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ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว ... ต้องเติมความรักด้วยเหรอ หลังแต่งงานแล้วนี่

ด้วยคำพูดด้วยท่าทีอะไรก็แล้วแต่ แต่สำหรับผูห้ ญิงนัน้ จงอย่าพูด
เรือ่ งเงิน ๆ ทอง ๆ การเป็นหนีเ้ ป็นสิน สามเวลาก่อนอาหารและ
ก่อนนอน เพราะถ้าพูดเรือ่ งเงิน ๆ ทอง ๆ แล้วคนทีเ่ ป็นสามีผวา
ใจหดหู่ จะกินก็ไม่อร่อย นอนก็ไม่สบาย เพราะฉะนัน้ หลักหนึง่ ที่
พวกเราจะต้องเตรียมตัวก็คือว่า เมื่อเป็นครูบาอาจารย์ นี่ยิ่งเข้า
สังคม มาก เขาให้ขน้ึ พูดอย่าไปบอกว่าไม่ได้เตรียมมา อย่าบอก
เขาว่าพูดไม่เป็นหรอก ทำยังงัยให้ทำได้ทง้ั วัน อย่าไปปฏิเสธขึน้ ไป
ก็พดู เลย ขอบคุณมาก วันนีอ้ าหารดีเหลือเกิน ดนตรีกด็ เี หลือเกิน
ขอบคุณ ขออวยพรให้เจ้าภาพจงเจริญ ไชโย ไชโย ไชโย คือมันไม่รู้
จะพูด อะไรจริง ๆ พูดแค่นน้ั ก็ยงั ดี อย่าไปบอกเขา อย่าไปเรียก
ร้องความสงสารเห็นใจว่าไม่ได้เตรียมมานะครับ หลักการนี้
สำคัญมาก ซึง่ ความจริงพวกเราก็เก่งอยูแ่ ล้วละครับ แล้วอีกอัน
หนึง่ นะครับ ทีเ่ ขาเกรงกันว่าเพือ่ ให้พวกเรามีสมาร์ท เวลาไปทำงาน
หรือไปปรากฏตัวในทีช่ มุ นุม ทีช่ มุ นุมเขาจะมองเราด้วยความชืน่ ชม
อย่าไปไหน มาไหนแบบโศกเศร้าเหงาหงอย คือถ่อมเนื้อถ่อมตัว
ว่าตัวฉัน เศร้าสร้อยหงอยเหงาคนเขา ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้
คนเศร้าสร้อยหงอยเหงาสักเท่าไหร่ ต้องเชียร์ให้ถกู สวัสดีครับ
โฮ! ดีใจมากครับ แหมอากาศวันนี้ดีนะ โอ้ว แต่งตัวเรียบร้อย
มากเลยครับอาจารย์ มันต้องไปอย่างนั้น ถ้าไปแบบหงอย ๆ
ถามว่า “ทำไมเอ็งหงอย ๆ อย่างนี้ล่ะ” “ไม่อยากมา งานหนัก
งานหนักยังงัย อูย๊ สามทุม่ สีท่ มุ่ ยังไม่ได้กลับบ้าน” แล้วมันหน้าเศร้า
ไม่จำเป็นครับ เราต้องสมาร์ท นะครับ มีหลักการทีบ่ อก จะทำให้
มีคา่ โอ๊ย เนีย่ รูน้ ะแกงานเต็มมือ เลยนะ แกออกมาหาพวกเรา
นีไ่ ม่เคยบ่นเรือ่ งงานเลยมีแต่ยม้ิ แย้มแจ่มใส มันกลับกันกับบางคน
เนี่ยแกก็ไม่ค่อยจะทำงานหรอก แกเห็นหน้าเราเมื่อไหร่บ่นทุกที
พวกเราจะเลือกเอาแบบไหนล่ะ ก็อย่างนี้ละครับ ผมก็คิดว่า
ก็ เ ล่ า ให้ ฟ ั ง เพราะฉะนั ้ น ผมเชื ่ อ ว่ า พวกเรารู ้ จ ั ก วิ ธ ี เ พิ ่ ม ค่ า
และความหมายให้ตวั เองอยู่ ผมอดไม่ได้ ทีจ่ ะต้องให้สง่ิ ทีบ่ อกไว้
แล้ว เมือ่ พูดถึงญีป่ นุ่ ขอเสริมตรงนีน้ ดิ หนึง่ เถอะครับ ผมอ่านตำรา
ของฝรัง่ แต่ตำราฝรัง่ พูดถึงญีป่ นุ่ บอกว่า ภาวะผูน้ ำแบบญีป่ นุ่
ทีเ่ ราเห็นกันอยูท่ กุ วันนี้ มันอาจจะมีเลือดเนือ้ เชือ้ ไขมาจากซามูไร
ก็ได้ เพราะเวลามันจะทำอะไรเนีย่ มันลุย มันลุย แล้วเขาก็บอกว่า
ปรัชญาของซามูไรและหลักการซามูไร มีอยู่ 4 ข้อ ผมก็เลยเอามา
ให้พวกเราดู ไม่งน้ั เดีย๋ วมันจะไม่จบหลักสูตร คือ มันก็มหี ลักของ
มันว่า 4 ข้อนี้ เราจะเอามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจำวันอย่างไร
อันที่ 1 No fear ถ้าจะทำอะไรต้อง ไม่กลัว ถ้ากลัว ก็เท่ากับแพ้
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แล้วครับ เพราะฉะนัน้ ไม่กลัว อันที่ 2 No surprise ไม่ประหลาดใจ
เวลาคิดจะทำอะไรเมื่อตกลงกันแล้ว ส่วนรวมส่วนใหญ่เห็นดีเห็น
ชอบแล้ว เมือ่ เห็นดีกเ็ ข้าไป ไอ้คำ ซุบซิบนินทาว่ากล่าว ไอ้นน่ั น่าจะ
เป็นยังงัน้ น่าจะเป็นยังงี้ ไม่ตอ้ ง ไปเถอะ No surprise อย่ามามัว
ทำประหลาดใจว่า เอ้อ “ทำไมผมทำดี ๆ แล้ว ทำไมคนมานินทา
ผมแบบนีล้ ะ่ ครับ” อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำใช่ไหมครับ อันที่ 3
No doubt อย่าสงสัย หมายความว่าเมือ่ ตัดสินใจทีจ่ ะทำ ดีทส่ี ดุ
ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว อย่ามาสงสัยว่า เอ๊ ใครจะว่าเราดี
ไหมเนีย่ เอ๊เราจะไปตำแหน่งนีจ้ ะได้ไหมเนีย่ มันจะไม่ตอ้ งสงสัย
ถ้าเราคิดว่ามันดี มันก็ดแี ล้ว อะไรทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ มีคนบอกไว้วา่
อะไรทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ มันมีของดี ๆ ตามมาเสมอ ไม่วา่ มันจะเป็นแพ้
หรือชนะ ถ้าพูดตามลัทธิเต๋า ลัทธิขงจือ๊ เขาก็จะบอกว่ามีขาวก็มดี ำ
มีมดื ก็มสี ว่าง อะไรทำนองนัน้ ล่ะครับ มันมีของดี เมือ่ รูส้ กึ ดี คุณ
ชินวัตร มฤกคพิทกั ษ์ เขาพูดว่า ในดีมเี สีย ในเสียมีดี บางคนเขา
จะบอกว่า เมือ่ คุณประสบความสำเร็จ ต้องทำใจให้ได้วา่ ความล้ม
เหลวกำลังตามมา ต้องลอง แต่เมือ่ ใดทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเราเกิดความผิด
พลาดล้มเหลว ต้องคิดอย่างภาคภูมิใจว่า ความสำเร็จกำลังจะ
ตามมา อะไรที่เราจะคิดให้มันดี มันก็ดีได้เสมอ เพราะฉะนั้น
No surprise No doubt ไม่ตอ้ งสงสัย และทีส่ ำคัญเมือ่ ตัดสินใจ
จะทำอะไรแล้ว No hesitate อย่าลังเลใจ ก็ภาษาฝรัง่ ทีส่ อนกันก็
คือ Fast และตัวที่ 5 ทีเ่ ราอาจจะไม่ได้พดู ถึงก็คอื Fun อารมณ์ขนั
มองโลกในแง่ดี มองในแง่กลับกัน อันนีก้ ข็ อฝากซามูไรไว้หน่อย
แล้วถ้าหากพูดแล้วไม่ได้พดู ให้มนั จบ เดีย๋ วมันก็จะไม่จบหลักสูตร
ครูทด่ี ี มีคนบอกว่า ครูทด่ี ตี อ้ งสอนเต็มหลักสูตร ด้วยความเต็มใจ
แล้วก็ให้เต็มเวลา ถ้าจะต้องเกินเวลานิดหน่อยครับ ต้องขออนุญาต
ด้วยนะครับ อันนีเ้ อาเร็ว ๆ อย่างนี้ อเมริกาลงทุนหลายสิบล้านบาท
ให้มหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ ศึกษาทีวา่ มันมีอะไร ทำไมเมือ่ ก่อนนี้ ก่อน
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องนี่ มีแต่สนิ ค้าของอเมริกา เมดอิน USA ทัง้ นัน้
ทัว่ โลก แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องผ่านมา ก็ยงั มีเมดอิน USA
ทัว่ ๆ ไปนะ ไม่วา่ รถยนต์ ไฟฟ้า อะไรต่าง ๆ ก็มเี มดอิน USA แม้
แต่แปรงสีฟันคอลเกต หรืออะไรต่าง ๆ แต่พอประมาณ 10 ปี
20 ปี หลังเนีย่ ทีไ่ หน ทัว่ โลกมันมีแต่ made in Japan,made in
ดอนขังใหญ่

Japan แต่กอ่ นนีด้ ถู กู ว่าของ Japan มันของเล่น ของไม่ทนทาน
ทำไมยังขายอยูเ่ ต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้ ทัง้ ๆ ทีอ่ เมริกาเหนือกว่า
ญีป่ นุ่ แน่ ๆ อยู่ ลงทุนไปเป็นสิบ ๆ ล้านให้ศกึ ษาทัว่ โลก ปรากฏ
ว่าออกมาได้หวั ข้อแค่นค้ี รับว่าคนญีป่ นุ่ นีม่ ภี าวะผูน้ ำในทางค้าขาย
ทางเศรษฐกิจอยู่ 6 ข้อ อันที่ 1 คนญีป่ นุ่ อดทน ผมเติมคำว่ามานะ
ด้วย คือมันไม่ยอมหยุดแน่ ถ้าหากจะไปขายของอันนี้ เขาบอกว่า
ของญีป่ นุ่ ไม่เอาละ ไม่ตรงสเปก เอาของยุโรปดีกว่า มันก็ยกมือขึน้
แล้วบอกว่า “ขอบคุณมาก” แล้วก็ไป อาทิตย์หน้ามาอีกแล้วครับ

เหยียดหยาม ว่าไม่รู้จักเคารพสิทธิของคนอื่น อะไรทำนองนี้
เพราะฉะนั้นพวกเรา ก็ต้องคิดดูก็แล้วกัน อันที่ 3 สุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ผมใช้คำว่า อ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าคำไทย ๆ
ถ้าแบบเอเชีย อะริกะโตะ เขามี ความเจริญก้าวหน้าทัง้ เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีมากมาย แต่เขายังถ่อมเนือ้ ถ่อมตัวเวลาพูดจา
เชิญเขาไปพูดเราก็รู้ว่าเขาเก่งมาก ขอบคุณมาก ที่ท่านกรุณา
มาพู ด ให้ เ ราฟั ง เทคโนโลยี เ ขาไปไกล เหมื อ นกั น นะครั บ
ความถ่ อ มเนื ้ อ ถ่ อ มตน กลายเป็ น ความดี ง ามอย่ า งหนึ ่ ง
เป็นจุดแข็งของคนเอเชีย เพราะฉะนัน้ ถ้าพวกเราต้องถ่อม เนือ้ ถ่อมตัว

“แม้นมิได้เกิดเป็นชาย ก็อย่าเสียดายทีไ่ ด้เกิดเป็นหญิง
เพราะแท้จริงแล้วทัง้ หญิงและชายต่างก็ มีความสำคัญ เป็นอะไรนัน้ ไม่สำคัญดอก
สำคัญอยูท่ ว่ี า่ เมือ่ เป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดที ส่ี ดุ เถิด”
ถ้าพูดจริง ๆ แล้วตามประสาหนังสือจีน ๆ หน่อย เขาเรียกว่าหน้า
หนาพอสมควร ทนต่อคำวิพากษ์วจิ ารณ์ ทนต่อการดูถกู เยาะเย้ย
ถากถางได้ อดทน อดทน ไม่สำเร็จมาใหม่ นะครับ อันนัน้ ก็พอ
สัน้ ๆ แค่นก้ี อ่ น ตรงต่อเวลา Punctuality คนฝรัง่ ก็สอนเราตลอด
เวลาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนภาษาอังกฤษบทแรก ๆ ต้องตรงต่อเวลา
แต่เรียนจบแล้ว มันก็ไม่ตรงต่อเวลา แต่ญป่ี นุ่ การตรงต่อเวลาเป็น
ชีวติ จิตใจ ถ้าคนไม่ตรงต่อเวลามันจะบอกว่านัน่ มันไม่ใช่คนญีป่ นุ่
นี่หว่า อะไรทำนองนั้น จนกระทั่งมีหลายเรื่องหลายราวที่เรามี
ตัวอย่างการตรงต่อเวลา กลายเป็นอเมริกนั เองยอมรับว่าญีป่ นุ่ เขา
ทำได้ทว่ั ถึงตัง้ แต่คนขับรถ คนกวาดถนน ทุกอย่างต้องตรงต่อเวลา
เหมือนกับบอกว่าคนญีป่ นุ่ ต้องตรงต่อเวลา คนตรงต่อเวลาคือคน
ญีป่ นุ่ ท่านอธิการบดีอาจจะต้องเริม่ ต้นตรงนีแ้ ล้ว อาจารย์มหาวิทยา
ลัยราชภัฏเพชรบุรีตรงต่อเวลา
ผมเคยเป็นนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
อยู่ 2 สมัย มีขา้ ราชการอยูต่ ง้ั 1 ล้าน 2 แสนคน ผมก็พดู เล่นๆ
ไม่ได้พดู อย่างมีอำนาจวาสนา แม้เพือ่ น ๆ ข้าราชการ ถ้าคน 1 ล้าน
2 แสนคน ลองคิดดูว่าไม่ให้เกิดการสูญเปล่าของเวลาราชการ
คนละ 1 ชัว่ โมงต่อวัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย เราจะมีเหลือแรงงาน
คืนมาสู่ ประเทศชาติวนั หนึง่ 1 ล้าน 2 แสนชัว่ โมง ถ้า 1 ชัว่ โมง
เราปลูก ต้นไม้ได้ 1 ต้น เราก็จะปลูกต้นไม้ได้วันละ 1 ล้าน 2
แสนต้นเห็นไหมครับ เพราะฉะนัน้ เอาเวลาของราชการ คืนมาคนละ
1 ชัว่ โมง ไม่ให้สญ
ู เปล่าแต่ไม่รจู้ ะทำอย่างไร แต่วา่ มันมีความหมาย
มากถ้าเรามุง่ มัน่ อย่างนี้ ผมว่าก็ทำได้ ลองดู ทีว่ า่ ถ้าเราจะเริม่ ต้น
ในมหาวิทยาลัยของเราโดยวิธีใดวิธีหนึ่งได้อย่างไร ความตรงต่อ
เวลามันทำให้มคี วามหมายมาก ความไม่ตรงต่อเวลา ก็คงเสียหาย
มาก แต่ก่อนนี้เวลาผู้หลักผู้ใหญ่จะมาต้องช้างเหยียบงาพญา
เหยียบเงินมารอกัน 200-300 คน มันเสีย เวลาไปตัง้ หลายร้อยคน
ไม่ได้ทำงานใช่หรือเปล่า ผมว่าต่อไปนี้ ประชาชน ข้าราชการ
ผู้ใหญ่ ที่ไม่ตรงต่อเวลาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ จะถูกดูถูก
ดอนขังใหญ่

อ่อนน้อมถ่อมตน กับคนอืน่ อย่าไปนึกว่าเขาจะดูถกู เขาจะหาว่าอ่อนแอ
อเมริกนั เองเริม่ จะสำรวจตัวเองว่าอาจจะต้อง ถึงกับปฏิรปู การศึกษา
เพือ่ ให้คนเรียนจบออกมาแล้วว่าจะต้อง ทำอย่างไร รูจ้ กั ใจ เข้าใจ
เราอย่ า งไร
เขาต้ อ งการอะไร
จงทำต่ อ เขา
เหมือนกับที่ต้องการให้เขาทำต่อเรา แต่คนฝรั่งได้รับเสรีภาพ
ได้รบั สิทธิอน่ื ๆ มากมาย จนกระทัง่ รูส้ กึ ว่าต้องพูดแบบตัวเองไม่ขน้ึ
กลั บ ใคร เลยกลายเป็ น ความ เห็ น แก่ ต ั ว ไปหลาย ๆ กรณี
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องนี้ในการที่จะสอนลูกศิษย์
ของเราอีกข้อหนึง่ คือ ความละเอียด ลออ ผมใช้คำว่าละเอียดลออ
พิถีพิถัน เลย เรื่องเล็กๆ น้อย ๆ ก็ชอบถาม ถ้าพวกญี่ปุ่น
เขามาเขาจะถามเรื ่ อ งนั ้ น เรื ่ อ งนี ้ แม้ แ ต่ เชิ ญ ไปกิ น ข้ า ว
ผมก็ เ ชิ ญ ไปกิ น ข้ า ว เวลาที ่ เ ขา มาที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
“ผมขอเชิญพวกเราไปทานข้าวนะครับ ตอนเลิกงาน” เขาก็ มาถาม
“ขอบคุณมากครับ ท่านเชิญกี่คนครับ” เขามา 5 คน ผมจะ
ไปเชิญคนเดียวได้อย่างไร แต่เขาก็ถาม แล้วถามต่อไป “เย็นนี้
จะแต่งตัวอย่างไร” “แต่งตัวตามสบาย” บางคนก็ถามต่ออีก
“ตามสบาย หมายความ ว่าต้องผูกเน็คไท ไหมครับ” เพราะว่าญีป่ นุ่
ถ้ า ตามสบายของเขา ไม่ ต ้ อ งมี เ สื ้ อ นอก แต่ ต ้ อ งผู ก เน็ ค ไท
หลายอย่างทีเ่ ป็นความ ละเอียดลออนะครับ
อีกข้อหนึง่ ความรักภักดียาวนาน ผมแปลมาจากคำว่า long
term loyalty ถ้าหากแปลอีกแบบหนึง่ ก็คงจะเป็นความกตัญญู
กตเวที คือ หนี้บุญคุณ กินน้ำ กินข้าว กับเขาแล้ว เราต้องไป
เราต้องเห็นใจเขา เวลาเจอหน้าอีกทีจำชือ่ ไม่ได้ ไม่เหมือนกับฝรัง่
แต่เชิญแทนได้ เชิญมากินข้าวได้ คราวก่อนพบกันขอบคุณมาก
นะครับ มากินข้าวบ้านผมก็ได้ ความรูส้ กึ อย่างนีม้ ี จนกระทัง่ เป็น
วัฒนธรรมในการจ้างงานตลอดชีพ ถ้ารับใครมาทำงานแล้วเสมือน
หนึ่งเขาจะทำงานกับเราตลอดชีวิต เขาจะง่วง เราต้องทำให้เขา
หายง่วง เขาจะขีเ้ กียจต้องทำให้เขาไม่ขเ้ี กียจ ต้องดูแลเขา เขาไป
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ทำงานที่ไหน ก็จะมอบกายถวายตัวว่า ถ้าได้มาทำงานที่นี่ก็
จะทุ่มเทให้กับงานที่นี่ทั้งหมดความผูกพันกันแบบนี้ อเมริกันไม่มี
แล้ว อเมริกนั ก็ยอมรับว่าสังคมอเมริกนั หรือสังคมฝรัง่ ทีเ่ ราพูดกัน
เป็นสังคมแบบหมูไปไก่มา มีแค่ให้เราอยู่แค่ให้เรากินเท่านั้นเอง
ก็จบกันนะครับ รวมทัง้ ความรักด้วย แต่ของเราแบบตะวันออกมัน
มี ค วามผู ก พั น ด้ ว ยวั ฒ นธรรม ด้ ว ยความเชื ่ อ ว่ า ความรั ก
คือความดีงาม เพราะฉะนัน้ ความผูกพันแบบนีถ้ อื เป็นเรือ่ งดีงาม
รวมทั้งเรื่องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นคนไทยเป็นลูกค้าที่ดีต่อกัน
เป็นลูกค้าที่ภักดีต่อกันยาวนานเห็นใจกัน เพราะฉะนั้นลักษณะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ำมากแค่ไหนก็ตาม ฝรั่งบอกว่า ต้องเอาคนออก
ต้องลดพนักงานไป 25% แล้วเราก็จะอยูไ่ ด้ แต่ญป่ี นุ่ บอกว่าไม่ได้
พอได้กำไรพวกเราก็ฉลองกันทุกคน เวลาขาดทุนมา เศร้าใจมาเรา
ต้ อ งเศร้ า ใจด้ ว ยกั น เมื ่ อ 2 ปี ท ี ่ แ ล้ ว บริ ษ ั ท เนชั ่ น แนล มี
ตัวอย่างให้คนอืน่ เอาไปเรียนรู้ “3 เดือนต่อไปนี้ เราจะไม่มเี งินเดือน
จ่ายคนงาน” ซีอีโอเข้ามาประชุม “สวัสดีครับ เพื่อนร่วมงาน
พีน่ อ้ งทัง้ หลาย สถานการณ์การเงินเป็นอย่างนี้ 3 เดือน ต่อไปนีเ้ รา
ไม่มีเงิน เราต้องเจ๊งหมด แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่เขาทำกัน ต้องให้
คนงานออกไปส่วนหนึ่ง แต่ผมไม่ต้องการทำอย่างนั้น เมื่อสุข
ก็สขุ ด้วยกัน เมือ่ ทุกข์กต็ อ้ งทุกข์ดว้ ยกัน ผมอยากปรึกษาพวกคุณ
ว่าจะเอาอย่างไรครับ” ในทีส่ ดุ ก็มคี นบอกว่า ผมว่าตรงไปตรงมาทีส่ ดุ
เราลดเงินเดือน 50% ครับ แล้วคุณล่ะครับ ผมว่าไหน ๆ ก็ลดแล้วลด
25% ไหมครับ ตกลงพวกเราคงจะเห็นแล้วว่าใน 3 เดือนต่อไปนี้
พวกเราจะขอลดเงินเดือนคนละ 50 % แล้วเราจะอยูไ่ ด้อกี 6 เดือน
ในระหว่าง 6 เดือน เราค่อยพัฒนาพวกทีเ่ ป็นฝ่ายผลิตให้เป็นฝ่าย
การขาย เอาสินค้าทีเ่ ต็มในโกดังไปขาย แต่สำหรับผมซีอโี อ เงินเดือน
ของผมมาก ถ้าลด 50% ผมก็ยังมีเงินเดือนมากกว่าพวกเรา
ผมขอลด 75% เสียงตบมือเกรียวกราวเลยครับ ที่ผมได้ 25%

เงินเดือนของผม ยังสูงกว่าพวกเราอีก สบาย ไม่ตอ้ งห่วงผมครับ
แล้วก็อยูก่ นั ได้โดยไม่ตอ้ งเอาคนออก นัน่ ก็เป็นวิธคี ดิ อีกแบบหนึง่
ครับ
อันที่ 6 ซือ่ สัตย์ซอ่ื ตรง เรือ่ งนีซ้ อ่ื สัตย์ซอ่ื ตรงไปจนกระทัง่
บางคนบอกว่าอันนีน้ า่ จะเป็นอย่างนัน้ ไม่นา่ จะเป็นอย่างนี้ ถ้าผิดจาก
ทีส่ ญ
ั ญา ตกลงอย่างนีต้ อ้ งทำให้ได้ ถ้าเอาเรือ่ งราวต่าง ๆ มาปรึกษา
กับฝ่ายไทยกับโครงการร่วมมือแบบนี้ 5 ข้อ 8 ข้อ นี้ เขาประชุมมา
เรียบร้อยแล้ว พอจะมอบเรือ่ ง ปรับไม่ได้แล้ว ต้องบอกว่าครับ ๆ
ขอบคุณมาก คุณพูดดีมาก แต่ผมขอปรึกษาผู้ ทีอ่ ยูโ่ ตเกียวก่อนนะ
ครับ ซือ่ สัตย์และซือ่ ตรงต่อหน้าทีด่ ว้ ย การขอวีซา่ เหมือนกันครับ
ทีม่ นั ยุง่ ยาก แม้แต่พดู ก็ไม่กล้าสัง่ ให้กงศุลใหญ่ไปทำอะไรทัง้ ๆ ทีม่ ี
สิทธิม์ อี ำนาจ เรารูว้ า่ คนนีเ้ ขาเป็นคนดี เขามีความสำคัญ เขาเป็น
ราชการ แต่ถา้ ไม่มี 2, 3, 4 ตามหลักการ ไม่กล้าสัง่ เพราะฉะนัน้
ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างทำได้ผล
บัดนี้ได้เวลาที่จะให้ความรักและความเห็นใจจากพวกเราที่จะได้
กลับบ้าน ผมขอจบลงด้วยเพลงญี่ปุ่นที่ผมพูดแล้วผมมีกำลังใจ
ผมก็หวังว่าผู้ฟังคงจะมีกำลังใจ เพลงบทนี้เขาแปลกันมานานแล้ว
ผมจำผิดจำถูก แต่มนั มีความหมายคล้ายๆ อย่างนี้ เพือ่ ให้กำลังใจ
พวกเราทำหน้าทีท่ ต่ี ง้ั ใจไว้นน้ั ญีป่ นุ่ ปลุกใจหลังจากแพ้สงครามลุก
ขึน้ มาทำให้ทกุ คนมีความหมายมีคา่ โดยบอกว่า “แม้นไม่ได้เกิดมา
เป็นดอกซากุระ ก็จงลำพองใจ จงภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดมาเป็นบุปผาพันธุ์
อืน่ แม้นไม่ได้เกิดเป็นซามูไร ก็จงภูมใิ จเถิดเจ้าทีไ่ ด้เป็นเลือดเนือ้
เชือ้ ไขของซามูไร แม้นไม่ได้เกิดเป็นถนน จงพอใจทีไ่ ด้เกิดเป็น
บาทวิถี ภูเขาไฟฟูจยิ ามานัน้ สวยงามทีส่ ดุ ก็จริงอยู่ แต่กห็ าไม่ทจ่ี ะ
ทำให้ ภูเขาลูกอื่นๆ ไร้ค่า แม้นมิได้เกิดเป็นชาย ก็อย่าเสียดาย
ที่ได้เกิดเป็นหญิง เพราะแท้จริงแล้วทั้งหญิง และชายต่างก็มี
ความสำคัญ เป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอก สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็น
อะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิด” ผมขอจบการบรรยายในวันนี้
ด้วยประโยคสุดท้ายของ เพลงญีป่ นุ่ บทนี้ ขอบคุณครับ.

นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (ข้าราชการตำรวจ)
ศึกษาดูงาน บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์เพ็ญทิพย์ รักด้วง นำนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (ข้าราชการตำรวจ) จำนวน
41 นาย ศึกษาดูงาน ณ บริษทั ปตท.จำกัด(มหาชน) ในระหว่างวันที่ 21-22
สิงหาคม 2552 เพื่อพัฒนาประสบการณ์และฟังการบรรยายการบริหารจัดการ
องค์กร (HPO: High Performance Organization) โดยมีคณ
ุ เกศนุช ชิระภากร
พนักงานสือ่ สารองค์กรอาวุโส และ คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์ สาขาวิชาขอขอบพระคุณ
บริษทั ปตท.จำกัด(มหาชน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี และทุกหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มา ณ โอกาสนี้
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ดอนขังใหญ่

สรุปการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ฯ
ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว ... 2. เครือข่ายสหกิจศึกษา ได้มกี ารสนับสนุน

งบประมาณ ปี 2552 จาก สกอ. จำนวน 1.94 ล้านบาท เพือ่
ดำเนินโครงการต่าง ๆ 12 โครงการ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
สหกิจศึกษา โดยมี อาจารย์มนัญญา ปริยวิชญภักดี เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกับ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. เครือข่าย UBI ได้มีการกำหนดที่จะจัดให้มีการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั เจ้าหน้าทีข่ อง UBI ในช่วงต้นเดือน กันยายน
2552
นอกจากนี ้ ไ ด้ ม ี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน UBI เครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่าง
4. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นความ ดูแล
3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 2) โรงเรียน
เบญจมเทพอุทศิ และ 3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สำหรั บ กิ จ กรรมที ่ ด ำเนิ น การไปแล้ ว คื อ โรงเรี ย นนำ
นักเรียนไปดูงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ส่วนวาระเรือ่ งเพือ่ พิจารณา คือ โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ พ.ศ.2553-2555 สรุปสาระสำคัญได้วา่ โครงการมหา
วิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ เป็นโครงการภายในแผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 รอบที่ 1 (Tier 1) โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) วงเงินงบประมาณ (2553-2555) 9,450
บาท โดยการคัดเลือกมหาวิทยาลัย 7-10 แห่ง เพือ่ พัฒนาให้
เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สกอ. ประกาศให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
ปิดรับสมัคร เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และมหาวิทยาลัยที่
ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มี 9 แห่ง ได้แก่ 1) มหา
วิทยาลัยมหิดล 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 9)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดอนขังใหญ่

มหาวิทยาลัยต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้
สกอ. ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 และจะมีการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2552 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน
สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง
แห่งละประมาณ 100-500 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การจัดสรร
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- 30% จัดสรรจาก KPIs ที่มหาวิทยาลัยส่งให้ สกอ.
(ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก) เช่น บทความตีพมิ พ์ สิทธิ บัตร
สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ว ุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาเอก
ศาสตราจารย์ นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ เป็นต้น
- 70% พิจารณาจากแผน (Targeted Research Initiatives) ทีม่ หาวิทยาลัยจะเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (ส่งวันที่
21 สิ ง หาคม 2552) ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยแผนกลยุ ท ธ์ ใ น
การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย แผนปฏิบัติการ และแผน
การใช้จา่ ยงบประมาณ
สกอ. จะทำการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 9
แห่งเป็นรายปี ถ้าไม่ผ่านหรือทำงานไม่ได้ตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ก็จะไม่ได้รบั การสนับสนุนต่อไป สกอ. ก็จะเลือก
มหาวิทยาลัยอืน่ มาแทน
ความคาดหวังหรือผลที่ สกอ.คาดว่าจะได้รับเมื่อจบ
โครงการนี้ มีดงั นี้
1. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะยกระดับให้มี
ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นวิ จ ั ย และนวั ต กรรมอย่ า งมี ท ิ ศ ทางและ
อัตลักษณ์ ตัวชี้วัด คือ การได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 400
อันดับของมหาวิทยาลัยโลก (THE-QS)
2. มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มีศนู ย์วจิ ยั ทีม่ คี วาม
เป็นเลิศเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติที่มี
ความสามารถเป็นเลิศเฉพาะทางที่มีเครือข่ายระดับชาติหรือ
นานาชาติ เกิดขึน้ อย่างน้อย 3 ศูนย์ ในเวลา 3 ปี โดยศูนย์ฯ
ควรมีพฒ
ั นาการต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง
ข้อสรุปจากการประชุมข้างต้น จะช่วยให้มองเห็นทิศทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราว่าเราจะไปทิศทางไหนและ
จะมีการเตรียมการอย่างไรในการทีจ่ ะไปตามทิศทางทีก่ ำหนดไว้
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
7. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ เ ปิ ด
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โอกาสให้กบั ทุกคนได้พฒ
ั นาตนเอง เมือ่ สำเร็จการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วุฒสิ ภา
จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ได้ มีจติ สำนึกทีด่ ี มีความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติให้เข้าชี้แจง เชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ต่อคณะ
8. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดสอนในระดับ
กรรมาธิการฯ ของวุฒสิ ภา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 คณะ ปริญญาโท ปริญญาเอกมากขึน้ ทำให้สง่ ผลต่อการจัดการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอืน่ อีก 5 แห่ง คณะกรรมาธิการฯ ได้มขี อ้ เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เนือ่ งจากอาจารย์มงุ่ ให้
สังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
ความสำคัญกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท/เอก
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีศักยภาพ และ เพราะมีรายได้เพิม่ มหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรให้เกิดความ
มาตรฐานแตกต่างกัน ควรพัฒนาแต่ละแห่งให้มจี ดุ แข็ง และ สมดุลของการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยให้ความสำคัญ
จุดเน้นที่ชัดเจน ไม่ควรจัดการเรียนการสอนนอกเขตพื้น กับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า
ทีร่ บั ผิดชอบของตนเอง เพราะนอกจากจะทับซ้อนกันเชิงพืน้ ปริญญาโท/เอก
ทีแ่ ล้ว ยังขัดแย้งกับข้อจำกัดหรือปัญหาของมหาวิทยาลัยราช
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรเน้นการจัดการเรียนการ
ภัฏแต่ละแห่ง ทีข่ าดแคลนบุคลากรเลือกทุกแห่ง ซึง่ จะส่งผล สอนที่มีคุณภาพมากกว่าด้านปริมาณ หรือจะมีวิธีการ
บริหารจัดการอย่างไรให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรง
10. มหาวิทยาลัยได้เตรียมการหรือวางแผนอย่างไร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ควรเปิดสอนในสาขาที่ไม่มี
ความพร้อม เช่น สาขานิตศิ าสตร์ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านผูส้ อนและ กับแนวโน้มทีจ่ ะมีผเู้ รียนลดลงปีละประมาณ 10% เพราะ
คุณภาพของผูส้ ำเร็จการศึกษา หลักสูตรไม่ผา่ นการรับรองจาก จะเกิดการแข่งขันมากขึน้ ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง
11. มหาวิทยาลัยจะแก้ไขปัญหาค่านิยมของนัก
องค์กรวิชาชีพ ทำให้ผเู้ รียนขาดโอกาสในการเรียนต่อในระดับ
ศึกษาที่ติดยึดอยู่กับวัตถุนิยม อบายมุขต่าง ๆ ที่มีอยู่
เนติบัณฑิต
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจดุ เด่นในงานบริการ มากมายได้อย่างไร
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่ที่มี
ชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ความพร้อมทางด้านการเกษตร อาหาร มหาวิทยาลัย
จึงควรพัฒนาให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป และเห็นด้วยกับแนวคิด
จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ
ในการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ การศึกษา โดยระดมทุนจากผูม้ กี ำลัง การตลาด การบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างไร และจะผลิตกำลังคนให้
ทรัพย์ และประสงค์จะช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างไร
4. งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการ ควรเป็น
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีตน้ ทุนทีด่ ี มีนายก
งานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม/ชุมชน และสามารถวิจยั ต่อ สภามหาวิทยาลัยเป็นคนในพืน้ ที่ และเป็นผูม้ คี วามสำคัญ
ยอดให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาของชาติได้ ระดับประเทศทั้ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ พลเอก
5. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ควร สุรยุทธ์ จุลานนท์ ควรได้ใช้จุดแข็งนี้เป็นโอกาสในการ
จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน ควรเน้นการเรียนการสอนที่ให้ พัฒนามหาวิทยาลัย
บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติ เป็นนักคิด
14. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะแก้ไขค่านิยมของผูส้ ำเร็จ
วิเคราะห์ และที่สำคัญบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีงาน การศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาแล้ว ไม่สนใจ
ทำทุกคน
อาชีพเกษตรกรทีเ่ ป็นอาชีพดัง้ เดิมของตนเอง บางคนขาย
6. มหาวิทยาลัย จะพัฒนานักศึกษาอย่างไร ให้มี ทีท่ ำเกษตร ทัง้ เป็นโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามา ซือ้ ทีเ่ พือ่ ทำ
คุณภาพทางจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี โดยเห็นแก่ส่วนรวม การเกษตรในประเทศไทย
กองนโยบายและแผน
มากกว่าส่วนตัว
6

ดอนขังใหญ่

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 38 “ตรังเกมส์”
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามทีจ่ งั หวัดเพชรบุรนี ำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 38 “ตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน 2552 ณ จังหวัดตรัง ซึง่ การจัดการ แข่งขันครัง้ นีม้ นี กั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวนหลายประเภท อาทิ กีฬาเพาะกาย อาจารย์ณรงค์ วงษ์พานิช เป็นผู้
ควบคุมทีม กีฬาแบตมินตัน เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น(ชาย) รักบีฟ้ ตุ บอล(ชาย) วอลเลย์บอลในร่ม(ชาย) ฟุตบอลชาย
และฟุตบอลหญิง
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ช่วยส่งแรงใจเชียร์นกั กีฬาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬาในครัง้ นี้

อบรมภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้
ได้มาพักอาศัยอยูก่ บั นักศึกษาไทย ณ หอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม
ทัง้ 2 ชนชาติ กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดทำโครงการอบรม
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษาไทย (นักศึกษา
หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) โดยนักศึกษา
สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาจีนได้ ซึ่งเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ ด้ า นความรู ้ เ สริ ม ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาไทยได้ ใ ช้ ใ นการสื ่ อ สารกั บ นั ก ศึ ก ษาจี น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึง่ นักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี (นักศึกษาไทย) ทัง้ 5 หอพักทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ มี 2 รุน่ ๆ ละ 35 คน
รวมทัง้ สิน้ 70 คน โดยรุน่ ที่ 1 อบรมในระหว่างวันที่ 1–15 กันยายน 2552 รุน่ ที่ 2 อบรมในระหว่างวันที่ 16–30 กันยายน 2552

โครงการรณรงค์ไข้หวัดใหญ่ 2009
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1/
Influenza A (H1 N1) ซึ ่ ง เป็ น เชื ้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ ์ ใ หม่ ท ี ่ ป ระชาชนยั ง ไม่ ม ี ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม กั น การระบาด
เริ่มจากประเทศเม็กซิโกเมื่อเดือนมีนาคม 2552 และได้มีการขยายการระบาดสู่ประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง องค์การ
อนามั ย โลกได้ ป ระกาศยกระดั บ การเตื อ นการระบาดเป็ น ระดั บ 5 คื อ มี ก ารแพร่ เ ชื ้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ จ ากคนสู ่ ค น
เป็นกลุ่มใหญ่และหลายกลุ่ม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552
เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ ซึง่ การจัดกิจกรรมในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรและนักศึกษา
มีความรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยทีด่ แี ละเป็นการ
ป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 อีกด้วย
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน
เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ดอนขังใหญ่
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ขอเชิญประชุมและฟังการบรรยายพิเศษ
ขอเชิ ญ ประชุ ม บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี และฟั ง การบรรยายในหั ว ข้ อ แนวคิ ด ในการดำเนิ น การด้ า น
จรรยาบรรณของคณาจารย์ขา้ ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์พะนอม แก้วกำเนิด และ ศ.ดร.เฉลียว บุรภี กั ดี
ในวันพุธที่ 23 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“การเขียนแผนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษา”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช
เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การ
เขียนแผนการสอน การวัดและการประเมิน
ผลการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษา” ในระหว่างวันที่
25-26 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละเสริมสร้าง
ทักษะเกี่ยวกับการเขียนแนวการสอน การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาแก่
คณาจารย์ในคณะและผู้สนใจทั่วไป

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สำนัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รบั การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ/สำนัก เมือ่ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 การ
ตรวจประเมินครัง้ นี้ ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก รศ.เทือ้ น ทองแก้ว
เป็ น ประธานกรรมการ ซึ ่ ง มี ค ณะกรรมการตรวจประเมิ น
ทัง้ หมดรวม 62 คน เป็นกรรมการจากภายนอก 22 คน กรรมการ
ภายในทีเ่ ป็นผูต้ รวจประเมินแล้ว 13 คน และผูท้ เ่ี ข้ารับการอบรม
เพือ่ เป็นผูต้ รวจ 27 คน
การตรวจประเมินเริ่มจากเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2552
ผศ.ดร. นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน
ก่อนที ่ ค ณะกรรมการจะแยกย้า ยไปตรวจประเมิ น หน่ วยงาน
ระดับคณะ/สำนัก รวม 11 หน่วยงาน โดยรับทราบสรุปภาพรวม
การดำเนินงานของ หน่วยงาน ศึกษาเอกสาร หลักฐานและข้อมูล
สัมภาษณ์บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการประชุมคณะกรรมการทุกวัน
ในช่วงตอนเย็น เพื่อเตรียมสรุปการตรวจสอบข้อมูลเสนอผลการ
ประเมิน และส่งผลรายงานการประเมินเป็นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากคณะกรรมการประเมินจะนำเสนอผลการประเมินด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของหน่วยงานแล้ว ยังเสนอผล
รายงานการประเมินเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ผลการประเมินในปีน้ี
จะอยู่ในระดับ 1.05-2.3 (รายละเอียดดูได้จากเว็ปไซต์งาน
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มาตรฐาน และประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://ga. pbru.ac.th)
สิง่ สำคัญทีไ่ ด้รบั จากการประเมิน คือ การสรุป จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ยิง่ เพราะจะได้นำผลจากการประเมินครัง้ นีม้ าพัฒนา และปรับปรุง
ให้งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ผูบ้ ริหาร คณาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านทีร่ ว่ มมือร่วมใจกันทุก ๆ ด้าน จนการ
ตรวจประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
งานสำคัญในช่วงนีค้ อื วันที่ 14 กันยายน 2552 เวลา14.00 น.
ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน จะมีการวิพากษ์ SAR ของมหาวิทยาลัย
เพือ่ เตรียมความพร้อมทีจ่ ะรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในวันที่ 16-19 กันยายน 2552
งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานสำคัญทีแ่ สดงถึงความมี
คุณภาพของบุคลากรและมหาวิทยาลัย เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบตั ิ นอกจากนีค้ วรนำการประกันคุณภาพไปใช้กบั การ
เรียนการสอนการปฏิบัติงานและงานอื่น ๆ โดยเฉพาะระบบวงจร
คุณภาพ PDCA เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนางานได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
ดอนคังใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรลี งนาม MOU กับ สพท.พบ. เขต 1
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบัน
วิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามวิสยั
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญา
และเป็นทีพ่ ง่ึ ของท้องถิน่ โดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของ
ผูบ้ ริหารสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ทีต่ อ้ งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึง่ ต่อไปนี้ จะเป็นภาคีความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ ในการนีม้ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรจี งึ ได้จดั พิธลี งนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามในบันทึก
ความร่วมมือกับ คุณชูศรี อุดมกุศลศรี ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผศ.ดร.
กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั ฯ คุณจิรศักดิ์ ทรัพย์ลอ้ ม รองผูอ้ ำนวย
การสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคุณสายัณห์ พันนุกจิ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยานเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน สถาบันวิจยั ฯ โดย
เป้าหมายสำคัญของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะเป็นกรอบแนวทางนำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน มุง่ เน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและท้องถิน่ พัฒนา
สังคมให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืนต่อไป ในการนีส้ ถาบันวิจยั ฯ ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจยั ฯ ดำเนินงานตาม MOU กับ สพท.ประจวบฯ เขต 1
อบรมการจัดการสิง่ แวดล้อม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า สถาบันวิจยั ฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ จึงถือว่าเป็นภารกิจหน้าทีใ่ นการ
เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อม และเพือ่ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 ในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังนัน้ สถาบันวิจยั ฯ จึงร่วมกับผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 คุณสมชาย แสงสุวรรณ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโครงการการจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนเพือ่
เป็นแหล่งเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืน ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมบ้านกลางอ่าว บีชรีสอร์ท อำเภอ
ดอนขังใหญ่
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บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยในพิธเี ปิดได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี เป็ น ประธาน ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมประกอบไปด้ ว ยบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 60 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
จากกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คือ คุณอนิวรรต แปะตะขบ และ คุณสราวุธ ขาวพุฒิ วิทยากรจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ คุณจิรัฏฐ์ ปรานต์ประสิทธ์
วิทยากรจากเครือข่ายพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำสามร้อยยอด ผอ.พัฒชัย วิเศษสมบัติ อาจารย์บญ
ุ เรียม จันทร์ชกู ลิน่ คุณสมศักดิ์
มาคล้าย และ คุณสุรชัย วรชาญชัย วิทยากรจาก สพท.ปข.เขต 1 คือ ผอ.ชวลิต เกษแก้ว และ คุณประไพ
เกษแก้ว โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม สถาบันวิจัยฯ จะได้ลงไปติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว
โดยจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สพท.พบ.ประจวบฯ เขต 1 และสำนักงานทรัพยากรจังหวัด
ส่ ง เสริ ม และประสานงานให้ ก ั บ โรงเรี ย นและชุ ม ชนในเขต พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ เขต 1
เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบต่อไป ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ
ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

คอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน่
ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ในช่วงงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ ชุมชน จำนวน
3 โครงการ สรุปได้ดงั นี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การประยุกต์ใช้งาน
ชุดทดลองอินเตอร์เฟส” วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 มีผเู้ ข้า
รับการอบรม 50 คน จากนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และครู/อาจารย์
โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้รบั
เกียรติจาก ดร.นพพล มิ่งเมือง รองคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธเี ปิดและมอบวุฒบิ ตั รในพิธปี ดิ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การสร้างหุน่ ยนต์
ควบคุมโดยใช้ MCS-51 (รุน่ ที1่ )” วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552
มีผู้เข้ารับการอบรม 73 คน จากนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และ
นักเรียนระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง ได้รบั เกียรติจาก ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานใน
พิธเี ปิด และมอบวุฒบิ ตั รในพิธปี ดิ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การสร้างเครือ่ งมือ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ด ้ ว ยตนเองโดยใช้ LEGO/Logo”
วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 2552 มีผเู้ ข้ารับการอบรม 56 คน
จากนักศึกษา ในสาขาวิชา และครู/อาจารย์ โรงเรียนต่าง ๆ
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้รบั เกียรติจาก
อาจารย์สขุ มุ หลานไทย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
เป็นประธานในพิธเี ปิด และ ผศ.ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง ให้เกียรติ
มอบวุฒบิ ตั รในพิธปี ดิ
จากการจัดทำโครงการบริการทางวิชาการของสาขาวิชา ทัง้
3 โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยได้รบั ความร่วมมือจากนักศึกษาในสาขา ชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี
4 ซึง่ เป็นคณะทำงานร่วม และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นวิทยากร
หลัก ดังนี้ ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์ ผศ.ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง
และอาจารย์สราวุฒิ เชาวสกู ขอขอบคุณคณะและมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตลอดโครงการ

ศูนย์จดั การศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั แจ้งเปลีย่ นเว็บไซต์
ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว ผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า สำนักจัดการศึกษาและบริการ
ชุมชน ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนั้น
เว็บไซต์เดิมทีใ่ ช้ http://oem.pbru.ac.th หรือ http://oepcs.pbru.ac.th ให้เปลีย่ นมาใช้ http://occ.pbru.
ac.th แทน และขอให้เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทีจ่ ะเข้าเว็บไซต์ตอ่ ไปที่ ศูนย์จดั การศึกษา
นอกสถานทีต่ ง้ั ให้เปลีย่ นให้เป็นปัจจุบนั ด้วย จักเป็นพระคุณยิง่
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ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่
15 กันยายน 2552 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับรางวัลชมเชย : อาจารย์ลัคนา ชูใจ และอาจารย์ณัฐวุฒิ
สุวรรณช่าง สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นำศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ระดับสถาบันการศึกษา
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฯ มีจำนวนทีมทีเ่ ข้าแข่งขัน 21 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม
Samran Trio ได้รบั รางวัลชมเชย ซึง่ เป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 จำนวน 3
คน คือ นายชัยวัฒน์ เปรมใจ นางสาวอาภาภรณ์ นิศพันธ์ และนางสาว
สุนิภา ทิมจิต นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เป็นการสร้าง
ชือ่ เสียงให้แก่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน : ผศ.เพ็ญศรี เปลีย่ นขำ
นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน-โลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ไปศึ ก ษาดู ง าน นิ ท รรศการ การนำ
เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เพือ่ ประกอบการเรียน
การสอนวิชาการวิจยั สาธารณสุข

สัมมนา : ผศ.สุมาลี

งามสมบัติ ผอ.ศูนย์ให้การศึกษาค่ายธนะรัชต์
ร่วมกับ อาจารย์นคิ ม ดวงเดือน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ห้อง 5052-58/22 และ ห้อง5052-58/23 จัดโครงการสัมมนาเรื่องธุรกิจ
โรงแรมในภาวะวิกฤต เศรษฐกิจ วิทยากรโดยคุณชาคริต อำมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายการตลาด โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23
สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากคณาจารย์-นักศึกษาและผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็ก และเจ้าของรีสอร์ท เข้ารับฟังการสัมมนา จำนวน 100 คน

ศึกษาดูงาน : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ห้อง
5033-11/1 ศึ ก ษาดู ง านการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2552 โดยได้รับการต้อนรับและฟังการบรรยายจากวิทยากร
ประจำ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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