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ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว ... ทีนท้ี า่ ทีทร่ี บั งานในตำแหน่ง ความภูมใิ จในงานมันต่าง
กัน ผลจึงเกิดแก่เขาต่างกันด้วย ผมเป็นผูใ้ หญ่ในตำแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ก็ตาม
ผมก็ไปเยีย่ มหมอทีเ่ ป็นผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นอำเภอทางอีสานเหนือ
เมือ่ เข้าไปถึง เราก็ถามตามอัธยาศัยว่า เป็นงัยครับ หมอครับ สบายดีนะครับ
มาอยูท่ น่ี ่ี โอ้ว.. อาจารย์ครับ สบายดีมากครับ ขอบคุณมากทีอ่ าจารย์มา
เยีย่ มครับ อืม.. หมอมีปญ
ั หาอะไรไหมครับมาทำงานทีน่ ่ี อูย๊ ไม่มคี รับ ทีแรก
ยังนึกอยูว่ า่ มาทำแล้วมันจะมีปญ
ั หาอะไรมัย๊ ตอนจะมาทีน่ แ่ี ม่ผมก็ไม่ให้มานะ
แม่ผมเขาวิง่ เต้นทีจ่ ะไม่ให้มาเพราะกลัวอันตรายบ้าง กลัวความรูจ้ ะหายไปบ้าง ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
กลัวหลาย ๆ อย่าง ก็เลยไม่อยากให้มา แต่ผมก็รสู้ กึ ว่าถ้าผมไม่ได้มาผมจะ
ขาดโอกาสทีด่ คี รับ ผมมาอยูท่ น่ี ่ี ผมได้เรียนรูจ้ ากชาวบ้านแล้วก็ได้ แต่วา่ ส่งผมมาอยูต่ รงนี้ ผมไม่คมุ้ เลยครับ ผมน่าจะทำอะไรได้ดี
รับความช่วยเหลือจากเพือ่ นร่วมงาน ดีด๊ คี รับอาจารย์ครับ พยาบาล กว่านีน้ ะครับ แล้วเพือ่ นร่วมงานของหมอเป็นยังงัยครับ ดีมย๊ั ก็
บางคนทีอ่ ยูท่ น่ี ก่ี อ่ นผม เป็นรุน่ พีเ่ ลย มีอะไรก็คอยช่วยผม มีอะไรก็ ต้องตอบตรง ๆ อีกละครับอาจารย์ครับ เพือ่ นร่วมงานก็แย่ครับ
คอยบอกผม ชาวบ้านหลายคนมาบอกผมว่า ควรจะทำอะไรก่อน อาจารย์ มันแย่ยงั งัยล่ะ มันมีหลายคนนะครับทีม่ นั แหม มันเคย
อะไรหลังด้วยซ้ำไป แล้วเวลามีโครงการอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ ชินจน กระทัง่ ผมไม่คดิ ว่าผมจะเปลีย่ นอะไรได้ มันเป็นอย่างไรครับ
พัฒนาสุขภาพอนามัยเมื่อเราต้องมีการบอกกล่าวเรื่องเงินเรื่อง มันมาทำงานแต่เช้า มาลงชือ่ แล้วมันก็หายไปนะครับ หายไปไหน
ทองเขาก็ยนิ ดีนะครับ ผมรูว้ า่ เขายากจนนะครับอาจารย์ แต่เขาก็ ครับ มันไปเล่นการพนันมัง่ ไปขายหวยขายเบอร์ทไ่ี หนก็ไม่รคู้ รับ
เต็มใจ เพราะรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นผลที่ดีต่อเขาครับ เอ๊ ยิง่ พูดก็ไม่นา่ จะโกรธ แล้วชาวบ้านเป็นยังงัยบ้าง ชาวบ้านทีน่ เ่ี ขา
แล้วหมอมีอะไรให้ผมไปบอกทางกรุงเทพฯ ไหม เวลาผมกลับ คงยากจนนะครับ แต่ผมรูส้ กึ ว่าพวกนีม้ นั ก็ไม่ยากจนจริงเท่าไหร่
ไปเนีย่ ไม่มี ไม่มคี รับอาจารย์ครับ มีแต่บอกว่าผมภูมใิ จมากทีไ่ ด้ นะครับเนีย่ ทำไมครับ เวลามาคิดเงินนีน่ ะครับ ค่ายาค่ารักษา
มาเป็นหมอ มาเป็นผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลทีอ่ ำเภอนี้ แล้วผมก็ อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ ชอบต่อแล้วต่ออีก พอต่อแล้วควักเงิน
เชือ่ ว่าถ้าหากผมได้กลับเข้าไปกรุงเทพฯ ไปเป็นครูบาอาจารย์ใน ออกมามีแบ๊งค์ร้อยเลยครับ ท่าทีต่องานก็จะเป็นอย่างนี้ละครับ
โรงเรียนแพทย์ ผมก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทด่ี ี เพราะผมรูแ้ ล้วว่า หมอมีอะไรจะฝากผมไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ มั๊ย
ความยากจนคืออะไร ความด้อยการศึกษาเป็นอย่างไร แล้วผม มีอะไรจะได้ชว่ ย อืมม.. อาจารย์ครับผมคิดว่าคงช่วยอะไรไม่ได้มาก
คิดว่าผมจะเป็นครูทด่ี ดี ว้ ยครับ เพราะฉะนัน้ อาจารย์อย่าห่วงผม ผมยังคิดคิด บางทีผมอยากลาออกด้วยนะครับ แล้วหมอจะ
นะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ นีค่ อื ท่าทีทแ่ี สดงถึงความรักงานแล้ว ลาออกไปไหนครับ ไม่ทราบครับอาจารย์ครับ แปลว่าไม่มคี วามรูเ้ รือ่ ง
ก็เพิม่ ค่าให้กบั งานทีต่ วั เองรัก อีกปีกว่าถึงสองปีตอ่ มาผมก็ได้ยนิ ข่าว ชะตากรรมตัวเองเลยนะครับ ปรากฏว่าอีกไม่ถงึ ปีตอ่ มาก็มหี นังสือ
ว่า โรงเรียนแพทย์ทค่ี ณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลได้ประกาศ พิมพ์ลงข่าว พาดหัวข่าวว่า มีประชาชนในชุมชนในอำเภอนัน้ เดิน
ให้รางวัลแก่แพทย์ชนบทดีเด่น ก็คอื หมอคนทีผ่ มไปพบมานีแ่ หละ ขบวนขับไล่หมอคนนี้ อีกไม่นานต่อมาก็ทราบว่าลาออกจากตำแหน่ง
ผมนึกได้วา่ โอ๊ย ท่าทีทเ่ี ขารักงานแล้ว พูดอะไรทำอะไรแสดงออกนี่ แล้ว ถามข่าวคราวก็ทราบว่าไปอยูซ่ าอุดอิ าระเบียแล้ว เขาบอกว่า
แล้วเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานตัวเอง เขาเป็นคนอย่างนี้ ประสบการณ์ไม่มอี ะไรจะทดแทนได้ เพราะฉะนัน้ ประสบการณ์บางที
ตรงกันข้ามกับหมออีกคนหนึง่ ซึง่ เก่งเหมือนกัน คนนีน้ อกจากเรียน ก็อาจเกินได้ ขาดได้ เห็นไหมครับ ผมคิดว่าจะอยูท่ ไ่ี หนก็ตาม มันมี
เก่งแล้วยังเขียนบทความได้ดี ชอบเขียนลงหนังสือพิมพ์ แล้วก็ได้ ความหมายและมีค่าอยู่เสมอ ถ้าเรามองให้มันมีค่าเพิ่มค่าและ
ลงหนังสือพิมพ์ดว้ ย ผมขึน้ ไปเยีย่ ม เขาก็กลุ กี จุ อมาต้อนรับ แล้วก็มี ความหมายให้กบั งานได้ดว้ ย แบบทีอ่ าจารย์หลายท่านพูดเมือ่ ตะกี้
ป้ายติดไว้ว่า“ขึ้นตึกต้องถอดรองเท้า” โอ้โฮ แหมมันต้องสะอาด พอพูดถึงงานก็แหมอยากจะเพิม่ ทุน อันนีด้ มี ากนะครับ อยากจะ
ต้องจริงจัง ผมก็กำลังจะถอดรองเท้า อาจารย์ครับ วันนีย้ กเว้น ให้ลกู ศิษย์ทำยังงัย มันมีทางทีจ่ ะให้ดกี ว่านีไ้ ด้ไหม คำตอบก็คอื มี
พิเศษไม่ตอ้ งครับ ผมก็ขน้ึ ไป ถามเขาว่า หมอมาอยูท่ น่ี ส่ี บายดีไหม แต่เราจะทำมัย๊ เราจะค้นมัย๊ เราจะเอาจริงมัย๊ ทุกคนต้องคิด
ครับ อาจารย์ครับต้องตอบตรงๆ นะครับ มันก็ไม่สบายนะ อืมม.. ถามตัวเองอยูเ่ สมอว่า ท่านอยากจะไปให้มนั เสร็จสมบูรณ์จริง ๆ
เป็นยังงัยหมอ อาจารย์ครับผมก็วา่ ผมเป็นคนมีอดุ มคตินะครับ ต้องเชือ่ ว่า พรุง่ นีต้ อ้ งทำได้ดกี ว่านีถ้ า้ เราจะทำ ถ้าทุกคนเชือ่ อย่างนัน้
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มันก็จะมีความดีงามรออยู่ ความสำเร็จก็อยูแ่ ค่เอือ้ ม อันทีส่ ามเป็น
เรือ่ งทีส่ ำคัญ เพิม่ ค่าและความหมายให้กบั ตัวเอง ถ้าพูดทัว่ ๆไป
ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนี่ ก็จะเข้าใจว่าคงหมายถึงว่าอวดตัวเอง
ยกย่องตัวเอง คงไม่ใช่การประพฤติปฏิบตั อิ ย่างเมือ่ กีน้ ้ี Live,
Learn, Love, Leave a Legacy ว่าไป หรือจะ Focus, Fexsible,
Fast, Friendly หรือถ้าเราไม่มที างออกจริง ๆ ก็เป็น F ตัวทีห่ า้
Fun อะไรต่างๆ เหล่านีก้ ค็ อื การเพิม่ ค่าให้กบั ตัวเอง แต่ในทาง
ปฏิบตั มิ คี นบอกว่าอย่างนีค้ รับ มีทท่ี ำงานมีชวี ติ ประจำวันเขาเขียน
ไว้สห่ี า้ ข้อ ซึง่ ผมคิดว่าเอามาใช้กบั คนไทยก็ได้ทนั สมัยดี การที่
จะทำให้อน่ื รอบ ๆ ตัวเองมองเห็นว่าเราเป็นคนมีคา่ อันทีห่ นึง่ จงเป็น
คนชอบนัง่ แถวหน้าเสมอ คำว่าจงเป็นคนชอบนัง่ แถวหน้าเสมอนี่
มีความหมายว่าไปก่อนเวลา ไม่เพียงแต่มาประชุมหรือมาเรียน
หนังสือมาสอนหนังสือนะ ไปงานแต่งงาน ไปงานขึน้ บ้านใหม่ ไป
งานอืน่ ๆ ทีเ่ ราได้รบั เชิญแล้วเราจะไป ถ้าไปก่อนเวลานี่ มันประทับ
ใจสำหรับเจ้าบ้านเจ้าภาพ เมือ่ เร็ว ๆ นีผ้ มไปทีเ่ มืองพล อำเภอพล
ทีผ่ มเคยไปอยู่ บ้านผมก็ยงั อยู่ ผมไปจ๊อกกิง้ ตอนเช้า ไปวิง่ ย๊อกๆ
แย๊ก ๆ ผ่านร้านขายกาแฟโบราณ มีเถ้าแก่นง่ั กินกาแฟอยูร่ วมทัง้
อาเสีย่ ด้วย เห็นผมไปวิง่ อ้าว!นานๆ พบกัน คุณหมอ คุณหมอครับ
หมอกระแสใช่ไหมเนีย่ เชิญ เชิญ ผมเข้าไป เขาก็สง่ั กาแฟให้กนิ
ตามอัธยาศัยทีเ่ คยเป็นหมอทีน่ น่ั แล้วเขาก็ระบายออกมาว่า คุณ
หมอครับ แหม ผมอยากปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยได้ไหม ช่วย
ยังงัยครับ นายอำเภอท่านย้ายมาอยูก่ บั เราได้เพียงสามเดือนเท่านัน้
นะ แกจะย้ายไปซะแล้ว คุณหมอช่วยได้ ไหมครับ ช่วยยังงัยครับ
ช่วยย้ายท่านมาคืน ผมว่าทำไมล่ะ ท่านย้ายไปเป็นอะไร ท่านย้ายไป
เป็นรองผูว้ า่ ฯ อยูท่ จ่ี งั หวัดจันทบุรโี น่น อยากให้อยูก่ บั เรานานกว่านี้
อ้าว!จะย้ายรองผูว้ า่ ฯ กลับมาเป็นนายอำเภอเหรอ คือยังงีค้ รับ
คุณหมอครับ คือทีท่ า่ นมาอยูท่ น่ี ส่ี ามเดือนนีพ่ วกเราเป็นคนดีขน้ึ มาก
ท่านตรงเวลาครับ งานขึน้ บ้านใหม่งานอะไรต่าง ๆ นี่ ท่านไปตรง
เวลา พวกเราทีน่ บ่ี างคนเนีย่ นิสยั เสีย ไม่คอ่ ยตรงเวลา ไปตอนไหน
ก็ได้อกี แต่ทา่ นตรงเวลาเปรีย๊ ะ ท่านเรียกประชุมปับ๊ ตรงเวลาเป๊ะ
ถึงเวลาเปิดประชุมท่านก็เปิดประชุม ท่านไม่ได้คอยคนนัน้ คนนี้
เมือ่ ถึงเวลาเปิดประชุม ผมอยากจะพูดถึงตรงนี้ อยากบอกพวกเรา
ว่าการที่จะเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองในที่ทำงานหรือใน
ชุมชนนี่ การจะไปก่อนเวลาหรือตรงเวลาเป็นเรือ่ งทีม่ คี า่ นายอำเภอ
อยูส่ ามเดือนยังไม่ได้ทำเรือ่ งน้ำ เรือ่ งไฟ เรือ่ งถนน เพียงแต่ไปตรง
เวลาชาวบ้านก็ประทับใจ ชาวบ้านเขาก็รสู้ กึ นะครับ ถึงเขาจะไม่พดู
อะไร เขาก็รวู้ า่ คนมาก่อนเวลา คนมาตรงเวลา เป็นการให้เกียรติ
เจ้าของบ้าน ให้เกียรติเจ้าภาพ ยิง่ ถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์จากมหา
วิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังอย่างนี้ ไปทีไ่ หนเขาก็รวู้ า่ เป็นอาจารย์
อาจารย์มาแล้ว ภาคภูมใิ จเหลือเกิน บอกใครต่อใครว่าอาจารย์
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มาแล้ว ถ้าจะไปไม่ทนั จริงๆ นี่ โทรศัพท์ไปบอกก่อน ผมไปนะ
แต่ผมจะช้าหน่อย ผมติดประชุมอะไรก็วา่ ไป นีก่ เ็ ท่ากับว่าไปแล้ว
ไอ้อย่างนี้ก็คือ การสร้างความประทับใจ เพิ่มค่าให้กับตัวเอง
เหมือนกันนะครับ ข้อดีผมคิดว่าการตรงต่อเวลาเป็นเรือ่ งสำคัญ
อย่างบางคนเติมอีกนิดหนึง่ ว่า เป็นฝรัง่ หน่อยนะ ในตำราบอกว่า
มันน่าจะต้องเพิม่ คำว่าสัมผัสสายตา เวลาเราไปไหนมาไหนเนีย่ เขา
เห็นเราเป็นคนสำคัญพอสมควรนะ เขาเชิญไปกินโต๊ะ กินเลีย้ ง
พอไปถึงเข้าโต๊ะเลย รูส้ กึ มันขาด ๆ นะ เดินผ่านใครต่อนี่ ใครมอง
หน้ามองตา นีก่ เ็ ป็นผูใ้ หญ่ สวัสดีครับท่านครับ สวัสดีนอ้ ง เป็นงัย
คุณ ทักทายหน่อยจะดีขน้ึ สัมผัสสายตา ผมจำได้วา่ แม่ผมนะ
ท่านไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรอก พ่อก็อา่ นไม่
ออกเขียนไม่ได้ชาวบ้านธรรมดา แต่มคี ำสอนอยูค่ ำหนึง่ ลูกเอ๋ย
ไปไหนมาไหนต้องรูจ้ กั ผูห้ ลักผูใ้ หญ่นะ เจอผูใ้ หญ่ตอ้ งไหว้ ต้อง
มองหน้ามองตาท่านให้รวู้ า่ ใครเป็นใครนะ อย่าไปเดินดุย่ ๆ ไป นะ
ถ้าเดินไปโดยไม่มองหน้ามองตาใครเนีย่ เขาจะหาว่าผีปอบนะ คน
อีสานเขาเชื่อผีปอบ คนที่ถูกหาว่าเป็นผีปอบนี่อาจจะมีปมด้อย
พูดนาน ๆ เข้า เดินไปไหนก้มหน้าก้มตา เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเดิน
ก้มหน้า ก้มตาไม่มองหน้ามองตาใคร เขาจะหาว่าผีปอบ คือวิธสี อน
ก็สอน แบบเอาของจริง แล้วบอกว่าอย่าไปไหนโดย ไม่มองหน้า
มองตาใคร เดีย๋ วเขาจะหาว่าผีปอบ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราจะไปไหน
เราจะต้องสมาร์ท ทุกวันนีพ้ วกทีเ่ ป็นนักบริหารธุรกิจ ต้องทำชีวติ
ให้มนั สมาร์ท สง่างามนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอโทษ
นะครับ อะไรอย่างนี้ มันออกมา ให้มันรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่ง
เหมือนกันนะ.. เพราะฉะนั้นการเพิ่มค่าและความหมาย อาจจะ
รวมถึงเรือ่ งการพูดเป็น มีประเด็น ให้คดิ ผมจำได้วา่ เมือ่ ผมไปเป็น
หมอใหม่ ๆ ผมยังไม่ได้แต่งงานนะครับ ตอนนัน้ เนีย่ ถ้าพูดตาม
ประสาสาว ๆ แถวนัน้ เขาก็วา่ หนุม่ ฟ้อ หล่อเฟีย้ ว ฮ่ะ ฮ่ะ แต่ท่ี
สำคัญก็คือว่าเมื่อเป็นหมอก็เป็นหมอคนเดียวอยู่ที่อำเภอนั้น
เวลาทีเ่ ขาแต่งงานนี่ เขาเชิญนาย อำเภอขึน้ พูด เชิญผูก้ องขึน้ พูด
เชิญนายกเทศมนตรีพดู แล้ว ก็ตอ้ งเชิญหมอ ผมอาจจะ โชคดีทต่ี อ้ ง
เป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น นิ ส ิ ต เป็ น ประธาน ชมรมปาถกฐาโต้ ว าที
ที่เขาบอกว่า เวลาจะขึ้นพูดทีไรอย่าไปบอกใครนะว่าพูดไม่เป็น
อย่าไปบอกใครนะว่าไม่ได้เตรียมมา เขาเชิญ ผมขึน้ พูดในวันแต่งงาน
นายอำเภอก็พดู ตามภาษานายอำเภอพูดสอนนัน่ สอนนี่ อายุมาก
แล้วนีท่ า่ นนายกเทศมนตรี แต่สำหรับผมนีผ่ มขึน้ ไป ผมบอกท่าน
ผูม้ เี กียรติทเ่ี คารพครับ ผมดีใจมากทีม่ าในวันนี้ นอกจากเชิญมา
ร่วมงานแล้วยังผมได้มเี กียรติได้ขน้ึ พูดด้วย ผมออกจากโรงเรียน
แพทย์มานี่ อาจารย์สอนว่าถ้าเป็น ผูช้ ายจะไปเป็นสามี ต้องเติม
ความรัก ให้กับภรรยาสามเวลาหลัง อาหารและก่อนนอน หึ หึ
ฟังแล้วงง ๆ เนอะ ต้องเติมความรัก ด้วยเหรอหลังแต่งงานแล้วนี่
โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ...
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นักศึกษาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2552 คณะสงฆ์จงั หวัด
เพชรบุรี พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระเทพ
สุวรรณมุนี ได้จดั กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชิน“ี พระแม่แห่งชาติ” ซึง่ มีกจิ กรรมดังนี้ การฟังธรรมะ
บรรยายโดย พระสิทธินนท์ สนฺนจตฺโต วัดมหาธาตุวรวิหาร
จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี พิ ธ ี ถ วายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินนี าถ โดยมี นายประสาน วงษ์สวัสดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรเี ป็นประธาน การเจริญพระ
พุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โดยมีพระราชสุวรรณมุนี เจ้าคณะ
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัด
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี
ซึง่ ทำให้นกั ศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และได้ระลึกถึงพระคุณของแม่

สัมมนา
เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องบัณฑิต 1 ชัน้ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดสัมมนา
ในหัวข้อ “การจัดการบุคลากรในภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจ”
และ“เศรษฐกิจ ทีต่ กต่ำ ทำอย่างไรไม่ตกงาน” ดำเนินงาน
โดยนักศึกษาการพัฒนาและการจัดการ อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วชัน้ ปีท่ี 4 คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อต้องการให้นัก
ศึกษาเห็นความสำคัญของการทำงานและมีแนวทางปฏิบัติ
ตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ ได้ศึกษาแนวทาง
เพือ่ เป็นตัวอย่างในการเลือกงานทีต่ นเองต้องการ โดยมี อาจารย์ณฐั วุฒิ สุวรรณช่าง เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา

รับเชิญเป็นวิทยากร
ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญให้ไป
บรรยายในโครงการ “อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ การพั ฒ นา
การผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP” ให้กับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
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ดอนขังใหญ่

สรุปการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ฯ

ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว ...

4.1 ระบบเครือข่ายบริหารเพือ่ สารสนเทศเพือ่ การศึกษา
(หรือ Uninet) โครงการต่าง ๆ ทีด่ ำเนินการ คือ 1) ระบบห้อง
สมุดอัตโนมัติ (E-Library) 2) ระบบบันทึกข้อมูลเพือ่ การ
สืบค้น (Union Catalogue) 3) ระบบห้องสมุด Digital
Collection และ 4) ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การอ้างอิง (Reference Database)
4.2 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand
Cyber University : TCU) เพือ่ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษาแบบ e-learning อย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้
สำหรับบทบาทของการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษากับการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษารอบสอง มีข้อสรุปจากการเสวนา
เครือข่าย เรือ่ ง ก้าวต่อไปของเครือข่ายเพือ่ พัฒนาอุดมศึกษา
โดยผูแ้ ทนเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) สมาชิกเสวนา
เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจัดสรร
ช่วงระยะเวลาการปฏิรูปเป็น 3 ระยะ และมีการประสาน
แนวคิดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของระบบการ
ศึกษา คือตัง้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูร่ ะดับอุดมศึกษา
ดังนี้
ระยะที่ 1 สกอ. ทำความเข้าใจกับเครือข่ายอุดม
ศึกษาภูมิภาค เพื่อรับทราบแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษา
และแนวนโยบายสนับสนุน เช่น NQF/TQF ด้วยการ
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ทกุ รูปแบบ เช่น เอกสาร การสัมมนา
เป็นต้น
ระยะที่ 2 การดำเนินการสูก่ ารปฏิรปู การอุดมศึกษา
รอบสอง โดยแต่ละสถาบันนำกรอบ NQF/TQF ใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ
ระยะที่ 3 ขยายผลพัฒนากิจกรรมการปฏิรูปการ
อุดมศึกษารอบสอง คือ ให้แต่ละสถาบันปฏิบัติตามกรอบ
NQF/TQF สำหรับหลักสูตรใหม่ทเ่ี กิดขึน้
เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบอีกหนึง่ เรือ่ ง คือ ระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษา พ.ศ.2552 มีสาระโดยสรุปได้วา่ กระทรวงศึกษาดอนขังใหญ่

ธิการได้ออกระเบียบ ว่าการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษา พ.ศ.2552 และแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติระดับ
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ การติดตามประเมินผลและ
ทบทวนการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด
จนเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง้ หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี
ผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2552 แต่ให้ใช้บงั คับ
กำกับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป
การดำเนินการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด มีหลักการดังนี้
1. การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาจังหวัดหรือแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แล้ว
แต่กรณี
2. การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในจังหวัด เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษา และ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเพือ่ การพัฒนาการศึกษาอย่างยัง่ ยืน
3. การกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
4. การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี มีความโปร่งใส
และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการ
สำหรับวาระสืบเนือ่ งได้มกี ารรายงานความก้าวหน้าและ
ผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2552
1. เครือข่ายวิจยั ได้จดั บรรยายเรือ่ ง “งานวิจยั เกีย่ วกับ
Area Based” เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ทีม่ หาวิทยาลัย
ศิลปากร สำหรับแหล่งทุนในการวิจยั ควรจะมาจากหน่วยงาน
ในพื้นที่ คือ จังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล และโจทย์วจิ ยั ควรมาจากชุมชนและภาค
อุตสาหกรรม ประเด็นสำคัญคืองานวิจยั ต้องช่วยเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ดีขึ้น นอกจากนี้ภารกิจสำคัญของเครือข่าย คือ
การช่วยให้สมาชิกเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการวิจยั
2. เครือข่ายสหกิจศึกษา ได้มีการสนับสนุนงบ
ประมาณ ปี 2552 จาก สกอ.
โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ...
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สภาผูแ้ ทนราษฎร
จากการเข้าชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ต่อ
คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ตง้ั ข้อสังเกตในหน่วยงานสังกัดคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา สรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรกำหนด
เกณฑ์หรือมาตรฐานของการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน/สาขา
เช่น ความเป็นเลิศของสายวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร จะต้อง
สนับสนุนอะไรบ้าง รวมทั้งควรมีการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และมาตรฐานการทำวิจยั
2. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหา
วิทยาลัยบางแห่งควรมีจดุ เน้นทีช่ ดั เจน และพัฒนาการเรียน
การสอนในด้านนั้นให้มีคุณภาพมีความเป็นเลิศ รวมทั้งการ
เปิดคณะ/สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย ควรเปิดคณะ/สาขาวิชา
ทีส่ อดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาทีเ่ ป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้
ควรจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
นัน้ ๆ
3. มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรสนับสนุนกีฬาให้แก่นิสิต
นักศึกษา ทัง้ ในด้านการดูกฬี า การเล่นกีฬาให้เป็น และการ
แข่งขันกีฬา เพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพและสุขภาพทีด่ ี มีนำ้ ใจ
นักกีฬา รวมทัง้ มุง่ หวังให้เกิดความสามัคคี
4. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ควร

กำกับดูแลให้จัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม เน้นนำความเพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และการพัฒนาแก่นสิ ติ ใหม่อย่างแท้จริง
5. ในการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
ควรนำเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
จัดสรร ซึง่ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ทัง้ นี้
การจัดค่าใช้จ่ายต่อหัว ควรดำเนินการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตเิ ป็น
ทีย่ อมรับร่วมกันและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
6. การจัดเก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิตของมหา
วิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ ยังมีความแตกต่างกันอยูใ่ นแต่ละแห่ง
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย
7. งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย นอกจากสามารถนำมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นการสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ ๆ ให้เกิดขึน้ แล้ว ควรจะต้องตอบโจทย์
ของสังคมสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในการ
ดำเนินงานมหาวิทยาลัยไม่ควรทำการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกัน
โดยควรดำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย และต้องมี
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ไปสูส่ งั คม ชุมชน เพือ่ ให้สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาซึง่ มหาวิทยาลัยและผูท้ ำร่วมกันเป็นเจ้าของ
กองนโยบายและแผน

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ในวันจันทร์ท่ี 7 กันยายน 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ถ้าท่านกำลังแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะ“ยกระดับ” ชีวติ การทำงานของท่าน ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ โดยวิทยากร
ชือ่ ดังคุณสิรลิ กั ษณ์ ตันศิริ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้คณ
ุ เชือ่ มัน่ ว่า “คุณสามารถทำงานทุกอย่างได้ทค่ี ณ
ุ อยากทำ”
ในหัวข้อการบรรยาย ปลุกยักษ์ในใจ แล้วคุณจะพบว่าตัวคุณเองมีศกั ยภาพอีกมากมายมหาศาลทีแ่ ฝงเร้นอยูใ่ นตัวเอง
ด่วน ! รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1206
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ดอนขังใหญ่

โครงการค่ายอาสา “ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ”
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามทีก่ องพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาจั ด
ออกค่ายอาสา “ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ” ใน
ระหว่างวันที่ 21–22 สิงหาคม 2552 ณ
บ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
การจัดกิจกรรมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการปลูกฝัง
ให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักศึกษาได้
บูรณาการความรูแ้ ละการทำงานร่วมกับชุมชน
การออกค่ายครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน
75 คน มีอาจารย์และเจ้าหน้าทีค่ วบคุมจำนวน 3 คน โดย
ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับ
โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณผูน้ ำชุมชน และชาวบ้านบ้านดอนขุนห้วยและ
นักศึกษาชาวค่าย ทีช่ ว่ ยให้โครงการนีส้ ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ภาคีรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 (ระลอก 2)
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศจำนวน 165 แห่ง
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นภาคีรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมี
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในงานดังกล่าว ซึง่ ได้คาด
การณ์วา่ การแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ฯ มีแนวโน้มแพร่ระบาดในต่างจังหวัดอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีความเสีย่ งในสถาน
ศึกษาและแหล่งชุมนุมของเยาวชน ดังนั้น สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเตรียมการรับมือ
การแพร่ระบาด เพือ่ ป้องกันหรือบรรเทาความสูญเสีย โดยกิจกรรมที่ สกอ. ร่วมกับ สสส. ได้แก่
1.สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทุกแห่ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน
ไข้หวัด 2009 ตัง้ แต่วนั ที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ซึง่ ถือเป็นวันดี
2.สถาบันอุดมศึกษาทีม่ หี น่วยงานพยาบาล คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ จะเปิดศูนย์หรือหน่วยบริการให้
ดอนขังใหญ่
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คำปรึกษาด้านการป้องกัน การรักษากับนิสติ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทัว่ ไป และ
3. นิสิตนักศึกษา ชมรม คณะ จะจัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยเสนอขอความสนับสนุนผ่านสถาบันอุดมศึกษา
มายังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ โดยมีตวั แทนของ สกอ. สสส. และมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ กิจกรรมโครงการต่างๆ
สสส. จะมีงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 10,000 บาท

ทุนทำงานดีมรี ายได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการสนับสนุนงานจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีทุนทำงานดีมีรายได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยแบ่งเป็นตำแหน่งงาน 2 ประเภทคือ ประเภทงานบริการ จำนวน 13 สถานประกอบการ และประเภทงานค้าปลีก
จำนวน 6 สถานประกอบการ นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (สำหรับ
นักศึกษาทีเ่ ขียนใบสมัครไว้แล้วให้ตดิ ต่อที่ คุณวันณพงค์ วงศ์พานิช ด่วน!)

อาจารย์อตุ สาหกรรมได้รบั เชิญไปบรรยาย
ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รบั เชิญให้ไปบรรยาย
“การพัฒนาสมรรถนะการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม” วันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 ณ ตาลคู่
บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กบั อาจารย์
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี
อาจารย์สขุ มุ หลานไทย รองคณบดีดา้ นยุทธศาสตร์สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม แจ้ ง ว่ า
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีได้จัด
พิธมี อบทุนการศึกษามูลนิธพิ ระเทพสุวรรณมุนี (สีลภูสติ ภิกขุ บุญรวม
มีอารีย)์ ครัง้ ที่ 12 ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
ซึง่ ทุนการศึกษาดังกล่าวได้มอบให้กบั นักเรียนนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี
ความประพฤติดแี ละมีฐานะยากจน โดยในการมอบทุนการศึกษาปีนม้ี ี
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษาประเภท
ต่อเนื่อง (ได้รับทุนทุกปีจนจบการศึกษา) จากพระราชสุวรรณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี องค์ประธานมูลนิธิฯ จำนวน 2 คน คือ
นายธวัชชัย คำวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
และนางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีที่ได้มอบทุนการ
ศึกษาดังกล่าว ซึง่ จะเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้นกั ศึกษาสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้อกี ทางหนึง่
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สถาบันวิจยั ฯ ร่วมกับ สพท.พบ. เขต 1 จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า สถาบันวิจยั ฯ ซึง่ เป็นหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ จึงถือว่าเป็นภารกิจหน้าทีใ่ นการเสริมสร้างและเพิม่ พูนความรู้ ความ
สามารถในด้านการจัดการท่องเทีย่ วของท้องถิน่ ดังนัน้ สถาบันวิจยั ฯ จึงได้รว่ มกับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพชรบุรี
เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแก่บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน และห้องประชุม สพท.
พบ. เขต 1 เพราะถ้าหากว่าบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่มีความรู้ทางด้านภาษา ก็จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยว
ของจังหวัด เพชรบุรีประสบความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากที่จะเข้ามาช่วยเสริมภาวะเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเพชรบุรใี ห้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ในพิธเี ปิดโครงการได้รบั เกียรต
จิ ากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม เป็นประธาน โดยผูเ้ ข้าอบรมประกอบไปด้วยบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 60 คน กิจกรรมการอบรมเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว อนุเคราะห์
คณาจารย์ ข องสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษมาเป็ น วิ ท ยากร ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ จากการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารครั ้ ง นี ้
จะเป็นการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องสำหรับการท่องเที่ยว
ในท้องถิน่ มีทกั ษะความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึน้ ในการนี้ สถาบันวิจยั ฯ ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านมา
ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจยั ฯ ประสานความร่วมมือ สพท.พบ. เขต 1 อบรมการจัดพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า สถาบันวิจยั ฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ พี นั ธกิจส่งเสริมงาน
ด้านการอนุรกั ษ์ ทำนุบำรุง ฟืน้ ฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ โดยใช้วฒ
ั นธรรมเป็นเครือ่ งมือในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของชุมชน สร้างวัฒนธรรมให้มชี วี ติ เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของมนุษย์ในชุมชน ดังนัน้ สถาบันวิจยั ฯ
จึงได้รว่ มกับผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรเี ขต 1 คุณชูศรี อุดมกุศลศรี จัดอบรมโครงการ การจัดทำ
พิพธิ ภัณฑ์ในชุมชนเพือ่ การท่องเทีย่ วและเป็นแหล่งเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืน ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุม
ภูมิแผ่นดิน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
เป็นประธาน ผูเ้ ข้าอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
จำนวน 60 คน การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.มนู อุดมเวช บรรยายในหัวข้อ
ประวัตศิ าสตร์และ
ดอนขังใหญ่
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โบราณคดี
ท้ องถิน่ เพชรบุรี
อาจารย์ภมร
พราหมณ์ แ ก้ ว
บรรยายใน
หัวข้อหลัก
ฐานทางศิลป
วัฒนธรรมเพชรบุรี

ผศ.บุญมา
แฉ่งฉายา บรรยายในหัวข้อเทคนิคการจัดแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
จังหวัดราชบุรีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเขายี่สาร จังหวัดสุทรสงคราม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครัง้ นีจ้ ะเป็นการฝึกบุคคลากรในท้องถิน่ ให้มคี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญในการดำเนินงานด้านนีต้ อ่ ไป ในการนีส้ ถาบันวิจยั ฯ ขอขอบคุณ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

จัดอบรมโครงการ“พัฒนาความรูค้ ณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ให้กบั ครูคณิตศาสตร์
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8
สิงหาคม 2552 ณ ห้อง 416 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
รศ.พินนั ทร์ คงคาเพชร รศ.วัชรี กาญจน์กรี ติ รศ.สุเทพ ลิม่ อรุณ และ ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง เป็นวิทยากรใน
การอบรม มีผเู้ ข้ารับการอบรม จำนวน 38 คน

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หลักสูตร “การสร้างสือ่ Multimedia โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash รุน่ ที่ 1”
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ต ิ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร
“การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash รุน่ ที่ 1” ให้กบั คณาจารย์ทางการ
ศึกษาและผูท้ ส่ี นใจ ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม
2552 ณ ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 424
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย อาจารย์อติชาต โพธิพนั ธ์ และอาจารย์ปยิ ะวัฒน์ เนียมมาลัย โดยมี รศ.พินนั ทร์
คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว
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สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์แก่โรงเรียนเขือ่ นเพชรฯ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมฐานเล่านิทานและหุ่นมือเชิด
และฐานนันทนาการ ที่โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ในสัปดาห์รักการอ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
จากปีการศึกษา 2551 ทีส่ าขาวิชาได้พฒ
ั นาห้องสมุดโรงเรียนเขือ่ นเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) เป็นห้องสมุดต้นแบบ
ในโครงการความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมจัดห้องสมุดต้นแบบ
โรงเรียนประถมศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษา
ในการนี้ สาขาวิชาได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน พบว่า นักเรียนพึงพอใจในภาพ
รวมในระดับมากทีส่ ดุ (X- = 4.83, S.D. = .38) และนักศึกษาทีเ่ รียนวิชาการส่งเสริมการอ่านทีเ่ ข้าร่วมจัดกิจกรรม
พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในภาพรวมระดับมากทีส่ ดุ ( X- = 4.68, S.D. = .47)

สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการ กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคฉบับชาวบ้าน

เมือ่ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 อาจารย์พงษ์ลดา ทัง่ ทอง และ อาจารย์ทศั นัย ทัง่ ทอง สาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง“กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคฉบับชาวบ้าน” ให้แก่ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ในเขต
ตำบลบ้านแหลมและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ได้เห็นความสำคัญของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขาย
สินค้าหรือการใช้บริการต่าง ๆ โดยมีกฎหมายเข้ามาให้ความคุม้ ครองประโยชน์แก่ผบู้ ริโภค คือประชาชนทัว่ ไป ณ ห้อง
ประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม โดยมีนายวัน เมฆ อัคคี ท่านธนรัตน์ ทัง่ ทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4, ท่านสรรเพชญ ตรีเทพ อัยการจังหวัดประจำกรม
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี และอาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
ขอขอบพระคุณ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ดอนขังใหญ่
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