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การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

สารจากอธิการบดี

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ	โดยมีพิธี

เปิดเมื่อวันอังคารที่	22	มีนาคม	2554	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุม	1821		

อาคารคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานใน

พิธีเปิดโครงการ	 นายอิทธิกร	 ชำนาญอักษร	 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ		

กล่าวรายงาน

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	กล่าวว่า	“กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

การเพ่ิมทักษะทางธุรกิจ	ความชำนาญในการเขียนแผนธุรกิจ	และเกิดการแลก

เปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดแก่ผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจใน

การเป็นผู้ประกอบการใหม่	หรือผู้ที่เตรียมจะเป็นผู้ประกอบการใหม่	อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างโอกาสที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเป็นของตนเองและเพื่อเป็นการ

พัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมด้วยการบูรณาการกิจกรรมทางธุรกิจและวิชา

การเข้าด้วยกัน

	 การวางแผนท่ีดี	การวางแผนท่ีรัดกุมสามารถท่ีจะพยากรณ์ภาพท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตได้	ถือว่าเราทำงานสำเร็จไปหน่ึงข้ัน	เม่ือนักศึกษาเรียนจบแล้ว

ต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือต้องการเป็นลูกจ้าง	สิ่งเหล่านี้คงต้องถาม

ตนเองให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการอะไร	

	 โลกในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	จนบางคร้ังเป็นการ

ยากต่อการคาดคะเน	แต่ถ้าเราเป็นคนท่ีมีความรอบรู้	มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร

อยู่ตลอดเวลา	จะทำให้เกิดการบริหารจัดการกับส่ิงเหล่าน้ีได้อย่างทันเหตุการณ์

ซ่ึงในอดีตการเปล่ียนแปลงอาจใช้เวลา	10	ปี	หรือ	100	ปี	แต่ในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก	กว่าจะพัฒนาการมาเป็นเครื่องบินได้ใช้เวลายาว

นาน	แต่จากเคร่ืองบินท่ีมีการพัฒนาการแล้วสามารถบินได้ระยะไกลถึงนอกโลก

นั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการทั้งหลาย	การนำเอาปัจจัย

ทางดา้นธรุกจิทัง้หลายมาทำแผนธรุกจิ			ตอ้งตืน่ตวั			สิง่ทีท่ำใหเ้ราสำเรจ็ตอ้งขยนั	

มุ่งมั่น	ทำจริง	ถึงจะสำเร็จได้อย่างแน่นอน”
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รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2554

สถาบันวิจัยฯ กับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

	 ตามท่ี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประกาศแต่งต้ังหน่วยงานและ

บุคคลรับผิดชอบพื้นที่	(หนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบ

พื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องและโครงการตามแนวพระราชดำริของจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	ในช่วงสองไตรมาสท่ีผ่านมาของปีงบประมาณ

2554	สถาบันวิจัยฯ	ได้ดำเนินการขับเคล่ือนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน	ซึ่งคณะทำงานของสถาบันวิจัยฯ	ได้ลงพื้นที่จัด

ประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาและสภาพทั่วไปของชุมชน

ก่อนนำมาจัดทำโครงการต่างๆ	ดังต่อไปนี้

 1.	โครงการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	โดยเริ่มดำเนินโครงการให้กับโรงเรียนเทศบาล

บ้านบ่อฝ้าย	(สังฆประชาอุทิศ)	เป็นแห่งแรก	ซ่ึงทางสถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมได้เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับครูผู้สอนและทดสอบความ

สามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

เมื่อวันอังคารที่	 8	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2553	ณ	 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย	

(สังฆประชาอุทิศ)	และได้ขยายผลของโครงการไปยังโรงเรียนอ่ืนๆ	ในสังกัด

เทศบาลเมืองหัวหิน	อีก	6	โรงเรียน	โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	ได้แก่	คุณชรินทร์	จันทร์วันเพ็ญ	และคุณ

ปรียนันทน์	สุนทรวาทะ	เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับครูผู้สอนและทดสอบ

ความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ถึงชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี	3	เม่ือวันพฤหัสบดี	ท่ี	6	มกราคม	พ.ศ.	2554	ณ	โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์

 2.	โครงการพัฒนานักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนในสังกัด

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี	14	ซ่ึงทางสถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี

เขต	1	ได้แก่	คุณชรินทร์	จันทร์วันเพ็ญ	และคุณปรียนันทน์	สุนทรวาทะ

เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่	14	ทั้ง	9	โรงเรียนและทดสอบ

ความสามารถของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

เม่ือวันอังคารท่ี	4	มกราคม	พ.ศ.	2554	ณ	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นเรศวรป่าละอู
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 3.	กิจกรรม	“สร้างฝัน ปันน้ำใจแด่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน”	เม่ือวันเสาร์ท่ี	8	มกราคม	2554	ณ	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านป่าหมาก	จ.ประจวบคีรีขันธ์	โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ในด้านวิชาการ	ทักษะต่างๆ

ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมได้	สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	และทำงาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

 4.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบ้านโค้งตาบางสู่การค้า

เชิงพาณิชย์	โดยจัดอบรมให้กับชาวบ้าน	บ้านโค้งตาบาง	หมู่ท่ี	10	ต.ท่าไม้รวก

อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	เมี่อวันที่	25	มกราคม	2554	ในเรื่องของนโยบายการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางการค้า	รวมถึงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้งตาบาง	ส่งผล

ให้ชุมชนสามารถผลิตผักปลอดสารพิษนำมาจำหน่าย	เป็นการสร้างช่องทาง

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

 5.	โครงการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ	ตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้านพุไทร	อ.หนองหญ้าปล้อง	จ.เพชรบุรี	โดยจัดอบรม

ให้กับชาวบ้านหมู่ที่	6	หมู่บ้านพุไทร	และนำชาวบ้านไปศึกษาดูงานหมู่บ้าน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองวัว	ต.เหมืองใหม่	อ.อัมพวา	จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่	24-25	กุมภาพันธ์	2554	เพื่อเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำรัสท่ีเก่ียวข้อง

หลังจากเข้ารับการอบรมชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุในชุมชน	เช่น	กลุ่มเย็บกระทงใบตอง		กลุ่มเพาะเห็ด		

เป็นต้น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	แจ้งเร่ืองการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ	“ทักษะการเป็นผู้นำ”	ให้แก่นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา	สภานักศึกษา

และสโมสรนักศึกษาท้ัง	7	คณะ	ระหว่างวันท่ี	22–25	มีนาคม	2554	ณ	บ้านกรูด	อาเคเดีย

รีสอร์ทแอนด์สปา	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึก

ทักษะภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาจากองค์กรกิจกรรม	เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการประกันคุณภาพการศึกษา		นักศึกษาสามารถนำกระบวนการประกันคุณภาพไปใช้

ในการจัดกิจกรรม	อีกทั้งเป็นการวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำปี

การศึกษา	2554	และเป็นการสร้างบุคลิกภาพแก่ผู้นำนักศึกษาในเป็นนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์อีกด้วย

	 เมื่อวันพุธที่	23	กุมภาพันธ์	2554	อาจารย์ปิยวรรณ	คุสินธุ์	ผู้อำนวยการสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบอำนาจจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ

เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม	ปีงบประมาณ	2554	โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

ความรู้	(องค์การมหาชน)(สบร.)	นำโดย	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม	จริยธรรม	

	 ทั้งนี้	ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมจะทำการจัดหาและส่ง

มอบอุปกรณ์ในการจัดต้ัง	“มุมคุณธรรม”	ให้กับทางสำนักวิทยบริการฯ	เพ่ือส่งเสริมการใช้

	 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ปีการศึกษา	2554	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีให้สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการ	(เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/

เอกสารคำสอน)	เพื่อให้เกิดการผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการโดยการเสริมสร้างความ

เข้าใจในกระบวนการต่างๆ	ในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพโดยสอดคล้องกับเกณฑ์

ภาระงาน	ของ	ก.พ.อ.	เรื่อง	มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเป็นผู้นำ”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม

โครงการผลิตผลงานทางวิชาการฯ

สื่อต่างๆ	และดำเนินงานตามความร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ต่อไป

	 มหาวิทยาลัยฯ	และสำนักวิทยบริการขอขอบคุณ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)(สบร.)	นำโดย	ศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา	ณ	โอกาสนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม

สำนักส่งเสริมฯจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการฯ	โดยแบ่งเป็น	3	ระยะ	โดยในระยะที่	1	จัดขึ้นในวันที่	21	มีนาคม	

2554	ตั้งแต่เวลา	08.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	



	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	และ	รศ.พินันทร์	

คงคาเพชร	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ลงนามร่วมกับ	นายยุทธ	อังกินันทน์		

นายกเทศมนตรี	และ	นายเปี่ยมศักดิ์	ตันนิรัตร์	ปลัดเทศบาล	ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี	เมื่อวันที่		16		มีนาคม	2554			ณ	ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี		

อาคารห้องสมุดประชาชน	

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จัดการบรรยาย	เรื่องเทคโนโลยี RFID เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม	ขึ้นเมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2554	ณ	ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี	RFID	แก่คณาจารย์และนักศึกษา	โดยได้
รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน
เปิดการบรรยาย	และ	ผศ.ดร.ชูวงค์	พงศ์เจริญพานิชย์	ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เป็นวิทยาการ

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2554	ณ	ห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เพ่ือสร้างความรู้ให้แก่คณาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและงานวิจัยในช้ันเรียน	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานเปิดการบรรยาย	และ	ผศ.ดร.ธีระพล
เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	และ	ดร.สมชาย	หมื่นสายญาติ	อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้

	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	โดยศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ร่วมกับกองทัพบกจัดทำโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก	จัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	และ

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)	โดยเปิด

รับสมัครบุคลากรสังกัดกองทัพบกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี	15	มีนาคม	

2554	ณ	มณฑลทหารบกที่	15	(กองพันบน)	และในวันที่	25	มีนาคม	2554	ณ	สำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7

พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

อบรม RFID

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก
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	 คณาจารย์และนักศึกษา	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ช้ันปีท่ี	2	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมปลูกสมุนไพรท่ีจำเป็นของสาธารณสุขมูลฐาน

ในมหาวิทยาลัย	ณ	สวนพฤกษศาสตร์	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เม่ือวันท่ี	12	มีนาคม	2554	โดยมีท่านอธิการบดี	ได้ให้เกียรติ

มาร่วมปลูกต้นสมุนไพรและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

	 เมื่อวันจันทร์ที่	28	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	คุณอิทธิกร	ชำนาญอักษร	ผู้จัดการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมด้วย	คุณบรรเทิง	นวมภักดี	ผู้ประกอบการ
ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เดินทางกับคณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	ได้แก่	คุณกรัณย์	สุทธารมณ์	รองประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี	และคุณสืบพงศ์	เกตุนุติ	เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม	จังหวัดเพชรบุรี		
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ	“เร่ืองการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (FTA)ต่อภาคเกษตร
ประมง และการท่องเที่ยว”	โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายอลงกรณ์
พลบุตร)	เป็นผู้ให้การบรรยาย	ณ	บ้านอัมพวารีสอร์ท	อำเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม

	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	13	มีนาคม	2554	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำโดย	อาจารย์ชิดชนก	ปานวิเชียร	อาจารย์

บวรจิต	เมธาฤทธ์ิ	และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์		ช้ันปีท่ี	1	และ	2		เข้าร่วม

เดิน–ว่ิง		“โรงพยาบาลพระจอมเกล้า–พระนครคีรี	พระราชวังรามราชนิเวศน์	มินิมาราธอน

คร้ังท่ี	11”	วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการส่งเสริม

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	โดยมี	นายแพทย์ไพจิตร์	วราชิต	ปลัด

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี

	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการให้บริการของพนักงาน

ภาครัฐ”	 ให้แก่ผู้บริการ	 ข้าราชการและพนักงานหน่วยงานภาครัฐ	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	

ท่ีผ่านมา	เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพและ

การให้บริการที่ดี	เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน

ปลูกสมุนไพร

สาธารณสุข ร่วมเดิน–วิ่ง  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า–พระนครคีรีฯ  มินิมาราธอน

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อบรมบุคลากรภาครัฐ

บรรยายพิเศษ
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สาขาวิชาเคมี		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการเตรียมสารละลาย

วันที่	2	-3	พฤษภาคม	2554

ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์				

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่	:	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 โทรศัพท์	:	0-32	49-3266		โทรสาร	:	0-3249-3266

	 หรือ	k.suthida_chem@hotmail.com

	 (อ.สุธิดา	ทองคำ	โทรศัพท์	:	0-861-759-849)

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการใน
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ	คือ	สมุนไพรและเคร่ืองสำอาง	(จันกะพ้อ)		
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ	(อาบทอง)	ขนมไทยและเบเกอร่ี	(คุณนปภา
หอมหวล)	โดยดำเนินการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร	คร้ังท่ี	25	ระหว่างวันท่ี	1-10	เมษายน	2554	ณ	ด้านหน้า
เขาวัง	กิจกรรมครั้งนี้	ขอกราบขอบพระคุณจังหวัดเพชรบุรี	ที่ให้
ความอนุเคราะห์สนับสนุนบูธเพื่อดำเนินโครงการในครั้งนี้

1. หลักสูตร อาหารไทย 10 คน
2. หลักสูตร เบเกอรี่ 10 คน
3. หลักสูตร การเพนท์เล็บ 10 คน
4. หลักสูตร ผ้าบาติก 10 คน
5. หลักสูตร เป่าแก้ว 10 คน
 ระหว่างวันท่ี 18 – 29 เมษายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการ
คหกรรม และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
*** วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และภายใน
 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชมรม UBIs Club นักศึกษาทุกช้ันปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 คน 
 สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ี : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ช้ัน M
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี
 โทรศัพท์ : 032–493300 ต่อ 1386
 โทรสาร : 032-493313
 โทรศัพท์มือถือ : 081–3532403
 และ 086–1572049 

ประชาสัมพันธ์
การจัดอบรมบริการวิชาการสาขาเคมี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพ 
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ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็น
นายกสโมสรคณะ
มีแนวคิดอย่างไร

ในการบริหารจัดการ

	 ดิฉันคิดว่า	การท่ีจะบริหารจัดการสโมสรคณะให้มีคุณภาพได้ดีมากข้ึนน้ัน	ข้ึนอยู่

กับการให้ความร่วมมือของทุกฝ่าย	การมีผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการครบทุกสาขาของ

คณะครุศาสตร์	จะเป็นการประสานความร่วมมือกันและสามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึง	ทำให้

สโมสรของคณะครุศาสตร์มีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน	หรือหากมีปัญหาใดๆ	เกิดข้ึน	ทุกคน

ในสโมสรคณะจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาจนผ่านพ้นไปด้วยดี	ด้วยความร่วมมือพร้อมทั้ง

ความสามัคคีกันของทุกฝ่ายนั่นเองที่จะทำให้สโมสรคณะครุศาสตร์ประสบผลสำเร็จ

เจริญก้าวหน้าในอนาคต

	 หลักการบริหารงานของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

น้ัน	ถ้าจะให้การทำงานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ	สำหรับผมแล้ว	ผมคิดว่า

การประสานงานและการส่ือสารนับว่าเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดกับการทำงานกิจกรรมนักศึกษา

เพราะว่า	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษามาก	ดังนั้น	การประสานงาน

จึงมีความสำคัญที่สุด	

	 หลักในการทำงานของผม	เมื่อใดก็ตามที่มีการประชุม	ผมจะเข้าร่วมประชุม

ทุกคร้ัง	แล้วนำผลจากการประชุมมาแจ้งให้แก่รองนายกสโมสร	เพ่ือเป็นการกระจายงาน

และนักศึกษาทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ	จากการที่ผมได้ไปประชุมมา

ในเร่ืองของการแบ่งงาน	ผมจะดูว่า	แต่ละคนมีความถนัดในด้านใดมากน้อยแค่ไหน	แล้วจึง

มอบหมายงานให้ช่วยกันรับผิดชอบ	การดำเนินงานในแต่ละชิ้นงานจะได้ออกมาอย่างมี

ประสิทธิภาพและผิดพลาดน้อยที่สุด	ผมถือว่าการทำงานของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์

สุจริตในหน้าท่ีการงานของตนเองและต่อผู้อ่ืน	ส่ิงน้ีจะทำให้เราและทีมงานสามารถบริหาร

งานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ.

นางสาววิรการ เกิดแก้ว
นายกสโมสรนักศึกษา

คณะครุศาสตร ์

นายกฤษฏา บุญช่วย 
นายกสโมสรนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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	 ในฐานะที่ดิฉันได้รับตำแหน่งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดิฉันมีความคาดหวังท่ีจะให้นักศึกษาในคณะมีความรู้	ความสามารถ	มีทักษะการใช้ชีวิต

ที่ดี	และมีจิตสาธารณะ	

	 ดังนั้น	การบริหารจัดการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในสมัยการทำงานของดิฉันนี้	ดิฉันได้คัดเลือกคณะกรรมผู้ทำงานในสโมสรนักศึกษาชุด

ใหม่จากทุกสาขาวิชาในคณะ	เพื่อความหลากหลายทางความต้องการและทัศนคติ	และ

มีทั้งผู้ทำงานในสโมสรนักศึกษาชุดเก่า	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่

สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ในปีนี้

	 การจัดกิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีนี้	ดิฉันจะเน้น

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ	ความรู้	ทางวิชาการ	กิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

มีรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และแปลกใหม่	พร้อมท้ังเชิดชูบุคคลท่ีมีความรู้	ความสามารถและ

มีคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาในคณะมีความสนใจและเข้าร่วม

การทำกิจกรรมของคณะต่อไป.

	 เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของผมในขณะน้ี	ซ่ึงหลายคนมองว่าเป็น

คณะที่มีนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบค่อนข้างมากและไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม	ผมจึงตั้ง

ใจที่จะเปลี่ยนมุมมองของใคร	หลายๆ	คน	โดยเน้นเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบตาม

กฎของมหาวิทยาลัย	มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกระเบียบให้

นักศึกษาทราบ	และเรื่องการทำกิจกรรมในปีที่ผ่านมา	นักศึกษาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

ในการทำกิจกรรม	ในปีน้ีผมต้ังใจท่ีจะจัดกิจกรรมให้น่าสนใจและมีความหลากหลายมาก

กว่าเดิม	ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความร่วมมือมากขึ้น	

	 มีอีกหนึ่งโครงการที่จะทำ	คือ	การจัดอบรมเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพนักศึกษา	(MOU)	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	และ

ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการคณะ	และด้านกิจกรรม	ท้ังน้ีเพ่ือให้คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	ได้มีแนวทางไปในทางที่ดี	และเป็นที่ยอมรับของคณะต่าง	ๆ 	ให้ทุกคนเห็นว่า	

“เด็กอุตทำก็ได้	ถ้าตั้งใจทำ”

นางสาวนฤมล มณีแดง
นายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเจษฎาพร พะชนะงาม
นายกสโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

เล่าขาน สานต่อ ถักทอเรื่องราวฉบับนี้  ได้รับเกียรติจาก 

ผศ.จันทร์ศิริ  แท่นมณี  นำเรื่องราวของขนมขี้หนูน้ำตาลโตนด 

มาเผยแพร่ให้เราน้ำลายหก  นึกถึง ขนมขี้หนูบนใบตองที่เด็กรุ่นเก๋า..

เอ๊ยรุ่นเก่าทุกคน เคยบีบจนใบตองลั่นเปรี๊ยะ ๆ มาแล้วแทบทั้งนั้น...ท่านใด  

ต้องการร่วมสนุกเล่าขานสิ่งใด..  เชิญส่งมาได้เลยเจ้าค่ะ..

 ขนมข้ีหนู		หรือขนมท่ีบางคนเรียกว่า		ขนมทราย		เป็นขนมท่ีชาวเพชรนำทูลเกล้าฯ	ถวายพร้อมกับข้าวแช่	เพราะเป็นขนมท่ีล้นเกล้า

รัชกาลท่ี 4	หรือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ	ดังน้ันเม่ือพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองเพชร	บรรดาภรรยาข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

ต่างก็นำอาหารทั้งสองอย่าง	นำขึ้นทูลเกล้าถวายและบรรจงทำขึ้นอย่างสุดฝีมือ

	 อาหารทั้งสองอย่างจึงเป็นของคู่กัน		เป็นพระกระยาหารว่างทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถ		และพระบรมวงศานุวงศ์		เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเพชรบุรี

 ข้าวแช่เมืองเพชรมีเอกลักษณ์พิเศษ	เพราะมีกับเพียง	3	อย่าง	คือ	ลูกกะปิ ปลากระเบนผัดหวาน และผักกาดเค็มผัดหวานเท่านั้น

	 ส่วนขนมทรายเดิมนั้นมิได้มีรูปโฉมเหมือนปัจจุบัน	แต่หากว่าสีเหมือนทรายจริงๆ	ทั้งนี้	เพราะเดิมนั้นใช้น้ำตาลโตนด	จึงทำให้ขนม

มีสีเหมือนทราย	แต่เม่ือมีน้ำตาลทรายเข้ามา	ขนมทรายจึงเปล่ียนเป็นใช้น้ำตาลทรายและใช้สีผสมอาหารหรือสีจากใบเตย	หากเป็นสีธรรมชาติ

ก็ไม่อันตราย	แต่หากเราใช้น้ำตาลทรายขาวซึ่งผ่านกระบวรการฟอกขากจากสารเคมี	ซึ่งแม้แต่คนงานในโรงงานน้ำตาลทราย	(บ้านโป่ง)	ก็ไม่

บริโภค	เลือกใช้น้ำตาลไม่ฟอกสี	เพราะได้เห็นกระบวนการฟอกสี

	 ในที่นี้จึงขอเสนอวิธีทำขนมทราย (ซึ่งสีทรายจริงๆ)	เพื่อให้ท่านรำลึกย้อนหลังถึงคนสมัยก่อนนั้นว่า		ท่านทำขนมนี้อย่างไร

ขนมทราย  ขนมขี้หนู
จันทร์ศิริ  แท่นมณี
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 ส่วนผสมของขนมขี้หนู

	 แป้งข้าวจ้าว	1	ถ้วยตวง

	 มะพร้าวทึนทึก	1	ซีก	(นำไปขูดเป็นฝอย		เพื่อโรยหน้า)

	 น้ำตาลโตนด3/4	ถ้วยตวง

	 น้ำลอยดอกมะลิ	1	ถ้วยตวง		ใบเตย	4-5	ใบ		เทียนอบ

 วิธีทำ

	 1.	นวดแป้งข้าวเจ้ากับน้ำดอกมะลิ	ถ้วยตวง	อย่าให้แฉะเกินไป	จากน้ันห่อด้วยผ้าขาวบางและนำไปใส่ถุงผ้า	มัดปากถุงให้แน่น	ใช้ของ

หนักๆ	ทับ	เพื่อให้แห้งน้ำ

	 2.	ยีแป้งให้เป็นชิ้นเล็กๆ	แล้วนำไปผึ่งแดดพอหมาด	แล้วนำไปร่อน	เพื่อให้เนื้อแป้งละเอียดและกรองสิ่งสกปรกออก

	 3.	นำแป้งที่ร่อนแล้วใส่บนผ้าขาวบาง	นำไปนึ่งในน้ำเดือดพล่านให้สุก	และใต้ซึ้งซึ่งใช้นึ่งนั้นให้ใช้ใบเตยขมวด	เพื่อให้กลิ่นหอมจากใบ

เตยระเหยไปยังแป้ง

	 4.	นำน้ำตาลโตนดไปผสมกับน้ำดอกมะลิ	ต้ังไฟอ่อนๆ	คนจนน้ำตาลละลายเป็นน้ำเช่ือมเข้มข้น	จึงปิดไฟและกรองน้ำเช่ือมอีกคร้ังหน่ึง

	 5.	นำแป้งที่นึ่งสุกลงใส่ในอ่างน้ำเชื่อม	ใช้ไม้พายคนเบาๆ	ปิดฝาไว้สักครู่เพื่อให้แป้งฟูเบา	คนต่อไปอีกครั้งเพื่อให้แป้งและน้ำเชื่อมเข้า

กัน	จากนั้นก็อบด้วยดอกมะลิ	ดอกกระดังงาลนไฟ	และควันเทียนอบเพื่อให้หอม

	 การเสิร์ฟ	ตักขนมใส่จาน	โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูด

	 การกินขนมทรายของเด็กเพชร	มีวิธีการพิเศษ	โดยเอาขนมทรายใส่ใบตองตามยาวแล้วม้วนห่อขนมทรายบีบผสมบิดใบตองให้ใบตอง

ดังเปร๊ียะ	แต่อย่าแรงเกินใบตองจะแตก	ต่อจากน้ันจึงคลายใบตองออก	ขนมทรายจะเกาะกันเป็นแท่ง	เด็กเพชรก็จะกัดกินเบาๆ	ถือว่าเป็นศิลปะ

ในการกินแบบหนึ่ง

	 เมื่อท่านทราบที่มาที่ไปของขนมทรายหรือขนมขี้หนูแล้ว	ท่านจะเรียกอย่างไรก็ตามใจท่าน	แต่อยากให้ท่านลองทำขนมทรายที่ทำ

จากน้ำตาลโตนด	ซึ่งบริสุทธิ์	ปลอดภัย	และแสนอร่อยแล้วยังได้บริโภคแบบต้นตำรับจริงๆ	และยังทำให้ไม่ลืมขนมโบราณ	ที่อนุชนรุ่นหลังบาง

คนไม่รู้จักให้ฟื้นกลับมา.
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อยากหย่า...
แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่า..ต้องทำอย่างไร

กฎหมายที่ควรรู ้
 โดย หญิงงาม 

	 ปัจจุบัน	ปัญหาทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อครอบครัวอย่างมาก	เนื่องจากต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้แก่กัน	ก่อให้เกิดช่องว่าง	เมื่อมีช่องว่างเกิด
ขึ้นก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง	บางคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้	ถ้าตกลงกันได้ก็พากันไปจดทะเบียนหย่า		แต่ที่เขาตกลงกันไม่ได้หรือมีเหตุบางประการ	ก็ต้องไป
ฟ้องร้องเป็นคดีความกันไม่ใช่น้อย	แต่การไปฟ้องหย่าที่ศาลไม่ใช่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันทุกราย	ต้องมีเหตุหย่าด้วย	
เหตุในการฟ้องหย่า	มีดังนี้
 1.	สามีให้การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยาหรือภรรยามีชู้	อันนี้เป็นเหตุสำคัญ	ไม่มีใครที่ไหนทนให้สามีหรือภรรยาของตนเอง
ทำอย่างนี้ได้	บางรายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเป็นสิบๆ	ล้านก็มี	
 2.	สามีหรือภรรยาประพฤติชั่ว	ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่	ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง	
													(ก)	ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง	
													(ข)	ถูกบุคคลภายนอกดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภรรยาของอีกฝ่าย	หรือ
													(ค)	ได้รับความเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามาคำนึงประกอบ	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
 3.	สามีหรือภรรยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝ่ายหนึ่ง	ทั้งนี้	ถ้าเป็น
การร้ายแรง	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
 4.	สามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 *สามีหรือภรรยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด
หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย	และการเป็นสามีภรรยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน
เกินควร	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
	 *สามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่	เพราะเหตุท่ีไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปีหรือแยกกันอยู่ตามคำส่ังศาล
เป็นเวลาเกินสามปี	ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 5.	สามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ	หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี	โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดี
อย่างไร	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 6.	สามีหรือภรรยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปรปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้	ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ	ฐานะ	และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามาคำนึงประกอบ	อีกฝ่าย
หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
 7.	สามีหรือภรรยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี	และความวิกลจริตมีลักษณะยากที่จะหายได้	กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกัน
ฉันท์สามีภรรยาต่อไปไม่ได้	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้			
 8.	สามีหรือภรรยาผิดทัณฑ์บนที่ทำไว้ให้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 9.	สามีหรือภรรยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง	อันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง	และโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางหายได้	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 10.	สามีหรือภรรยามีสภาพแห่งกาย	ทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล	อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
	 แต่เหตุในข้อ	1	และ	2	ถ้าสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณี	ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น	ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจนั้น	จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้
	 เช่นเดียวกันกับเหตุในข้อ	10	ถ้าเกิดจากการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง	อีกฝ่ายหนึ่งนั้นยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้
	 โอ้โห้	เหตุทั้ง	10	ประการ	ถือเป็นเหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้	แต่ต้องดูด้วย	ไม่ใช่ว่า	สามีเคยให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ	10,000	บาท	พอ
เศรษฐกิจไม่ดี	จ่ายแค่	5,000	บาท	อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่เหตุแห่งการหย่า	ฟ้องไม่ได้
	 แล้วที่สำคัญ	หากจะเรียกค่าเลี้ยงชีพคุณและบุตร	คุณจะต้องฟ้องเรียกไปพร้อมกับการฟ้องหย่าในฟ้องเดียวกัน	และหากศาลสั่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
จ่ายค่าเลี้ยงชีพให้อีกฝ่ายหนึ่ง	ฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพทำการสมรสใหม่	สิทธิในการรับค่าเลี้ยงชีพย่อมหมดไปเช่นกัน	
	 ที่สำคัญ	หากท่านตกลงหย่ากันได้	ก็ไม่ต้องฟ้องหย่า	แต่ให้สามีและภรรยา	ไปจดทะเบียนหย่าที่เขตหรืออำเภอกับเจ้าหน้าที่และอย่าลืมบันทึก
ข้อตกลงเรื่องอำนาจปกครองบุตรและทรัพย์สินให้ชัดเจน	อ่านแล้วไม่ต้องตีความ	ไว้ให้เรียบร้อยด้วย	เสร็จแล้วเก็บใบหย่าไว้คนละฉบับ
	 หย่าแล้ว	ภายหลังอยากสมรสใหม่ก็มาจดใหม่ได้	ไม่เสียหายอะไร	
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	 สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ศึกษาอยู่ไม่ต่ำกว่าปีที่	2	เพื่อเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ณ
National	Chung	Hsing	University	(NCHU)	โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	และผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
มาก่อน	แต่สนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน	นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ค่าหอพัก	และจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน	8,000	เหรียญไต้หวัน	(ประมาณ	8,200	บาท)	แต่นิสิตจะต้องรับผิดชอบในส่วนของ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	(กรุงเทพฯ-ไต้หวัน)	(ประมาณ	20,000	บาท)	ด้วยตนอง
คณะที่เปิดสอน ณ National Chung Hsing University
	 1.	Liberal	Arts
	 2.	Agriculture	and	Natural	Resources
	 3.	Science
	 4.	Engineering
	 5.	Life	Sciences
	 6.	Veterinary	Medicine
	 7.	Social	Sciences	and	Management
ระยะเวลาโครงการ
	 1.	ภาคการศึกษา	(กันยายน	54-	มกราคม	55/กุมภาพันธ์	55-มิถุนายน	55)	หรือ
	 2.	1	ปีการศึกษา	(กันยายน	54-มิถุนายน	55)
	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์	ณ	ไต้หวันอย่างเต็มที่	National	Chung	Hsing	University	สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจสมัคร	
เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา	1	ปีการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัครดังนี้
	 1.	The	Admission	Application	Form	with	2-inch	passport-size	photo	attached	(ให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
	 2.	Certificate	of	Enrollment	(หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต)	ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
	 3.	Official	transcript	(ฉบับภาษาอังกฤษ)	ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
	 4.	Letter	of	Recommendation	จำนวน	2	ฉบับ
	 5.	A	Study	Plan	(เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	หรือภาษาจีนกลาง)
	 6.	Autobiography	ความยาวระหว่าง	300-500	คำ	(เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	หรือภาษาจีนกลาง)
	 7.	เอกสารประกอบอื่นๆ	(ถ้ามี)
	 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้ง	Download	แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก
	 http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=6		

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
Program for Academic Exchange (PAX)

ประจำปีการศึกษา 2011/12
จาก National Chung Hsing University (NCHU), ไต้หวัน

ตัวอย่างในการฟ้องหย่า และเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ฝ่ายชายไปมีหญิงอื่น (มีกิ๊ก ชู้ หญิงคนใหม่)
	 นาย	ก.	แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับ	นาง	ม.	มา	30	ปี	มีบุตรด้วยกัน	3	คน	บุตรทั้งสามคนบรรลุนิติภาวะแล้ว	ปัจจุบัน	นาย	ก.	ทำการค้า
มีหน้าตาในสังคม	ไปไหนใครก็รู้จัก	ต่อมานาย	ก.	แอบได้เสียกับ	นางสาว	จ.	จนมีบุตรด้วยกัน	1	คน	และยกย่องเชิดชูนางสาว	จ.	ออกหน้าออกตา	ต่อมา
นาง	ม.	ทราบเรื่อง	อย่างนี้สามารถฟ้องหย่านาย	ก.	เป็นจำเลยที่	1	และนางสาว	จ.	เป็นจำเลยที่	2	โดยเรียกค่าเสียหายจากนางสาว	จ.	เป็นเงินหลาย
สิบล้านบาทได้	แต่ทั้งนี้ค่าเสียหายจะมากน้อยเท่าไร	ต้องคำนึงถึงผู้เสียหาย	ว่าเสียหายอย่างไร	ร่ำรวยเท่าไร	มีชื่อเสียง	และมีหน้าตาในสังคม	ซึ่งเมื่อ
เกิดความเสียหาย	ทำให้ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง	ตกงาน	คนในสังคมไม่คบด้วย	ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	
	 ฉะน้ัน	ตามตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า	นอกจากนาง	ม.	จะฟ้องหย่าได้แล้ว	ยังสามารถเรียกค่าเสียหายจาก	นางสาว	จ.	ได้อีก	เพราะฉะน้ันถ้าคิด
จะไปมีกิ๊ก	ชู้	หญิงอื่น	ก็ควรควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ		
คำพิพากษาฎีกาที่ 4130/2548 
								ป.พ.พ.	มาตรา	1523	วรรคสอง	เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ภริยาชอบด้วยกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย	
เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวโดยมิได้มีเงื่อนไขว่าภริยาจะต้องเกิดความเสียหายอย่างใดหรือจะต้องเป็นภริยาที่อยู่กินกับสามี
และอุปการะเลี้ยงดูกัน	หรือต้องไม่มีคดีฟ้องหย่ากันอยู่	โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้
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ชื่อเรื่อง : MBA 50 หลักบริหาร
ผู้แต่ง :  รัสเซล วอลลิ่ง, เอดเวิร์ด
ผู้แปล : ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 658 ร393อ หนังสือทั่วไป ชั้น 4 
	 หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงหลักการบริหารที่สำคัญๆ	ถึง	50	เรื่อง	พร้อมๆ	กับการเชื่อมโยงแนวคิดการบริหารที่เกี่ยวข้องใน

แต่ละยุคแต่ละสมัย	ซึ่งจะช่วยให้บรรดานักบริหารและผู้นำองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่สภาวะแวดล้อม

ในองค์กรของตน	นอกจากน้ีแล้วผู้ท่ีศึกษา	MBA	ก็ยังสามารถเช่ือมโยงบูรณาการและต่อยอดแนวคิดเหล่าน้ีเพ่ือความเข้าใจอันลึกซ้ึง

และนำไปใช้ประกอบการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง : ชนะใจเจ้านายได้ใจลูกน้อง ครองใจเพื่อนร่วมงาน
ผู้แต่ง :  สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช และคณะ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : Dดี
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 658.3145 ช141 หนังสือทั่วไป ชั้น 4 
	 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส	เมื่อคุณมีปัญหากับเจ้านาย

หรือใครก็ตามที่เขามีอำนาจมากกว่า	เมื่อคุณมีปัญหากับลูกน้อง	เมื่อคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

เปล่ียนปัญหาเป็นโอกาสดีๆ	ในการท่ีจะได้ใจเขามาเป็นพวก	เป็นเพ่ือน	เป็นพันธมิตร	และเขาต่างยอมรับ	เช่ือถือ	ช่ืนชมคุณ	และขจัด

อุปสรรคช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนทำงานเจ้าปัญหา	จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำ	นำความสำเร็จมาสู่องค์กรและตนเองได้

ชื่อเรื่อง : 52 ทักษะพัฒนาสมอง
ผู้แต่ง :  ลูคัส, บิล
ผู้แปล : สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : บิสคิต
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ล714ห หนังสือทั่วไป ชั้น 3 
	 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกิจกรรมและเทคนิคที่จะช่วยคุณกระตุ้นและเพิ่มพลังสมอง	ยืดอายุสมอง	พัฒนาทักษะความจำ

ฝึกการรวบรวมสมาธิ	ทักษะการเรียนรู้	การคิดแนวข้างและการคิดเชิงสร้างสรรค์	ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเจรจา

ต่อรองอันทรงประสิทธิภาพและไลฟ์สไตล์เยี่ยมๆ	ที่จะสร้างให้คุณเป็นอัจฉริยะ
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 สวัสดพีอ่แม่พี่น้อง เจ๊าะแจ๊ะตีฆ้องป่าวประกาศ นำขา่วเด่นขา่วดังท่ีไม่ควรพลาด มาให้ติดตามอ่านกันทุกฉบับ ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่ ให้การตอบรับกับคอลัมน์และเสียงชื่นชม (เอ!หรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดีนะ) ที่นำข่าวข้น ค้นข่าวแต่ละข่าวมา
หยิกนิด หยอกหน่อย ให้หลายๆ คนได้ตื่นตาตื่นใจ ได้รับทราบข้อมูลที่ควรได้รับรู้ ในสิ่งที่ควรรู้ เริ่มประเด็นแรกกับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ทักษะการเป็นผู้นำ” ท่ีทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะพายเรอืจากหาดเจ้าสำราญผา่นไปหลายๆ หาด จนถึงหาดบ้านกรู (เกือบโดน
สึนามิแล้วหละ..) ท่ีองค์การนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีได้เดินทางร่วมค้นหาประสบการณ์ เรยีนรู้วถิชีวีตินอกห้องเรยีน
ซ่ึงในห้องเรยีนท่ี ไม่มีอาจารย์ท่านไหนสอนให้ได้ งานน้ีมาไกลเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการหาประสบการณ์ โดยได้รบัเกียรติจากท่าน
วทิยากรหลายท่านท่ีอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้นำนักศึกษาของเรา... เข้ม ข้น สนุกสนาน อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ แน่น!!!!!
งานน้ีน้องๆ ผู้นำนักศึกษาเขาฝากขอบคุณท่านอธิการบดท่ีีใจดอีนุมัติงบประมาณการจดัโครงการคร้ังน้ี (สาธุ สาธุ) ส่งผลให้ผู้นำองค์การ
กิจกรรมสู้จนสุดขาดใจด้ิน ยอมพลีกายเพ่ือเขยีว-เหลืองกันเลยทีเดยีว เพราะเราคือเลือดเขยีว-เหลือง (ขอธงเขยีวเหลืองคลุมด้วยนะ)
 ฟันธง....อีกขา่ว สำหรบัพีส่าวเรา ... สาวแต .. อะดิ หมู่น้ีเห็นเจ้แกน่ังทำงานอย่างมีความสุข ผ้ึงไม่แตกรงัเหมือนเม่ือก่อน
เป็นเพราะอะไรหนอ แอบไปกระซิบถามพี่สีนวล และพี่พยอม ก็ไม่บอก นั่งแต่อมยิ้มกัน แล้วเขาเป็นอะไรนะ ใครทราบส่งจดหมาย
ตอบคำถามไปท่ี ตู้ปณ.กองพฒันานักศึกษา (มีคนเขารอรบัคำตอบอยู่นะ) สว่นเจ้แตน เจ้าแม่แห่ง วจก. เห็นเดินไปเดินมาท่ีสำนักงาน
อธิการบดี สงสัยจะมีฎีกามาส่งเยอะแน่ หรือว่า ... เดินมาเก็บแชร์ลูกโซ่หรือป่าว (ล้อเล่นหรอกนะ... สิ้นเดือนอย่าลืมจ่ายกันด้วย 
อิอิ) แต่ที่แน่ๆ เจ้แกทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ขอฟ้าบันดาลให้ท่านคณบดีแห่ง วจก. ให้สัก 2 ขั้น ( โอมเพี้ยง...)
 สว่นการบรรยายพิเศษ “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักด์ิ ต้ังคณา ประธานบรษัิทพฒันาเพ่ือชวีติและสังคม 
จำกัด เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มีคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
งานน้ี ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานที่ปนเปไปด้วยเสียงหัวเราะผสมผสานกับน้ำตาซึมๆ กันบ้าง แต่ทุกท่านก็ได้รับความสุขกัน
อย่างเต็มๆ เลยทีเดียว
 ออกเดินทางกันไปแล้ว สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการเสริมศักยภาพการใช้ภาษา
จีนกลางและเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ท่ีเน้นความเป็นเลิศทางด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ โดยส่งนักเรียนไปเรียนภาษาจีนกลางกับเจ้าของภาษา ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2554 ณ วิทยาลัยภาษานานาชาติ ตงฟาง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
 อาจารย์รฐัศาสตร์ จั่นเจรญิ แจ้งงานใหญ่สำหรบัชาวราชภัฏเพชรบุร ีเชิญชมการแสดงละครร่วมสมัย โดยการบรรยายแบบ
สื่อผสมภาพและเพลง ในชุดเทิดไท้ภูบดี เพชรบุรีเลิศหล้า ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 19.30 น. ณ โรงโขน บนพระนครคีรี  
ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 25 งานน้ีต้องติดตามกันให้ได้ เพราะเป็นการแสดงทั้งแสงและเสียงกันเลยทีเดียว
 ฉบับน้ีลากันไปก่อน แล้วจะซอกแซกข่าวมาฝากกันอีก .. สวัสดี

โดย  คน...เบื้องหลัง
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ชื่นชม ขุนเขา แมกไม้ สายธาร ธรรมชาติ ที่สวนผึ้ง
 สวนผ้ึง	เป็นอำเภอหน่ึงในจังหวัดราชบุรี	ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี	เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคกลาง
ด้านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย	จากพ้ืนท่ีท่ีราบต่ำ	ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม	แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด	ทิวเทือกเขาตะนาวศรี
ทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า	
	 มีคำขวัญที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสวนผึ้งว่า	
 “สาวกะเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชี    แก่งส้มแมวแนวหินผา
  ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา  น้ำผึ้งป่า หวานซึ้งตรึงใจ” 
	 อำเภอสวนผึ้ง	เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจอมบึง	เรียกว่า	ตำบลสวนผึ้ง	มีพื้นที่กว้างขวางมากมาย	เต็มไปด้วยป่าไม้	ภูเขา	การเดินทางไม่
สะดวกนัก	ทุรกันดาร	ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง	ต่อมารัฐบาลส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่มาพัฒนาตำบลสวนผึ้ง
แห่งน้ีในด้านต่างๆ	ต้ังแต่เม่ือวันท่ี	20	มีนาคม	2511-2514	ต่อมาวันท่ี	15	พฤศจิกายน	2517	อำเภอจอมบึงถูกประกาศแบ่งพ้ืนท่ี	โดยกระทรวงมหาดไทย
เพื่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ	เรียกว่า	กิ่งอำเภอสวนผึ้ง	และหลังจากนั้นเมื่อวันที่	1	เมษายน	2526	ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอสวนผึ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว สวนผึ้ง
 โป่งยุบ	ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเคย	ก่อนถึงตัวอำเภอสวยผึ้ง	5	กม.	มีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ	5	กม.	เกิดจากยุบตัวของแผ่นดิน	ทำให้เกิดลักษณะ
หน้าผาสูงชัน	มีลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่	หรือ	ฮ่อมจ๊อม	อำเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน	โป่งยุบนี้มีอาณาบริเวณกว้างกว่า	10	ไร่	ซึ่งแต่เดิม
ท้องที่นี้เคยเป็นไร่นามาก่อน	นับเป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
 ธารน้ำร้อนบ่อคลึง	เลยอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ	15	กม.	เป็นธารน้ำร้อนที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี	ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปีเป็น
น้ำร้อนบริสุทธิ์	 ในบางวันน้ำร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ในระดับประมาณ	 136	 องศาฟาเรนไฮต์	 และในบางวันก็ลดลงมาประมาณ	 120	 องศา	 ฟาเรนไฮต์	
ธารน้ำร้อนบ่อคลึงนี้	นับเป็นธารน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ	มากที่สุด
 ฟาร์มกล้วยไม้-ลันดา	อยู่ถัดจากอุทยานธรรมชาติวิทยาไปไม่ถึง	1	กม.	เป็นสวนกล้วยไม้เอกชน	มีพันธุ์กล้วยไม้จำพวก	แวนด้า	ไว้จำหน่าย
 น้ำตกเก้าโจนหรือน้ำตกเก้าชั้น	ตั้งอยู่ที่บ้านผาปก	อยู่ถัดจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ	3	กม.	จากลานจอดรถซึ่งอยู่ด้านล่างให้เดินทาง
ด้วยเท้าต่อไปอีกประมาณ	500	เมตร	ถึงบริเวณตัวน้ำตก	ตอนล่างของลำห้วยบ่อคลึงบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี	มีน้ำตกเก้าโจนหรือน้ำตกเก้าชั้น	เป็น
น้ำตกขนาดใหญ่	สูง	9	ชั้น	ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สมบูรณ์ล้อมรอบด้วยธรรมชาติระยะทางเดินจากชั้นล่างถึงชั้นบนประมาณ	2	กม.	ใช้เวลาประมาณ	2	ชม.
 ไร่กุหลาบอุษาวด	ีห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ	16	กม.	แยกเข้าไปบ้านห้วยน้ำใส	อีกประมาณ	5	กม.	 เป็นไร่เอกชนซึ่งปลูกกุหลาบ	
พันธุ์ฮอลแลนด์	และพันธุ์ต่างๆ	พื้นที่ไร่อยู่บนพื้นที่สูง	ในหุบเขา	ช่วงฤดูหนาวนจะมีอากาศหนาวจัด
 น้ำตกบ้านบ่อหวี	เป็นน้ำตกขนาดกลางเพ่ิงพบใหม่มี	7	ข้ัน	มีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก	ทางเข้าผ่านหมู่บ้าน	และวัดบ้านบ่อหวี	ไปอีก	ประมาณ
2	กม.	มีถนนลาดยางตลอดถึงทางเข้าตัวน้ำตก	จากนั้นเดินเท้าประมาณ	150	 เมตร	จะถึงน้ำตกชั้นที่	 1	สายน้ำมีความใสมากกว่าน้ำตกเก้าโจน	 เหนือ
ขึ้นไปบนน้ำตกจะเป็นชายแดนไทย-พม่า	มีฐานทหารรักษาการอยู่	นายทหารผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว่าบนตะเข็บชายแดนนี้สามารถเดินเชื่อมไปถึงเขากระโจมได้	
ขึ้นถึงน้ำตกชั้นที่	7	ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ	40	นาที
 แก่งส้มแมว (สวนป่าสิริกิต์) ห่างจาก	อ.สวนผ้ึง	25	กม.	เป็นลำธาร	มีเกาะแก่งกลางน้ำภาชี	เหมาะสำหรับเล่นน้ำเป็นอย่างย่ิง	อยู่ในพ้ืนท่ีสวนป่า
สิริกิต์ิ	ภายในสวนป่ามีสวนหย่อม	ศูนย์จำหน่ายเคร่ืองเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน	สวนป่าแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ	เน่ืองในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา	5	รอบ	เป็นศูนย์รวมพันธ์ุไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ
ที่ดีเยี่ยม	
 พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเรือนไทยประยุกต์จากหน้าสถานีตำรวจสวนผึ้งแยกไปประมาณ	2	กม.	ผ่านวัดสวนผึ้ง
แล้วแยกขวาไปอีกจนข้ามสะพานก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ทางซ้ายมือมีพื้นที่ประมาณ	20	ไร่	รวบรวมวัตถุโบราณสยามในอดีต	รวมทั้งมีรถม้า	พันธุ์ไม้ดอก	
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	 จากการสำรวจความต้องการของครูทุกระดับใน	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	และบุคคลท่ัวไป	ท่ีสนใจในการอนุรักษ์อาหารพ้ืนเมืองเพชรบุรี
ให้คงอยู่สามารถถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก	และได้ลงมือปฎิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะ	จากประสบการณ์ตรงพบว่า	ส่วนใหญ่มีความสนใจ
ร้อยละ	75	ดังน้ัน	สาขาวิชาคหกรรมจึงจัดโครงการอนุรักษ์อาหารพ้ืนเมืองเพชรบุรี	ข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครู	ในการนำความรู้ไปถ่ายทอด
ให้นักเรียนได้รู้จักอาหารพ้ืนเมือง	ซ่ึงเป็นอาหารพ้ืนเมือง	และผู้สนใจท่ัวไป	ท่ีเข้าอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้รับนำไปประกอบอาชีพได้	อีกท้ัง
ยังเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยพ้ืนเมืองให้คงอยู่ต่อไป	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี	อาจารย์	และ
บุคคลที่สนใจ	จำนวน	30	คน	จัดการอบรมในวันที่	9	เมษายน	2554	เวลา	08.30–17.00	น.	ณ	อาคารคหกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
	 ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ท่ี	อาจารย์อารี	น้อยสำราญ	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	โทรศัพท์	0-8908-70819,	0-3249-3266	โทรสาร	0-3249-3266,	Email	:	Aree_noy@hotmail.com	

	 งานดอกไม้สดถือได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	ที่มีความสวยงาม	มีความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทยอย่างชัดเจนสมควรแก่
การอนุรักษ์	และเป็นการพัฒนารูปแบบของการจัดให้มีความแปลกใหม่	ในการจัดจึงมีการสร้างสีสัน	ลายเส้น	จังหวะของการจัดให้ต่างไป
จากเดิมๆ	โดยนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประดับตกแต่งได้อย่างสวยงาม	แต่ในการ
จัดอบรมครั้งนี้	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม้ผสมผสานในงานจัดดอกไม้สด	เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศสดชื่น	และดูมีคุณค่ายิ่งของผักและผลไม้ที่นำมาประดับตกแต่ง	ให้มีความใหม่	แปลกตากับผู้พบเห็น	นอกจากนี้ยังมีการสำรวจ
ความต้องการให้มีการอบรมเพิ่มความรู้เพิ่มขึ้น	ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านการนำความรู้ไปใช้ในการสอน	และการนำไปประกอบใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้คิดเป็นร้อยละ	82	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู/อาจารย์	หรือบุคคลที่สนใจ	จัดอบรมระหว่างวันที่		2-	3	เมษายน	2554		เวลา	
08.30–17.00	น.	ณ	อาคารคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ท่ี	อาจารย์ศจีมาศ	นันตสุคนธ์	โทร.0-84073-5097,	0-3249-3266	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000	แฟกซ์	0-3249-3266,	Email	:	Sajeemasnok@hotmail.com

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองเพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม้
ผสมผสานในงานจัดดอกไม้สด

อาจารย์อารี น้อยสำราญ  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม้ประดับของไทยชนิดต่าง	ๆ	เช่น	ดอกมณโฑ	พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน	เสาร์-อาทิตย์	วันหยุดราชการ	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ค่าเข้าชม	ผู้ใหญ่	20	
บาท	เด็ก	10	บาท	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ในเครื่องแบบให้ทำจดหมายก่อนล่วงหน้า	นอกจากนี้ยังมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว	ติดต่อสอบถามราย	
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทร(032)	221189,	(01)	486-9804
 น้ำพุร้อนโป่งกระทิง	อยู่บนถนนสายชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง-ปากท่อ	เป็นบ่อน้ำร้อน	แบบบ่อธรรมดา	ขนาดเล็ก	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	5	
เมตร	เมื่อมีคนจำนวนมากมายืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือ	หรือ	เคาะทำเสียงดัง	น้ำในบ่อจะเริ่มเดือดจนมีพรายน้ำพุพุ่งมาเหนือผิวน้ำ
 สำนักสงฆ์หินสูง ตั้งอยู่หมู่ที่	13	ตำบลตะนาวศรี	เลยโป่งยุบไปอีกประมาณ	2	กม.	เป็นสถานที่เหมาะสำหรับ	ผู้ที่รักความสงบและเหมาะแก่	
การไปเที่ยวชม	เพราะมีสวนเสาหินและหมู่หินรูปร่างต่างๆ	มากมายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ



ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3248-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	และอาจารย์ทนงค์	จันทมาตย์	นำนักศึกษาจีน
ห้อง	5300-01/1	และห้อง	5300-01/2	จำนวน	40	คน	ลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูลด้านประเพณี
พิธีกรรม	ความเชื่อ	ศิลปะ	และสถาปัตยกรรม	เพื่อประกอบการศึกษาวิชาคติชนที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน	ณ	ศาลเจ้าบ้านจีน	เขาหลวง	วัดพระนอน	วัดมหาธาตุ
วรวิหาร	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2554	โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้	มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จริง	สำหรับนำมาประกอบข้อมูลที่ได้รับการบรรยายภาค
ทฤษฎีในช้ันเรียน

	 สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคเหนือให้แก่
นักศึกษาจีนของสาขาวิชา	จำนวน	80	คน	ในระหว่างวันที่	17-20
มีนาคม	2554	เพ่ือเป็นการเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมและ
การจัดการท่องเท่ียวแก่นักศึกษา	สำหรับสถานท่ีท่ีนักศึกษาศึกษาดูงาน
ณ	ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	วัดพระธาตุลำปางหลวง	จังหวัดลำปาง
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์	วัดพระธาตุดอยสุเทพ	อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์	บ้านถวาย	บ่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่	อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง	วัดไชยวัฒนาราม	ตลาดน้ำอโยธยา	จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

นักศึกษาสาขาภาษาไทยลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลคติชน

ศึกษาดูงานภาคเหนือ


