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ต่อจากฉบับท่ีแล้ว ...  ต้องเติมความรักด้วยเหรอ  หลังแต่งงานแล้วน่ี
ด้วยคำพูดด้วยท่าทีอะไรก็แล้วแต่  แต่สำหรับผู้หญิงน้ัน จงอย่าพูด
เร่ืองเงนิ ๆ ทอง ๆ การเปน็หนีเ้ป็นสิน  สามเวลากอ่นอาหารและ
ก่อนนอน  เพราะถา้พูดเรือ่งเงนิ ๆ ทอง ๆ แลว้คนทีเ่ปน็สามีผวา
ใจหดหู่  จะกินก็ไม่อร่อย  นอนก็ไม่สบาย    เพราะฉะน้ันหลักหน่ึงท่ี
พวกเราจะต้องเตรียมตัวก็คือว่า  เมื่อเป็นครูบาอาจารย์ นี่ยิ่งเข้า
สังคม มาก  เขาใหข้ึ้นพูดอย่าไปบอกวา่ไมไ่ดเ้ตรยีมมา อย่าบอก
เขาว่าพูดไม่เป็นหรอก  ทำยังงัยให้ทำได้ท้ังวัน   อย่าไปปฏิเสธข้ึนไป
ก็พูดเลย  ขอบคุณมาก วันน้ีอาหารดีเหลือเกิน  ดนตรีก็ดีเหลือเกิน
ขอบคุณ ขออวยพรให้เจ้าภาพจงเจริญ ไชโย  ไชโย  ไชโย คือมันไม่รู้
จะพดู อะไรจรงิ ๆ พูดแคน้ั่นก็ยังดี อย่าไปบอกเขา อย่าไปเรยีก
ร้องความสงสารเห็นใจว่าไม่ได้เตรียมมานะครับ หลักการนี ้
สำคัญมาก  ซ่ึงความจรงิพวกเรากเ็ก่งอยูแ่ลว้ละครบั  แลว้อกีอัน
หน่ึงนะครับ ท่ีเขาเกรงกันว่าเพ่ือให้พวกเรามีสมาร์ท  เวลาไปทำงาน
หรือไปปรากฏตัวในท่ีชุมนุม  ท่ีชุมนุมเขาจะมองเราด้วยความช่ืนชม
อย่าไปไหน มาไหนแบบโศกเศร้าเหงาหงอย คือถ่อมเนื้อถ่อมตัว
ว่าตัวฉัน เศร้าสร้อยหงอยเหงาคนเขา ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้
คนเศรา้สร้อยหงอยเหงาสกัเทา่ไหร ่  ต้องเชียร์ใหถู้ก  สวัสดีครับ
โฮ! ดีใจมากครับ แหมอากาศวันนี้ดีนะ  โอ้ว แต่งตัวเรียบร้อย
มากเลยครับอาจารย์  มันต้องไปอย่างนั้น  ถ้าไปแบบหงอย ๆ
ถามว่า “ทำไมเอ็งหงอย ๆ อย่างนี้ล่ะ”  “ไม่อยากมา  งานหนัก
งานหนักยังงัย  อู๊ยสามทุ่มส่ีทุ่ม ยังไม่ได้กลับบ้าน”  แล้วมันหน้าเศร้า
ไม่จำเปน็ครับ  เราตอ้งสมารท์ นะครบั  มีหลักการทีบ่อก จะทำให้
มีค่า  โอย๊ เน่ีย รูน้ะแกงานเตม็มือ เลยนะ  แกออกมาหาพวกเรา
น่ีไม่เคยบ่นเร่ืองงานเลยมีแต่ย้ิมแย้มแจ่มใส  มันกลับกันกับบางคน
เนี่ยแกก็ไม่ค่อยจะทำงานหรอก  แกเห็นหน้าเราเมื่อไหร่บ่นทุกที
พวกเราจะเลือกเอาแบบไหนล่ะ  ก็อย่างนี้ละครับ  ผมก็คิดว่า
ก็เล ่าให้ฟัง เพราะฉะนั ้นผมเชื ่อว ่าพวกเรารู ้จ ักว ิธ ีเพิ ่มค่า
และความหมายใหตั้วเองอยู่   ผมอดไม่ได้ ท่ีจะต้องให้ส่ิงท่ีบอกไว้
แล้ว  เม่ือพูดถึงญ่ีปุ่นขอเสริมตรงน้ีนิดหน่ึง เถอะครับ  ผมอ่านตำรา
ของฝรัง่  แตต่ำราฝรัง่พูดถึงญีปุ่น่  บอกวา่ ภาวะผูน้ำแบบญีปุ่่น
ทีเ่ราเหน็กันอยู่ทกุวนัน้ี  มันอาจจะมเีลือดเน้ือเช้ือไขมาจากซามไูร
ก็ได้  เพราะเวลามันจะทำอะไรเน่ีย  มันลุย  มันลุย  แล้วเขาก็บอกว่า
ปรชัญาของซามไูรและหลกัการซามไูร มีอยู่ 4 ข้อ  ผมกเ็ลยเอามา
ใหพ้วกเราด ู ไมง้ั่นเด๋ียวมนัจะไมจ่บหลกัสูตร คือ มันก็มีหลกัของ
มันวา่ 4 ข้อน้ี  เราจะเอามาประยกุตใ์ชกั้บชวีติประจำวนัอย่างไร
อันท่ี 1 No fear ถ้าจะทำอะไรตอ้ง ไมก่ลัว ถ้ากลัว ก็เทา่กับแพ้
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แล้วครับ เพราะฉะน้ันไม่กลัว  อันท่ี 2  No surprise ไม่ประหลาดใจ
เวลาคิดจะทำอะไรเมื่อตกลงกันแล้ว ส่วนรวมส่วนใหญ่เห็นดีเห็น
ชอบแล้ว  เม่ือเห็นดีก็เข้าไป  ไอ้คำ ซุบซิบนินทาว่ากล่าว  ไอ้น่ันน่าจะ
เปน็ยังงัน้ นา่จะเปน็ยังงี ้ไมต่อ้ง ไปเถอะ  No surprise  อย่ามามัว
ทำประหลาดใจวา่ เอ้อ “ทำไมผมทำด ีๆ  แล้ว  ทำไมคนมานนิทา
ผมแบบนีล่้ะครบั”  อันนินทากาเลเหมอืนเทนำ้ใชไ่หมครบั  อันที ่3
No doubt  อย่าสงสัย  หมายความวา่เม่ือ ตดัสินใจทีจ่ะทำ ดีทีสุ่ด
ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว  อย่ามาสงสัยว่า  เอ๊ ใครจะว่าเราดี
ไหมเนีย่  เอ๊เราจะไปตำแหนง่นีจ้ะไดไ้หมเนีย่  มันจะไมต่อ้งสงสยั
ถ้าเราคิดว่ามันดี  มันก็ดีแล้ว  อะไรทีเ่กิดข้ึนในชีวิต มีคนบอกไวว้า่
อะไรทีเ่กิดข้ึนในชีวิตมันมีของดี ๆ  ตามมาเสมอ ไม่ว่ามันจะเปน็แพ้
หรือชนะ  ถ้าพูดตามลัทธิเต๋า  ลัทธิขงจ๊ือ  เขาก็จะบอกว่ามีขาวก็มีดำ
มีมืดก็มีสวา่ง อะไรทำนองนัน้ล่ะครบั มันมีของด ีเมือ่รูสึ้กดี  คุณ
ชินวัตร  มฤกคพิทักษ์  เขาพูดว่า ในดีมีเสีย  ในเสียมีดี  บางคนเขา
จะบอกวา่  เม่ือคุณประสบความสำเรจ็  ต้องทำใจใหไ้ด้ว่า ความล้ม
เหลวกำลงัตามมา ตอ้งลอง แตเ่ม่ือใดทีเ่รารูสึ้กวา่เราเกดิความผดิ
พลาดล้มเหลว  ต้องคิดอย่างภาคภูมิใจว่า ความสำเร็จกำลังจะ
ตามมา อะไรที่เราจะคิดให้มันดี  มันก็ดีได้เสมอ เพราะฉะนั้น
No  surprise No doubt ไมต่อ้งสงสยั  และทีส่ำคัญเมือ่ตัดสินใจ
จะทำอะไรแลว้ No hesitate อย่าลังเลใจ  ก็ภาษาฝรัง่ทีส่อนกันก็
คือ Fast และตวัท่ี  5 ท่ีเราอาจจะไมไ่ด้พูดถึงก็คือ Fun อารมณ์ขัน
มองโลกในแงดี่  มองในแงก่ลับกนั  อันน้ีก็ขอฝากซามไูรไวห้นอ่ย
แล้วถ้าหากพูดแล้วไม่ได้พูดให้มันจบ  เด๋ียวมันก็จะไมจ่บหลกัสูตร
ครูท่ีดี  มีคนบอกว่า ครูท่ีดีต้องสอนเต็มหลักสูตร  ด้วยความเต็มใจ
แล้วก็ให้เต็มเวลา  ถ้าจะต้องเกินเวลานิดหน่อยครับ ต้องขออนุญาต
ด้วยนะครับ  อันน้ีเอาเร็ว ๆ  อย่างน้ี  อเมริกาลงทุนหลายสิบล้านบาท
ให้มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดศึกษาทีว่ามันมีอะไร ทำไมเม่ือก่อนน้ี  ก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีสองน่ี  มีแต่สินค้าของอเมริกา เมดอิน USA ท้ังน้ัน
ทัว่โลก  แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องผา่นมา ก็ยังมเีมดอิน USA
ทัว่ ๆ ไปนะ ไมว่า่รถยนต ์ไฟฟา้ อะไรตา่ง ๆ ก็มีเมดอิน USA แม้
แต่แปรงสีฟันคอลเกต หรืออะไรต่าง ๆ แต่พอประมาณ 10 ปี
20  ป ีหลงัเนีย่ ทีไ่หน ทัว่โลกมนัมีแต ่made in Japan,made in
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“แมน้มไิดเ้กดิเปน็ชาย ก็อยา่เสยีดายทีไ่ดเ้กดิเปน็หญงิ
เพราะแทจ้รงิแลว้ทัง้หญงิและชายตา่งก ็ มีความสำคญั  เปน็อะไรนัน้ไมส่ำคัญดอก

สำคัญอยูท่ีว่า่เมือ่เปน็อะไรแลว้จงเปน็ใหด้ทีีสุ่ดเถดิ”

Japan แตก่่อนน้ีดูถูกวา่ของ Japan มันของเลน่  ของไมท่นทาน
ทำไมยังขายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างน้ี ท้ัง ๆ  ท่ีอเมริกาเหนือกว่า
ญีปุ่น่แน ่ๆ อยู่  ลงทนุไปเปน็สิบ ๆ ล้านใหศึ้กษาทัว่โลก  ปรากฏ
ว่าออกมาได้หัวข้อแค่น้ีครับว่าคนญ่ีปุ่นน่ีมีภาวะผู้นำในทางค้าขาย
ทางเศรษฐกจิอยู่ 6 ข้อ อันท่ี 1 คนญ่ีปุ่นอดทน ผมเติมคำว่ามานะ
ด้วย  คือมันไม่ยอมหยุดแน่  ถ้าหากจะไปขายของอันน้ี  เขาบอกว่า
ของญ่ีปุ่นไม่เอาละ ไม่ตรงสเปก เอาของยุโรปดีกว่า มันก็ยกมือข้ึน
แล้วบอกวา่ “ขอบคณุมาก”  แล้วกไ็ป  อาทิตยห์น้ามาอีกแล้วครบั

ถ้าพูดจรงิ ๆ  แล้วตามประสาหนงัสือจีน ๆ  หน่อย  เขาเรียกว่าหน้า
หนาพอสมควร  ทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์  ทนต่อการดูถูกเยาะเย้ย
ถากถางได ้ อดทน  อดทน ไมส่ำเรจ็มาใหม ่ นะครบั  อันน้ันก็พอ
ส้ันๆ แค่น้ีก่อน  ตรงต่อเวลา Punctuality คนฝร่ังก็สอนเราตลอด
เวลาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนภาษาอังกฤษบทแรก ๆ ต้องตรงต่อเวลา
แต่เรียนจบแล้ว  มันก็ไม่ตรงต่อเวลา แต่ญ่ีปุ่นการตรงต่อเวลาเป็น
ชีวิตจติใจ ถ้าคนไม่ตรงตอ่เวลามันจะบอกวา่น่ันมันไม่ใช่คนญ่ีปุ่น
นี่หว่า อะไรทำนองนั้น จนกระทั่งมีหลายเรื่องหลายราวที่เรามี
ตัวอย่างการตรงตอ่เวลา  กลายเป็นอเมริกันเองยอมรับว่าญ่ีปุ่นเขา
ทำได้ท่ัวถึงต้ังแต่คนขับรถ  คนกวาดถนน ทุกอย่างต้องตรงต่อเวลา
เหมือนกับบอกว่าคนญ่ีปุ่น ต้องตรงต่อเวลา คนตรงต่อเวลาคือคน
ญ่ีปุ่นท่านอธิการบดีอาจจะต้องเร่ิมต้นตรงน้ีแล้ว  อาจารย์มหาวิทยา
ลัยราชภัฏเพชรบุรีตรงต่อเวลา

ผมเคยเป็นนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
อยู่ 2 สมัย มีข้าราชการอยูต่ัง้ 1 ล้าน 2 แสนคน ผมกพู็ดเล่นๆ
ไม่ได้พูดอย่างมีอำนาจวาสนา แม้เพ่ือน ๆ  ข้าราชการ ถ้าคน 1 ล้าน
2 แสนคน  ลองคิดดูว่าไม่ให้เกิดการสูญเปล่าของเวลาราชการ
คนละ 1 ช่ัวโมงต่อวัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย เราจะมีเหลือแรงงาน
คืนมาสู่ ประเทศชาตวินัหนึง่ 1 ล้าน  2 แสนชัว่โมง ถ้า 1 ช่ัวโมง
เราปลูก ต้นไม้ได้ 1 ต้น เราก็จะปลูกต้นไม้ได้วันละ 1 ล้าน 2
แสนต้นเห็นไหมครับ เพราะฉะน้ันเอาเวลาของราชการ คืนมาคนละ
1 ช่ัวโมง ไม่ให้สูญเปล่าแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่ว่ามันมีความหมาย
มากถ้าเรามุง่มัน่อย่างนี ้ผมวา่ก็ทำได ้ลองด ูทีว่า่ถ้าเราจะเริม่ตน้
ในมหาวิทยาลัยของเราโดยวิธีใดวิธีหนึ่งได้อย่างไร ความตรงต่อ
เวลามันทำใหมี้ความหมายมาก ความไม่ตรงตอ่เวลา ก็คงเสียหาย
มาก แต่ก่อนนี้เวลาผู้หลักผู้ใหญ่จะมาต้องช้างเหยียบงาพญา
เหยียบเงินมารอกัน 200-300 คน มันเสีย เวลาไปตัง้หลายรอ้ยคน
ไมไ่ดท้ำงานใชห่รอืเปลา่  ผมวา่ตอ่ไปนี ้  ประชาชน  ข้าราชการ
ผู ้ใหญ่ ที่ไม่ตรงต่อเวลาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ จะถูกดูถูก

เหยียดหยาม ว่าไม่รู ้จักเคารพสิทธิของคนอื่น อะไรทำนองนี้
เพราะฉะนั้นพวกเรา ก็ต้องคิดดูก็แล้วกัน อันที่ 3  สุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ผมใช้คำว่า อ่อนน้อมถ่อมตน  ถ้าคำไทย ๆ
ถ้าแบบเอเชยี  อะรกิะโตะ  เขามี ความเจรญิกา้วหนา้ทัง้เศรษฐกจิ
สังคม  เทคโนโลยมีากมาย  แตเ่ขายังถอ่มเน้ือถ่อมตวัเวลาพดูจา
เชิญเขาไปพูดเราก็รู ้ว่าเขาเก่งมาก ขอบคุณมาก ที่ท่านกรุณา
มาพูดให้เราฟัง เทคโนโลยีเขาไปไกล เหมือนกันนะครับ
ความถ ่อมเน ื ้อถ ่อมตน กลายเป ็นความด ีงามอย ่างหน ึ ่ง
เป็นจุดแข็งของคนเอเชีย เพราะฉะน้ันถ้าพวกเราต้องถ่อม เน้ือถ่อมตัว

อ่อนน้อมถ่อมตน กับคนอ่ืนอย่าไปนึกว่าเขาจะดูถูก เขาจะหาว่าอ่อนแอ
อเมริกันเองเร่ิมจะสำรวจตัวเองว่าอาจจะต้อง ถึงกับปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือใหค้นเรยีนจบออกมาแลว้วา่จะตอ้ง ทำอย่างไร รู้จักใจ เข้าใจ
เราอย ่างไร เขาต ้องการอะไร จงทำต ่อเขา
เหมือนกับที่ต้องการให้เขาทำต่อเรา แต่คนฝรั่งได้รับเสรีภาพ
ได้รับสิทธิอ่ืน ๆ  มากมาย จนกระท่ังรู้สึกว่าต้องพูดแบบตัวเองไม่ข้ึน
กลับใคร เลยกลายเป็นความ เห็นแก่ตัวไปหลาย ๆ กรณี
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในเรื ่องนี ้ในการที่จะสอนลูกศิษย์
ของเราอีกข้อหน่ึง คือ ความละเอียด ลออ ผมใช้คำว่าละเอียดลออ
พิถีพิถัน เลย เรื ่องเล็กๆ น้อย ๆ ก็ชอบถาม ถ้าพวกญี่ปุ ่น
เขามาเขาจะถามเร ื ่องน ั ้นเร ื ่องน ี ้ แม้แต ่ เช ิญไปก ินข ้าว
ผมก็เช ิญไปกินข้าว เวลาที ่ เขา มาที ่มหาวิทยาลัย มหิดล
“ผมขอเชญิพวกเราไปทานขา้วนะครบั ตอนเลกิงาน” เขาก็ มาถาม
“ขอบคุณมากครับ ท่านเชิญกี่คนครับ” เขามา 5 คน ผมจะ
ไปเชิญคนเดียวได้อย่างไร แต่เขาก็ถาม แล้วถามต่อไป “เย็นนี้
จะแต่งตัวอย่างไร” “แต่งตัวตามสบาย” บางคนก็ถามต่ออีก
“ตามสบาย หมายความ ว่าต้องผูกเน็คไท ไหมครับ” เพราะว่าญ่ีปุ่น
ถ้าตามสบายของเขา ไม่ต้องมีเสื ้อนอก แต่ต้องผูกเน็คไท
หลายอยา่งทีเ่ป็นความ ละเอียดลออนะครบั

อีกข้อหน่ึง  ความรักภักดียาวนาน ผมแปลมาจากคำว่า  long
term  loyalty ถ้าหากแปลอกีแบบหนึง่กค็งจะเปน็ความกตญัญู
กตเวที คือ หนี้บุญคุณ กินน้ำ  กินข้าว กับเขาแล้ว เราต้องไป
เราตอ้งเหน็ใจเขา เวลาเจอหนา้อีกทจีำชือ่ไมไ่ด ้ ไมเ่หมอืนกับฝรัง่
แตเ่ชิญแทนได ้ เชิญมากนิข้าวได ้ คราวกอ่นพบกนัขอบคณุมาก
นะครบั มากินข้าวบา้นผมกไ็ด ้ความรูสึ้กอย่างนีมี้ จนกระทัง่เปน็
วัฒนธรรมในการจา้งงานตลอดชพี ถ้ารับใครมาทำงานแลว้เสมือน
หนึ่งเขาจะทำงานกับเราตลอดชีวิต  เขาจะง่วง เราต้องทำให้เขา
หายงว่ง  เขาจะขีเ้กียจตอ้งทำใหเ้ขาไมข้ี่เกียจ ตอ้งดแูลเขา  เขาไป
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ทำงานที่ไหน ก็จะมอบกายถวายตัวว่า ถ้าได้มาทำงานที่นี่ก็
จะทุ่มเทให้กับงานที่นี่ทั้งหมดความผูกพันกันแบบนี้ อเมริกันไม่มี
แลว้ อเมรกัินก็ยอมรบัวา่สังคมอเมรกัิน หรอืสังคมฝรัง่ทีเ่ราพดูกัน
เป็นสังคมแบบหมูไปไก่มา มีแค่ให้เราอยู่แค่ให้เรากินเท่านั้นเอง
ก็จบกนันะครบั รวมทัง้ความรกัด้วย แตข่องเราแบบตะวนัออกมัน
มีความผูกพันด้วยว ัฒนธรรม ด้วยความเช ื ่อว ่าความร ัก
คือความดงีาม  เพราะฉะนัน้ ความผกูพันแบบนีถื้อเปน็เรือ่งดงีาม
รวมทั้งเรื ่องติดต่อกับลูกค้าที ่เป็นคนไทยเป็นลูกค้าที ่ดีต่อกัน
เป็นลูกค้าที่ภักดีต่อกันยาวนานเห็นใจกัน เพราะฉะนั้นลักษณะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ำมากแค่ไหนก็ตาม ฝรั่งบอกว่า ต้องเอาคนออก
ตอ้งลดพนกังานไป 25% แลว้เรากจ็ะอยูไ่ด ้ แตญ่ีปุ่น่บอกวา่ไมไ่ด้
พอได้กำไรพวกเรากฉ็ลองกนัทกุคน เวลาขาดทนุมา เศรา้ใจมาเรา
ต้องเศร้าใจด้วยกัน เมื ่อ 2 ปีที ่แล้ว บริษัท เนชั ่นแนล มี
ตัวอย่างให้คนอ่ืนเอาไปเรียนรู้  “3  เดือนต่อไปน้ี เราจะไม่มีเงินเดือน
จ่ายคนงาน” ซีอีโอเข้ามาประชุม “สวัสดีครับ เพื ่อนร่วมงาน
พ่ีน้องทัง้หลาย สถานการณก์ารเงนิเปน็อย่างนี ้3 เดือน ตอ่ไปนีเ้รา
ไม่มีเงิน เราต้องเจ๊งหมด แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่เขาทำกัน ต้องให้
คนงานออกไปส่วนหนึ่ง แต่ผมไม่ต้องการทำอย่างนั้น เมื่อสุข
ก็สุขดว้ยกัน เมือ่ทุกข์ก็ต้องทกุข์ด้วยกัน ผมอยากปรกึษาพวกคณุ
ว่าจะเอาอย่างไรครับ” ในท่ีสุดก็มีคนบอกว่า  ผมว่าตรงไปตรงมาท่ีสุด
เราลดเงินเดือน 50% ครับ แล้วคุณล่ะครับ ผมว่าไหน ๆ  ก็ลดแล้วลด
25% ไหมครบั ตกลงพวกเราคงจะเหน็แลว้วา่ใน 3 เดือนตอ่ไปนี้
พวกเราจะขอลดเงนิเดือนคนละ 50 %  แล้วเราจะอยูไ่ด้อีก 6 เดือน
ในระหวา่ง 6 เดือน เราคอ่ยพัฒนาพวกทีเ่ปน็ฝา่ยผลติใหเ้ปน็ฝา่ย
การขาย  เอาสินค้าท่ีเต็มในโกดังไปขาย แต่สำหรับผมซีอีโอ เงินเดือน
ของผมมาก ถ้าลด 50% ผมก็ยังมีเงินเดือนมากกว่าพวกเรา
ผมขอลด 75% เสียงตบมือเกรียวกราวเลยครับ ที่ผมได้ 25%

เงนิเดือนของผม ยังสงูกวา่พวกเราอกี  สบาย ไมต่อ้งหว่งผมครบั
แล้วก็อยู่กันได้โดยไม่ต้องเอาคนออก  น่ันก็เป็นวิธีคิดอีกแบบหนึง่
ครบั

อันที ่ 6  ซ่ือสัตย์ซ่ือตรง เร่ืองน้ีซ่ือสัตย์ซ่ือตรงไปจนกระทัง่
บางคนบอกว่าอันน้ีน่าจะเป็นอย่างน้ัน ไม่น่าจะเป็นอย่างน้ี ถ้าผิดจาก
ท่ีสัญญา  ตกลงอย่างน้ีต้องทำให้ได้ ถ้าเอาเร่ืองราวต่าง ๆ  มาปรึกษา
กับฝ่ายไทยกับโครงการรว่มมือแบบนี ้ 5 ข้อ 8 ข้อ น้ี เขาประชมุมา
เรียบรอ้ยแลว้ พอจะมอบเรือ่ง  ปรบัไมไ่ด้แล้ว ต้องบอกวา่ครับ ๆ
ขอบคุณมาก คุณพูดดีมาก แต่ผมขอปรึกษาผู้ ท่ีอยู่โตเกียวก่อนนะ
ครบั ซ่ือสัตยแ์ละซือ่ตรงตอ่หนา้ทีด้่วย  การขอวซ่ีาเหมอืนกันครบั
ท่ีมันยุ่งยาก แม้แต่พูดก็ไม่กล้าส่ังให้กงศุลใหญ่ไปทำอะไรทัง้ ๆ   ท่ีมี
สิทธิมี์อำนาจ  เรารูว้า่คนน้ีเขาเปน็คนด ี เขามีความสำคญั  เขาเปน็
ราชการ แตถ้่าไมมี่ 2, 3, 4  ตามหลกัการ  ไมก่ล้าส่ัง  เพราะฉะนัน้
ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างทำได้ผล
บัดนี้ได้เวลาที่จะให้ความรักและความเห็นใจจากพวกเราที่จะได้
กลับบ้าน  ผมขอจบลงด้วยเพลงญี่ปุ่นที่ผมพูดแล้วผมมีกำลังใจ
ผมก็หวังว่าผู้ฟังคงจะมีกำลังใจ เพลงบทนี้เขาแปลกันมานานแล้ว
ผมจำผิดจำถูก แต่มันมีความหมายคล้ายๆ อย่างน้ี  เพ่ือให้กำลังใจ
พวกเราทำหนา้ท่ีท่ีต้ังใจไวน้ั้น  ญ่ีปุ่นปลุกใจหลังจากแพ้สงครามลุก
ข้ึนมาทำใหทุ้กคนมีความหมายมค่ีา โดยบอกวา่ “แม้นไม่ได้เกิดมา
เปน็ดอกซากรุะ ก็จงลำพองใจ  จงภมิูใจทีไ่ดเ้กิดมาเปน็บปุผาพนัธุ์
อ่ืน แมน้ไมไ่ดเ้กิดเปน็ซามไูร ก็จงภมิูใจเถดิเจา้ทีไ่ดเ้ปน็เลือดเน้ือ
เช้ือไขของซามไูร  แมน้ไมไ่ดเ้กิดเปน็ถนน  จงพอใจทีไ่ดเ้กิดเปน็
บาทวิถี  ภูเขาไฟฟูจิยามาน้ัน สวยงามท่ีสุดก็จริงอยู่  แต่ก็หาไม่ท่ีจะ
ทำให้ ภูเขาลูกอื่นๆ ไร้ค่า แม้นมิได้เกิดเป็นชาย ก็อย่าเสียดาย
ที่ได้เกิดเป็นหญิง เพราะแท้จริงแล้วทั้งหญิง และชายต่างก็มี
ความสำคัญ เป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอก สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็น
อะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิด” ผมขอจบการบรรยายในวันนี้
ด้วยประโยคสดุทา้ยของ เพลงญีปุ่น่บทนี ้ ขอบคณุครบั.

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยอาจารย์เพ็ญทิพย์  รักด้วง นำนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (ข้าราชการตำรวจ)  จำนวน
41 นาย  ศึกษาดงูาน ณ บรษัิท ปตท.จำกัด(มหาชน) ในระหวา่งวนัที ่ 21-22
สิงหาคม 2552 เพื่อพัฒนาประสบการณ์และฟังการบรรยายการบริหารจัดการ
องค์กร (HPO: High Performance Organization) โดยมีคุณเกศนุช  ชิระภากร
พนักงานส่ือสารองค์กรอาวุโส และ คุณรัชดา เพ็ชรรัตน์  สาขาวิชาขอขอบพระคุณ
บรษัิท ปตท.จำกัด(มหาชน)  สถานีตำรวจภธูรเมอืงเพชรบรีุ  และทกุหนว่ยงานที่
เก่ียวขอ้ง มา ณ โอกาสนี้

นกัศกึษาโครงการความรว่มมือทางวชิาการฯ (ข้าราชการตำรวจ)
ศกึษาดงูาน  บรษิทั  ปตท. จำกดั (มหาชน)
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สรปุการเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการเครอืข่ายอดุมศกึษา  ภาคกลางตอนลา่ง ฯ

ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ... 2. เครอืข่ายสหกจิศกึษา ไดมี้การสนบัสนนุ
งบประมาณ ปี 2552 จาก สกอ. จำนวน 1.94 ล้านบาท เพ่ือ
ดำเนินโครงการตา่ง ๆ  12 โครงการ สำหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีได้จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
สหกิจศึกษา โดยมี อาจารย์มนัญญา  ปริยวิชญภักดี เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกับ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

3. เครือข่าย UBI ได้มีการกำหนดที่จะจัดให้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ีของ UBI ในช่วงต้นเดือน กันยายน
2552 นอกจากน ี ้ ได ้ม ีการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน UBI เครอืข่ายภาคกลาง
ตอนลา่ง

4. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโรงเรียนท่ีอยู่ในความ ดูแล
3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 2) โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ และ 3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สำหร ับก ิจกรรมที ่ดำเน ินการไปแล ้ว คือ โรงเร ียนนำ
นักเรียนไปดูงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ส่วนวาระเรือ่งเพ่ือพิจารณา คือ โครงการมหาวทิยาลัยวิจัย
แหง่ชาต ิพ.ศ.2553-2555 สรปุสาระสำคญัไดว้า่ โครงการมหา
วทิยาลยัวจิยัแหง่ชาต ิเปน็โครงการภายในแผนฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ระยะที่ 2 รอบที่ 1 (Tier 1) โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.) วงเงนิงบประมาณ (2553-2555) 9,450
บาท โดยการคดัเลือกมหาวทิยาลยั 7-10 แหง่ เพ่ือพัฒนาให้
เปน็มหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ

สกอ. ประกาศให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื ่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
ปดิรบัสมคัร เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม 2552 และมหาวทิยาลยัที่
ไดร้บัการคดัเลือกเข้ารว่มโครงการฯ มี 9 แหง่ ไดแ้ก ่1) มหา
วทิยาลยัมหดิล 2) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 3) มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 9)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

มหาวิทยาลัยต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้
สกอ. ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2552 และจะมกีารลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2552 โดยมี
นายกรัฐมนตรเีป็นสักขีพยาน

สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง
แห่งละประมาณ 100-500 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การจัดสรร
แบง่เปน็ 2 ส่วน ไดแ้ก่

- 30% จัดสรรจาก KPIs ที่มหาวิทยาลัยส่งให้ สกอ.
(ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก) เช่น บทความตีพิมพ์ สิทธิ บัตร
สัดส่วนอาจารย ์ต ่อนักศึกษา อาจารย์ว ุฒิปร ิญญาเอก
ศาสตราจารย ์นักศึกษาและบคุลากรตา่งชาต ิเปน็ตน้

- 70% พิจารณาจากแผน (Targeted  Research    Ini-
tiatives) ท่ีมหาวิทยาลัยจะเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (ส่งวันท่ี
21 สิงหาคม 2552) ซึ ่งประกอบด้วยแผนกลยุทธ ์ใน
การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  แผนปฏิบัติการ และแผน
การใชจ่้ายงบประมาณ

สกอ. จะทำการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 9
แห่งเป็นรายปี ถ้าไม่ผ่านหรือทำงานไม่ได้ตามเกณฑ์ มหาวิท-
ยาลัยน้ัน ๆ ก็จะไมไ่ดรั้บการสนบัสนนุตอ่ไป สกอ. ก็จะเลอืก
มหาวทิยาลยัอ่ืนมาแทน

ความคาดหวังหรือผลที่ สกอ.คาดว่าจะได้รับเมื่อจบ
โครงการนี ้มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะยกระดับให้มี
ความเข้มแข็งด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางและ
อัตลักษณ์ ตัวชี้วัด คือ การได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 400
อันดับของมหาวทิยาลยัโลก (THE-QS)

2. มหาวทิยาลยัทีเ่ข้ารว่มโครงการฯ มีศูนย์วจิยัทีมี่ความ
เป็นเลิศเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติที่มี
ความสามารถเป็นเลิศเฉพาะทางที่มีเครือข่ายระดับชาติหรือ
นานาชาต ิเกิดข้ึนอย่างนอ้ย 3 ศูนย์  ในเวลา 3 ป ีโดยศนูย์ฯ
ควรมพัีฒนาการตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง

ข้อสรุปจากการประชุมข้างต้น จะช่วยให้มองเห็นทิศทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราว่าเราจะไปทิศทางไหนและ
จะมีการเตรียมการอย่างไรในการท่ีจะไปตามทิศทางท่ีกำหนดไว้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติให้เข้าชี้แจง
งบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ต่อคณะ
กรรมาธกิารฯ ของวฒิุสภา ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2552 คณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน อีก 5 แห่ง คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อ
สังเกตและเสนอแนะ ดังน้ี

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีศักยภาพ และ
มาตรฐานแตกตา่งกัน ควรพัฒนาแตล่ะแหง่ใหมี้จุดแข็ง และ
จุดเน้นที่ชัดเจน ไม่ควรจัดการเรียนการสอนนอกเขตพื้น
ท่ีรับผดิชอบของตนเอง เพราะนอกจากจะทบัซอ้นกันเชิงพ้ืน
ท่ีแล้ว ยังขัดแย้งกับข้อจำกัดหรือปัญหาของมหาวทิยาลัยราช
ภัฏแต่ละแหง่ ท่ีขาดแคลนบุคลากรเลือกทุกแห่ง ซ่ึงจะสง่ผล
ตอ่คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนโดยตรง

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ควรเปิดสอนในสาขาที่ไม่มี
ความพรอ้ม เช่น สาขานิติศาสตร ์ ท่ีมีปัญหาดา้นผูส้อนและ
คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพ ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนต่อในระดับ
เนติบัณฑิต

3. มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ มีจุดเด่นในงานบรกิาร
ชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จึงควรพัฒนาให้ก้าวหน้าย่ิง ๆ  ข้ึนไป และเห็นด้วยกับแนวคิด
ในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษา โดยระดมทุนจากผู้มีกำลัง
ทรพัย์ และประสงคจ์ะชว่ยเหลอืผูด้้อยโอกาสทางการศกึษา

4. งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการ ควรเป็น
งานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน และสามารถวิจัยต่อ
ยอดให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาของชาติได้

5. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ควร
จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน ควรเน้นการเรียนการสอนที่ให้
บัณฑิตเป็นผู ้มีความสามารถในการปฏิบัติ เป็นนักคิด
วิเคราะห์ และที่สำคัญบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีงาน
ทำทกุคน

6. มหาวิทยาลัย จะพัฒนานักศึกษาอย่างไร ให้มี
คุณภาพทางจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี โดยเห็นแก่ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที ่เปิด
โอกาสใหก้บัทกุคนไดพั้ฒนาตนเอง เมือ่สำเรจ็การศกึษา
จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ มีจิตสำนึกท่ีดี มีความ
เชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

8. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดสอนในระดับ
ปริญญาโท  ปริญญาเอกมากข้ึน ทำให้ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนในระดบัปรญิญาตร ีเน่ืองจากอาจารยมุ่์งให้
ความสำคัญกับการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท/เอก
เพราะมีรายได้เพ่ิม มหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรให้เกิดความ
สมดุลของการจดัการศึกษาทุกระดับ  โดยใหค้วามสำคัญ
กับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า
ปริญญาโท/เอก

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรเน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพมากกว่าด้านปริมาณ หรือจะมีวิธีการ
บริหารจัดการอย่างไรให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

10. มหาวทิยาลยัไดเ้ตรยีมการหรอืวางแผนอยา่งไร
กับแนวโนม้ทีจ่ะมผู้ีเรียนลดลงปลีะประมาณ 10% เพราะ
จะเกิดการแข่งขันมากข้ึนระหวา่งมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง

11. มหาวิทยาลัยจะแก้ไขปัญหาค่านิยมของนัก
ศึกษาที่ติดยึดอยู่กับวัตถุนิยม อบายมุขต่าง ๆ ที่มีอยู่
มากมายไดอ้ย่างไร

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่ที่มี
ความพร้อมทางด้านการเกษตร อาหาร มหาวิทยาลัย
จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ
การตลาด  การบรรจุภัณฑ์อย่างไร และจะผลิตกำลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างไร

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีต้นทุนท่ีดี มีนายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นคนในพ้ืนท่ี และเป็นผู้มีความสำคัญ
ระดับประเทศทั้ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ พลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ ควรได้ใช้จุดแข็งนี้เป็นโอกาสในการ
พัฒนามหาวทิยาลัย

14. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จะแกไ้ขค่านิยมของผูส้ำเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาแล้ว ไม่สนใจ
อาชีพเกษตรกรทีเ่ป็นอาชีพด้ังเดิมของตนเอง  บางคนขาย
ท่ีทำเกษตร ท้ังเป็นโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามา  ซ้ือท่ีเพ่ือทำ
การเกษตรในประเทศไทย

กองนโยบายและแผน

ข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2553   วุฒิสภา
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นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา แจง้วา่ ตามทีจ่งัหวดัเพชรบรุนีำนักกีฬาเข้ารว่มการแขง่ขันกีฬา
แหง่ชาต ิครัง้ที ่38  “ตรังเกมส์” ระหวา่งวนัที ่9 – 19 กันยายน 2552  ณ จงัหวดัตรงั ซึง่การจดัการ แขง่ขนัครัง้นีมี้นักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุเข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาจำนวนหลายประเภท อาท ิ กีฬาเพาะกาย  อาจารยณ์รงค ์  วงษพ์านิช  เปน็ผู้
ควบคมุทมี  กีฬาแบตมนิตนั เทเบลิเทนนสิ มวยสากลสมคัรเลน่(ชาย)  รักบีฟุ้ตบอล(ชาย)  วอลเลยบ์อลในรม่(ชาย)  ฟุตบอลชาย
และฟุตบอลหญิง

ในการน้ี  กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ช่วยส่งแรงใจเชยีร์นักกีฬาของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี ในการแขง่ขนักีฬาในครัง้นี้

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้
ไดม้าพักอาศัยอยู่กับนกัศึกษาไทย ณ หอพกันักศึกษาของ
มหาวทิยาลยั เพ่ือเปน็การแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม
ท้ัง 2 ชนชาต ิกองพัฒนานกัศึกษาจงึจดัทำโครงการอบรม
ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษาไทย (นักศึกษา
หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) โดยนักศึกษา
สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาจีนได้ ซึ่งเป็นการ

การแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิ คร้ังที ่38  “ตรงัเกมส”์

อบรมภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร

โครงการรณรงคไ์ข้หวดัใหญ ่2009
ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา   แจง้วา่   จากสถานการณก์ารระบาดไขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น1/

Influenza A (H1 N1) ซ ึ ่ ง เป ็นเช ื ้อไข ้หว ัดใหญ่สายพันธ ุ ์ ใหม ่ท ี ่ประชาชนย ังไม ่ม ีภ ูม ิค ุ ้มก ัน การระบาด
เริ ่มจากประเทศเม็กซิโกเมื่อเดือนมีนาคม 2552 และได้มีการขยายการระบาดสู่ประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศยกระดับการเตือนการระบาดเป็นระดับ 5 คือ มีการแพร่เช ื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จากคนสู ่คน
เป็นกลุ่มใหญ่และหลายกลุ่ม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี  โดยกองพฒันานกัศึกษาจงึกำหนดจดักิจกรรมรณรงคไ์ขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม ่ 2009 ในวนัพุธที ่ 9 กันยายน 2552
เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งวทิยาภริมย ์2 อาคารวทิยาภริมย ์ ซึง่การจดักิจกรรมในครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้คุลากรและนกัศึกษา
มีความรู้และความเขา้ใจทีถู่กต้องเก่ียวกับโรคไขห้วัดใหญส่ายพันธ์ุใหม่  อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยท่ีดีและเปน็การ
ป้องกนัการระบาดของโรคไขห้วดัใหญส่ายพันธ์ุใหม ่2009  อีกด้วย

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิบคุลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุเข้าร่วมกจิกรรมได ้ ตามวนั
เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ส่งเสริมศักยภาพ ด้านความรู ้ เสร ิมให้ก ับนักศึกษาไทยได้ใช ้ในการสื ่อสารกับนักศึกษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่นกัศึกษาหอพกัของมหาวทิยาลยัราชภฏั เพชรบรุ ี(นักศึกษาไทย) ทัง้ 5 หอพกัทีส่มัครเขา้รว่มโครงการ มี 2  รุน่ ๆ ละ  35 คน
รวมทัง้สิน้ 70 คน  โดยรุน่ที ่1 อบรมในระหวา่งวนัที ่1–15 กันยายน  2552  รุน่ที ่2  อบรมในระหวา่งวนัที ่16–30 กันยายน 2552
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดบัคณะ/สำนัก  เม่ือวนัที ่28-30 สิงหาคม 2552  การ
ตรวจประเมนิคร้ังน้ี  ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.เท้ือน ทองแก้ว
เป ็นประธานกรรมการ ซึ ่งม ีคณะกรรมการตรวจประเม ิน
ท้ังหมดรวม 62 คน เป็นกรรมการจากภายนอก  22  คน  กรรมการ
ภายในท่ีเป็นผู้ตรวจประเมนิแล้ว  13  คน  และผู้ท่ีเข้ารับการอบรม
เพ่ือเปน็ผูต้รวจ  27  คน

การตรวจประเมินเริ ่มจากเช้าวันที ่ 27 สิงหาคม 2552
ผศ.ดร. นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดี  กล่าวต้อนรับผู้ประเมิน
ก่อนที ่คณะกรรมการจะแยกย้ายไปตรวจประเมินหน่วยงาน
ระดบัคณะ/สำนัก  รวม 11 หนว่ยงาน  โดยรบัทราบสรปุภาพรวม
การดำเนนิงานของ หนว่ยงาน  ศึกษาเอกสาร  หลกัฐานและขอ้มูล
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง และมีการประชมุคณะกรรมการทกุวัน
ในช่วงตอนเย็น เพื่อเตรียมสรุปการตรวจสอบข้อมูลเสนอผลการ
ประเมนิ  และสง่ผลรายงานการประเมนิเปน็ลายลักษณอั์กษร

นอกจากคณะกรรมการประเมินจะนำเสนอผลการประเมินด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของหน่วยงานแล้ว ยังเสนอผล
รายงานการประเมนิเป็นลายลักษณ์อักษร  ซ่ึงผลการประเมนิในปีน้ี
จะอยู ่ในระดับ 1.05-2.3 (รายละเอียดดูได้จากเว็ปไซต์งาน

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ/สำนกั
มาตรฐาน และประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
http://ga. pbru.ac.th)

ส่ิงสำคัญท่ีได้รับจากการประเมิน คือ การสรุป จุดแข็ง  แนวทาง
เสริมจุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
ย่ิง  เพราะจะไดน้ำผลจากการประเมนิคร้ังน้ีมาพัฒนา และปรบัปรงุ
ให้งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบพระคณุคณะกรรมการทกุท่าน  ผู้บรหิาร  คณาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านท่ีร่วมมือร่วมใจกันทุก ๆ  ด้าน  จนการ
ตรวจประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

งานสำคญัในชว่งนีคื้อวนัที ่14 กันยายน 2552 เวลา14.00 น.
ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน  จะมกีารวพิากษ ์SAR  ของมหาวทิยาลยั
เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะรับการตรวจประเมนิประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน  ระดบัสถาบนั  ในวนัที ่16-19 กันยายน 2552

งานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นงานสำคัญท่ีแสดงถึงความมี
คุณภาพของบคุลากรและมหาวทิยาลัย  เป็นส่ิงทีทุ่กคนต้องรว่มมือ
ร่วมใจกนัปฏบัิติ นอกจากนีค้วรนำการประกนัคุณภาพไปใชกั้บการ
เรียนการสอนการปฏิบัติงานและงานอื่น ๆ โดยเฉพาะระบบวงจร
คุณภาพ PDCA เป็นส่ิงท่ีจะช่วยพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ไพศาล  หวังพานชิ
เปน็วทิยากรในการอบรมเชงิปฏบัิติการเรือ่ง “การ
เขียนแผนการสอน  การวัดและการประเมิน
ผลการเรยีนรู้ในระดบัอุดมศกึษา” ในระหวา่งวันท่ี
25-26 สิงหาคม 2552  ณ  ห้องประชมุศูนย์ภาษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ทักษะเกี่ยวกับการเขียนแนวการสอน การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาแก่
คณาจารย์ในคณะและผู้สนใจทั่วไป

อบรมเชงิปฏบิตักิาร
“การเขยีนแผนการสอน  การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นระดบัอดุมศกึษา”

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี และฟังการบรรยายในหัวข้อ แนวคิดในการดำเนินการด้าน
จรรยาบรรณของคณาจารยข้์าราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยั  โดย อาจารยพ์ะนอม  แก้วกำเนดิ และ ศ.ดร.เฉลียว  บุรีภักดี
ในวนัพุธที ่ 23  กันยายน  เวลา 13.00-16.00  น.  ณ  หอ้งประชมุวทิยาภิรมย ์1   อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ขอเชญิประชมุและฟงัการบรรยายพเิศษ
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนั
วจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  แจง้วา่  ตามวสัิย
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญา
และเปน็ทีพ่ึ่งของทอ้งถิน่  โดยเฉพาะพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต  1
ท่ีต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  ซ่ึงต่อไปน้ี  จะเป็นภาคีความร่วมมือ  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ  ในการน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดพิธีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมลงนามในบันทึก
ความรว่มมือกับ คณุชูศร ี อุดมกศุลศรี ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรีุ  เขต 1 พร้อมด้วย ผศ.ดร.
กาญจนา  บุญส่ง รองอธิการบดี  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  คุณจิรศักด์ิ  ทรัพย์ล้อม รองผู้อำนวย
การสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรุ ี เขต  1  และคณุสายัณห์  พันนกิุจ  รองผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาเพชรบรุ ี เขต  1 รว่มเปน็สักขีพยานเม่ือวนัที ่ 24  สิงหาคม 2552  ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน  สถาบนัวจิยัฯ  โดย
เป้าหมายสำคัญของการลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือจะเป็นกรอบแนวทางนำไปสูก่ารปฏิบัติท่ีชัดเจน  มุ่งเน้นการ
พัฒนาและสง่เสรมิการจดัการศกึษาใหเ้กิดประสทิธภิาพสูงสุด  ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  พัฒนา
สังคมใหเ้กิดการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนืตอ่ไป  ในการนีส้ถาบนัวจิยัฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่น มา  ณ  โอกาสนี้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน จึงถือว่าเป็นภารกิจหน้าท่ีในการ
เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม  และเพือ่เปน็การดำเนนิกิจกรรมภายใต้
บันทกึข้อตกลงความรว่มมอืระหวา่ง  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ  และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีีขันธ์
เขต 1  ในดา้นการสง่เสรมิการจดัการศกึษา  ดังนัน้ สถาบนัวจิยัฯ จงึรว่มกบัผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประจวบครีีขันธ ์เขต 1 คุณสมชาย แสงสวุรรณ จัดอบรมเชงิปฏบัิติการโครงการการจดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเพ่ือ
เปน็แหลง่เรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื   ในระหวา่งวนัที ่ 25-26  สิงหาคม  2552  ณ  โรงแรมบา้นกลางอา่ว  บชีรสีอรท์  อำเภอ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุลงนาม  MOU  กับ  สพท.พบ.  เขต 1

สถาบนัวจัิยฯ ดำเนนิงานตาม MOU กับ สพท.ประจวบฯ เขต 1
อบรมการจดัการสิง่แวดลอ้ม
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บางสะพาน จังหวดัประจวบครีีขันธ ์โดยในพธีิเปดิไดรั้บเกยีรตจิาก ผศ.ดร.กาญจนา  บุญสง่  รองอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  เป็นประธาน  ผู ้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 60 คน   ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
จากกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คือ คุณอนิวรรต  แปะตะขบ และ คุณสราวุธ  ขาวพุฒิ วิทยากรจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คือ คุณจิรัฏฐ์  ปรานต์ประสิทธ์
วิทยากรจากเครือข่ายพ้ืนท่ีชุ่มน้ำสามร้อยยอด  ผอ.พัฒชัย  วิเศษสมบัติ  อาจารย์บุญเรียม  จันทร์ชูกล่ิน  คุณสมศักด์ิ
มาคลา้ย  และ คณุสุรชยั  วรชาญชยั  วทิยากรจาก สพท.ปข.เขต 1 คือ ผอ.ชวลติ  เกษแกว้ และ คุณประไพ
เกษแก้ว โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  สถาบันวิจัยฯ จะได้ลงไปติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว
โดยจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สพท.พบ.ประจวบฯ เขต 1 และสำนักงานทรัพยากรจังหวัด
ส ่งเสร ิมและประสานงานให ้ก ับโรงเร ียนและช ุมชนในเขต พื ้นท ี ่การศ ึกษาประจวบค ีร ีข ันธ ์ เขต 1
เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบต่อไป  ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ
ขอขอบคณุผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่น มา  ณ  โอกาสนี้

คอมพวิเตอรอิ์เล็กทรอนกิส ์ จัดโครงการบรกิารทางวชิาการแกท้่องถิน่
ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานใน
พิธีเปิด และมอบวฒิุบัตรในพธีิปิด

3. โครงการอบรมเชงิปฏบัิติการ เร่ือง “การสรา้งเครือ่งมอื
ทางว ิทยาศาสตร ์ด ้วยตนเองโดยใช ้ LEGO/Logo”
วนัพฤหสับดทีี ่20 สิงหาคม 2552 มีผูเ้ข้ารบัการอบรม 56 คน
จากนักศึกษา ในสาขาวิชา และครู/อาจารย์ โรงเรียนต่าง ๆ
ในเขตจงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัใกลเ้คียง  ไดรั้บเกยีรตจิาก
อาจารย์สุขุม  หลานไทย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.เท่ียง เหมียดไธสง ให้เกียรติ
มอบวฒุบิตัรในพธิปีดิ

จากการจัดทำโครงการบรกิารทางวชิาการของสาขาวชิา ท้ัง
3 โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในสาขา ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี
4  ซ่ึงเปน็คณะทำงานรว่ม และอาจารยใ์นสาขาวชิาเป็นวทิยากร
หลัก  ดังน้ี  ผศ.วันชัย  ซันประสิทธ์ิ   ผศ.ดร.เท่ียง  เหมียดไธสง
และอาจารยส์ราวฒิุ  เชาวสกู  ขอขอบคุณคณะและมหาวทิยา-
ลัยที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตลอดโครงการ

ในช่วงงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  คณะเทคโนโลยอุีตสาห-
กรรม  จัดโครงการบรกิารทางวชิาการแกท้่องถ่ินชุมชน จำนวน
3  โครงการ  สรปุไดดั้งนี้

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การประยกุต์ใช้งาน
ชุดทดลองอนิเตอรเ์ฟส” วนัอังคารที ่18 สิงหาคม 2552 มีผูเ้ข้า
รับการอบรม 50 คน จากนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และครู/อาจารย์
โรงเรียนต่าง ๆ  ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับ
เกียรติจาก ดร.นพพล มิ่งเมือง รองคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เป็นประธานในพธีิเปิดและมอบวฒิุบัตรในพธีิปิด

2. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การสรา้งหุ่นยนต์
ควบคมุโดยใช ้MCS-51 (รุน่ที1่)” วนัพุธที ่19 สิงหาคม 2552
มีผู้เข้ารับการอบรม 73 คน จากนักศึกษาในสาขาวิชาฯ และ
นักเรียนระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับ
มัธยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรยีนตา่ง ๆ ในเขตจงัหวดัเพชรบรีุ
และจงัหวดัใกลเ้คียง  ไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม

ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า สำนักจัดการศึกษาและบรกิาร
ชุมชน ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ดังนั้น
เวบ็ไซตเ์ดิมทีใ่ช ้ http://oem.pbru.ac.th  หรอื http://oepcs.pbru.ac.th ใหเ้ปลีย่นมาใช ้http://occ.pbru.
ac.th แทน  และขอใหเ้ว็บไซตข์องหนว่ยงานตา่ง ๆ  ภายในมหาวทิยาลัยท่ีจะเข้าเว็บไซตต่์อไปที ่ศูนย์จัดการศึกษา
นอกสถานทีต่ัง้  ใหเ้ปลีย่นใหเ้ปน็ปจัจบุนัด้วย  จกัเปน็พระคณุยิง่

ศนูยจ์ดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้  แจง้เปลีย่นเวบ็ไซต์



11 ดอนขงัใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552  ในวันอังคารท่ี
15 กันยายน 2552 เวลา 17.30 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ขอเชญิร่วมงานเกษยีณอายรุาชการ ประจำป ี2552

รับรางวัลชมเชย : อาจารย์ลัคนา ชูใจ และอาจารย์ณัฐวุฒิ
สุวรรณช่าง สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นำศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ระดับสถาบันการศึกษา
เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 28 สิงหาคม 2552 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรงุเทพฯ มีจำนวนทมีทีเ่ข้าแขง่ขนั 21 ทมี ผลการแขง่ขนัปรากฏวา่ทีม
Samran Trio ไดรั้บรางวลัชมเชย ซึง่เปน็นักศึกษาชัน้ปทีี ่1 จำนวน 3
คน คือ นายชัยวฒัน ์ เปรมใจ นางสาวอาภาภรณ ์ นิศพันธ ์และนางสาว
สุนิภา ทิมจิต นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เป็นการสร้าง
ช่ือเสียงใหแ้กส่าขาวชิา คณะ และมหาวทิยาลยั

นศ.สาธารณสุขศาสตร์  ศึกษาดูงาน : ผศ.เพ็ญศรี  เปล่ียนขำ
นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน-โลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปศึกษาดูงาน นิทรรศการ การนำ
เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น
เซน็เตอร ์ เซน็ทรลัเวลิด์ ราชประสงค ์ กรงุเทพฯ เพ่ือประกอบการเรยีน
การสอนวชิาการวจิยัสาธารณสขุ

สัมมนา : ผศ.สุมาลี  งามสมบตั ิผอ.ศูนย์ใหก้ารศกึษาคา่ยธนะรชัต์
ร่วมกับ อาจารย์นิคม ดวงเดือน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ห้อง 5052-58/22 และ ห้อง5052-58/23 จัดโครงการสัมมนาเรื่องธุรกิจ
โรงแรมในภาวะวกิฤต เศรษฐกจิ วทิยากรโดยคณุชาครติ  อำมรตัน ์ผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23
สิงหาคม 2552  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  หอ้งประชมุวทิยาลยัการอาชพี
ปราณบรีุ  จังหวดัประจวบครีีขันธ์

ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากคณาจารย-์นักศึกษาและผูป้ระกอบการในธรุกิจ
โรงแรมขนาดเลก็ และเจา้ของรสีอรท์ เข้ารบัฟงัการสมัมนา จำนวน 100 คน

 ศกึษาดงูาน : สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ห้อง
5033-11/1 ศึกษาด ูงานการพ ัฒนาตามหล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจ
พอเพียงและการเกษตรทฤษฎใีหม ่ณ สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม
ราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2552 โดยได้รับการต้อนรับและฟังการบรรยายจากวิทยากร
ประจำ จึงขอขอบคณุมา ณ  โอกาสนี้


