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ธนบุรีวันนี้
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แสดงวิสัยทัศน์

เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดให้ผู้เข้า
รับการสรรหาให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ได้ แ สดง
วิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯและ
ประชาคม ซึง่ มีผสู้ มัครและได้รบั การเสนอ
ชือ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอธิการบดี จ�ำนวน 6 คน
ดังรายนามต่อไปนี้
ผ ศ . ด ร . ท อ ง เ จื อ เ ขี ย ด ท อ ง
ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม ผศ.ดร.ยุวลักษณ์
เวชวิทยาขลัง นายฟ้าประทาน เติมขุนทด
อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น และ ผศ.ดร.นิภา
พงศ์วิรัตน์ แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมตอบค�ำถาม
โดยมี คุณส�ำราญ ถาวรายุศม์ เป็นประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชัน้ 8

บทบรรณาธิ ก าร
Editor’s Talk

พิกุลจัน ฉบับประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นช่วงเวลาในการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ พร้อมทั้งจัดการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว
ในเดือนเดียวกันก็มีการจัดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งอธิการบดี ได้แสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯและประชาคม
โปรดติดตามได้ในเล่ม พร้อมกับกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ วิพากย์ SAR 17 และบทความ
ที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน
พิกุลจันขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานส�ำหรับกิจกรรมข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ หากท่านมีข้อเสนอแนะ ติชม เรายินดีรับฟัง สามารถส่งมาได้ที่
e-mail: pr_dru@hotmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวารสารพิกุลจันของ
เราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
อาจารย์สุทธิชัย  ฉายเพชรากร
บรรณาธิการ
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พิเศษ

Special Column

ลักษณะแมวที่

“ทาสแมว”ควรรู้
ผู้เขียน : อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ

ปัจจุบัน มีผู้คนชอบเลี้ยงแมวเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว รักและเอาใจใส่เสมือน
เป็นลูกของตนเอง ในแวดวงของคนรักแมว ก็ท�ำให้เกิดค�ำศัพท์ว่า “ทูนหัวของบ่าว” บ้าง
“ทาสแมว” บ้าง
ผู้เขียนได้ต�ำราดูลักษณะแมวของวัดอนงคาราม ซึ่งมีความส�ำคัญ คือ เป็นพื้นที่ใกล้
นิวาสสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ หรือสมเด็จย่า พระราชมารดาของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในต�ำรับวัดอนงคารามนี้ ได้กล่าวถึงแมวไทยว่ามีอยู่ 23 ประเภท ทีใ่ ห้คณ
ุ 17 ชนิด
ได้แก่ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ มาเลศ โกญจา แซมเสวตร เก้าแต้ม รัตนก�ำพล นิลจักร มุลิลา
อานม้า ปัดเสวตร กระจอก สิงหเสพย์ การเวก จตุบท วิลาศ นิลรัตน์ ซึ่งมีบทประพันธ์เป็น
กาพย์ฉบังว่า..
“แมวเอกท่านกล่าวโดยหมาย ต�ำราบรรยาย
ในรูปพรรณพรรณนา
กายด�ำเด่นพักตร์โสภา
สองหูบาทา
ท้ายหลังแลหางมีสี
เก้าแห่งใสเหมือนส�ำลี
เนตรดังมณี
มรกตเปรียบนัยนา
ส�ำเนียงไพเราะสหัสนา
เป็นที่เมตตา
แก่ฝูงมนุษย์หญิงชาย
แม้นใครได้เลี้ยงโดยหมาย
จักได้เป็นนาย
ผู้ใหญ่เลื่อนที่ฐานา
ศฤงคารบริวารโภคา
ทรัพย์สินจักมา เนืองเนืองบริบูรณ์พูนมี” ฯลฯ
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ส่วนแมวให้โทษมี 6 ชนิด ได้แก่ ทุพลเสพ พรรณพยัคฆ์ หิณโทษ กอบเพลิง
เหน็บเสนียด และปีศาจ มีลักษณะตามค�ำประพันธ์ว่า..
   “แมวชั่วมีมากเหลือตรา ลายดั่งพยัคฆา กินลูกแลออกลูกตาย
ด่างแดงหางดอกฉิบหาย
หางขอดขาวลาย ท้ายด่างให้เร่งปล่อยเสีย”
นอกเหนือจากต�ำราดูลกั ษณะแมวของวัดอนงคาราม แล้วคนไทยยังมีความเชือ่
ในเรื่องแมวในลักษณะอื่น ๆ อีก เช่น แมวตาเพชร แมวด�ำ แม้แต่ในพิธีเกิดของคน
ไทยก็ยังมีความเชื่อในเรื่องแมวว่าจะท�ำให้เด็กรู้อยู่ คือไม่ไปไหนไกลบ้าน แมวจึงเป็น
เพือ่ นของเด็กเล็กในสมัยก่อนของไทย ตัวนางเอกในวรรณคดีของไทยคือ นางสุวญ
ิ ชา
ที่มีนางพระพี่เลี้ยงเป็นแมว ซึ่งนางแมวนี้มีบทบาทและวาทะเผ็ดคม ดังนี้
   ครั้นถึงแถวทิมริมประตู
แกล้งหยุดดูคนทั้งซ้ายขวา
พอแลสบพบภักตร์พระราชา
นางวิฬาร์หัวร่ององัน
แล้วท�ำเสียงแห้งแหบแสบคอ
พูดพ้อเปรียบเปรยเย้ยหยัน
นี่ฤาภูมินทร์ปิ่นเหมันตร์
โอ๊ยไม่ทันเห็นเลยประหลาดนัก
แต่แรกคิดว่าใครหาไหนหนอ
เออมิรู้หม่อมพ่อเจ้าท่อนสัก
ข้าแปลกหน้าไปไม่ได้ทัก
ยังมืดมลมัวนักมาท�ำไม
อันผู้หญิงสิงหฬคนแสนร้าย
มาติดตามความอายไปเสียไหน
ฤาเอาอายขายฝากไว้กับใคร
จึงอุส่าห์มาได้จะใคร่รู้
นางแมวเหน็บไชยเชษฐ์อย่างเจ็บแสบว่าหูเบาหลังเชือ่ ว่า นางสุวญ
ิ ชาคลอดลูก
เป็นท่อนไม้ เคยว่าไม่ดขี บั ไล่ไสส่งแล้วไยจึงบากหน้ามาตามง้อนางสุวญ
ิ ชาเล่า ถ้าเป็น
มนุษย์อย่างเรา ๆ ถูกค่อนขอดด้วยคนกันเองคงไม่เท่าไรแต่นถี่ กู สัตว์หน้าขนเหน็บแนม
ประชดประชัน ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ก็ควรรักอย่างมีสติ หากมากเกินพอดีอาจ
ถูกหาว่าขาดสติจนกลายเป็นทาสในยุคที่ไม่มีทาส

แถวที่ 1  แมวศุภลักษณ์, แมวอานม้า, แมวกระจอก, แมวเก้าแต้ม, แมววิลาศ
แถวที่ 2  แมววิเชียรมาศ, แมวจตุบท, แมวปัดเสวตร, แมวมาเลศ, แมวนิลรัตน์, แมวรัตนก�ำพล
แถวที่ 3  แมวมุลิลา, แมวนิลจักร, แมวแซมเสวตร, แมวสิงหเสพย์, แมวการเวก, แมวโกญจา
พิกุลจัน
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ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSS news

วิพากษ์ SAR 17

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ
การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
23 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความ
เข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ 
คณบดีเป็นประธานเปิดงาน และได้เชิญ คุณสมโชค ฤทธิ์จ�ำรูญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางการท�ำประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาและระดับคณะ

อภิปรายเรื่อง “วัฒนธรรมสงกรานต์
ปีใหม่ไทย มรธ. ในอดีต”
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น�ำโดย
ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ  พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมวางพวงมาลัยถวาย
สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลพระภูมเิ จ้าที่ เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่ไทย
โดยในช่วงเช้าเป็นพิธลี ะแบ ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร 6 ชัน้ 1 จากนัน้ เป็นพิธถี วาย
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ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป จากวัดบุปผาราม
วรวิ ห าร ในการนี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผศ.อารี ย ์ วชิ ร วราการ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมพิธีถวาย
สังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ในช่วงบ่าย เป็นการจัดอภิปรายเสวนา เรื่อง “วัฒนธรรม
สงกรานต์ปีใหม่ไทย มรธ. ในอดีต” โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ผศ.จิราภรณ์ มาตังคะ
ผศ.ฉลวย บุญประเสริฐ และอาจารย์เชิด ศศิภัทรกุล มาเล่า
ประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสงกรานต์ในอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSS news

ประชุมติดตามความก้าวหน้า
SAR 17
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น�ำโดย ผศ.ดร.ธญวรรณ
ก๋าค�ำ คณบดี และทีมบริหาร จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ SAR17 โดยมีบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
องค์ประกอบให้ทราบโดยทั่วกัน

คณบดีเข้าร่วมอบรม
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ คณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อบรมเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษากฎหมาย
เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2560 หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง
การเตรียมความพร้อมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากฎหมาย ชั้นปีที่ 4
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมปลูกฝังค่านิยม
และคุณธรรมให้แก่บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ  คณบดี ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรแก่
บัณฑิต

ทัศนศึกษา ณ สวนสยาม
เมื่ อ วั น ที่ 17 เมษายน 2560 โครงการอบรมเฉพาะ
กิ จ ภาษาและวั ฒ นธรรมไทยส� ำ หรั บ ชาวต่ า งประเทศ จั ด
กิจกรรมพาผู้เข้าอบรมจาก Hainan College of Foreign
Studies ทัศนศึกษา ณ สวนสยาม โดยได้รับความอนุเคราะห์
การเข้าชมจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี และ
คุณสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ผู ้ เ ข้ า อบรมได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประเพณี
สงกรานต์ของไทย วิถีชีวิตไดโนเสาร์ และได้รับความสนุกสนาน
จากเครื่องเล่นต่างๆ
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ข่าวครุศาสคร์
Educ news

อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ รุ่นที่ 8
คณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ยิม้ สกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดโครงการ
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุน่ ที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-5 และ 7 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยด�ำเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�ำนาญการ
พิเศษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับการติดตามประเมินผล
กระบวนการผลิตบัณฑิต
เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2560 คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รั บ การติ ด ตาม
ประเมินผลกระบวนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยคณะอนุกรรมการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน และต้อนรับคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุม 1021 อาคาร
อ�ำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
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ข่าววิทยาการจัดการ
MS news

SAR 17
คณะวิ ท ยาการจั ด การ น� ำ โดย อาจารย์ ดร.ภั ท รา สุ ข ะสุ ค นธ์ คณบดี
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
การท�ำรายงานประเมินตนเอง ประจ�ำปีการศึกษา 2559 (SAR 17) เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการท�ำรายงานประเมินตนเอง และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานของคณะ ระหว่าง
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ เซ็นทาราคิวรีสอร์ท จังหวัดระยอง

วิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3
ชั้น 4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

วิพากษ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณาจารย์ทเี่ กีย่ วข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3
ชั้น 4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
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ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ST news

สัมมนาบทบาทนักศึกษา
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมการท�ำดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การท� ำ ดอกไม้ จั น ทน์ ”
ให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู ้ ส นใจทั่ ว ไป โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก อาจารย์ จั ก รพั น ธุ ์
รูปงาม อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ และคุณฉัตรชัย วิไลวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต

โครงการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ตามสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานตาม
สุขภาวะ ณ ห้องประชุม 1712 อาคาร 1 ชั้น 7 เพื่อมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และการให้บริการที่ดี มีวิทยากร
รับเชิญ คือ คุณพงศกร อุปทอง และคุณพีรยศ วังใน
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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น� ำ คณาจารย์ แ ละสโมสร
นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ร่วมสัมมนาในโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย
เพือ่ สร้างความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั ดิ า้ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สัมมนาผู้น�ำนักศึกษา

ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จั ด โครงการ
สัมมนาผู้น�ำนักศึกษาและความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่สโมสรนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้น�ำ  และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึง
มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 12
พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ
ณ บ้านริมน�้ำสวนเกษตร อัมพวา และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

ข่าวศูนย์/ส�ำนัก/สถาบัน
What we did?

ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น�ำโดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์
เสารยะวิเศษ ผู้อ�ำนวยการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริ บ้านกรูด อาเคเดีย
รีสอร์ทแอนด์สปา อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบุคลากรได้มีส่วน
ร่วมระดมสมองและแสดงความคิดเห็น พร้อมจะน�ำแผนทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการด�ำเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

วิพากษ์ SAR 17
เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ “พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง และ
วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR 17” ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น
5 โดยมีคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
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