“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ
เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป
เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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มจษ. ขานรับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมใจอนุรกั ษ์มรดกชาติ สวมใส่ผา้ ไทย

จั น ทรเกษม ตอบรั บ นโยบายกรมส่ ง เสริ ม ด้วยผ้าไทย-ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ มุ่งอนุรักษ์
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมใจแต่งกาย และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส�ำรวจการส่งเสริมการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถาบัน
ศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเน้นสวมใส่ชุดผ้าไทย ๑
วันต่อสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือมายังสถาบัน
การศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพืน้ เมืองโดย
พร้อมเพรียงกัน เป็นประจ�ำวันศุกร์
“มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส�ำคัญของการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด และถือ
เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านหนึ่ง ซึ่ง
๓ หน่วยงาน ตบเท้ารับรางวัล
ได้ด�ำเนินการทั้งในรูปแบบการมีส่วนร่วม จัด
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม รณรงค์ รวมถึงการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ในทุ ก วั น พุ ธ อี ก ด้ ว ย และให้ ก ารตอบรั บ กรม

ส่งเสริมวัฒนธรรมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมืองในวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน
ส� ำ หรั บ การแต่ ง กายด้ ว ยผ้ า ไทยทุ ก วั น พุ ธ ที่
มหาวิทยาลัยเคยก�ำหนดนัน้ และด�ำเนินการมากว่า
๓ ปีนั้น บุคลากรยังสามารถส่วมใส่ได้ตามปกติ
ให้ถือเป็นการสมัครใจ” รองอธิการบดีฯ กล่าว
รองอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันด้วย
การส่งเสริมจากรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม
ประกอบกับกระแสจากละครบุพเพสันนิวาสที่
ท�ำให้ประชาชนมีการตื่นตัวชื่นชอบในความเป็น
ไทยของตัวละคร จะเห็นได้วา่ ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย
การแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือชุดไทยไปท่องเทีย่ ว
สถานทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ ต้องบอกว่าได้รบั การตอบรับเป็น
อย่างดีจากทุกกลุม่ วัย ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี ทีจ่ ะ
ท�ำให้ความเป็นไทยสูส่ ายตาชาวต่างชาติมากยิง่ ขึน้
“ที่ผ่านมาค่านิยมตะวันตกต่างหลั่งไหลมาสู่
กลุ่มวัยรุ่นไทยมานาน ด้วยโอกาสความนิยมที่
ก�ำลังจะเกิดขึน้ นี้ วัยรุน่ ไทยหรือคนไทยทุกคน จะ
ได้กลับมาเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมภายในชาติของตนเอง
และเผยแพร่ความเป็นไทยของเราคืนสูช่ าติอนื่ ๆ
บ้าง” รองอธิการบดีฯ กล่าว

มนุษย์ฯ สร้างฝันให้เป็นจริง

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ รั บ ใช้
ชุ ม ชนและการบริ ก ารวิ ช าการ Human Plus
มนุษย์เพิ่มสุข “การใช้เวลาว่างของเด็กในชุมชน”
ซึ่ ง เกิ ด จากความร่ ว มมื อ กั น กั บ ทางคณะ ชุ ม ชน
พหลโยธิน ๓๒ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) เพือ่ ต้องการให้เยาวชนในชุมชนได้พฒ
ั นา
ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล และการมอบความรู้ จะต้องย้ายทีอ่ ยูเ่ ป็นเวลา ๖ เดือน กับโครงการบ้าน จิตใจ ผ่านกิจกรรมนันทนาการทีท่ างคณะจัดขึน้ ”
ด้านกีฬาฟุตบอล รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล น่าอยู่ ซึ่งทางชุมชนเกิดปัญหาอย่างนี้ ทางคณะ ผศ.สุกานดา กล่าว
จึงยืน่ มือเข้ามาดูแลชุมชนในเรือ่ งของการพัฒนา
ผศ.สุกานดา กล่าวต่อว่า การบริการ
กระชับมิตรระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา สารน้อย หัวหน้า
ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมครัง้ นีเ้ ป็นการจัดขึน้
เพื่อเยาวชนในชุมชน และเป็นความต้องการของ
เยาวชนในชุมชนพหลโยธิน ๓๒ ซึง่ ก่อนจัดกิจกรรม
ได้ มี ก ารส� ำ รวจความต้ อ งการของชุ ม ชนอย่ า ง
ละเอียด เพื่อท�ำเป็นโครงการวิจัย เพราะฉะนั้น
กิจกรรมครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยชุดของทางคณะ ซึ่ง
ในแต่ละผลงานวิจัยชุดจะมีกิจกรรมพิเศษที่แตก
ต่างกันออกไป
“ในปีที่ผ่านมาทางคณะได้มีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการขึ้น ในเรื่องของความปลอดภัยของ
ชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยในเรือ่ งของคุณภาพชีวติ
แต่ในปีนี้ทางคณะเน้นในเรื่องของสุขภาวะชุมชน ต้อนรับ : รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก
เพราะฉะนั้นสุขภาวะชุมชน สิ่งส�ำคัญก็คือเรื่อง กรมบริหารยาแผนโบราณจีน กระทรวงสาธารณสุข แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการแพทย์
ของจิตใจ เพราะกิจกรรมทีผ่ า่ นมาตรงกับวันทีช่ มุ ชน แพนจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการให้ชมุ ชน

๒
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การอ่านไม่เพียงหนังสือเท่านั้น ที่จะตอบ
สนองความรู้ ความต้องการของเหล่านักอ่าน
ยังรวมไปถึงนิตยสารด้วย วันนี้เรามีหนอน
หนังสืออีกหนึง่ ท่านทีห่ ลงใหลในการอ่านหลาก
หลายประเภท
“COMTODAY เป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์
ที่ เ สนอเรื่ อ งราวไอที ที่ ต อบสนองต่ อ การใช้
ชีวิตในยุคปัจจุบนั อ่านง่ายและน�ำไปใช้งานได้จริง
ขนาดของนิตยสารมีขนาดเล็ก ท�ำให้พกพา

สะดวก เหมาะกั บ กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไป จาก
การส�ำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อการ
อ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจ�ำปี
๒๕๕๑ ซึง่ จัดท�ำโดยสวนดุสติ โพล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความ
นิยมของนิตยสารคอมพิวเตอร์ ผลจากการ
ส� ำ รวจดั ง กล่ า วพบว่ า พฤติ ก รรมการอ่ า น
นิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประชาชน
ส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร COMTODAY มาก
ที่สุด และนึกถึง COMTODAY เป็นอันดับ
แรก” พี่ เ อก นายชวิ น ทร์ หลานดิ น ทองดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย เล่าถึงนิตยสารเล่มโปรดของ
ตนเองได้อย่างน่าสนใจและติดตาม ทั้งเล่าถึง
สาเหตุที่หลงใหลในนิตยสารเล่มนี้ และสิ่งที่
ได้รับจากหนังสือด้วยว่า
“ทีเ่ ลือกนิตยสารเล่มนี้ เพราะท�ำให้ทราบถึง
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการไอที เช่น
แนวคิดทางธุรกิจ ความเป็นมา บุคคลส�ำคัญใน
วงการไอที เกร็ดความรูต้ า่ ง ๆ เช่น ประวัตขิ อง
บริษัทกูเกิ้ลหรือแอปเปิ้ล ผู้เขียนมักจะเขียน
ให้หนังสือเหล่านี้อ่านง่าย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิคที่
เข้าใจยาก และอ่านเพลิดเพลิน
พีไ่ ด้รบั สาระด้านไอทีและเทคโนโลยี ทีจ่ ะ
ท�ำให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่าง
เข้ า ใจง่ า ยและน� ำ ไปใช้ ง านได้ จ ริ ง อั พ เดท
เทคโนโลยีใกล้ตัว พร้อมเทคนิคการใช้งานใน
แบบที่คุณคาดไม่ถึง สนุกอ่านได้ทุกคน”

พีไ่ ด้รบั สาระดา้ นไอทีและเทคโนโลยี
ที่จะท�ำให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วอย่างเข้าใจง่ายและน�ำไปใช้
งานได้จริง อัพเดทเทคโนโลยีใกล้ตวั
พร้อมเทคนิคการใช้งานในแบบที่
คุณคาดไม่ถึง สนุกอ่านได้ทุกคน
“นอกจากนิ ต ยสารเล่ ม นี้ แ ล้ ว ก็ ยั ง มี
หนั ง สื อ แนวที่ ชื่ น ชอบมาก ๆ อี ก แนวหนึ่ ง
คื อ นิ ต ยสารแนวศิ ล ปะและการออกแบบ
COMPUTER ARTS THAILAND ที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากส�ำนักพิมพ์ Future
Publishing ประเทศอังกฤษ โดยผสมผสาน
เนื้อหาที่เข้มข้น โดยรวบรวมแรงบันดาลใจ
บทสัมภาษณ์ ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตของดี
ไซเนอร์ในวงการดีไซน์ทั่วโลก” พี่เอก เล่าถึง
หนังสืออีกประเภทที่ตนเองก็ชื่นชอบเช่นกัน
และทิ้งท้ายถึงการอ่านด้วยว่า
“ทุกอย่างที่เราอ่าน จะเป็นการเพิ่มเติม
ความรู้ให้ตัวเราเองทั้งสิ้น ซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้
เลยว่า อาจจะต้องน�ำความรูเ้ หล่านัน้ ออกมาใช้
เมื่อไหร่ ยิ่งตัวเรามีความรู้มากแค่ไหน ก็จะยิ่ง
ท�ำให้ได้เปรียบมากขึน้ เมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหา
และความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งต่างกับสิ่งของหรือ
เงินทอง อาจถูกขโมยไปได้ แต่ความรูเ้ ป็นสิง่ ที่
ไม่มีใครสามารถเอาไปจากคุณไปได้”

เด็กหอ ระวัง!

ช่วงนี้... เพจข่าวจากโลกออนไลน์หลาย ๆ เพจ ต่างออกมาเตือนภัย และน�ำภาพเหตุการณ์โจรกรรมรถยนต์ จักรยานยนตร์ตามหอพักต่าง ๆ
มาให้ได้เป็นอุทาหรณ์ ซึ่งถือเป็นภัยใกล้ตัวกับน้อง ๆ ชาวจันทรเกษมที่ต้องอาศัยอยู่หอพัก ซึ่งต้องระมัดระวังตัวกันมากขึ้น เพื่อความปลอยภัย
เรามาดูกันค่ะว่าเขามีมาตรการรับมือป้องกันอย่างไรบ้าง มาฟังกันเลยค่ะ

นายเจนวิทย์ เหล่าดุษฎีกลุ (จัว๊ ะ)
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

ส�ำหรับผมก็จะไปซือ้ ทีล่ อ็ คล้อรถ ล็อคดิสเบรคส�ำหรับรถจักรยานยนต์มาใช้ครับ ซึงี่ เป็นการ
ป้องกันในเบื้องต้นได้ดีระดับหนึ่ง เเต่ด้วยรถของผมราคาไม่เเพงมากจึงไม่ค่อยมีความกังวล
เรือ่ งรถหายเท่าไหร่ ส�ำหรับใครทีม่ คี วามกังวล ผมแนะน�ำวิธนี เี้ พิม่ เข้าไปครับ คือ น�ำชิพ GPS
ให้ซ่อนติดไว้ในรถ หากรถหายเราจะสามารถหาได้ง่าย เเละท�ำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เองรู้สึก
เบาใจกับการระมัดระวังมิจฉาชีพมากขึ้นครับ

นางสาวกุลณัฐ สกุณี (กวาง)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

เบื้องต้นคงต้องเลือกหอพักที่ไม่เปลี่ยวจนเกินไป มีที่จอดรถไม่ลับตานัก มีหน่วยรักษาความปลอดภัยดูแลความ
เรียบร้อยอยูต่ ลอดเวลา ก็จะช่วยให้มจิ ฉาชีพไม่กล้าลงมือ ปัจจุบนั รถจักรยานยนต์แต่ละรุน่ ก็จะมีระบบป้องกันขโมยมา
ด้วย เราสามารถเลือกรุน่ ทีม่ เี ซฟตีใ้ นตัวก็จะดีคะ่ เช่น รถรุน่ แกรนด์ ฟีลาโน่มรี ะบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะทีส่ ง่ สัญญาณ
บอกต�ำแหน่งรถ และรถก็ไม่ได้ราคาสูงมากจนเป็นที่น่าห่วงมากเกินไปด้วยค่ะ
www.chandra.ac.th
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๓

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
		 สวัสดีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาตลอดจนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่าน ช่วงเวลานี้เป็นเวลาของการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นเวลาที่
นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา นักศึกษาที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกสหกิจศึกษา
จะเป็นช่วงเวลาของการได้รับประสบการณ์ชีวิตการท�ำงาน และเตรียมเข้าสู่โลกของ
การท�ำงานอย่างแท้จริง ขอให้ท่านได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้ให้ได้มากที่สุด
ส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องท�ำโครงงาน ศิลปะนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ จะเป็นช่วงเวลาที่ต้อง
ใช้ความพยายามและความอดทน เพื่อให้สาขาวิชายอมรับผลงานและผ่านตามเกณฑ์
ที่สาขาวิชาก�ำหนด ซึ่งจะท�ำให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากเนื้อหาวิชาอีกมากมาย
ขอเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ ทุ ก ท่ า นท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การยอมรับและชือ่ เสียงของแต่ละบุคคล ของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยของเราทุกคน
		 ผมขออนุญาตให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลดังนี้ ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศก�ำหนด
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญชวนนัก ศึก ษา อาจารย์ บุคลากรสมัครเป็น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
จิตอาสาท�ำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และเข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน
ที่จะจัดขึน้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งโดยพร้อมเพรียงกัน ๒) กิจกรรมพัฒนาท้องถิน่
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีโครงการต่อเนื่องตลอดปี ๒๕๖๑ โดยก�ำหนดให้วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันมงคลในการเริ่มต้นโครงการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการด�ำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัย
ประชาชน” “ออมสินยุวพัฒน์รกั ษ์ถนิ่ ” และ “พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ Startup และ SMEs” โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
ชุมชนให้มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเอง ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิด
ประสิทธิผลต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ฯลฯ
		 โครงการกิจกรรมที่ผมยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและสังคมเห็นถึงความส�ำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และมีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลือ่ นประเทศโดยเฉพาะ
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมจะได้ท�ำงานสนองคุณของแผ่นดินและเป็นโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท�ำงานภาคปฏิบัติ
ในพื้นที่จริงน�ำไปสู่การสร้างประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของนักศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันสร้างผลงานและร่วมภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพั ฒ นาประเทศและยกระดั บ ความอยู ่ ดี มี สุ ข ของพี่ น ้ อ งชาวไทยไปด้ ว ยกั น ช่ ว ยกั น สร้ า งชื่ อ เสี ย และเกี ย รติ ภู มิ ข องเรา
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คนของพระราชา”

www.chandra.ac.th
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๓ หน่วยงาน ตบเท้ารับรางวัล
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ธนพล

จันทร์กระจ่างฟ้า ฉบับนี้ยังคงอยู่กับควัน
หลงของผลงานที่ได้รับรางวัลด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๙ ซึง่ ในสัปดาห์นี้ จะมาพูดคุยกับเจ้าของ
รางวัล QA AWARD ในระดับของหลักสูตร
คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ที่สร้างสรรค์
ผลงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จน
ประสบผลส�ำเร็จ
เริ่มต้นกันที่เจ้าของรางวัลผลงานด้าน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดี เ ด่ น ประจ� ำ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ประเภทหน่ ว ยงาน
ระดั บ หลั ก สู ต ร กั บ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ธีร โชติ สั ต ตาคม ประธาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการเล่าให้ฟังถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท�ำประกันคุณภาพการศึกษาว่า
“การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ต่อหลักสูตรต่าง ๆ คณะ หน่วยงานต่าง ๆ
รวมไปถึงมหาวิทยาลัย ที่จะท�ำให้รับความรู้

ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ กฎ
เกณฑ์เงือ่ นไขต่าง ๆ, ขัน้ ตอนกระบวนการจัดท�ำ,
การขอรั บ การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้น และยังท�ำให้
ได้รู้จักวิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
การด�ำเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้
ได้เกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด และยังทราบถึง
ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใน

หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึง
สร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพของหลักสูตร
ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อั น ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ที่จะส่งบุตรหลาน
เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ”
“หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ จะมี เ ป้ า หมาย
และแนวทางในการด�ำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาคือ การมุ่งเน้นท�ำงานเป็น
ทีมโดยแบ่งคณาจารย์ในหลักสูตรให้ท�ำงาน

การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น งานที่ ห น่ ว ยงาน
หรือบุคลากรคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการท�ำงานด้านการประกัน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี คือเป็นตัวบ่งชี้ที่จะบอก
ถึ ง คุ ณ ภาพของการท� ำ งาน และยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง
จุดเด่น จุดด้อย เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการท�ำงาน
เพื่อให้การผลิตบัณฑิต และการด�ำเนินงานด้านการศึกษาออก
มาได้อย่างมีคุณภาพ

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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ร่ ว มกั น โดยยึ ด หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก และการ
ก� ำ หนดเป้ า หมายการท� ำ งานคื อ การรั ก ษา
ค่าระดับคะแนนรวมการประกันคุณภาพให้
เพิ่มขึ้น ๑๐% หรือคะแนนมีความใกล้เคียง
กั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา โดยพยายามปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ในองค์ประกอบที่ได้คะแนนต�่ำให้ได้เพิ่มขึ้น”
ผศ.ธีรโชติ เล่าให้ฟงั ถึงเป้าหมายและแนวทาง
การด�ำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรที่ว่า
นอกจากรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาดีเด่น ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภทหน่วยงานระดับหลักสูตร ยังมีผลงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประเภท
หน่วยงานระดับคณะ กับคณะวิทยาศาสตร์
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�ำนาจ สวัสดิ์
นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทีจ่ ะมาเล่าให้
ฟังถึงการท�ำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จนได้รบั รางวัลในการประกวดผลงานครัง้ นีว้ า่
“การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงาน
ที่หน่วยงานหรือบุคลากรคงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในการท� ำ งานด้ า นการประกั น การประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี คื อ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ จ ะ
บอกถึงคุณภาพของการท�ำงาน และยังเป็น
สิ่งที่จะสะท้อนถึงจุดเด่น จุดด้อย เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการในการท�ำงานเพื่อ
ให้การผลิตบัณฑิต และการด�ำเนินงานด้าน
การศึ ก ษาออกมาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ อยาก
จะฝากถึงทุกหน่วยงานได้ให้ความส�ำคัญกับ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะให้
ผลของคุณภาพของการศึกษา และการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานของทางหน่วยงานที่ก�ำหนดครับ”
“ส�ำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ให้ความส�ำคัญ
กับงานด้านการประกันคุณภาพทุกระดับจะ
เห็นได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์มีผู้ประเมินที่ขึ้น

ทะเบียนกับทางสกอ. ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ อยู่หลายท่าน นอกจากนี้ท่านคณบดียัง
เห็นความส�ำคัญของงานประกันคุณภาพโดย
ตั้งรองคณบดีหนึ่งท่านเพื่อมาดูแลงานด้าน
การประกันคุณภาพทั้งระดับคณะและระดับ
หลักสูตร รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดั บ คณะเพื่ อ ด� ำ เนิ น งานด้ า นการประกั น
คุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ รวม
ไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทัง้
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจกับงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา โดยมีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษาให้กบั
บุคคลากรทุกระดับ”
ปิดท้ายกับอีกหนึง่ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล
ในระดับหน่วยงานสนับสนุน ที่ตบเท้าเข้ารับ
รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาใน
ครัง้ นี้ กับรองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจติ ร
เนาวรัตน์สำ� นักประกันคุณภาพการศึกษา ทีจ่ ะ
มาบอกเล่ากับกระบวนการท�ำงานด้านประกัน
คุณภาพว่า
“กระบวนการท�ำงานของทางส�ำนักฯ มี
วัฒนธรรมองค์กร คือ “การท�ำงานเป็นทีม
(We are team)” ค�ำว่า “ทีม” ไม่ได้หมายถึง
แค่ภายในส�ำนักฯ เท่านั้น แต่ยังหมายความ
ถึงเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงานหรือบุคคลทั้ง
จากภายในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึง่ ทุกท่าน
ได้กรุณาให้ความร่วมมือกับส�ำนักฯ เป็นอย่าง
มาก ความร่วมมือและมิตรภาพที่มีให้ต่อกัน
มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้”
รศ.ดร.สันทนา บอกเล่าถึงกระบวนการท�ำงาน
ของหน่วยงาน
“ก่ อ นอื่ น ขอกล่ า วประโยคสั้ น ๆ ที่ ว ่ า
“สร้างคุณภาพ ด้วยการประกันคุณภาพ” ที่
พวกเราทุกคนถือปฏิบัติกันมา ทั้งระดับบุคคล
และภาพรวมของส�ำนักประกันคุณภาพการ

๕
กระบวนการท�ำงานของทาง
ส� ำ นั ก ฯ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
คือ “การท�ำงานเป็นทีม (We
are team)” ค�ำว่า “ทีม” ไม่ได้
หมายถึงแค่ภายในส�ำนักฯ เท่านัน้
แต่ยังหมายความถึงเครือข่าย
ทั้งระดับหน่วยงานหรือบุคคล
ทั้งจากภายในและนอกมหาวิทยา
ลัยฯ ซึง่ ทุกท่านได้กรุณาให้ความ
ร่วมมือกับส�ำนักฯ เป็นอย่างมาก
ความร่วมมือและมิตรภาพที่มีให้
ต่อกัน มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่า
รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้

ศึ ก ษา กล่ า วคื อ การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
บุคคล เป็นการที่ทุกคนในส�ำนักฯ ได้ทบทวน
ผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง ด้วยการประเมิน
ตนเอง รู้จุดบกพร่องของตนเอง และพัฒนา
ตนเองให้ดขี นึ้ ส่วนการประกันคุณภาพในภาพ
รวมของส�ำนักฯ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของส� ำ นั ก ฯ ทั้ ง ในมุ ม มองของปั จ จั ย น� ำเข้ า
(Input) กระบวนการบริหารจัดการ (Process)
และผลงานของส� ำ นั ก ฯ (Output) เพื่ อ ให้
ทราบจุดบกพร่องในมุมมองต่าง ๆ พร้อมแก้ไข
สิ่งเหล่านั้น ให้ส�ำนักฯ เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง” รศ.ดร.สันทนา เล่าถึงเหตุผลที่ทาง
ส�ำนักฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้
www.chandra.ac.th

๖

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจำ�วันที่ ๑๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มจษ. ขานรับกรมส่งเสริมวัฒนาธรรม
ต่อจากหน้า ๑

มนุษย์ฯ สร้างฝันให้เป็นจริง
ต่อจากหน้า ๑

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่ออีกว่า หลังจาก
ที่ได้ประกาศขอความร่วมมือในการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ก็ได้รับเสียงตอบรับ
เป็นอย่างดี บุคลากรทุกท่านพร้อมทีจ่ ะสวมใส่
และน�ำชุดไทยแต่ละแบบที่ตนเองมีมาสวมใส่
นอกจากเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาของผ้าไทยแล้ว ยังถือเป็นการที่
บุคลากรได้เรียนรูด้ า้ นการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ในแต่ละแบบได้ถูกต้องด้วย” รองอธิการบดีฯ
“ทีผ่ า่ นมาหลายคนอาจมองว่า การใส่ผา้ ไทย
ท�ำให้ดูล้าสมัย แต่ปัจุบันนั้นสามารถน�ำมา
ประยุกต์สวมใส่ได้ทุกโอกาส มีการตัดเย็บที่
ประณีต ใส่แล้วไม่เชย คนรุน่ ใหม่ หรือบุคลากร
ก็สามารถน�ำมาสวมใส่ได้ ทั้งยังท�ำให้มีความรู้
ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเกีย่ วกับผ้าไทยมาก
ขึ้นด้วย” รองอธิการบดีฯ กล่าว
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมส่งเสริม
สืบสานความเป็นไทย ด้วยแต่งกายด้วยผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมือง เป็นประจ�ำทุกวันศุกร์

วิชาการของทางคณะได้ยึดถือพระราโชบาย
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ว่า
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จะต้ อ งพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ของตนเองเพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และรวมไปถึงการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ
เป็นการพัฒนาท้องถิน่ และยังเป็นการย�ำ้ เตือน
ถึงพันธกิจที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัยด้านการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
“กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ต รงกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
คณะในหัวข้อของการใช้เวลาว่างของเยาวชน
ซึ่ ง เยาวชนในชุ ม ชนนั้ น ต้ อ งการที่ จ ะเล่ น
ฟุตบอลในสนามหญ้าจริง ซึ่งเด็ก ๆ เยาวชน
ได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลในสนามที่เป็นปูน และ
เด็ก ๆ มีความฝันทีว่ า่ อยากจะลองเล่นฟุตบอล
บนสนามหญ้าจริง ดังนั้นทางคณะจึงต้องการ
ที่จะท�ำฝันของเยาวชนในชุมชนให้เป็นจริง”
ผศ.สุกานดา กล่าว

ผศ.สุกานดา กล่าวต่อว่า ทางคณะด�ำเนิน
งานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ซึง่ เป็นภารกิจ
หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ภารกิ จ หนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยทางคณะได้กำ� หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพือ่ ลง
ส�ำรวจชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนใน
เขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการของมหาวิทยาลัย โดยได้รบั
ความร่วมมือจากคณาจารย์ แต่ละสาขาวิชา
บุคลากรทั้งภายในคณะ และนอกเหนือคณะ
ในการด�ำเนินโครงการ เพื่อน�ำศาสตร์ความรู้
สู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อน�ำไปพัฒนาตนเองและ
ชุมชนโดยรวม เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
“ในปีนี้ทางคณะยังได้รับความร่วมมือจาก
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ในเรือ่ ง
การสนับสนุนน�ำ้ ดืม่ เสือ้ ผ้า มาแจกให้แก่ผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมทีผ่ า่ นมา และทีส่ ำ� คัญทางคณะได้
ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวกับทาง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) เรื่อง
ของการเข้ามาช่วยเหลือการวางแผนด�ำเนิน
งานการบริการวิชาการของคณะสูช่ มุ ชน และ
เยาวชนที่จะสร้างความฝันให้เพิม่ ขึน้ เพื่อเกิด
เป็นแรงกระตุน้ เยาวชนให้มศี กั ยภาพทีด่ ตี อ่ ไป
ของประเทศไทยอีกด้วย” ผศ.สุกานดา กล่าว

พิธีการลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหา
และใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ณ ห้องประชุมวิทยสภา ๑ ชัน้ ๗ อาคารส�ำนักวิทยบริการ เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา
www.chandra.ac.th
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พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรครบรอบ ปีที่ ๑๒

ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(Boot Camp) ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
Regional English Training Center รุ่นที่ ๑๖

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา
www.chandra.ac.th
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ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจำ�วันที่ ๑๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

