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กรกฎาคม 2560

บทบรรณาธิ ก าร
Editor’s Talk

พิกุลจันฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประสบผลส�ำเร็จดั่งใจหวัง
ขณะเดียวกันวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 69
มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
ต่อไป พิกุลจันได้น�ำภาพบรรยากาศมาฝากเช่นเคย พร้อมกันนี้ขอน�ำเสนอเรื่องราว
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยเฉพาะโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ
การใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข รวมถึงรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
พิกุลจันขอขอบคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานส�ำหรับกิจกรรมข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ หากท่านมีขอ้ เสนอแนะ ติชม เรายินดีรบั ฟัง สามารถส่งมาได้ที่ e-mail
: pr_dru@hotmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวารสารพิกุลจันของเราให้ดี
ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
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
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8 กรกฎาคม
วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 69
เมื่ อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ธนบุ รี จั ด งานครบรอบวัน คล้ายวัน สถาปนา มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏธนบุรี ปีที่ 69 โดยมี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายก
สภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษา
ราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี น�ำคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จ
พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช และพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เพื่ อ
ความเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต่อมา
เป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
9 รูป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 จาก
นั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ซึ่งภายในงานมี
แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมมากมาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน และสมาคมศิษย์เก่า ทั้ ง นี้ เ ป็ น การสื่อ
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่นอันดีและความมีคณ
ุ ภาพของ
มหาวิทยาลัยที่มีมายาวนานกว่า 69 ปี
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่ได้
ศึกษาและเข้าใจการใช้ชวี ติ อยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข รวมถึงรับทราบข้อมูล
เกีย่ วกับมหาวิทยาลัย ซึง่ ผูแ้ ทนแต่ละหน่วยงานแนะน�ำระบบการเรียนการสอน และ
การให้บริการ จากนัน้ เป็นพิธมี อบเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้กบั นักศึกษาใหม่
ซึ่งถือปฏิบัติกันมาทุกปี โดยมี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประธาน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ
60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ประสานความร่วมมือ

เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรรี ว่ มกับส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดประชุมความร่วมมือโครงการโรงเรียนสองภาษา และโครงการภาษา
อังกฤษเพือ่ ทักษะชีวติ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถสือ่ สารฟัง
พูด อ่านเขียน อย่างมัน่ ใจและได้ตามมาตรฐาน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปราชญ์กลั ยาณ์
อาคาร 3 ชัน้ 5
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ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HSS news

นิทรรศการ “ฟอร์ม จัด”

หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จั ด โครงการแสดง
ผลงานนิ ท รรศการ โครงการพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใต้ชื่อ “ฟอร์ม จัด” ณ ศูนย์การค้า
ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ
เผยแพร่ผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ในการนีไ้ ด้รบั เกียรติ
จาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าค�ำ 
คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณเสาวนีย์ ลัทธะทานันท์
ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เข้าร่วมชม
ผลงานด้วย ซึ่งพิธีเปิดโครงการได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการแสดง จัดชุดการแสดง “Opening Art &
Design” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงชัน้ ปีที่ 4

กฤษฎีกาสัญจร
เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
นิติศาสตรบัณฑิต ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ในโครงการ “กฤษฎีกาสัญจร” โดยวิทยากรจากส�ำนักงานร่วม
บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในด้านการจัดท�ำกฎหมาย และการให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมาย ในการนีไ้ ด้
รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี
เป็ น ประธานกล่ า วต้ อ นรั บ ที ม วิ ท ยากร ณ ห้ อ งประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ
อาคาร 2 ชั้น 8

อบรมระบบเสียงภาษาจีน
รับมอบทุนการศึกษา

เมื่ อ วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2560 นางสาวปภั ส รา วรรณวงษ์
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ได้
รับมอบทุนการศึกษาปี 2560 ระดับอุดมศึกษา จากวัดหงส์รตั นารามราชวรวิหาร
พิกุลจันขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยอาจารย์อามีนะฮ์
เบ็ญสะอาด อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบเสียงภาษาจีนเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงภาษาจีนและศัพท์อักษรภาษาจีน
ณ ห้องเรียน 2122 อาคาร 2 ชั้น 12

พิกุลจัน

l5

ข่าววิทยาการจัดการ
MS news

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะวิ ท ยาการจั ด การ จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ� ำ
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มกั บ การใช้ ชี วิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษา
ราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์
คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

อบรมศัพท์ภาษาอังกฤษด้านโลจิสติกส์

เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการอบรม
ความรู้และค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ด้านโลจิสติกส์ โดยมี อาจารย์ ดร.จิระพงค์
เรืองกุน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ และอาจารย์รวีธนัทณ์ วโรตม์สุพรรณ เป็นวิทยากร
ในการบรรยาย ณ ห้ อ งประชุ ม 50 ปี ราชภั ฏ อาคาร 1 ชั้ น 15 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏธนบุรี อนึ่งวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอ�ำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
วิทยากร โดย คุณธนาศักดิ์ เสนค�ำ และคุณจิรัฏฐ์ ตันสถิรานันท์
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ข่าวศูนย์/ส�ำนัก/สถาบัน
What we did?

รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ

เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จัดให้มีการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 1/2560
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2 โดยมีกำ� หนด
เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
อนึง่ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกำ� หนดการ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2/2560 เรียนเฉพาะ
วันอาทิตย์ (เฉพาะบางสาขาวิชา) ทั้งกรุงเทพมหานคร และ
สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน อาคาร 6 ชัน้ 1

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.ยุ ว ลั ก ษณ์ เวชวิ ท ยาขลั ง
รักษาราชการแทนอธิการบดี น�ำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

อบรมบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กลุม่ พัฒนาระบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทีเ่ ข้าปฏิบตั ิ
งานใหม่ จ�ำนวน 58 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถนุ ายน 2560 ณ มูลนิธสิ วนธรรม
ศรีปทุม อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมโดยรวม อาทิ การบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง ราชภัฏธนบุรี กับวัฒนธรรมองค์กรแห่งความยัง่ ยืน โดย ผศ.อารีย์ วชิรวราการ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การบรรยาย เรือ่ ง นโยบายทีส่ ำ� คัญ และ
บทบาทหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
รักษาราชการแทนอธิการบดี และการอภิปรายทักษะฟังด้วยดียอ่ มเกิดปัญญา เพือ่
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส�ำหรับบุคลากรในองค์กร โดยวิทยากร พระฉัตรชัย  
ติกขปญโญ และพระมหาวิชาญ สุวชิ าโน เพือ่ ให้บคุ ลากรทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ านใหม่ได้
รับความรู้ และเข้าใจในระเบียบข้อบังคับแล้วสามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหน่วยงาน

ประชุมแนวทางการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ
2560 โดยมี คุณจิรายุ พลับสวาท ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงาน
คลังและพัสดุ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมนพมาศ
อาคาร 3 ชั้น 5

พิกุลจัน
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ถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดย ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี และรักษาราชการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดขบวนแห่
เทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เพือ่ สืบสานและ
เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย อาทิ วัดบุปผารามวรวิหาร และวัดประดิษฐาราม
โดยมี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ
ปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2560 กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ภ าคปกติ
ปี การศึ กษา 2560 เข้ารั บ การตรวจสุขภาพ ณ โรงอาหาร
อาคาร 1 และ โรงอาหาร อาคาร 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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SAR 17 : ส�ำนักงานอธิการบดี

เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2560 ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ธนบุ รี รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในส� ำ นั ก งาน
อธิการบดี ปีพ.ศ. 2559 (SAR 17) ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจประเมินสามท่าน คือ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธาน
ผศ.นต.สมชาย หอมข�ำ ร.น. กรรมการ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและ
เลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ซึ่งผลจากการตรวจประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

ข่าวสมุทรปราการ
DRU SP. news

สักการะอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันท�ำพิธีสักการะบูชาพระพรหม และอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องจาก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่
กล้าหาญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา
และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง จึงเป็นที่เคารพบูชาต่อชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีเป็นอย่างมาก

รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ
ตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
จัดบริการตรวจสุขภาพ ให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ณ ห้อง 1101 อาคารอ�ำนวยการ โดยคณะแพทย์จากศูนย์สุขภาพนักศึกษา
นานาชาติ (International Student Health Center)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จัดรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา
2560 พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไป
อย่างคึกคัก มีนักศึกษาเดินทางมารายงานตัวกันเป็นจ�ำนวนมาก
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