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 ยุทธศาสตรสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปดโอกาสใหคนในทองถ่ิน

เขามาแสวงหาความรู เพื่อใหประโยชนในการ

ประกอบอาชีพและการทำงาน รวมท้ังมีบทบาท

ในการท่ีจะศึกษาวิจัยและรวมกับชุมชน องคกร

ปกครองตางๆ ใหแข็งแรงอยูในทามกลางของ

กระแสโลกาภิวัตนที่โถมทับเขามาในสังคมไทย

เพราะฉะน้ันยุทธศาสตรสำคัญของมหาวิทยาลัย

คือ  

 1) เปดโอกาสทางการศึกษาเพราะเรามี

ความเช่ือวา คนท่ีไดรับโอกาสกับคนท่ีไมมีโอกาส

นั้นตางกัน  คนที่ไมมีโอกาสจะกาวไปสูอนาคต

ลำบาก แตคนท่ีมีโอกาสก็จะมีผลทำใหเขาเจริญ

รุงเรืองได ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตองเปนสถาบันที่ใหโอกาสแกคนในทองถิ่นให

ประชาชนในทุกหมูทุกเหลา  เขามาแสวงหา

ความรูและประสบการณ   

 จังหวัดเพชรบุรีมีประชากร 456,061 คน

มีครัวเรือน 190,500 ครัวเรือนเศษ อาชีพหลัก

87% คือ เกษตรกรรม  รองลงมาคือเรื่องของ

การทองเที่ยว แถบหัวหิน ชะอำ  เพราะฉะนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตองใหโอกาสกับ

คนกลุมน้ีในหลายรูปแบบ การจัดการศึกษาและ

การใหโอกาสจึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ไมใช

เฉพาะคนที่อยูในวัยเรียนอยางเดียว 

 2) จัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

ท่ีมีความหลากหลาย ตอบสนองความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร เชน ประกาศนียบัตร

ปริญญาโท  ปริญญาเอก  หรือแมแตหลักสูตร

ฝกอบรมอ่ืนๆ การทำงานตามพันธกิจเหลาน้ีเรา

จะคำนึงถึงมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ มาตรฐานของผูใช

บัณฑิตของเรา ส่ิงหน่ึงท่ีเราตองการทำอยางมากๆ

คือ ในแงของกายภาพทั้งหลาย จะทำพื้นที่ใน

มหาวิทยาลัยแหงนี้กลับไปสูเรื่องของธรรมชาติ

คือ เขียวขจี รมร่ืน รมเย็น และสะอาด เพ่ือรองรับ

การผลิตบัณฑิต  

 ในการฝกอบรมบัณฑิตใหเขาเปนคนดี ให

มีฝมือในการทำงาน จึงพยายามคัดสรรบุคลากร 

ที่มีคุณภาพเขามาทำงาน เพราะเราเชื่อวา เด็ก

จะเกงไดตองไดครูเกงและครูดี จึงสนับสนุนให

ครูบาอาจารยไดพัฒนาตัวเอง เชน การเรียนตอ

หรือแมแตเรื่องของการทำผลงานทางวิชาการ

สำหรับเจาหนาท่ีท่ีอยูในสวนของการปฏิบัติงาน

ในสายสนับสนุน ก็ใชหลักการเดียวกัน เรามีศูนย

คอมพิวเตอร มีศูนยภาษา มีหองปฏิบัติการใน

แตละสาขาวิชาครบถวน ถาผูเรียนมีความต้ังใจ

มุงมั่น ขยัน อดทน เขาก็จะประสบความสำเร็จ

แตส่ิงท่ีลึกไปกวาน้ันก็คือวา เรากำลังจะเช่ือมโยง

การเรียนในชั้นเรียนไปผนวกกับเรื่องของการ

ทำงานในภาคการผลิต นักศึกษาจะเรียนดาน

ทฤษฎีอยางเดียวไมไดตองเรียนควบคูไปกับการ

ปฏิบัติ  

 3) มหาวิทยาลัยอยูในพื้นที่นี้  จำเปน

อยางยิ่งที่ตองทำเรื่องของการผลิตความรู เอา

ความรูมาจากทองถิ่น แลวเอาความรูมาทำให

ชุมชนไดเรียนรู ถายทอด เอาสิ่งเหลานี้เพื่อไป

ปรับปรุงในการทำงานของเขาท้ังในแงของในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม จะเห็นไดวาเครดิตยูเนียนเปน

เคร่ืองมืออันหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ไดนำไปสูสังคม เพ่ือใหสังคมนั้นรูจักรวมมือกัน

ไววางใจกัน และทำงานรวมกัน เพื่อใหเขาเอง

นั้นแข็งแรงและสมบูรณ  โดยมี  ผศ.สุวิทย  

เปยผอง  และคณะเปนผูดูแล

 นอกจากน้ียังมีโครงการอีกสวนหน่ึงท่ีมุง

ใหชุมชนคนพบตัวเองและรวมกันศึกษาชุมชน

เพ่ือแกปญหา เชน เร่ืองของโครงการปริญญาเอก

ท่ีไปทำในพ้ืนท่ีตำบลนายาง บานดอน โคกเศรษฐี

ตำบลนายาง อำเภอชะอำ มี ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

และคณะ  เปนผูดูแลโครงการชุมชนหมูบาน

โคงตาบาง มี ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยฯ และคณะเปนผูดูแล นอกจากนี้

ยังมีโครงการที่ฝกอบรมใหแกคนในพื้นที่ โดยมี

คณะรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนเขาไปเก่ียว

ของ และลึกไปกวานั้น หลายทานคงจะจำไดวา

ทาน้ำวัดทาไชย เปนทาน้ำที่มีสวนรวมในการ

ปกปองคุมครองบานเมืองเพชรบุรี เม่ือคร้ังหน่ึง

ทหารไทยรบกับทหารพมา ทหารไทยหมดแรง

หนีมาและหลบซอนตัวอยูในวัดทาไชย ไดอาบน้ำ

ด่ืมน้ำบริเวณวัดทาไชย จนไดรับชัยชนะจึงเรียก

ทาน้ำนี้วา ทาน้ำวัดทาไชย  
 การผลิตองคความรูนั้น  เราสนับสนุน

ใหคณาจารยสรางสรรคงานวิจัยออกมา  โดยมี

ทิศทางมหาวิทยาลัย
จะกาวไปอยางไรดวยกัน

คอลัมน  “สารจากอธิการบดี” ฉบับนี้ ขอเปดคอลัมนดวยบทสัมภาษณ
ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

ทานกลาวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัย จุดยืน และบทบาทในการบูรณาการกับภาคตางๆ 
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ทุนสนับสนุน ทั้งจากภายในและภายนอกมหา

วิทยาลัย  และเนนงานวิจัยที่นำไปใชประโยชน

ไดจริง  การวิจัยเปนอีกพันธกิจหนึ่งที่เราควร

ใหความสำคัญและกระตุนใหบุคลากรมีผลงาน

ออกมา

 นี่เปนมิติหนึ่งของพันธกิจ มหาวิทยาลัย

จึงปรับแผนงานโครงการใหม โดยหวังวาภายใน

5 ป เราจะเปนมหาวิทยาลัยในทองถ่ินท่ีสามารถ

นำทองถ่ินไดในกระแสแหงโลกาภิวัตน ในกระแส

แหงการคาเสรีความรวมมือในอาเซียน เพราะ

เราเชื่อวาคุณภาพของสังคมขึ้นอยูกับคุณภาพ

ของคน  คุณภาพของคนขึ้นอยูกับคุณภาพของ

การศึกษาและการเลี้ยงดูในครอบครัว เราเปน

สถาบันการศึกษาจึงปฏิเสธไมไดวาเรามีสวนรวม

ทำใหสังคมมีคุณภาพใหได นี่คือความตั้งใจและ

ปรารถนาในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย และย่ิง

ไปกวานั้นเราวิเคราะหวา ประเทศไทยตองซื้อ

เทคโนโลยีมาจากตางประเทศแตละปมากมาย

เราผลิตขาวไดเปนอันดับตนๆ ของโลก แตเรา

ตองเอาเงินจากการขายขาวไปซื้อเทคโนโลยีมา

ใช ถาถามวา ตองผลิตขาวอีกเทาไรเพื่อที่จะไป

ซื้อเทคโนโลยีกลับมา  เราคงไมมีคำตอบที่ระบุ

ใหแนนอนได  แตเรารูวาเราตองผลิตกลับมา

ใหมใหคนไทยของเรามีความรู  ความคิดดาน

วิทยาศาสตรและเอาวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปน

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ

ในการแกปญหา จึงมีการต้ังโรงเรียนสาธิตท่ีเนน

วิทยาศาสตร เปนสาธิตมัธยมเพื่อเปดโอกาสให

คนในทองถิ่นพื้นที่ที่สนใจในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีไดเขามาเรียนเขามาฝก เนื่อง

จากเรามีเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุด

ในสถานศึกษาในภูมิภาคแทบน้ี ภายใตโครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ที่ไดรับจากธนาคารโลก เรากำลังนั่งคิดตอไปวา

ในโลกการจัดการศึกษามิใชจัดการศึกษาเพ่ือวันน้ี

แตการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต โอกาสในวันหนา 

ถามวาเราจะจัดการศึกษาในเร่ืองน้ีอยางไร เม่ือ

เรารูวาความรูเปล่ียนแปลงเร็ว วิทยาการ เทคโนโลยี

เปล่ียนแปลงเร็ว น่ีคือโจทย ความรูมันเกาได แต

ความคิดของมนุษยถาเขาคิดอยางตอเนื่องมัน

ไมเกาและมันจะอยูกับโลกแหงการเปล่ียนแปลง

ได โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงและมีความเส่ียง

สูงการอยูในชีวิตน้ีจึงไมใชของงาย ตองพยายาม

ปรับรูปแบบการเรียนใหมแทนที่จะจำความรู

แตถาเรียนดวยการปฏิบัติ เราเรียนเพื่อใหได

ประสบการณแลวเอาประสบการณกลับมาเปน

ความรู

 กลาวโดยสรุปวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีน้ัน จะเปนมิติทางศิลปวัฒนธรรม  เปน

มหาวิทยาลัยที่จะอยูกับคนสวนใหญในทองถิ่น

ของภูมิภาคแทบนี ้  เป็นมหาวิทยาลัยของ

ประชาชน  โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

เพ่ือยกระดับความรูความสามารถ ประสบการณ

ของทุกภาคสวนของคนในสังคม ใหอยูในทาม

กลางการเปลี่ยนแปลงและกระแสอันหลั่งไหล

ของโลกาภิวัตน ดวยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ

สภาพแวดลอมที่ดีงาม เขียวขจี รมรื่น รมเย็น

และสะอาด พรอมท้ังใหโอกาสกับบุคคล 

 เม่ือหลักการเปนเชนนี้ วิธีปฏิบัติตองไม

ทิ้งจากหลักการตรงนี้  การบริหารจัดการตอง

มีการติดตามผลเปนระยะๆ 

 ตอนนี้เรามองวาพื้นที่ของเรา 316 ไร

แคบไป เพราะมหาวิทยาลัยแหงนี้จะตองอยูกับ

คนเพชรบุรี อีกนับรอยป  ตองทำวันนี้เพื่อวัน

หนา ไมใชทำวันน้ีเพ่ือวันน้ี  ทำวันน้ีเพ่ือวันหนา

เหมือนกับที่เรามีวันนี้เพราะคนในอดีต

 เปดภาคเรียนใหมในภาคเรียนนี้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของ
จดหมายขาว “ดอนขังใหญ”  

ใหใหมตามมาดวย  ทานจะเห็นวา  
นอกจากเรามีรูปลักษณใหมแลว  

เรายังมีคอลัมนใหม ๆ
ซึ่งจะแนะนำใหทานรูจัก

เพื่อเชิญชวนใหทานมีสวนรวม
ไมวาทานจะมีขาวสาร

เรื่องราวใด ๆ ทานจะไดทราบวา
เนื้อหานั้นเหมาะสมกับคอลัมนใด
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  คอลัมนแรก คือ  สารจากอธิการบดี  จะมีอะไรดีไปกวาการขึ้นตนคอลัมนของผูนำมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนแนวทาง ขาวคราว ชอง
ทางการสื่อสารที่ทานอธิการบดีจะบอกเลา  แจงแนวทางการเดินทางไปดวยกันของมหาวิทยาลัยของเรา

  คอลัมน Inside  Stories  เปนเรื่องแจง หรือบอกกลาวเวียนสงจากทั้ง 11 หนวยงานในมหาวิทยาลัย  ทุกหนวยงานตองเตรียมการ
เมื่อคิวของทานมาถึง

  คอลัมน PR มาแลวจา  เปนเร่ืองราวจากหนวยงานตาง ๆ วามีการจัดกิจกรรมอะไรข้ึน จะเปนขาวสารกิจกรรมท่ีไดดำเนินการไปแลว

ซึ่งหนวยงานของทานสามารถสงขาวสารมาได

  คอลัมน  What’s  going  on  เปนขาวสารกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อไมใหทานพลาด

กิจกรรมดี ๆ ที่นาสนใจ

  คอลัมน เลาขานสานตอ  ถักทอเรื่องราว  เปนเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดนอย  เกี่ยวกับ “ความเปนเพชรบุรี” ซึ่งไดรับความอนุเคราะห

จากทานอาจารยที่สละเวลาหลังเกษียณอายุราชการเขียนคอลัมนนี้  คือทาน รศ.สุนันท  นีลพงษ
หรือใครที่มีเรื่องราวที่เหมาะกับคอลัมนนี้  ทานก็จะชวยพิจารณาใหไดคะ

  คอลัมน รอบรูวิชาการ  เปนการเชิญชวนใหทานคณาจารยประลองฝมือ  เขียนเรื่องราว

สั้น ๆ เชิงวิชาการใหผูอานไดรับความรูรวมกัน  ถือเปน KM (Knowledge Management)

ในลักษณะหนึ่ง

  คอลัมน People  Focus  เปนการบอกเรื่องราวบุคคลที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยของเรา
เพื่อใหเปนที่ประจักษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ความภูมิใจที่เรามีคนดีตองประกาศคะ

  คอลัมน International  Affairs  News  เปนการประชาสัมพันธขาวสารงาน
วิเทศสัมพันธที่ไมนาพลาด  เชน โอกาสของความรวมมือ  หรือทุนจากตางประเทศใหแก

ทั้งคณาจารยและนักศึกษา

  คอลัมน  แผงหนังสือ  เปนความรูเรื่องหนังสือที่นาสนใจ  นำเสนอโดย  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเองคะ

  คอลัมน  เจาะแจะ  เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาเขียนเรื่องราว  
หรือแซวนิด ๆ หยิกแกมหยอกหนอย ๆ ในมุมมองของนักศึกษาเอง  

ไมวาจะเปนเรื่องอะไร

  คอลัมน  Tourism  corner  เนื่องจากยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและจังหวัดเพชรบุรีเปนการเนนดานการทองเที่ยว  

คอลัมนนี้จะเปนการสะทอนและประชาสัมพันธเรื่องราว

เกี่ยวกับการทองเที่ยวในแงมุมตาง ๆ 

  คอลัมน Open  stage  แปลวา “เวทีเปด” ซึ่งเปด
ใหใครก็ไดสงเรื่องอะไรก็ไดที่นาสนใจ  ไมวาจะแนวใดไมตอง

เชิงวิชาการมาลงในสวนนี้

 การเปดตัวใหมของ “ดอนขังใหญ” ในครั้งนี้
ขอเชิญชวนใหทานสงเรื่องราวมาลง  เราจะออกเปนรายปกษ  

ดังนั้นขอใหสงตนฉบับภายใน วันที่ 6  และ วันที่ 22  ของทุกเดือน  

ที่ฝายประชาสัมพันธ ( Email : 99.05radio@gmail.com)  หรือติชมมาได  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงตอไปคะ  นอกจากนี้เรายังเพิ่มจำนวนการพิมพ

เปน 2,000 ฉบับตอครั้ง  และสงไปยังหนวยงาน  สื่อตาง ๆ ทั่วประเทศ

ใหกวางขวางมากขึ้น  กองบรรณาธิการของเราสวนหนึ่งจะเปนคณาจารย

ที่เคยดูแล “เพชรปริทัศน” และไดนำมารวมกันดูแล “ดอนขังใหญ” นี้อยางเต็มที่  
ทั้งนี้ทั้งนั้นตองขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือลวงหนาคะ  ไมวาจะเปนเรื่อง

การสงขาว  การติชม  กำลังใจ  หรือการบอกเลาเกาสิบเกี่ยวกับ “ดอนขังใหญ” ใหมตอไป

(เพื่อจะมีสปอนเซอรสนับสนุนอยางลนหลามตอไปเชนกัน

     ขอบคุณคะ
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นิเทศศาสตรบริจาคสิ่งของที่มูลนิธิเด็ก : 
 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2553 คณาจารยและนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร

จำนวน 34 คน ไดนำเคร่ืองแบบนักเรียน เส้ือผา และอุปกรณการศึกษาไปบริจาคใหแกมูลนิธิเด็ก

ณ โรงเรียนหมูบานเด็กจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการ “ขอเครื่องแบบนักเรียนใหนอง” ซึ่ง

กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ทางสาขาวิชานิเทศศาสตรจัดขึ้น เพื่อชวยเหลือและสนับสนุน

การศึกษาแกเด็กดอยโอกาส

สำนักวิทยบริการจัดบรรยายการอาน :
 เม่ือวันพุธท่ี 8 กันยายน 2553 เวลา 08.00 -12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการบรรยายเร่ือง “การอาน : รากฐานพลังปญญา

พัฒนาคุณภาพชีวิต”  จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 

สาขาการสอน คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารยอัจฉรา  ชีวพันธ 

 ซึ่งไดรับความสนใจและเขารวมฟงการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 250 คน บรรยากาศ

เติมไปดวยรอยยิ้มและสาระความรูควบคูกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอน  มีการออกราน    

จำหนายหนังสือและแบบเรียนจากสำนักพิมพที่มีชื่อเสียง เชน ศูนยหนังสือจุฬาฯ  นอกจากนี้ 

ไดรับเกียรติ  จากผูชวยศาสตราจารยเชาวลิต คงแกว  รองอธิการบดี ฯ  เปนประธานในพิธี 

กลาวเปดและปดงาน

นศ.การตลาด มรภ.เพชรบุรี ชนะเลิศแผน “กลวยกลวย”
 นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปที่ 3   ชนะเลิศแผนธุรกิจระดับภูมิภาค “ภาคกลาง”  
รับเงินสด 20,000 บาท  ในงานประกาศผลแผนพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑชุมชนจากกลวย

“1 2 call BrandAge Award คร้ังท่ี 4”  จัดโดยบริษัท AIS รวมกับนิตยสาร BrandAge

ณ โรงแรมและรีสอรทสักภูเดือน (เขาใหญ) จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันอาทิตยที่ 5 

กันยายน ที่ผานมา

 ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้มีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเขารวม 450 ทีม  จาก 53 สถาบัน  โดยทีมนักศึกษาสาขาการ

ตลาดประกอบดวย นางสาววันวิสาข อรรถวรรธน  นางสาวเฉลิมขวัญ ขุนนุช  นางสาวศรัญญา ยศสงา  และนางสาวศิริพร สุดกระแสร
ไดจัดทำแผนธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากกลวย  ใหแกกลุม OTOP บานหวยสาริกา  อำเภอหนองหญาปลอง  สงเขารวมประกวด

สำหรับการแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะจัดขึ้น ในวันที่ 20 กันยายนนี้   

 โดยจะเปนการแขงขันระหวางทีมที่ชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 6 ทีม  เพื่อรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมูลคา 200,000 บาท  

เพียงรางวัลเดียว



ประชุมวิชาการประจำป : 
 2-3 กันยายน พ.ศ.2553 สภาคณาจารยและขาราชการไดเขารวมประชุมวิชาการประจำ

ป 2553  ของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) เรื่องการ

ปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : จะเปนความฝน? โดยมี ฯพณฯอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เปนประธานมอบโลรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. ประจำป พ.ศ.2552 ในการประชุม

กลุมยอยไดแบงกลุมเขารวมประชุมดังนี้  กลุมที่ 1  เรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กับงบ

ประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ และ ผศ.นันทนภัส

สุวรรณสินธุ  กลุมที่ 2 เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ

โดย อาจารยวิมลา พงศาธรและอาจารยณรงค วงษพานิช กลุมท่ี 3 เร่ืองหลักประกันคุณภาพ

อุดมศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยคุณนิภา ไพโรจนจิรกาล ขอมูลจากการประชุมจะเปน

ประโยชนในการดำเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดวิพากษหลักสูตร  : 
 ฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการวิพากษหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา

วิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย ผศ.อุทัย ผองรัศมี คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  กลาวรายงาน  ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กลาวเปดการวิพากษหลักสูตร  วิทยากร

โดย  ผศ.ดร.ธีระพล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   ดร.สมชาย  หมื่นสายญาติ   คุณสืบพงศ  เกตุนุติ และ คุณธีระยุทธ   ทองอยู  การวิพากษ

หลักสูตรในครั้งนี้จะนำไปสูการจัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ และสำเร็จไดเรียบรอยเพื่อพรอมเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2554 ตอไป

ประชุมสัมมนา หลักสูตรเจรจาตอรองอยางมืออาชีพ :
 9-10 กันยายน พ.ศ.2553 สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดประชุมสัมมนา

หลักสูตรการเจรจาตอรองอยางมืออาชีพ  ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี

อาจารยสงา อรามวิทย เปนวิทยากร  ณ อาคาร 8  คณะครุศาสตรโดยไดรับเกียรติ

จากรองอธิการบดี ผศ.ศรชัย เย็นเปรม เปนประธานเปดการสัมมนาในครั้งนี้



กองสลากมอบทุน : 
 ตามที่สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

เพื่อสรางบัณฑิต  เมื่อวันศุกรที่ 10  กันยายน 2553  ณ หองกรุงธนบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดเขารวมรับมอบทุนการศึกษาของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล จำนวน 2 คน คือ นางสาวศิริพร อวมศิริ

นักศึกษาชั้นปที่ 2  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ นางสาวผองพรรณ  พันธุรอด นักศึกษาชั้นปที่ 2  

สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ

 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบพระคุณสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลที่มอบทุนการศึกษาใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

กองนโยบายและแผนจัดอบรม :  
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับ ประธานสาขา

วิชา รองคณบดี รองผูอำนวยการ ผูชวยอธิการบดี และผูแทนคณาจารย  ในระหวางวันที่ 10-15 ตุลาคม 2553  ณ หองประชุมศูนยภาษา

ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับการจัดอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนา

ทักษะความรู  ความเขาใจ  และความสามารถของผูบริหาร ระดับประธานสาขาวิชา  รองคณบดี  รองผูอำนวยการและผูชวยอธิการบดี  

ในการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ใหสามารถปรับตัวตอบสนองสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

งดการเรียนการสอนในวันพุธชวงบาย 
 อาศัยอำนาจขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553  ขอ 53  และประกาศมหา

วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาและใหเปนไปตามองคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมเปน

ไปตามขอบังคับดังกลาว จึงใหงดการเรียนการสอนในวันพุธ ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 / 2553

วิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ :  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดย 

อาจารยคมชนัญ โวหาร  และอาจารยธำรงค บุญพรหม  นำนักศึกษาชั้นปที่ 4  ซึ่งเรียนวิชา

การประชาสัมพันธการกีฬา  จำนวน  21 คน ศึกษาดูงาน  ณ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท 

จำกัด (มหาชน) และสถานีกีฬา T– Sports Channel (การกีฬาแหงประเทศไทย) เมื่อวันพุธ

ที่ 1 กันยายน 2553 

 การศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากคุณสมหมาย ชื่นจอหอ ผูจัดการฝายเตรียมผลิต

บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และคุณเกื้อกูล  นุชตเวช  รองบรรณาธิการ

ฝายขาวสถานีกีฬา T – Sports Channel เปนวิทยากร ทำใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับ

การผลิตสื่อตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสารที่เกี่ยวของกับกีฬา ซึ่งความรู

ตางๆ ท่ีไดรับน้ัน ทำใหนักศึกษา และคณาจารยสามารถนำมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

และการทำงานของนักศึกษาตอไปในอนาคตได

รัฐบาล  

้ ึ ษา



รับสมัครนักศึกษา
ปการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554 ใน 7 คณะ  50 สาขาวิชา  ดังนี้
 คณะครุศาสตร
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  พลศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  ดนตรีและนาฎยการแสดง  การพัฒนาชุมชน

  ศิลปะและการออกแบบ  สารสนเทศศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษธุรกิจ

  การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว  นิติศาสตร

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  เกษตรศาสตร  สัตวศาสตร

 คณะวิทยาการจัดการ
  สาขาวิชาการตลาด  การจัดการทั่วไป  การบัญชี  คอมพิวเตอรธุรกิจ  นิเทศศาสตร  

  การจัดการทรัพยากรมนุษย

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เคมี  ชีววิทยา

  วิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการ  สาธารณสุขศาสตร

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส  

  วิศวกรรมเครื่องกล

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  วิทยาการคอมพิวเตอร  ความมั่นคงคอมพิวเตอรและเครือขาย  

  การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสำนักงาน  คอมพิวเตอรประยุกต

 เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 นักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ  ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2553  รับสมัครตั้งแตบัดนี้

เปนตนไป

 ภาคพิเศษ  ระดับปริญญาโท  เปดรับในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรและการสอน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ภาษาอังกฤษ  การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  การจัดการทั่วไป  เกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาธารณสุขศาสตร  และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือ

การศึกษา

 ภาคปกติ  ระดับปริญญาโท  เปดรับในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เปดรับในสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสาร

สนเทศคุณภาพ

 ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  งานประสานการจัดการบัณฑิตศึกษา
 สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร 0-3249-3300 ตอ 1310  หรือที่เว็ปไซต  www.pbru.ac.th



:  ความเปนมาของทุน 
 ทุนอบรมวิชาชีพครู (Monbukagakusho:MEXT) สถานเอก

อัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทยจะคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อไปศึกษาดานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุน ขั้นตอน

และวิธีการคัดเลือกมีกระบวนการดังนี้คะ

 1. รอดูประกาศจากสำนักความสัมพันธระหวางประเทศ        

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งทุนน้ีจะประกาศรับในชวงเดือนมกราคม

 2. สงใบสมัครและกรอกรายละเอียดตางๆใหชัดเจนตาม       

หัวขอที่กำหนดเปนภาษาอังกฤษ

 3. สอบขอเขียนภาษาอังกฤษ

 4. หากผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณเปน 

ภาษาอังกฤษ แตสำหรับตัวเองใชทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุน

 5. หากผานทั้ง 2 กระบวนการขางตนก็จะไดรับคัดเลือก                                                                   

ใหเปน Candidate คือเปนผูที่ผานการคัดเลือกจากสถานทูตและ                                                                             

เปนผูที่นาจะไดรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุน

 6. สงเอกสารใบสมัครวัตถุประสงคทางการศึกษาและหัวขอ                                   

วิจัย เลือกมหาวิทยาลัยและอาจารยที่ปรึกษาผานทางสถานฑูตญี่ปุน

ประจำประเทศไทยเพื่อสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ญี่ปุนผูใหทุน

 7. สอบวัดความรูภาษาญี่ปุน 

 8. รอประกาศผลจากทางญี่ปุนประมาณ 6 เดือน ซึ่งผูไดไป 

ในปนี้ทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ทั้งๆ ที่ไดผานการคัดเลือกในขั้น 

ตน 9 คน 

 9. มหาวิทยาลัยที่ดิฉันไดรับคัดเลือกในครั้งนี้ คือ Tokyo  

University of Foreign Studies สาขาวิชาการศึกษาภาษาญี่ปุน 

Japanese Language Education

คอลัมน  People  Focus  ในฉบับนี้  
เปดคอลัมนบทสัมภาษณ

อาจารยมลทิชา แจมจันทร
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในโอกาสที่อาจารยมลทิชา ไดรับทุนการศึกษา
เปนทุนอบรมวิชาชีพครู

(Monbukagakusho: MEXT)
ณ ประเทศญี่ปุน

ซึ่งเปนอาจารยทานเดียว ในระดับมหาวิทยาลัย
ที่ไดรับทุนในครั้งนี้

บทสัมภาษณ
อาจารยมลทิชา แจมจันทร



:  มีกี่มหาวิทยาลัยที่ไดรับทุน
 อยางที่ไดกลาวไปขางตนแลววา  ผูผานการคัดเลือกในครั้งนี้ 

มีทั้งสิ้น 6 คน ประกอบครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษา  ครูที่สอน 

เด็กพิเศษ และเปนครูของ สสวท. ในระดับมหาวิทยาลัยมีแค มรภ.

เพชรบุรีคะ

:  ทุนในครั้งนี้เจาของทุนออกคาใชจายใหทั้งหมดหรือไม
 ออกคาใชจายใหทั้งหมดคะ คือคาเดินทาง ที่พัก คาเลาเรียน  

คาติวเตอร รวมถึงคาใชจายสวนตัวเปนรายเดือน โดยไมมีขอผูกมัด 

ใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตในชวงแรกตองเตรียมคาใชจายสวนตัวไปเบื้อง

ตนกอน เพราะยังไมไดเปดบัญชีธนาคาร

:  หลังจากกลับมาทานอาจารยคิดวา  จะนำความรูที่ไดรับกลับ
มาพัฒนามหาวิทยาลัยในดานใดบาง
 สำหรับคำถามนี้  กอนอื่นตองขอขอบคุณผูที่มีสวนผลักดัน

ใหไดรับทุนในครั้งนี้คือ  ทานอาจารยดร.กมลทิพย พลบุตร  และ

อ.William Booth ที่สละเวลามาติวใหกอนสอบและขอบคุณสำหรับ

ทุกกำลังใจจากเพื่อนรวมงานและนักศึกษาที่ทำใหสามารถผานการ

คัดเลือก และที่สำคัญคือทานอธิการบดีที่อนุญาตใหไปสอบคัดเลือก

 ดิฉันคิดวา  ถากลับมาคงจะนำความรูที่ไดมาพัฒนามหา
วิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี้
 1. นักศึกษา กลาวคือจะสรางแรงจูงใจใหเขารูวาการที่เรามี

โอกาสไดเรียนภาษาที่ 3  ทำใหเราไดมีโอกาสมากกวาผูอื่นและเมื่อ

ไดเรียนแลวจงต้ังใจเรียน  ท่ีสำคัญอยากใหเขาคิดวาการเปนนักศึกษา

ในราชภัฎไมไดต่ำตอยกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ เลย

เพียงแคเรามุงมั่นและตั้งใจ เพราะดิฉันเองก็เปนศิษยเกาที่นี่เชนกัน

 2. จะนำความรูและวิทยาการท่ีไดจากการไปคร้ังน้ีมาถายทอด

และพัฒนาความรูใหแกนักศึกษาเพ่ือท่ีจะไดมีโลกทรรศนท่ีกวางไกล

มากยิ่งขึ้น

 3. แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหแกผูที่สนใจและ 

พรอมที่จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหผูอื่นในมหาวิทยาลัยสมัคร

ทุนตาง ๆ มากขึ้น

 4. สรางเครือขายมหาวิทยาลัยของเรากับมหาวิทยาลัยตาง

ประเทศ  ถาทำไดเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่สนใจไดมีโอกาสไป

เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมในตางประเทศ

นักเรียนที่ไดรับทุนเดียวกัน ถายกับทานเอกอัครราชฑูตญี่ปุน

นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุน 2010

งานเลี้ยงสง ณ ทำเนียบทานฑูต
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เมื่อครั้งที่ผูเขียนเปนผูอำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม

และรองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ไดเคยจัดอบรมเสริมวิชาชีพใหแกชุมชนเรื่อง “ เครื่องหอมไทยในราชสำนัก สมัยราชการที่ 5 ” 
ปรากฏวาไดรับความสนใจ เปนที่ฮือฮากลาวขวัญของบุคคลทั่วไปอยางยิ่ง

ทั้ง ชาวบาน  ครูบาอาจารยจากหลายสถาบัน ตางเขามาสมัครอบรมกันมากมาย

โดยมีผูเห็นความสำคัญใหความอนุเคราะหงบประมาณใหอยางเต็มที่คือ

นายประสงค  พิฑูรกิจจา  อดีตผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
และอีก 2 หนวยงานคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ กลุมคนรักเมืองเพชร  

จึงอยากบอกเลาถึงเครื่องหอมชนิดหนึ่งซึ่งมากดวยคุณคา

มีความสำคัญอยางยิ่ง ที่คนรุนใหม มักไมคอยรูจัก ไมเคยพบเห็น

และ ไมเคยไดสัมผัส คือ “แปงพวง”
“แปงพวง” มีความงดงาม ออนหวาน ประณีต และมีกลิ่นหอมจรุงใจ

 มีประวัติความเปนมาที่ควรจะนำมาเผยแพรใหชนรุนหลังไดรูจักอยางยิ่ง
ประกอบกับเปนเครื่องหอมอันแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย
ที่มีความสามารถประดิษฐประดอยดัดแปลงแปงร่ำ น้ำปรุง ตลอดจน 

แปงพวงที่แสนนารักนี้ขึ้น แทนพวง ดอกไม ชอดอกไม ใชบูชาพระ 
และเสียบชองผมของนางใน ภายในรั้วในวังมาแตครั้งโบราณ

””

แปงพวงล้ำคา....
ภูมิปญญาของไทย

“แปงพวง” จึงเปนเครื่องหอมไทยชนิดหนึ่งที่มีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5

ซึ่งทรงโปรดเครื่องหอมไทยทุกประเภท ทรงริเริ่มใหในราชสำนักฟนฟูการทำเครื่องหอมไทยขึ้น

มีการสอน การอบรมใหแกขาราชบริพารที่อยูภายในวัง ยังไมแพรหลายออกสูภายนอกนัก

 ตอมาลูกหลานของผูมีชาติ มีตระกูลทั้งหลาย ตางก็ตองฝกหยอดแปงพวงใหเปน

และประกวดประขันฝมือกันใหเปนที่เลื่องลือ งานฝมือชั้นสูงนี้ไดขยายการฝกฝนร่ำเรียน

ออกมาสูหญิงไทยนอกพระราชวังดวย ผูเปนสาวไทยโบราณในสมัยนั้นจึงตางตองฝกหยอด

แปงพวงใหเปนมิฉะนั้นจะเปนที่อับอายถาถูกใครถามถึงแลวไมสามารถจะทำได

การประดิษฐแปงพวงใหประณีตงดงาม จึงเปนความภาคภูมิใจของหญิงไทยแตโบราณมา

“แปงพวง” ผานการอบร่ำดวยการใชแปงหินอบควันเทียน  กำยาน ผสมผสานดวย

กลิ่นหอมของไมดอกนานาพันธุ น้ำอบไทย ผสมจนแปงขนหอมกรุน เจือดวยน้ำจากเม็ดแมงลัก

จากนั้นนำมาใสกรวยใบตองหยอดเปนเม็ดเล็กๆ บนเสนดาย ที่ขึงบนใบตองสดหรือใบตองแหงเรียบๆพอแหงก็ยกเสนดาย

ที่มีเม็ดแปงหอมนั้น มาอบร่ำอีกที พอไดหลายๆ เสนจึงนำมาเขาชอเปนพวงใหสวยงาม สำหรับบูชาพระแทน ดอกไมพวงมาลัยดอกไมสด

ประโยชนของแปงพวงนั้น มีหลากหลายเชน ใชสำหรับบูชาพระแทนพวงมาลัยดอกไมสด  มอบใหผูใหญในวันสงกรานต มอบใหแกคนรัก คนนับถือ

จัดเปนของที่ระลึก  ของขวัญ  ของฝาก   ใชเสียบมวยผมแทนชอดอกไมในสมัยโบราณ และทำพวงระยาหอม

พวงมาลัยแขวนประดับตามที่ตางๆ ใหความงดงามและสดชื่นอยางมาก

 เลามาวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทุกวันโกน ขาราชสำนักฝายในตอง

ประดิษฐแปงพวงใหเสร็จทันจำนวนตามพระชนมายุของพระองคทาน โดยทรงนำขึ้นบูชาพระ ถวายแปงพวงทุก

วันโกน ภายในหองพระ พนักงาน จะจุดเทียนร่ำหอง ร่ำกำยาน ไวกอนพระองคจะเสด็จมา เมื่อทรงนำแปงพวง

มาบูชาพระไวครบ 1 สัปดาหแลว  ทุกวันโกนก็จะทรงถอนแปงพวงเดิมออก ถวายบูชาแปงพวงใหม จากนั้นจะ

พระราชทานแปงพวงที่ถอนออกมาใหเหลาขาบริพารไปบูชาตอเพื่อความเปนศิริมงคลของครอบครัว

 มาลัยแปงพวงนี้จะอยูคงทนไดนานแสนนาน  เมื่อกลิ่นหอมจางหายคลายไปบาง ก็ฉีดเติมความหอมดวย

น้ำอบน้ำปรุง เทานี้ความงดงามความสดชื่นของแปงพวงก็จะคงอยูตลอดไป

 ในโอกาสที่ดอนขังใหญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดปรับปรุงรูปลักษณใหม  ผูเขียนจึงขอนำเรื่องราวของ “แปงพวง” 
ภูมิปญญาล้ำเลิศ ที่วิจิตรล้ำคา ของบรรพกษัตริย บรรพบุรุษไทย มาเสนอใน “ดอนขังใหญ” ฉบับปฐมฤกษนี้

 เพื่อความเปนศิริมงคลแด..ผองเราชาวไทยทุกคน

รศ.สุนันท นีลพงษ
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เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?
 ถาเปนผูมีภูมิรูคงจะตอบไดไมยากนัก  แตถาเปนชาวบานแลวก็คงจะเปน

เร่ืองยากไมวาอยางไรก็ตาม การทำใหชาวบานไดเขาใจในความหมายก็ถือวาเปน

ปฐมบทของการพัฒนาชาติแลว

 ผูเขียนเปนผูสอนวิชาท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง แตก็ไมม่ันใจวาชาว

บานจะเขาใจเรื่องนี้ไดมากนอยเพียงใด  จนกระทั่งผูเขียนไดมีโอกาสไปประชุม

เชิงปฏิบัติการ  การสรางความรูความเขาใจ โครงการแกไขปญหาความยากจน

ระดับครัวเรือนจังหวัดเพชรบุรี  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี นายชาย
พานิชพรพันธุ  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน  และในการประชุม

ครั้งนี้ไดเชิญ  นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังมาเปนวิทยากร
ในคร้ังนี้ดวย  ทานไดทำใหผูเขียนรูสึกวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยูใกลพวกเราคน

ไทยมาก  เพราะความหมายนั้นถูกพิมพลงบนธนบัตรใบละพัน  ซึ่งมีความวา 

“เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินน้ัน หมายความวาอุมชูตัวเองไดให
มีพอเพียงกับตัวเอง”  ซึ่งเปนพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จริง ๆ แลวความหมายน้ี ถาแปลเปนภาษาชาวบาน ๆ ก็คือการเอาตัวรอดน่ันเอง

เชน ถามีเงินอยู 5 บาทถาเราหิวเราจะนำเงินไปซ้ืออะไรมากิน และจะใชท้ังหมด

หรือใชแค 3 บาทและที่เหลือเก็บไวทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการจัดการของแตละคน 

เศรษฐกิจพอเพียง
(เขาใจ เขาถึง พัฒนา)

เขียนโดย : ดร.อภิรัตน  อุดมทรัพย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อีเมล   p17520@hotmail.com

 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ใชเงินได แตตองมีเหตุมีผล เหตุผลที่วาคือ
 1) ความพอประมาณ คือ พอดี ไมเบียดเบียน

 2) มีเหตุผล คือการพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ

 3) มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การทำลายกิเลสนั่นเอง 

 พระเจาอยูหัวทรงตรัสวา “คนเราตองคิดดี ทำดี แลวจะไดดี การคิดดีคือการที่
เราคิดทุกอยางดีหมด”  ยกตัวอยางเชน  ปลัด อบต.คิดดีตอรองนายก อบต.  รองนายกคิดดีตอนายก อบต.  หากคนในองคกรคิดดีตอกันเชนน้ี ก็จะ

ทำใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาคิดไมดีแลว ไมวาจะทำอะไรก็มีแตจะลมเหลว เชน คิดแตจะเลื่อยขาเกาอี้กัน เปนตน

 คำวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นตองเปนเรื่องสมัครใจ ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ขึ้นอยูกับความพอใจ ทั้งในเมืองและชนบทตางก็คิดคนละอยางกัน

แตที่ไหนๆก็ตองมีเศรษฐกิจพอเพียง  ดังเชน พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ความวา

 “ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ จะพังหมด จะทำอยางไร ที่ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป หากมีเศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที่ ถาเรามี

เครื่องปนไฟ ก็ใหปนไฟ หรือถาขั้นโบราณกวา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ  ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงนี้  ใหพอเพียงเฉพาะตัวเอง

รอยเปอรเซ็นตนี่เปนสิ่งที่ทำไมไดจะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือ ใหสามารถที่จะดำเนินงานได”  แสดงวา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นจำเปนตองมีแตไมตองมีมาก  ฉะนั้นก็ไมไดยากเกินกวาที่ชาวบานจะเขาใจและปฏิบัติตาม

 “พื้นฐานที่เกิดจากความเขาใจของชาวบานนี้จะนำไปสูการตอบสนอง
 และในที่สุดจะพัฒนาไปเปนรูปแบบการดำเนินชีวิตของแตละคนตอไป”
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 สถานเอกอัคราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย  ประกาศใหทุนประจำปการศึกษา  2554-2555

ดังตอไปนี้

 - ทุน Richard Plaschka  (สำหรับอาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตรออสเตรีย) เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เปนระยะเวลา 4-9 เดือน ในสาขา 

Humanities and Theology, Historical Sciences, Linguistics and Literature Sciences 

 - ทุน Franz Werfel Grant (สำหรับอาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่สอนภาษาเยอรมันและวรรณคดี

ออสเตรีย) เพื่อศึกษาหรือทำวิจัย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ในระยะเวลา 4-9 เดือน ในสาขา Humanities 

and Theology, Linguistics and Literature Sciences โดยผูสมัครตองมีอายุไมเกิน 35 ป

 - ทุน Ernst Mach Grant โดยคุณสมบัติของผูสมัครมีอายุไมเกิน 35 ป

 * Ernst Mach Grant world wide เพ่ือศึกษาหรือทำวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือวิจัยหลังปริญญาเอก

ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เปนระยะเวลา 1-9 เดือน ในสาขา Natural Sciences,Technical Sciences, 

Medicine, Agriculture and Forestry, Veterinary Medicine, Social Sciences, Law and Economics, 

Humanities and Theology, Fine Arts

 * Ernst Mach Grant for study fulltime programme at an Austrian University of applied

sciences (สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท) เพื่อศึกษา ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เปนระยะ

เวลา 4-10 เดือน

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลนไดที่เว็บไซต http://www.scholarships.
at และ http://www.grants.at/

 บริษัท อะบรอด เอ็ดดูเคชั่น เซอรวิสเซส ซึ่งเปนบริษัทแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ รวมกับบริษัท 

อินเทิรนชิบ นิวซีแลนด จำกัด เสนอโครงการฝกงาน สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

หรือ ต่ำกวา ในสาขาการทองเที่ยว การโรงแรม หรือภาษาอังกฤษ ที่การฝกงานเปนสวนหนึ่งของการศึกษา   

โดยนักเรียนจะไดฝกงานในโรงแรมชั้นนำของนิวซีแลนด และมีรายไดขั้นต่ำชั่วโมงละ 12.5 เหรียญนิวซีแลนด 

ทำงานสัปดาหละมากกวา 30 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 6 เดือน โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้นคนละ 

122,000 บาท รวมคาเครื่องบิน รับจำนวนจำกัด

 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ บ.อะบรอด เอ็ดดูเคชั่น เซอรวิสเซส จำกัด
 โทร.02 792 9276 สายดวน 086 306 4102
 E-mail: info@wegoabroad.com
 www.wegoabroad.com,www.internshipnz.com

โครงการฝกงานสำหรับนักศึกษา ในโรงแรมชั้นนำของนิวซีแลนด

สถานเอกอัคราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย
ประกาศใหทุนประจำปการศึกษา 2554-2555
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ชื่อหนังสือ : เรียนรูจากพระเจาอยูหัว.
ผูแตง : คราเมส, แมนเฟรด. 
สำนักพิมพ : พิมพครั้งที่ 3. เชียงใหม : Interspa-Publications.
ป : 2550
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในมุมมองของชาวตางชาติ : คนไทยสวนใหญ

มักคิดวาชาวตางชาติไมมีความเขาใจและชื่นชมพระมหากษัตริยไทยมากนัก แตทานจะตองแปลกใจ

มากท่ีมีชาวตางชาติบางคนเขาใจแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงดำเนินชีวิต และเขาใจขอมูลขาวสารท่ีพระองค

กำลังทรงสื่อสารใหพสกนิกรของพระองคไดรับทราบไดดีกวาคนไทยโดยถัวเฉลี่ยเสียอกี เปนไปไดหรือไมวาขอมูลขาวสารของพระองคที่คน

ไทยสามารถรับทราบไดนั้นอยูในวงจำกัด เปนไปไดหรือไมวาคนไทยไดรับการอบรมสั่งสอนตั้งแตเกิดใหสดุดีและสรรเสริญพระองค แทนที่

จะเปนการเรียนรูจากพระองค หนังสือเลมนี้จะเปดตาของทานใหสวางและไดรับทราบเรื่องราวดังกลาวโดยที่ทานไมสามารถจะหาอานได 

จากหนังสือเลมอื่น

ชื่อหนังสือ : การเขียนผลงานวิชาการและบทความ
ผูแตง : นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน และสุมาลี สังขศรี.
สำนักพิมพ : กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.
ป : 2553 พิมพครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม). 
 หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นจากประสบการณของคณาจารย 3 คน ผูมีความเชี่ยวชาญและประสบ

ความสำเร็จในการเขียนผลงานวิชาการ  เปนตำราที่ผูอานสามารถใชเปนแนวทางในการเขียนไดเปน

อยางดี เนื้อหามีทั้งการเขียนงานวิชาการทั่วไป การใชภาษา การเขียนตำรา การเขียนแผนการสอน

และเอกสารประกอบการสอน การเขียนรายงานวิชาการ บทความ งานวิจัย รายงานการประเมินโครงการ และบทสรุปสำหรับผูบริหาร 

จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ และผูสนใจทั่วไป

ชื่อหนังสือ : คุณธรรมนำความรู (ฉบับปรับปรุงใหม). 
ผูแตง : อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ : กรุงเทพฯ : ฟรีมายด

ป : 2553
           ปจจุบันสังคมของเรามีการแขงขันในแทบทุกดาน เมื่อปลายทางของการศึกษา ควรบรรจบลงที่อุปนิสัย

อันดีงามของผูที่ไดรับการศึกษา แตเหตุไฉนในยุคที่วงการศึกษากำลังเฟองฟู มีจำนวนครูเพิ่มขึ้น มีสถาบันการศึกษาที่

ทันสมัยและอัดแนนไปดวยองคความรูหลากหลายสาขา แตผูคนกลับหางไกลคำวา “คุณธรรมความดีงาม” เขาไปทุกที รวมไปถึงโลกของ  

เราไดอะไรบางจากการที่ทรัพยากรมนุษยมีแตความคิดที่จะแขงขันและเอาชนะกันอยูตลอดเวลา ซึ่งบางทีคำถามเหลานี้อาจจะตองเริ่ม     

ตนโดยการยอนกลับไปตั้งคำถามใหมแกวงการศึกษาวาเปาหมายอันแทจริงที่การศึกษาควรมอบใหแกเด็กๆ นั้นคืออะไร หนังสือเลมนี้จะมี      

ประโยชนตอวงการครูรวมถึงพอแมผูปกครองทั่วประเทศ ในการรวมกันสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีเหนือสิ่งใด
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อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และอาจารยลัคนา ชูใจ
นำคณะนักศึกษาออกฝกปฏิบัติการ เปนมัคคุเทศกนอกสถานที่
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และเมืองโบราณ 
ซึ่งการออกฝกดังกลาว เปนไปตามระเบียบการขอมีบัตรมัคคุเทศก
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ศูนยฝกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษา

ที่ปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาที่ของศูนยฯ เปนจำนวน 20 คน
โดยมี อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณชาง

ผูอำนวยการศูนยฝกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
เปนผูมอบใบประกาศนียบัตร 

ศูนยฝกปฏิบัติการทางการโรงแรมแล
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สรุปกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการ
ของสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ประจำปการศึกษา 1 / 2553
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เ ข า ย อ ย
 ในจังหวัดเพชรบุรีนับไดวา เขายอย เปนภูเขาที่นาสนใจมากที่สุดลูกหนึ่ง
เขายอยประกอบดวยถ้ำตางๆ ที่ดูสะดุดตาไมเหมือนใคร และในบรรดาถ้ำตางๆ
เหลานั้น ถ้ำเขายอย ถือวามีความงาม ยอดเยี่ยมที่สุด
 ซึ่งเปนถ้ำที่ธรรมชาติไดสรางสรรคอยางงดงาม มีหินงอกหินยอย และ

นอกจากถ้ำเขายอยแลว ยังมีถ้ำที่นาสนใจและสวยงามที่นาทองเที่ยว อีกหลาย

แหง ดังนี้

 ถ้ำเขายอย เปนถ้ำที่มีความงามยอดเยี่ยมที่สุด เปนที่รูจักกันดีมานานใน

หมูนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ ถ้ำนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันออก ซึ่ง

อยูดานหลังสถานีรถไฟเขายอยนั่นเอง 

 ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดตางๆ ประดิษฐานอยูเปนจำนวนมาก เชน

เดียวกับถ้ำเขาหลวงหรือถ้ำเขาบันไดอิฐ ตามประวัติศาสตรพระพุทธรูปเหลานี้

ไดถูกนำมาประดิษฐานไวเปนเวลานานกวา 70 ปแลว กอนที่พระครูออนแหงวัดทายตลาด

จะมาปฏิสังขรณบริเวณถ้ำแหงนี้ 

 และมีเรื่องเลาสืบตอกันมาวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4

เมื่อครั้งทรงผนวช ไดเคยเสด็จธุดงคจาริกแสวงบุญมาประทับแรมที่บริเวณหนาถ้ำ เพื่อ

เจริญภาวนาบำเพ็ญสมณธรรม 

 ถ้ำพระนอนหรือถ้ำพระพุทธไสยาสน ตัวถ้ำมีขนาด 22 X 16 เมตร ตั้งอยูใตหนา

ผาทางดานตะวันออกเกือบสุดบริเวณลานวัดทางทิศใต ถ้ำอยูไมสูงมากนัก มีบันไดหัวนาค

ขั้นบันไดปูหินแกรนิต 21 ชั้น หนาถ้ำเปนพื้นลานกวางยกระดับ ปูดวยหินออน ปากถ้ำมี

บันได 14 ขั้น สูงจากพื้นลานหนาถ้ำเปนทางเขาถ้ำ ซุมประตูประดับลายปูนปน 2 ซุม 

 ภายในถ้ำมีพระนอนยาว 16 เมตร และพระระเบียงตามผนังถ้ำหลายองคประดิษฐาน

อยู กับยังมีพระพุทธบาทประดิษฐานอยูในถ้ำนี้เชนกัน  ตามเพดานและผนังถ้ำมีหินงอกหินยอยสวยงามตามธรรมชาติ  โดยปกติมีผูมานมัสการพระ

พุทธไสยาสนและรอยพุทธบาทเปนจำนวนมากเสมอ 

 ถ้ำอูทอง ตัวถ้ำมีขนาด 6.2 X 28 เมตร เปนถ้ำแฝดอยูติดกับถ้ำพระนอนทางทิศตะวันตก  เพิ่งเปดใชโดยการเจาะชองบันไดไปถึงกันเมื่อไม

ถึง 10 ปมานี้  ลักษณะถ้ำยาวรี มีความเงียบสงบบรรยากาศเหมาะแกการบำเพ็ญภาวนาของผูรักความสงบ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปหลายองค รวม

ทั้งพระปูนปน พระเจาอูทอง ซึ่งเปนนามของถ้ำนี้ 

 ถ้ำอุโมงค หรือถ้ำใตดิน อยูในเขตบริเวณลานวัดใกลถนนทางเดินที่ทำขึ้นไปยังถ้ำสวรรคและถ้ำพระศรีอารย ปากถ้ำเปนโพลงแคบกวางราว

1 เมตร  ภายในมืดแคบตองเปดไฟฟาใหสวาง  ความยาวของถ้ำยาว 48 เมตร ก็จะสุดทางเดิน  พบทางออกจากถ้ำอีกดานหนึ่ง คนชอบลงถ้ำนี้เพื่อ

ความตื่นเตน และแสดงความสามารถแมเพียงเล็กนอยวาไดพิชิตถ้ำนี้ไดสำเร็จ 

 ถ้ำสวรรค อยูใกลหนาผาทางทิศตะวันออก สูงราว 50 เมตร  มีถนนเปนบันไดและทางเดินเลียบหนาผาไปถึงโดยสะดวกปลอดภัย โดยเริ่ม
จากพื้นทางวัดขึ้นไป เดินไปชมธรรมชาติ  ปาเขา และทิวทัศนโดยรอบ  พอจะรูสึกเหนื่อยก็ถึงปากถ้ำซึ่งมีลักษณะแคบ ตองไตบันไดไมและบันไดปูน

ลงไป จะพบลานที่สวยงามแปลกตาแปลกใจตอสิ่งที่ธรรมชาติไดบรรจงและสรางสรรคขึ้นไว 

 ถ้ำขอยหรือถ้ำยาว ภายในถ้ำแคบ มืด เปนโพลงยาวอยูติดกันกับถ้ำอุโมงค บางตอนของถ้ำจะมีน้ำทวมขังตลอดทั้งป ฝูงคางคาวหลายหมื่น

ตัวอาศัยอยูในถ้ำยาวนี้ 

 ถ้ำพระศรีอารย ตั้งอยูสุดถนนทางเดินเลียบเขาที่ตรงไปยังถ้ำสวรรคนั่นเองเดินทางไปอีกเพียง 124 เมตร ก็จะถึงปากถ้ำ ทางลงตัวถ้ำอยูต่ำ
ลงไปคลายถ้ำเขาหลวงมีบันไดสำรองราว 40 ชั้น ก็จะพบลานกวาง 19 X 36 เมตร  มีพระพุทธรูปขนาดใหญหนาตักกวาง 2.7 เมตร ขนานนามวา

พระศรีอารยประดิษฐานอยูถ้ำนี้มี 2 คูหาใหญ มีธรรมชาติที่เงียบสงบ เหมาะแกการปฏิบัติธรรม 

 ถ้ำโคตะโม เปนอีกถ้ำหนึ่งซึ่งมีทางขึ้นไปถึง 2 ทางดวยกัน ทางหนึ่งจากถ้ำพระศรีอารย ไปออกปากถ้ำทางทิศตะวันตก แลวเดินลัดเลาะเลียบ

ไหลเขาไปอีก 113 เมตร ก็จะถึงถ้ำโคตะโม ซึ่งมีขนาดกวางยาว 6.5 X 23 เมตร มีพระพุทธรูปขนาดหนาตักกวาง 1 วา นามวาโคตะโมประดิษฐาน
อยูอีกทางหนึ่ง  ตองปนไหลเขาขึ้นไปตามทางลำลองจากบริเวณตลาดนัดเขายอย ความสูงราว 40 เมตร ถ้ำนี้เริ่มตนจากบันไดทางขึ้นที่ลานวัดหนา

เขายอย ก็จะมีระยะทางทั้งสิ้นราว 465 เมตร
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: หลังจากที่ไดเขารับการอบรมตั้งแตวันแรกจน
จบหลักสูตรในวันนี้ มีความรูสึกอยางไร
: สำหรับความรูสึกของผม กับการเขารับการ

อบรมภาษาอังกฤษท่ีน่ี ในวันแรกๆ คิดวา คณะ

อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนน

ในเรื่องของการประชาสัมพันธ เรื่องการทอง

เที่ยวโดยคำศัพท หรือวาความรูที่ใหไป จะเปน

เรื่องของการที่ใหบุคลากร ที่เปนหัวหนาสวน

ราชการในจังหวัดเพชรบุรีชวยประชาสัมพันธ

วาจังหวัดเพชรบุรีมีสวนดีอยางไร มีการทำงาน

ที่ดีอยางไร มีสถานที่ทองเที่ยวอยางไร แตพอ

หลังจากน้ัน ในสวนของสตาฟของราชภัฏเพชรบุรี

จึงไดใหความรูภาษาอังกฤษดานอื่นๆ อีกมาก

มาย เชน การเจรจาตอรอง การใชภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน  คิดวานาจะไดความรูอยาง

ครบถวน โดยเฉพาะการเรียนที่นี่เนนเรื่องการ

มีสวนรวม เรื่องของการกลาแสดงออกในการ

ที่ไดออกมาพูดบทสนทนากันหนาหองเรียน ทุก

คนตองออกมาพูดหนาหองเรียน ไมมีใครไดรับ

การยกเวน  ทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบในหัว

ขอของตนเอง ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย

ผูสอน และออกมา Presentation หนาหอง

เรียน  เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงวันนี้ทำใหรูสึกมี

ความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  รวมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรมเพื่อฝกทักษะดานภาษาอังกฤษสำหรับผูบริหารจังหวัดเพชรบุรี
(Advanced  Communicative  English  for Phetchaburi of Provincial  Government  Units) 
ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 
ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 การจัดโครงการอบรมเพ่ือฝกทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ สำหรับผูบริหารจังหวัดเพชรบุรี 

(Advanced Communicative English for

Phetchaburi of Provincial Goverment

Units) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะ ในการ

ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรของจังหวัดเพชรบุรีและ

เตรียมความพรอมรองรับภารกิจที่สำคัญของ

จังหวัด และยังเปนการผลักดันใหยุทธศาสตร

จังหวัดดานการทองเที่ยวบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเพชรบุรี โดยจัด

ฝกอบรมดานภาษาอังกฤษแกผูบริหารจังหวัด

ซึ่งเปนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง มี

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย

รองอธิการบดี  ผศ.ดร.สุทัศน นาคจั่น คณบดี

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล อาจารยตรีนุช เฉลิมกิติ 

และ MR.William  Booth เปนวิทยากร

คุณณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล    
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

: ตองการใหทานหัวหนาเลาถึงความเปนมาของ
โครงการ 
: จากการท่ีจังหวัดเพชรบุรี มีการจัดประชุมระดับ

นานาชาติ  รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม

การทองเที่ยวระดับนานาชาติบอยครั้ง  และ

นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมสัมมนา  มีผูที่มา

ติดตองาน  ผูมาศึกษาดูงานที่เปนชาวตางชาติ

ที่สำนักงานจังหวัด หรือบางทีก็มีการทำสัญญา

MOU เปนเมืองพ่ีเมืองนอง ซ่ึงหลายคร้ังเราตอง

ขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สงเจาหนาที่ไปเปนลามให  ซึ่งก็เห็นวาหัวหนา

สวนราชการ มีความรูในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการติดตอสื่อสารนอย   จึงประสานไปยัง 

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี  วาตองการ

ใหมีการจัดอบรม  อาจจะเปนหลักสูตรระยะส้ัน

ในเบื้องตน  โดยจัดอบรมใหแก หัวหนาสวน

ราชการกอน

: คิดวาโครงการนี้จะมีการอบรมตอยอดเพิ่มขึ้น
อีกไหม
: ไดเรียนทานอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

วา โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก  เรื่องของ

ภาษานี่ ถาเราไมใชเลย ก็อาจจะทำใหลืมตอให

เกงอยางไร ก็คงจะสูไมไหว รุนนี้จึงเปนรุนแรก

ในปงบประมาณหนา  ตองมีรุนตอไปแนนอน

และตองขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ในทุกๆ เรื่องทั้งๆ ที่  เรื่องนี้เปนเรื่อง

ท่ีเรงดวนท่ีประสานมา แตก็ไดรับการตอบสนอง

เปนอยางดีคะ

คุณสุชาติ อินประสิทธิ์
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