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l พิกุลจัน

บทบรรณาธิ ก าร
Editor’s Talk

พิ กุ ล จั น ฉบั บ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 เริ่ ม ด้ ว ยภาพปกสี เป็ น ภาพโบสถ์
ซางตาครู้ส ซึ่งมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นศูนย์รวมความ
ศรัทธาของชาวคริสต์ นับตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วม
ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน ติดตามได้
ภายในฉบับ พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด ในโอกาสที่
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ�ำปี 2559 จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ต้องขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ
พิกุลจันขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานส�ำหรับกิจกรรมข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ หากท่านมีข้อเสนอแนะ ติชม เรายินดีรับฟัง สามารถส่งมาได้ที่
e-mail : pr_dru@hotmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวารสารพิกุลจันของ
เราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
อาจารย์สุทธิชัย  ฉายเพชรากร
บรรณาธิการ
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ปรัชญา (Philosophy) : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ธ�ำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
คติพจน์ (Motto) : สิกฺขมยปัญฺญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา
อัตลักษณ์ (Identity) : ก้าวทันโลก บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
อัตลักษณ์นักศึกษา : มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

ธนบุรีวันนี้
DRU Today

ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี
ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�ำโดย รศ.ดร.วิไล  
ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี ร่วมกับ ชุมชนกะดีจีน ให้การต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน
ย่านกะดีจีน อาทิ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) พิพิธภัณฑ์
บ้านกุฎีจีน วัดประยุรวงศาวาส เพื่อเข้าพบผู้น�ำศาสนสถาน ตรวจเยี่ยมผลการ
ด�ำเนินงาน และสร้างขวัญก�ำลังใจแก่เครือข่ายชุมชน

ร่วมออกก�ำลังกาย
เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2560 ผศ.ดร.ยุ ว ลั ก ษณ์
เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี น�ำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ออกก�ำลังกาย
เพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาพอนามัยที่แ ข็งแรง การออกก�ำลังกาย
ครั้งนี้มีทั้งการสอนวัดชีพจร การฝึกโยคะ และการเต้นแอโรบิค
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและความร่วมมือ
ที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 1 ชั้น 2
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เลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด�ำเนินให้
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ลงคะแนนเลือกตั้ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่
เวลา 9.00 – 15.30 น. ผลการลงคะแนนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คือ อาจารย์ ดร.เชษฐา  
ทรัพย์เย็น พิกุลจันขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSS news

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (SAR 17)
ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคาร 2 ชัน้ 14 เพือ่ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถน�ำความรูด้ า้ นประกันคุณภาพไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมี ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สามท่านคือ ผศ.ดร.สมหมาย มหาบรรพต ประธาน
ผศ.ดร.อรพิน ศิรสิ มั พันธ์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินยั ธร วิชยั ดิษฐ์ กรรมการและ
เลขานุการ

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 (SAR 17) ระหว่างวันที่ 2 - 23 มิถุนายน
2560 เพื่อให้สาขาวิชาต่างๆ สามารถน�ำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปปรับปรุง
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสาขาวิชาที่เข้ารับ
การประเมินทั้งสิ้น 13 สาขาวิชา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ 
คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์ ได้เข้าร่วมฟังการประเมินในครั้งนี้
พิกุลจัน
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ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSS news

เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี
และการแสดง ครั้งที่ 7

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง น�ำโดย อาจารย์ชนิดา
จันทร์งาม และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาจ�ำนวน 20 คน เข้าร่วม
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และมหกรรมศิลปะดนตรีและ
การแสดง ครัง้ ที่ 7 “CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2017” ระหว่างวันที่ 15 - 16
มิถนุ ายน 2560 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (โรงละครใหญ่) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ซึง่ ทางหลักสูตรได้จดั ชุดการแสดงชือ่ ชุด “คอนลงข่วง”
โดยการแสดงได้รบั ค�ำชืน่ ชม พร้อมประกาศนียบัตรขอบคุณจากเจ้าภาพ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและ
นาฏศิลป์อาเซียน
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อาจารย์สนุ นั ทา เกตุเหล็ก  อาจารย์ณฐั พร เพ็ชรเรือง และอาจารย์อมั พร ใจเด็จ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน
2560 ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ครูดนตรีไทย และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านดนตรี-นาฏศิลป์จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ อาทิ
ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคนิคด้านดนตรี และทักษะการแสดง รวมทัง้ น�ำความรูไ้ ปถ่ายทอด
สูเ่ ด็กและเยาวชนให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ ประชาคมอาเซียน  

ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSS news

อบรมการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม
อาคาร 1 ชั้น 15 โดยมี อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พีรพัศ โห้ถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง และดร.ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์ จากส�ำนักงาน
เลขาธิการผู้แทนราษฎร บรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

สิงห์อาสารวมพลัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร อาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชาการจัดการชุมชน น�ำนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา เข้าร่วมโครงการ
“สิงห์อาสารวมพลัง ก�ำจัดผักตบชวาและขยะ เพื่อป้องกันอุทกภัย” โดยร่วมกัน
ก�ำจัดผักตบชวาและขยะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของปัญหาอุทกภัย และรณรงค์ให้
ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการสะสมผักตบชวาใน
ล�ำคลอง ณ ชุมชนวัดบางขัน จังหวัดปทุมธานี
พิกุลจัน
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ข่าววิทยาการจัดการ
MS news

ลงนามความร่วมมือผู้ประกอบการตัวน้อย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.ภัทรา
สุขะสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียน
สวนอนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ เพื่อจัดท�ำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิน่ “ผูป้ ระกอบการตัวน้อย” ซึง่ คณะวิทยาการจัดการเป็นพีเ่ ลีย้ งในการช่วยเหลือ
ส่งเสริมและปูพนื้ ฐาน เพือ่ ยกระดับการศึกษา รวมถึงพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดทักษะชีวติ ใน
การท�ำงาน ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็น
ประธานในพิธเี ปิด ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ธญวรรณ
ก๋าค�ำ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์
และผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการท�ำบันทึกข้อตกลง
ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการ
จัดการประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 1 “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี” โดยความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ST news

แสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีแก่
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
ด้านผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการมุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การวิจัย และการศึกษา
ด้านการฝึกหัดครูของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนแผนงาน
และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว คณบดี พร้อม
ด้วยคณาจารย์ และบุคลากร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การทบทวนแผนงาน
และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไอธารา
รีสอร์ท แอนด์สปา หาดเจ้าส�ำราญ จังหวัดเพชรบุรี
พิกุลจัน
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ข่าวศูนย์/ส�ำนัก/สถาบัน
What we did?

7 สี จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้
จันทร์แก้วนพเก้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนา
นักศึกษา น�ำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “7 สี จิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์แก้วนพเก้า” จัดโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อใช้ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ สตูดิโอ 1 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

เผยแพร่นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย

ศู น ย์ บ ่ ม เพาะเพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และวิ ส าหกิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี จั ด งานเผยแพร่ น วั ต กรรม
ภูมิปัญญาไทย “ผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย
ที่มีชื่อเสียงระดับ OTOP ของเมืองไทย” และร่วม Workshop
โดยวิทยากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะทาง ระหว่างวันที่ 10 - 18
มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมอนุรักษ์และรักษาผลิตภัณฑ์ศิลปะ
หัตถกรรม โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการ
แทนอธิการบดี เข้าร่วมชมงาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชั้น 5
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การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด�ำเนินการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: เทคนิค
การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factors โดยมี
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 2122-2124 อาคาร 2 ชั้น 12

ข่าวสมุทรปราการ
DRU SP. news

ให้การต้อนรับโรงพยาบาลรามาธิบดี
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบุคลากรสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ ทีไ่ ด้มาร่วมประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นด้านต่างๆ อาทิ การเตรียมความ
พร้อมในการเฝ้ารับเสด็จในพิธเี ปิดสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ การรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
รวมทั้งการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการบริหารจัดการหอพัก อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

อบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากร
เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2560 กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา
จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันในยุคประชาคมอาเซียน โดยมี อาจารย์วิลดา ศรีทองกุล
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอ�ำนวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
พิกุลจัน
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