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	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	เป็นต้นไป	การค้าและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนจะมีการเปลี่ยนแปลง	คือ

จะมีการเปิดเสรีมากขึ้น	จำาเป็นต้องมีการเตรียมประชาชนของจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อม	โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา

แต่โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรียังมีค่อนข้างน้อย	โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน	ซึ่งจะเป็นกำาลังหลักของประเทศ

และจังหวัดในอนาคต	จำาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ	ช่องทางหนึ่งที่สามารถทำาได้คือ	

การระดมทุนเพื่อการศึกษาอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง	เพื่อนำาไปสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนให้มาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	

โดยมุ่งหวังให้การศึกษาของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีก้าวสู่เป้าหมาย	“หนึ่งครัวเรือน หนึ่งปริญญา”

	 วิธีการอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย	คือ	การระดมทุนการศึกษา	โดยวิธีการทอดผ้าป่าการศึกษา	

เพราะจะสามารถระดมทุนได้ในวงกว้าง	และจะเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลอันเป็นพื้นฐานในการทำาความดีเบื้องต้น

	 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	

องค์การปกครองส่วนท้องที่	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี	ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้	จึงได้ร่วมกันจัด

ทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสำาหรับเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาทุกระดับ	โดยทุนทรัพย์ที่ได้รับ

จากการทอดผ้าป่าจะนำาไปส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่หรือชุมชน	ภายใต้หลักเกณฑ์ทุนทรัพย์ที่ได้รับมาจากชุมชนใด

จะพิจารณาจัดสรรเป็นทุนเพื่อการศึกษาของเยาวชนกลับไปที่ชุมชนนั้น	โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

หากพื้นที่หรือชุมชนใดไม่ประสงค์จะรับไปดำาเนินการ	ทางหน่วยกลางจะรับผิดชอบดำาเนินการแทน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
ตำาบลคลองกระแชง อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
(แรม 12 เดือน 12)

อนึ่ง	เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เจริญพระชนพรรษา

84	พรรษา	จึงเป็นโอกาสดีที่พสกนิกรของพระองค์

จะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี	ทำาความดี

ถวายเป็นพระราชกุศล	โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน

จำานวน	84,000	กอง	กองละ		999		บาท

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน

ในจังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ลงพื้นที่อำาเภอเขาย้อย

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ลงพื้นที่อำาเภอเขาย้อย	เมื่อวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.2553

ณ	ชุมชน	ตำาบลหนองปรง	อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไป

และรับทราบปัญหาและอุปสรรค์ในการหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน

การขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โดยมีพลเอกสุรินร์	พิกุลทอง	

มาเป็นประธานในการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนมีผู้มาร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จำานวน	150	คน

	 สรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้

	 1.	ระบบการทำางานของสภาองค์กรชุมชน	สมาชิกขาดความม่ันใจในการทำางาน	ขาดทักษะ

ในการบริหารจัดการ

										2.	พ.ร.บ	สภาองค์กรชุมชนเป็นเรื่องใหม่	สมาชิกสภาฯ	ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ของตนเอง

										3.	ขาดการประสานเชื่อมโยงการทำางานในระดับอำาเภอ	จังหวัด	ฯลฯ

										4.	ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 สำาหรับการลงพ้ืนท่ีอำาเภอเขาย้อยตำาบลหนองปรงในคร้ังน้ี	เป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือน

การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องได้ไป	เรียนรู้จาการปฏิบัติจริง	และนำาความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ไปจัดทำาโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสำาเร็จในอนาคต
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องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำาปี  2553
	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เข้าร่วมงาน

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	วันอาสาสมัครไทยประจำาปี	2553	และการประชุม

สมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	ครั้งที่	19	เรื่อง	สวัสดิการสังคมไทยในทศวรรษที่

สองของศตวรรษที่	21	และรับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม

ดีเด่นแห่งชาติ	เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

ประจำาปี	2553	จากฯพณฯ	อิสสระ	สมชัย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	21	ตุลาคม	2553		

	 ณ	ห้อง	Royal	Jubilee	Ballroom	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”
	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	จัด

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นประธานเปิดการอบรม	เมื่อวันอาทิตย์ที่	14	พฤศจิกายน	2553	ณ	ห้องประชุมมรกต	ชั้น	3	อาคารเพชรนำ้าหนึ่ง	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการดนตรีต้านภัยยาเสพติด
	 เมื่อวันพุธที่	22	กันยายน	2553		เวลา	13.00-16.00	น.	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	จัดโครงการดนตรีต้านภัยยาเสพติด	ณ	ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีเข้าแข่งขัน	4	ทีม		ได้แก่

	 1.	ทีม	Immotal		2.	ทีม	ชายคา		3.	ทีม	Black	Bean			4.	ทีม	Perspctive		edimition	domino	

	 ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	Perspctive	edimition	domino	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ทีม	Black	Bean		

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	ทีม	ชายคา	รางวัลชมเชย	ทีม	Immotal	ในการประกวดคร้ังมีผู้เข้าร่วมชมจากทุกคณะฯ	และผู้เข้า

ร่วมแข่งขันจากทุกคณะฯ	ภายในงานมีของรางวัลแจกจับจากหางบัตรเข้างาน



สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงปี 53
	 กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดงานประเพณีลอยกระทง	สืบสานประเพณีไทย	ปี	2553	เม่ือวันอาทิตย์

ที่	21	พฤศจิกายน	2553	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	นายชาย	พานิชพรพันธุ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	เป็นประธาน			

	 ในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ	ประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ	การแสดงดนตรีพร้อมแดนเซอร์

การแสดงของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	การออกร้านค้า	รำาวงย้อนยุค	และปิดทองหลวงพ่อเกตุน้อย	ผลการประกวด

นางนพมาศ	และประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ	มีดังนี้

 ผลการประกวดนางนพมาศ

	 นางนพมาศ	ได้แก่	นางสาวภัทรภร	เลี่ยมนาค	จาก	คณะวิทยาการจัดการ

	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	นางสาวสลินทิพย์	ศรีสวัสดิ์	จาก	ร้านอัน	อัน	เช่าชุด

	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	นางสาววรรณวิสา	ฤกษ์ชัย	จาก	เอ	เอ	บ้านนางงาม

	 และรางวัลขวัญใจมหาชน	ได้แก่	นางสาวกนกรัตน์	บุญมี	จากองค์การบริหารส่วนตำาบลนาวุ้ง

 ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทง 

	 ชนะเลิศ	ได้แก่	นายธนิต	พุ่มไสว	และนางสาวอัญธิกา	ทองรอด	จากทีมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

			 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	นางสาวพูนศรี	สร้อยระย้า	และนางสาวนุชนาถ	เอนกพรห์ม	จากทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษา	1

	 รองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่	นายพุทธิชัย	ภู่ทอง	และนางสาวสุพัฒตรา	เสือทอง	จากทีมคณะวิทยาการจัดการ

	 รางวัลชมเชย	มี	2	รางวัล	ได้แก่	ทีมบรา	บรา	ทีม	(นางสาวจุฬาพิชญ์	ผ่องศิริ	และนางสาวดวงนภา	จิตรถนอม)

	 และทีมจากทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(นางสาวนันทิยา	วุฒิพานิช	และ	นางสาววราภรณ์	สมสง่า)

6

นิเทศศาสตร์ศึกษาดูงาน บริษัท WORK Point
	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์		คณะวิทยาการจัดการ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย	ผศ.อรุณรัตน์	ชินวรณ์		ผศ.โสภาพร	กล่ำาสกุล		และ	อาจารย์กฤษฎา	สุริยวงค์

นำานักศึกษาชั้นปีที่	2	และ	3	จำานวน	75	คน	เรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

ศึกษาดูงานนอกสถานที่	ณ	บริษัท		เวิร์คพอยท์		เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

และร่วมชมการบันทึกเทปโทรทัศน์	รายการ	“ชิงร้อยชิงล้าน”	เม่ือวันท่ี	4	พฤศจิกายน

2553	ซึ่งมีเขตต์	ฐานทัพ	เมเปิ้ล	พัชชุดาญ์	Miss	Maxim	2009		จอห์นสัน	เทวินธวิ์

นักแสดงจากเร่ืองเทพบุตรมายา	เทพธิดาจำาแลง	เป็นแขกรับเชิญ	พร้อมด้วย	ริท	เซน

The	Star6		เป็นแขกรับเชิญพิเศษ



สรุปผลการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ “ตาลโตนดเกมส์”
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ	พ.จ.น.ก.	สัมพันธ์	คร้ังท่ี	33	“ตาลโตนดเกมส์”	ระหว่าง

วันท่ี	16	-19		พฤศจิกายน		2553		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต		กล่ินงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา	พ.จ.น.ก.	สัมพันธ์		นายอลงกรณ์		พลบุตร		รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์			

กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา		ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ		สรุปได้		ดังนี้

7

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ   พ.จ.น.ก. สัมพันธ์   ครั้งที่ 33 “ตาลโตนดเกมส์”

สรุปเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา  พ.จ.น.ก. สัมพันธ์  ครั้งที่ 33  ตาลโตนดเกมส์
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	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการให้แก่นักศึกษามาแล้ว	3	คร้ัง	คร้ังแรกเม่ือวันท่ี	8	กันยายน

2553	เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง	“ธรรมะเพื่อชีวิต”	โดย	อาจารย์สรรชัย	พรหมฤาษี	และอุบาสิกาณัฏวี	ปานทองคำา	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	22	

กันยายน	2553	เรื่อง “V.R. Best”	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.ธรรมศักดิ์	พงศ์พิชญามาตย์	และครั้งที่	3	เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง	“ทักษะ

การคิด”	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.พีรเดช	ทองอำาไพ	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าฟัง	จำานวน

500	คน	การบรรยายพิเศษคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากผู้ฟังจำานวนมาก	ด้วยเน้ือหาและเทคนิคการบรรยายของวิทยากรท่ีบรรยายได้ชัดเจนและ

ตรงประเด็น	ตั้งแต่การให้ความหมายของคำาว่า	“ทักษะ”	ที่หมายถึงการฝึกทำาบ่อยๆ	หรือเป็นประจำา	และความหมายของคำาว่า	“ความคิด” 

ที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลายอย่างที่น่าสนใจคือ	สอนอย่างไรให้รู้จักคิด	เพราะความคิดไม่มีคำาว่าผิด	ความคิดสามารถเปลี่ยนได้	ความคิดไม่

สมควรเอาตัวเองเป็นตัวตั้ง	และความคิดควรคิดในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์

	 ความคิดเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้	ฝึกฝนและพัฒนาได้ในบริบทของการทำางาน		ความคิดเป็นความสามารถใน

การรับมือและตอบสนองกับสถานการณ์แบบต่างๆ	ที่เป็นสิ่งเร้าจากภายนอก	เหตุผลที่ทำาให้คนต้องคิดเพราะเพื่อความอยู่รอด	ต้องการความ

แปลกใหม่	ต้องการแก้ไขข้อสงสัย	และต้องการแก้ไขปัญหา

บรรยายพิเศษ
   “ทักษะการคิด”

เครื่องมือที่ช่วยในการคิด	คือ	แผนที่ความคิด	(Mind		Mapping)	ผังความคิด	(Fishbone	Diagram)

การวิเคราะห์แรงผลัก	/	แรงต้าน	(	Five	Why	Process)

การวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง/ข้อจำากัด	(Swot)	และตารางการตัดสินใจ	(	Force		Field		Analysis)	

ในการพัฒนาทักษะ/ความคิด	ต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย	มีความมุ่งมั่นเปิดในกว้าง

รับความคิดใหม่	ฝึกสมาธิ	ฝึกเป็นคนสังเกต	สงสัย	ฝึกตั้งคำาถาม

ฝึกจดบันทึก	ฝึกคิดสม่ำาเสมอ	และริเริ่มทดสอบสิ่งต่างๆ

ในการบรรยายผู้ฟังได้รับความรู้และความเข้าใจ	เพราะมีตัวอย่าง

จากประสบการณ์ที่ชัดเจน	น่าเสียดายสำาหรับผู้ที่พลาดโอกาสไม่เข้าฟัง

การบรรยาย	เพราะเป็นการจุดประกายให้เกิดความคิด	คิดดี	ทำาดี

คิดเป็น	ทำาเป็น	คิดได้	ทำาได้	ถ้าไม่คิดก็ไม่ทำา	และทำาไม่ได้

	 สำาหรับการบรรยายพิเศษในครั้งต่อไป

เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง	“คุณธรรมสำาหรับเยาวชน”

โดย	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรี	

และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในวันที่	1	ธันวาคม	2553

เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	จึงขอเชิญชวนทุกท่าน

เข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้	สำารองที่นั่งได้ที่	032		493		279	
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ชื่อเรื่อง : ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง
ผู้แต่ง : เบอร์เจส, ปีเตอร์ แมทธิว และรดาพร หงส์ทอง
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 428.24 บ827ค  หนังสือทั่วไป ชั้น 4
	 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย	ไม่มีคำาศัพท์ยากหรือโครงสร้างประโยคซับซ้อน	แต่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้การใช้

ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา	ซึ่งยากที่จะพบในตำาราวิชาการทั่วไป	และเพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล	ผู้เขียน

ได้เพิ่มดรรชนีท้ายเล่มเพื่อสะดวกต่อการค้นหาคำาศัพท์ที่ต้องการ	อีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง	คู่มือการเรียนการสอนหรือ

แม้แต่อ่านเพื่อความบันเทิงแต่ได้สาระทางภาษาครบถ้วน

ชื่อเรื่อง : การเก็บกลับคืนทรัพยากรและนำากลับมาใช้ใหม่
ผู้แต่ง : ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์

สำานักพิมพ์ :  กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2553

เลขเรียกหนังสือ : 333.715 ข262ก  หนังสือทั่วไป ชั้น 3
หนังสือการเก็บกลับคืนทรัพยากรและนำากลับมาใช้ใหม่	ให้ความรู้พื้นฐานในด้านการเก็บกลับคืน

ทรัพยากรและนำากลับมาใช้ใหม่	ซึ่งครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดและหลักการที่สำาคัญในการ

วางแผนจัดการการใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากร	กระบวนการคัดแยกและปรับปรุงคุณภาพวัสดุ

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน	และกรณีศึกษาของการเก็บกลับคืนทรัพยากรและนำากลับมาใช้ใหม่

เชิงอุตสาหกรรม	โดยคาดหวังให้ผู้ใช้หนังสือมีความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์

ทรัพยากร	พัฒนาออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม	วิเคราะห์ความเหมาะสมและวางแผนโครงการ

โดยให้ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องและภาพรวมของกระบวนการอย่างเป็นระบบ

ชื่อเรื่อง : นำาเสนองานอย่างไร ให้โดนใจสุดๆ
ผู้แต่ง : ภูวษา เรืองชีวิน
สำานักพิมพ์ :  กรุงเทพฯ : Think Beyond
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : 658.452 ภ691น  หนังสือทั่วไป ชั้น 4
	 เทคนิคในการนำาเสนอเล่มนี้	เป็นการรวบรวมข้อมูล	ขั้นตอน	วิธีการ	เทคนิค	และแนวคิด

ในการนำาเสนองานให้โดนใจสุดๆ	จากข้อมูลหลายแหล่งที่เป็นความรู้	และประสบการณ์	เพื่อให้คุณ

สามารถนำาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางในการนำาเสนอในงานของคุณให้โดนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประวัติการศึกษา
PhD	 Tourism	Management,		 The	University	of	Surrey,	Guildford,	UK

MS	 Hospitality	and	Tourism,	The	University	of	Wisconsin-Stout,	USA

ศศบ.		 สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว	คณะมนุษยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา	 	โรงเรียนพรหมานุสรณ์	จังหวัดเพชรบุรี

ระดับประถมศึกษา		โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย	จังหวัดเพชรบุรี

ระดับอนุบาล	 	โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา	จังหวัดเพชรบุรี	

ความสนใจพิเศษ
การท่องเที่ยวชุมชน	(Community-based	tourism)

การศึกษากรณีพิพาทและปัญหาระหว่างเกษตรกรกับสัตว์ป่าในเขตรอยต่ออุทยานแห่ง

ชาติ	(Human	and	wildlife	conflicts	in	national	park	areas)

ปัญหาและผลกระทบของการท่องเที่ยว	(Tourism	issues	and	impacts)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(Cultural	tourism)

การวิจัยเชิงคุณภาพด้านการท่องเที่ยว	(Qualitative	research	in	tourism)	

ประวัติการทำางาน
1997-ปัจจุบัน	 อาจารย์ประจำา	สาขาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม

	 	 ท่องเที่ยว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี

2002	 	 Restaurant	Assistant	Manager,

	 	 The	Melia	Carribe	Tropical	Hotel	and	Resort,

	 	 Punta	Cana,	Dominican	Republic

1993-1997	 หัวหน้าทัวร์	บริษัทรีเกล	อินเตอร์เนชันแนล	กรุงเทพมหานคร

ทุนการศึกษาและรางวัลที่เคยได้รับ
ทุนรัฐบาล-สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	(ปริญญาเอก)	วิชา	Tourism	Manage-

ment	ประเทศอังกฤษ	ประจำาปี	2004

รางวัลจากการแสดงผลงานวิขาการยอดเยี่ยมด้านการท่องเที่ยว(Outstanding	Tourism	

Research	Presentation)

จากสถาบัน	Institute	of	Travel	and	Tourism	(ITT)	ประเทศอังกฤษ	ประจำาปี	2008

ทุนรัฐบาล-ก.พ.	(ปริญญาโท-เอก)	สาขา	Social	Sciences	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ประจำาปี	2002

ทุนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำาปี	1995

ดร. กฤษดา ตั้งชวาล
ดร. คนใหม่ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายหลักของสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักการและเป้าหมายของสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรจะได้รับการจัดความสำาคัญในระดับท้องถิ่น	ระดับ

ภาค	และระดับชาติ	เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้	สาขาวิชาฯ	อุทิศความ	สำาคัญให้กับความแข็งขันด้านวิชาการการท่องเที่ยวและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขานี้	สาขาวิชาฯให้ความใส่ใจกับผลของการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและองค์กร

การศึกษาในภาครวม	และรวมถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้ผลงานวิจัยได้รับการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือจากที่ต่าง	ๆ	

ก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านการท่องเที่ยว	สาขาวิขาฯ	เน้นที่จะสร้างเครือข่าย	พันธมิตร	กับหน่วยงาน	องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ด้านการท่องเที่ยว	ทั้งทางตรงและโดยอ้อมทั้งภาครัฐและเอกชน	อีกทั้งสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวให้

ทันต่อสถานการณ์โลกอย่างไม่หยุดยั้ง	ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักสำาคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อการรองรับความต้องการของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน สำาหรับคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะในฉบับนี้ จะเล่าถึงการ
แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33 หรือตาลโตนดเกมส์ นั่นเอง  
	 สำาหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ	พ.จ.น.ก.	สัมพันธ์	ครั้งที่	33	

“ตาลโตนดเกมส์”	จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2553	เวลา	17.00	น.		

ณ		สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 ขบวนแห่นำาโดย	วงโยธวาทิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำาขบวนมาเป็นขบวน

แรก	ตามด้วยขบวนธง	และขบวนแห่จาก	4	มหาวิทยาลัย	ต้ังแต่ขบวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	เจ้าภาพ	ต่อจากนั้น	จึงเป็นการกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา	พ.จ.น.ก.	

สัมพันธ์	โดย	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นายอลงกรณ์		พลบุตร	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา

	 ช่วงท้ายของพิธีเปิด	เป็นการแสดงภาคสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มี

ทั้งหมด	5	องก์	ซึ่งแต่ละองก์นั้น	ทำาเอาผู้ชมอึ้ง	...	ไปตาม	ๆ	กัน	เพราะว่า	สวย	สง่า	ภาคภูมิ		

สมกับที่นักศึกษาได้ทำาการซ้อมกันมาเป็นแรมเดือนเลยทีเดียว

	 ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน	เพราะการเชียร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

นั้น	มีทีเด็ดของแต่ละคนมาปล่อยกันในงานนี้	แต่เจ้าภาพก็ยังคงความเป็นหนึ่งอยู่อีกเช่นเคย...	

เพราะว่า	สามารถเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมรอบสนามได้อีกครั้ง	เมื่อน้อง	ๆ	บนแสตนเชียร์		

แปรอักษรได้สวยงามมากทีเดียว	และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่า	ความรัก	ความสมัครสมาน

สามัคคี	ของพวกเรา	พ.จ.น.ก.	ช่างเหนียวแน่นและยาวนานตลอดมา

	 ...เม่ือมีงานเล้ียงก็ต้องมีการเลิกรา	...	เวลาสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ี	จบลง

ด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังก้องไปทั่วสนามกีฬากลาง	ขอให้ชาวมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทุกคน	รวมไปถึงคนไทยทุกคน	รัก	และสามัคคีกันตลอดไป

	 	 	 	 	 	 	 	 PR.

โดย  คน...เบื้องหลัง
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	 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่าง

ประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำานักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับ

มาปฏิบัติงานระยะสั้น	ณ	สถาบันอุดมศึกษาของไทย	เพื่อช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	เป็นวิทยากร

ในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศรวมทั้งการ

ปรึกษาหารือแนวทางการทำาวิจัย	การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	หรือการร่วมทำาวิจัย

	 สำาหรับปีงบประมาณ	2554	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้	consortium	สาขาวิชา

ต่าง	ๆ	และสถาบันอุดมศึกษา	เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการให้นักวิชาชีพ

ไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย	โดยดำาเนินการดังนี้

	 1.	กรอกแบบคำาขอรับการสนับสนุนโครงการ	โดยศึกษารายละเอียดได้จากแนวทางในการเสนอและ

ดำาเนินโครงการให้นักวิชาชีพไทยท่ีอยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย	ในปีงบประมาณ	2554

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความสำาคัญกับโครงการในสาขาวิชาส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภัยของ

อาหารและเทคโนโลยีการอาหาร	Energy	Security,	Public	Health	และโลจิสติกส์	และโครงการที่ร่วมกัน

ดำาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง

	 2.	ให้นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ	โดยให้

นักวิชาชีพไทยผู้กรอกส่งมายังสำานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาโดยตรงที่	นายสรวิชญ์	โสตถิพันธุ์	ทาง

Email	:	aimmy79@yahoo.com		หรือโทรสารหมายเลข	66	2	354	5570	โครงการที่ขาดแบบตอบรับจาก

นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศจะไม่ได้รับการพิจารณา	

	 เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์	www.inter.mua.go.th

	 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเชิญนักวิชาชีพไทยที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

ทั่วโลกมาเข้าร่วมโครงการได้	สำาหรับนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา	และในทวีปยุโรป	สถาบัน

อุดมศึกษาสามารถประสานเพื่อติดต่อนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ต้องการ

ได้ทาง

	 -	สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา	(ATPAC)

	 		นายกสมาคม	ศ.ดร.วิเชษฐ์	อึ้งวิเชียร		Email	:	ungvich@fau.edu

	 		เว็บไซต์	:	www.atpac.org

	 -	สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป

	 		นายกสมาคม	ดร.กฤษณา	ทอร์ริสเซน		Email	:	krisna.torrissen@imr.no

	 		เว็บไซต์:www.atper.org

	 -	สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น

	 		นายกสมาคม	รศ.ดร.วิชัย	แซ่เช่า		Email	:	vichai@iot.ac.jp

	 นอกเหนือจากนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของทั้ง	3	สมาคมแล้วสถาบันอุดมศึกษา

ต่างประเทศที่		นายสรวิชญ์	โสตถิพันธุ์	หมายเลขโทรศัพท์	0-2610-5402	Email	:	aimmy79@yahoo.com

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
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ถาม

แนวคิดของการประกันคุณภาพคืออะไร

ตอบ 	การประกันคุณภาพมีหลายแนวคิด	เช่น

เน้นปัจจัยนำาเข้า	(Input)

เน้นกระบวนการ	(Process)	หรือเน้นที่ผลลัพธ์	(Output)	และผลกระทบ	(Impact)

แต่มหาวิทยาลัยของเรามีแนวคิดในการประกันคุณภาพโดยใช้

วงจรเดมมิ่ง	(Deming	Cycle)	:	PDCA	(Plan-Do-Check-Act)	ในการควบคุมคุณภาพ	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.  วางแผน (Plan)	มีการวางแผนการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์

โดยแผนงานที่กำาหนดขึ้นจะต้องสามารถดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์ได้

2.  การดำาเนินงานตามแผน (Do) สร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจที่กำาหนดให้
โดยการดำาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำาหนดไว้ในแผน

3.  การตรวจสอบและประเมินผล (Check)	เป็นการกำากับ	ติดตาม	ประเมินการดำาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้	หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์สภาพการดำาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดำาเนินงาน	และ

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน	เพื่อตัดสินว่าการดำาเนินงานมีคุณภาพ	

ตามที่ต้องการหรือไม่	เพราะเหตุใด

4.  การนำาผลมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว	ต้องนำาผลการประเมินมาปรับปรุง
โดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง	ๆ

เพื่อจะได้พบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

แนวคิดตามหลักการบริหารนั้น	การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ	หลักการและกระบวนการบริหารดังกล่าว

เป็นสิ่งที่ทำาให้การทำางานประสบความสำาเร็จ	โดยจะต้องมีกระบวนการวางแผน	(Plan)	ทำาตามแผน	(Do)

ตรวจสอบประเมินผล	(Check)	และพัฒนาปรับปรุง		(Action)	อยู่เสมอ	เพื่อให้การทำางานได้ผลและมีคุณภาพดี	

หลายท่าน	คงจะคลายความสงสัยลงไปได้บ้างแล้วนะครับ

ในฉบับต่อ	ๆ	ไป	ลุง	QA	จะมาพบกับท่านผู้อ่านกันอีกนะครับ

รู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา กับ คุณลุง QA

สวัสดีครับ ชาวราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน
ฉบับนี้ ลุง  QA  จะมีเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ
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ด้วยชื่อ	ดอนขังใหญ่	นั้นแสนแปลก		เท่และเก๋มาก	ๆ	ดูสำาเนียงออกไปทางนักเลงนิด	ๆ	ขึงขังหน่อย	ๆ		แถมน่ารักแบบบ้าน	ๆ	

แต่ก็ดูภูมิ ๆ น่าเกรงขามอย่างไรพิกล !

อย่ากระนั้นเลย		เพื่อความรู้แจ้งกระจ่างใจ		ผู้เขียนจึงได้ขอสัมภาษณ์	ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา

อดีตอาจารย์สาขาศิลปกรรม		ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ	ดอนขังใหญ่	นี้ต่อคณะกรรมการจัดทำาวารสาร	ตั้งแต่ปี 2520 โน่น...

ค้นหลักฐานดู	อธิการสมัยนั้นคือ	อาจารย์เสยย์ เกิดเจริญ	ประธานคณะจัดทำาวารสารชุดนี้

คือ	ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ	มีกรรมการอีกหลายคน	เช่น	อาจารย์รัตน์ ยืนนาน	เป็นเลขานุการ	มี	ผศ.บุญมา	เป็นกรรมการร่วมด้วย

ผศ.บุญมา เล่าให้ฟัง พอสรุปความเป็นมาเป็นไป..ได้ว่า ...

แต่ก่อนนั้น	บริเวณที่ดินที่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปัจจุบัน	เป็นที่ดอน แห้งแล้ง เต็มไปด้วยต้นหนามเสมาเป็นส่วนใหญ่

มีไม้อื่น	เช่น	สะแก	สะเดา	ตะขบ	หว้า	มะขวิด	ไข่เน่า	พุทรา(มะซา)	มักเม่า	ขึ้นปะปนบ้าง	ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดิน	ใช้เป็นที่สำาหรับต้อน

วัวต้อนควายของตนมา	ขัง	กินหญ้ากินน้ำาในตอนบ่าย	ๆ	หลังจากไถนาในช่วงเช้าแล้ว	ที่ของใครก็เรียก ขังของคนนั้น	เช่น	ขังยายแล่ม

(ย่าของนายบุญรวบ	ดีหะริง	–	เจ้าหน้าที่คนงาน)	ขังตาโหมด	(ตาของ	ผศ.บุญมา)	เป็นต้น

ซึ่งก็หมายความว่าเป็นที่ขังวัวขังควาย ของนางแล่ม และตาโหมด มิใช่นำานางแล่ม และตาโหมดมาขังไว้..!!

	 เป็น	ขังใคร ขังมัน	มีต้นหนามเสมากว้างเป็นเมตรแทนรั้วกั้นแต่ละขัง	ประตูรั้วก็ใช้กิ่งหนามไผ่		ใบตาลมาสะ	ๆ	ไว้เท่านั้น

ตกเย็นค่ำาจึงไล่ต้อนวัวควายกลับบ้านตน

ชาวบ้านเรียกสถานที่นี้โดยรวม	ๆ	ว่า	ดอนขังใหญ่	เพราะมีขังของใครต่อใครมากมายหลายขัง	ขังหนึ่งกว้างประมาณ	2-7	ไร่

ต่อเมื่อ	ฝึกหัดครูเพชรบุรีมาก่อตั้ง	ชาวบ้านกลุ่มนี้ก็พร้อมใจกันบริจาคที่ดินให้

ตามที่อาจารย์รุ่นบุกเบิกหลายท่านได้เวียนไปอ้อนวอนขอกัน

“ดอนขังใหญ่ .. กลางใจราชภัฏ”

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

หลายคนทีเดียวที่เห็นคำาว่า ดอนขังใหญ่
หัววารสารเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คงจะเกิดคำาถามขึ้นในใจว่า
คำาว่า ดอนขังใหญ่ นี้มีความหมายว่าอย่างไรหนอ ..
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	 เดี๋ยวนี้		คนรุ่นเก่า	ๆ	ยังเรียกบริเวณในรอบรั้วมหาวิทยาลัยว่า

ดอนขังใหญ่	หรือ	ในดอน	เช่น

“ไอ้หนู	...	พ่อค่อยมีกะตังค์ไม่	เองเรียนซะที่ในดอนเถอะ

ต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ	ไม่!”

หรือ	“เดี๋ยวข้าจะไปในดอนสักหน่อย!”

“ลอยกระทงปีนี้	ในดอนขังใหญ่มีไรมั่งล่ะ	!”	เป็นต้น

นี่คือความหมายของคำาว่า	ดอนขังใหญ่	ที่แสนมีคุณค่า

บอกเล่าได้ถึงความเป็นมาของสถานที่

ขอชื่นชมท่านผู้บริหารและคณะผู้จัดทำาวารสารทุกยุค

... เพราะผ่านมาถึง 30 กว่าปีแล้ว  

ทุกสมัยก็ยังใช้นาม	ดอนขังใหญ่	อยู่จนปัจจุบัน

แสดงถึงการยอมรับนับถือในเกียรติภูมิของผืนแผ่นดินที่ได้มาจากการเสียสละ

ของชาวบ้าน	คนรุ่นใหม่เองที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในรั้วมหาวิทยาลัยก็จะได้เข้าใจ		

รับรู้	รัก	ในรากฐานของความเป็นมา	อันเป็นภูมินามวิทยาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ทั้งต่อประวัติศาสตร์	คติชน	และวัฒนธรรม

รวมทั้งเคารพต่อผืนแผ่นดินและต่อปู่ย่าตายายแถบถิ่นนี้

ที่ได้อุทิศที่ทำากินของเขา

ให้เราได้หยัดยืนอยู่อย่างมั่นคงและร่มเย็น

ทุกสิ่งทุกอย่างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	หรือที่ไหน	ๆ	ล้วนแล้วแต่มี	“ราก”...

หรือ….    .. มีความเป็นมาเป็นไป เสมอ ... 

โปรด..มองย้อนกลับไปทางข้างหลังบ้าง  ขอจงอย่าละเลย .. ลืมเลือน....

สิริมงคลทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่ตัวของเราเอง..ทุกผู้  ทุกนาม..

ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา
ผู้ให้สัมภาษณ์ ตำานาน “ดอนขังใหญ่”

และผู้บุกเบิกจดหมายข่าว “ดอนขังใหญ่”
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	 นำ้าตกทอทิพย์	ตั้งอยู่	ณ	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	อำาเภอแก่งกระจาน	ห่างจากเขื่อนแก่งกระจานประมาณ	4	กิโลเมตร	

 สำาหรับการเดินทางไปนำ้าตกทอทิพย์
	 จากเข่ือนแก่งกระจาน	มีทางแยกซ้ายมือก่อนถึงสันเข่ือนเข้าไปยังอุทยานฯ	ระยะทาง	4	กิโลเมตร	จากอุทยานข้ึนไปยังนำา้ตกทอทิพย์

เป็นทางลาดยางระยะทางประมาณ	54.5	กิโลเมตร	จากลานจอดรถต้องเดินเท้าเข้าไปยังนำา้ตกระยะทาง	3	กิโลเมตร	ใช้เวลาในการเดินไป-กลับ

3	ชั่วโมง		นำ้าตกทอทิพย์		เป็นนำ้าตกขนาดใหญ่	9	ชั้น	เมื่อถึงจุดชมวิว	กม.	36	ต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางอีก	4	กิโลเมตรถึงตัวนำ้าตก		เป็น

ทางดิ่งลงเขาตลอดระยะทาง	4	กิโลเมตร	สามารถเดินเลาะข้างนำ้าตกลงมาจนครบทุกชั้น	สภาพเส้นทางร่มรื่น	ริมทางอาจพบต้นไทรที่กำาลัง

สุก	เป็นอาหารของค่าง	ชะนี	และนกมากมาย	นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อันเป็นพื้นต้นนำ้ามีลำาธารที่งดงาม		ปลายทางของสายนำ้าจะไหลลงสู่

แม่นำ้าเพชรบุรี

นำ้าตกทอทิพย์
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 มีบ้านพักและค่ายพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ดังนี้
	 1.	บริเวณที่ทำาการอุทยานแห่งชาติ	มีบ้านพักให้บริการ	แบ่งออกเป็น	2	โซน	คือ	โซนบนเนินเขา	และโซนริมอ่างเก็บนำ้า	ทั้ง	2	โซน

นี้	อยู่ห่างกันประมาณ	1.5	กิโลเมตร

	 2.	บริเวณแคมป์บ้านกร่าง	มีค่ายพักให้บริการ	ผู้ประสงค์จะใช้บริการให้ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติโดยตรง

	 3.	บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ	(นำ้าตกป่าละอู)	มีบ้านพักให้บริการ	แต่ในขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการ

 สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์
	 อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และมีเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว	สามารถสำารองที่พักเต็นท์	โดยติดต่อสอบถาม

รายละเอียด	และสำารองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว			

 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
	 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ	ลงทะเบียนเข้าที่พักพร้อมรับกุญแจที่พัก	ติดต่อรถยนต์ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง	นักท่องเที่ยว

สามารถเข้ามาขอรับบริการข้อมูลได้ทุกวัน	ไม่เว้นวันหยุดราชการ	ระหว่างเวลา	8.00	-	16.30	น.

 สิ่งอำานวยความสะดวก		มีห้องสุขาชาย-หญิง		ไว้บริการ

 บริการอาหาร		มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณที่ทำาการอุทยานแห่งชาติ
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ต่อจากฉบับที่แล้ว	...

ดังนั้น...หากวันใดเกิดผีแม่ครัวเข้าสิงอยากทำากับข้าวไปทำาบุญ

การชิมก่อนถวายพระก็น่าจะเป็นวิธีที่เราน่าจะเอามาใช้ดูบ้าง...แต่เพื่อมิให้รู้สึกผิดกับการตั้งใจทำาบุญ

อาจใช้วิธีการตักแบ่งอาหารออกมา...หากรสชาดยังไม่เข้าขั้นต้องปรุงใหม่

...ก็แยกปรุงส่วนที่เตรียมไว้ให้พระท่านก่อนก็น่าจะดีกว่าไม่ชิมก็เป็นได้

มันก็คงไม่ต่างจากที่เราตักข้าวสวยออกจากหม้อมาใส่ขันเตรียมไปตักบาตร

...แล้วส่วนที่เหลือก็ให้คนในบ้านทาน

วันนั้น..พวกเราไม่ได้เถียงกัน...แต่เราถกกันเพื่อหาเหตุผลว่า...ทำาไมถึงต้องชิมและไม่ชิม

หาเหตุผลของพ่อแม่ที่สอนเรามา...แต่ละบ้านก็สั้น	ๆ	

...เรามาช่วยกันคิด..มาแลกเปลี่ยนความคิดว่ามีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง

...เรามาวิเคราะห์หาความเหมือนและต่างที่ทำาให้เกิดความคิดและการสอนที่ต่างกันต่างหาก

...สุดท้ายทุกคนก็สนุกกับการถกกัน...เพราะต่างตั้งใจที่จะทำาบุญเหมือนกัน...เลยไม่มีอะไรทำาให้เราต้องมาทะเลาะกัน

การอยู่ในสังคมร่วมกัน...ต้องมีการคบหาสมาคมทั้งมิตรและศัตรู...ซึ่งเราปรุงแต่ให้เป็นกันทั้งนั้น

การเสวนาปราศรัย...มีได้หลายรูปแบบ...เราต่างก็รู้กันอยู่

หากเป็นองค์กร...คนที่เข้ามาในองค์กรต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร

ต้องยอมรับด้วยว่า...ตนเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์กร...มิใช่เจ้าของ

ยิ่งเป็นหน่วยงานราชการ...เรายิ่งต้องพึงตระหนักไว้ว่า...กำาลังทำางานให้พระราชาของเราอยู่

ตำาแหน่งเป็นเพียงการกำาหนดให้ทุกคนทำาตามหน้าที่ที่จัดสรรไว้…มิใช่สร้างระบบชนชั้น

ทุกคนในองค์กร...ต่างต้องการการพัฒนา...เชื่อว่าทุกคนคงอยากได้ระบบการทำางาน...มิใช่ระบบชนชั้น

การประชุมที่สามารถถกกันได้...ต่อเนื่องไปจนสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้

...อาจดูเหมือนจะเป็นภาพในฝัน...แต่เราทำาให้เกิดขึ้นได้จริง

...เพียงแค่เปิดใจ...หาความพอดีที่จะเป็นคำาตอบของปัญหาหรือวิธีการทำางาน

...มันคงจะไม่เกิดปัญหาความคิดต่างขั้วกันแน่นอน...ที่มุ่งมั่นจะเถียงกันให้ได้อย่างที่แล้ว	ๆ	มา

...การบันทึกรายงานการประชุมก็จะง่ายขึ้น....ชัดเจนขึ้น...ครบถ้วนขึ้น

มาร่วมสร้างจิตสำานึก
ของความเป็นไทย...ใน PBRU ของเรา

เขียนโดย : คนขับ Dream

รับฟังเค้ามา...ก็นำามาปรับให้เข้ากับวิถีเรา ในยุคสมัยเรา
ก็น่าจะดีกว่าดึงดันจะเอารูปแบบความคิดตัวเองที่คิดว่าถูกมายัดเยียดให้คนอื่นคิดตามเราให้ได้
หรือยึดหลักเพียงว่า...ใครไม่ตามเราไม่ใช่พวกเรา
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การไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในการประชุม...นั่นหมายความว่า

...ท่านได้ยอมรับให้ความคิดเห็นของบุคคลที่ท่านไม่เห็นด้วยได้หลุดรอดออกไปปฏิบัติอย่างมิต้องสงสัย

...แต่ในขณะเดียวกัน...การถกเถียงกันโดยไม่ยอมรับฟังเหตุผลระหว่างกัน…มันดีอย่างไร	

(ลองฟังเพลงวัยรุ่นไทยของวง	Jetseter	ดูก็ดีนะคะ...ชื่อเพลง	“ดีอย่างไร”)

...ลองถามตัวท่านดูว่า...ใช้ความเกลียดชังกันส่วนตัวหรือไม่?...แค่ไหน?...ใครรับผลแห่งความเสียหาย?

...หากมุ่งหาปัจจัยที่มีผลทำาให้เกิดความคิดเห็นที่ต่างกัน...เราย่อมมาหาจุดที่จะพัฒนาร่วมกันได้

...ซึ่งอาจจะได้ข้อสรุปร่วมกัน...แม้ว่าแต่ละแนวคิดอาจช่วยแก้ปัญหาได้ต่างกัน...รวมกันน่าจะดีกว่า

ขอบคุณค่ะ...สำาหรับพื้นที่ในหน้าวารสาร

...และผู้ที่อ่านบทความของคนที่เพิ่งทำาตัวเล็กลง...ที่ยังต้องปรับปรุงตัวเองเช่นกันในหลายๆ	ด้าน

...แต่ยังอยากตะโกนดังๆ	ให้เกิดการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยจิตสำานึกของความเป็นคนไทย...ไปพร้อม	ๆ	กัน

…การทำา	SAR	ก็จะไม่ใช่สิ่งที่จะมาเบียดบังเวลาที่เราควรใช้เพื่อพัฒนาการทำางานหรืองานสอนอีกต่อไป

ภาพที่	1	รูปแบบข้อสรุป	2	ที่เกิดจากการ

ผสมผสานแนวคิดร่วมกัน

ดังนั้น...แค่รับฟังไม่พอหรอกค่ะ

...ต้องเปิดใจรับความคิดที่แตกต่าง

...แล้วร่วมกันหาปัจจัยที่ทำาให้คิดเหมือนหรือต่าง

...ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรหรือสังคม

...จึงจะเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

...และร่วมกันเดินไป...แนวๆ	นี้ก็ได้ค่ะ	------>

เข้าถึง...เข้าใจ...พัฒนา
จึงจะบังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

มิใช่..เสียงบ่นหรือกร่นด่า..หลังจากการประชุม
ความเป็นสถานศึกษาน่าจะเป็นต้นแบบที่ดี

ให้แก่คนในชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
และที่อื่นๆ ได้

ดังนั้น...ณ วันนี้ขอฝากไว้สะกิดใจคนใน PBRU เราหลายๆ ท่านว่า..การประชุมแต่ละครั้ง

ทุกท่านพร้อมที่จะรับฟังและใส่ใจต่อความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมากน้อยแค่ไหน
ทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ทุกท่านลองนำาแนวคิดมาประกอบกันให้ได้ข้อสรุปในห้องประชุมให้ได้ โดยแสดงออกมาเป็นแผ่นภาพ (model)
แนวปฏิบัติ (procedure) หรือข้อสรุป (conclusion) แทนการบรรยายเชิงอภิปรายกันไปเรื่อยๆ
...ท่านอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น
แล้วทุกท่านมีผลประโยชน์อะไรแอบแผงอยู่ภายใต้แนวคิดเหล่านั้นหรือไม่...ถ้าไม่มี...ทำาไมเราจะร่วมมือกันไม่ได้




