


2

ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้ คํ้าชูสังคม ”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้
 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้น
 พัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว
 อาหาร และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ ส่งเสริมทำนุบำรุง
 ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คอลัมน์ หน้า
สารจากอธิการบดี :
กรมศิลปากร  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจ ในโอกาส 100 ปี กรมศิลปากร .............................. 3

Inside Stories :
โครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 อำเภอ  ................................................................ 4

PR มาแล้วจ้า ......................................................................................................... 6
What’s going on? : ........................................................................................... 9

People Focus :
ทิศทางแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี .................................................. 10

เล่าขานสานต่อ ถักทอเรื่องราว :
ร้อยเคียวเกี่ยวรวง  ชาวนาวิชาการ .......................................................................... 12

รอบรู้วิชาการ :
กฎหมายที่ควรรู้ “ราคาชีวิต” .................................................................................... 14

International Affairs News ............................................................................... 15
แผงหนังสือ .......................................................................................................... 16
เจ๊าะแจ๊ะ ................................................................................................................... 17

Tourism Corner :
สุภาพบุรุษล้อเล็กบ้านหัวโค้ง ..................................................................................... 18

Open stage :
“พระราชวังพญาไท” หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การโรงแรมไทย ................................. 19

สารบัญ
C   O   N   T   E   N   T

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี 
คณะท่ีปรึกษา : ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม  รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดี
บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
บรรณาธิการ : รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำ  ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น  ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  ผศ.อรพินทร์ เชียงปิ๋ว  อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์  นางอัญธิกา ถาวรเวช
นายเสรี ถาวรเวช  นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์  นายอิทธิกร ชำนาญอักษร  ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ออกแบบและพิมพ์ที่ : เพชรบุรีออฟเซ็ท 39 ถ.รอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-413192, 081-9815929 www.phetchaburioffset.com

สารจากอธิการบดี



3

กรมศิลปากร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจ ในโอกาส 100 ปี กรมศิลปากร

สารจากอธิการบดี

	 ที่หอประชุมภูมิแผ่นดิน	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรี	นางโสมสุดา	ลียะวณิช	อธิบดีกรมศิลปากร	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแบ่งปัน

ความรู้	สู่ความเข้าใจ	ในโอกาส	100	ปี	กรมศิลปากร	โดยมี		นางสาวนารีรัตน์		ปรีชาพีชคุปต์		

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่	๑	ราชบุรี		ผศ.ดร.นิวัต		กลิ่นงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ								

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	กล่าวว่า		“กรมศิลปากร	เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ

ท่ีดูแลด้านศิลปกรรม	โบราณวัตถุ	รวมท้ังเอกสาร	ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิงสำคัญ	ถ้าในยุคแห่งชาติพันธ์ุ	

ศิลปกรรม	ศิลปะ	ของตนเองนั้น	อาจจะนำไปสู่ความล่มสลายได้	เพราะฉะนั้นการที่จัดโครงการ

อบรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในการดูแลรักษาโบราณวัตถุ	คือข้ันตอนท่ีหน่ึง	ในวันน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นอย่างย่ิง	ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

มีภารกิจนอกเหนือจากการจัดการศึกษา	คือการค้นคว้าวิจัยทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมที่จะ

ร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป”

	 นางโสมสุดา	ลียะวณิช	อธิบดีกรมศิลปากร	ประธานในพิธีเปิด	กล่าวว่า	“มรดกศิลปะและวัฒนธรรม	หมายถึง	สิ่งที่บรรพชนได้

สร้างสรรค์อย่างประณีตด้วยฝีมือ	เพื่อประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางจิตใจ	เป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้	ภูมิปัญญา	เทคนิควิทยาการตลอดจน

คติความเชื่อของคนในแต่ละสมัย	การที่คนในรุ่นหลังจะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมแต่ละสมัยได้ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง

ศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งโครงการแบ่งปันความรู้	สู่ความเข้าใจ	ในโอกาส	100	ปี	กรมศิลปกร	เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมศิลปกรจัดขึ้น	เนื่องในโอกาส

ที่กรมศิลปกรมีอายุครบ	100	ปี	ในวันที่	21	มีนาคม	2554	โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย	อาทิ	นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่	สื่อการเรียนรู้เรื่องมรดกทางวัฒนธรรม	การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม	การจำหน่ายสินค้า

ทางวัฒนธรรมของสำนักช่างสิบหมู่	มุมบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องพระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ							

							นอกจากน้ี	ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการยังจะได้รับฟังการบรรยาย	เร่ืองการสงวนรักษาโบราณวัตถุ	โบราณวัตถุ	และเอกสารโบราณ	เร่ืองมรดก

ของชาติ	มรดกของเรา	รวมทั้งชมการแสดงระบำไก่	ระบำพรหมาสตร์	การแสดงโขนจิ๋ว	ตอนนารายณ์ปราบนนทก

และละครนอก	เรื่องแก้วหน้าม้า	ตอนถวายลูก	โดยศิลปินของสำนักการสังคีต	กรมศิลปากร

	 ในส่วนของเยาวชนจริงๆ	แล้วเขาก็ภูมิใจ	แต่บางครั้งในการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีสื่อสารสมัย

ใหม่	มีข่าวสารที่ไร้พรมแดน	ก็จะไปสนใจในด้านคอมพิวเตอร์	เล่นเกมส์	อาจจะทำให้ละเลย	หรือไม่สนใจ	ในเรื่อง

ของศิลปวัฒนธรรมไปบ้าง	แต่ก็คิดว่าหากเรามีกิจกรรมแบบนี้ลงในชุมชน	หรือในราชการส่วนกลาง	นักศึกษา	

นักเรียน	วัยรุ่น	ที่สนใจเขาก็จะเข้ามาฟัง	ในการครบรอบ	100	ปี	กรมศิลปกรคิดว่า	“จะนำสิ่งดีๆ เหล่านี้ไปกระตุ้น

ไปปลุกความรู้สึกที่อยู่ลึกๆ ให้เยาวชนไทยได้รู้สึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง”



4

กรกรต  เจริญผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 โครงการบริการวิชาการ
     1 คณะ 1 อำเภอ
	 จากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายให้แต่ละคณะ	บริการวิชาการให้แก่ท้องถ่ิน	โดยให้รับผิดชอบ	1	คณะ	1	อำเภอ	ในเขต

จังหวัดเพชรบุรี	โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผิดชอบเขตอำเภอบ้านลาด	และได้ทำการสำรวจความต้องการโดยส่งแบบสำรวจไปยัง

หน่วยงานต่างๆ	ในเขตอำเภอบ้านลาดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ	ภาคเอกชน	วัด	โรงเรียน	สถานีอนามัย	องค์การบริหารส่วนตำบล	ชุมชน

ต่างๆ	ได้สรุปโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชน		มีดังต่อไปนี้

1. ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนในโรงเรียนในอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	และที่อยู่ห่างไกลให้มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์และไซเบอร์ให้สามารถไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจำวัน

	 เพื่อถ่ายทอดเจตคติและวัฒนธรรมการทำงานด้านคอมพิวเตอร์และไซเบอร์แก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกลเพื่อประโยชน์ในการเลือกเรียน

ต่อระดับสูงขึ้นต่อไป

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตรรกะการเขียนโปรแกรมด้วยลอจิกบล็อก
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู	หรือนักเรียนในโรงเรียนในอำเภอบ้านลาด	และอำเภอใกล้เคียง	จังหวัดเพชรบุรี	ได้มีความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับตรรกะการเขียนโปรแกรม

	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ให้แก่สังคมได้ใช้ประโยชน์

	 เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลักสูตร CCNA (Cisco Certified Network Associate)
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้ดูแลเครือข่ายในหน่วยงานทางคอมพิวเตอร์	ครูในโรงเรียนต่างๆ	ในอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี

ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติการทางอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสอบหลักสูตร	CCNA	ได้จำนวน	30	คน

4. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและออกแบบสไลด์ให้สวยงามแบบมืออาชีพด้วยโปรแกรมการนำเสนอไมโครซอฟต์ (Microsoft PowerPoint)
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครู	อาจารย์	พนักงานของรัฐและบุคลากรทั่วไปในอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	ให้มีทักษะในการ

สร้างและออกแบบสไลด์ในการนำเสนอผลงานให้สวยงามและน่าสนใจ

	 เพ่ือฝึกอบรมครู	อาจารย์	พนักงานของรัฐและบุคลากรท่ัวไปในอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	ให้สามารถนำเสนอภาพน่ิงในรูปแบบ

ต่างๆ	เช่น	ภาพแผนผังองค์กร	ตารางกราฟิก	ตัวหนังสือ	กราฟิกภาพวาดและโลโก้	เครื่องหมายอื่นๆ	ได้อย่างมืออาชีพได้
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี

	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอมรมนำความรู้ไปจัดทำฐานข้อมูลในหน่วยงานที่สังกัดอยู่

6. ฝึกอบรมตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการให้กับครู	อาจารย์	นักวิชาการ	โรงเรียนบ้านลาด	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	

	 เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

	 เพื่อบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน

	 เพื่อส่งเสริมให้ครู	อาจารย์	นักวิชาการ	โรงเรียนบ้านลาด	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	มีการใช้เวลาว่างได้อย่างเหมาะสม	เป็น

เกราะป้องกันยาเสพติดและอบายมุข

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล	(อบต.)	อำเภอบ้านลาด			

จังหวัดเพชรบุรี	(จำนวน	30	คน)	

8. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการเข้าถึง การเผยแพร่ ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการเข้าถึง	การเผยแพร่	ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน	ครูหรือชาวบ้านในเขตอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี

9. การพัฒนาบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถม		และมัธยมศึกษาในอำเภอบ้านลาด		จังหวัดเพชรบุรี		ให้มีความรู้

ความสามารถ	ในการสร้างบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

10. การพัฒนาฐานข้อมูลแบบทดสอบทางการศึกษา
	 เพื่อพัฒนาครู	หรืออาจารย์ผู้สอนในอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลแบบทดสอบ

ด้วยคอมพิวเตอร์

	 เพื่อประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด

11. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสือฉลาด (intelligent book) สำหรับครูผู้สอน
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมการออกแบบและผลิตหนังสือฉลาดให้แก่ครูผู้สอนในอำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	ให้สามารถนำ

ทักษะไปผลิตหนังสือเรียนของนักเรียนที่สอน

 ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนแล้วเสร็จ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านลาด รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความรู้ต่างๆ และประสบการณ์โดยเฉพาะความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง  



	 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โดย	ผศ.อุบล	สมทรง	คณบดี
ผศ.วรรณา	กอวัฒนาวรานนท์		ผศ.นันท์นภัส		สุวรรณสินธุ์		ดร.ศิริวรรณ	แดงฉ่ำ	และ
อาจารย์ทิพย์สุดา	ชงัดเวช	นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	ศึกษาดูงานด้านระบบเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืชต่างๆ	เช่น	ผักปลอดสารพิษ	เห็ดและการแปรรูป	ไม้ผล	ไม้ดอก
ไม้ประดับ	สมุนไพรและพืชไร่เศรษฐกิจ	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	อันเนื่องมา
จากพระราชดำริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	สวนลุงไกร	วังน้ำเขียวฟาร์ม	(ฟาร์มเห็ด)	สถานีวิจัย
ปากช่อง	ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ	(ไร่สุวรรณ)	จังหวัดนครราชสีมา	ตลอดจน
การแวะชมงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ	วังน้ำเขียว	ฟลอร่า	แฟนตาเซีย	และงานเบญจมาศ
บานในม่านหมอก	อำเภอวังน้ำเขียว	จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างวันท่ี	20-22	มกราคม	2554

	 ฝา่ยกจิการนกัศกึษา		คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี		มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี		
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกต์ใช้การประกันคุณภาพในการเรียนและชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2554	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ดร.ศรีงามลักษณ์	คำทอง	และ
ดร.ปัทมาพร	ยอดสันติ	เป็นวิทยากร	ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชั้นปีที่	
1-3	เข้ารับการอบรม	จำนวน	80	คน	การอบรมในครั้งนี้	นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในด้านต่างๆ	เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและ
ชีวิตประจำวัน			

	 อาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง	ประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว	นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่	2	แขนงธุรกิจการท่องเที่ยว	และแขนงธุรกิจโรงแรม			
ศึกษาดูงาน		ณ	พระราชวังพญาไท		กรุงเทพมหานคร		เมื่อวันที่	29	มกราคม	2554
ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ถือเป็นพระราชวังที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การโรงแรมและ
การบริการของไทย	เน่ืองจากคร้ังหน่ึงเคยเป็นโรงแรมหรูหราท่ีได้รับการยกย่องว่ายอดเย่ียม
ที่สุดในเอเชีย	(ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในบทความ	“พระราชวังพญาไท”	หน้าหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์การโรงแรมไทย)	
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานวังน้ำเขียว 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี	2	คณะวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชาในหัวข้อ	“ความเป็นคน...ความเป็นครู”	เม่ือวันท่ี	26
มกราคม	2554	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังประมาณ
150	คน	มีอาจารย์	ดร.ปัทมาพร	ยอดสันติ	กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม		
และมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี	ไทรทอง	เป็นประธานเปิดการอบรม	โดยมีท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย	ขำปรางค์	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	ในการอบรมครั้งนี้
ท่านวิทยากรได้นำเอาประสบการณ์ท่ีสะสมมากว่า	40	ปี	ในการทำงานด้านการสอนท่ีเป็น
ประโยชน์มาแนะนำและสร้างทัศนคติท่ีดี	กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประกอบ
วิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	ในการใช้ชีวิตประจำวัน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรม “ ความเป็นคน ความเป็นครู ”

ศึกษาดูงาน วังพญาไท



	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ได้รับเชิญ

จากคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ	“การเก็บ

ข้อมูลคติชนในภาคสนาม”	แก่นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการสยามภาษาไทย	จำนวน

19	คน	เมื่อวันศุกร์ที่	18	กุมภาพันธ์	2554	ณ	จังหวัดราชบุรี	พร้อมกันนี้ได้นำนักศึกษา

กลุ่มดังกล่าวลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีวัดเกาะ	วัดใหญ่สุวรรณาราม	วัดมหาธาตุวรวิหาร

หมู่บ้านละหานใหญ่		และหมู่บ้านหนองศาลา		ในระหว่างวันที่	18	–	19	กุมภาพันธ์	2554		

อีกด้วย

	 นักศึกษาจีน	ห้อง	52000-01/6	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ที่ศึกษาวิชาสัมมนาภาษาไทย		โดยมี	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รพีพรรณ	เทียมเดช	เป็นอาจารย์ประจำวิชา	ซ่ึงนักศึกษาจัดกิจกรรม

บรรยายพิเศษ	เรื่องเทคนิคการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้า	เมื่อวันพุธที่	9	กุมภาพันธ์

พ.ศ.	2554	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร	3	ท่าน	ได้แก่	นายกรัณย์	สุทธารมณ์	ผู้จัดการโรงแรม

รอยัลไดมอน		นายจักรกฤษณ์	เวศย์วรุตม์		ผู้จัดการศูนย์โตโยต้า	จังหวัดเพชรบุรี

นายเชลล์	ชโยวรรณ	ผู้จัดการ	เจ	พี	ซี	คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็มเปรม

	 ฝ่ายวิชาการ	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดย	 ผศ.ดร.สริตา	 บัวเขียว	

และคณะกรรมการ	ได้จัดโครงการอบรม	การเขียนรายงานการประเมินตนเอง	ให้แก่

คณาจารย์	ตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา	ในคณะฯ	และหน่วยงานต่างๆ	ที่สนใจ

เข้าร่วมอบรม	ในวันที่	16	–	17	กุมภาพันธ์	2554	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.สุทัศน์		

นาคจั่น	คณบดี	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม		วิทยากร	โดย	อาจารย์สุรวี	ศุนาลัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	โดยมี

วัตถุประสงค์				

	 1.	เพื่อให้การจัดทำ	SAR	สาขาวิชา		และคณะฯ		เรียบร้อย	ถูกต้อง	สมบูรณ์

	 2.	เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

	 3.	เพ่ือให้บุคลากร	นักศึกษา	มีความรู้	ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ	การศึกษา

	 4.	เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ

	 ผลการอบรมเป็นที่น่าพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		
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อาจารย์ภาษาไทยเป็นวิทยากร

เทคนิคการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้า

อบรม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชา 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 ผู้เข้าฟังการบรรยายมีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยนักศึกษาจีน	

นักศึกษาไทย	จำนวน	200	คน

	 การสัมมนาในครั้งนี้	สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง		และประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าต่อไป
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	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร	เหมียดไธสง	จัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตรรกะการเขียนโปรแกรมด้วยลอจิกบล็อก	ให้แก่

คณาจารย์	และนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	เม่ือวันท่ี	15-17	กุมภาพันธ์	2554

ณ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด		โครงการนี้เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ลอจิกบล็อกเพื่อเรียนรู้ตรรกะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

	 ผลการอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และผู้เข้าอบรมมีความสนุกสนานใน

การใช้ลอจิกบล็อก

	 สาขาวิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		นำโดย

ดร.บุญสนอง	ช่วยแก้ว		อาจารย์คงฤทธิ์	ติณะรัตน์		อาจารย์มณีรัตน์	ไกรพิบูลย์		และ

อาจารย์สุพิตา	พูลสมบัติ	นำนักศึกษาหลักสูตร	วท.บ.	และ	คบ.	ชีววิทยา	จำนวน	50	คน

ศึกษาดูงาน	เมื่อวันพุธที่	16	กุมภาพันธ์	2554	ณ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	และบริษัท	เอเช่ียนฟีด	จำกัด	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี			

	 การศึกษาดูงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	นักศึกษามีความเข้าใจในระบบ

การเลี้ยงโคนม	ตลอดจนมีโอกาสดูงานในส่วนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน	และ

ดูการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์	(ปลูกพืชไม่ใช้ดิน)	พืชปลอดสารพิษซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่

วิทยาลัยเกษตรผลิตส่งขายโรงแรม	และซูเปอร์มาเก็ต	ในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์	ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก	คุณอำนาจ

อุนนะนันทน์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเชี่ยน	ฟีด	จำกัด	เป็นวิทยากร	นำนักศึกษาเข้าชมในส่วนห้องควบคุมคุณภาพ	ห้องปฏิบัติการ

และภายในโรงบรรจุอาหารเลี้ยงกุ้ง	ความรู้ต่าง	ๆ	ที่ได้รับ	ทำให้นักศึกษา	คณาจารย์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	และ

การทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคตได้	

	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดโครงการอบรมตรรกะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี	โดยดำเนินงานตามภารกิจที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ในวันท่ี	1-3	มีนาคม	2554	ณ	โรงเรียน

บ้านลาดวิทยา	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	

	 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	ดร.จารึก	ชูกิตติกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กล่าวรายงานการจัดโครงการ	รวมท้ังผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมพิธี	อาทิ	นายมงคล	ชูวงษ์วัฒนะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ตรรกะการเขียนโปรแกรมด้วยลอจิกบล็อก

โครงการฝึกอบรมตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี

ชีววิทยา ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด	คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	นอกจากน้ียังมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม	ได้แก่	ครู	อาจารย์	นักวิชาการ

นักศึกษา	ศิษย์เก่า	และผู้สนใจ	รับการถ่ายทอดการปั้นหัวสัตว์ด้วยกระดาษ	จากนายอรุณ	ชื่นอารมณ์	ช่างปั้นหัวสัตว์ด้วยกระดาษของ

เมืองเพชรบุรี	เป็นวิทยากร	ร่วมกับอาจารย์จีรนันท์	อังคตรีรัตน์	และอาจารย์ปณิธิ	แก้วสวัสดิ์	พร้อมกับตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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วันที่	26	-	27	มีนาคม	2554	ณ	อาคารคหกรรมศาสตร์

โดยจัดอบรมให้กับครูในโรงเรียนต่างๆ	และบุคคลที่สนใจ

<<ไม่เสียค่าใช้จ่าย>>

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน	รับจำนวนจำกัด	(30	ท่าน)	

สมัครได้ที่	สาขาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โทร.	032-493266,	086-1659949

e-mail.	p_12022521@hotmail.com		

อ.ณปภา	หอมหวล		ผู้รับผิดชอบโครงการ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมไทยและขนมไทยใส่ไอเดีย

วันที่	26	มีนาคม	2554

08.30	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน

09.00	–	10.30	น.	 อบรมเกีย่วกบัหลกัการจดัอาหารและขนมใสไ่อเดยี		

	 	 	 โดย	อ.ณปภา	หอมหวล

10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45	–	12.00	น.	 ปฏิบัติการทำซูชิข้าวยำ	โดย	อ.ณปภา	หอมหวล

12.00	–	13.00	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00	–	14.30	น.	 ปฏิบัติการทำเค้กลูกตาลอ่อน

	 	 	 โดย	อ.ณปภา	หอมหวล

14.30	–	14.45	น.		 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45	–	17.00	น.		 ปฏิบัติการทำเต้าฮวยฟรุตสลัด

	 	 	 โดย	อ.ณปภา	หอมหวล

	 	 	 สรุปผลงานที่ได้	และตอบข้อซักถาม

วันที่	27	มีนาคม	2554

08.30	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน

09.00	–	10.30	น.	 ปฏิบัติการอาหารใส่ไอเดีย

	 	 	 จาก	Executive	Sous	Chef	กัญญารัตน์	ถนอมแสง

	 	 	 (โรงแรมชีวาศรม	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อ.	หัวหิน)

10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45	–	12.00	น.	 ปฏิบัติการทำอาหารใส่ไอเดีย

	 	 	 จาก	Executive	Sous	Chef	กัญญารัตน์	ถนอมแสง

12.00	–	13.00	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00	–	14.30	น.	 ปฏิบัติการอาหารใส่ไอเดีย

	 	 	 จาก	Executive	Sous	Chef	กัญญารัตน์	ถนอมแสง

14.30	–	14.45	น.		 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45	–	17.00	น.		 ปฏิบัติการทำอาหารใส่ไอเดีย

	 	 	 จาก	Executive	Sous	Chef	กัญญารัตน์	ถนอมแสง

					 	 	 สรุปผลงานที่ได้	และตอบข้อซักถาม

จัดโครงการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านอาชีพ 

เรื่องการประกอบธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร

ในงาน Thailand Asean Coffee & Tea 2011

วันศุกร์ที่	25	มีนาคม	2554	ระหว่างเวลา	07.00–17.00	น.

ณ	หอประชุมมหิศร	ธนาคารไทยพาณิชย์	สำนักงานใหญ่	

รัชโยธิน	กรุงเทพมหานคร

***	วิทยากรโดย	ผู้เชี่ยวชาญ	จากสมาคมกาแฟและชาไทย

กลุ่มเป้าหมาย	คือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

ช้ันปีท่ี	3–5	จำนวน	30	คน	และผู้ท่ีสนใจ	จำนวน	10	คน	(ฟรี)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ชั้น	M

อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์	032–493300	ต่อ	1386	โทรสาร	032-493313	

โทรศัพท์มือถือ	081	-	3532403

ระหว่างวันที่	22	–	24	มีนาคม	2554

ณ	ห้อง	1821	อาคารคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยากร	โดย	อาจารย์จรรยาพร	บุญเหลือและทีมงาน

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	50	คน	(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)		คือ	

สมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ	(UBIs	Club)	

และผู้ที่สนใจ

	 สนใจติดต่อด่วนที่	:	081	–	3532403	และ	086	-	

1572049

อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทย
และขนมไทยใส่ไอเดีย

“การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ 
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ทิศทางแพทย์แผนไทย
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 ในปัจจุบัน	ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก	ทำให้เกิดโรคต่างๆ	ตามมา	จึงต้องมีการคิดค้นหาวิธีรักษา

โรคด้วยยาชนิดต่าง	ๆ	ซ่ึงการรักษาโรคในปัจจุบัน	ยารักษาโรคบางชนิดเราไม่สามารถท่ีจะผลิตข้ึนเองได้ต้องส่ังซ้ือจากต่างประเทศ	ต้องใช้เงิน

เป็นจำนวนมาก	ดังน้ันถ้าเรามีความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน	โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง

ด้านสุขภาพและอนามัยได้	โดยใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค	การนวดเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย	การนวดฟื้นฟูสุขภาพ	การ

ใช้การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ		

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต	(สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทย)	ระดับปริญญาตรี	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา	2554	รายละเอียดจากบทสัมภาษณ์คณบดี	รศ.พินันทร์	คงคาเพชร	ดังนี้					

: มีแนวคิดอย่างไรในการเปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
	 เน่ืองจากในขณะน้ี	ประเทศไทยต้องส่ังซ้ือยารักษาโรคจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก	เพ่ือเป็นการช่วยชาติอีกทางหน่ึง	คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ	 และมหาวิทยาลัย	 จึงต้องการที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ปัญหาของชาติ	 จึงจัดตั้งสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ขึ้นมา

	 จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เราทราบว่า	เรามีตำรา	บุคลากรที่มีองค์ความรู้	ทางด้านการแพทย์แผนไทยอยู่ในชุมชนมาก

พอสมควร	และนอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของชาติที่ต้องการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

: วัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทย 

	 คือมุ่งผลิตแพทย์แผนไทย	ด้านเวชกรรม	สามารถตรวจ	วินิจฉัย	บำบัดรักษาโรคได้มากกว่า	400	โรค	ด้านเภสัชกรรม	สามารถปรุงยา

ผลิตยา	จัดจำหน่ายยา	ควบคุมสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ	ด้านการผดุงครรภ์	สามารถตรวจ	บำบัด	การดูแลมารดาและทารกในระยะต้ังครรภ์

และหลังคลอด	 ด้านการนวดไทย	 สามารถตรวจ	 วินิจฉัย	 บำบัดรักษาโรคด้วยการนวดตามศิลปะการนวดไทยและมีความรู้ทางด้านสปา		

สามารถดำเนินการธุรกิจสปา	นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้ง	4	ด้าน	หรือประกอบวิชาชีพตามที่ตนเองมีความ

เชี่ยวชาญรวมถึงการดำเนินธุรกิจทางด้านสปาได้ด้วย

	 นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังสามารถนำความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีมาตรฐานในการรักษาโรค

และเป็นสากล	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม	ที่สำคัญมีจิตสำนึกในการสืบทอด

ภูมิปัญญาไทยและมีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัย	และพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	

: มีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรสำหรับผู้สนใจ
	 รับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์	นอกจากนี้อาจจะมีการสัมภาษณ์ถึงเจตคติที่มีต่อ

การแพทย์แผนไทย	ภูมิปัญญาไทย	และการที่จะนำความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการรักษาโรคในปัจจุบัน	เนื่องจากว่าในสาขา

วิชาการแพทย์แผนไทยจะไม่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกจนเกินไปนัก	แต่ในด้านการจัดการเรียนการสอนจะมีการสอนทางด้านการ

แพทย์แผนไทยเป็นหลัก	แต่จะมีศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน	รวมถึงมีการนำศาสตร์อื่นๆ	เข้ามาเสริม

	 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี	4	ปี	มีสาขาวิชาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิทางการ

ศึกษา	คือ	พท.บ.	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต		
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: มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
	 มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่หลักสูตร	บุคลากร	สถานที่	รวมไปถึงในระยะแรกนี้จะมีการเปิดอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาและ

ผู้สนใจอีกด้วย

: ในด้านการเรียนการสอนจะเริ่มเปิดสอนเมื่อไหร่
	 เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา	2554	นี้	โดยในระยะแรกจะเปิดรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทย์หรือสายศิลป์

จำนวน	40	คน	ซึ่งในตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว	เพราะหลักสูตรผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	มีอาจารย์ประจำ

หลักสูตร	คือ	ดร.ศรีงามลักษณ์	คำทอง	ดร.อุทัย	เสริมศรี	อาจารย์ธนัฏนัณ	อนันตศิริสถาพร	อาจารย์เฉลิมขวัญ	ภุมรา	และอาจารย์กร	พงษ์เถ่ือน

	 นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา	สาธิต	วิจัยและบริการแพทย์แผนไทย	ซึ่งศูนย์นี้มีหน้าที่ที่นอกจากการศึกษาและสาธิตแล้ว

ยังมีการวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย	รวมท้ังด้านพืชสมุนไพร	ในขณะน้ีมีการเตรียมปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณหน้าอาคาร	7	และหลังศูนย์

วิทยาศาสตร์ฯ	มีการเตรียมโครงการอีกหลายโครงการ	เช่น	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยของบัณฑิตไปสู่

อาเซียน	โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์แผนไทยให้มีสมรรถนะสากล	และโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาแพทย์แผนไทย

แพทย์ทางเลือกและสุขภาพ	เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าด้านอุดมศึกษา	สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ	(Partnership)	ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

	 ในส่วนของโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา	สาธิต	วิจัยและบริการแพทย์แผนไทยนั้น	เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย	เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม	โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตตะวันตก	สืบสาน

และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน	ที่สำคัญให้บริการทางด้านสุขภาพ	ด้านเวชกรรมไทย	เภสัชกรรมไทย	การ

ผดุงครรภ์ไทย	และการนวดไทย	ทั้งในและนอกสถานที่	ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	และสังคม	โดยในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการใน

เรื่องของการจัดสถานที่	เตรียมบุคลากรรองรับในการบริการ	และคาดว่าจะเปิดให้บริการในเร็วๆ	นี้

:  สุดท้ายต้องการฝากอะไรถึงผู้อ่านบ้าง
	 สาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่เพิ่งเปิดสอนในปีการศึกษา	2554	นี้	ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจ	เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ

ได้	ดังนี้

	 1.	พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐในกระทรวงสาธารณสุข

	 2.	พนักงานองค์กรที่เปิดบริการแพทย์แผนไทยของเอกชน

	 3.	พนักงานในมูลนิธิหรือโครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

	 4.	ประกอบอาชีพอิสระทั้งในและต่างประเทศ

	 5.	เจ้าของกิจการ	เปิดโรงพยาบาล	สถานพยาบาล	คลินิก	เปิดโรงเรียนด้านการแพทย์แผนไทย	สปาเพื่อสุขภาพ

	 ขอเชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการให้บุตรหลานของท่าน	 เข้าเรียนในสาขานี้	 ติดต่อสมัครได้ที่	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		

อาคารวิทยาภิรมย์	โทร	032-493279	ทุกวันในเวลาราชการ
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

	 เม่ือวันท่ี	22	–	26	มกราคม	2548	ท่ีผ่านมาเน่ินนานพอสมควร	สมัยท่ีผู้เขียนทำหน้าท่ีผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	และเป็นผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชรด้วยนั้น

ได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

จากกลุ่มเพื่อนชาวนาทั่วประเทศ

และสถาบันต่าง	ๆ	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรา	

จัดงาน ร้อยเคียวเกี่ยวรวง ชาวนาวิชาการ ขึ้น

 แม่งานหลัก คือ กลุ่มฟ้ืนฟูเกษตรกรเมืองเพชร กลุ่มเพ่ือนชาวนา ซ่ึงเป็นแกนนำแกนหน่ึงในกลุ่มคนรักเมืองเพชร และท่านพระครู

โสภณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ

	 นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายองค์กร	เช่น	เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบุรี	กลุ่มคนรักเมืองเพชร	และอีกมากมายหลายแห่ง

 มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะร้อยเรียงความสามัคคีและความรู้หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ ครอบคลุมทั้งทางวัฒนธรรม สังคมการเมือง

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร  

มีคุณวิลิต เตชะไพบูลย์

นักธุรกิจผู้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างจริงจัง	ภายใต้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นหลักใหญ่ของงาน

	 งานจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่นาหลวง	ใกล้วัดเขาบันไดอิฐ	เดิมเป็นพื้นที่นาหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	

ซึ่งมอบให้แก่เจ้าจอมมารดาอาบและเจ้าจอมมารดาอ่อน	ต้นตระกูลบุนนาคในปัจจุบัน

 ร้อยเคียวเกี่ยวรวง
       ชาวนาวิชาการ
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ผู้คนมากันหลายหมื่นคนทีเดียว

ท่าน ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  มาเป็นประธานและร่วมร้อยเคียวเกี่ยวข้าวในทุ่งรวงทองกับชาวบ้าน

	 งานจำหลักหยวกประกอบเครื่องสดของผู้เขียน	ศิษย์	อ.ประสม	สุสุทธิ	ก็ได้มาอวดโฉม	สาธิตและใช้	เป็นโคมไฟวอมแวม	ตกแต่ง

ประดับสถานที่อย่างงดงาม																																															

เป็นที่ฮือฮาประทับใจ ของโรงแรมต่าง ๆ

ที่จะขอนำผลงานปรับประยุกต์นี้ไปจัดตกแต่งสถานที่ของตนบ้าง

ดูภาพอันงดงามของโคมไฟ จากหยวกกล้วยแล้ว

       แสนคิดถึง ท่านอาจารย์ประสม สุสุทธิ ครูช่างผู้มีฝีมือล้ำเลิศใจรอน ๆ
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“ราคาชีวิต” 
กฎหมายที่ควรรู ้

 โดย หญิงงาม 

 ข้ึนช่ือว่ามนุษย์คงไม่มีใครสามารถหลีกเล่ียงการเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ ไม่ว่าใครเม่ือถึงเวลาก็ต้องตายกันท้ังน้ัน บางคนตายไปอย่างปราศจาก
ความกังวล เพราะจัดการเรื่องราวเบื้องหลังไว้เรียบร้อยแล้ว แต่บางคนไม่ทันได้เตรียมตัว เตรียมใจ ก็ต้องมาตายก่อนเวลาอันควร เพราะความ
บกพร่องสะเพร่าของหน่วยงานบางหน่วย ท้ิงไว้แต่ความโศกเศร้าของญาติมิตร และความเดือดร้อนของครอบครัวท่ีอยู่ข้างหลัง เม่ือเกิดเหตุการณ์
แบบนี้ขึ้น ครอบครัวจะทำอะไรเพื่อชดเชยความสูญเสียได้บ้าง ลองดูตัวอย่างจากเรื่องราวต่อไปนี้
	 ผู้โชคร้ายในเรื่องนี้ชื่อ	นายขยัน

	 นายขยันมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุก	วันหนึ่งเกิดเคราะห์หามยามร้าย	นายหิน	ขับรถบรรทุกไม้ไผ่แล่นไปตามถนนในเวลาพลบค่ำ

จนกระทั่งถึงบริเวณสะพานข้ามห้วยซึ่งมีทางกลับรถใกล้สะพาน	แต่ด้วยความบกพร่องในการสร้างทาง	ทำให้บริเวณทางโค้งกลับรถดังกล่าว

ไม่มีแสงสว่าง	ไม่มีเคร่ืองหมายแสดงทางส้ินมุด	ท้ังยังไม่มีกำแพงก้ันหรือเคร่ืองกีดขวางไว้ให้ผู้ขับข่ีรถมองเห็นในระยะพอสมควรว่าไม่สามารถ

ขับรถตรงไปได้	ทางข้างหน้ามืดมิดแบบนี้ทำให้	นายขยัน	ขับรถตกถนนลงไปในห้วย	นายขยันคนบุญน้อยสิ้นใจทันที	รถบรรทุกคู่ใจเสียหาย

กลายเป็นซาก	ภรรยาและลูกของ	นายขยัน	พร้อมท้ังเจ้าของรถบรรทุกคันเกิดเหตุจึงได้มีหนังสือเรียกร้องให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินกว่า	3	ล้านบาท	แต่กรมทางหลวงได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการชดใช้เงินดังกล่าว	ครอบครัวของนายขยัน

และเจ้าของรถยนต์จึงได้นำคดีมาฟ้องศาลปกครอง	ขอให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม	ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตน		

	 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า	คดีนี้เป็นกรณีที่ครอบครัวของ	นายขยันและเจ้าของรถบรรทุกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรม

ทางหลวงและกระทรวงคมนาคม	ในการทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ	ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภาย

ใน	1	ปี	นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	แต่ไม่เกิน	10	ปี	นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี	ในคดีนี้ครอบครัวของ	นายขยันและ

เจ้าของรถได้ทราบการแจ้งปฏิเสธชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมทางหลวง	 เมื่อวันที่	 16	กันยายน	2545	ถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่รู้หรือ	

ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	เมื่อครอบครัวของนายขยันและเจ้าของรถยนต์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	ในวันที่	9	ธันวาคม	2545	จึงเป็นการ	

ยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี	ศาลปกครองจึงรับคดีนี้ไว้พิจารณา

 เร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้กระทำการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังเพราะแค่ประมาทเพียงน้อยนิด อาจหมาย
ถึงหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไป และอีกหลายชีวิตที่ต้องอยู่โดยไร้เสาหลัก เหมือนดังเช่นครอบครัวนายขยัน ก็เป็นได้ 
(เทียบเคียง : คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 64/2543)

ขั้นตอนการคัดเลือก	:
1.)	รอบคัดเลือก	:	ดูจากผลการเรียน	และเอกสารอื่นๆ	ของผู้สมัคร	แล้วคัดเลือกผู้ที่มีผลคะแนนดีเด่น
2.)	รอบสัมภาษณ์	:	สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก	ส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3.)	การคัดเลือกรอบสุดท้ายจะพิจารณาผู้ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี	โท	เอก	ก่อน	โดยไม่มีการสมัครขอเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน
อื่นๆ
1.)	หากมีข้อสงสัยใดๆ	กรุณายึดตามระเบียบการในการสมัครทุนนี้เป็นหลัก	สำหรับข้อกำหนดอื่นๆ	เกี่ยวกับทุนการศึกษา	สามารถพิจารณาได้จาก
สาระสำคัญของการสมัครทุน
2.)	ใบสมัครกรุณากดที่ดาวน์โหลดเอกสาร	(ด้านล่าง)
3.)	ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา	จะต้องนำหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจำประเทศไทย	มายื่นก่อนวันที่	30	มิถุนายน	ศกนี้
4.)	หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์	02-670-0200	ต่อ	326
5.)	ผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษานี้จะต้องดำเนินการยื่นสมัครขอเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยในไต้หวันโดยตรง
http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=184163&ctNode=1796&mp=232
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	 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจำประเทศไทย	มีนโยบายดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี	2554	โดยระบุสาระ
สำคัญตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาไว้ในระเบียบการด้านล่างนี้	จำนวน 11 ทุน
ค่าสวัสดิการ	:	ผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะได้รับทุน	25,000	ดอลล่าร์ไต้หวันต่อเดือน	เป็นเวลาทั้งสิ้น	4	ปี	ระดับปริญญาโทและ
เอกจะได้รับทุน	 30,000	 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อเดือน	 เป็นเวลาทั้งสิ้น	 2	 ปีและ	 3	 ปีตามลำดับ	 ซึ่งจำนวนเงินข้างต้นจะรวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	
ค่าเล่าเรียน	ค่าอาหารและที่พัก	ค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แล้ว
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน	จะได้รับทุน	25,000	ดอลล่าร์ไต้หวันต่อเดือน	เป็นเวลาทั้งสิ้น	1	ปี
ระยะเวลารับสมัคร :	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2554	ถึง	31	มีนาคม	2554	(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
สถานที่รับสมัคร	:	ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์	http://www.taiwanembassy.org/th	กรุณากรอกใบสมัครให้
ครบถ้วน	แล้วพิมพ์ออกมา	ลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย	แล้วส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมาที่	:	ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา	สำนักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป	ประจำประเทศไทย	ชั้น	20	อาคาร	Empire	Tower	195	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
ระยะเวลาการรับทุน	:	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายนของทุกปี	จนถึง	31	สิงหาคมของปีถัดไป	ผู้ที่ได้รับทุนต้องดำเนินการขอรับทุนในระยะเวลาที่กำหนด	
และต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยตรงตามเวลา	 หากผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาที่ไต้หวันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว	
จะต้องสละสิทธิ์ทุนและไม่สามารถรักษาสถานะการขอรับทุนไปในปีถัดไปได้
ทั้งนี้ผู้ที่ ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันในการขอเลื่อนช่วงเวลาที่จะเดินทางไปศึกษาที่ไต้หวัน	
จะไม่รวมอยู่ในข้อจำกัดข้างต้น
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.)	จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
2.)	จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไต้หวัน
3.)	จะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีเชื้อสายไต้หวัน
4.)	สำหรับผู้ท่ีเคยศึกษาในประเทศไต้หวัน	หากเคยเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาน้ันๆแล้วจะไม่สามารถย่ืนขอทุน
เรียนซ้ำในระดับที่ตนเคยศึกษามาได้
5.)	ในระยะเวลารับทุน	มหาวิทยาลัยของไต้หวันที่ผู้สมัครจะสมัครเรียนนั้นจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ
มหาวิทยาลัยในไทย
6.)	ผู้ที่ได้รับทุนแต่ละระดับรวมถึงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนนั้น	ระยะเวลาที่เรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน	5	ปี
7.)	จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกยกเลิกทุนนี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ
8.)	ในระหว่างที่ได้รับทุนนี้จะต้องไม่ได้รับทุนช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
หลักฐานการสมัคร :
1.)	ใบสมัครทุน
2.)	สำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ	ที่ระบุสัญชาติชัดเจน
3.)	สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุดและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา		(จะต้องมีตราประทับของทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย)
4.)	หลักฐานที่แสดงว่าได้สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว	(เช่น	สำเนาใบสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวัน)
5.)	ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน	(TOCFL,	Test	of	Chinese	as	a	Foreign	Language)	หรือใบสมัครสอบ	หรือใบเสร็จของปีนี้	
การสมัครสอบ	TOCFL	จะหมดเขตในวันที่	31	มีนาคม	2554	(การสอบ	TOCFL	จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่	24	เมษายน	2554	ณ	สมาคมจงหัว	
กรุงเทพฯ	สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามได้ที่	www.chonghua.or.th	หรือทางเบอร์โทรศัพท์	02-679-7137,	02-679-7138	ต่อ	117)
6.)	หลักฐานผลการสอบ	TOEFL	PBT	550	คะแนน	(CBT	213	คะแนน	และ	iBT	79	คะแนน)	ขึ้นไป	หรือผลสอบภาษาอังกฤษของ	IELTS	6.5	
หรือ	TOEIC	605	คะแนนขึ้นไป	ซึ่งเทียบเท่ากับ	TOEFL	PBT	550	คะแนน
7.)	สำหรับผู้สมัครท่ีย่ืนขอเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนก่อน	จะต้องส่งหลักฐานการสมัครเรียนภาษาจีนกับทางสถาบันภาษาจีนของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
มาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ	(เช่น	สำเนาใบสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย	เป็นต้น	ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องระบุช่วงเวลาที่จะเข้าเรียนให้ชัดเจน)
8.)	ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งสำเนาใบตอบรับเข้าศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันมายังฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา	สำนักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจำประเทศไทย	ภายในวันท่ี	30	มิถุนายน	2554	หากไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกำหนด	จะถือ
ว่าสละสิทธ์ิการขอรับทุนทันที	และทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจำประเทศไทย	จะให้สิทธ์ิแก่ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง
ในอันดับต่อไป	สำหรับผู้ที่ได้รับใบตอบรับเข้าศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว	จะถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนโดยสมบูรณ์
กรุณาส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง	ณ	สำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจำประเทศไทย	ภายในวันที่	31	มีนาคม	
2554	ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับเอกสารใดๆ	เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการจัดส่งมาในครั้งแรก

ทุนการศึกษาไต้หวัน
ประจำปี 2554
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ชื่อเรื่อง : การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency
ผู้แต่ง :  ปีเตอร์ สการ์ซินสกี้, โรแวน กิ๊บสัน
ผู้แปล : ณัฐยา สินตระการผล
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 658.4063 ส123ก หนังสือทั่วไป ชั้น 4 
	 การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสร้างผลกำไรได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ของทุกองค์กร	หนังสือเล่มนี้จะเสนอกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการอัดฉีดนวัตกรรมเข้าสู่กระแสหลักขององค์กร	และทำให้

เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุกท่ีทุกเวลา	ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง	หรือเป็นพนักงานปฏิบัติการ	คุณจะได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคท่ีสำคัญ

ในการสร้าง	“นวัตกรรมสู่ลูกค้า”	ให้กลายเป็น	“ความสามารถหลักขององค์กร”	ที่พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้

องค์กรเติบโต

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์
ผู้แต่ง :  Richard Luecke, David J. Collis
ผู้แปล : จักร ติงศภัทิย์
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 8
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท 
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 658.4012 ล599ก 2553 หนังสือทั่วไป ชั้น 4 
	 หนังสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับการกำหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีการท่ีจะวิเคราะห์

และกำหนดกลยุทธ์ที่ดี	กำหนดบุคคลที่เหมาะสมในทีมงานกลยุทธ์	และสร้างแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล	ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีหาก

นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	ย่อมเป็นหลักประกันความสำเร็จขององค์การได้อย่างดีที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของการบริหารจัด

การที่ดีอีกด้วย	

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการใช้คำถามพัฒนาการคิด
ผู้แต่ง :  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ช432ท หนังสือทั่วไป ชั้น 3 
	 หนังสือเล่มน้ีได้นำเสนอเทคนิคการใช้คำถาม	ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างละเอียดท้ัง	การคิดวิเคราะห์	การคิดแก้ปัญหา	การคิด

สร้างสรรค์	และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ซ่ึงผู้สอนคงต้องพยายามฝึกการต้ังคำถาม	การใช้คำถาม	และให้เวลาผู้เรียนได้คิด	เพราะ

จากการท่ีผู้เรียนได้คิดบ่อยๆ	เขาจะมีทักษะการคิดท่ีติดตัวไปใช้ในการเรียนระดับสูงและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้	อนาคตเขาจะ

“คิดเป็น	ทำเป็น	และแก้ปัญหาได้”	และมีศักยภาพในการทำประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติ
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 ทกัทาย ตามแบบฉบับ (ล๊ัล ล้า) ของคนเบือ้งหลัง ฉบับน้ี ไปล๊ัลล้า ซอกแซกหา
ขา่วท่ีจะนำมาตีแผ่ ให้ผู้ท่านอ่านคอลัมน์สุดฮิต ขา่วสุดฮอต!!! อัพเดทกันตลอดเวลา 
 ก่อนอ่ืนไปอัพเดทกับขา่วด ีน่าปล้ืมใจของชาวเกษตร.. คอมโบ้  (คณะเทคโนโลยี
การเกษตร) ท่ีคว้ารางวัล คล้องโค และเสนอผลงานทางวชิาการระดับประเทศ... งานน้ี
ใครว่าเกษตรเค้าไม่แน่... แต่เขาตีแผก่ารนัตีด้วยรางวัล  2  ปีซ้อน ขอเสียงปรบมือช่ืนชม  
แสดงความยินดีกันหน่อย... ท่านคณบด ีผศ.อุบล สมทรง คงอัดฉีดเงินรางวัลให้นักศึกษา
มากมายจรงิ ๆ (เจ๊าะแจ๊ะ .. คอนเฟิร์ม)
 มีขา่วแว่วๆ มาว่า ในเดือนเมษายนน้ี เงินเดือนข้าราชการจะปรบัข้ึนอีก 5 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่รู้ว่าบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเงินเดือนจะปรบัข้ึนกะเขาบ้างไหมหนอ
 มาติดเกาะขา่วน้ีกันดกีว่า ... สายขา่วนกกระปูดดำกระซิบมาว่า เข้ามาติดต่องาน
ท่ีกองพฒันานักศึกษา ต้องตกตะลึง เห็นนักศึกษามาติดต่อ กยศ. นับเรอืนหม่ืน นักศึกษา
บันทึกกิจกรรมเรอืนแสน ทำไมมันแน่นไปหมดแน่นซะจนเดินไม่ได้เลย (แออัดจรงิๆ นึกว่า
กำลังเดินอยู่แถวคลองเตยซะอีก) จนต้องกลับไปต้ังหลักก่อน กลัวจะเป็นลมก่อนท่ี ได้มา
ติดต่องาน ... อืม!!!!  น่าสงสารเจ้คนน้ีจงั  เดีย๋วเจ๊าะแจ๊ะจะไปซอกแซกบอกขา่วน้ี ให้ผู้มี
สว่นเก่ียวข้องรบัทราบก็แล้วกัน ...
 กิจกรรมท่ีผ่านมาของโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี คือ “กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 64 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม
ประจำปี เพ่ือสอบรับเคร่ืองหมายวชิาลูกเสือโลก ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีประจำปีการศึกษา  2553 ส่วนกิจกรรมท่ีกำลังจะผ่านไป 
คือ โครงการค่ายอนุรกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรนิธร
อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ีระหว่างวันท่ี 8-10 มีนาคม 2554 ผอ.โรงเรยีนสาธิตฝากเรยีนถึงท่าน
ผู้ปกครองของนักเรียนสาธิตทุกท่านว่า ไม่ต้องเป็นห่วง รับรองว่าจะดูแลลูกหลานของทุกท่าน
เป็นอย่างด ีกลับมาคราวน้ีคงจะมีโครงการเก่ียวกับการอนุรกัษ์พลังงานฯ เพ่ิมข้ึนอีกเพยีบ
 เฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าล๊ัล ล้า ครคิร ิชิมิชิมิ  อิอิอิมานิมะยังภันเต... ปลาบปล้ืมจากใจของชาว
เขยีว-เหลือง บุคลากรของมหาวทิยาลัยได้รบัรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานดเีด่น ขอให้รักษา
เกียรติประวัติ ความดี ที่ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
สู้ ๆๆๆ สำหรับคนที่ ไม่ได้รางวัลไม่ต้องน้อยใจ ปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้ได้บ้าง แต่ต้องทำบุญ
ให้มากกว่าน้ีนะ

    ...เจ๊าะแจ๊ะลาไปก่อนละกัน ตัวใครตัวมันนะ
        แล้วฉบับหน้ากลับมาซอกแซก
    เกาะติดขา่วข้น ค้นขา่วได้ ใหม่..บ๊ายยยยยย  บาย

โดย  คน...เบื้องหลัง

ใครชอบ  ใครชัง ช่างเถิด 
ใครเชิด  ใครชู  ช่างเขา

ใครเบื่อ  ใครบ่น  ทนเอา 
ใจเรา  ร่มเย็น  เป็นพอ



18

สุภาพบุรุษล้อเล็กบ้านหัวโค้ง

	 หัวหิน…	เป็นเมืองชายทะเล	ใครเลยจะคิดว่ามีไร่องุ่นซ่อนตัวอย่างเงียบ	ๆ	อยู่ที่นี่	หากได้ท่องแปลงองุ่น
ท่ามกลางหุบเขาบนหลังช้าง	ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์หอมหวานที่น่าจดจำไปอีกนาน	การได้เที่ยวชมไร่องุ่นไกล
สุดลูกหูลูกตาท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ช่างให้ความรู้สึกแปลกออกไปเมื่อรู้ว่าผืนดินแปลงองุ่นนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หัวหินฮิลล์	วินยาร์ด	ไร่องุ่นแปลงสวยท่ามกลางหุบเขาน้ีจึงเป็นท่ีๆ	ใครต่อใครก็อยากแวะมาอีก
อย่างการเที่ยวชมไร่องุ่นของที่นี่ก็ไม่เหมือนใครคือการได้นั่งบนหลังช้างท่องไปตามไร่องุ่น	สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
กว้างไกลผสมผสาน	กับเสียงอันเงียบเบาของฝีเท้าช้าง	เงียบพอท่ีจะได้ยินสายลมแผ่ว	ๆ	พัดผ่านเถาองุ่นสีเขียวท่ีกำลัง
ออกผลรอวันเติบโตถึงแม้ว่าท่ีน่ีจะไม่ติดกับชายฝ่ังทะเล	แต่ก็มีลมทะเลพัดผ่านเข้ามาในไร่อย่างไม่ขาดสายทำให้บรรยากาศ
นั้นไม่ต่างอะไรกับการได้เที่ยวชมวินยาร์ดในแถบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเลยทีเดียว	
	 ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์	วินยาร์ด	แห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ด้วยความที่
เพาะปลูกบนพื้นที่ชายทะเล	ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ซึ่งช้างป่าเอเชียเคยอาศัยอยู่	สภาพดิน	และสภาพอากาศจึงเหมาะสม
อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตขององุ่นพันธ์ดีต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ชีราซ	 บรูเนลโล	 โคลอมบาร์ด	 และเชอนิน	 บลองก์	
และอื่น	ๆ	อีกรวม	20	พันธุ์	เลยทีเดียว	และในวันนี้ทีมงานสุภาพบุรุษล้อเล็กบ้านหัวโค้ง	จะพาท่านผู้อ่านไปเที่ยวยัง	
ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์	วินยาร์ด		
	 เวลา	09.00	น.	ทีมงานสุภาพบุรุษล้อเล็กบ้านหัวโค้ง	ออกเดินทางจากบ้านหัวโค้ง	(ข้างถนนรถไฟเพชรบุรี)
พวกเราเดินทางกันโดยรถเวสป้า	(ทั้งหมด	8	คัน)	ที่ตกแต่งกันอย่างสวยหรู	แวะเติมน้ำมันที่ปั๊ม	ปตท.เขาทะโทน
พอขบวนรถมุ่งตรงเข้าในป๊ัม	ทุกคนท่ีอยู่ในป๊ัมน้ำมัน	ต่างก็หันมามองด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นว่า	พวกเขาจะไปไหนกัน
แต่ทีมงานของเราก็ชินเสียแล้วล่ะ	ตอนน้ีทุกคนต้องทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยและเติมน้ำมันให้พร้อมท่ีจะเดินทางสู่ไร่องุ่น
หัวหินฮิลส์	วินยาร์ด		
	 เมื่อรถทุกคันพร้อม	เราจึงออกเดินทางกันต่อ	โดยขี่รถแบบกินลมชมวิวมาเรื่อยๆ	เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มี
บรรยากาศดี	(เหมือนอากาศจะรู้เห็นเป็นใจกับเรา)	แดดอ่อนๆ	มีก้อนเมฆบดบังแสงอาทิตย์ท่ีติดตามเราไปเร่ือยๆตลอดทาง
บนถนนสายเพชรเกษม	หัวหน้าขบวนส่งสัญญาณบอกกับพวกเราว่าเราควรท่ีจะหยุดพักท้ังรถและคนกันก่อน	เพราะว่า
คนท่ีน่ังซ้อนท้ายมา	(โดยเฉพาะสุภาพสตรี)	บ่นกันเป็นเสียงเดียวเลยว่า	เม่ือยและเจ็บก้นสุดๆ	เลยแวะกันท่ีร้านกาแฟสด
ของน้องหนู	กรมที่ดิน	อ.ชะอำ	ซึ่งเป็นร้านของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	เมื่อพักเสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปจนถึง
เพลินวานที่หัวหินเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก		
	 ออกจากเพลินวานขี่รถไปเรื่อย	ๆ	จนถึงไร่องุ่น		เวลาประมาณบ่ายสองโมง			
	 ผลองุ่นท่ีน่ีมีกล่ินหอมและคาแรคเตอร์พิเศษ	ไวน์ท่ีได้จากการผลิตจะมีความเข้มข้น	ไร่องุ่นแห่งน้ีนอกจากเป็น
แหล่งผลิตไวน์ไทยช้ันนำคุณภาพเลิศอันโด่งดังของบริษัทสยาม	ไวเนอร่ี	แล้ว	ยังถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านไวน์
แห่งใหม่	ท่ีช่วยดึงดูดท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	ท่ีต้องการท่องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ	และกิจกรรมสนุกสนาน
ทำให้ทีมงานของเราต้องเดินทางมาถึงที่นี่	เพื่อที่จะมา
ชิมตับห่านและไวน์องุ่น	พร้อมกันนี้เรายังได้ชม
ต้นองุ่นปลูกเรียงรายเป็นแถวอย่างมีระเบียบ
ล้อมรอบด้วยทิวเขาที่ให้บรรยากาศอบอุ่น
และโรแมนติคอีกด้วย
	 หลังจากที่ทุกคนชมและชิมด้วย
ความอิ่มเอมใจกันถ้วนหน้า	ถึงเวลาที่ต้องเดินทาง
กลับเพชรบุรีกันแล้วล่ะ	เพราะว่า	ตะวันใกล้
จะตกดินแล้ว	ฉบับนี้ลาท่านผู้ไปอ่านก่อน
ฉบับหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนขออุบไว้ก่อนละกัน
...	สวัสดี.	

สงกรานต์  จันทร์นาค
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	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	ได้มีโอกาสนำนักศึกษาแขนงท่องเท่ียว
และโรงแรม	ชั้นปีที่	2	ศึกษาดูงาน	“พระราชวังพญาไท”	ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการโรงแรมและการบริการ
ของไทย	ผู้อ่านหลายท่านคงจะสงสัยว่า	“พระราชวังพญาไท” เก่ียวข้องกับการโรงแรมอย่างไร	วันน้ีผมมีคำตอบพร้อมประวัติความเป็นมาของ
พระราชวังแห่งนี้
 “พระราชวังพญาไท”	ต้ังอยู่ริมคลองสามเสน	ถนนราชวิถี	กรุงเทพมหานคร	สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว	รัชกาลที่	5	เพื่อเป็นที่แปรพระราชฐาน	(พักผ่อนตากอากาศ)	และสถานที่ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ต่อมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	6	ได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างพระตำหนักเพิ่มขึ้น
ภายในบริเวณพระราชวังอีกหลายแห่ง	และทรงมีพระราชดำริปรับปรุงให้เป็นโรงแรมหรูหราเพื่อรองรับแขกสำคัญจากต่างชาติ	เนื่องด้วย
พระองค์ได้ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและเดินทางประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา	จึงทรงมีพระราชดำริว่า	จะพัฒนากิจการ
โรงแรมไทยให้มีมาตรฐานสูง	โดยการดัดแปลงพระราชวังพญาไทเป็นโรงแรม	โดยมีพระราโชบาย	2	ประการ	คือ	ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
พระราชวัง	โดยให้ทางพระราชสำนักหันมาหารายได้เล้ียงตนเองประการหน่ึง	และเพ่ือพระราชทานความสะดวกสบายให้ชาวต่างชาติท่ีเข้ามา
ติดต่อค้าขายให้มีท่ีเช่าพัก	แต่ยังมิได้ดำเนินการอย่างใด	ก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน	ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี	7	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้กรมรถไฟหลวง	ปรับปรุงพระราชวังพญาไทให้เป็นโรงแรมช้ันหน่ึงช่ือ	“Phya Thai Palace Hotel”
และเปิดให้บริการเมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2468
	 โฮเต็ลพญาไท	จัดเป็นโรงแรมท่ีหรูหรา	และได้รับการยกย่องว่ายอดเย่ียมท่ีสุดในเอเชีย	ตัวโรงแรมประกอบด้วยห้องรับรอง	ห้องอาหาร
บาร์	ห้องนั่งเล่น	ห้องเขียนหนังสือ	มีห้องพักประมาณ	60	ห้อง	แบ่งเป็นห้องธรรมดา	และห้องเดอลุกซ์	เนื่องจากเป็นพระราชวังมาก่อนจึง
ประดับประดาตกแต่งด้วยศิลปะอย่างวิจิตรงดงาม	โดยเฉพาะห้องจักรีซ่ึงเคยเป็นห้องบรรทมมาก่อน	นอกจากน้ียังมีห้องเต้นรำ	บังกะโล	6	หลัง
สนามเทนนิส	2	คอร์ท	แบตมินตัน	1	คอร์ท	โรงเก็บรถและรถยนต์ของโรงแรมสำหรับรับส่งแขกอีกด้วย	ในบริเวณโดยรอบ	มีสระน้ำ	น้ำตก
น้ำพุ	สวนหย่อมตกแต่งอย่างงดงาม	สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีวงดนตรีสากลออเคสตร้า	จากกองดุริยางค์ทหารบกมาบรรเลงให้เต้นรำ		
มีการแสดงโชว์ของนักร้อง	นักแสดงจากต่างประเทศ	สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่เข้าพัก	การดำเนินกิจการของโรงแรมประสบความสำเร็จ
เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก	
	 แต่ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน	พ.ศ.2475	โฮเต็ลพญาไท	ประสบภาวะขาดทุนอย่างมาก	ประกอบกับ
กระทรวงกลาโหมต้องการให้สถานที่นี้	เป็นที่ตั้งของกองเสนารักษ์	คณะกรรมการราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงได้มีมติให้เลิกกิจการ
โฮเต็ลพญาไท	และกองเสนารักษ์จึงได้พัฒนาพระราชวังพญาไทให้เป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาลทหารบก	ซ่ึงกลายมาเป็น	“โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”
ในปัจจุบัน
	 การท่ีช่วงหน่ึง	“พระราชวังพญาไท”	ได้ดำเนินการในฐานะ	“โฮเต็ลพญาไท”	และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงแรมหรูหราช้ัน	1	ของเอเชีย
เป็นสิ่งที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานการบริการให้ทัดเทียมนานา
อารยประเทศ		ซึ่งถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการพัฒนาด้านการโรงแรมและการบริการ	และเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญหน้าหนึ่งของวงการ
โรงแรมและการบริการของไทย	ที่ควรบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงคุณค่าสืบไป.

“พระราชวังพญาไท” หน้าหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์การโรงแรมไทย
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