซ่า ถนนวัชรพล เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ท่ีผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
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 ณ  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา


