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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ในหลายๆ	พื้นที่นั้น	ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	ครั้งนี้กันหลายพ้ืนท่ี	

ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการอพยพผู้คนหลายพัน	หลายหมื่นคน	เข้าไปอยู่ตามศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในหลายๆ	พ้ืนท่ี	ในการน้ี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เล็งเห็นถึงความ

เดือดร้อนของประชาชนชาวไทย	จึงเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์พักพิง	เพื่อที่จะได้ช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหน่ึง	โดยเปิดศูนย์พักพิงมาต้ังแต่วันท่ี	25	ตุลาคม	มีผู้พักพิงจำนวน	524	คน

มีการจัดการให้บริการในทุกๆ	ด้าน	มีอาหาร	เคร่ืองด่ืม	ห้องนอนติดแอร์	ท่ีจอดรถ	เคเบ้ิลทีวี	อินเทอร์เน็ต

ให้บริการฟรี

	 ในแต่ละวันผู้พักพิงฯ	สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ	อาทิ	การแสดงดนตรีจากมณฑล

ทหารบกที่	15		การเต้นแอโรบิค		การประกวดร้องเพลง		การวาดภาพระบายสี		พับกระดาษ		จักสานใบตาล		

ฉายภาพยนตร์	 ทัวร์ประวัติศาสตร์	 (วัด	 วัง)	 และนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันจัดทำอีเอ็ม	 บอล	 (EM	

Ball)	หรือจุลินทรีย์	เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในแต่ละวันอีกด้วย

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	กล่าวว่า	ในขณะนี้เรากำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสียในคู	คลอง	ซึ่งเป็น

เรื่องใหญ่สำหรับสิ่งแวดล้อมในบ้านเรา	และวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหา	คือการใช้	“จุลินทรีย์บอล” เพื่อเป็นการ

แก้ปัญหาน้ำเสีย	จากการแก้ปัญหาแบบนี้	จึงมีนักศึกษา/นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวม

ไปถึงคณาจารย์	และกลุ่มท่ีสนใจร่วมกันหาเครือข่ายมาร่วมกันทำ	นอกจากน้ียังมีกลุ่มจิตอาสาจากท่ีต่างๆ

เข้ามาร่วมด้วย		

	 เมื่อปั้นลูก	EM	Ball	เสร็จแล้ว	จะนำไปมอบให้	สสส.	เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน	มอบให้แก่

คนท่ีเข้ามาขอโดยนำไปใช้ในหมู่บ้านของตนเอง	และมีอีกส่วนหน่ึงท่ีนักศึกษาจะนำไปหย่อนในท่ีสาธารณะ

ที่มีน้ำเน่าเสีย

	 ถ้ามีผู้สนใจต้องการลูก	EM	Ball	ติดต่อขอรับได้ท่ีอาจารย์ตวงสิทธ์ิ	สนขำ	อาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ	ซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษา

	 อาจารย์ตวงสิทธิ์	สนขำ	กล่าวถึงส่วนผสมของการผลิตลูก	EM	Ball	ว่า	มีส่วนผสมหลักๆ	ก็คือ	

ทราย	1	ส่วน	มีแกลบ	รำละเอียด	ส่วนแรกนำมาคลุกให้เข้ากัน	ส่วนที่	1	คือ	ส่วนผสมของน้ำ	น้ำหัวเชื้อ	EM		

ในเบื้องต้นเราได้การบริจาคหัวเชื้อ	EM	จากผู้ที่เขาทราบข่าวว่าเราทำลูก	EM	Ball		ต่อมาหัวเชื้อเริ่มไม่พอ		

เราจึงทำการผลิตหัวเชื้อเอง	ลักษณะที่เราจะดูว่ามันได้ผลก็คือดูปั้นแล้วพอหมาดๆ	เปียกไปก็ไม่ดี	แห้งไป

ก็ไม่ติด	 ลักษณะคือเมื่อเราจับดูแล้วก็มาปั้นถ้าปั้นเป็นก้อนได้ก็ใช้ได้	 แล้วจึงส่งต่อให้แก่ผู้มีจิตอาสามาปั้น

ต่อกันได้เลย

	 การที่จะดูว่าลูกบอลของเราจะใช้ได้หรือไม่ได้ให้ดูที่ราสีขาวๆ	คลุมที่ลูกบอล	ถ้ามีราเยอะคลุม

เยอะลูกนั้นยิ่งใช้ได้ผล	สำหรับเทคนิคที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงคือการใช้	พด.2	ในการผสมถ้าใช้น้ำ	EM	

อย่างเดียวจะต้องใช้เวลาในการทำนานกว่า	อย่างเช่น	ถ้าเราใช้หัวเชื้อ	พด.2	หมักกับกากถั่ว	ใช้เวลา	7	วัน	

ก็เห็นผลแล้ว

	 เมื่อปั้นเสร็จต้องตากผึ่งลม	ไม่ให้โดนแดด	ถ้าโดนแดดเชื้อจะตายเพราะจุลินทรีย์พวกนี้เป็นสิ่ง

มีชีวิตท่ีเป็นตัวดีไม่มีโทษ	เราสามารถเอามือลงไปคนได้เลย	ขนาดของการใช้	ถ้าน้ำลึกเราใช้ห่างกัน	2	เมตร

ถ้าน้ำตื้นเราต้องใช้ถี่ๆ	หน่อย	ก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสา	สามารถมาช่วยกันปั้นลูก	EM	Ball	ได้ทุกวัน

ที่บริเวณ		หน้าอาคารบรรณราชนครินทร์	(สำนักวิทยบริการ)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2553	เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่	ให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและแก้ไขปัญหาของชุมชน	การบูรณาการองค์ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรมเป็นแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการยก
ระดับคุณภาพชีวิต	สังคม	และเศรษฐกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทเชิงพื้นที่	
	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานโครงการดังกล่าว	 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
“การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วม”	ตามโครงการหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด	ในวันศุกร์ท่ี	23	กันยายน	2554	ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	สถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	
	 1)	กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด	
	 2)	สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีของมหาวิทยาลัยตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด	และ
	 3)	เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย		1)	ตัวแทนจากมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ประเทศไทย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยสยาม	2)	ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
คณะครุศาสตร์		3)	ตัวแทนจากสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี		4)	ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนชุมชน
	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	พัฒนาจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วม	ตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด	โดยได้รับเกียรติจาก	
รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานพิธีเปิด	ซ่ึงมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	และแนวทางการดำเนิน
งานตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด	และแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีตามประเด็นที่
สนใจในการดำเนินโครงการ	ปีงบประมาณ	2555

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	
“การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วม”	
ตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
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	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการบรรยายพิเศษในวิชายุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น

โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์การบริหารด้านต่างๆ	ดังนี้

	 นายอติพล	พลบุตร	กลุ่มคนทำงาน	วันที่	25	กันยายน	2554

	 นายยุทธ	อังกินันทน์	นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี	วันที่	2	ตุลาคม	2554	

	 อาจารย์ประชา	รัตวร	วันที่	9	ตุลาคม	2554

	 นายบรรพต	กำไลแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์	วันท่ี	16	ตุลาคม	2554

ทั้งนี้	โครงการฯ	ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

บรรยายพิเศษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครุศาสตร์ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	ประจำปี	2554

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำโดย	อ.วัชรกัญจน์	หอทอง	รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ได้นำนักศึกษา	สาขาวิชาพลศึกษา	ช้ันปีท่ี	1	และช้ันปีท่ี	3	จำนวนกว่า	100	คน

เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมครั้งใหญ่	ณ	สนามบินดอนเมือง	โดยนำสิ่งของเครื่องใช้

เครื่องอุปโภคบริโภค	สิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตไปบริจาค	และยังได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และ

ประชาชนช่วยกันขนย้ายของ	บรรจุของลงถุงยังชีพ	และช่วยเหลือสิ่งต่างๆ	 เท่าที่จะช่วยได้อย่าง

เต็มความสามารถ

	 ในการนี้	 ได้รับการต้อนรับและคำขอบคุณจากประชาชนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง		

	 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ		
โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน	ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้	นายบรรพต	บุตรน้ำเพชร	นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	ช้ันปีท่ี	5	สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ	สังคม	และประเทศชาติ	ได้รับพระ
ราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	ประจำปี	2554	สาขาคุณธรรมและจริยธรรม
จาก	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายาฯ	เมื่อวันอังคารที่	20	กันยายน
2554	ณ	อาคารกีฬาเวสน์	2	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	(ไทย-ญี่ปุ่น)	โดยมีผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	และผู้
บริหารงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน	เฝ้าฯรับเสด็จฯ
	 ในการได้รับพระราชทานรางวัลครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มให้แก่ครอบครัวของนาย
บรรพต	บุตรน้ำเพชร	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างมาก	คร้ังน้ีมีคุณแม่ของผู้รับ
รางวัลและอาจารย์	ดร.ปัทมาพร	ยอดสันติ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	เป็นตัวแทนของคณะฯ	และมหาวิทยาลัยฯ	ร่วมเดินทางไปเป็นเกียรติและแสดง
ความยินดี



 

	 ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ	ผศ.ดร.ปัญญา	ทองนิล	อาจารย์ดร.ชนสิทธ์ิ	สิทธ์ิสูงเนิน	ผู้อำนวย
การกองการศึกษาเทศบาลเมืองชะอำ	และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ
จำนวน	9	โรงเรียน	เข้าร่วมประชุมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นักศึกษาครู
ตำรวจตระเวนชายแดน	รุ่นท่ี	9	ประจำปีการศึกษา	2554	ท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเม่ือ
วันท่ีศุกร์	4	พฤศจิกายน	2554	ณ	ห้องประชุมเล็ก	ค่ายพระรามหก	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	
	 การประชุมในครั้งนี้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
รวมทั้งปรึกษาหารือ	เสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครู	ตชด.	ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกแก่	ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง
9	โรงเรียน	เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
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	 จากภูมิลำเนา	คนนครศรีธรรมราช	กลายมาเป็นคนเพชรบุรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนงค์	ทองทับ	ท่านทำงานอยู่ในรั้วเขียวเหลืองที่นี่ที่เดียวเป็นเวลานานกว่า	30	ปี	ไม่เคย
ไปไหน	เร่ิมจากวิทยาลัยครูเพชรบุรี	จนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ท่านมีลูกศิษย์มากมาย
เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ท่านมีความมุ่งมั่น
ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	เทคนิคต่างๆ	ที่ท่านมีให้แก่ลูกศิษย์ของท่านทุกๆ	รุ่น	
อย่างเต็มความสามารถ

แสดงมุทิตา	วาระเกษียณอายุราชการ	ผศ.อนงค์	ทองทับ

ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	นักศึกษาครู	ตชด.รุ่น	9

โครงการ	สืบสานงานศิลป์	ท้องถิ่นเมืองเพชร

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ		สืบสานงานศิลป์
ท้องถิ่นเมืองเพชร ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายใน
ระดับชาติ ครั้งที่ 2	ระหว่างวันที่	19-20	สิงหาคม	2554	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจาก	14	สถาบัน	และ	3	องค์กรภายใน	สำหรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	บรรยากาศ
ภายในงานมีการทำสัญญา	MOU	ระหว่างสถาบัน	การให้ความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพการ
ศึกษา	การฝึกเขียนโครงการ	โดยอาจารย์ภาคย์	พราหมณ์แก้ว	อบรมและแข่งขันการแทง
หยวก	โดยอาจารย์วิริยะ	สุสุทธิ	ศิลปินสกุลช่างเมืองเพชร	สาขาการแทงหยวก	ซึ่งผลการ
แข่งขันรางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ผลงานนักเรียน	นักศึกษา	และสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร	จากกลุ่มลูกหว้า	โดยการนำทีม
ของอาจารย์จำลอง	บัวสุวรรณ	จากนั้นในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงต้อนรับ	พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแต่ละสถาบัน	สุดท้ายการพาท่อง
เมืองเพชร	เพื่อชมความงามของโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี	

	 บัดนี้	ท่านทำงานมาจนอายุครบ	60	ปี	ถึงเวลาที่ต้องเกษียณอายุราชการ	เป็นที่น่า
เสียดายอย่างมาก	เพราะอาจารย์อนงค์	เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ	เอาใจใส่	ทำงานอย่าง
ขยันขันแข็ง	ทางคณะได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต	ในวาระเกษียณอายุราชการ	เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ฯ	เมื่อวันพุธที่	
14	กันยายน	2554	เวลา	18.00	น	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	โดยมีผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	ร่วมงาน
และกล่าวแสดงความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติ	อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และศิษย์เก่า	เข้าร่วมงานเป็น
จำนวนมาก		บรรยากาศภายในงานจัดแบบเป็นกันเอง		มีการรับประทานอาหาร	การแสดงของนักศึกษา		ของบุคลากร	และ	ร้อง	รำ	ฮัม	เพลง	
กันอย่างชื่นมื่น	
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	 ผศ.ดร.เพ็ญศรี	เปล่ียนขำ	ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน
เป็นวิทยากรให้แก่คลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	และชมรมผู้สูงอายุตำบล
โพไร่หวาน	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2554	เรื่องถนอมรักษาสายตาด้วยวิธี	massage	และ
acupressure	โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ชั้นปีที่	3	คือ	นางสาวทัศวรรณ
สดใส	และนางสาวนารีรัตน์	สุดยอด	เป็นผู้สาธิต	พบว่า	ผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมารอพบแพทย์
ที่คลีนิก	รวมทั้งเจ้าหน้าที่	จำนวน	100	คน	ร่วมการฝึกปฏิบัติเป็นที่พึ่งพอใจมาก	พร้อมกัน
น้ีได้สอบถามความรู้ท่ีต้องการทราบ	ซ่ึงวิทยากรจะเตรียมการในเดือนพฤศจิกายนให้ตรงกับ
ความต้องการต่อไป

รับเชิญเป็นวิทยากร

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ	ร่วมทำงานกับชุมชนในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีก่อสร้าง	จ.เพชรบุรี

ขอขอบคุณ

เว็ปไซต์สำหรับพิมพ์ใบรับ-จ่ายเงินเดือน

	 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ	ศึกษาดูงานและช่วยพัฒนาแปลงพืชในโครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชดำริ	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	เม่ือวันพุธท่ี	10	สิงหาคม	2554	กิจกรรมน้ีทำให้นักศึกษา

ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนจังหวัด

เพชรบุรีผ่านทางกิจกรรมต่างๆ	ในโครงการช่ังหัวมันตามพระราชดำริจากวิทยากรของโครงการฯ

และร่วมทำงานกับชาวบ้านในอำเภอท่ายางที่มาช่วยงานในโครงการ

	 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีก่อสร้าง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	30-31	สิงหาคม	2554	

ณ	ตำบลห้วยโรง	อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	โดยกิจกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี

ไฟฟ้าและเทคโนโลยีก่อสร้างให้แก่ทางชุมชน	และสร้างโรงเกษตรให้แก่โรงเรียนวัดห้วยโรง

อีกจำนวน	1	หลัง

	 ตามที่	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจำปี	2554	ซึ่งจะนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์	ณ
วัดพัฒนาราม	เลขที่	87/1	ถนนหน้าเมือง	ตำบลตลาด	อำเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ในวันเสาร์ที่	22	ตุลาคม	2554	เวลา	10.00	น.	โดย
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธาน	ในการนี้	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ดังกล่าว	เป็นจำนวนเงิน	17,600	บาท	และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน	มา	ณ	โอกาสนี้

	 งานบริหารคลังฯ	ขอแจ้งเว็ปไซต์สำหรับพิมพ์ใบรับ	–	จ่ายเงินเดือน	(สลิป)	เน่ืองด้วยในขณะน้ีระบบบริหารจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ
(MIS)	 เกิดขัดข้อง	ทางผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนเว็ปไซต์ในการพิมพ์ใบรับ	 –	จ่ายเงินเดือน	 (สลิป)	 เพื่อใช้ไปก่อน	คือ	http://10.5.8.247:8080/
service/main.jsp	เมื่อระบบเดิมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	จึงจะกลับไปใช้เว็ปไซต์เดิมได้
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ความร่วมมือทางวิชาการ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี	โดยมีพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
การวิจัยและการบริหารจัดการ	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2554	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ชั้น	9		อาคารวิทยาภิรมย์
	 หลังจากชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และวิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีแล้ว	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
กล่าวต้อนรับ	แนะนำผู้เข้าร่วมในพิธี	และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	2	สถาบันที่มี
ความร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอด	ในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์
มากขึ้น
	 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น	โดยจะเปิด
โอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง		การจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพ		ช่วยให้ชุมชน
เข้มแข็งด้วยกระบวนการวิจัยและเตรียมการรองรับอาเซียน
	 ดร.ธัญพร	ชื่นกลิ่น	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ	วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี	กล่าวว่า	ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาจะคล้ายกัน	และถ้ามี
การร่วมมือกัน	จะสร้างความเข้มแข็งให้กับงานบริการและชุมชนมากข้ึน	โดยเฉพาะจะมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปช่วยชุมชนต่อไป
	 สาระสำคัญของบันทึกลงนามความร่วมมือ	จะเน้นความร่วมมือทางด้านวิชาการ	โดยมีการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา	การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	อาทิ	ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์	เอกสาร	ตำรา	ห้องปฏิบัติการ	เป็นต้น	การสนับสนุน
ปฏิบัติการอ่ืนๆ		เช่น	การร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ท่ีเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของความเป็นเครือข่ายร่วมกันในการศึกษาพัฒนา
ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน	
	 ผลการประชุมครั้งนี้	เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่พัฒนางานวิชาการ	งานบริการวิชาการ	งานวิจัยและงานอื่นๆ
เพื่อร่วมกันพัฒนาสถาบัน	จังหวัดเพชรบุรี	และชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไป	โดยที่ประชุมมอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมกัน
วางแผนและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป	หากการดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอแสดงความยินดีแด่	ผศ.อุทัย	ผ่องรัศมี	คณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระฆังทอง	ประจำปีพุทธศักราช	2554

สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น	ประเภทข้าราชการ	หน่วยงาน	รัฐวิสาหกิจ	เมื่อวันจันทร์ที่	22	

สิงหาคม	2554
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รับสมัครนักศึกษา	ปี	2554

รับสมัครงาน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์

จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	ภาคปกติ	7	คณะ	54	สาขาวิชา	

ประจำปีการศึกษา	2555		ประเภทโควตาแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม		

	 กลุ่มท่ี	1	มีผลการเรียนดี		ผลการเรียนเฉล่ียสะสม	5	ภาคการศึกษา	ต้ังแต่	2.50	ข้ึนไป	สำหรับผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่	หรือผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม	ตลอดหลักสูตรตั้งแต่	2.50	ขึ้นไป	สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว		

	 กลุ่มที่	2	มีความสามารถพิเศษ	ประเภทใดประเภทหนึ่ง	เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง	ชมเชย	ด้านกีฬา	ดนตรี	ศิลปะ	และ

การแสดง	หรือเป็นตัวแทนในระดับเขต	ระดับจังหวัด	โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรอง	มีหลักฐานความดีเป็นท่ีประจักษ์	เช่น	เกียรติบัตร

วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	สมุดบันทึกความดีหรือหลักฐานอื่นใดที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา	หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	องค์กร

ท้องถิ่น	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ที่น่าเชื่อถือ

	 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึง	5	ช่องทาง	ดังนี้		

	 1.	สมัครด้วยตนเองท่ีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ช้ัน	1	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ทุกวัน	ต้ังแต่

เวลา	08.30	–	15.30	น.	(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

	 2.	สมัครผ่านหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	4	แห่ง	คือ	หน่วยการเรียนรู้หัวหิน	ค่ายธนะรัชต์		

ประจวบคีรีขันธ์	และบางสะพาน	ท่าแซะ	(จ.ชุมพร)	สมัครกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทุกวันอาทิตย์	ตั้งแต่เวลา	08.30-15.30	น.

	 3.	สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่		รับสมัครวันจันทร์	–	ศุกร์		เวลา	08.30-	15.30	น.

	 4.	สมัครทางเว็ปไซต์	รับสมัครเฉพาะประเภทโควตาเท่านั้น	โดยกรอกข้อมูลใบสมัครในเว็ปไซต์	พิมพ์ใบรายงานตัวและไปชำระ

เงินที่ธนาคาร

	 5.	สมัครทางไปรษณีย์	รับสมัครเฉพาะโควตาเท่าน้ัน	โดยกรอกใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครและหลักฐาน

การชำระเงินผ่านธนาคาร	ดังนี้

	 ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาเพชรบุรี	บัญชีออมทรัพย์	ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เลขที่บัญชี		884-3-00087-7

	 ธนาคารทหารไทยสาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	บัญชีออมทรัพย์	ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เลขที่บัญชี		357-

1-07031-1

	 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว	ให้ผู้สมัครจัดส่งใบรายงานตัวพร้อมหลักฐานที่รับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาการชำระเงินผ่าน

ธนาคาร		ทางโทรสารหมายเลข	032-493279	หรือทางไปรษณีย์	จ่าหน้าซองถึง	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	38	หมู่	8	ต.นาวุ้ง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000	

	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	อาคารวิทยาภิรมย์	(อาคาร	14)

ชั้น	1	ฝั่งตะวันตก		โทร.	0-3249-3279,	0-3249-3312	หรือ	0-3249-3300	ถึง	7	ต่อ	1106,	1111,	1141		โทรสาร.0-3249-3279,	http://

acad.pbru.ac.th

	 บริษัทผลไม้กระป๋องสยาม	(1988)	จำกัด	ตั้งอยู่เลขที่	362		หมู่	2		ตำบลวังก์พง		อำเภอปราณบุรี		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ต้อง

การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในบริษัท	 	 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่	 ฝ่ายบุคคลและธุรการ	 	 โทร.	032-622404-5	 	มีหลักฐานการสมัคร		

ดังนี้	 1.	รูปถ่ายหน้าตรง	1	นิ้ว		จำนวน	2	รูป

	 2.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน		พร้อมตัวจริง	

	 3.	สำเนาทะเบียนบ้าน

	 4.	วุฒิการศึกษา	(ถ้ามี)

	 5.	หลักฐานรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร	(ถ้ามี)

	 6.	ใบรับรองแพทย์	(ภายในกำหนด	30	วัน)



10

กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศต่างๆ

กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พัชรินทร์		สุริยวงค์

...	ต่อจากฉบับที่แล้ว

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันอุดม

ศึกษาของจีนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2535	นับเป็นความร่วมมืออันยาวนานและต่อเนื่อง	จากจุด

เริ่มต้นที่มีนักศึกษาเพียง	3	คน	จนปัจจุบันจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณ	200	กว่าคน	นับเป็น

ความสำเร็จที่น่ายินดียิ่ง	แต่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุกต่อไป	เพื่อสร้างความพร้อม

และคุณภาพการศึกษาที่ดีสำหรับการรองรับนักศึกษาต่างชาติในอนาคต	โดยเฉพาะนักศึกษาจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ียังคงมีความต้องการการศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก	สังเกต

ได้จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปี	1978-2007	และจนถึง

ปัจจุบัน	ท่ีมีความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวจีนเพ่ิมสูงข้ึน	และทำให้

ความต้องการด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย	

	 การพัฒนาในช่วงแรกน้ันเป็นการพัฒนาในระยะส้ัน	รูปแบบเป็นการร่วมมือเป็นพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์	(Strategic	Alliances)	โดยประเทศไทยให้บริการการศึกษา	ณ	สถาบันในประเทศไทย

มีการทำความร่วมมือด้านต่างๆ	ระหว่างสถาบัน	เช่น	การแลกเปล่ียนนักศึกษา	อาจารย์	การพัฒนา

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศระดับนานาชาติ	การสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่

สามารถรองรับนักศึกษาจากท้ังสองประเทศได้	มีการจัดการหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น	ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีได้เร่ิมต้นดำเนินการตามรูปแบบน้ีมาโดยตลอด		โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนนักศึกษา

อาจารย์ที่ถือเป็นจุดเด่น	แต่สำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ

ระดับนานาชาติ	ยังไม่เกิดความชัดเจน	ตัวอย่างเช่น	มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการทำโครง

การวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศ	การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยว

ข้อง		เป็นต้น		

	 สำหรับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษาจากทั้งสองประเทศนั้นดู

จะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง	2	หลักสูตร	คือ	วิชาภาษาไทย	และวิชาภาษาอังกฤษ		ดังนั้นการเร่ง

พัฒนาหลักสูตรในสาขาอื่นๆ	จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน	โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาไทย

ความต้องการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง	เพราะบางวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนสามารถเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีได้แล้ว	ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้อง

เร่งพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาโท	สำหรับในบางหลักสูตรที่ยังไม่มีความ

พร้อมมากนักก็ควรเปิดในลักษณะหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

เลือกเรียนได้ตามความสนใจ	
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	 นอกจากน้ันการสร้างแรงจูงใจอีกอย่างหน่ึงคือ	การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาท้ังสองประเทศ	เพ่ือให้

เกิดการรับรู้	เรียนรู้	และความไว้วางใจในมหาวิทยาลัย	และประเทศไทย	ซ่ึงอาจจะจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงการทัศนะศึกษา	การฝึกงาน	นอกจากน้ี	

ควรมีการต้ังตัวแทน	(Agency)	ของมหาวิทยาลัย	หรือสถาบันการศึกษาของไทยในประเทศจีนเพ่ือเป็นตัวแทนแนะนำมหาวิทยาลัย	และอำนวยความ

สะดวกทางด้านข้อมูลต่างๆ	ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางมาศึกษายังประเทศไทย		

	 สิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง	คือ	การประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย	โดยการสร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัย	เช่น	การเข้าร่วม

งานแสดงนิทรรศการวิชาการด้านการศึกษานานาชาติ	 ซึ่งมีการจัดทุกปีในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านโครง

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	การพัฒนาระบบข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความชัดเจน	 	รวมถึงระบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีการติดต่อมายาว

นาน	เพราะจีนให้ความสำคัญกับบุคคลที่เคารพและรู้สึกพึงพอใจต่อกัน	เป็นต้น

	 การศึกษาในปัจจุบันนี้	เป็นยุคแห่งการแข่งขันที่แต่ละมหาวิทยาลัย	แต่ละประเทศพยายามพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ	สะดวก

รวดเร็ว	และตรงตามความต้องการของตลาด	โดยเฉพาะอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนย่ิงทำให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาอย่าง

มาก	สำหรับคู่แข่งของสถาบันการศึกษาไทยในตลาดการศึกษาจีนน้ันมีจำนวนมากพอสมควร	ซ่ึงได้แก่สถาบันการศึกษาของประเทศสิงคโปร์	มาเลเซีย

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	อังกฤษ	ซึ่งล้วนแต่มีความเข้มแข็งกว่าในด้านของชื่อเสียง	เครือข่าย	และเงินทุน	

	 ดังนั้นการเข้าสู่ตลาดการศึกษาของจีนโดยการเข้าไปลงทุนของสถาบันการศึกษาไทยนั้นจึงยังไม่เหมาะสม	อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษา

ของไทยมีส่วนได้เปรียบท่ีสำคัญ	คือ	ประเทศไทยมีท่ีต้ังท่ีใกล้กับประเทศจีนมากกว่าประเทศคู่แข่ง	โดยเฉพาะมณฑลทางตอนใต้ของจีน	ซ่ึงในปัจจุบัน

มีการพัฒนาเส้นทางการติดต่อระหว่างกัน	ทำให้สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้สะดวกรวดเร็วข้ึนมาก	อีกท้ังไทยมีค่าครองชีพท่ีต่ำกว่าประเทศ

คู่แข่งเหล่านั้น	จึงทำให้งบประมาณที่ใช้ในการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทยต่ำกว่าประเทศอื่นๆ	อีกทั้งชาวไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อชน

ชาติจีน	ทำให้การศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีความปลอดภัย	และอบอุ่นกว่าสำหรับนักศึกษาจากประเทศจีน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

สัมภาษณ์	เมื่อปีพุทธศักราช	2552	ได้มีการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากจีน	จำนวน	68	ตัวอย่าง	พบว่านักศึกษาจีนส่วนใหญ่เข้ามาศึกษา

ในประเทศไทยโดยใช้ทุนส่วนตัว	และมีความพึงพอใจกับการเรียนในประเทศไทยด้านต่างๆ	เช่น	อัตราค่าเล่าเรียน	หลักสูตรที่ศึกษา	การเรียนรู้เกี่ยว

กับประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทย	 ความเพียงพอของเทคโนโลยีสื่อ	 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน	 การจัดการเรียนการสอน	

การจัดกิจกรรม	การรักษาความปลอดภัย	

	 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ัน	น่าจะพอมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	มหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาว่าท่ีผ่านมาน้ัน	ความร่วมมือโครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการกับจีนน้ันประสบความสำเร็จมากพอหรือยัง	มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการ

สำหรับโครงการที่เหมาะสมหรือไม่	และที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีความพร้อมต่อการพัฒนามากน้อยเพียงใด	เมื่อคำตอบเหล่านี้ชัดเจนก็น่าจะเห็นการ

พัฒนาของมาวิทยาลัยทางด้านการศึกษาที่ไม่ได้มีเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น	แต่ยังขยายกว้างไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน	และ

ประเทศอื่นๆ	ต่อไป
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ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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หมี่ผัดพื้นบ้าน
วันนี้จะชวนคุณๆ ที่เป็นแฟนคลับคอลัมน์นี้ ลองย้อนรำลึกถึงอาหารชนิดหนึ่ง ที่เคยพบเห็นกันบ๊อยบ่อย เวลามีงานวัด 

หรือเวลาเขาเลี้ยงคนเยอะๆ รสชาติก็แสนอร่อย 

อาหารจานเด็ดที่ว่าคือ หมี่ผัดพื้นบ้านนั่นเอง

แค่นึกถึงรสชาติที่อร่อยถูกใจ แถมหอมยั่วน้ำลายแล้วก็ให้อยากกินขึ้นมาทีเดียว

มา.. มะ  เรามาลองทำหมี่ผัดพื้นบ้านเป็นอาหารกลางวันมื้อนี้กันดีกว่า

 “หมี่ผัด” เป็นอาหารที่ทำง่าย	รสชาติอร่อย	แถมราคาถูก	เหมาะสำหรับจะทำเลี้ยงคนจำนวนมากๆ	ที่ตลาดเมืองเพชรจะมีหมี่ผัด

พื้นบ้านนี้ขายเป็นประจำ		ถ้าอยากลองทำรับประทานเองที่บ้านก็ไม่ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอน

 แถมปรุงรสได้ตามใจชอบด้วยซ้ำไป

เครื่องปรุง

	 1.	เส้นหมี่	1	ห่อ	(ขนาดเล็ก)

	 2.	ถั่วงอก	3	ถ้วยตวง

	 3.	เต้าหู้แข็งหั่นชิ้นเล็ก	2	แผ่น

	 4.	หมูเนื้อแดงพอประมาณ

	 5.	หมูสามชั้น	สำหรับทำกากหมู	3	ขีด

	 6.	ไข่	5	ฟอง

	 7.	ต้นกุยช่าย	1	กำ

	 8.	หัวหอมซอย	10	หัว

	 9.	มะนาว	2	-	3		ผล

เครื่องปรุงน้ำที่จะผัด

	 1.	น้ำมันหมูเล็กน้อย		น้ำส้มมะขาม		พริกป่น

	 2.	น้ำปลาดี	2	ช้อนโต๊ะ

	 3.	น้ำตาลโตนด	½	ถ้วยตวง
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วิธีปรุง

 ควรทำน้ำปรุงพักไว้ก่อนโดยเคี่ยวน้ำปลา น้ำตาลและน้ำส้มมะขามเปียก ชิมดูให้รสกลมกล่อม เปรี้ยว เค็ม หวาน เคี่ยวจนเป็น

ยางมะตูมอ่อน ๆ โรยพริกป่นแล้วยกลงพักไว้ 

	 จากนั้นนำหมูสามชั้นมาหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วเคี่ยว	 ก็จะได้กากหมูเหลืองหอม	 และได้น้ำมันหมูใหม่ๆ	 เก็บไว้ผัด	 กากหมูทำใหม่ๆ	

จะอร่อยกรอบ	หอมไม่เหม็นหืน 

 แช่เส้นหมี่ไว้จนเส้นนิ่ม แล้วนำมาผึ่งไว้บนตะแกรง เจียวหอมแดงจนเหลืองแล้วใส่เต้าหู้ กากหมูลงผัด พอเริ่มสุกต่อยไข่ใส่ทีละ

ฟองแล้วใส่เส้นหมี่ลงผัด ใส่น้ำตาลที่เคี่ยวไว้แล้วผัดคลุกเคล้าไปมาให้เข้ากัน ชิมรสดูให้ถูกปากถูกใจของเรา  

	 ผัดไปจนพอแห้งดี	 ใส่ใบกุยช่ายและถั่วงอกลงคลุกอีกครั้ง	 ตักใส่จาน	 แต่งหน้าด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดง	 เวลารับประทาน	 โรยพริกป่น	

บีบมะนาว	หรือมะม่วงซอยลงไป

  คราวนี้ก็จะใช้ตะเกียบ หรือช้อนส้อม ส่งเข้าปากก็สุดแท้แต่ใจของคุณๆ

     อย่างไรอย่าลืมป้อนใส่ปากคนนั่งข้างๆ ที่เขาทำให้เราหม่ำอย่างเอร็ดอร่อยก็แล้วกัน  

            คราวหน้าคราวหลังจะได้ลิ้มชิมของอร่อยกว่านี้อีกไง  .... ขอบอก ... !!
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	 การเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพการศึกษาจากภายนอกของสถาบันการศึกษา	เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษา

ของสถาบัน	อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ	ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจำเป็นต้องขยายขอบเขตไปถึงระดับสากล

ทั้งในเรื่องของหลักสูตร	วิธีการเรียนการสอน	การวิจัย	และรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	นอกจากนี้

แล้ว	มาตรฐานของปริญญาต่างๆ	ควรเป็นที่ยอมรับของทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ	และผู้ใช้บัณฑิตด้วย	การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาควรจะคำนึงถึงพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีมีผลกระทบต่ออุดมศึกษา	กระบวนการหน่ึงซ่ึงจัดเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพ

ที่มีการนำมาใช้กันมาก

 Benchmarking	หมายถึง	จุดอ้างอิง	หรือสิ่งที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินหรือเปรียบเทียบ	Benchmarking	เป็นกระบวนการที่

ทำอย่างต่อเน่ือง	โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงข้ึน	เป็นกระบวนการท่ียืมความคิดของผู้อ่ืนมาปรับใช้กับองค์กรของตนเอง	โดยการมอง

ออกไปนอกองค์กรของตนเอง	เพื่อหาองค์กรที่สามารถดำเนินการหรือให้ผลผลิตในสิ่งที่ตนต้องการพัฒนานั้นได้ดีที่สุด	เปรียบเทียบความสามารถของ

ตนเองกับองค์กรอื่นหรือกิจการอื่นที่มีความเป็นเลิศในสิ่งนั้นๆ	และพิจารณาการได้มาซึ่งความเป็นเลิศขององค์กรนั้นว่าได้มาอย่างไร	และใช้ข้อมูลนั้นเป็น

ฐานเพื่อนำไปสู่การตั้งเป้าหมาย	การวางแผนงาน	กลยุทธ์	และการนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรของตนเอง

 เหตุผลในการทำ Benchmarking 

	 การทำ	Benchmarking ต้องอาศัยการมองออกจากตนเอง	โดยทั่วไปวิธีตั้งเป้าหมายการทำงานในปีถัดไปมักใช้การดำเนินการในปีที่ผ่านมา

เป็นตัวเปรียบเทียบว่าควรจะเพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่าไร	Benchmarking ช่วยให้การกำหนดเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนข้ึนโดยอาศัยข้อมูลจากภายนอก

ซ่ึงจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจมากข้ึนในอันท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย	ย่ิงกว่าน้ันยังเป็นการยืนยันว่าเป้าหมายท่ีต้ังน้ันสามารถบรรลุได้	เน่ืองจากองค์กรอ่ืนทำสำเร็จ

มาแล้ว	Benchmarking	ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	เพราะเป็นการปรับเอากระบวนการขององค์กรที่เป็นเลิศมาใช้	อย่างไรก็ตามมีข้อที่จะต้อง

ตระหนักว่าองค์กรท่ีเป็นเลิศท่ีเราต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เท่าเทียมน้ันเป็นเป้าท่ีเคล่ือนท่ี	น่ันคือ	ในขณะท่ีเรากำลังใช้เวลาเพ่ือท่ีจะปรับตัวเราให้เทียบ

เท่ากับองค์นั้น	ณ	จุดที่เราเทียบ	องค์กรที่เป็นเลิศก็อาจพัฒนาตนเองขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้ว	ด้วยเหตุนี้องค์กรหนึ่งๆจึงต้องคิดหาสิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆ	อยู่

ตลอดเวลาพร้อมไปกับการเลียนแบบ	เพื่อให้สามารถทัดเทียมองค์กรที่เป็นเลิศได้

 การนำ Benchmarking มาใช้ในการพัฒนาอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ยุโรป	และออสเตรเลียต่างก็มีหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการ	มหาวิทยาลัยต่างๆ

ในประเทศของตนและส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศ	ซึ่งโดยทั่วไปจะเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สมาชิก	นอก

จากน้ีในบางประเทศยังมีหน่วยงานท่ีพยายามจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นเลิศในด้านต่างๆ	โดยขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสมาชิกและทำการวิเคราะห์

สมาชิกสามารถนำข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ	ด้านในการปรับปรุงกิจการของตนเอง	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการ

บริหาร	การจัดการ	การปรับปรุงหลักสูตร	ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

	 ปัญหาหนึ่งของการทำ	Benchmarking	ทางด้านอุดมศึกษา	คือ	ไม่ทราบจะเปรียบเทียบกับใคร	ดังนั้น	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ

ในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการเรียนการสอน	ด้านการวิจัยฯลฯ	และสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ได้	อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง	คือ	การได้มาซึ่งข้อมูลที่นำ

มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันระหว่างมหาวิทยาลัย	ว่า	ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือไม่

Benchmarking	กับการนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา

โดย	คุณลุง	QA
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 บทสรุป

	 การใช้	Benchmarking	เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร	ทำให้องค์กรสามารถตั้งเป้าหมายที่ตรงกับความเป็นจริงได้	สามารถเพิ่มผลิตภาพ

ขององค์กร	ทำให้องค์กรมองตัวเองได้ดีขึ้น	ทำให้องค์กรได้ทราบถึงสมรรถนะของตนเองเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น	อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า	การลดระยะเวลาในการผลิต/ให้บริการ	การลดของเสีย	การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทำงาน	การส่งมอบ	และการลดต้นทุน

	 นั่นคือการนำ	Benchmarking	มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต้องสามารถเข้าใจถึงกระบวนการอย่างน้อย	4	ขั้นตอน	คือ

 - UNDERSTANDING	เป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการ	วิธีการ	และผลท่ีจะได้รับขององค์กรและบุคลากร	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด

 - MIRROR&FUNCTION	เป็นการสะท้อนภาพกระบวนการ	ท้ังกระบวนการหลักและสนับสนุนขององค์กร	ทำให้มองเห็นภาพโครงสร้างองค์กร

ภาพของกิจกรรมกระบวนการและข้อมูลในองค์กร	ผังกระบวนการทางธุรกิจ	(Business	Process	Mapping)	การทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบใน

แต่ละบทบาท

 - TIME&ANALYSIS	เมื่อทราบกระบวนการทางธุรกิจและกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันในกระบวนการแล้ว	การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ	ที่ใช้

ทั้งหมดในกิจกรรม	ทำให้สามารถสรุปได้ว่าจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นนั้นอยู่ที่ใดในกระบวนการ

 - IMPROVEMENT	เป็นการปรับปรุงองค์กรโดยนำเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ	มาใช้	เช่น	Benchmarkingโดยมองที่ประเด็นสำคัญ	คือ	

เราอยู่ที่ไหน?	ใครเก่งที่สุด?	เขาทำได้อย่างไร?	และ	ทำอย่างไรให้ดีกว่าเขา?

เอกสารอ้างอิง		
อำพร			ไตรภัทร			Benchmarking	กับการนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา	:	วารสารการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น,2544
รณินทร์	กิจกล้า		http://www.crma38.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538678047&Ntype=28
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ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
มูลนิธิพูนพลัง	ปีการศึกษา	2555													

ทุน	สกว.-สมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ	ปี	2554

ประเภททุน	:	ทุนขาดแคลน	ต่อเนื่อง	ศึกษาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์	:	ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	มูลนิธิพูนพลัง	มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	แต่มี

ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน	และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง	ครอบครัว	และสังคมมาแล้วในระดับหนึ่ง	ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูง

ขึ้นตามความสนใจและความถนัด

จำนวนทุนการศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2554		:		3	-	6	ทุน	โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา

การสนับสนุน	:	เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ	และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	ตามความจำเป็น

	 ระดับ	ปวช.		:	ไม่เกิน	20,000	บาท	ต่อปี	

	 ระดับ	ปวส.	และปริญญาตรี	:	ไม่เกิน	30,000	บาท	ต่อปี

	 **	หมายเหตุ	อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี

ระยะเวลา	:	สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกปี	จนจบช่วงชั้น

ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา

	 1-30	พฤศจิกายน	2554														รับใบสมัครและเอกสาร

	 ธันวาคม	2554	–มกราคม	2555					พิจารณาเอกสาร,		สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

	 มกราคม	–	เมษายน	2555												สำรวจสภาพความเป็นอยู่

ประกาศผลทางเว็บไซต์	http://www.poonpalang.org		ภายในเดือน	พฤษภาคม	2555		

ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน	ใบสมัคร	และวิธีการสมัคร	

ได้ที่		http://www.poonpalang.org/

	 กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ประกาศรับสมัครทุน	สกว.-	สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ	ปี	2554	เพื่อสนับสนุนทุน

วิจัยสำหรับนศ.ปริญญาโทในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	เน้นด้านโลหการการออกแบบ	การจัดการอุตสาหกรรม

และการตลาด	ฯลฯ	โดยมีเงื่อนไขโดยสังเขป	ดังนี้	

	 1.	ลักษณะโจทย์วิจัยกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	หรือเป็นโจทย์ร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ

	 2.	ผู้เสนอโครงการต้องเป็นอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท

	 3.	การทำวิจัยต้องมีส่วนทำท่ีสถานประกอบการ	เพ่ือบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมท่ีร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือบุคลากร

จากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นนักศึกษาเป็นผู้ทำวิจัยเอง

	 4.	ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน	18	เดือน	ภายในวงเงิน	400,000	บาทต่อโครงการ

	 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการรับทุนตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2554		ดังรายละเอียดจาก	http://www.trfmag.org/		

หรือโทร	086-441-7063,	02	326-4423
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	 1.	ฐานข้อมูลออนไลน์ Iop science Extra เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านฟิสิกส์	ท่ีมีรายช่ือวารสารมากกว่า	60	รายช่ือ

โดยครอบคลุมเนื้อหา	Applied	Physics,	Atomic,	Molecular	and	Optical	Physics,	Chemistry,	Computational	Science,	

Condensed	Matter,	Engineering	Environment,	Plasma	Physics	และรายวิชาอื่นๆ	เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

ด้านฟิสิกส์

	 สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	-	วันที่	31	ธันวาคม	2554	ผ่านทางเว็บไซต์	http://iopscience.iop.org/

	 2.	ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest Research Library	เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา	อาทิ	ศิลปะ	ธุรกิจ	

การศึกษา	สุขภาพและการแพทย์	เป็นต้น	มีสิ่งพิมพ์ทั้งหมดมากกว่า	4,600	รายชื่อ	ประกอบด้วยวารสารวิชาการ	นิตยสาร	สิ่งพิมพ์

การค้า	หนังสือพิมพ์	และมีเอกสารฉบับเต็มมากกว่า	3,100	รายชื่อ

	 สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน-วันที่	30	พฤศจิกายน	2554	ผ่านทางเว็บไซต์	http://search.proquest.

com/pqrl

	 3.	ฐานข้อมูล	Streaming	VDO	(ทดลองใช้)	จำนวน	11	ฐาน	ได้แก่

	 	 1.	Education	in	Video	http://ediv.alexanderstreet.com/

	 	 2.	Dance	in	Video	http://daiv.alexanderstreet.com/

	 	 3.	Opera	in	Video	http://opiv.alexanderstreet.com/

	 	 4.	Theatre	in	Video	http://ativ.alexanderstreet.com/

	 	 5.	Filmakers	Online	http://flon.alexanderstreet.com/

	 	 6.	Ethnographic	Video	Online	http://anth.alexanderstreet.com/

	 	 7.	Social	Theory	http://soth.alexanderstreet.com/

	 	 8.	World	History	in	Video	http://whiv.alexanderstreet.com/

	 	 9.	Women	and	Social	Movements,	International	http://wasi.alexanderstreet.com/

	 	 10.	Counsling	and	Therapy	in	Video	I	http://ctiv.alexanderstreet.com/

	 	 11.	Counsling	and	Therapy	in	Video	II	http://ctiv.alexanderstreet.com/

	 สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่	31	ตุลาคม	2554	-	วันที่	31	ธันวาคม	2554

	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://lib.pbru.ac.th/	

	 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีงานวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย	คุณกุศลพงศ์	อีเมล์	kusolphong@pbru.ac.th	หมายเลข

ภายใน	1519	หรือ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณแขนภา	อีเมล์	khaenapa@pbru.ac.th	หมายเลขภายใน	1517	สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

ฐานข้อมูลทดลองใช้
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โดย  คน...เบื้องหลัง

อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล
อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

 ขอต้อนรบัคุณผู้อ่านเจ๊าะแจ๊ะทุกท่าน ท่ีคอยทบัถมกันอยู่เรือ่ยมา (อุ้ย..ให้กำลังใจกันตลอดเวลา) ไม่รอช้าหล่ะ ฉบับน้ีมาเริม่ขา่วแรกกันเลย สำหรบั
ขา่วการจดังานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ท่ีองค์กรกิจกรรมของมหาวทิยาลัยร่วมมือกันจดัข้ึนมา เพ่ืออนุรกัษ์สืบสานประเพณีไทยและได้ตัวชีวั้ด (อิอิ)
จดักิจกรรมวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2554 ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย เชน่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดประดิษฐ์กระทงสด ละครชาตร ีหนังตะลุง และ
มหรสพอีกมากมาย เชิญแวะชิมและซื้อสินค้าจากชมรมนักศึกษาที่ออกร้านกันมากมาย งานน้ีห้ามพลาดทีมงานไฉไลเขาฝากมา ... ควันหลงของข่าวโครงการ
“PBRU ปันน้ำใจ ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ได้รบัยอดบรจิาคท่ีนักศึกษาออกรบับรจิาค ได้เงินทัง้ส้ิน 200,098.75 บาท และส่ิงของอีกมายมาก โดย
ทีมงานได้นำสิ่งของไปมอบให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนเงินบริจาคได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน มอบให้ครอบครัวข่าว 3 จำนวน 100,000 บาท 
(ออกรายการเท่ียงวันทนัเหตุการณ์..ด้วยหล่ะ) และนำข้ึนทูลเกล้าถวายฯ ของมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก ในจำนวนเงินท่ีเหลือทัง้หมด โดยการนำทีมของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ มีลูกพี่นำทีมอย่างเข้มแข็งแบบน้ี..พวกเราชาวองค์กรกิจกรรมอุ่นใจยังงัยก็ไม่รู้ เจ๊าะแจ๊ะขอเป็น
กำลังใจให้ สำหรับผู้ปกป้องคนทำงาน...

 เม่ือวันจนัทร์ท่ี 7 พฤศจกิายน 2554 นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พ ักพิงผู้ประสบภัย
น้ำท่วม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีโดยมี นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจงัหวัด รกัษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สื่อมวลชนและ
ประชาชนชนชาวจงัหวัดเพชรบุรร่ีวมให้การต้อนรบั หลังจากพิธีมอบถุงยังชพีพระราชทานแล้ว นายประสงค์  
พิทูรกิจจา ยังได้เยี่ยมชมศูนย์พักพิงฯ ซึ่งในขณะน้ีมีผู้เข้าพักพิงจำนวน 524 คน ...... พบกับประเด็นเด็ด
เผ็ดร้อนได้ ใหม่ ในฉบับหน้า... บาย

 อีกข่าวไม่นำมาตีแผ่ก็ไม่ได้ เพราะทีมงานไซเบอร์ส่งข่าวมามากมายกับการลงทะเบียนของนักศึกษา ทำไมอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเรามันล่มได้
ล่มดีขนาดน้ี หากเลยกำหนดนักศึกษาก็ถูกปรับอีก หาว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ลงจนดึกดื่น ตี 1 ตี 2 ก็ยังลงไม่ได้ ต้องฝากท่านผู้อำนวยการ
สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะผู้บรหิารเอาจรงิเอาจงัสักทีนะ.. หากไม่เช่ือลองเข้าไปดู Facebook ของนักศึกษากันดูดิ มหาวทิยาลัย
ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยหล่ะ.... เจ๊าะแจ๊ะเป็นห่วงเลยมาบอกให้รู้ หรือว่ารู้แล้วอยู่เฉย (อิอิ)...

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
พวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง.... 

 ตามมาด้วยธารน้ำใจของทีมงานเจ้ปู (งานพ ัสดุ) มิ ใช่
นายกรฐัมนตรนีะ.. ท่ีนำขุนพลไปชว่ยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันมา
ได้ข่าวมาว่ามีทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้น ดี ใจ สนุกสนาน กันถ้วนหน้า 
ผลบุญสง่ให้สวยวันสวยคืน เพ่ือจะได้ชนะมารทัง้ปวง แต่อยากจะต้ัง
คำถามทิ้งท้ายก่อนจะไป..ว่า รถอะรัยเอ่ยมีหลังคา แต่ต้องใส่เสื้อ
กันฝน หากไม่ ใส่จะเปียกทั้งตัว (คำตอบ.. รถฮีโน่ มรภ.เพชรบุรี) 
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จิตอาสา

	 เวทีเปิด	..	ฉบับนี้	ขอนำเรื่องราวของคำว่า	จิตอาสา	ที่หลายๆ	คนต้องการจะมี	หรือต้องการจะให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม	เมื่อกล่าวถึง	

“จิตอาสา”	หลายคนคงรู้จักกันในวงกว้างเมื่อไม่ถึง	10	ปี	มานี้	แล้วคำว่าจิตอาสา	คืออะไร	คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม	หรือความทุกข์ยากของผู้คน

และปรารถนาเข้าไปช่วย		ไม่ใช่เป็นการช่วยด้วยการให้ทาน		ให้เงิน		แต่ช่วยจากการสละเวลา		ลงแรงเข้าไปช่วย	ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น	จะเน้นว่า

ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนอย่างเดียว	แต่เป็นการพัฒนา	“จิตวิญญาณ”	ของเราด้วย	ในส่วนคำว่า	อาสาสมัคร	เป็นงานท่ีเกิดจากผู้มีจิตอาสา	ซ่ึงมีความ

หมายอย่างมากแก่สังคมส่วนรวม	เป็นผู้เอื้อเฟื้อ	เสียสละเวลา	แรงกายและแรงใจ	เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์และมีความสุขมากขึ้น

ซึ่งกิจกรรมอาสาสมัคร	อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีจิตอาสาและยังเป็นกระบวนการในการฝึก	“การให้”	ที่ดีเพื่อขัดเกลา	ละวางตัวตน	และบ่มเพาะ

ความรัก		ความเมตตาแก่ผู้อื่น	โดยไม่มีเงื่อนไข	

	 ทั้งนี้กระบวนการของกิจกรรม	ซึ่งเป็นการยอมสละตน	เพื่อรับใช้และช่วยเหลือแก้ไขวิกฤตปัญหาสังคม	อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ละเอียดอ่อนต่อ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัวมากข้ึน	สัมผัสความจริง	เช่ือมโยงเหตุและปัจจัยความสุขและความทุกข์	เจริญสติในการปฏิบัติงาน	ท่ีศาสนาพุทธเรียกว่า	พรหมวิหาร	4

คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	เพื่อให้เกิดการให้ที่ดี		การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ส่งเสริม	“จิตอาสา”	ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย	เป็นเรื่องที่น่า

ชื่นชม	เพราะเป็นการเรียก	น้ำใจงาม	ของคนไทยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง	ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลายคนคงพูดว่า	ทำไปทำไม	ทำไปเพ่ืออะไร	แต่หากลองคิดและไตร่ตรองให้ดี	ส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนท่ีมีประสบการณ์ท่ีดีกว่า	ซ่ึงหาท่ีไหน

ก็ไม่มีขาย	อยากได้ต้องใฝ่หาเอง	หากเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาท่ีลงไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	(Corporate	Social

Responsibility	:	CSR)	ก็มีหลายกิจกรรมที่องค์กรกิจกรรมมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะสอดคล้องกับประเภทของ	CSR		คือ	After	Process	

เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสังคม	เช่น	การออกค่ายอาสา	การช่วยเหลือผู้ประสบภัย	การปลูกป่า	ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นภาคความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	องค์การบริหารนักศึกษา	สภานักศึกษา	สโมสรนักศึกษาคณะ	และชมรมนักศึกษา	ได้ร่วมมือกัน

สร้างกิจกรรมดีๆ	ท่ีมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท่ีจะนำพานักศึกษาได้เห็นความหมายของคำว่าจิตอาสา

ว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร	ปฏิบัติอย่างไร	การปฏิบัติจะเป็นส่ิงท่ีสอนให้นักศึกษาได้เห็นได้สัมผัสของจริง	ซ่ึงอาจจะสอนด้วยหลักวิชาการแต่อย่างเดียวไม่ได้

ต้องควบคู่กันไป	หากในโลกนี้มีนักวิชาการอย่างเดียว	แล้วการปฏิบัติจะเป็นอย่างไร	มีแต่นักคิด	คิดจะทำหลายสิ่งหลายอย่าง	แต่ลืมนึกถึงคนที่จะปฏิบัติ	

สังคมน้ีจะเป็นอย่างไร	เป็นเหมือนปัจจุบันน้ีใช่หรือไม่	..	ขอยกตัวอย่างท่ีนักศึกษาได้ร่วมภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการ	“PBRU	ปันน้ำใจ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ำท่วม”	นักศึกษาได้ออกรับบริจาคสิ่งของ	เครื่องใช้	และเงิน	ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือนร้อน	เห็นพลังจากความตั้งใจของนักศึกษาในการออกรับ

บริจาคในหลายๆ	อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี	ใช้ความสามารถที่มีถ่ายทอดเป็นการแสดงที่นำรายได้เข้าโครงการ	ขับรถตากแดดตากลม	ตากฝน	ก็ยังสู้

เพราะยังมีผู้ที่เดือดร้อนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่	ซึ่งโครงการนี้	นำโดย	นายณรงค์	กล่ำทอง	นายกองค์การบริหารนักศึกษา	ที่นำทีมงานทำกิจกรรม

จิตอาสากับโครงการที่เป็นประโยชน์	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	และยังมีอีกหลายกิจกรรมที่พวกเขายังทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	ด้วย

หัวใจที่เป็นจิตอาสา	และรำลึกถึงชุมชน	ที่ต้องลงไปหาประสบการณ์	ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับคำคมก็คงจะเป็นคำๆ	คำนี้	“หัวใจฉันมีความสุข เมื่อมัน

ได้เต้นเพื่อคนอื่น”	และหวังว่าทุกคนในสังคมจะร่วมมือกัน		สละแรงกายแรงใจ		ช่วยเหลือชุมชนและสังคมของเราให้มีความสุข		เริ่มต้นจากตัวคุณ.

... หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มที่คุณ ...
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