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เสวนาทางวิชาการ
“หลักการและแนวคิดของการเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
	 คณะอนุกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์		จัดการเสวนา	“หลักการและแนวคิดของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

วิทยากรโดย	อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	และ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ผู้ดำเนินรายการ	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม	รองอธิการบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2553	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 การเสวนาในคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธาน	ซ่ึงท่านได้ให้แนวคิด

ว่า	“ผมเองคิดไม่ถึงว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	และมีผลกระทบต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก	และที่สำคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

สถาบันอุดมศึกษา		โดยสถาบันอุดมศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน	คือ

 กลุ่มที่ 1	มหาวิทยาลัยวิจัยหรือมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

 กลุ่มที่ 2	มหาวิทยาลัยเฉพาะทางหรือมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มุ่งตอบสนองการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	ภาคการผลิต

 กลุ่มที่ 3	มหาวิทยาลัย	4	ปีหรือมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์	เน้นจัดปริญญาตรี	4	ปี	และพัฒนาชุมชน	ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

 กลุ่มที่ 4	วิทยาลัยชุมชน	จัดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี	เน้นพัฒนาท้องถิ่นและแรงงานในภาคเกษตร	

	 สำหรับการค้าเสรีอาเซียน	AFTA	ท่ีกำลังเข้ามาอย่างรวดเร็วน้ัน	ในปี	ค.ศ.	2015	แนวโน้มมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอย่างมากมาย	แนวโน้ม

ประชากรลดลงอย่างเห็นได้ชัด	ทำให้มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา	อีกไม่เกิน	5	ปี	จะมีมหาวิทยาลัยที่ถูกยุบรวม	เช่น	มรภ.นครพนม	เมื่อ

เป็นแบบน้ีแล้ว	เราจะมีการเตรียมตัวอย่างไร	ในเร่ืองของการบริหารงานบุคคล	งานวิชาการ	รวมท้ังเร่ืองของการเงินและการงบประมาณ	วันน้ี

เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร	2	ท่าน	คือ	รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ		

มหาวิทยาลัยมหิดล	และอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง	2	ท่าน

และขอบคุณคณะทำงานอันเข้มแข็ง	และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	คือ	ผศ.ปัญญา	ทองนิล	ซึ่งเป็นอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 เชื่อว่าความไม่รู้		ก่อให้เกิดความกังวล	...	

	 แต่ถ้าเกิดความกระจ่าง		ความกังวลก็จะลดน้อยลง”		สวัสดีครับ
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คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น
	 1.	ผศ.สุวิทย์	เปียผ่อง

	 	 อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	3	สมัย

	 	 รางวัล	อาจารย์ผู้มีผลงานพัฒนาชนบทดีเด่น	

	 	 มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น	อัตถากร	พ.ศ.	2538

	 2.	ผศ.รวิวงศ์	ศรีทองรุ่ง	

	 	 อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	พ.ศ.	2542-2546

	 	 รางวัล		ข้าราชการตัวอย่าง	พ.ศ.	2544

	 	 รางวัล		ข้าราชการดีเด่นสหวิทยาลัยทวารวดี	พ.ศ.	2544

		 3.	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม

	 	 รองอธิการบดี		และอดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	พ.ศ.	2548-2551

	 	 รางวัล		บุคคลตัวอย่างแห่งปี	พ.ศ.	2551

		 4.	อ.จรรยาพร	บุญเหลือ		

	 	 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ		

	 	 รางวัล		ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	พ.ศ.	2552

 

ผลงานดีเด่นของนักศึกษา
	 รางวัลชนะเลิศ		โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา	3	ปีซ้อน

	 	 พ.ศ.	2551	 	 	 พ.ศ.	2552	 	 	 พ.ศ.	2553

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

กว่า 25 ปี แห่งความภูมิใจ

	 คณะวิทยาการจัดการ		เริ่มก่อตั้งจากภาควิชาสหกรณ์		เมื่อ	พ.ศ.2526	โดยเปิดสอนเฉพาะระดับอนุปริญญา	นับจากวันก่อตั้ง	คณะ

วิทยาการจัดการมีการดำเนินงานก้าวหน้ามาเป็นลำดับ		จนกระทั่งปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 สาขา		ได้แก่		สาขาวิชาการจัดการทั่วไป		

การจัดการทรัพยากรมนุษย์		การตลาด		การบัญชี		คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		และนิเทศศาสตร์		และปริญญาโท 1 สาขา	(เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์)	

ได้แก่	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป	โดยคณะกำหนดวิสัยทัศน์ว่า	“เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพใน

ภูมิภาคตะวันตก”
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	 อดีตคณบดี	ผศ.สุวิทย์	เปียผ่อง		กล่าวถึงความคาดหวังต่อคณะในอนาคตว่า		“ต้องการให้คณะวิทยาการจัดการเป็นที่พึ่งของชุมชน

และสังคม		และสามารถเข้าไปนั่งในใจของชุมชนให้ได้”

	 ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดี	กล่าวว่า		“ต้องการเห็นคณะ		สามารถปรับตัวและพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวม	

(holistic)	เร็วกว่าองค์กรอื่นประเภทเดียวกัน	อย่างน้อยหนึ่งก้าวเสมอ”

	 ผศ.นรีนารถ	ศรีวรนารถ		คณบดีท่านปัจจุบัน		กล่าวว่า		“พวกเราชาวคณะวิทยาการจัดการจะร่วมแรงร่วมใจ		รวมพลังความคิด	

พัฒนาให้คณะมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยส่งเสริมการให้บริการวิชาการ	การพัฒนาหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิต	ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล		เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น		สังคม		ประเทศชาติ		และรองรับประชาคม	ASEAN”

2552	-	รางวัลชนะเลิศ	นวัตกรรมการบริหารจัดการดีเด่น	จาก	

ฯพณฯ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	ในการประกาศผลการ

แข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา	ครั้งที่	4

2547	-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ในการแข่งขัน		CARNATION	

CAMPUS	HAWKER	ปี	2004

2546	-	รางวัลชมเชย	การประกวดแผนธุรกิจ	NEW	WAVE	SMEs	

2003	–	คลื่นใหม่	SMEs	ไทย	ในโครงการ

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	(NEC)

2548	-รางวัลชนะเลิศ		โครงการ	i-mobile	young	manager

contest	The	Reality	Show		ปี	2005

2552	-	รางวัลชมเชย	ประเภท	Microsoft	Excel	2007		

ในการแข่งขัน	MOS	Olympic	Thailand	Competition	2009

ครั้งที่	7

2553	-	รางวัล	Microsoft	Office	Talent		ในการแข่งขัน	TK	MOS	

Olympic	Thailand	Competition	2010

ทิศทางของคณะในอนาคต



พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553
	 กองพัฒนานักศึกษา		จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เม่ือวันศุกร์ที่	3		ธันวาคม	2553	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ

พ่อดีเด่น	แต่งกลอนพ่อของแผ่นดิน	และการแต่งความเรียง	โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	และพิธีมอบทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีดังนี้

 พ่อท่ีอบรมเล้ียงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี	ได้แก่	นายวัฒนา	สินสอน	คุณพ่อของนายธิติวุฒิ	สินสอน	นักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 นายอแวดรินิง	ทุกัง	คุณพ่อของนายอุสมาน	ทุกัง	นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 นายสุชาติ	บุญมี	คุณพ่อของนางสาวปวีณา	บุญมี	นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 นายสาโรจน์	จิตรวัตร	คุณพ่อของนายธันวา	จิตรวัตร	นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		

 พ่อที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม	ได้แก่	นายอนันต์	พงษ์พัฒนาสกุล	คุณพ่อของนายพงศ์พิพัฒน์	พงษ์พัฒนาสกุล

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้ที่ได้รับรางวัลการแต่งกลอนพ่อของแผ่นดิน  

	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายบรรพต	บุตรน้ำเพชร	นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	นางสาวธันยชนก	ดำรงประเสริฐ	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	นางสาวปัญจารีย์	เหี่ยวหอม	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

	 รางวัลชมเชย	ได้แก่	นางสาวผ่องพรรณ	พันธ์ุรอด	นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	และนางสาววีนา	ลือชัย	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

 ผู้ที่ได้รับรางวัลการแต่งความเรียง

	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางสาวปัญจารีย์	เหี่ยวหอม	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	นายบรรพต	บุตรน้ำเพชร	นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	นายณรงค์	กล่ำทอง	นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 รางวัลชมเชย	ได้แก่	นางสาวศิริรัตน์	กล่ำทอง	นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	และนายรัฐนันท์	ป่ินจ้อย	นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์

 ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มีดังนี้

	 ทุนการศึกษาของศาสตราจารย์สุเทพ	ลิ่มอรุณ		ได้แก่		นายชูเกียรติ	เพริศพริ้ง	นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์	ดีฉ่ำ	นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	นายอาณัติ	พวงทอง	นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์	และทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ทุนการศึกษาของห้างหุ้นส่วนจำกัดศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี	ได้แก่

	 นางสาวสุนิศา	สง่างาม	นักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัย

	 นางสาวนันทิดา	สุขสาลี	นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ

	 ทุนการศึกษาของอาจารย์ปริญญา	อุดมทรัพย์

	 ได้แก่	นายชรต	พูลสวัสดิ์		นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 ในการนี้	กองพัฒนานักศึกษา	ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	คณาจารย์จากทุกคณะ	และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	มา	ณ	โอกาสนี้

6



7

 รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง	รองอธิการบดี	ผศ.พจนารถ บัวเขียว	ผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และรศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยฯ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของสถาบันวิจัยฯ	เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านระดับชาติ

ครั้งที่	๒	“สืบสาน ผดุงศิลป์ ถิ่นอุษาคเนย์”	เมื่อวันที่	๑๖	–	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๓	ณ	สำนัก

ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้

เป็นความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง	6	สถาบันประกอบไปด้วย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์	และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	โดยกิจกรรมภายในงาน

ประกอบไปด้วย	การปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“แนวทางการสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรม”

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กรุงเทพมหานคร	การล่องเรือทัศนศึกษา

“ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์”	การเสวนาเรื่อง	“การสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรม

ตามต้นทุนของท้องถิ่น”	นำโดย	ผศ.ไพโรจน์ ชลารักษ์	และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา

ทั้ง	6	สถาบัน	ดำเนินการเสวนาโดย	ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	และปิดท้ายด้วยการเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่าง	ๆ	โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนำ

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	จำนวน	8	คน	เข้าร่วมแสดง

ในชุดอิ้นกอนฟ้อนแคน	 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก	 อาจารย์จิตต์ศุภวัฒน์ สำราญรัตน์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และครูสุดารัตน์ เอี๊ยแหวด	 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา		

เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง

	 ในการนี้	ผู้บริหารจากทั้ง	6	สถาบัน	ได้มีการประชุมเพื่อกำหนด	“แนวทางในการ

จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ ๓”	โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและ

ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป

อบรม “ผู้นำกิจกรรมสันทนาการ”
	 ตามท่ี	กองพัฒนานักศึกษา	ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร	“ผู้นำกิจกรรมสันทนาการ”

ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เมื่อวันเสาร์ที่	27	พฤศจิกายน	2553	ณ	ห้อง

ประชุมศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวน	50	คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความรู้ด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการ

โดยนำความรู้	และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ	อีกท้ังเป็นการประสาน

ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติครั้งที่ ๒ 
“สืบสาน ผดุงศิลป์ ถิ่นอุษาคเนย์”
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ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
	 ตามที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ		ในวันศุกร์ที่		17		ธันวาคม		

พ.ศ.	2553	เวลา	09.00	–	15.00	น.	ณ	บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี	อาคารวิทยาภิรมย์	บัดนี้การเลือกตั้งได้ดำเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว		จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ		ดังนี้

	 1.	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	ได้แก่		อาจารย์สุขุม	หลานไทย

	 2.		กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์			ได้แก่

	 	 2.1		อาจารย์จารุต	บุศราทิจ	 ผู้แทนคณาจารย์จากข้าราชการพลเรือนฯ

	 	 2.2		อาจารย์ทัศนัย	ทั่งทอง	 ผู้แทนคณาจารย์จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

	 	 2.3		อาจารย์ณรงค์	ไกรเนตร์	 ผู้แทนคณาจารย์จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

	 3.		กรรมการประเภทผู้แทนข้าราชการ			ได้แก่

	 	 3.1		นายพีระ	พัชรพจนากรณ์	 ผู้แทนข้าราชการจากข้าราชการพลเรือนฯ

	 	 3.2		นายปรีชา	ศรีสวัสดิ์นุภาพ	 ผู้แทนข้าราชการจากลูกจ้างประจำ

	 	 3.2		นายนเรนทร	อมรจุติ	 ผู้แทนข้าราชการจากพนักงานราชการ

	 	 3.4		นางสาวพจนา	โพธิสุวรรณ	 ผู้แทนข้าราชการจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

	 	 3.5		นายประชุม	พันออด	 ผู้แทนข้าราชการจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

	 	 3.6		นายอำนาจ	อนันพิทักษ์	 ผู้แทนข้าราชการจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

	 	 3.7		นายวันณพงศ์	วงศ์พานิช	 ผู้แทนข้าราชการจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

	 	 3.8		นายอภิวัฒน์	พานทอง	 ผู้แทนข้าราชการจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

อุตสาหกรรมจิตอาสา  พัฒนาเพื่อพ่อหลวง
	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยคณาจารย์	และนักศึกษาของคณะฯ		พร้อมใจกันเข้าร่วม

โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โดยปฏิบัติงานอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดระเบียบ

พัฒนาและทำความสะอาดคณะฯ	เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น	จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย	เมื่อ

วันที่	1	ธันวาคม	พ.ศ.	2553			

สรุปผลการรับจ่ายเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา
	 ตามที่		คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		สหกรณ์เครดิตยูเนียน	องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	เขตพื้นที่การศึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีและสมาคมชาวเพชรบุรี	ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	3	ธันวาคม	2553	ณ	วัดมหาธาตุวรวิหาร	บัดนี้	การทอดผ้าป่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว	มียอดเงินทั้งหมด	จำนวน	2,552,944.75	บาท	(สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
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ศูนย์ให้การศึกษาทางวิชาการและปัญหาวัยรุ่น
	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		ได้จัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและปัญหาวัยรุ่นเพื่อ

ช่วยแนะนำข้อมูล	ให้คำปรึกษา	สร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่

นักศึกษา	อาจารย์	บุคลากรและบุคคลท่ัวไป	เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้อย่างมีความสุขและสำเร็จ

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์	บุคลากร

และบุคคลท่ัวไป	สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านงานวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในการบริการจะช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา

ในงานวิชาการ	เช่น	การรับนักศึกษา	การเข้าศึกษา		การลงทะเบียน

เรียน	การจัดการเรียนการสอน	การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร		การจัดทำ

เอกสารผลงานวิชาการ		การจัดทำภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์	การทำ

ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	การเลือกใช้สารสนเทศ

ที่มีคุณภาพ	ปัญหาการเรียน	และด้านอื่น	ๆ	โดยมีช่องทางในการ

ติดต่อท่ีหลากหลาย	เช่น	การมาขอรับคำแนะนำด้วยตนเอง	การให้

คำปรึกษาทางโทรศัพท์	การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น

	 โดยเร่ิมเปิดให้บริการต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	จึงขอเชิญชวน

ทุกท่าน	ใช้บริการได้ที่	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ขอต้อนรับทุกท่าน

ด้วยความยินดียิ่ง	เพื่อให้นักศึกษาและทุกท่านมีความสุขและความ

สำเร็จในการเรียนต่อไป.

ปฏิทินวิชาการ
23	ธันวาคม	2553	 เวลา	13.00	น.		การประชุมกรรมการบริหารวิชาการ(คณบดี)		ณ	ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

27-29	ธันวาคม	2553	 เวลา	09.00	น.		การนำเสนอผลงานของครู		ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

	 ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน

28-29	ธันวาคม	2553	 เวลา	09.00	น.		การอบรมเชิงปฏิบัติการ		การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	

	 ประจำปีการศึกษา	2553		ณ	ห้องประชุม	612		สำนักวิทยบริการฯ

6	มกราคม	2554	 เวลา	13.30	น.	การประชุมสภาวิชาการ	(ครั้งที่	1/54)	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

12	มกราคม	2554	 เวลา	09.30	น.		การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัย	(ครั้งที่	1/54)

	 ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

12		มกราคม	2554	 เวลา	13.00	น.	การบรรยายพิเศษเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล

	 ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1

26-27	มกราคม	2554		สอบปลายภาค		ภาคนอกเวลาราชการปกติ		ภาคการศึกษาที่	2/53

28	กุมภาพันธ์	–	11	มีนาคม	2554		สอบปลายภาค		ภาคปกติ		ภาคการศึกษาที่	2/53

รับสมัครอาจารย์ใหม่
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รับสมัครอาจารย์พนักงาน

มหาวิทยาลัย	วุฒิปริญญาเอก	จำนวนหลายอัตรา	สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	งานการเจ้าหน้าที่		โทร.	0-3249-3300	

ต่อ	1385

	 หรือที่	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 โทร.	0-3249-3279
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ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
หัวหน้าหน่วยวิจัยหน่วยแรก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
	 หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ		(Natural	Products	Chemistry	

Research	Unit)	หน่วยวิจัยน้องใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2553

ที่ผ่านมา	โดยการนำของ	ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร	หัวหน้าหน่วยวิจัย	ในปีแรกนี้หน่วย

วิจัยมีสมาชิกในหน่วยที่ร่วมวิจัยทั้งหมด	6	ท่าน	คือ	ผศ.วัชราภรณ์	ประภาสะโนบล

ดร.บุษราคัม	ทรัพย์อุดมผล	อาจารย์กฤษณะ	พวงระย้า	อาจารย์ศรินรัตน์	ฉัตรธีระนันท์	

อาจารย์สุธิดา	ทองคำ	และอาจารย์วรรณา	วัฒนา	การรวมตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์เดียวกันคือ	ต้องการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยที่มีความรู้และความ

สามารถทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	เพื่อสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ	เสริมสร้าง

ศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับสมาชิกหน่วยวิจัยในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การแสวงหา

ทุนวิจัยจากภายนอก	การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ	และเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้แก่นักเรียน	และนักศึกษาในท้องถิ่น		

	 สำหรับผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการวิจัยอยู่คือเรื่อง	“การผลิตสารสกัด

จากฝรั่งเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้”	ซึ่งในปีนี้

หน่วยวิจัยได้เผยแพร่งานวิจัยบางส่วนท่ีแล้วเสร็จในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

“The	 1st	 Kamphang-Saen	 International	 Natural	 Product	 Symposium”	

ที่จัดขึ้นที่โรงแรม	Swissotel	Le	Concorde	Hotel	กรุงเทพ	ในวันที่	23-24	ตุลาคม	

2553	ที่ผ่านมาในหัวข้อเรื่อง	“Effect	of	guava	extract	browning	prevention	

in	banana”	

 

	 ในปีหน้าหน่วยวิจัยได้วางแผนสำหรับโครงการวิจัยใหม่ไว้ทั้งหมด	3	เรื่อง	คือ

	 1.	 Theoretical	 Investigation	 on	 the	Orientation	 and	 Particular	 Interactions	 of	 Lamellarins	 in	 Binding	 Pocket	 of	

HIV-1	reverse	transcriptase	ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัยกับ	Institute	of	Theoretical	Chemistry	University	of	Vienna	

และภาควิชาเคมี	ภาคชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	

	 2.	 “การใช้สารสกัดจากแตงกวาเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้ทดแทนการใช้สารเคมี”	 งานวิจัยนี้กำลังอยู่ในระหว่าง	

การพิจารณาทุนสนับสนุนทุนวิจัยจาก	วช.

	 3.	“การพัฒนาขนมหวานเมืองเพชรบุรีเพื่อสุขภาพ”	ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	โดยโครงการนี้เป็นงานวิจัย	

ทีด่ำเนนิการวจิยัรว่มกนั		ระหวา่งหนว่ยวจิยักบัสาขาวชิา	วทิยาศาสตรอ์าหารประยกุตแ์ละการบรกิารคหกรรม			คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี		

ซึ่งหน่วยวิจัยเป็นที่ปรึกษาและมีนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการวิจัย	

	 สำหรับความคืบหน้าอื่น	ๆ	ของหน่วยวิจัยนั้น	ในปีหน้าทางหน่วยวิจัยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
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ชื่อเรื่อง : ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
ผู้แต่ง :       -

ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ :  อ 915.9304 ท539 2553  หนังสืออ้างอิง ชั้น 4

	 	 	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช	ได้คัดเลือกอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยซ่ึงมีความเป็นท่ีสุด

ในด้านต่าง	ๆ	จำนวน	35	แห่ง	ที่แสดงถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์และแหล่งทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ	เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ส่วนราชการ	องค์กรเอกชน	และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ	และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจต่อระบบนิเวศธรรมชาติ

ชื่อเรื่อง : ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ผู้แต่ง :  ซะการีย์ยา อมตยา
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : 1001 ราตรี
ปีที่พิมพ์ : 2553

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ซ119ม หนังสือทั่วไป ชั้น 5
 “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี”	ของ	ซะการีย์ยา	อมตยา	ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

แห่งอาเซียน	(ซีไรต์)	ของประเทศไทย	ประจำปี	2553	เป็นกวีนิพนธ์นำเสนอภาพและแนวคิด

เพื่อการดำรงและดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข	ที่ผสานวรรณศิลป์	ปรัชญา	และศิลปะเข้าด้วยกัน

อย่างกลมกลืน	ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลายมิติ	ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล	จนถึงระดับสังคม	ไม่ผูก

กับยุคสมัย	ไม่มีพรมแดน	ข้ามมิติเวลา	และมิติพื้นที่	มีความลุ่มลึก	กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ	ขบคิดและคิดต่อ	

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
ผู้แต่ง : ณัฐกร สงคราม
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 371.33467 ณ321ก  หนังสือทั่วไป ชั้น 3
 หนังสือเล่มนี้	รวบรวมจากแนวคิด	หลักการ	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3	ส่วนหลัก	ๆ	คือ	ทฤษฎี

การเรียนรู้	การออกแบบการเรียนการสอน	และการออกแบบสาร	ผนวกกับประสบการณ์จริงของ

ผู้เขียนที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียมาเป็นเวลากว่า	10	ปี	ภายในเล่มผู้เขียนพยายามใช้ตัวอย่างประกอบ

เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบและกระบวนการพัฒนาได้ง่ายขึ้น	จึงคาดหวังว่าน่าจะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของการเรียนการสอน	สำหรับครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษาไทย
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คำสำคัญ : 4G GSM CDMA   
 4G ( Forth Generation )	หรือสี่จี	หรือ	โฟร์จี	คือมาตรฐานโทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่นมาตรฐานที่ต่อจาก	3G	และ	2G	โดย

ความหมายของคำว่า	4G	น้ันมีการกล่าวถึงในหลายความหมาย	โดยความหมายท่ีนิยมในปัจจุบันจะอ้างอิงถึง	IMT	Advanced	ท่ีกำหนด

โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไอทียู	(International	Telecommunication	Union:	ITU)	ท่ีมีข้อกำหนดว่า	อัตราความเร็วใน

การส่งข้อมูลต้องมีค่าข้อมูลสูงสุดที่	100	เมกะบิตต่อวินาที	(Mbps)	ในช่วง	high	mobility	และ	1	เมกะบิตต่อวินาที	(Gbps)	ในช่วง	

Low	Mobility	

	 ในปัจจุบัน	เทคโนโลยี	LTE	(Long	Term	Evolution)	มักจะถูกเรียกแทน	4G	(หรือบางครั้ง	3.9G)	แม้กระนั้นมาตรฐาน	LTE	

ในปี	2552	ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของทาง	IMT-Advanced	ซึ่งทางไอทียูได้มีการแนะนำ	LTE	Advanced	สำหรับเรียกแทน	4G	

ที่แท้จริง	เทคโนโลยี	4G	เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ	หรือเป็น

เส้นทางด่วนสำหรับข้อมูลท่ีไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิล	โดยระบบเครือข่าย

ใหม่น้ี	จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย	รวมถึงคุณสมบัติการเช่ือมต่อเสมือนจริง

ในรูปแบบสามมิติ	(Three-Dimensional)	ระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเอง

นอกจากนั้น	สถานีฐานซึ่งทำหน้าที่ในการส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งและมีต้นทุนการติดตั้งที่แพงลิ่วในขณะนี้	จะ

มีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับหลอดไฟฟ้าตามบ้านเลยทีเดียว	สำหรับ	

4G	จะสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยระดับความเร็วสูงท่ีเพ่ิมข้ึนถึง	100	

เมกะไบต์ต่อวินาที	ซึ่งห่างจากความเร็วของชุดอุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่

ระดับ	10	กิโลบิตต่อวินาที

ลักษณะเด่นของ 4G
	 4G	คอื	Forth	Generation	ซึง่ในประเทศไทยยงัไมม่ใีหเ้หน็กนั		เมือ่กลา่วถงึเทคโนโลยสีือ่สารในยคุ	4G		เรือ่งความเรว็นัน้เหนอืกวา่	

3G	มาก	คือทำความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ	20-40	เมกะบิตต่อวินาที	(Mbps)	เมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้จาก	3G	นั้นคนละเรื่อง

กันเลยที่ญี่ปุ่นนั้นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี	4G	สามารถให้บริการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านมือถือได้แล้ว	หรือจะโหลดตัวอย่าง

ภาพยนตร์มาชมบนโทรศัพท์มือถือก็มีให้เห็นเช่นกัน	สาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นก้าวกระโดดไปสู่ยุค	4G	อย่างรวดเร็ว	คือดิจิตอลคอนเทนต์

หรือการบริการด้าน	เนื้อหาในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่นเสียงเรียกเข้า(ริงโทน),	ภาพหน้าจอ(วอลเปเปอร์),	เสียงรอสาย	และข้อมูลข่าวสาร

ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิด	การเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเอง	เมื่อผู้ให้บริการหลากหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	โดยจำเป็นต้อง

อาศัยเครือข่ายท่ีมีความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก	ๆ	ดังน้ัน	การผลักดันตัวเองให้เข้าสู่ยุค	4G	ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีเหนือกว่า	

3G	ก่อนคู่แข่ง	น่าจะเป็นการตัดสิน	ใจที่ถูกต้องที่สุด	ความโดดเด่นของ	4G	นั้นคือ	ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนเครือข่ายที่กิน

พื้นที่กว้างก็ได้หรือจะทำเป็นเครือข่ายขนาดย่อม	ๆ	แบบ	WLAN	ได้อีกด้วย	นั่นจึงทำให้หลายคนมองว่า	4G	จะมาเบียดเทคโนโลยีของ	

Wi-Fi	หรือไม่	เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบ	แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังคงอิงกับมาตรฐานของ	3G	อยู่	ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่า

จะขยับขยายไปสู่ยุค	4G	เลย	เพราะว่า	Wimax	กำลังเข้ามานั่นเองระบบสื่อสารแห่งอนาคตที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสามารถครอบคลุม

พื้นที่ได้กว้างไกลและความเร็วในการสื่อสารสูงสุดในขณะนี้

เรียบเรียงโดย สุทธิศักดิ์ ณัฏฐกุล
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ทำไมจึงอยากได้ 4G   
	 เป็นคำถามที่น่าสนใจ	มีเหตุผลอะไรจึงอยากได้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่	4	หรือ	4G	กันมาก	ถ้าจะสรุปเป็นคำตอบ

ก็คงจะได้หลายประการด้วยกัน	ซึ่งจะกล่าวถึงพอเป็นสังเขปดังนี้

	 1.	สนับสนุนการให้บริการมัลติมีเดียในลักษณะที่สามารถโต้ตอบได้	เช่น	อินเทอร์เน็ตไร้สาย	และเทเลคอนเฟอเรนซ์	เป็นต้น

	 2.	มีแบนด์วิทกว้างกว่า		สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็ว	(Bit	Rate)	สูงกว่า	3G

	 3.	ใช้งานได้ทั่วโลก	(Global	Mobility)	และการเปลี่ยนประเภทบริการที่ขอรับจากผู้ให้บริการ	(Service	Portability)

	 4.	ค่าใช้จ่ายถูกลง

	 5.	คุ้มค่าต่อการลงทุนด้านโครงข่าย

พัฒนาการของ 4G สำหรับมาตรฐานต่างๆ
	 หากพิจารณาในบริบทของมาตรฐานเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบดิจิตอลที่ใช้งานกันอยู่ในขณะนี้	

ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ค่ายใหญ่	ๆ	คือ	จีเอสเอ็ม	(GSM)	และ	ซีดีเอ็มเอ	(CDMA)	แล้วสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบลำดับพัฒนา

การของมาตรฐานได้ดังตารางข้างล่างนี้

	 ในการพัฒนาเทคโนโลยี	4G	ของ	GSM	กับ	CDMA

นั้น	ยังคงแข่งขันกันอยู่ต่อไป	กล่าวคือ	GSM	จะพัฒนาสู่	

4G	โดยใช้รูปแบบการเข้าถึง	(Access	Type)	เป็น	UMTS	

LTE	(Universal	Mobile	Telephone	System	–	Long	Term

Evaluation)	คาดหมายว่า	จะสามารถทำความเร็วในการ

ดาวน์ลิงค์	/	อัพลิงค์ได้ท่ี	100	เมกะบิตต่อวินาที	(Mbps)	/	50

เมกะบิตต่อวินาที	(Mbps)	ในขณะที่	CDMA	ใช้รูปแบบการ

เข้าถึงเป็น	CDMA	EV-DO	Rev.C	(กล่าวคือเป็น	UMB

หรือ	Ultra-Mobile	Broadband)	และมีความเร็วในการ

ดาวน์ลิงค์	/	อัพลิงค์ท่ี	129	เมกะบิตต่อวินาที	(Mbps	)	/	75.6

เมกะบิตต่อวินาที	(Mbps)

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทร.	0	2201	7243-5

E-mail:	suttisak@dss.go.th

ตุลาคม	2553

เอกสารอ้างอิง
4G, [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2553] เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: http://th.wikipedia.org/wiki/4G
แอลทีอี, [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2553] เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: http://th. wikipedia.org/ wiki/ LTE
บทบาท ITU กับการพัฒนามือถือ 4G, [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่14 ตุลาคม2553] เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: http://eng.sut.ac.th/tce/modules.php?name
=Forums&file=viewtopic&t=75
3.9 G คืออะไร, [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่14 ตุลาคม2553] เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic_cache.
php?table_id=1&cate_id=125&post_id=102139&title=(%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%B7%D1%E8%C7%E4%BB)-3.9G-
%A4%D7%CD%CD%D0%E4%C3
สังคมไร้สาย (Wireless Society) (ตอนที่ 279) 4G Movement: IMT-Advanced อย่างนี้ซิ ถึงเรียกว่า 4G,   [ออนไลน์] [อ้างถึงวันที่14 ตุลาคม2553] 
เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: http://www.telecomjournal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2693&Itemid=47
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	 The	Chinese	University	of	Hong	Kong	(CUHK)	มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ	และมีชื่อเสียงเป็นอันดับสองของฮ่องกง	เปิดรับสมัครและให้ทุนการศึกษา	Entrance	Scholar-

ship	 and	Bursaries	 2011	Entry	 for	 International	Students	แก่นักเรียนจากต่างประเทศเพื่อไปศึกษา	

ต่อในระดับปริญญาตรี	ประจำปี	2554	โดยทุนจะครอบคลุมค่าลงทะเบียนบางส่วน	ขึ้นอยู่กับระยะเวลา

การศึกษาและผลการศึกษา	

	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์	www.cuhk.edu.hk/adm/intl	(หมดเขตวันที่		

9	กุมภาพันธ์	2554)		สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	Ms.Doris	Tso	โทร.	+852	2609	7059	Email:	doristso@cuhk.

edu.hk	

	 รัฐบาลประเทศอินเดีย	 มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย	 เป็นประจำทุกปีการศึกษา	 โดยจะเปิด	

รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์	เป็นทุนหลายระดับ	ได้แก่	

	 1.	General	Cultural	Scholarship	Scheme	(GCSS)	

	 2.	Indo	-	Thailand	Cultural	Exchange	Programme	(CEP)	

	 3.	Idian	Techical	and	Economic	Cooperation	(ITEC)	

	 4.	Technical	Cooperation	Scheme	of	Colombo	Plan	

	 5.	Hindi	Scholarship	

	 6.	Scholarship	for	UG	and	PG	Courses	in	Tradition	System	of	Medicine	

	 7.	MGC	Scholarship	

	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์	www.indiaemb.or.th			สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	

สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย	โทร.	02	258	0330-6	โทรสาร	02	285	4627	

	 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย	ประจำประเทศไทย	ประกาศให้ทุนประจำปี	2554-2555	โดยมีราย

ละเอียดทุนดังนี้

	 1.	 ทุน	 Richard	 Plaschka	 สำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ	

ประวัติศาสตร์ออสเตรีย

	 2.	 ทุน	 Fraz	 Werfel	 Grant	 สำหรับอาจารย์สถาบันอุมศึกษาที่สอนภาษาเยอรมันและวรรณคดี	

ออสเตรีย

	 3.	ทุน	Ernst	Mach	Grant	แบ่งออกเป็น	2	ทุนการศึกษา	คือ	

	 	 3.1	Ernst	Mach	Grant	World	Wide	เพื่อศึกษาหรือทำวิจัยในระดับปริญญาเอก	หรือ

วิจัยหลังปริญญาเอก

	 	 3.2	Ernst	Mach	Grant	for	Stidy	Fulltime	Programme	at	an	Austrian	University	

of	Applied	Sciences	สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท	เพื่อศึกษา	ณ	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์	www.schol-

arships.at	และ	www.grants.at	สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

	 โทร.	02	610	5402	โทรสาร	02	354	5570

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
แจ้งเรื่องทุนการศึกษา ดังนี้



15

 เจ๊าะแจ๊ะวันน้ีขอซอกแซกข้ามประเทศสักนิด เพราะมีเรื่องน่าสนใจที่นำมาฝากผู้อ่านคอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะ ซึ่งเรื่องน้ีเป็นเรื่องไม่ไกลตัว
แต่ทำได้ยาก กับเรือ่งจติอาสา ทีมงานกองพฒันานักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัส กับ มูลนิธิพทุธฉือจ้ี และศึกษาเรยีนรู้กับคำว่าจติอาสา
เม่ือได้เดินทางไปสู่ประเทศไต้หวัน ก็ได้พบในหลายๆ ส่ิงท่ีเรายังไม่เคยเห็น...ถือเป็นการเปิดโลกทศัน์ ใหม่เลยทีเดยีว ได้เรยีนรู้ค่าว่าจติอาสา
ก่อนท่ีจะเรียกว่าจติอาสา ต้องผา่นกระบวนการอะไรบ้าง จนเกิดความเข้าใจ ซ่ึงมูลนิธิพทุธฉือจ้ีสอนคนด้วยหลักพรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา ชว่ยเหลือผู้คนก่อนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ก่อนท่ีจะมองท่ีตนเอง ด้วยการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน โดยเรยีกว่าเป็นพลังของ
ความร่วมมือร่วมใจจากการหยอดเงินวันละ 50 สตางค์ แล้วนำไปบรจิาคจนปัจจบัุนมูลนิธิฯ มีทัง้โรงพยาบาล โรงเรยีน สถานีโทรทศัน์ หาก
ต้องการศึกษารายละเอียดลองค้นหามูลนิธิฉือจี้ ในกูลเกิ้ลได้ การศึกษาดูงานครั้งน้ีถือว่าคุ้มค่าจน (พี่กบ) ยุวดี และ (พี่บอย) สุเมธ 
ซ้ึงในรสพระธรรม จะเป็นชาวฉือจ้ี ไปแล้ว และอยากเห็นคนในมหาวทิยาลัย (คนของพระราชา ข้าของแผน่ดิน) มีจติอาสา จติสาธารณะ ช่วยเหลือ
ผู้ที่ด้อยโอกาส  มากกว่าหวังผลประโยชน์เข้าหาตัวเอง   
 และอีกขา่ว ท่ีเจ๊าะแจ๊ะมาฝาก..เพ่ือให้หลายๆ คนอิจฉา (ล้อเล่น) เป็นขา่วท่ีผู้นำองค์กรกิจกรรมได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานน้ีนายกองค์การของเราโชว์ Power สมกับเป็นผู้นำคณะศึกษาดูงาน ...ท่านผู้อำนวยการกองฯ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่... บรรดาท่านรองนายกฯ
ก็ไม่ยอมแพ้ ป้อนประเด็นคำถามกันมากมาย เพ่ือท่ีจะนำมาประยุกต์ ใช้ ในงานกิจกรรม ผู้แทนนายกสโมสร วจก. ก็ไม่แพ้นะงานน้ี นอนดึกๆ
ด่ืนๆ สงสัยถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน แต่ไม่รู้ไปถอดบทเรียนถึงไหนนะ (อิอิ) คณะกรรมการฝ่ายหอพกัถึงกับตะลึงท่ีเห็นแต่ละมหาวทิยาลัย
มีหอพกัท่ีโดดเด่น สวยงาม จนน่าอิจฉา ก็เลยฝากผู้บรหิารมหาวทิยาลัยว่า อยากได้แบบน้ันบ้างจงั... ชมรมก็สุดๆ ท่ีสุดๆ อะนะ ถ่ายรูปกันสุดๆ
อ่ะ เพ่ือเก็บภาพบรรยากาศมาฝากชาวคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะ ท่ีลืมไม่ได้เป็นขวัญใจขององค์กรกิจกรรม สภานักศึกษา ท่ี ไปดูงานหลายมอ แต่มอเรา
สภานักศึกษาตรวจสอบอย่างเดียว จนมีข้อสงสัย.....กลับมาถึงท่านนายกไฟแรง เรียกทีมงานประชุมสรุปถอดบทเรียนเพื่อที่จะนำเสนอท่าน
อธิการบดต่ีอไป......ท้ายสุดสุดท้ายน้ี นำภาพบรรยากาศมาฝาก และสง่เป็นกำลังใจให้กับผู้นำองค์กรกิจกรรม ของมหาวทิยาลัยทุกคน สู้และ
ต้องทำให้ได้
 และเจ๊าะแจ๊ะท้ายสุดดดด กับข่าวที่ฮือฮามากไม่แพ้กับข่าว..มาช่าเลิกกับกฤษ...กับงาน Thank Party ราตรีสีม่วง ที่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทางองค์การบรหิารนักศึกษา ก็เลยต้องออกแถลงขา่วผา่นส่ือ ว่างานน้ี ไม่มีอะไรในกอไผ ่ไม่ต้องคิดมาก แค่การ
PR เวอร์ไปนิด แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ Feedbalck ของแต่ละคนเป็นอย่างไร ดังที่มีคำว่าไว้ว่า หลายคนหลายความคิด หลายจิตหลายใจ ... 
ฉบับน้ี ไปล่ะ พูดมากเดี๋ยวโดนแบน... ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนะจ๊ะ ....

โดย  คน...เบื้องหลัง

จิตอาสา......
ใต้หล้าน้ี   ไม่มี ใครที่ฉันไม่รัก

ใต้หล้าน้ี   ไม่มี ใครที่ฉันไม่เชื่อใจ
ใต้หล้าน้ี   ไม่มี ใครที่ฉันไม่ ให้อภัย

ใต้หล้าน้ี   ไม่มี ใครที่ฉันให้ทั้งสามสิ่งน้ี ไม่ได้
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

ปลาทูสดเอาไปทำอะไรต่ออะไรได้ตั้งหลายอย่าง

	 จะย่าง	จะปิ้ง	จะพล่า	แกง	ผัดฉู่ฉี่	ต้มหวาน	ต้มเค็ม	หรือต้มยำ	ทำปลาทูซาเตี๊ยะ	...	ได้มากมายหลายหลากชนิด

แต่คราวนี้		เรามาทำปลาทูเค็มแบบง่าย	ๆ	ที่คนเมืองเพชรชอบรับประทานกันดีกว่า

สูตรนี้ได้มาจากท่านอาจารย์ปราณี ชุ่มน้อย

อดีตอาจารย์คหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	คนเมืองเพชรแท้	ๆ

ก่อนอื่นเลย ... ต้องไปที่ตลาดเช้าเมืองเพชรกันก่อน ...

เพราะที่ตลาดเช้าเมืองเพชร		จะมีของทะเลสด	ๆ	มากมาย	ขนมก็มากมี		เต็มไปด้วยสีสันตื่นตาตื่นใจ

ถ้าขี้เกียจซื้อปลาทูสดไปทำเอง	..	นี่เลย	...!		มีปลาทูมัน	ๆ	ที่	แม่ค้าต้มเค็มมาสำเร็จเป็นหม้อ	ๆ	วางขายกันเกร่อแทบทุกเช้า

ผู้ซื้อสามารถนำมาดัดแปลงปรุงรสเป็นอาหารอื่น	ๆ	ได้มากมาย

	 ข้อสำคัญ	ปลาท่ีชาวบ้านต้มมาขายจะสด	นุ่ม	มัน	แสนอร่อย	เพราะส่วนใหญ่พอเขาได้ปลาสดจากท้องทะเลปุ๊บ	เขาก็ล้างน้ำให้สะอาด

แล้วต้มเดี๋ยวนั้นเลย	เนื้อปลาจึงสดหวานมันอร่อยมาก

 แต่ถ้าอยากลองทำปลาทูต้มเค็มเอง  ก็สูตรนี้เลย ...

 เครื่องปรุง	1.	ปลาทูสด		1	กิโลกรัม

	 	 		2.	เกลือ		1/2	ช้อนโต๊ะ

	 	 		3.	น้ำปลา	2	ช้อนโต๊ะ

	 	 		4.	พริกไทย	15	เม็ด

	 	 		5.	ท่อนอ้อย	2-3	ท่อนเล็ก	ๆ

	 	 		6.	มะขามเปียก	(ไม่ต้องคั้น)	3	ฝัก

	 	 		7.	น้ำตาลโตนดเมืองเพชรพอประมาณ

 วิธีปรุง		เตรียมปลาทูสด	ล้างให้สะอาด	ตัดหัวออกหรือไม่ก็ตามใจ	แต่ต้องควักไส้ทิ้งไป	บางคนตัดส่วนข้างหัวออกหน่อยแล้วนำมา

อัดลงในช่องท้องที่ควักเครื่องในทิ้งไปแล้ว	ทำให้ปลาตึงสวยงามดี

	 จากนั้น	 นำอ้อยปอกเปลือก	 ผ่าซีก	 ทุบพอแตก	 วางรองก้นหม้อ	 เรียงปลาทูสลับหัว	 หาง	 เป็นชั้น	 ๆ	 ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไป		

เติมน้ำเล็กน้อย	พอปลาสุกค่อยเติมน้ำให้ท่วมปลา	ลดไฟลงเคี่ยวพอรุม	ๆ	

ชิมรสดูตามชอบ  ขนานนี้เก็บได้หลายวัน

	 เวลารับประทาน		จะบีบมะนาวโรยพริกขี้หนูก็จะยิ่งชูรส		หรือจะเอาไปยำ		พล่า		ทำต้มยำ	..	ก็เชิญตามสบาย	...	เถอะ..!

	 จะนำอาหารจากปลาทูสดนี่มาบอกเล่าให้ฟังสัก	สองสามอย่าง	รับรองว่า...อา	..หร่อยทุกอย่างเลย	...จริงจริง	!	พี่น้องเอ๊ยยย........

ปลาทูต้มเค็มเมืองเพชร
อร่อย...ไม่เป็นสองรองใคร

	 ได้เล่าเรื่องปลาอกกะแล	หรืออกกะแล้เมืองเพชรไปแล้วหลายคนคงไป

เสาะหามาทอด	มาพล่า	มายำกินกันจนอร่อยไปแล้ว

 โธ่ ... ก็กลิ่นปลาอกกะแลยามสุกหอมหวนชวนน้ำลายไหล ซะปานนั้น.!

	 วันนี้เลยต้องเอ่ย	ถึง	“ปลาทู”	ปลาประจำท้องถิ่นเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อลือชา

ในด้านของรสชาติความอร่อย	ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นอาหาร	ของคนมีกะตังค์ไปแล้ว	

ปลาทูสดเมืองเพชรแสนมัน	แสนอร่อย	โดยเฉพาะปลาทูที่มีรูปร่าง	อ้วนสั้น	ตัวแบน	

เรียกว่า	ปลาสั้น
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เมืองโบราณ  

เมืองโบราณ	ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่	บริเวณหลักกิโลเมตรที่	33	ถนนสุขุมวิท	(สายเก่า)

ห่างจากตัวจังหวัด	8	กิโลเมตร	เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญ	ๆ	ในประเทศ

มีพื้นที่ประมาณ	800	ไร่	เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี	2506	ปูชนียสถานที่สำคัญ	ๆ	เช่น

เขาพระวิหาร	ปราสาทหินพนมรุ้ง	วัดมหาธาตุสุโขทัย	พระพุทธบาทสระบุรี	พระธาตุเมืองนคร

พระธาตุไชยา	ฯลฯ	โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง	บางแห่งเท่าแบบจริง	การสร้างฝีมือประณีต

นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่

ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้	

เมืองโบราณ	เปรียบดังบานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง	มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย	ด้วยสัญลักษณ์

ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง	ๆ	ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์	การจัดวาง

โครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มนำให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม	ศาสนา	ศิลปะ	และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจนถึงปัจจุบัน

	 เที่ยวเมืองโบราณที่เดียว	เหมือนได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน	

	 สภาพพื้นที่	ที่รักษารูปแบบการดำรงอยู่แบบวิถีไทยที่หาชมไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน	

	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ	ท่าอากาศยานเมืองไทย		 	

	 การเดินทางใช้เวลาเพียง	40	นาที	

	 ใกล้กรุงเทพฯ	การเดินทางสะดวกด้วยคมนาคมหลายเส้นทาง

	 ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง	1	ชั่วโมง	

	 มีสถานที่พักแรมและสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม

ชมเมืองโบราณถือเป็นการเรียนรู้อดีตอันยิ่งใหญ่และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าเรื่องราวในอดีตนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ในปัจจุบัน
และสามารถที่จะดำเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน

เปิดทำการ	เวลา	08.00-17.00	น.

ค่าบัตรเข้าชม	:	ชาวต่างชาติ	ผู้ใหญ่	350	บาท	เด็ก	150	บาท

คนไทย	200	บาท	เด็ก	100	บาท	ค่าขับรถส่วนตัวเข้าชม	300	บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท	เมืองโบราณ	จำกัด	ตำบลบางปู	กิโลเมตรที่	33	โทร.	02-709-1644

สำนักงานกรุงเทพฯ	มุมอนุสาวรีย์	ประชาธิปไตย	ถนนราชดำเนินกลาง

โทร.	0-2224-1057,	0-2226-1936-7
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คุณอยากได้อะไร
เป็นของขวัญปีใหม่

ปี	2554		ของขวัญปีใหม่ที่ผมอยากได้คือ		...

ของขวัญให้ตัวเอง	:	ต้องการให้ตัวเองเรียนเก่งขึ้น

เริ่มต้นชีวิตกับสิ่งใหม่	ๆ	สิ่งที่ไม่ดีผมก็จะลืมมันไป		ซึ่งในปี	พ.ศ.	2554	นี้		

ผมไม่อยากได้ของขวัญอะไรเลย	อยากได้แต่ความสุขและความอบอุ่นจากครอบครัว

เพราะไม่มีอะไรเทียบเท่ากับความรักและความอบอุ่นที่ได้เราจะได้รับจากครอบครัวของเรา

ของขวัญให้เพื่อน	:	ผมต้องการให้เพื่อน	ๆ	มีความสุข		ประสบความสำเร็จทุกประการ

ตามที่เพื่อน	ๆ	ปรารถนา	ถึงแม้ว่าจะพบกับสิ่งที่ร้าย	ๆ	ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	

รักษาสุขภาพ	เป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม

ของขวัญให้มหาวิทยาลัย	:		ผมต้องการให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย		ไม่ว่าจะเป็น

ท่านอธิการบดี	อาจารย์	พี่	ๆ	นักศึกษา	มีความสุข

คิดอะไรขอให้ได้ตามความปรารถนาทุกประการ

ท่านใดที่มีปัญหากับใครก็ขอให้ดีกัน	หันหน้าเข้าหากัน

จะได้ไม่มีความบาดหมางกันในมหาวิทยาลัย		

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดี

มีความสำเร็จตลอดปีและตลอดไป.

ของขวัญปีใหม่	ใน	ปี	2554

ที่ข้าพเจ้าอยากได้จาก	...

ตัวเอง	:	สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้จากตัวเอง	คือ	อยากได้ความกระตือรือร้นมากกว่านี้	

เพราะว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	ถ้าเรายังไม่กระตือรือร้นหรือขยัน

เป้าหมายที่เรามุ่งหวัง	อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ

เพื่อน	:	สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้จากเพื่อน	คืออยากให้เพื่อน	ๆ	รักและสามัคคีกัน

เพราะความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ซึ่งประเทศของเราขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการขาดความสามัคคี

มหาวิทยาลัย	:	สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้จากมหาวิทยาลัย	คือ	ตัวอย่างที่ดี

จากรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย	ทั้งเรื่องจริยธรรม	การแต่งกาย

เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนใด	ๆ	ค่ะ

ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดี	ๆ	นะคะ

เด็กชายธนศักดิ์	(อู๋)		แก้วถาวร		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1		

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวแพรวา		สุขสวัสดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1		

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



19

ปีใหม่นี้ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีความสุข	มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ขอให้โบนัสขึ้นนะคะ

และต่อไปก็ขอให้เพื่อน	ๆ	ทุกคนมีความสุข	มีแต่สิ่งดี	ๆ	เข้ามา	ขอให้ได้	A

กันทุกคนเลย	ปีใหม่แล้วอะไรที่มันไม่ดีในปีเก่าก็ลืม	ๆ	มันไปให้หมด	

สิ่งไม่ดีทิ้งได้ก็ทิ้งไปให้หมด	อะไรที่มันผิดพลาด	ก็จำมันไว้เป็นบทเรียน	

เก็บแต่สิ่งที่ดี	ๆ	ไว้แล้ว	เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่	ๆ	ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ดูแลตัวเองให้ดี	ๆ	แล้วก็รักตัวเองให้มาก	ๆ	ด้วย

																“ผมทำหน้าที่สอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	การเมืองภาคประชาชนและการมีส่วนร่วม

และวิชาเศรษฐกิจพอเพียง	วิชานี้เป็นวิชาที่ผมต้องการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ผมมองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปิดก็จริง	แต่เหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเปิด	ที่ให้โอกาสแก่คนในท้องถิ่น

คนที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดเพชรบุรีได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา	นอกจากการเรียนในระบบแล้ว	นอกระบบก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่มหาวิทยาลัย

ได้จัดให้	เกี่ยวกับเรื่องศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ตั้ง	เช่น	หัวหิน	ปราณบุรี	ประจวบฯ	บางสะพาน	ท่าแซะ	เป็นต้น	ชุมชนต่าง	ๆ

ที่อยู่รอบ	ๆ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ก็จะได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาท้องถิ่นของเขา		

สิ่งที่ผมอยากจะได้ในปีใหม่		ปี	2554	นี้		ในฐานะที่ผมเป็นคนไทย	ผมอยากให้ทุกคนได้มองย้อนกลับไปว่าเราได้ให้อะไร

แก่ประเทศชาติบ้าง	เราได้ให้อะไรแก่สถาบันบ้าง	นอกจากเราจะเอาอย่างเดียวหรือจะขออย่างเดียว

แต่สิ่งที่ผมจะขอในปี	2554	ปีนี้	ผมอยากให้คนไทยไม่เห็นแก่ตัว	มีความพอเพียง

ไม่หลงโลกาภิวัตน์	และอยากให้คนไทยเป็นคนมีน้ำใจครับ”

ในโอกาสขึ้นปีใหม่	2554	ผมขอส่งความสุขแด่ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา	มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ขอให้ทุกท่านขยันหมั่นเพียร

ในหน้าที่ของตน	ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน	ร่วมมือร่วมใจกันประหยัดอดออม	ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต	รู้รักสามัคคี	ทำความดีถวายพ่อหลวง	ข้าพเจ้าอยากเห็นคนไทย

รักกันสามัคคีกัน	รู้จักการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้กำลังในการตัดสิน	มีความปรองดองซึ่งกันและกัน	เพียงเท่านี้

ก็จะทำให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุข	ข้าพเจ้าอยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษา	เก่ง	ดี	มีความสุขและภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย	น้อมนำหลักธรรมภิบาลและคำสอนของพ่อหลวง	ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาคน

พัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่สากล	ให้สมกับคำว่า	“เพชรราชภัฏ”	คนของพระราชา	ข้าของแผ่นดิน

ท้ายนี้	ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	จงดลบันดาลให้ทุกท่าน

จงประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไป.	

นางสาววรรณนิศา	เพชรสันต์	(กิ๊ก)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุธา		เภรีภาส		

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นาย	ณรงค์	กล่ำทอง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	(การปกครองท้องถิ่น)		

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์




