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อธิการบดีพร้อมคณะ
ขอพรปีใหม่ พ.ศ.2554

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พร้อมคณะ (ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
ผศ.ปัญญา ทองนิล  และคุณเสรี ถาวรเวช)
ไปอำนวยพรและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2554

จากองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

	 นายกสภามหาวิทยาลัย	ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะหลายประการ

เช่น	การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัย	การปรับปรุงหอประชุมใหญ่

(อาคารอเนกประสงค์)	 ให้จัดพื้นที่สำหรับจอดรถ	 อำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ	

สำหรับผู้เข้าใช้	เพราะเชื่อมโยงกับสนามกีฬา	การปรับปรุงบริเวณบ้านพักของ

อาจารย์และพนักงานฝ่ายต่าง	ๆ	เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในทุก	ๆ	ด้าน	นอก

เหนือจากพัฒนาด้านต่าง	ๆ	ให้แก่นักศึกษา	และเพื่อให้เกิดความสมดุลใน

สถาบันนอกจากนี้	ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย	ปรารถนาให้อาจารย์	พนักงาน	

และนักศึกษา	 รู้เรื่อง	 “อาเซียน”	 เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	

ทุกคนต้องตั้งเป้าหมาย	 งานทุกอย่างมีปัญหามีอุปสรรค	 ต้องแก้ไขสิ่งเหล่านั้น	

ทุกคนต้องมีส่วนร่วม	เพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย	ด้วยการยก

ระดับมาตรฐานต่าง	ๆ	โดยเฉพาะนักศึกษาควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็น

ต่าง	ๆ	เช่น	การรณรงค์ในเร่ืองของระเบียบวินัย	ความสะอาด	การตรงต่อเวลา	

และความซื่อสัตย์ซื่อตรง	ให้ถือเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย	ซึ่งควรเริ่มฝึก

ส่ิงดังกล่าวแก่นักศึกษา	ถึงแม้จะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม	“ไม่มีอะไร

ที่จะสายไป	ถ้าเขาร่วมกันทำความดีให้ดีขึ้น”	ยิ่งถ้าได้เริ่มต้นตั้งแต่นักเรียนโรง

เรียนสาธิตก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก	ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะเป็นส่วนนำของสังคมต่อไป

ท่านนายกสภาฯ	ยินดีจะไปพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้

ซึ่งกันและกัน	ทั้งอาจารย์และนักศึกษา	ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่ม	ๆ	ก็ได้ตามความ

เหมาะสม	หลังจากนั้น	อธิการบดีได้นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องอาคาร

สถานที่และจำนวนพื้นที่	เช่น	การก่อสร้างหอพักนักศึกษา	แฟลตที่พักอาจารย์

อาคารสิ่งก่อสร้างของคณะต่าง	ๆ	สระว่ายน้ำและสิ่งอื่น	ๆ	และที่สำคัญ	การ

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของอาจารย์ต้องเพ่ิมจำนวน	ผศ.	อย่างน้อย	30%

ใน	5	ปี	(ปีละ	6%)	จำนวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก	จำนวน	30%	ใน	5	ปี	

(ปีละ	6%)	และเรื่องการเรียนภาษา	อาจารย์ทุกคนต้องเรียนต้องฝึกและพูด

ภาษาต่างประเทศได้	นอกจากนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา	ซึ่งจะ

มีการให้เครดิตเช่นเดียวกับ	 การเรียนโดยปกติและอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการ

ขับเคลื่อน	1	คณะ	1	อำเภอ		ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาบ้างก็จะได้ร่วมกันแก้ไขต่อ

ไป	และอธิการบดีเน้นย้ำในที่สุดว่า

 “หน้าที่ของผู้บริหาร คือ การสร้างผู้บริหารรุ่นต่อไป”
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เก็บตก
อบรมการวิจัยแบบผสมผสาน

	 จากการอบรมการทำวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	Methods	Research)	และการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เป็นเวลา		3	วัน	โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี	คอนจอหอ	ผู้จัดทำโครงการจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนและผลักดัน

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถจัดทำงานวิจัยได้	กำหนดการอบรมวันแรกเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	โดยวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จิตราภา	 กุณฑลบุตร	 วันต่อมาเป็นการทำวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Research	 in	 Information	 Commu-

nication	Technology)	 โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปานใจ	ธารทัศนวงศ์	 และวันสุดท้ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	 (คอมพิวเตอร์)

โดยวิทยากร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข

 การวิจัยแบบผสมผสาน	วิทยากรโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิตราภา	กุณฑลบุตรได้กล่าวว่า	ในอดีตการวิจัยให้ความสนใจกระบวนทัศน์

(Paradigm)	ความแตกต่างของความเชื่อของบุคคล	2	กลุ่ม	คือ	1.	กลุ่มสัจนิยม	และ	2.	กลุ่มสัมพัทธินิยม	

	 ธรรมชาติของความรู้	ความจริงของกลุ่มสัจนิยม	คือ	ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีเพียงสิ่งเดียว	และผ่านการพิสูจน์	มีคุณสมบัติ

เป็นสากล	โดยมีวิธีวิทยา	(Methodology)	ดังนี้

	 นักวิจัยดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย

	 เน้นว่าการไม่มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกเป็นการป้องกันอคติ

	 เน้นวิธีการหาความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์/พฤติกรรมที่ปรากฏ

	 ข้อมูลแจงนับได้	วัดได้	ใช้สถิติวิเคราะห์	เชิงตัวเลข

	 มีการทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบ

	 มักใช้กรอบแนวคิด	ทฤษฏี	หรือสมมติฐานที่มีผู้ตั้งไว้แล้ว	มาพิสูจน์ตรวจสอบ

	 มีวัตถุประสงค์เน้นการหาความถูกต้องของสิ่งที่ปรากฏอยู่	เป็นรูปธรรม	มีลักษณะข้อมูลที่แจงนับได้	ข้อมูลสถิติต่าง	ๆ	เป็นวิธีวิจัย

เชิงปริมาณ	ไม่เน้นนามธรรม	ความรู้สึกนึกคิด	ซึ่งแนวโน้มการวิจัยจะเป็นทางวิทยาศาสตร์

	 ความจริงล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	ความจริงมีหลากหลาย	ไม่มีความจริงหรือความรู้ที่เป็นอิสระในตัวของมันเอง	คือความเชื่อ

ของกลุ่มที่	2	กลุ่มสัมพัทธินิยม	โดยวิธีวิทยา		คือ

	 นักวิจัยและผู้ที่ถูกศึกษา	ควรมีสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีจำเป็นต่อการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

	 เน้นข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิดและคุณค่าของมนุษย์	(โดยเฉพาะความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัวและวัฒนธรรม)

	 เน้นการสัมผัสข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง

	 ไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์

	 กระตุ้นหรือก่อให้เกิดสมมติฐานและข้อสรุปใหม่	ๆ	มากกว่าพิสูจน์สมมติฐานเดิม

จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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	 วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่	2	จะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบส่วนที่เป็นนามธรรมของมนุษย์	คือ	ความรู้สึกนึกคิด	และความสัมพันธ์

ของสิ่งเหล่านี้กับสภาพแวดล้อมของมัน	มีลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับโลกทัศน์	ประวัติชีวิต		เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ซึ่งสนใจความเป็นมนุษย์	

การวิจัยลักษณะนี้คือทางมนุษยศาสตร์

จะเห็นได้ว่า การวิจัยแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

	 ปัจจุบัน	การวิจัยได้ให้ความสนใจกระบวนทัศน์ของบุคคล	3	กลุ่ม	ซึ่งเป็นที่มาของการวิจัย	3	ประเภท	คือ

	 1.	การวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)

	 2.	การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)

	 3.	การวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	Methods	Research)

 การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)
	 มีที่มาจากแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มปฏิฐานนิยม	(positivist)	หรือกลุ่มประจักษ์นิยม	(empiricist)	มีพื้นฐานความเชื่อว่า	ความรู้

ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว	นักวิจัยสามารถแสวงหาหรือค้นพบความรู้ได้ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ต้องมี

กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่มาจากกลุ่มประชากร	 หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร	 ไม่มีความลำเอียงในกระบวนการวิจัยทุกขั้น	

ตอน	 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีลักษณะเป็นตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่มีระบบคุณค่า	 (values)	 ผูกติดอยู่	 เป็นข้อมูลที่แจงนับได้	 และวัดได้		

ดังนั้นการวิจัยเชิงปริมาณจึงได้จากการหาความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้น

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
	 มีที่มาจากแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มปรากฏการณ์นิยม	 (phenomenologist)	 กลุ่มธรรมชาตินิยม	 (nationalist)	 และกลุ่มสร้าง	

สรรค์นิยม	(constructivist)	มีความเชื่อพื้นฐานว่าความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	ให้ความสำคัญกับความหมายและความรู้สึกนึกคิดที่มนุษย์

มีต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม	 วัฒนธรรม	 และบริบทต่าง	 ๆ	 เป็นการสัมผัสจริง	 ข้อมูลที่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขหรือเชิงปริมาณเสมอไป	

แต่เป็นข้อมูลที่มีระบบคุณค่า	(values)		ผูกติดอยู่

	 การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความหมายของข้อมูลเชิงประจักษ์

กลุ่ม	1

กลุ่มสัจนิยม

เป็นรูปธรรม

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ทางวิทยาศาสตร์

กลุ่ม	2

กลุ่มสัมพัทธินิยม

เป็นนามธรรม

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ทางมนุษยศาสตร์

อ่านต่อฉบับหน้า



นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สาธิตการทำบายศรี
	 นายพีระวัฒน์	เจริญรัตน์		นายอานนท์	บัวประดิษฐ์	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	และนางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ	รุ่งเพียร	นักศึกษา

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สาธิตการทำบายศรี	ในงาน

ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2553	ณ	สถานีรถรางไฟฟ้า	พระนครคีรี	ซึ่งจัดโดย	สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี.

อาจารย์ภาษาไทยเป็นวิทยากร
	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	เป็น

วิทยากรกระบวนการกลุ่มในการอบรมให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม	ให้แก่เยาวชนเครือข่ายวัฒนธรรม

จากอำเภอต่าง	ๆ	ในจังหวัดเพชรบุรี	ณ	วัดใหญ่สุวรรณาราม	เม่ือวันท่ี	9	ธันวาคม	2553	และได้นำกลุ่ม

เยาวชนและอาจารย์ผู้ควบคุมลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล	เก่ียวกับตำนานและประวัติศาสตร์ของวัดเขาบันไดอิฐ

ในวันที่	10	ธันวาคม	2553	ซึ่งในวันนี้ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	3	ที่ลงทะเบียนในวิชา

วรรณกรรมท้องถิ่นเข้าร่วมศึกษาด้วย

	 การจัดอบรมครั้งนี้	เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลานวัฒนธรรมเมืองเพชร	ปีงบประมาณ	2554

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เยาวชนประชาชนทุกภาคส่วน	ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง	ชุมชน	สังคม

ให้มีคุณค่า	สร้างรายได้	เกิดความสุข	สามัคคี	ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์

ของจังหวัดเพชรบุรี.

สภากาแฟยามเช้า
	 ศูนย์จัดการศึกษาประจวบคีรีขันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดสภากาแฟยามเช้า

เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2553	ณ	โรงเรียนอนุบาลเมือง	(สละชีพ)	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับเกียรติจาก		นายวีระ		ศรีวัฒนตระกูล		ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธาน	พร้อมด้วย

นายสุทธิชัย	เกตุรักษา	นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

และผู้มีเกียรติจำนวนมาก

	 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน	เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการจัดการอุดมศึกษาและการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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โครงการสาธารณสุขศาสตร์อาสาฯ
	 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข	ชั้นปีที่	3		จำนวน	49	คน		ได้จัดทำโครงการ

สาธารณสุขศาสตร์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยหนาวให้แก่ประชาชน	บ้าน

วัด	หมู่ท่ี	8	ตำบลกระเบ้ืองใหญ่	อำเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	ในระหว่างวันท่ี	17-18

ธันวาคม	2553	โดยได้บริจาคส่ิงของ	และเคร่ืองนุ่งห่ม	ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้

แก่ประชาชนผู้สูงอายุและนักเรียน		ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	วัด	โรงเรียน	

เป็นที่ประทับใจของประชาชนในชุมชนมากต้องการให้มาร่วมทำกิจกรรมดี	ๆ	อย่างนี้อีก
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	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ท่ีได้รับรางวัลจากการ

แข่งขันการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	ระดับอุดมศึกษา	(The	Talent	Contest	for	Accounting	Software)	ซ่ึงจัดข้ึน	เม่ือวันท่ี

14	ธ.ค.	53	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ	สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	และบริษัท	คริสตอลซอฟท์	จำกัด	(มหาชน)	

	 โครงการฯ	นี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	ในระดับอุดม

ศึกษาโดยประยุกต์ภาคทฤษฎีทางการบัญชี	กับภาคปฏิบัติ	ด้วย	case	study	ท่ีใช้งานจริงในธุรกิจ	ได้เห็นภาพรวมของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี	ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงการจัดทำงบการเงิน	โดยใช้โปรแกรม	SmartBiz	หน่ึงในผลิตภัณฑ์ในเครือ	Crystal	Software	Group

ในการแข่งขันคร้ังน้ีมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน	97	ทีม	จาก	30	สถาบันการศึกษา	โดยประเมินจากคะแนนรวม	100		คะแนน

โดยใช้ระบบ	e	–	testing	Online	เป็นครั้งแรกในประเทศไทย	โดยมีเงื่อนไขการให้รางวัล	ดังนี้

	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้รับทุนการศึกษา	 25,000	บาท

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 ได้รับทุนการศึกษา		 15,000	บาท

	 รางวัลรองชนะเลิศอันอับ	2	 ได้รับทุนการศึกษา		 10,000	บาท

	 รางวัลชมเชยอันดับ	1	 ได้รับทุนการศึกษา			 		5,000	บาท

	 รางวัลชมเชยอันดับ	2	 ได้รับทุนการศึกษา			 		3,000	บาท

	 รางวัลเหรียญทอง	 (สำหรับผู้ที่มีคะแนน		 85-100	คะแนน)

	 รางวัลเหรียญเงิน	 (สำหรับผู้ที่มีคะแนน		 	70-85	คะแนน)

	 รางวัลเหรียญทองแดง	 (สำหรับผู้ที่มีคะแนน		 	60-70	คะแนน)

	 สาขาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน	4	ทีม	(จำนวนทีมละ	2	

คน)	และได้รับรางวัลทั้งหมด	3	ทีมด้วยกัน	คือ

	 รางวัลเหรียญเงิน	1	ทีมพร้อมประกาศนียบัตร	คือ

	 1.	ทีมน้ำตาลเมืองเพชร	ได้แก่	นางสาวสุชญา		ทิพย์วงษ์		และนางสาวธิติมา		นกแก้ว

	 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร	จำนวน	2	ทีม	คือ

	 1.	ทีมลูกตาลลอยแก้ว	ได้แก่	นางสาวสิริวรรณ		อโณทัยสุขวิเศษ	และนางสาวกรรณิการ์	ปิ่นสมบูรณ์

	 2.	ทีมมะนาวหวาน		ได้แก่	นางสาวศศิวิมล		กาหลง		และนางสาวเบญจางค์		ทองแย้ม

	 โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม	คืออาจารย์จันทรา		ธนีเพียร	และ	ผศ.นรีนารถ	ศรีวรนารถ		

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลการแข่งขันทำบัญชี
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ปฐมนิเทศนักศึกษาครูตำรวจตระเวนชายแดน
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา	ทองนิล	และอาจารย์ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน	อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	แจ้งเร่ืองการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาครูตำรวจตระเวนชายแดน	รุ่นท่ี	8	เม่ือวันท่ี	21	ธันวาคม	2553	ณ	ห้องประชุมใหญ่	

ค่ายพระรามหก	เพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาต่าง	ๆ	ในระยะที่	1	ระหว่างวันที่	27-28	ธันวาคม	2553	และ

วันที่	 10-14	 มกราคม	 2554	 ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเทศบาลชะอำ	 9	 โรง	 ส่วนระยะที่	 2	 ระหว่างวันที่	 17		

มกราคม	-	4	กุมภาพันธ์	2554	ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบ

คีรีขันธ์	ก่อนที่จะส่งตัวไปลงปฏิบัติการสอนจริงในทุกภูมิภาค	

	 การปฐมนิเทศนิเทศครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชะอำ	 จำนวน	 9	 โรง		

รวมทั้ง	ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	9	แห่ง	ร่วมประชุม	ชี้แนะและแนะนำ		ร่วมพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพต่อไป

วิศวกรรมเครื่องกล  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
	 ตามที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายให้แต่ละคณะบริการวิชาการ	ให้แก่

ท้องถิ่น	“หนึ่งคณะ	หนึ่งอำเภอ”	ในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบเขต

อำเภอเขาย้อย	ซึ่งมีจำนวน	10	ตำบล	ทางคณะได้มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชารับผิดชอบ

สำรวจและจัดทำโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ	2554	ในส่วนของสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลรับผิดชอบตำบลบางเค็ม	จากการสำรวจพบกลุ่มสวัสดิการชุมชนต้อง

การให้คณะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	การทำขนมเค้ก	และการแต่งหน้า

เค้ก	เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปจัดทำผลิตภัณฑ์ขนมเค้กเพื่อการจำหน่าย	

	 ดังนั้นในวันที่	15	ธันวาคม	2553	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จึงจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ	หลักสูตรการทำขนมเค้ก	ให้แก่กลุ่มสวัสดิการชุมชน	มีผู้เข้าร่วมอบรมจากตำบล

ต่าง	ๆ	ได้แก่	ตำบลบางเค็ม	(21	คน)	ตำบลเขาย้อย	(4	คน)	ตำบลทับคาง	(4	คน)	ตำบล

หนองชุมพล	(4	คน)	ตำบลห้วยโรง	(3	คน)	รวมสมาชิกกลุ่มสวัสดิการชุมชนเข้าร่วมอบรม

จำนวน	38	คน	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีเป็นประธาน	ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เป็นวิทยากร	ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจและนำความรู้และประสบการณ์

ที่ได้รับในครั้งนี้ไปขยายผลต่อไป	

	 นอกจากนี้	ทางกลุ่มสวัสดิการชุมชนยังต้องการให้คณะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การทำขนมอื่น	ๆ	อีก	ในโอกาสนี้	ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกคน	จนทำให้โครงการ

นี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการมา	ณ	โอกาสนี้
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ค่ายอาสาวิชาการ ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ
	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	แจ้งว่า	เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นสถาบันการศึกษา

ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น	โดยมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด	7	คณะ	และมีความแตกต่างตามศาสตร์วิชาในแต่ละคณะ	อาทิ	ด้าน

สุขภาพ	ด้านอาหาร	ด้านการเกษตร	ด้านการบริหาร	และด้านไฟฟ้า	สาขาวิชาเหล่านี้จะเป็นสาขาวิชาที่สามารถให้บริการแก่ชุมชน	โดยกอง

พัฒนานักศึกษา	จัดโครงการค่ายอาสาวิชาการ	ราชภัฏทอฝัน	ปันน้ำใจ	ในระหว่างวันที่	21	–	23	มกราคม	2554	ณ	บ้านหนองจอก	ตำบล

หนองจอก	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตอบแทนสังคม	มีจิตอาสา	ใช้ความรู้ที่ตนเอง

ได้ศึกษานำมาพัฒนาหมู่บ้าน	อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์	และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย		

รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่ 4
	 กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ

ชมรมนาฏยนาฏดนตรี	จัดโครงการรักษ์ไทยใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่ 4

ในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2554		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคาร

วิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี			

	 กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินทุนการศึกษา	กว่า	12,000	บาท	พร้อมโล่

เกียรติยศ	ซึ่งมีเกณฑ์การประกวดดังนี้

คุณสมบัติในการประกวด

	 1.	ระดับประถมศึกษา	-	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	อายุไม่เกิน	12	ปี	

	 2.	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	–	ตอนปลาย	อายุไม่เกิน	18	ปี

	 3.	ระดับอุดมศึกษา	อายุไม่เกิน	22	ปี

	 4.		ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น

	 5.	ผู้สมัครจะต้องประกวดในรอบแรก	ในวันท่ี	12	กุมภาพันธ์	2554

	 			ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์	เวลา	09.00	น.

	 			เป็นต้นไป

	 6.	ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ	จะต้องเข้าประกวดในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2554

	 			ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์	

หลักฐานการสมัคร

	 1.		สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	1	ฉบับ

	 2.		หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา	หรือบัตรนักเรียน	จำนวน	1	ฉบับ
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ชูเกียรติ  เพริศพริ้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา

ผู้นำนักศึกษา  คุณค่ามหาวิทยาลัย

สำหรับการเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา มีแนวทางในการบริหารงานอย่างไรบ้าง
	 สำหรับการบริหารงานกิจการนักศึกษาของผมนั้น	ผมถือคติที่ว่า	“การรบ ถ้าไร้ซึ่งแม่ทัพ ไฉนเลย จะได้มาซึ่งชัยชนะ” การทำงาน

อะไรก็ตามถ้าไม่มีหัวหน้าคอยกำกับดูแล	งานนั้นก็อาจสำเร็จแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์	อย่างน้อยเมื่อมีคนที่เป็นหัวหน้ามาเป็นขวัญและกำลังใจให้

แก่ลูกน้อง	ย่อมจะดีกว่าปล่อยให้ลูกน้องต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง	การทำกิจกรรมใดก็ตาม	ผมจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม

ทุกครั้ง	โดยที่ผมเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันทำ	การที่จะจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น	ผมจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร

นักศึกษา	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน	แล้วก็หาข้อสรุป	จากนั้นจะแบ่งหน้าที่กันทำ		ว่าใครจะรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง	

	 บางคนคิดว่าการเป็นนายกองค์การฯ	แล้วสบาย		ไม่ต้องทำอะไร	ให้ลูกน้องทำอย่างเดียว		แต่สำหรับผม	..ไม่ใช่..	ทำก็ทำด้วยกัน

เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกัน	แต่การที่จะทำงานร่วมกับคนส่วนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	ดังคำกล่าวที่ว่า	“การบริหารอะไรก็ตาม	ก็ยังไม่ยากเท่า

การบริหารคน”	อย่างเช่น	คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาของผมนั้น	แต่ละคนล้วนแต่เป็นผู้นำนักศึกษากันทั้งนั้น	เพราะฉะนั้น

ความคิด	หรืออีโก้ในตัวของแต่ละคนนั้นย่อมมีสูง	สิ่งที่ผมต้องทำก็คือ	ทำอย่างไรให้ทุกคนทำงานด้วยกันได้	จริงใจต่อกัน	ยอมรับความคิดเห็น

ของแต่ละคนได้		ซึ่งเคล็ดลับเล็กๆ	น้อยๆ	ที่บางคนอาจจะมองผ่านไป		แต่เคล็ดลับเล็กๆ	น้อยๆ		อันนี้		มันก็ต้องเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์มา		

จึงจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่ต้องการจะฝากถึงนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนต่อไป
	 สิ่งที่ผมอยากจะฝากกับนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนต่อไป

ก็คือ	ให้พยายามคิดไว้เสมอว่าคุณคือผู้นำนักศึกษา	สิ่งสำคัญที่ผู้นำต้อง

มีก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่คนรอบข้าง	ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ดี

จะทำกิจกรรมอะไรให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	จะทำอะไร

ต้องคิดให้รอบคอบเสมอ	เพราะเราได้รับการคัดเลือดจากนักศึกษา

ทั้งมหาวิทยาลัย	เลือกให้มาเป็นตัวแทนนักศึกษา	ในการรักษา

สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่สำคัญที่สุดคือ	คุณต้องทำงานร่วม

กับคนส่วนมาก	ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

คณาจารย์	นายกสโมสรนักศึกษาคณะต่าง	ๆ	นักศึกษา

หน่วยงานภายนอก	บุคคลภายนอกรวมไปถึงการทำกิจกรรม

ร่วมกับผู้นำนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	ต้องใจกว้าง	ต้องมีความ

อดทน	ต้องมั่นใจในตัวเองว่า	เราทำได้	มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ต่อผู้ที่มีความอาวุโสกว่านี่ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้นำอย่างเราต้องมี

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของนายกองค์การบริหารนักศึกษาคือ

กิจกรรมต้องควบคู่ไปกับการเรียน	อย่าทำกิจกรรมมากจนลืมการเรียน	
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ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ผู้แต่ง : -
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 378.593 ย364  หนังสือทั่วไป ชั้น 3
	 ด้วยผู้นำอาเซียนได้ตกลงร่วมกันท่ีจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี	2015	(พ.ศ.2558)	เพ่ือให้อาเซียนสามารถแข่งขัน

กับภูมิภาคอื่น	และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่	ๆ	ในอนาคตส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทำให้มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา	

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จึงได้ทำการวิจัย	เร่ืองยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำเอกสารรายงานการวิจัยดังกล่าว	เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง	ๆ

ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการเพื่อรองรับ

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	การเปิดเสรีการค้า	และบริการด้านการศึกษา

ชื่อเรื่อง : อาเซียนกับข้อตกลงการค้าเสรี
ผู้แต่ง :  สมคิด พุทธศรี
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : 382.9159 ส234อ หนังสือทั่วไป ชั้น 3
		 หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาได้เป็นสองส่วน	ในส่วนแรก	หนังสืออธิบายภาพรวมของแนวการ

ดำเนินนโยบายข้อตกลงการค้าเสรีของอาเซียน	รวมถึงให้ข้อมูลในชั้นต้นสำหรับข้อตกลงการค้าเสรี

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน	ในส่วนที่สอง	หนังสือมุ่งพิจารณาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน

กับจีน	และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับอียูเป็นการเฉพาะ	ข้อตกลงทั้งสองมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของ	ความเป็นมา	

เหตุผลในการเจรจา	แนวทางการเจรจา	ประเด็นการเจรจา	ความคืบหน้าในการเจรจา	อุปสรรคการเจรจา	ตลอดจนผลได้ผลเสีย

จากการทำข้อตกลง

ชื่อเรื่อง : ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์ : 2553

 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	โดยศูนย์ข้อมูลอัญมณีและ

เครื่องประดับ	ได้จัดทำรายงานวิชาการเกี่ยวกับตลาดอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วยบรูไน	ดารุสซาลาม

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	สหพันธรัฐมาเลเซีย	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	และสาธารณรัฐสิงคโปร์	เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในแต่ละประเทศ	สภาพตลาด	อัตราภาษี	

ตลอดจนโอกาสทางการค้าการลงทุน	และการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบ	AFTA
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	 สวัสดีครับ		ผม...คุณลุง	QA...คิดว่าหลายท่านยังคงจำกันได้อยู่นะครับ

	 ที่ห่างเหินไปนั้นเนื่องจากไปค้นหาคำตอบมาเพื่อคลายปัญหา	ข้อสงสัย	เพราะมีหลายท่านได้เขียนปัญหา	ข้อสงสัยต่างๆ	เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ	ในปีการศึกษา	2553	ผ่านทาง	e-mail		กันมากมาย	ในฉบับนี้คุณลุง	ขอให้ความหมายของคำว่า	อัตลักษณ์	ก่อนแล้วกัน

เพราะสำคัญมากในการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานของท่าน	ซึ่งเมื่อกล่าวแล้วหลายท่านยังกำหนดอัตลักษณ์ของ

ตน	ของหน่วยงานไม่ได้

โดย... ลุง QA

“อัตลักษณ์”

อัตลักษณ์  หมายถึง  ?
	 คำว่าอัตลักษณ์	(อ่านว่า	อัด-ตะ-ลัก)	ประกอบด้วยคำว่า	

อัต	(อัด-ตะ)	หมายถึง	ตน	หรือตนเอง	ลักษณ์	หมายถึง	สมบัติเฉพาะตัว

คำว่า	อัตลักษณ์	ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	Identity	หมายถึง	ผลรวมของ

ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้

	 อ้างอิงจาก	:	ราชบัณฑิตยสถาน.(2542).พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ	:	ราชบัณฑิตยสถาน.

ความเชื่อมโยงของ ...อัตลักษณ์...

	 หากท่านใดคลายข้อสงสัยไปบ้างแล้ว	 ขอให้รีบไปทบทวนอัตลักษณ์ของหน่วยงานให้ชัดเจน	และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วย

งาน	 และภายนอกได้รับทราบกันโดยทั่ว	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน	 แล้วนำมาจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา	 ปีการศึกษา	 	 2553		

ของหน่วยงานของท่านต่อไป
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 คอลัมน์น้ี นำคำสอนของท่านพุทธทาส ภิกขุมาเปิดคอลัมน์ ต้อนรับผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
เม่ือได้อ่านจบลงและเข้าใจก็คงจะคล้าย ๆ กับการคิดเชิงบวกน่ันเอง  เม่ือเรามีความทุกข์ เราเจอะ
เจอกับสิ่งที่ ไม่ดี ก็ควรคิดบวกด้วยความมีเหตุมีผล ชีวิตเราจะได้มีความสุข ไม่มัวหมอง ... 
 ฉบับน้ี ขอเกาะติดสถานการณ์ การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสักนิดหนึ่ง ที่มี
เสียงฮือฮาของนักศึกษาว่า ตรวจอะไรกันยกใหญ่ กับการแต่งกาย ( โตแล้วนะ) ถือว่า ... ได้ผล
กับการรณรงค์การแต่งกาย ที่เจ้าหน้าที่กองพ ัฒนานักศึกษาออกตรวจเครื่องแต่งกายของ
นักศึกษาที่ผ ิดระเบียบ จนนักศึกษาวิ่งหนีกันจน (ขำ ขำ..ชิมิ ชิมิ) .. อย่างไรก็ตามเพื่อเกียรติ
และศักด์ิศรขีองมหาวทิยาลัย และเป็นผู้รู้  เป็นผู้ท่ีศึกษาเล่าเรยีน  ก็ควรคิดได้ว่าอะไรดหีรอืไม่ดี
ทำตัวเหมาะสมกับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ลูกศิษย์ที่ดีของอาจารย์ และเป็นคนดีของสังคมกัน
หรือยัง ...  
 อีกข่าวสำหรับนักกิจกรรม ... จนเขาถูกตั้งฉายาว่า (อะไร .. อะไร .. ก็ตู ) ที่หลายคน
แอบอิจฉาอยู่ ว่า เขาร่วมไม้ร่วมมือกัน จัดค่ายอาสาวิชาการ “ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ” ปีที่ 2  
ณ โรงเรียนวัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม
2553 จิตอาสากันทุกคนเลยนะ ...
 ฉบับน้ีขอร่ำลาไปก่อนนะ ...พูดมากเด๋วลาภหาย ...ต้องกินข้าวเหนียวอย่างเดียว .. อิอิ

โดย  คน...เบื้องหลัง
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	 มหาวิทยาลัย	Wilfrid	Laurier	เมือง	Waterloo	มณฑลออนแทริโอ	ประเทศแคนาดา	มอบทุนการศึกษา

จำนวน	100	ทุน	แก่นักศึกษาแคนาดาและนักศึกษาต่างชาติ		เนื่องในโอกาสฉลองครบ	100	ปีของการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัย	โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นมีการเปิดการเรียนการสอน	5	คณะวิชา	ได้แก่	Faculty	of	Arts,	

Faculty	of	Science,	Faculty	of	Music,	School	of	Business	and	Economics,	Faculty	of	Education	

	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์	 www.chooselaurier.ca/international	 หรือ	

www.laurier100.ca/contennial-scholarships	

	 **	ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษาได้โดยตรงกับสถาบันที่มอบทุนการศึกษาตาม

ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้	โดยทุนการศึกษาจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม	2554	

	 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

	 มหาวิทยาลัย	Wilfrid	Laurier	โทร.	519-884-0170	ต่อ	4130

	 Email:	bbrooks@wlu.ca	

	 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของ	ซีมีโอ	(SEARCA)		ประเทศ

ฟิลิปปินส์	มอบทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศไทย

ประจำปี	2555	-	2556	ผู้สมัครท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกน้ันจะต้องมีอายุไม่เกิน	35	ปี	ผู้สนใจสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่		งานวิเทศสัมพันธ์	ภปร.	ชั้น	8	โดยดาว์นโหลดใบสมัครทุนได้ที่

เว็บไซด์	www.searca.org	

	 **	ผู้สมัครต้องส่งเอกสารมาที่งานวิเทศสัมพันธ์	ภายในวันที่	1	พฤษภาคม	2554	เนื่องจากต้องผ่าน

กระบวนการพิจารณาในขั้นแรกก่อนจึงจะส่งให้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป	ภายในวันที่	6

พฤษภาคม	2554	หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ	กลุ่มบริหารนโยบายการ

เปิดเสรีอุดมศึกษา	โทร.	02	610	5397	โทรสาร	02	354	5570	

	 The	Chinese	University	of	Hong	Kong	(CUHK)	มหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเด่นในหลักสูตรบริหาร

ธุรกิจ	และมีชื่อเสียงเป็นอันดับสองของฮ่องกง	เปิดรับสมัครและให้ทุนการศึกษา	Entrance	Scholarship	and	

Bursaries	2011	Entry	for	International	Students	แก่นักเรียนจากต่างประเทศเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ประจำปี	2554	โดยทุนจะครอบคลุมค่าลงทะเบียนบางส่วน	ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการศึกษาและผลการศึกษา	(หมด

เขต	9	กุมภาพันธ์	2554	)

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

	 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่		Ms.Doris	Tso	โทร.	+852	2609	7059	Email:	doristso@cuhk.edu.hk

ทุนการศึกษาประเทศแคนาดา

ประเทศฟิลิปปินส์ มอบทุนการศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครและให้ทุนการศึกษา
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

ปลาทูสดต้มหวาน

...ของพื้นบ้านพื้นเมือง

คราวที่แล้วสัญญาไว้แล้วว่า	...	จะนำอาหารอร่อยจาก	“ปลาทูสด”	มาให้คุณผู้อ่าน		น้ำลายหกกันอีก	สักอย่างสองอย่าง

อย่ากระนั้นเลย	งั้นวันนี้		ลองเข้าตลาดไปหาปลาทูสดจี๋	จนตัวออกเหลือบสีน้ำเงินสดใสมาสักกิโลนึง	..

ช่วงนี้ใครไม่หาปลาทูมากินกันแล้วก็นับว่าพลาดโอกาสทองไปเลยทีเดียว

เพราะเป็นช่วงที่ปลาทูจะมีเนื้อละเอียดและมันอร่อยมาก

เอ้า..มาเข้าครัวทำ	ปลาทูสดต้มหวาน	กันดีกว่า

 ปลาทูสดต้มหวานนั้น เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะเคี่ยวจนน้ำต้มหวานซึมซับเข้าไปจับทุกอณูของเนื้อปลา สูตรที่จะให้นี้เป็น

สูตรพื้นบ้านของเมืองเพชรแท้ ๆ ได้มาจาก อาจารย์เชื้อทอง ปุกหุต ที่เป็นคนเมืองเพชรแท้ ๆ ผู้เขียนเคยได้รับประทาน อร่อยจนลืมไม่ลง

เลยทีเดียว

	 เครื่องปรุงที่เตรียมก็จะต้องมีปลาทูสด	 1	 กิโลกรัม	 น้ำตาลปึกเมืองเพชร	 1	 ถ้วยตวง	 ซีอิ๊วขาว	 3	 ช้อนโต๊ะ	 ซอส	 2	 ช้อนโต๊ะ		

น้ำปลาครึ่งถ้วยตวง		ซีอิ๊วดำหวาน	1	ช้อนชา		อ้อย	1	ท่อน		

 อย่าลืม 3 เกลอ คือ กระเทียม พริกไทย รากผักชี สัก 2 ช้อนโต๊ะ

	 จากนั้น	นำปลาทูมาคลี่ฉีกข้างแก้ม	ควักไส้	ล้างน้ำให้สะอาด	ตัดหัวปลาทูยัดท้อง	ตัวปลาจะตึงพุงจะป่องน่ากิน	เอาปลาพักไว้

	 ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้กับน้ำมันให้หอม	ใส่ทุกอย่างลงไป	เคี่ยวจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม

 ชิมให้รสจัดจ้าน เพราะเดี๋ยวต้องเติมน้ำลงไปอีก

	 ผ่าอ้อยวางเรียงที่ก้นหม้อ	เอาปลาทูวางซ้อนสลับไปมา	เทน้ำปรุงลงบนตัวปลา	ยกขึ้นตั้งไฟ	เติมน้ำให้ท่วมตัวปลา	เคี่ยวไฟรุม	ๆ	สัก	

1	ชั่วโมง

ตอนนี้ละปลาทูต้มหวานจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งยั่วใจไปทั่วบ้าน

ปลาทูต้มหวานนี้เก็บไว้รับประทานได้นานวัน

บางคนเคี่ยวไว้นานจนก้างปลาเปื่อยยุ่ยเคี้ยวได้หมดก็มี

ถ้าจะให้รสจัดยิ่งขึ้นจะเติมน้ำส้มมะขาม  หรือน้ำมะกรูดลงไปก็ได้

เวลาจะรับประทาน		ก็ซอยหัวหอมแดง		พริกขี้หนูสดหั่นโรย

บีบมะนาวอีกจิ๊ด	...

โอ๊ย	...อีทีนี้..	ใครจะมาเรียกไปไหน

ไป๊ไม่เลย	...	จริง	จริ๊งงงง!!
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แร้งดำหิมาลัย
ข่าวจาก ชมรมดูนก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แร้งดำหิมาลัย	 :	 (อังกฤษ:	 Black	 Vulture,	 European	 Black	

Vulture,	Cinereous	Vulture,	ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Aegypius mo-

nachus )	 เป็นนกจำพวกอีแร้งขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง	 เป็นนกเพียง	

ชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล	Aegypius

	 จากการที่ชมรมดูนกได้เชิญชวนผู้ที่สนใจกิจกรรมดูนกอินทรีย์ของดีเมืองเพชร	ณ	บริเวณทุ่งนา	ตำบลหนองปลาไหล	ระหว่างเดือน

ธันวาคม	2553	–	มกราคม	2554		ซึ่งมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่	15	มกราคม	2554	

	 ชมรมดูนกนำนักศึกษาของชมรมร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด	 ในวันที่	 4	 มกราคมที่ผ่านมาได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดูนกอินทรีย์			

และได้พบกับแร้งดำหิมาลัย	ซึ่งปัจจุบันเป็นนกที่หายาก	และมีรายละเอียดเกี่ยวกับ	แร้งดำหิมาลัย	พอสังเขป	ดังนี้

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
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ลักษณะ
	 ขนาดลำตัวยาวประมาณ	102	-	104	เซนติเมตร	ความยาวปีกจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเกือบ	3	เมตร	น้ำหนักหนักได้ถึง	7-12.5	

กิโลกรัม	ถือเป็นนกแร้งที่ใหญ่ที่สุดที่พบได้ในทวีปเอเชีย	ตัวผู้และตัวมีลักษณะเหมือนกัน	ทั่วตัวมีขนสีดำ	ตรงบริเวณหัวถึงคอมีขนน้อยหรือ

แทบจะไม่มีเลย	บริเวณรอบ	ๆ	คอมีขนขึ้นฟูคล้ายพวงมาลัย	นิ้วสีออกขาว	ตัวที่ยังไม่โตเต็มวัยมีลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลอ่อนกว่า

 

การกระจายพันธุ์
	 ไม่ใช่นกประจำถิ่นของไทย	 นอกจากอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีเท่านั้น	 มีการกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรปจนถึง	

ไซบีเรีย	จีน	และอินเดีย

 

พฤติกรรมและการขยายพันธุ์
	 ชอบอยู่ในที่โล่งและชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่	ชอบบินร่อนเป็นวงกลมในอากาศ	หากินในเวลากลางวัน	มีฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือน

มีนาคม-เมษายน	ทำรังตามยอดไม้สูง	ๆ	แถบภูเขา	รังมีขนาดใหญ่	ทำด้วยกิ่งไม้	วางไข่ครั้งละ	1	ฟอง	แต่ไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ใน

ประเทศไทย	กินอาหารจำพวกซากสัตว์ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างพวกกวางหรือแอนทีโลป	ในบางครั้งอาจจับสัตว์เลื้อยคลานหรือ

แมลงกินด้วยก็ได้

สถานภาพปัจจุบัน
	 เป็นนกอพยพมาประเทศไทยช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์		หายากและมีปริมาณน้อยมาก		เคยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้	

จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พุทธศักราช	2535

 กลางปี พ.ศ. 2550 มีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนว่า มีแร้งดำหิมาลัยตัวหนึ่งอายุ 1 ขวบ ได้รับบาดเจ็บตกลงมาขณะอพยพมาจากประเทศจีน
หน่วยงานอนุรักษ์ของไทยได้พยาบาลและฟื้นฟูสภาพ โดยตั้งชื่อให้ว่า “อนาคิน” แต่เมื่อได้ปล่อยไปแล้วโดยติดอุปกรณ์ติดตามดาวเทียมด้วย ปรากฏว่า 
อนาคินถูกยิงตกจนตายที่รัฐฉาน  ประเทศพม่า[1]

**	ภาพของแร้งดำหิมาลัยที่พบ	ณ	บริเวณทุ่งนา	ต.หนองปลาไหล
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ผลการอบรมครูประจำการ
ที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	ดำเนินโครงการอบรมครูประจำการท่ีสอนไม่ตรง

วุฒิ/วิชาเอก	ใน	3	กลุ่มสาระการเรียนรู้	คือ	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับมอบหมายให้

ดำเนินการอบรมแก่ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	ราชบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	จำนวน	128	คน

 ในการอบรมครั้งนี้  แบ่งเป็น 3 ระยะ

 ระยะที่ 1	เป็นการพัฒนาความรู้	ทักษะ	กระบวนการ	การผลิตสื่อและการใช้สื่อกิจกรรมการเรียนการสอน	การพัฒนาผู้เรียน	การ

วัดผลและการประเมินผล	จัดการอบรมในวันที่	1-3,	7-9,	13-18	ธันวาคม	2553		รวม	12	วัน	72	ชั่วโมง

 ระยะที่ 2		เป็นการปฏิบัติการทดลองสอน	ณ	โรงเรียนที่ผู้เข้ารับการอบรมสังกัด		ทดลองสอนในวันที่	20-24	ธันวาคม	2553		รวม	

5	วัน	30	ชั่วโมง

 ระยะที่ 3		การนำเสนอผลการปฏิบัติการทดลองสอน		สรุปและประเมินผล		นำเสนอผลงานมนวันที่	27-29	ธันวาคม	2553		รวม	

3	วัน	18	ชั่วโมง

	 การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	คณะกรรมการจากเขต

พื้นที่การศึกษา	เขต	1		และเขต	2		ของจังหวัดเพชรบุรี	ราชบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	ผู้บริหารโรงเรียน	สาขาวิชา	คณะและสำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

 ผลการอบรมมีครูเข้ารับการอบรมทั้ง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผ่านการอบรม  ดังนี้

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ผ่านการอบรม 46 คน

 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผ่านการอบรม 37 คน

 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผ่านการอบรม  45 คน

	 หลังจากที่ประธานในพิธี	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดี	ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมแล้ว		ยังได้มอบวุฒิบัตรให้แก่

ครูที่มีผลงานในการนำเสนอดีเด่น		จำนวน	7	คน		ดังนี้
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

	 1.	นางสายชล		สายน้ำผึ้ง		โรงเรียนวัดถ้ำรงค์		

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	2	

	 2.	นางพิสมัย		กรีธาธร		โรงเรียนพระพุทธบาท

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	2

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

	 1.	นางบุญเรียม		จันทร์ชูกลิ่น		โรงเรียนบ้านตำหรุ

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์		เขต	2

	 2.	นางนกแก้ว		นวลละออง		โรงเรียนบ้านดอนกลาง

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์		เขต	2

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 1.	นายบุญเจิด		สุสุทธิ		โรงเรียนธนาคารออมสิน

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์		เขต	1

	 2.	นางกรรนิการ์		ระหว่างบ้าน		โรงเรียนบ้านบางแก้ว

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี		เขต	1

	 3.	นายยุทธนา		ชาลี		โรงเรียนบ้านเบิกไพร

	 			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี		เขต	1

	 และได้ให้โอวาทแก่ครูที่ผ่านการอบรมทุกท่านว่า	“ครูเป็นผู้สอน		เป็นผู้ให้และเป็นผู้สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่		ที่สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี		

คนเก่ง		แต่ปัญหาของครู	คือ	ภาระงานมาก		สอนหลากหลายวิชาและบางทีจำเป็นต้องสอนในรายวิชาที่ไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอกที่เรียนมา		

ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากขึ้น		และต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

	 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ร่วมกับ		สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน		ได้ดำเนินการอบรมให้แก่ครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ/

วิชาเอก		เพื่อเป็นการหาแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้	หาสื่อ	และนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสอน		โดยเฉพาะในการอบรมครั้งนี้

ทั้ง	3	กระบวนการ	คือ	ภาคทฤษฎี		ภาคปฏิบัติ		และการนำเสนอผลงาน	ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกัน	จึงนับว่าเป็น

ประโยชน์ยิ่งต่อครูที่ได้มาพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ซึ่งผลประโยชน์จะตกมาที่นักเรียน	ที่จะนำความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการอบรม

ครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลดีแก่ตัวครู		นักเรียน		และโรงเรียนต่อไป

	 ขอขอบคุณคณะวิทยากร		ศึกษานิเทศก์		เขตพื้นที่ฯ	และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง		จนการจัดการอบรม

ครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

	 ขอให้ทุกท่านมีความสุข	ความก้าวหน้า	และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ”

	 ในโอกาสน้ี	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ขอขอบคุณทุกท่าน	และทุกหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินกิจกรรม	จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี




