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	 ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาพบกับบุคลากรทุกท่านในวันนี้	ผมต้องการที่จะบอกกับเพื่อนร่วมงานทุกคนว่า		ภายในปี	2558	การค้าเศรษฐกิจ

เสรีอาเซียน	AEC	(Asean	Economic	Community)	จะเป็นศูนย์	หมายความว่าสินค้าที่เข้าออกในภูมิภาคแถบนี้	ไม่ว่าจากประเทศใดไม่ต้อง

เสียภาษี		เงินทุนสามารถไหลเวียนเข้าออกได้อย่างสะดวกในกลุ่มประเทศเหล่านี้		ที่สำาคัญไปกว่านั้น	แรงงานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

และเสรี

	 คนที่ทำางานในราชภัฏเพชรบุรี	อาจจะมีโอกาสได้ไปทำางานในต่างประเทศ	เช่น	สิงคโปร์	ลาว	มาเลเซีย	ก็ได้	ถ้าทุกท่านมีการพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทำางานอย่างเต็มที่	เต็มใจ	เต็มเวลาและเต็มความสามารถนั่นเอง

	 ส่วนนโยบายของมหาวิทยาลัย	ที่เป็นเชิง	KPI	ในเชิงการประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัย	แบบ	ข.2

โดยสอนและพัฒนาท้องถิ่น	มีจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่	4	เรื่อง	คือ	เรื่องของอาหาร	การท่องเที่ยว	ครู	และเทคโนโลยี

	 ขณะนี้	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยสภาเห็นชอบแล้วว่า	1	คณะ	จะดูแลประสานงานกับ	1	อำาเภอ	ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน้าที่

ผลิตบัณฑิต	สอน	วิจัย	บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เพราะน่ีคือพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยนำาไปผูกพันกับพ้ืนท่ีแต่ละอำาเภอ	แบ่งได้

ดังนี้		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลอำาเภอบ้านลาด		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลอำาเภอเมือง		คณะเทคโนโลยีการเกษตรดูแล

อำาเภอบ้านแหลม		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดูแลอำาเภอเขาย้อย		สถาบันวิจัยดูแลอำาเภอหนองหญ้าปล้อง		คณะวิทยาการจัดการดูแล

อำาเภอท่ายาง		คณะครุศาสตร์ดูแลอำาเภอแก่งกระจาน		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดูแลอำาเภอชะอำา

	 และขณะนี้		จากแนวคิดของ	1	จังหวัด	1	มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยฯ	ร่วมกับศูนย์การจัดการศึกษาภายนอกสถานที่

ตั้งดูแลในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย		

	 จังหวัดเพชรบุรีมีประชากร	460,000	คน		190,510	ครัวเรือน		ประจวบฯ	มี	490,000	คน	อบต.	78	อบต.เพชรบุรี		71		อบต.	13

เทศบาล	มีโครงสร้างคล้ายกัน	มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่	ปรับปรุงเพื่อ

จะเป็น	E-University	และ	E-Office	จะมีการจัดโครงสร้างบุคลากรใหม่ว่าแต่ละโครงสร้างมีพันธกิจอย่างไร	มีหน้าที่อย่างไร	มีคุณสมบัติเป็น

อย่างไร	ถ้ามีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์จะมีการดูแลเพิ่มขึ้นโดยการอบรม	ชี้แนะ	และให้โอกาส	จึงต้องการให้บุคลากรได้มีการทำาแผนเฉพาะเรื่อง	

ในเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร		ด้านการท่องเที่ยว		ด้านครู		และด้านเทคโนโลยี		เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ

ท้องถิ่น

	 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	มี		4	ด้าน	คือ	

	 1.	เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนในท้องถิ่น		

	 2.	สร้างความเข้มแข็งให้แก่ในชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย

	 			และถ่ายทอดเทคโนโลยี		

	 3.	ผลิตบัณฑิต	

	 4.	ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ		ทำาให้มหาวิทยาลัย

	 			เป็นพื้นที่สีเขียว	สะอาด		ร่มรื่น		ร่มเย็น		

 ขอให้บุคลากรทุกคนทำางานด้วยฝีมือของตนเอง  ไม่มีงานใดจะสำาเร็จได้ ..
ถ้าปราศจากความขยันและอดทน  ขอให้รู้จักอยู่  รู้จักกิน  รู้จักใช้  ในการครองเรือนครองตน  และขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนทำาภารกิจหน้าที่ให้สมบูรณ์

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มอบนโยบายแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความ

เป็นมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม

อำาเภอบ้านแหลม

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดำาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี	3	ของมหาวิทยาลัย

ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	และดำาเนินการตาม

นโยบาย		“หนึ่งอำาเภอ  หนึ่งคณะ”		โดยท่านอธิการบดี		ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม		โครงการสำารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

ในอำาเภอบ้านแหลมเป็นโครงการท่ีดำาเนินงานโดยยึดหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		ซึ่งเป็นการดำาเนินงานในลักษณะ

ทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง	

ดังที่ทรงใช้คำาว่า	“ระเบิดจากข้างใน”
	 ประการแรกคือ	การพัฒนาต้องเอา	“คน”	เป็นตัวตั้ง	และ
ยึดหลัก		“ผลประโยชน์ของประชาชน” 	และ	“การมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ของประชาชน”
	 ประการที่สอง	:	ยึดหลัก	“ภูมิสังคม”	ที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น

	 ประการท่ีสาม	:	การพัฒนาต้องเร่ิมต้นจาก	“การพ่ึงตนเอง”
ให้ได้ก่อน

	 ดังนั้น	โครงการสำารวจสภาพปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนในอำาเภอบ้านแหลม	จึงเริ่มต้นจากการแสวงหาโจทย์ในการ

ทำางานด้วยการสำารวจสภาพปัญหาจากชุมชน	โดยการร่วมมือร่วมใจ

ศึกษาปัญหาและต้นเหตุของปัญหา		จากนั้นจึงรับรู้เข้าใจและยอมรับ

หลักการแนวคิดต่างๆ	ในการแก้ไขปัญหา	แล้วลงมือปฎิบัติให้เกิดผล

การจัดเวทีประชาคมในโครงการน้ีประกอบไปด้วยการจัดเวทีประชาคม

ย่อย	3	ครั้งและเวทีประชาคมใหญ่	1	ครั้ง	กำาหนดการมีดังนี้
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	 อนึ่ง		การลงพื้นที่ในอำาเภอบ้านแหลมของคณะเทคโนโลยี

การเกษตรในครั้งนี้	ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน	โดย

เฉพาะนำา้ใจและมิตรไมตรีของชาวอำาเภอบ้านแหลม	ซ่ึงจะเป็นกำาลังใจ

อันสำาคัญในการทำางานพัฒนาท้องถิ่นอำาเภอบ้านแหลมของทีมงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ในการนี้	จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้

ความร่วมมือและทางคณะฯ	จะได้ดำาเนินการสรุปผลการทำางานเพื่อ

นำาเสนอและจัดทำาโครงการบริการวิชาการต่อไป



โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ตกลงให้ความ

ร่วมมือในการบริการวิชาการกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต	1

ในการดำาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เป็นระยะเวลาต่อ

การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำากัด
	 ตามท่ี	สวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ	ได้ดำาเนินการเป็นแกนนำาในการจัดต้ัง	สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำากัด	น้ัน

ทางสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีในฐานะรองนายทะเบียน		ไม่รับจดทะเบียนให้		เนื่องจากอาจารย์และบุคลากรเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี	จำากัด		อยู่แล้ว		ซึ่งข้อบังคับ	ข้อ	33		ระบุไว้ว่าหากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี	จำากัด		

ไม่สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น	ๆ	ได้อีก

	 ดังนั้น	เพื่อเป็นการคุ้มครองเงินฝากของสมาชิก	เพื่อความมั่นคงและความเจริญเติบโตในระยะยาว		จึงได้ดำาเนินการแปรรูป

สวัสดิการคณะวิทยาการจัดการไปจดทะเบียนเป็น	“สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำากัด”	เป็นการนำาร่องไปก่อน

และเม่ือได้ดำาเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน	เรียบร้อย	จึงค่อยทยอยโอนสมาชิกสวัสดิการคณะอ่ืนๆ	ท่ีมีความสมัครใจ

ไปเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำากัด	ต่อไป	จึงได้จัดประชุมสมาชิกสวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ

ข้ึน	ในวันท่ี	4	ตุลาคม	2553	ณ	ห้อง	1821	เพ่ือศึกษาแนวคิด	หลักการ	วิธีดำาเนินการ	ผลประโยชน์ท่ีสมาชิกได้รับ	ฯลฯ	โดยท่ีประชุม

มีมติเอกฉันท์	เห็นชอบที่จะแปรรูปสวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ	ไปจดทะเบียนเป็น	“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	จำากัด”	และได้ทำาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดก่อตั้ง	จำานวน	15	ดังนี้

	 1.	ผศ.นรีนารถ		ศรีวรนารถ	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	นางสาวจันทรา		ธนีเพียร	 	 รองประธานกรรมการ

	 3.	นางสมนึก		วิเศษสมบัติ	 	 กรรมการ		 	 4.	นางสาวละเอียด		ถมเสาร์		 กรรมการ

	 5.	นางกรกนกรัตน์		พูลเกิด	 	 กรรมการ		 	 6.	นางรัตนา		เสียงสนั่น	 	 กรรมการ

	 7.	นางอรุณ		พราหมณีโสภา	 	 กรรมการ		 	 8.	นางแก้วตา		พูลสวัสดิ์	 	 กรรมการ

	 9.	นางสาวธนพร		เกษศรี	 	 กรรมการ		 	 10.	นางสาวชนิศา		พุ่มสมบัติ	 กรรมการ

	 11.	นางสาวดาวเรือง		ขมแก้ว		 กรรมการ		 	 12.	นายวรวุทธิ์		ยิ้มแย้ม	 	 กรรมการ

	 13.	นางสาวนิสา		ดีแก้ว	 	 กรรมการ		 	 14.	นายชำานาญ		เส่งถิ่น	 	 กรรมการ

	 15.	นางกชพรรณ	 ลัภโนปกรณ์	 เลขานุการ

	 หากคณาจารย์และบุคลากรท่านใด		มีข้อสงสัยประการใด		สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก		คณะกรรมการ

ทุกท่าน		หรือ	ผศ.สุวิทย์		เปียผ่อง	(โทรศัพท์	089-0408805)	ในฐานะผู้ประสานงานได้ตลอดเวลา
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เน่ือง	3	ปี	และมีกำาหนดจัดกิจกรรมค่าย	คร้ังท่ี	5	ระหว่างวันท่ี	26-31	ตุลาคม	2553	ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โดยมี	ดร.บุญสนอง	ช่วยแก้ว	และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

	 วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนท่ีฉายแววอัจฉริยภาพ	หรือความสามารถ

พิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์		ด้านคุณธรรม		จริยธรรม		วัฒนธรรมบูรณาการ		สู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	สร้างแรงขับ

เคลื่อนให้เกิดการตื่นตัว	เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ให้สูงขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพยิ่ง

ของประเทศชาติต่อไป	

	 ในการนี้		รองศาสตราจารย์พินันทร์		คงคาเพชร		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าว	ณ	โรงแรมและรีสอร์ทสักภูเดือน	(เขาใหญ่)	จังหวัดนครราชสีมา		เมื่อวันอาทิตย์ที่	5	กันยายน	ที่ผ่านมา



ประชุมชี้แจงนโยบาย
	 ผศ.นรีนารถ	ศรีวรนารถ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เข้าร่วมประชุมและชี้แจงนโยบาย	“หนึ่งคณะ	หนึ่งอำาเภอ”	เพื่อขอความ

ร่วมมือในการทำางานร่วมกัน	ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ปลัดอำาเภอ	หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน

อำาเภอท่ายาง		เมื่อวันที่	4	ตุลาคมที่ผ่านมา		ณ	หอประชุมอำาเภอท่ายาง		จังหวัด

เพชรบุรี

รับรางวัลสถานีบริการ Silver ประจำาปี 2553
	 ตามที่	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ได้จัดโครงการประกวดสถานีบริการ

ปตท.	ทั่วประเทศ		ประจำาปี	2553		โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริม		ผลักดันให้

สถานีบริการน้ำามัน	ปตท.	มีภาพลักษณ์ที่ดี		ในเรื่องของสภาพสถานีบริการ		การ

บริการ		ห้องน้ำาสะอาด		และความหลากหลายของธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

ฯลฯ	ซึ่งต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ

	 จากการดำาเนินการโครงการฯ	ดังกล่าว		ในปี	2553		สถานีบริการนำ้ามัน

เชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้รับรางวัลสถานีบริการ

Silver	ประจำาปี	2553	โดยมี	นางสาวศศิธร	เกตุกลำา่	ผู้จัดการฯ	และนายนัทธพงศ์

สุกสว่าง	กรรมการสถานีบริการน้ำามันเช้ือเพลิงเพ่ือสวัสดิการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		เข้ารับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่	5	พฤศจิกายน	2553		ณ	ห้องบางกอกคอน

เวนชั่น		เซ็นเตอร์		ชั้น	22	โรงแรม	เซ็นทารา		แกรนด์	แอท		เซ็นทรัลเวิร์ล	

กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”
	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		และสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)		

จัดโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”		ในวันอาทิตย์ที่	14	พฤศจิกายน			2553		ณ		ห้องประชุม

มรกต		ชั้น	3		อาคารเพชรนำ้าหนึ่ง		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ดังนี้

	 1.	เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำาหรับผู้ฝึกอบรม	(Trainer)	เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้	สู่ผู้ประกอบการ	SMEs

	 2.	เพื่อพัฒนาวิทยากรให้มีความพร้อมด้านทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์สู่ผู้ประกอบการ	SMEs

	 3.	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs

สำาหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็น

ประธานเปิดการอบรม	ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ	“แนวคิดท่ีสำาคัญ	และการสร้างจิตสำานึกในการเป็นวิทยากร	บทบาทภาระหน้าท่ี

ของวิทยากร	บุคลิกภาพเพ่ือสร้างความศรัทธา	และฝึกปฏิบัติ	การจัดทำาแผนการสอน	เทคนิคการบรรยายสู่ความสำาเร็จ	เทคนิคการ

สอนและข้ันตอนการสอนท่ีมีประสิทธิผลและฝึกปฏิบัติ	การสร้างบรรยากาศท่ีดีและปัจจัยสู่ความสำาเร็จ	เทคนิคการสร้างบรรยากาศ

การพูด	–	การฟัง	และฝึกปฏิบัติ	วิธีการถาม	-	ตอบปัญหาและการแก้ปัญหา	การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม	การฝึกปฏิบัติ

ด้วยตนเอง”	วิทยากรโดย	อาจารย์จรรยาพร	บุญเหลือ	อาจารย์จริยา	รัชตโสตถิ์	และอาจารย์จันทรา	ธนีเพียร	และหัวข้อ	“แนะนำา

หลักสูตรมาตรฐานและหลักสูตรสำาหรับผู้ฝึกอบรม”	โดย	วิทยากรจาก	สสว.

7



8

รับสมัครทุนการศึกษา  
	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ		ผู้อำานวยการกองพัฒนา

นักศึกษาแจ้งเร่ือง		การสมัครขอรับทุนการศึกษา		สำาหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

	 ตามท่ี	นายปริญญา	อุดมทรัพย์		มีความประสงค์จะมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำานวน

1	ทุนๆ	ละ	7,500	บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้	

		1.	เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	2–4	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		

		2.	มีผลการเรียน	2.50	ขึ้นไป

		3.	ครอบครัวมีฐานะยากจน

		4.	มีความประสงค์จะนำาทุนการศึกษาไปใช้เพ่ือการศึกษาโดยตรง

	 สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้	จนถึงวันที่

25	พฤศจิกายน	2553	ณ	กองพัฒนานักศึกษา	โดยจะดำาเนินการ

พิจารณาสอบสัมภาษณ์	ในวันจันทร์ที่	29	พฤศจิกายน	2553	

เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมอาคารองค์การนักศึกษา

	 ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่	1	ธันวาคม	2553

และรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่	2	ธันวาคม	2553		ตั้งแต่เวลา		

10.00	น.	ณ	กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ
	 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ต้องการรับ

สมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน	เข้ารับราชการเป็นทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ	(พลอาสาสมัคร)	รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	15	มกราคม	2554		สมัครด้วยตนเอง		ที่

โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

วังทวีวัฒนา	เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ		ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(ไม่เสียค่าสมัครใด	ๆ	ทั้งสิ้น)

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

	 โทร.	0-2456-9452,	0-2356-0802-9	ต่อ	93140

	 และ	โทร.	08-2344-2174,	08-2344-7342

	 หรือที่	E-mail	:	Tormor๙๐๔@gmail.com

รับสมัครงาน
	 บริษัท	เกียรติศิริ	มอเตอร์	เพชรบุรี	จำากัด	149	

หมู่	6	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลต้นมะม่วง	อำาเภอเมือง	จังหวัด

เพชรบุรี

		 ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าทำางานในตำาแหน่ง

พนักงานขายรถยนต์		จำานวน	2	อัตรา		ผู้ช่วยผู้จัดการโชว์รูม		

พนักงานช่างซ่อมรถยนต์		จำานวน	4	อัตรา		และพนักงานรับ

รถซ่อม

	 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง		ที่บริษัทฯ		ในเวลาทำาการ		

08.00-17.00	น.	ทุกวันเว้นวันอาทิตย์		พร้อมสำาเนาหลักฐาน

การศึกษา		รูปถ่าย		บัตรประจำาตัวประชาชนและหนังสือ

รับรองงาน		รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	30	ธันวาคม	

2553	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		โทร.	0-3241-4631	

ถึง	3

ขอเชิญร่วมงาน ลอยกระทง
สืบสานประเพณีไทย 

	 กองพัฒนานักศึกษา		จะจัดงานประเพณีลอยกระทง	

สืบสานประเพณีไทย	ปี	2553	ในวันอาทิตย์ที่	21	พฤศจิกายน		

2553		ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาภิรมย์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		ตั้งแต่เวลา		18.00	น.	เป็นต้นไป		

	 ในงานมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ	ประกวดการ

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ		การแสดง/ดนตรี		นอกจากน้ี

ยังมีการแสดงของนักศึกษาไทย	และนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง		ปิดทองหลวงพ่อ

เกตุน้อย		และรำาวงย้อนยุค

	 ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานลอยกระทง	สืบสานประเพณี

ไทย	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
									เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	จะมารับบริจาคโลหิต	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในวันพฤหัสบดีที่	25	พฤศจิกายน	2553	

เวลา	09.00–12.00	น.	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จึงขอเชิญชวนคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	และผู้สนใจทุกท่านที่จะร่วมบริจาคโลหิต	(ท่านใดที่เคยบริจาคโลหิตมาแล้ว	กรุณานำาสมุดบริจาคโลหิตมาด้วย)
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ชื่อหนังสือ : ร้อยคำาที่ควรรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มอีกกว่า 100 คำา)
ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : พลังปัญญา
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 030 ส929ร หนังสือทั่วไป ชั้น 3
	 ร้อยคำาที่ควรรู้-ปรับปรุงใหม่	ได้เพิ่มคำาหลักอีกประมาณ	100	คำา	รวมแล้วคงมากกว่า

200	คำา	คำาใหม่	100	กว่าคำา	ที่เพิ่มขึ้นนี้	ได้ให้คำาอธิบายอย่างกระชับ	เพื่อให้เป็นเพียงความเข้าใจ

พ้ืนฐานเท่าน้ัน	ยังมีแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีหาได้ง่ายในการเรียนรู้ในรายละเอียด	คำาใหม่ๆ	เกิดข้ึน	ความหมายใหม่เกิดข้ึน	ถ้าไม่เข้าใจ

คำาเหล่านี้ก็อาจจะไม่เข้าใจสังคมวันนี้	ตกยุค	ตกสมัย	อยู่ไปวันๆ	ด้วยความมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น	ขาด	“กุญแจ”	ไขความหมาย

หรือถอดรหัสเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ

ชื่อหนังสือ : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย

สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์คำา
ปีที่พิมพ์ : 2553

เลขเรียกหนังสือ : อ 039.9593 ส113ส หนังสืออ้างอิง ชั้น 4
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยเล่มนี้ได้รวบรวมคำาศัพท์สำาคัญทางวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์

เช่น	วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่	“เกิด”	จน	“ตาย”	ความเข้าใจถึงธรรมเนียมการปฏิบัติทาง

ประเพณีต่างๆ	เน้นนำาเสนอความหมายและประโยชน์ในเชิงอรรถสารคดี

จึงนับเป็นหนังสือความรู้ทางวัฒนธรรมไทยฉบับที่สำาคัญยิ่ง

ชื่อหนังสือ : ฝึกสมองให้คมเฉียบ
ผู้แต่ง : Noir, Michel 
ผู้แปล : พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : แมคกรอฮิล
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : 153.12 น366ฝ หนังสือทั่วไป ชั้น 3
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการมีสมาธิ	ขยายขีดความสามารถในการจดจำา	และ

เพิ่มความเฉียบคมในการตัดสินใจของคุณ	ด้วย	75	แบบฝึกหัดแสนสนุก	ที่ได้รับการพิสูจน์ทาง

วิทยาศาสตร์มาแล้วว่าสามารถเพิ่มพูนสมาธิ	พละกำาลัง	และความเฉียบคมของสมองได้เป็นอย่างดี

ทั้งยังส่งผลให้สมองของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวต่อไปได้อีก
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	 ผมได้รับมอบหมายให้เก็บตกการไปศึกษาดูงานการพัฒนา

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรของ

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	10-23

เมษายน		2553		โดยโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	และสมาคมเครือข่าย

การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์	และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย	(ควอท.)	กับ	British	Council	ซ่ึงเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับองค์กร

การศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร	ได้แก่	Higher	Education

Funding	Council	for	England	(HEFCE)	และ	Higher	Education

Academy	(HEA)	และมหาวิทยาลัยช้ันนำาในประเทศสหราชอาณาจักร

ได้แก่		Durham		University,		Newcastle		University		และ	The

University	of	York		

	 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ	1)	เรียนรู้การจัดการเรียน

การสอน	และการดำาเนินการขององค์การ	HEA	และ	HEFCE		และ

2)	เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	ในประเทศไทย

ท่ีเข้าร่วมโครงการ	ได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหราช

อาณาจักร	และแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ

สอนในสถาบันอุดมศึกษา	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนี้		ทั้งหมด

มีจำานวน	29	คน	เป็นตัวแทนของ	สกอ.	1	คน	คณะกรรมการ	ควอท.

4	คน		และเป็นผู้บริหารหรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชนทั้งหมด	24	คน	อาทิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		มหาวิทยานเรศวร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		มหาวิทยาลัย

การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหราชอาณาจักร

ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชภัฏพระนคร	เป็นต้น	ซึ่งในจำานวนนี้เป็นคณะผู้บริหารจากมหา

วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้งหมด	7	คน		

	 รูปแบบการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทั้ง	3	แห่ง	คือ	Durham	University,

Newcastle	University	และ	The	University	of	York	โดย	British

council	เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจาก

HEA	และ	HEFCE	รวมทั้งศาสตราจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ให้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

ณ	มหาวิทยาลัยท้ัง	3	แห่งท่ีกล่าวข้างต้น	ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพ

ในการดำาเนินการ	ซ่ึงคณะผู้เดินทางท้ังหมดได้เข้าพักท่ี	Grey	College

ซ่ึงเป็นหน่ึงใน	College	ของ	Durham	University	ตลอดช่วงเวลาใน

การศึกษาดูงาน		ในส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการมีหัวข้อการประชุม

ท้ังส้ิน	17	เร่ือง		โดย	7		หัวข้อแรกเป็นการดำาเนินการโดย		Durham

University		5	หัวข้อถัดมาดำาเนินการโดย	Newcastle	University

และ	5	หัวข้อสุดท้ายดำาเนินการโดย	The	University	of	York		อาทิ

 •	Enquiry,	problem	and	team	based	learning	

 •	Coaching	for	effective	teaching

 •	Problem-based	learning	in	York	Law	School	

	 โดยในส่วนของการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	เป็นการเยี่ยมชม

ห้องสมุด	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์เรียนรวม	ศูนย์ความเป็นเลิศในด้าน

ต่าง	ๆ	(Centre	for	Excellence)	ห้องพักนักศึกษา	ห้องรับประทาน

อาหาร	ห้องประชุม	เป็นต้น	ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม

ของการศึกษาดูงานได้จากรายงานโครงการศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศ

สหราชอาณาจักร	ได้ที่		กองนโยบายและแผน		มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ซึ่งจะมีการเผยแพร่บนเว็บในโอกาสต่อไป

ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้
ทำาให้เราทราบว่า
	 1)	มหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร	นอกจากจะให้

ความสำาคัญด้านการเรียนการสอน	(teaching	and	learning)	และการ

ทำาวิจัย	(research)	แล้วในปัจจุบันยังให้ความสำาคัญกับประสบการณ์

จากการเรียนรู้	(learning	experience)	ของผู้เรียนที่เข้ามาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษา	

	 2)	การมีศูนย์การเรียนการสอนกลางสำาหรับอุดมศึกษา	(Higher

Education	Academy:	HEA)	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ

สอนในอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	

	 3)	การจัดตั้งหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	หรือที่เรียกว่า	Centre	for	Excellence	in

Learning	and	Teaching	ในแต่ละมหาวิทยาลัย	เพ่ือรองรับการทำางาน

ของ	HEA	รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปล่ียนประสบการณ์	และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย	

 4)	การเน้นกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธี	active	learning,

self-directed	learning,	problem-based	learning	(PBL)	และ

team-based	learning		ซึ่งสามารถส่งเสริมกระบวนการสร้างทักษะ

และองค์ความรู้ได้ในระดับท่ีลึกกว่าการเรียนรู้แบบ	passive	learning	

	 5)	การใช้การประมวลผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการ

ประเมินผลแบบสรุปรวมเชิงปริมาณ		(summative		assessment)

และ	การประเมินผลการเรียนรู้แบบการก่อรูปการเรียนรู้เชิงคุณภาพ	

(formative	assessment)	

 สำาหรับโจทย์หรือประเด็นท้าทายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีควรเร่งดำาเนินการเพ่ือความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน

และการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	มีดังต่อไปนี้

 1)	การเร่งพัฒนาจัดต้ังศูนย์การเรียนการสอน	(Self	Teaching

and	Learning	Centre)	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพ่ือเตรียม

ไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของการสอนและการเรียนรู้ในภูมิภาค

ตะวันตก	(The	Centre	for	Excellence	in	Teaching	and	Learn-

ing	in	Western	Region)	

	 2)	การพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน		โดยการให้บุคลากรสาย

ผู้สอนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนการ

สอนในอุดมศึกษาโดยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การอบรม	

	 3)	การดำาเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูอย่างจริงจัง

ท้ังสำาหรับครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และครูท่ีจะไป

ทำางานในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู	

	 การศึกษาดูงานคร้ังน้ีถือเป็นประสบการณ์และโอกาสอันดีท่ี

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยประสบการณ์

ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา	ทำาให้เราได้ทราบ

แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศที่เป็นมหาอำานาจ

ทางการศึกษา	และทราบแนวทางในการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี

ให้กับนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียว		รวมท้ังการศึกษาดูงานใน

ครั้งนี้ยังเป็นเปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ที่เข้าร่วม

โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเอง

และกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาในประเทศสหราชอาณาจักรที่มาเข้า

ร่วมโครงการ	และที่สำาคัญคือการทราบแนวความคิดและแนวทางใน

การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อจะทำาให้อาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย	มีความรู้	ประสบการณ์	วิสัยทัศน์

และโลกทรรศน์ที่จะช่วยกันพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ให้มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพในการไปประกอบอาชีพหลังจาก

สำาเร็จการศึกษา		รวมท้ังเป็นผู้ท่ีจะให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต	(life-long	learning)	ต่อไป
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ขอเชิญร่วมโครงการเยาวชนยูซีอ ี

	 โครงการเยาวชนยูซีอี	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(UNIVERSAL	CULTURAL	EXCHANGE)	โดยการสนับ

สนุนทุนจากกองทุนเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล	มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนสำาหรับนิสิต	นักศึกษา

เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน	2554	ในต่างประเทศดังนี้

 ระยะเวลา 3 สัปดาห์
	 ประเทศนิวซีแลนด์	จำานวน	90	ลำาดับ	

	 ประเทศอังกฤษ	จำานวน	45	ลำาดับ

	 ประเทศออสเตรเลีย	จำานวน	45	ลำาดับ

 ระยะเวลา 5 สัปดาห์
	 ประเทศอังกฤษ	จำานวน	35	ลำาดับ

	 ประเทศแคนาดา	จำานวน	30	ลำาดับ

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทยอย่างจริงจัง	และเผยแผ่วัฒนธรรม

ไทยให้เป็นท่ีรู้จักของชาวต่างชาติ		สร้างภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดแก่ประเทศชาติ		ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ใน

ต่างแดน	ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่แท้จริง	ฝึกการช่วยเหลือตนเองของเยาวชน	เพื่อสร้าง

เยาวชนให้มีบุคลิกความเป็นผู้นำา	และนำาประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอนาคต

	 ในการเข้าร่วมโครงการฯ	คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จาก

เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป	และมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ไทย		โดยทางโครงการฯ		ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้นิสิต

นักศึกษาได้ทราบด้วย	ซึ่งโครงการฯ	ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่	www.ucethailand.com

	 โครงการเยาวชนยูซีอี	แลกเปล่ียนวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างโครงการฯ	กับโรงเรียนรัฐบาล

ต่างประเทศ		โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเยาวชนของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก

โดยต่างฝ่ายต่างไม่แสวงหากำาไรต่อกันจากการส่งเยาวชนแลกเปล่ียนกันน้ัน	ทำาให้ไม่เสียดุลการชำาระเงินระหว่างกัน

แต่เยาวชนของประเทศสมาชิกจะได้ประสบการณ์มากมายที่ไม่สามารถหาได้จากประเทศของตน

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
	 1.	กำาลังศึกษาอยู่ในระดับประถม	มัธยมต้น	มัธยมปลาย	อาชีวะและอุดมศึกษาอายุตั้งแต่	10	ปี	และไม่

เกิน	22	ปี(ข้อสอบแยกระดับ)

	 2.	มีสุขภาพแข็งแรง	มีความประพฤติดี	ไม่สูบบุหร่ีไม่ด่ืมสุรา	หรือติดสารเสพติดทุกชนิด	พร้อมปฏิบัติตาม

ระเบียบโครงการฯ

	 3.	มีประวัติการเรียนดี	เช่น	ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์	หรือถูกพักการเรียน

	 4.	มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก

	 5.	มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำาหนดของโครงการฯ	และสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโครงการฯ	ได้

  กำาหนดการเปิดรับสมัคร
	 กรุงเทพฯ	26	ตุลาคม	-	30	พฤศจิกายน	2553

	 ต่างจังหวัด	1-29	พฤศจิกายน	2553

	 สอบวันอาทิตย์ที่	12	ธันวาคม	2553	เวลา	09.00-12.00	น.
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								สวัสดีครับ	น้อง	ๆ	ชาวราชภัฏเพชรบุรีของเรา		ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่เราได้ทักทาย	ได้รู้จักกัน	ซึ่งเป็นธรรมเนียมของคนไทยที่เราต้อง

แนะนำาตัวกันก่อน		เริ่มเลยนะครับ	ผมชื่อ	Quality	Assurance	เรียกสั้น	ๆว่า		QA		ผมเป็นสมาชิกในรั้วเขียว-เหลือง		และมีอุดมคติเหมือน

ชาวราชภัฏเพชรบุรีคนอื่น	ๆ	ที่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยดำาเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		ซึ่งการประกัน

คุณภาพการศึกษาจะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนานักศึกษา	พัฒนาบุคลากร	และสร้างความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีให้ประสบความสำาเร็จได้	เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	2542	หมวด	6	มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา	...	นะครับ

	 ซึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจะประสบความสำาเร็จได้	โดยทุกคนในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกันในการทำางานอย่าง

จริงจังและจริงใจ		และสิ่งสำาคัญจะต้องเข้าใจถึงกลไกการประกันคุณภาพเสียก่อน	คุณลุง	QA	ขออธิบายกลไกการประกันคุณภาพในลักษณะ

ของคำาถามคำาตอบเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเบื้องต้นก่อนนะครับ	กับคำาถามแรกที่ถามว่า		 

 ทำาไมเราต้องทำาประกันคุณภาพการศึกษา 
	 คำาตอบ	คือ	ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี	4	ประการ	คือ		การจัดการเรียนการสอน		การวิจัย		การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม	และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม		การดำาเนินการตามภารกิจทั้ง	4	ประการดังกล่าว		มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว		แต่ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ		ประกอบกับปัจจุบันมีปัจจัยทั้ง

ภายนอกและภายในหลายประการ	ที่ทำาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น	สิ่งจำาเป็นที่ต้องเร่งดำาเนินการ	ปัจจัยดังกล่าว

ได้แก่

	 1.	คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น		ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดย

ส่วนรวมในระยะยาว

	 2.	มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ

มากขึ้น		โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าและบริการอย่างเต็มรูปแบบ

	 3.	สถาบันอุดมศึกษามีความจำาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล		เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น

	 4.	สถาบันอุดมศึกษามีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

	 5.	สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ	(Public	Information)		ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา		ผู้จ้างงาน		ผู้ปกครอง		รัฐบาล

และประชาชนทั่วไป

	 6.	สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส		(Transparency)		และความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้		(Accountability)		

	 7.	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		พ.ศ.	2542		กำาหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง		จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

รวมถึงให้มีสำานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา		เพื่อทำาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์		วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก		และทำาการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา		เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา		ซึ่งสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมิน

ภายนอกทุก	ๆ	5	ปี

	 เห็นแล้วนะครับว่า		การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลย	หากเราเข้าใจและร่วมมือกัน		จะก่อให้เกิดผลดีต่อ

การศึกษาของเรานะครับ		

	 พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป		หากมีข้อสงสัยในเรื่องการประกันคุณภาพฯ		สามารถส่งคำาถามได้ทาง

	 E-mail	:	Numfon0735@hotmail.com		แล้วคุณลุง	QA	จะไปค้นหาคำาตอบมาให้นะครับ

รู้เรื่องงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กับ คุณลุง QA

“การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เรื่องไกลตัว”

หนังสืออ้างอิง

อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน , 2544 , 100 คำาถาม-คำาตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ฟันนี่

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.2546  สำานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (Online) Available :http://www.onesqa.or.th.

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี /การประกันคุณภาพการศึกษา..เรื่องต้องรู้...จาก http://www.mmtc.ac.th
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ประเพณีการแห่เรือองค์		หรือประเพณีเรือองค์		คือประเพณีการทอดกฐิน		หรือทอดผ้าป่าทางนำ้าที่พุทธศาสนิกชนชาวเมืองเพชร

ได้ปฏิบัติสืบทอดกันตลอดมาในช่วงระยะกฐิน		คือ	ช่วงออกพรรษาประมาณเดือน	11	และเดือน	12		อันเป็นระยะเวลาที่นำ้าหลาก

นำ้าในแม่นำ้าเพชรบุรีมีมากพอที่จะทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าทางนำ้า

ตลอดจนมีการฉลองโดยการแข่งขันเรือยาวอันเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษชาวเมืองเพชรได้ปฏิบัติสืบมาในอดีต

ขบวนเรือองค์ ประกอบด้วยเรือองค์กฐินหรือองค์

ผ้าป่าและเรือบริวารที่ตกแต่งเรือและริ้วขบวนอย่างงดงามแห่แหนกันไปตามสายนํ้า

                  

ประเพณีการแห่เรือองค์นี้ได้สูญหายไปจากเมืองเพชรนับกว่า	60-70	ปี	มาแล้วด้วยบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง

มีถนนหนทางตัดใหม่อีกมากมาย		การสัญจรการคมนาคมทางนำ้าลดน้อยลง			

การทอดกฐินและการทอดผ้าป่าทางนํ้าที่เคยจัดเป็นขบวนเรือสวยงาม

ของชาวเมืองเพชรก็พลอยหายไปจากลํานํ้าด้วย

“กลุ่มคนรักเมืองเพชร”	ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยธรรมชาติ	มีศูนย์ประสานงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่างมีปณิธานที่จะมุ่งทำาประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น	บ้านเมืองได้เริ่มฟื้นฟูประเพณีเรือองค์ขึ้นใหม่โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวเมืองเพชร

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของแม่นำ้าเพชร		และประเพณีสำาคัญอันเนื่องมาจากสายนำ้าเพชร	
จึงร่วมใจกันจัด	“ผ้าป่าเรือองค์”	ย้อนรอยอดีตขึ้นเป็นครั้งแรก

ประเพณีการแห่เรือองค์
รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

“ลุ่มแม่น้ำาเพชรบุรี  แม่นำ้าสายประวัติศาสตร์ที่สำาคัญยิ่งของเมือง
เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูงค่านานา

รวมทั้งขนบประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมทางสายนำ้าที่แสนงดงาม”
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               เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2540 โดยมีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติเป็นประธาน 

  มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง เช่น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อธิการบดี นายกเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ข้าราชการ  องค์กรภาคประชาชน  พระภิกษุสงฆ์  รวมงานมากมาย

 

มีการจัดพิธีฉลององค์ผ้าป่าในวันสุกดิบ	และเคลื่อนขบวนเรือองค์จากท่านำ้าวัดอัมพวัน

ล่องเลยสะพานดำา	แล้ววกกลับมาขึ้นที่ท่านำ้าวัดพลับพลาชัย		นำาผ้าป่าแห่ขึ้นมาไปทอด	ณ	วัดมหาธาตุวรวิหาร

กลุ่มประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นใด	เมื่อได้รวมตัวกันทำาประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นบ้านเมืองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์

ความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดี	ดังเช่นกลุ่มคนรักเมืองเพชร	ที่ได้ฟื้นฟูพลิกฟื้นประเพณีการแห่เรือองค์ที่ได้สูญหายไปจาก

ลุ่มนำ้าเพชรบุรี	ให้ได้กลับคืนมาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรตลอดไป

 

ปัจจุบันประเพณีการแห่เรือองค์	ได้รับการบรรจุให้เป็นแผนประจำาปีของจังหวัดโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ให้การสนับสนุนงบประมาณ	และตั้งแต่ปี	2553	นี้เป็นต้นไป	กลุ่มคนรักเมืองเพชรได้ขอโอนการจัดงานประเพณีการแห่เรือองค์ให้แก่

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	เป็นผู้จัดดำาเนินการต่อไป	เพราะเป็นหน่วยราชการสายตรงกับงานน่าที่จะดำาเนินงานได้อย่างคล่องตัว

กลุ่มคนรักเมืองเพชรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ริเริ่มฟื้นฟู	และมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีหน่วยงานราชการ

ร่วมกันสืบสานให้ประเพณีนี้คงอยู่ตลอดไป	...

ภาพงามในอดีตจะพลิกฟื้นคืนมาให้เห็นในสายนํ้าเพชรอันเป็นแม่นํ้าสายหลักของเมือง อย่างงดงามในทุกมิติของผู้คนที่ได้พบเห็น

ความปิติตื้นตันในมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่	เสียงโมทนาสาธุการตลอดจน	ความสามัคคีพร้อมเพรียงของประชาชนผู้มีส่วนร่วมทุกคน

คงจะเป็นภาพประทับตาประทับใจแก่ผู้คนที่ได้พบเห็น		อย่างมิรู้ลืม

เสียงเฮละโล้  สาละพา .. เห่โล .. เฮ้ .. ลา .. สาละพา .. เฮละโล ..

ที่ฝีพายร้องสอดประสานกับเสียงดนตรี ปี่พาทย์ ลาดตะโพนที่โหมก้องคุ้งนํ้า
	 กับภาพของขบวนเรือองค์ที่งดงาม	ลอยละล่องมาตามสายน้ำาเพชรท่ามกลางใบหน้าและสายตาของผู้คน

ที่ผูกพันร้อยรัดหัวใจกันด้วยขนบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของเรานั้น	..

 จะเป็นภาพงามที่จารึกอยู่ในความทรงจําของผู้คนตลอด 2 ฟากฝั่งแม่น้ําเพชร

ตลอดไปอีกตราบนานเท่านาน..

หมายเหตุ		ต้องการชมบรรยากาศของประเพณีการแห่เรือองค์เมืองเพชรพร้อมเสียงและภาพเคลื่อนไหว	(ประมาณ	8	นาที)

คลิกชมได้ที่		http://www.oknation.net/blog/peekung/2009/10/15/entry-1...
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	 สวัสดี		ท่านผู้อ่านที่เคารพ

...	เมื่อได้อ่านบทกลอนนี้แล้ว	รู้สึกถูกใจผู้เขียนเป็นอย่างมาก

จึงนำำามาฝากสำาหรับคนที่ขาดกำำาลังใจ	...	กำำาลังท้อแท้	...	ขอให้อดทน

ทำำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	(ฟ้ามีตา)	

	 เมื่อพูดถึงคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะ		เป็นคอลัมน์ใหม่ในดอนขังใหญ่		ขอฝากไว้ในใจผู้อ่านรับรอง

ว่ามีข่าวสนุกๆ	น่าติดตาม	น่าค้นหามากมาย		ฉบับนี้ในขณะที่ผู้เขียนกำาลังเขียนอยู่	ได้เข้ารับการ

อบรมการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนฯ		เห็นแล้วน่าปลื้มใจ...ดีใจที่ทุกคนขยันขันแข็งเข้าอบรม

โดยพร้อมเพียงกัน		ร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 เริ่มกันที่	....พี่ไหม (งานบุคคล)	ตั้งใจนั่งหน้าจดบันทึกจนเพื่อนๆต้องขอยืมดู...ปรบมือให้

	 ...ส่วนพี่หมู (คณะวิทย์ฯ)	ก็ไม่แพ้กันจองโต๊ะหน้านั่งจดเรื่อง		“ภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี”		

อย่างขะมักเขม้นเพราะอาจเป็นข้อสอบ	ส่วนที่น่าชื่นชมสุด	

 พี่นก (ส่งเสริมฯ)	ทำำาหน้าที่แม่บ้านอาสาเก็บขวดนำ้าดื่มเอาไว้!!!	อือ!!!	เก็บเอาไปขาย

แน่ๆ	เลย	(อิอิ)

	 ...รู้สึกว่าขนาดเลขาท่านอธิการ (พี่นิด)	ก็ยังเข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนำาไปใช้ในการ

เป็นเลขาท่านอธิการอย่างมืออาชีพเลย	..	ขอบอก

	 นั่งมองไปอีกส่วนหนึ่งก็เห็นองค์การนักศึกษาที่กำาลังทำาหน้าที่	ฝึกซ้อมนักศึกษาในการ

ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ	พ.จ.น.ก.	สัมพันธ์ครั้งที่	33		ตาลโตนด

เกมส์		งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ	ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา	ที่คอยส่งข้าว	ส่งนำ้า	ให้กำาลัง

ใจแก่นักศึกษาทุกคน		นักศึกษาฝากบอกว่า	(ค่อยมีกำำาลังใจขึ้นมาหน่อย)	พอหอมปากหอมคอ	

สนุกสนานกันพอนิด	ๆ	(ชิวชิว)

	 พบกันฉบับหน้า	อยากเกาะติดข่าวสารเรื่องใด	อยากรู้ประเด็นใด	แนะนำามาได้ที่		

kit1118@hotmail.co.th		แล้วจะนำำามาตีแผ่	..	ครับผม

	 	 	 	 	 	 	 Bye	Bye	!!..

โดย  คน...เบื้องหลัง

หยาดเลือดหยดปลายมีดบรรจงกรีดที่หัวใจ
เจ็บปวดสักเพียงไหนจึงสื่อได้ถึง ... อดทน ... 

แม้นหวังความสำำาเร็จ  ถ่านกลายเพชรต้องฝึกฝนสะสม
ความอดทนเพื่อฝึกตน ... เป็นผู้นำำา...
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 เขาพะเนินทุ่ง	ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	อยู่ห่างจาก

ที่ทำาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	ประมาณ	50	กิโลเมตร	เป็นภูเขาสูง

ประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ1,207	เมตร	ซึ่งบริเวณ

โดยรอบจะเป็นป่าดงดิบ	มีสัตว์ป่านานาชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความ

สมบูรณ์และมีทิวทัศน์	ที่งดงาม	นอกจากนี้พะเนินทุ่ง	ยังเป็นจุดชมทะเลหมอก

ที่สวยงาม	โดยหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์	แล้วคายก๊าซ

คาร์บอนไดอ๊อกไซต์ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

พะเนินทุ่งสามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดปี	ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอก

สีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา		เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป	แล้วจะมองเห็นผืนป่าดงดิบ

เบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา

บางครั้งอาจพบนกเงือกกรามช้างบินอยู่เหนือผืนป่า

ที่พะเนินทุ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	โดยจุดชมทะเลหมอก

จะสามารถชมได้	2	จุด	คือ	จุดชมวิวกิโลเมตรที่	30	และ	36

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป	ทะเลหมอกจะสวยงามมาก	อากาศเย็นสบาย

	 ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัสทะเลหมอกอันงดงามบนยอดพะเนินทุ่ง	

จะนิยมตั้งแคมป์พักแรม	ในบริเวณ	2	จุด	คือ

-	กางเต้นท์พักแรมได้ที่พะเนินทุ่ง	ซึ่งข้างบนจะมีลานกางเต้นท์

แบบธรรมชาติไว้คอยให้บริการ	มีอาหารจำาหน่าย

-	หากต้องการชมนก	ชมผีเสื้อหลากสี	สามารถตั้งแคมป์ได้ที่

แคมป์บ้านกร่างแคมป์บ้านกร่าง	อยู่ห่างจาก	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ประมาณ	32	กิโลเมตร	เป็นจุดเริ่มต้นปล่อยรถขึ้นไปบนพะเนินทุ่ง

	 ผู้สนใจ	สามารถติดต่อจองบ้านพักในอุทยานฯ	ได้ที่	กรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	โทร.	0	2562	0760	หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	โทร.	0	3245	9293

ชมทะเลหมอกที่เขาพะเนินทุ่ง
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วันที่เขียนบทความนี้…เป็นวันเข้าพรรษา...แม้วันนี้ไม่ได้เข้าไปทำาบุญที่วัด...แต่จะตั้งมั่นทำาสิ่งดี	ๆ	ตลอดไป

...เมื่อวานได้ไปทำาบุญทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นครบถ้วน...แต่ยังต้องทำาให้สมำ่าเสมอต่อไป

...รู้สึกอิ่มบุญ...และมีแรงบันดาลใจที่จะทำางานให้เกิดผลสำาเร็จให้ได้อีกมากมาย

...มีรอยยิ้มและความเป็นกันเองจากทุกคนที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมิตรภาพของคนในท้องถิ่น

...ที่แม้ไม่ใช่ญาติทางสายโลหิตโดยตรง...แต่ก็รู้สึกได้ว่าตัวเองมีญาติพี่น้องอยู่ทั่วเมืองเพชรบุรี

...โอภาปราศรัยกันได้ด้วยมิตรไมตรี...แม้ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามมาก่อน

...แปลกจัง...ที่ใครๆ	เค้าลำ่าลือกันนักว่า...เพชรบุรีเป็นเมืองคนดุ...แต่เรากลับได้รับแต่รอยยิ้มเสมอมา

การเตรียมอาหารเพื่อไปตักบาตรยามเช้า...อาจจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเฉกเช่นคนอื่นๆ

...เนื่องจากเป็นคนที่มีฝีมือการทำาอาหารอย่างมาก...จนไม่มีใครกล้ารับประทานอยู่เนือง	ๆ

...วันนึงได้มีโอกาสถกกันในระหว่างพี่	ๆ	น้อง	ๆ	อาจารย์ในคณะ

...ภายใต้ประเด็น...การชิมรสชาดอาหารที่จัดเตรียมไว้เพื่อใส่บาตรหรือถวายพระ

...แม้หลาย	ๆ	ครั้งที่เราคุยกัน...มีหลาย	ๆ	สิ่งที่เราถูกสอนและปลูกฝังมาคล้าย	ๆ	กัน

...เราจึงยังคงเหนียวแน่น...และตั้งมั่นในอาชีพของพวกเราในทิศทางเดียวกัน

...แต่ปรากฏว่า..เรื่องนี้กลับกลายเป็น	2	คำาตอบ...อ้าว..แล้วจะทำาเลาะกันมั๊ย...มาติดตามกันต่อนะคะ

มุมที่หนึ่ง...ชิมครับ...ต้องชิมครับ...ไม่อย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารเราอร่อยรึไม่

...ก็เป็นห่วงว่า...พระท่านจะไม่ได้รับอาหารที่ดีพอ

...เดี๋ยวเราจะบาปที่ทำาให้พระท่านอาพาธ...เช่น...อาหารเค็มไป...หวานไป...รสจัดไป...อะไรทำานองนี้

มุมที่สอง...ไม่ชิมจ้า...ก็ของถวายพระ...ห้ามชิมก่อนน่ะ...ที่บ้านพี่สอนมาอย่างนี้

...ก็คิดว่า...ในเมื่อเราตั้งใจแล้ว...พระท่านก็มิได้ยึดติดสิ่งใด...ชิมก่อนกลัวจะบาป

...ซึ่งบางครั้งเราก็คิดอยากจะชิมอยู่เหมือนกัน...ก็กลัวพระท่านจะอาพาธเช่นกัน

แล้วท่านผู้อ่าน...จะเลือกข้างไหน...เอ้ย...ปฏิบัติตามคำาตอบมุมไหน...กำาลังเถียงกันหรือเปล่า

...สำาหรับพวกเรา...กลับสนุกกับการวิเคราะห์ถึงมุมมองทั้งสองอย่างสนุกสนาน

คำาถามคือ...แล้วแต่ละคนควรกลับไปแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างไร...แค่คุยกัน	ถกกัน	วิเคราะห์กัน...แล้วจบแค่นั้น

เคยมีน้องเจ้าหน้าที่คนนึงเคยถามว่า...ถ้ามีคนอื่นเค้ามาว่าเรา...เราควรจะโกรธมั๊ย

...ตอบน้องเค้าไปว่า...ตัวพี่เองใครมาว่าก็ต้องโกรธอยู่แล้ว...เราเป็นคนนี่นา

...แต่จะกลับไปนั่งคิดและทบทวน...มีจุดบกพร่องอะไรให้เค้ามาว่าได้...ต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะ

...ยิ่งถ้าเริ่มรุกลำ้าว่าไปถึงบุพการีเรา...นั่นแหละ...ยิ่งต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

	...หากบีบระยะเวลาที่เก็บไปนั่งคิดทบทวนให้มันคิดได้เร็วขึ้น...เราก็จะยอมรับความคิดเห็นคนอื่นมากยิ่งขึ้น

...เรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตัวเองค่อนข้างมาก...แต่ไม่ยากเกินความสามารถของทุกคน

สำาหรับตัวเองก็มิได้ทำาได้ดีไปกว่าคนอื่น...กำาลังปรับตัวอยู่เช่นกัน

เพราะความเป็นอาจารย์ผู้สอน..อาจทำาให้เราเผลอเรอไปได้ว่า..ความคิดเราน่าจะดีกว่าคนอื่น

...ข้อนี้อันตรายจริงๆ...ต้องระวัง...จะกลายเป็นอวิชชาไป

มาร่วมสร้างจิตสำานึก
ของความเป็นไทย...ใน PBRU ของเรา

เขียนโดย : คนขับ Dream

  “การหาข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็น...
   เราเลือกที่จะถกหรือเถียงกันในที่ประชุมดี”
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กลับมาเรื่องชิมไม่ชิมกันต่อ...บทวิเคราะห์ที่อยากนำาเสนอคือ...แล้วเราควรมาทะเลาะกันหรือ

การคิดไม่เหมือนกัน..ต่างมุมกัน...คำาตอบต่างกัน...ถือว่าต่างขั้วกันหรือไม่

ในเมื่อทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะทำานุบำารุงศาสนา...ทำาไมไม่คิดต่ออีกนิดล่ะ...เพียงแค่เปิดใจรับฟังเท่านั้น

...งั้นก็ต้องรับฟังอีกฝ่าย...จะได้บริโภคความรู้ใหม่	ๆ	อีกด้านนึงเข้าสมองซะบ้าง

ถ้าเราไม่รับฟัง...แต่ขี้เกียจเถียง...ก็เฉยๆ	ไป..แล้วถ้าต่างคนต่างทำาบ้านใครบ้านมัน...ก็ทำาเหมือนเดิม

(ถ้าคิดแบบนี้...ท่านจะเก็บความขุ่นเคืองกลับไปที่บ้าน...แล้วอาจมีผลต่อเนื่องกับคนในบ้านได้..ต้องระวัง)

คิดต่ออีกนิด...ถ้าเราหาจุดเหมาะสมระหว่าง	2	คำาตอบ...มันน่าจะดีกว่า

เราเลือกไม่ชิม...เพราะถูกสอนตามความเชื่อของทางบ้านมาอย่างนั้น...ถามว่าผิดมั๊ย...ก็ไม่น่าจะผิด

(แต่ในบางเรื่อง....เราอาจจะเชื่อในสิ่งที่ผิดมาอย่างยาวนานได้ด้วยเช่นกัน)

มันอาจจะดีสำาหรับรุ่นพ่อแม่เรา...ที่เค้ามีเวลาทำากับข้าวให้เราทาน...เค้ามีเวลาฝึกฝีมือให้คงที่

...เลยมีความมั่นใจว่า...อาหารที่เค้าปรุงนั้น...มันอร่อยจริงๆ...รับประกันได้จากน้ำาหนักลูก	ๆ	ทุกคนในบ้าน

...และคนในหน่วยงานของพ่อที่เค้าเฝ้าคอยเมนูอาหารฝีมือพ่อสุดหล่อของเราในงานวันปีใหม่และวันเด็ก

...เราเองก็อดภูมิใจไม่ได้เลย..ที่ทั้งพ่อและแม่ทำากับข้าวอร่อย...แม้แต่ไข่เจียวยังสุดยอดเลย

...เมนูประจำาบ้านที่แสนอร่อย...ไข่ผัก...ไข่เจียวใส่ใบกุ้ยช่าย...ทำาเองก็ไม่อร่อยเท่า

เมนูความอร่อยประจำาบ้านก็หายไปกับภูมิปัญญาของพ่อกับแม่สุดที่รักเกือบ	10	ปีที่สูญเสียเค้าทั้งคู่ไป

...เพราะพวกเราเรียนหนังสือกันมากไป...ต้องอยู่ห่างบ้าน

...ไม่ค่อยได้ไปรับการถ่ายทอดวิชาปรุงอาหารสักเท่าไร..แต่มิได้เป็นเด็กขาดความอบอุ่นนะเจ้าคะ

...โดยเฉพาะตัวผู้เขียน...ที่เป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ม.1...จึงเป็นแม่ครัวได้เฉพาะการหุงข้าว

...ขนาดล้างจาน..ปีที่แล้วก็ยังซุ่มซ่ามทำาจานบ้านเพื่อนแตกมาแล้ว...ขายตัวเองซะงั้น

(มีเพื่อน	ๆ	ปลอบใจ...มันไม่ใช่ทางของเรา...เรื่องพวกนี้...เราไม่จำาเป็นต้อง	Proud	to	Present	:D)

บางครั้งอดนึกไม่ได้ว่า...ระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำาให้สถาบันครอบครัวลดบทบาทลงไปจากสังคมไม่น้อย

บทสรุปจากการวิเคราะห์	:	รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรา...เค้ามีฝีมือในการทำาอาหารอย่างมาก...ดังนั้นเค้าจึงไม่ต้องชิม

ส่วนตัวข้าน้อยนั้น...ฝีมือไม่คงที่...แต่ละปีมีอารมณ์ผีแม่ครัวเข้าสิงบ้าง...เป็นระยะ	ๆ

(อ่านต่อฉบับหน้า)




