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ต่อจากฉบับท่ีแล้ว ... ทีน้ีท่าทีท่ีรับงานในตำแหนง่  ความภูมิใจในงานมันต่าง
กัน  ผลจึงเกิดแก่เขาต่างกันด้วย  ผมเป็นผู้ใหญ่ในตำแหน่งหน้าท่ีใด ๆ  ก็ตาม
ผมก็ไปเย่ียมหมอท่ีเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ีอยู่ในอำเภอทางอีสานเหนือ
เม่ือเข้าไปถึง เราก็ถามตามอัธยาศัยว่า  เป็นงัยครับ  หมอครับ  สบายดีนะครับ
มาอยู่ทีน่ี่  โอว้..  อาจารยค์รบั  สบายดมีากครบั  ขอบคณุมากทีอ่าจารยม์า
เย่ียมครับ  อืม.. หมอมีปัญหาอะไรไหมครบัมาทำงานท่ีน่ี  อู๊ยไม่มีครับ ทีแรก
ยังนึกอยู่ว่ามาทำแล้วมันจะมีปัญหาอะไรม๊ัย ตอนจะมาท่ีน่ีแม่ผมก็ไม่ให้มานะ
แม่ผมเขาว่ิงเต้นท่ีจะไม่ให้มาเพราะกลัวอันตรายบ้าง  กลัวความรู้จะหายไปบ้าง
กลัวหลาย ๆ  อย่าง  ก็เลยไม่อยากให้มา  แต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้มาผมจะ
ขาดโอกาสท่ีดีครับ  ผมมาอยู่ท่ีน่ี  ผมได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วก็ได้
รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ด๊ีดีครับอาจารย์ครับ พยาบาล
บางคนท่ีอยู่ท่ีน่ีก่อนผม เป็นรุ่นพ่ีเลย  มีอะไรก็คอยช่วยผม  มีอะไรก็
คอยบอกผม  ชาวบ้านหลายคนมาบอกผมวา่ ควรจะทำอะไรกอ่น
อะไรหลงัด้วยซำ้ไป  แล้วเวลามโีครงการอะไรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยเมื่อเราต้องมีการบอกกล่าวเรื่องเงินเรื่อง
ทองเขากยิ็นดีนะครบั ผมรูว้า่เขายากจนนะครบัอาจารย ์ แตเ่ขาก็
เต็มใจ เพราะรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นผลที่ดีต่อเขาครับ
แล้วหมอมีอะไรให้ผมไปบอกทางกรุงเทพฯ ไหม เวลาผมกลับ
ไปเน่ีย   ไม่มี  ไม่มีครับอาจารย์ครับ  มีแต่บอกว่าผมภูมิใจมากท่ีได้
มาเป็นหมอ  มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทีอ่ำเภอน้ี  แล้วผมก็
เช่ือวา่ถ้าหากผมไดก้ลับเขา้ไปกรงุเทพฯ  ไปเปน็ครบูาอาจารยใ์น
โรงเรยีนแพทย ์ ผมกจ็ะเปน็ครบูาอาจารยท่ี์ดี  เพราะผมรูแ้ลว้วา่
ความยากจนคอือะไร  ความดอ้ยการศกึษาเปน็อย่างไร  แลว้ผม
คิดวา่ผมจะเปน็ครทูีดี่ด้วยครบั เพราะฉะนัน้อาจารยอ์ย่าหว่งผม
นะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ  น่ีคือท่าทีท่ีแสดงถึงความรักงานแล้ว
ก็เพ่ิมค่าให้กับงานท่ีตัวเองรัก  อีกปีกว่าถึงสองปีต่อมาผมก็ได้ยินข่าว
ว่า โรงเรยีนแพทย์ท่ีคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาลได้ประกาศ
ให้รางวัลแก่แพทย์ชนบทดีเด่น  ก็คือหมอคนท่ีผมไปพบมาน่ีแหละ
ผมนึกได้ว่า โอ๊ย ท่าทีท่ีเขารักงานแล้ว พูดอะไรทำอะไรแสดงออกนี่
แล้วเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานตัวเอง  เขาเป็นคนอย่างนี้
ตรงกันข้ามกับหมออีกคนหน่ึง  ซ่ึงเก่งเหมือนกัน  คนน้ีนอกจากเรียน
เก่งแล้วยังเขียนบทความไดดี้ ชอบเขียนลงหนงัสือพิมพ์ แล้วก็ได้
ลงหนังสือพิมพ์ด้วย  ผมข้ึนไปเย่ียม  เขาก็กุลีกุจอมาต้อนรับ แล้วก็มี
ป้ายติดไว้ว่า“ขึ้นตึกต้องถอดรองเท้า” โอ้โฮ แหมมันต้องสะอาด
ตอ้งจรงิจงั  ผมกก็ำลังจะถอดรองเทา้  อาจารยค์รับ วนัน้ียกเวน้
พิเศษไม่ต้องครับ ผมก็ข้ึนไป ถามเขาว่า  หมอมาอยู่ท่ีน่ีสบายดีไหม
ครับ  อาจารย์ครับต้องตอบตรงๆ นะครับ  มันก็ไม่สบายนะ  อืมม..
เปน็ยังงยัหมอ   อาจารยค์รบัผมกว็า่ผมเปน็คนมีอุดมคตนิะครบั

แตว่า่ส่งผมมาอยูต่รงนี ้ ผมไมคุ้่มเลยครบั  ผมนา่จะทำอะไรไดดี้
กว่าน้ีนะครบั  แล้วเพ่ือนร่วมงานของหมอเปน็ยังงยัครับ  ดีม๊ัย  ก็
ต้องตอบตรง ๆ อีกละครบัอาจารยค์รับ  เพ่ือนรว่มงานกแ็ย่ครับ
อาจารย์  มันแย่ยังงัยล่ะ  มันมีหลายคนนะครบัท่ีมัน แหม มันเคย
ชินจน กระท่ังผมไม่คิดว่าผมจะเปล่ียนอะไรได้  มันเป็นอย่างไรครับ
มันมาทำงานแตเ่ช้า  มาลงช่ือแล้วมันก็หายไปนะครบั  หายไปไหน
ครับ  มันไปเล่นการพนันม่ัง  ไปขายหวยขายเบอรท่ี์ไหนก็ไม่รู้ครับ
เอ๊  ย่ิงพูดก็ไม่น่าจะโกรธ   แล้วชาวบ้านเป็นยังงัยบ้าง  ชาวบ้านท่ีน่ีเขา
คงยากจนนะครบั   แต่ผมรู้สึกว่าพวกน้ีมันก็ไม่ยากจนจรงิเท่าไหร่
นะครบัเนีย่  ทำไมครบั  เวลามาคดิเงนิน่ีนะครบั  ค่ายาค่ารกัษา
อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ ชอบต่อแล้วต่ออีก พอต่อแล้วควักเงิน
ออกมามีแบ๊งค์ร้อยเลยครับ  ท่าทีต่องานก็จะเป็นอย่างนี้ละครับ
หมอมีอะไรจะฝากผมไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ มั๊ย
มีอะไรจะได้ช่วย  อืมม.. อาจารย์ครับผมคิดว่าคงช่วยอะไรไม่ได้มาก
ผมยังคิดคิด  บางทีผมอยากลาออกด้วยนะครับ  แล้วหมอจะ
ลาออกไปไหนครับ  ไม่ทราบครับอาจารย์ครับ  แปลว่าไม่มีความรู้เร่ือง
ชะตากรรมตัวเองเลยนะครับ  ปรากฏว่าอีกไม่ถึงปีต่อมาก็มีหนังสือ
พิมพ์ลงข่าว  พาดหัวข่าววา่ มีประชาชนในชมุชนในอำเภอนัน้ เดิน
ขบวนขับไล่หมอคนน้ี  อีกไม่นานต่อมาก็ทราบว่าลาออกจากตำแหน่ง
แล้ว  ถามข่าวคราวกท็ราบวา่ไปอยูซ่าอุดิอาระเบยีแล้ว  เขาบอกวา่
ประสบการณ์ไม่มีอะไรจะทดแทนได้  เพราะฉะน้ันประสบการณ์บางที
ก็อาจเกินได้ ขาดได้ เห็นไหมครับ  ผมคิดว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม มันมี
ความหมายและมีค่าอยู่เสมอ ถ้าเรามองให้มันมีค่าเพิ่มค่าและ
ความหมายให้กับงานได้ด้วย  แบบท่ีอาจารย์หลายท่านพูดเม่ือตะก้ี
พอพูดถึงงานกแ็หมอยากจะเพิม่ทุน  อันน้ีดีมากนะครบั  อยากจะ
ให้ลูกศิษย์ทำยังงัย  มันมีทางท่ีจะให้ดีกว่าน้ีได้ไหม  คำตอบก็คือมี
แตเ่ราจะทำมัย๊  เราจะคน้ม๊ัย  เราจะเอาจรงิมัย๊  ทกุคนตอ้งคดิ
ถามตวัเองอยูเ่สมอวา่  ท่านอยากจะไปใหมั้นเสรจ็สมบรูณจ์รงิ ๆ
ต้องเช่ือว่า พรุ่งน้ีต้องทำได้ดีกว่าน้ีถ้าเราจะทำ ถ้าทุกคนเช่ืออย่างน้ัน
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มันก็จะมีความดีงามรออยู่  ความสำเร็จก็อยู่แค่เอ้ือม อันท่ีสามเป็น
เร่ืองท่ีสำคัญ  เพ่ิมค่าและความหมายใหกั้บตัวเอง  ถ้าพูดท่ัว ๆ ไป
ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนี่ ก็จะเข้าใจว่าคงหมายถึงว่าอวดตัวเอง
ยกย่องตวัเอง  คงไมใ่ชก่ารประพฤตปิฏบิตัอิย่างเมือ่ก้ีน้ี  Live,
Learn, Love, Leave a Legacy  ว่าไป หรือจะ Focus, Fexsible,
Fast, Friendly หรอืถ้าเราไมมี่ทางออกจรงิ ๆ  ก็เปน็ F ตวัทีห่า้
Fun  อะไรตา่งๆ เหลา่น้ีก็คือการเพิม่ค่าใหกั้บตวัเอง  แตใ่นทาง
ปฏิบัติมีคนบอกว่าอย่างน้ีครับ มีท่ีทำงานมีชีวิตประจำวนัเขาเขียน
ไวส่ี้หา้ข้อ  ซึง่ผมคดิวา่เอามาใชกั้บคนไทยกไ็ดท้นัสมัยดี  การที่
จะทำให้อ่ืนรอบ ๆ  ตัวเองมองเห็นว่าเราเป็นคนมีค่า  อันท่ีหน่ึงจงเป็น
คนชอบน่ังแถวหน้าเสมอ  คำว่าจงเป็นคนชอบน่ังแถวหน้าเสมอน่ี
มีความหมายว่าไปก่อนเวลา ไม่เพียงแต่มาประชุมหรือมาเรียน
หนังสือมาสอนหนังสือนะ  ไปงานแต่งงาน  ไปงานข้ึนบ้านใหม่  ไป
งานอ่ืน ๆ  ท่ีเราได้รับเชิญแล้วเราจะไป  ถ้าไปก่อนเวลาน่ี มันประทับ
ใจสำหรับเจ้าบ้านเจ้าภาพ  เม่ือเร็ว ๆ  น้ีผมไปท่ีเมืองพล  อำเภอพล
ท่ีผมเคยไปอยู ่บ้านผมก็ยังอยู่ ผมไปจอ๊กก้ิงตอนเช้า ไปว่ิงย๊อกๆ
แยก๊ ๆ  ผา่นรา้นขายกาแฟโบราณ มีเถ้าแกน่ั่งกนิกาแฟอยูร่วมทัง้
อาเส่ียด้วย เห็นผมไปว่ิง อ้าว!นานๆ พบกัน คุณหมอ  คุณหมอครับ
หมอกระแสใชไ่หมเนีย่ เชิญ เชิญ  ผมเขา้ไป เขาก็ส่ังกาแฟใหกิ้น
ตามอัธยาศัยท่ีเคยเปน็หมอทีน่ั่น แล้วเขาก็ระบายออกมาวา่  คุณ
หมอครบั แหม  ผมอยากปรกึษาคณุหมอวา่จะชว่ยไดไ้หม  ช่วย
ยังงัยครับ  นายอำเภอท่านย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสามเดือนเท่าน้ัน
นะ  แกจะย้ายไปซะแล้ว  คุณหมอช่วยได้ ไหมครับ  ช่วยยังงัยครับ
ช่วยย้ายท่านมาคืน  ผมว่าทำไมล่ะ ท่านย้ายไปเป็นอะไร  ท่านย้ายไป
เป็นรองผู้ว่าฯ อยู่ท่ีจังหวัดจันทบุรีโน่น  อยากให้อยู่กับเรานานกว่าน้ี
อ้าว!จะยา้ยรองผูว้า่ฯ กลับมาเปน็นายอำเภอเหรอ  คือยังงีค้รบั
คุณหมอครับ คือท่ีท่านมาอยู่ท่ีน่ีสามเดือนน่ีพวกเราเป็นคนดีข้ึนมาก
ท่านตรงเวลาครบั  งานข้ึนบ้านใหม่งานอะไรตา่ง ๆ  น่ี  ท่านไปตรง
เวลา พวกเราท่ีน่ีบางคนเน่ีย นิสัยเสีย ไม่ค่อยตรงเวลา ไปตอนไหน
ก็ได้อีก  แต่ท่านตรงเวลาเปรีย๊ะ  ท่านเรียกประชุมป๊ับตรงเวลาเปะ๊
ถึงเวลาเปดิประชมุทา่นก็เปดิประชมุ  ทา่นไมไ่ดค้อยคนนัน้คนน้ี
เม่ือถึงเวลาเปิดประชุม  ผมอยากจะพูดถึงตรงน้ี  อยากบอกพวกเรา
ว่าการที่จะเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองในที่ทำงานหรือใน
ชุมชนน่ี  การจะไปก่อนเวลาหรือตรงเวลาเป็นเร่ืองท่ีมีค่า นายอำเภอ
อยู่สามเดือนยังไม่ได้ทำเร่ืองน้ำ เร่ืองไฟ  เร่ืองถนน  เพียงแต่ไปตรง
เวลาชาวบ้านก็ประทับใจ  ชาวบ้านเขาก็รู้สึกนะครับ  ถึงเขาจะไม่พูด
อะไร  เขาก็รู้ว่าคนมาก่อนเวลา  คนมาตรงเวลา เป็นการให้เกียรติ
เจ้าของบ้าน  ให้เกียรติเจ้าภาพ  ย่ิงถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์จากมหา
วทิยาลยัทีมี่ช่ือเสียงโดง่ดงัอยา่งนี ้ ไปทีไ่หนเขากร็ูว้า่เปน็อาจารย์
อาจารยม์าแลว้  ภาคภูมิใจเหลอืเกิน  บอกใครตอ่ใครวา่อาจารย์

มาแลว้ ถ้าจะไปไมทั่นจรงิๆ น่ี  โทรศพัท์ไปบอกกอ่น  ผมไปนะ
แต่ผมจะช้าหน่อย  ผมติดประชุมอะไรก็ว่าไป  น่ีก็เท่ากับว่าไปแล้ว
ไอ้อย่างนี้ก็คือ การสร้างความประทับใจ เพิ่มค่าให้กับตัวเอง
เหมอืนกันนะครบั  ข้อดีผมคดิวา่การตรงตอ่เวลาเปน็เรือ่งสำคญั
อย่างบางคนเตมิอีกนิดหนึง่วา่  เปน็ฝรัง่หนอ่ยนะ  ในตำราบอกวา่
มันน่าจะตอ้งเพ่ิมคำว่าสัมผัสสายตา เวลาเราไปไหนมาไหนเนีย่เขา
เหน็เราเปน็คนสำคัญพอสมควรนะ  เขาเชิญไปกนิโตะ๊  กินเล้ียง
พอไปถึงเข้าโต๊ะเลย  รู้สึกมันขาด ๆ  นะ  เดินผ่านใครต่อน่ี  ใครมอง
หน้ามองตา น่ีก็เป็นผู้ใหญ่  สวัสดีครับท่านครับ  สวัสดีน้อง เป็นงัย
คุณ  ทกัทายหนอ่ยจะดข้ึีน  สัมผสัสายตา  ผมจำไดว้า่แมผ่มนะ
ท่านไม่ได้เรียนหนังสือ  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรอก  พ่อก็อ่านไม่
ออกเขียนไมไ่ดช้าวบา้นธรรมดา แตมี่คำสอนอยู่คำหนึง่  ลูกเอ๋ย
ไปไหนมาไหนตอ้งรูจั้กผู้หลักผู้ใหญ่นะ  เจอผูใ้หญต้่องไหว้  ต้อง
มองหน้ามองตาท่านให้รู้ว่าใครเป็นใครนะ  อย่าไปเดินดุ่ย ๆ  ไป นะ
ถ้าเดินไปโดยไม่มองหน้ามองตาใครเน่ีย  เขาจะหาว่าผีปอบนะ  คน
อีสานเขาเชื่อผีปอบ  คนที่ถูกหาว่าเป็นผีปอบนี่อาจจะมีปมด้อย
พูดนาน ๆ เข้า  เดินไปไหนกม้หนา้ก้มตา  เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเดนิ
ก้มหน้า ก้มตาไม่มองหน้ามองตาใคร  เขาจะหาว่าผีปอบ  คือวิธีสอน
ก็สอน แบบเอาของจรงิ  แล้วบอกวา่อย่าไปไหนโดย ไม่มองหนา้
มองตาใคร เด๋ียวเขาจะหาวา่ผีปอบ  เพราะฉะนัน้ถ้าเราจะไปไหน
เราจะตอ้งสมาร์ท  ทุกวันน้ีพวกท่ีเป็นนักบริหารธรุกิจ  ต้องทำชีวิต
ใหมั้นสมาร์ท  สง่างามนะครบั  สวัสดีครับ ขอบคุณครบั ขอโทษ
นะครับ อะไรอย่างนี้ มันออกมา ให้มันรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่ง
เหมือนกันนะ.. เพราะฉะนั้นการเพิ่มค่าและความหมาย อาจจะ
รวมถึงเร่ืองการพูดเป็น  มีประเด็น ให้คิด  ผมจำได้ว่าเม่ือผมไปเป็น
หมอใหม ่ๆ ผมยงัไมไ่ดแ้ตง่งานนะครบั  ตอนนัน้เน่ีย ถ้าพูดตาม
ประสาสาว ๆ แถวนัน้เขาก็วา่ หนุม่ฟ้อ หลอ่เฟ้ียว ฮ่ะ ฮ่ะ แตท่ี่
สำคัญก็คือว่าเมื่อเป็นหมอก็เป็นหมอคนเดียวอยู่ที ่อำเภอนั้น
เวลาทีเ่ขาแตง่งานนี ่ เขาเชิญนาย อำเภอข้ึนพูด  เชิญผูก้องขึน้พูด
เชิญนายกเทศมนตรีพูดแล้ว ก็ต้องเชิญหมอ  ผมอาจจะ โชคดีท่ีต้อง
เป็นนักศึกษาเป็นนิส ิตเป็นประธาน ชมรมปาถกฐาโต้วาที
ที่เขาบอกว่า เวลาจะขึ้นพูดทีไรอย่าไปบอกใครนะว่าพูดไม่เป็น
อย่าไปบอกใครนะว่าไม่ได้เตรียมมา  เขาเชิญ ผมข้ึนพูดในวันแต่งงาน
นายอำเภอก็พูดตามภาษานายอำเภอพดูสอนน่ันสอนน่ี  อายุมาก
แล้วน่ีท่านนายกเทศมนตร ี แต่สำหรับผมน่ีผมข้ึนไป ผมบอกทา่น
ผูมี้เกียรตทิีเ่คารพครบั ผมดใีจมากทีม่าในวนัน้ี นอกจากเชญิมา
ร่วมงานแลว้ยังผมไดมี้เกียรติได้ข้ึนพูดด้วย  ผมออกจากโรงเรยีน
แพทยม์าน่ี  อาจารยส์อนวา่ถ้าเปน็ ผูช้ายจะไปเปน็สามี  ต้องเตมิ
ความรัก ให้กับภรรยาสามเวลาหลัง อาหารและก่อนนอน หึ หึ
ฟังแลว้งง ๆ  เนอะ  ต้องเตมิความรกั ด้วยเหรอหลงัแตง่งานแลว้น่ี
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาห-
กรรม แจ้งว่า เม่ือวันท่ี  12  สิงหาคม 2552   คณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบุรี พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระเทพ
สุวรรณมนีุ  ได้จัดกิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชินี“พระแม่แห่งชาติ” ซ่ึงมีกิจกรรมดังน้ี การฟังธรรมะ
บรรยายโดย พระสทิธนินท ์ สนฺนจตโฺต วัดมหาธาตวุรวหิาร
จังหวัดเพชรบุรี พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนีินาถ  โดยม ีนายประสาน   วงษส์วสัด์ิ   รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรีุเปน็ประธาน  การเจรญิพระ
พุทธมนต ์และเจรญิจติภาวนาถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ  โดยมพีระราชสวุรรณมนีุ  เจ้าคณะ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัด
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่าง ๆ  ของจังหวัดเพชรบุรี
ซ่ึงทำให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และได้ระลึกถึงพระคุณของแม่

นกัศกึษาวศิวกรรมซอฟทแ์วร ์ ร่วมกิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนิี

ผศ.ดร.ยุทธ  ไกยวรรณ์  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับเชิญให้ไป
บรรยายในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อการพัฒนา
การผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP” ให้กับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีในวนัที ่ 22  สิงหาคม  2552  ณ
ชลพฤกษ ์ รสีอรท์  จงัหวดันครนายก

เม่ือวนัที ่21  สิงหาคม  2552  ณ  หอ้งบณัฑติ 1 ช้ัน 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดสัมมนา
ในหัวข้อ “การจัดการบุคลากรในภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจ”
และ“เศรษฐกจิ ทีต่กตำ่ ทำอยา่งไรไมต่กงาน”  ดำเนินงาน
โดยนักศึกษาการพัฒนาและการจัดการ อุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วชัน้ปทีี ่4  คณะ มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อต้องการให้นัก
ศึกษาเห็นความสำคัญของการทำงานและมีแนวทางปฏิบัติ

ตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ ได้ศึกษาแนวทาง
เพ่ือเปน็ตวัอยา่งในการเลอืกงานทีต่นเองตอ้งการ  โดยม ีอาจารยณ์ฐัวฒิุ  สุวรรณชา่ง  เปน็อาจารยท์ีป่รกึษา

สัมมนา

รบัเชญิเปน็วทิยากร
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สรปุการเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการ
เครือข่ายอดุมศกึษา ภาคกลางตอนลา่ง ฯ

โปรดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...

4.1 ระบบเครือข่ายบริหารเพ่ือสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
(หรือ Uninet) โครงการต่าง ๆ  ท่ีดำเนินการ คือ 1) ระบบห้อง
สมุดอัตโนมตั ิ (E-Library) 2) ระบบบนัทกึข้อมูลเพ่ือการ
สืบคน้ (Union Catalogue)  3) ระบบหอ้งสมดุ Digital
Collection และ 4) ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการอา้งองิ (Ref-
erence Database)

4.2 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand
Cyber University : TCU) เพ่ือสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษาแบบ e-learning อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้

สำหรับบทบาทของการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษากับการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษารอบสอง มีข้อสรุปจากการเสวนา
เครือข่าย เร่ือง ก้าวต่อไปของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา
โดยผู้แทนเครือข่ายเชิงประเดน็ (เครือข่าย C) สมาชิกเสวนา
เห็นวา่ สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ควรจดัสรร
ช่วงระยะเวลาการปฏิรูปเป็น 3 ระยะ และมีการประสาน
แนวคิดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของระบบการ
ศึกษา คือต้ังแต่ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่ระดับอุดมศึกษา
ดังนี้

ระยะที่ 1 สกอ. ทำความเข้าใจกับเครือข่ายอุดม
ศึกษาภูมิภาค เพื่อรับทราบแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษา
และแนวนโยบายสนับสนุน เช่น NQF/TQF ด้วยการ
ส่ือสารประชาสมัพันธท์กุรปูแบบ เช่น เอกสาร การสมัมนา
เป็นต้น

ระยะที ่2 การดำเนินการสู่การปฏรูิปการอดุมศึกษา
รอบสอง โดยแตล่ะสถาบนันำกรอบ NQF/TQF ใช้ในการ
ปรบัปรงุหลกัสูตรตา่ง ๆ

ระยะที่ 3 ขยายผลพัฒนากิจกรรมการปฏิรูปการ
อุดมศึกษารอบสอง คือ ให้แต่ละสถาบันปฏิบัติตามกรอบ
NQF/TQF สำหรบัหลกัสูตรใหมท่ีเ่กิดข้ึน

เรือ่งแจง้เพือ่ทราบอกีหนึง่เรือ่ง คือ ระเบยีบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศกึษา พ.ศ.2552 มีสาระโดยสรปุไดว้า่ กระทรวงศกึษา-

ธิการได้ออกระเบียบ ว่าการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศกึษา พ.ศ.2552 และแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติระดับ
จังหวดัและกลุม่จงัหวดั รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลและ
ทบทวนการดำเนนิการใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด
จนเพือ่ใหเ้กิดความรว่มมอืของทกุภาคส่วนทัง้หนว่ยงานใน
สังกดักระทรวงศกึษาธกิารและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยมี
ผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ 23 เมษายน 2552 แตใ่หใ้ชบ้งัคบั
กำกับการดำเนินการในปงีบประมาณ 2553 เป็นต้นไป

การดำเนินการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  มีหลกัการดงันี้

1. การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาจังหวัดหรือแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แล้ว
แตก่รณี

2. การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในจังหวัด เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหา
รว่มกนัเพ่ือการพฒันาการศกึษาอยา่งยัง่ยนื

3. การกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานทางการศกึษาและสถานศกึษา

4. การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีดี่ มีความโปรง่ใส
และมกีารตรวจสอบผลสมัฤทธิข์องการปฏบัิติราชการ

สำหรับวาระสืบเน่ืองได้มีการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลา่ง  ปีงบประมาณ 2552

1. เครือข่ายวิจัย ได้จัดบรรยายเรือ่ง “งานวิจัยเก่ียวกับ
Area Based” เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 ท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สำหรับแหล่งทุนในการวิจัยควรจะมาจากหน่วยงาน
ในพื้นที่ คือ จังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บรหิารสว่นตำบล และโจทยว์จิยัควรมาจากชมุชนและภาค
อุตสาหกรรม ประเดน็สำคัญคืองานวจัิยต้องช่วยเศรษฐกจิ
ฐานรากให้ดีขึ้น นอกจากนี้ภารกิจสำคัญของเครือข่าย คือ
การชว่ยใหส้มาชิกเครอืข่ายมีความเขม้แขง็ในการวจิยั

2. เครือข่ายสหกิจศึกษา ได้มีการสนับสนุนงบ
ประมาณ  ปี 2552 จาก สกอ.

ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...
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ข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะคณะอนกุรรมาธกิารดา้นการศกึษา ในคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พจิารณารา่งงบประมาณรายจา่ย  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553   สภาผูแ้ทนราษฎร
จากการเข้าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2553

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีและมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ  ตอ่
คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในวันท่ี  7 สิงหาคม 2552
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ต้ังข้อสังเกตในหน่วยงานสังกัดคณะ
กรรมการการอดุมศึกษา สรุปเปน็ประเดน็หลกั ๆ ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ควรกำหนด
เกณฑ์หรือมาตรฐานของการจดัการศึกษาในแตล่ะด้าน/สาขา
เช่น ความเปน็เลิศของสายวทิยาศาสตรเ์ปน็อย่างไร จะตอ้ง
สนับสนุนอะไรบ้าง รวมทั้งควรมีการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง  โดยเฉพาะระดับ
ปรญิญาเอก และมาตรฐานการทำวจัิย

2. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหา
วทิยาลยับางแหง่ควรมจุีดเน้นทีชั่ดเจน และพฒันาการเรยีน
การสอนในด้านนั้นให้มีคุณภาพมีความเป็นเลิศ รวมทั้งการ
เปิดคณะ/สาขาวชิา ในมหาวทิยาลัย ควรเปดิคณะ/สาขาวิชา
ท่ีสอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นของ
มหาวทิยาลยัน้ัน ๆ โดยในสว่นของมหาวทิยาลยัราชภฏัน้ัน
ควรจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
น้ัน ๆ

3. มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรสนับสนุนกีฬาให้แก่นิสิต
นักศึกษา ทัง้ในดา้นการดกีูฬา การเลน่กีฬาใหเ้ปน็ และการ
แข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ำใจ
นักกีฬา  รวมทัง้มุง่หวงัใหเ้กิดความสามคัคี

4. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ควร

กำกับดูแลให้จัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม เน้นนำความเพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชนแ์ละการพฒันาแกนิ่สิตใหมอ่ย่างแทจ้รงิ

5. ในการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
ควรนำเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
จดัสรร ซึง่จะมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะสาขาวชิา ทัง้นี้
การจัดค่าใช้จ่ายต่อหัว ควรดำเนินการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติเป็น
ท่ียอมรับร่วมกันและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

6. การจัดเก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิตของมหา
วิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงยังมีความแตกตา่งกันอยู่ในแตล่ะแห่ง
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย

7. งานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากสามารถนำมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นการสร้าง
องคค์วามรูใ้หม ่ๆ ใหเ้กิดข้ึนแลว้ ควรจะตอ้งตอบโจทย์
ของสังคมสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในการ
ดำเนินงานมหาวิทยาลัยไม่ควรทำการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกัน
โดยควรดำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย และต้องมี
การเผยแพรผ่ลงานวจิยัไปสูสั่งคม ชุมชน เพ่ือใหส้ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาซึง่มหาวทิยาลยัและผูท้ำรว่มกนัเปน็เจา้ของ

กองนโยบายและแผน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ในวนัจันทรท์ี ่ 7 กันยายน 2552  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1 อาคารวทิยาภริมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ถ้าทา่นกำลังแสวงหาวธิกีารทีจ่ะ“ยกระดบั” ชีวติการทำงานของทา่น ขอเชิญรว่มงานปจัฉมินิเทศ โดยวทิยากร
ช่ือดังคุณสิริลักษณ์  ตันศิริ นักพูดสร้างแรงบนัดาลใจใหคุ้ณเช่ือม่ันว่า “คุณสามารถทำงานทกุอย่างได้ท่ีคุณอยากทำ”
ในหัวข้อการบรรยาย ปลุกยักษ์ในใจ แล้วคุณจะพบว่าตัวคุณเองมีศักยภาพอีกมากมายมหาศาลท่ีแฝงเร้นอยู่ในตัวเอง

ด่วน !  รับจำนวนจำกดั  สนใจตดิตอ่คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ หมายเลขโทรศพัท์ภายใน 1206

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
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นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา แจง้วา่ ตามทีก่องพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษาจัด
ออกค่ายอาสา “ราชภฏัทอฝนั ปนันำ้ใจ” ใน
ระหว่างวันที ่ 21–22 สิงหาคม 2552 ณ
บ้านดอนขุนห้วย  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล รองผู้ว่า

ราชการจงัหวดัเพชรบรีุ เป็นประธาน
การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝัง

ใหนั้กศึกษาไดรู้จ้กัอนุรกัษท์รพัยากรทางธรรมชาต ิ เปน็การ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักศึกษาได้
บรูณาการความรูแ้ละการทำงานรว่มกบัชมุชน

การออกค่ายครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน
75 คน มีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีค่วบคมุจำนวน 3 คน  โดย

ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก  การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับ
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย  ในการน้ี กองพัฒนานักศึกษา  ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านดอนขุนห้วยและ
นักศึกษาชาวคา่ย ทีช่่วยใหโ้ครงการนีส้ำเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดมีา ณ โอกาสนี้

โครงการคา่ยอาสา “ราชภฏัทอฝนั ปันนำ้ใจ”

ผู้อำนวยการกองพฒันานกัศึกษา แจง้วา่  เม่ือวนัที ่25 สิงหาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
(สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศจำนวน 165  แห่ง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นภาคีรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมี
นายชยัวฒุ ิบรรณวฒัน ์รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (รมช.ศธ.) เป็นประธานในงานดงักล่าว ซ่ึงไดค้าด
การณ์ว่าการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ฯ มีแนวโน้มแพร่ระบาดในต่างจังหวัดอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีความเส่ียงในสถาน
ศึกษาและแหล่งชุมนุมของเยาวชน ดังนั้น สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเตรียมการรับมือ
การแพรร่ะบาด เพ่ือปอ้งกนัหรอืบรรเทาความสญูเสยี  โดยกจิกรรมที ่สกอ. รว่มกบั สสส. ไดแ้ก่

1.สถาบนัอุดมศึกษา รวมถงึสถานประกอบการ  หา้งสรรพสนิค้าตา่ง ๆ  ทกุแหง่ ร่วมจดักิจกรรมรณรงคป์อ้งกนั
ไขห้วดั 2009 ตัง้แตว่นัที ่ 9 เดือน 9  ป ี2009  ซึง่ถอืเปน็วนัดี

2.สถาบันอุดมศึกษาทีมี่หน่วยงานพยาบาล  คณะวชิาด้านวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ  จะเปดิศูนย์หรอืหน่วยบรกิารให้

ภาครีณรงคก์ารปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หม ่2009 (ระลอก 2)
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คำปรกึษาดา้นการปอ้งกนั การรกัษากบันสิิตนกัศึกษา บคุลากร และประชาชนทัว่ไป และ
3. นิสิตนักศึกษา ชมรม คณะ จะจัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยเสนอขอความสนับสนุนผ่านสถาบันอุดมศึกษา

มายังคณะกรรมการพจิารณาโครงการ  โดยมตีวัแทนของ สกอ. สสส. และมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้ กิจกรรมโครงการตา่งๆ
สสส. จะมงีบประมาณสนบัสนนุมหาวทิยาลยัละไมเ่กิน 10,000 บาท

ผศ.ดร.ยุทธ  ไกยวรรณ์  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย
“การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม”  วนัที ่19-21  สิงหาคม  2552  ณ  ตาลคู่
บชี  รีสอร์ท  อำเภอขนอม  จังหวดันครศรธีรรมราช  ใหกั้บอาจารย์
นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา   แจง้วา่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยการสนบัสนนุงานจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีทุนทำงานดีมีรายได ้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยแบง่เปน็ตำแหนง่งาน 2 ประเภทคอื  ประเภทงานบรกิาร จำนวน 13 สถานประกอบการ  และประเภทงานคา้ปลกี
จำนวน 6 สถานประกอบการ  นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (สำหรับ
นักศึกษาทีเ่ขียนใบสมคัรไวแ้ลว้ใหต้ดิตอ่ที ่ คุณวนัณพงค ์ วงศพ์านิช ด่วน!)

ทุนทำงานดมีีรายได ้สำหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

อาจารยสุ์ขุม  หลานไทย  รองคณบดด้ีานยุทธศาสตรส์นับสนนุ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งว่า
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีได้จัด
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมนีุ (สีลภูสิตภิกขุ บุญรวม
มีอารย์ี) ครัง้ที ่12  ณ หอประชมุวดัมหาธาตวุรวหิาร  จงัหวดัเพชรบรุี
ซ่ึงทุนการศึกษาดังกล่าวได้มอบให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี
ความประพฤตดีิและมีฐานะยากจน โดยในการมอบทนุการศึกษาปีน้ีมี
นักศึกษา  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   เข้ารับทนุการศกึษาประเภท
ต่อเนื่อง (ได้รับทุนทุกปีจนจบการศึกษา) จากพระราชสุวรรณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี องค์ประธานมูลนิธิฯ จำนวน 2 คน คือ
นายธวัชชัย คำวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
และนางสาวปัทมาภรณ์  ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีที่ได้มอบทุนการ
ศึกษาดงักลา่ว  ซึง่จะเปน็กำลังใจและสง่เสรมิใหนั้กศึกษาสามารถเรยีนจนสำเรจ็การศกึษาไดอี้กทางหนึง่

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี

อาจารยอุ์ตสาหกรรมไดรั้บเชญิไปบรรยาย
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม แจง้วา่ สถาบนัวจิยัฯ ซึง่เปน็หนว่ย
งานท่ีรับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน  จึงถือว่าเป็นภารกิจหน้าท่ีในการเสริมสร้างและเพ่ิมพูนความรู้  ความ
สามารถในดา้นการจดัการทอ่งเทีย่วของทอ้งถิน่ ดังนัน้ สถาบนัวจิยัฯ จงึไดร้ว่มกบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพชรบรีุ
เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแก่บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบรีุ  เขต 1 ในระหวา่งวันท่ี  24-26 สิงหาคม  2552  ณ  หอประชมุภูมิแผ่นดิน  และหอ้งประชมุ สพท.
พบ. เขต 1 เพราะถ้าหากว่าบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่มีความรู้ทางด้านภาษา ก็จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยว
ของจังหวัด เพชรบุรีประสบความสำเร็จ อันจะนำมาซึ ่งรายได้จำนวนมากที ่จะเข้ามาช่วยเสริมภาวะเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเพชรบุรีให้ดีย่ิงๆ ข้ึน  ส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรต
จิากอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ผศ.ดร.นวิตั กล่ินงาม เป็นประธาน โดยผูเ้ข้าอบรมประกอบไปดว้ยบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 60 คน กิจกรรมการอบรมเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.สริตา  บัวเขียว  อนุเคราะห์
คณาจารย์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากร ผลที ่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั ้งนี ้
จะเป็นการเสริมสร้างเพิ ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และทักษะให้กับบุคลากรที่เกี ่ยวข้องสำหรับการท่องเที ่ยว
ในทอ้งถิน่มีทกัษะความรูด้้านภาษาองักฤษเพิม่มากข้ึน  ในการนี ้สถาบนัวิจัยฯ ขอขอบคณุผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่นมา
ณ  โอกาสนี้

สถาบนัวจัิยฯ ร่วมกับ สพท.พบ. เขต 1 จัดอบรมทกัษะภาษาองักฤษ

ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  แจง้วา่ สถาบันวิจัยฯ ซ่ึงเปน็หน่วยงานทีมี่พันธกิจส่งเสรมิงาน
ด้านการอนรัุกษ์  ทำนบุำรงุ  ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยใชว้ฒันธรรมเปน็เครือ่งมอืในการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของชมุชน  สร้างวฒันธรรมใหมี้ชีวิต  เป็นแหลง่เรยีนรูต้ลอดชวิีตของมนษุย์ในชมุชน ดังน้ันสถาบนัวิจัยฯ
จึงได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต  1  คุณชูศรี  อุดมกุศลศรี  จัดอบรมโครงการ  การจัดทำ
พิพิธภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวและเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างย่ังยืน  ในระหว่างวันท่ี  24-25 สิงหาคม 2552  ณ หอประชุม
ภูมิแผ่นดิน  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
เปน็ประธาน ผูเ้ข้าอบรมประกอบไปดว้ยบคุลากรทางการศกึษา ในสงักดัสำนักงานเขตพืน้ที ่การศกึษาเพชรบรีุ  เขต  1
จำนวน 60 คน  การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.มนู อุดมเวช บรรยายในหัวข้อ
ประวติัศาสตร์และ

สถาบนัวจิยัฯ ประสานความรว่มมอื สพท.พบ. เขต 1 อบรมการจดัพพิธิภณัฑท้์องถิน่
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้” ใหกั้บครคูณติศาสตร์
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที ่ 6-8
สิงหาคม  2552  ณ ห้อง 416 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี

รศ.พินันทร ์ คงคาเพชร  รศ.วชัร ี กาญจนกี์รต ิ รศ.สุเทพ  ล่ิมอรณุ และ ผศ.จนัทรว์ด ี ไทรทอง  เปน็วทิยากรใน
การอบรม  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  38 คน

จดัอบรมโครงการ“พฒันาความรูค้ณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้”

สาขาว ิชาคณิตศาสตร ์และสถ ิต ิ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร
“การสร้างสื ่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash รุน่ที ่ 1” ใหกั้บคณาจารยท์างการ
ศึกษาและผูท้ีส่นใจ  ในระหวา่งวนัที ่1-3 สิงหาคม
2552 ณ ห้องปฏิบ ัต ิการคอมพิวเตอร ์ 424
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ   วทิยากรโดย  อาจารยอ์ตชิาต โพธพัินธ ์และอาจารยป์ยิะวฒัน ์ เนียมมาลัย โดยม ีรศ.พินันทร์
คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว

อบรมเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูร “การสรา้งสือ่ Multimedia โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash รุ่นที ่1”

โบราณคดี
ท้ องถิน่เพชรบรีุ
อ า จ า ร ย ์ ภ ม ร
พราหมณ์แก ้ว
บ ร ร ย า ย ใ น
ห ั ว ข ้ อ ห ล ั ก
ฐ า น ท า ง ศ ิ ล ป
วัฒนธรรมเพชรบุรี
ผศ.บุญมา
แฉ่งฉายา บรรยายในหัวข้อเทคนิคการจัดแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
จังหวัดราชบุรีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเขายี่สาร จังหวัดสุทรสงคราม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คร้ังนีจ้ะเปน็การฝกึบคุคลากรในทอ้งถิน่ใหมี้ความรูแ้ละเชีย่วชาญในการดำเนนิงานดา้นน้ีตอ่ไป ในการนีส้ถาบนัวจิยั ฯ ขอขอบคณุ
ผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้



11 ดอนขงัใหญ่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมฐานเล่านิทานและหุ่นมือเชิด
และฐานนันทนาการ ที่โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ในสัปดาห์รักการอ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
จากปกีารศกึษา 2551  ท่ีสาขาวชิาไดพั้ฒนาหอ้งสมดุโรงเรยีนเข่ือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห)์ เปน็หอ้งสมดุตน้แบบ
ในโครงการความรว่มมอืพัฒนาหอ้งสมุดต้นแบบโรงเรยีนประถมศกึษา จังหวดัเพชรบรีุ  กิจกรรมจดัห้องสมุดต้นแบบ
โรงเรยีนประถมศกึษา  และจดักิจกรรมสง่เสรมิการอา่นในหอ้งสมดุตน้แบบโรงเรยีนประถมศกึษา

ในการน้ี สาขาวิชาได้ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน  พบว่า  นักเรียนพึงพอใจในภาพ
รวมในระดบัมากทีสุ่ด  (X  = 4.83, S.D. = .38)  และนกัศึกษาทีเ่รยีนวชิาการสง่เสรมิการอา่นทีเ่ข้ารว่มจดักิจกรรม
พบวา่  นักศึกษาพงึพอใจในภาพรวมระดบัมากทีสุ่ด  (  X = 4.68, S.D. = .47)

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตรบ์ำเพญ็ประโยชนแ์กโ่รงเรยีนเขือ่นเพชรฯ

-
-

เม่ือวนัพุธที ่ 19 สิงหาคม 2552  อาจารยพ์งษล์ดา  ทัง่ทอง และ อาจารยท์ศันัย  ทัง่ทอง สาขาวชิานิตศิาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง“กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคฉบับชาวบ้าน” ให้แก่ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ในเขต
ตำบลบา้นแหลมและพืน้ท่ีใกล้เคียง  ได้มีความรูค้วามเข้าใจ  ได้เห็นความสำคัญของผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการซือ้ขาย
สินค้าหรือการใช้บริการต่าง ๆ  โดยมีกฎหมายเข้ามาให้ความคุ้มครองประโยชนแ์ก่ผู้บริโภค คือประชาชนทัว่ไป  ณ  ห้อง
ประชมุใหญส่ำนักงานเทศบาลตำบลบา้นแหลม อำเภอบา้นแหลม  โดยมนีายวนั เมฆ  อัคคี  ท่านธนรตัน ์ ท่ังทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4, ท่านสรรเพชญ ตรีเทพ  อัยการจังหวัดประจำกรม
สำนักงานอัยการจังหวดัเพชรบุรี และอาจารยเ์ทิดศักด์ิ  ทองแยม้  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ในการนี ้ สาขาวิชานิติศาสตร์
ขอขอบพระคณุ ทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

สาขาวชิานติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
จดัโครงการ  กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคฉบบัชาวบา้น


