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พรปีใหม่ 2555
เนื่องดิถี  วาระดี  ขึ้นปีใหม่

อวยพรให้  ใจผ่องแผ้ว  ดังแก้วกล้า
ให้สิ่งดี  ศิริศรี  เยือนทุกครา

ชื่นชีวา  ประสบสุข  ทุกยามยล
 

คิดหวังหวาน  ให้แช่มชื่น  ระรื่นสุข
ครั้นเคยทุกข์  จงมลาย  กลายแช่มชื่น
เริ่มการใหม่  ให้สำเร็จ  อย่างยั่งยืน

ทุกวันคืน  เป็นที่รัก  ยิ่งทุกคน
 

คำเคยท้อ  ในปีนี้  ไม่มีแล้ว
คำกล้าแกล้ว  มอบให้  ไว้ยึดมั่น
ทำสิ่งดี  ได้ดีตอบ  รับชอบพลัน
ทำสิ่งฝัน  ให้เป็นวัน  สำเร็จจริง.

 ในวาระดิถีปีใหม่ พุทธศักราช 2555 ขออำนวยพรให้ท่านผู้อ่าน “ดอนขังใหญ่” 

และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท่ีทุกท่านเคารพนับถือ อีกท้ังพระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ

มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาท่ีเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าวิกฤติต่างๆ ด้วยสติ ปัญญา

และมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ ขอให้สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

ด้วยความเคารพและปรารถนาดี

ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา

ได้ใช้ประกอบการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ประกอบการ

ศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการดังกล่าว

เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนักศึกษาสามารถมาขอใช้บริการคอมพิวเตอร์แบบพกพาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใช้ประกอบการศึกษา จึงกำหนด

แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้

	 1.	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

 1.1 เป็นนักศึกษาที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติแก่มหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และยื่นใบสมัครขอเข้า

ร่วมในโครงการให้บริการคอมพิวเตอร์แบบพกพาแก่นักศึกษา

 1.2 มีค่าระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

 1.3 มีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

	 2.	ขั้นตอนการพิจารณา

 2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำประกาศกำหนดการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแก่นักศึกษา แจ้งให้ทราบ

โดยทั่วกัน

 2.2 นักศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 2.3 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพาพาแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์

 2.4 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

 2.5 ดำเนินการจัดทำสัญญา โดยนักศึกษาต้องมาทำสัญญา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันต้องมา

เซ็นสัญญาต่อหน้าบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) 

สสว.	ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
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 2.6 ผู้ค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1) เป็นญาติ (บิดา มารดา พี่น้องหรือญาติที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา) ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป เป็นผู้มีรายได้ที่แน่นอน มีที่อยู่ที่ชัดเจน 

และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย

  2) เป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

  3) ผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันนักศึกษาได้ 1 คนเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเป็นพี่น้องกัน 

 2.7 นักศึกษาที่ได้รับเครื่องแล้ว ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่อง และความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่ได้รับ พร้อมตรวจสอบหมายเลขเครื่องให้

ถูกต้องตรงกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาของนักศึกษา 

 3.	การดูแลรักษาเครื่อง

 3.1 นักศึกษาที่ใช้บริการคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ไปตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบพกพาทุก 1 เดือน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนกว่าจะครบกำหนดการคืนเครื่อง

 3.2 เมื่อครบกำหนดการคืนเครื่องให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อม

อุปกรณ์มาส่งคืน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมใบตรวจสภาพเครื่องที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบสภาพเครื่องครั้งสุดท้ายเรียบร้อย

แล้ว

 3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของอุปกรณ์พร้อมหมายเลขเครื่องเรียบร้อยแล้ว จึงลงนามในแบบฟอร์มคืน

เครื่องพร้อมทั้งให้นักศึกษาที่ขอใช้บริการลงนามคืนเครื่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 4.	กรณีเครื่องชำรุด	หรืออุปกรณ์สูญหาย

 4.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาทำอุปกรณ์ชำรุด หรือสูญหาย ให้นักศึกษาชดใช้เป็นอุปกรณ์ท่ีมีย่ีห้อ รุ่น สภาพ คุณลักษณะและความสามารถของเคร่ือง

อย่างเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ชำรุด หรือสูญหาย 

 4.2 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรืออุปกรณ์ ยี่ห้อและรุ่นดังกล่าวไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะต้องชดใช้เป็นยี่ห้อและรุ่นที่มี

ประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือสูงกว่าหรือชดใช้เป็นราคาอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 4.3 หากนักศึกษาผิดสัญญา หรือไม่สามารถชดใช้ค่าอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหายได้ ทางมหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนจากผู้ค้ำประกันยินยอม

ชำระหนี้ตามข้อผูกพันตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้แก่มหาวิทยาลัยได้ทันที  โดยมหาวิทยาลัยมิจำต้องเรียกร้องให้นักศึกษาชำระหนี้ก่อน 
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 ผศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์  รองผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง

ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง ผศ.สมภพ สุขช่วง และอาจารย์จิรวัฒน์ แดงแก้ว  

เข้าร่วมประชุมกับนายสมนึก รักลาวัณย์ นายกเทศมนตรีเทศบาล กม. 5  และชาวบ้านเทศบาล 

กม. 5  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมมือกันในด้าน  การให้ความรู้  การจัดการกอง

ทุนสวัสดิการชุมชน  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554  ณ  ห้องประชุมเทศบาล กม. 5   ตำบลอ่าวน้อย   

อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. นางสาวบุญยืน เกตุสะอาด ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริการ ดูแลรับผิดชอบอาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เก็บโทรศัพท์

มือถือของนักศึกษาได้ ขณะที่ไปทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 424 หลังจากที่

มีการเรียนการสอนเสร็จส้ิน และได้มอบคืนเจ้าของ คือ นายคทาวุธ พันธ์สวัสด์ิ นักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 วิชาเอกสัตวบาล รหัสนักศึกษา 514261010 ห้อง 5142-61/1 การทำความดีของ

นางสาวบุญยืนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นคนดีของสังคมที่น่ายกย่อง สรรเสริญ และควรนำไปเป็น

แบบอย่างต่อไป

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำบัตรกรุงไทย-

สถาบัน (IPAC – ATM) ให้แก่นักศึกษา โดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี ให้เกียรติลงนาม

ความร่วมมือในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
และช้ันปีท่ี 2 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คน ในหัวข้อ “คุณธรรม	จริยธรรมสำหรับนักศึกษา”
เม่ือวันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีท่านพระครูวาทีวรวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร  
    การอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมเป็นอย่างมาก
และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ		อบรมคุณธรรม	จริยธรรม

เข้าร่วมประชุม	

คนดีของมหาวิทยาลัย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
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 ผศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์  รองผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง

ประจวบคีรีขันธ์ 40 คน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

 ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน

 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 ให้ความรู้เร่ือง ยางยืด	...ยืดชีวิตพิชิตโรค โดยมีนักศึกษา

ร่วมสาธิตท่าออกกำลังกาย ประกอบด้วย นางสาวทศวรรณ สดใส  นางสาวนารีรัตน์ สุดยอด  

นางสาวทักษะอร มาช่วย นางสาวกาญจนา วันพิรุณ และนางสาวเดือนเพ็ญ นครธรรม

 วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตัวในผู้ท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูง

และนักศึกษาร่วมกิจกรรมด้วยคือ นางสาวนารีรัตน์ สุดยอด

ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รับเชิญเป็นวิทยากร

ความร่วมมือทางวิชาการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ทำบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554  ณ ห้องประชุม 606  สำนักงานอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 โดยพิธีเริ่มจากการแนะนำผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ต่อจากนั้นจึงเป็นการชมวีดิทัศน์แนะนำ
สถาบัน รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงความร่วมมือของท้ังสองหน่วยงาน และผู้แทนท้ังสองฝ่ายลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการน้ี จัดทำข้ึนโดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันในการท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ตลอดจนการพัฒนา
การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีข้อตกลงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  
และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน
 2. ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อการพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ เช่น เรื่องการใช้พลังงานจากคลื่นในทะเล
 3. ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ชุมชน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ  ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยให้ทันสมัย
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 ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

การวิจัยและสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ณปภา หอมหวน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ Thailand Research Expo 2012 : Road show

และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานไปสู่การใช้ประโยชน์

: ภาคกลาง และร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ

ประโยชน์จากผลงานวิจัย” เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ  หัวหน้าโครงการพัฒนาครู ตชด.ทั่วประเทศ ดร.ชนสิทธิ์  

สิทธิ์สูงเนิน  ดร.ปิยะนาถ บูญมีพิพิธ  ณฐกร  ดวงพระเกษ   จีรนุช  ปิ่มเปี่ยม  และ น้ำฝน  

แสงอรุณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำครู ตชด.ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

ด้านการสอนแบบบูรณาการและเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดทำนบ  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  

โดย ผอ.สุดารัตน์  ทับสาย  ให้การต้อนรับ

 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สวัสดิ์ เรืองศรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรมครู-อาจารย์เก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

อีก 1 สมัย  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2554  สมาชิกชมรมสามารถติดต่อได้ที่  086-1682453  ได้ทุกเวลา

ลงนามในคำรับรองฯ

ร่วมโครงการ	Thailand	Research	Expo	2012	:	Road	show		

ครู	ตชด.ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

•	 ขอแสดงความยินดี

 ตามที่  นายกสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดี  ได้ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วน้ัน

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำรับรองฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องถ่ายทอดตัวชี้วัด

ต่างๆ สู่หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก โดยจัดทำคำรับรองฯ ระหว่างอธิการบดีกับ

หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 11 หน่วยงาน ซึ่งลงนามในคำรับรองฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม

2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมสภา  ชั้น 9  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี
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อบรมโปรแกรม
SPSS		for	windows

 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมการใช้โปรแกรม

SPSS  for windows  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รุ่นที่ 30  อบรมระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์  2555   ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 

3,300 บาท  

 ปัจจุบันนักวิจัยได้นำโปรแกรม SPSS for windows มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยมากขึ้น เพราะสะดวกและง่ายต่อ

การนำมาวิเคราะห์สถิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถิติเชิงพรรณนาหรือสถิติเชิงอนุมาน โดยเฉพาะสถิติที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วย

มือได้ ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลท่ีสนใจทำวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสในการเพ่ิมพูน

ความรู้ และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม SPSS for windows เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลได้รวดเร็ว ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ อันจะทำให้ผลการวิจัยท่ีศึกษามีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนาวิชาการในด้านต่างๆ ของประเทศต่อไป

 วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์สถิติ

ต่างๆ ได้ พร้อมทั้งอ่านและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

 หัวข้อการอบรม 

 1. การทำความรู้จักกับโปรแกรม SPSS  for windows และการเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์

 2. การใช้โปรแกรม SPSS  for windows ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการอ่านผล

 3. การใช้โปรแกรม SPSS  for windows ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบและการอ่านผล

 4. การใช้โปรแกรม SPSS  for windows ในการวิเคราะห์สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์และการอ่านผล

 5. การใช้โปรแกรม SPSS  for windows ในการวิเคราะห์สถิตินอนพาราเมตริกและการอ่านผล

 6. สรุปผลการใช้โปรแกรม SPSS  for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัย

 วิธีการฝึกอบรม  การบรรยายและการฝึกปฏิบัติโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 วิทยากร  รศ.ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์ และคณะ

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  บุคคลทั่วไปที่สนใจและมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  จำนวน 30 คน

 สถานที่  ห้องคอมพิวเตอร์ฯ  อาคารบริการ 1  ชั้น 4  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 การรับหนังสือรับรอง ผู้เข้าอบรมที่มีเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือ

รับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 0 2 504 7716 - 18, 0 2503 3871 โทรสาร 0 2503 3558

 Website : www.stou.ac.th, E-mail : oce_03@hotmail.com



10

 นายณรงค์ กล่ำทอง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2554 กล่าวแสดง
ความรู้สึกและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา “การที่ผมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ทำให้ผมได้
ประสบการณ์จากการทำงานหลายๆ อย่าง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จักความ
สามัคคี มีน้ำใจ รวมถึงการเสียสละให้แก่ส่วนรวม บางครั้งการทำงานของผมนั้นไม่ราบรื่น
มากนัก อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางคร้ัง บางทีรู้สึกเหน็ดเหน่ือย หรือได้รับความลำบาก
จากการทำงานเพ่ือสังคม ท้ังในด้านของการเรียนท่ีต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีท่ีสุด แต่ผมไม่เคย
รู้สึกย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อผมได้มาทำงานตรงนี้ ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามาก ผมเป็น
นักศึกษาที่รักในงานกิจกรรม เพราะว่าการทำกิจกรรมทำให้ผมทำงานเป็น ทำให้ผมได้
ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพระหว่างพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน ส่วนการเรียนก็เป็น
สิ่งที่สำคัญเช่นกัน กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
มากยิ่งขึ้น การที่เราได้ทำกิจกรรมบ่อยๆ จะทำให้เรานั้นมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ รวมท้ังยังสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการทำกิจกรรมเหล่าน้ีมาช่วยเหลือผู้อ่ืน
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อคิดคติสอนใจในการ
ทำงานของผมนั้นคือ ปริญญาทำให้คนมีงานทำ	กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น		จาก
ประสบการณ์ทำงานของผมนั้น สามารถนำไปร่วมกับการทำงานในอนาคตได้ การทำงาน
ของผมมีนโยบายในการบริหารงานแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านวิชาการ
 สนับสนุนการทำกิจกรรมการสร้างทักษะที่ได้จากห้องเรียน กิจกรรมที่ได้ความรู้  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
และนำความรู้ไปพัฒนาสังคมต่อไป

ด้านศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี
 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือแสดง
ความสามารถพิเศษ ทั้งทางศิลปะและดนตรี ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยสืบไป

ด้านกีฬาและสุขภาพ
 เสริมสร้างกิจกรรมการออกกำลังกายและการเชื่อมสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อปลูกฝังความสำคัญในการดูแลร่างกาย สร้างความรู้รักสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
กัน ตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ด้านบำเพ็ญประโยชน์
 เสริมสร้างการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยอยู่ในลักษณะ
จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมที่ขาดโอกาสตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ปริญญาทำให้คนมีงานทำ	
กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น	

ราชภัฏทอฝันปันน้ำใจ
21-23 มกราคม 2554

ประกวดดนตรี ต้านยาเสพติด
14 กุมภาพันธ์ 2554
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ด้านคุณธรรม	จริยธรรม

 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

ให้มีขึ้นแก่นักศึกษาตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้อย่างมีความสุข

ด้านนันทนาการ

 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา มีการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้

เกิดความปรองดองและรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ

สาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดการผ่อนคลายจากการเรียนการ

สอน และอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

 อบรม Microsoft Office

 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 อบรมคุณธรรมจริยธรรมกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

 ค่ายอาสาวิชาการ “ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ”

 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย

   - รักษ์ไทยใจลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน

   - ประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด

   - ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยของเรา

   - เชิดชูเกียรติ นักศึกษาดีเด่น 

 กีฬาสีนักศึกษาจีน

 ประกวด Star of China

 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

 ค่ายวิถีพุทธธรรม

 อบรมต้นแบบซ้อมรับปริญญาบัตร

 บรรยายพิเศษ “ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”

 อบรมอาชีพ “การทำร้านกาแฟสด” 

 ร่วมขบวนแห่งานพระนครคีรี

 อบรมทักษะความเป็นผู้นำ

 อบรมการจัดพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ

 อบรมเทคนิคการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก

 อบรมอาชีพ “ซ่อมโทรศัพท์มือถือ”  

 ค่ายสร้างทักษะชีวิตด้วยจิตอาสา

 นันทนาการต้านภัยยาเสพติด (อบรมพี่ Staff ปฐมนิเทศ) 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 กีฬามวลชนต้านภัยยาเสพติด

 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ

 กิจกรรมเปิดโลกชมรม

 พิธีไหว้ครูนักศึกษา กศ.บป.

 อบรมการใช้เวชภัณฑ์อย่างถูกวิธี

 อบรมวัยใสห่างไกลเอดส์

 งานฉลองเทียนพรรษา

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  เชิดชูบุคคลล้ำค่า  
คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน 14 ก.พ. 2554

รณรงค์คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16 มิ.ย. 2554

รณรงค์คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
ณ ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

16 มิ.ย. 2554

ไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา
30 มิ.ย. 2554
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 คณะถวายเทียนพรรษา

 ประกวดลูกกตัญญูดีเด่น และแม่ดีเด่นประจำปี 2554

 อบรมการเขียนจดหมายราชการ

 ถวายเทียนหลวง

 อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์

 ประกวด Star Of  PBRU. 2011

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 อบรมงานสารบรรณสำหรับองค์การนักศึกษา

 อบรมขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค

 รักษ์โลก : รักสิ่งแวดล้อม

 อบรมการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

 ค่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 พิธีวางพวงมาลา  “วันปิยมหาราช”

 สืบสานประเพณีลอยกระทง

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 กีฬาชาวหอ

 วันชาวหอ

 อบรม 3 G

 Thank Party รวมพลคนกิจกรรม (ประมวลกิจกรรม)

 PBRU ปันน้ำใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์

 

 ผมขอขอบคุณ นักศึกษา คณาจารย์ทุกๆ ท่าน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี และหน่วยการงานต่างๆ ที่ร่วมให้การสนับสนุนมาโดยตลอด การดำรงตำแหน่ง

ในคร้ังน้ี ผมได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท ท้ังกายและใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ในการปฏิบัติงานของผม  ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องกราบขออภัย

ทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 ในโอกาสน้ีผมขอน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 

25 กรกฎาคม 2506  เพื่อเป็นข้อคิดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 “…การทำงานด้วยน้ำใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ	แม้จะไม่มีใครรู้ใคร

เห็น	ก็ไม่น่าวิตก	เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักพยานที่มั่นคง	ที่พูดเช่นนี้	เหมือนกับ

สอนให้ปิดทองหลังพระ	การปิดทองหลังพระนั้น	เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด	

	 ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก	เพราะนึกว่าไม่มี

ใครเห็น	แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า	ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย	พระจะเป็น

พระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้	…”

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ฉลองเทียนพรรษา 5 กรกฎาคม 2554

วันสถาปนามหาวิทยาลัย



 วันนี้จะขอนำกับข้าวพื้นฐานง่ายๆ ของไทยเราแต่โบร่ำโบราณมาเอ่ยขานให้น้ำลายหกกัน เพราะเป็นอาหารง่ายๆ แต่นับเป็นหัวใจของสำรับ
ทีเดียว ... พอเดาออกแล้วใช่ไหมล่ะ ... ถูกต้องแล้วจ้า ...

คือ	...	น้ำพริกกะปินั่นเอง
 น้ำพริกกะปิ เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใดก็ต้องเคยกินน้ำพริกกะปิด้วยกันทั้งสิ้น เป็นเครื่องจิ้มที่ปรุงง่าย กินคู่กับผัก
ทุกชนิดที่กินได้ อยู่คู่กับครัวไทยของเรามาแต่เนิ่นนานกาเล จนมีคำพังเพยเปรียบเปรยว่าผู้ชายที่ชอบไปหาอาหารรสใหม่ๆ นอกบ้าน แต่แล้วในที่สุดก็อด
กลับมากิน “น้ำพริกถ้วยเก่า” ที่บ้านมิได้ .... อิอิ ... !!

ผู้เขียนเคยอ่านตำรา	น้ำพริก	ของ	พลตรี	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์		ปราโมช
แม่จ้าวโวย	...	ท่านสามารถปรุงน้ำพริก	รวมทั้งน้ำพริกกะปินี้ได้เป็นร้อยกว่าชนิด

 ผู้เขียนเคยนำไปออกอากาศในรายการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏว่าแฟนๆ 
รอจดตำรา และทดลองทำกันตรึมไปเลย  ....
 น้ำพริกทำให้เราไม่เบื่ออาหาร	 เป็นคนไทยต้องทำและกินน้ำพริกกะปิให้เป็น	อย่ามัวไปหลงใหลได้ปลื้ม	แต่เจ้าแฮมเบอร์เกอร์	 อันเบ้อเร่อ	
เบ้อร่า	อยู่เลย...	แสนจะฝืดคอและเลี่ยนคอปานนั้น	....
 ฉะนั้น วันนี้ลองหันไปหันมาในครัวของตัวเอง คว้าพริก กะปิ กระเทียม น้ำปลาดี มะนาว ถ้าจะให้ดีมีกุ้งแห้งตำละเอียดผสมก็จะได้เนื้อยิ่งขึ้น   
ชอบเผ็ดก็ประเคนพริกขี้หนูใส่ลงไปสักกำมือ น้ำตาลโตนดจิ๊ดนึง ... โห ...

                    	เอ้า	!!		....	ตำน้ำพริกรับประทานสักครก	สูตรนี้แบบง่ายๆ	แต่โบราณ	  
 ปรุงรสเอาตามใจชอบ ส่วนจะแนมด้วยปลาดุกอุยย่างจนเนื้อเหลืองหอม ปลาทูนึ่งทอด หรือ ปลาย่างกรอบๆ อื่นๆ ก็สุดแท้แต่ใจ  

ขอนี้ดดเดียว		..	ถ้าทานอร่อย	อย่าลืมคิดถึงคนเขียนบ้างเน้อ	...	พี่น้องเน้อออ	......
      เครื่องปรุง
       1. กะปิดี 1 ช้อนโต๊ะ
       2. กระเทียม 15 กลีบ
       3. พริกนกสดเม็ดเล็ก (พริกสวน) 20 เม็ด
       4. มะนาว 2 ผล
       5. น้ำตาลปึก ½ ช้อนโต๊ะ
       6. มะเขือช่อ หรือมะเขือเปราะ มะเขือขื่น
      วิธีปรุง

กระเทียมแกะเปลือกแข็งออกบ้าง กะปิห่อใบตองปิ้งไฟพอหอม โขลกกระเทียมกับกะปิ
ให้ละเอียดใส่พริกนก มะเขือพวงทุบพอแหลก ใส่น้ำตาล น้ำมะนาว คลุกเคล้าให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ โรยมะเขือช่อ

และพริกขี้หนูสดเป็นลูกโดดลงไปบ้าง  
 เวลารับประทานก็รับประทานกับปลาทู	ปลาดุกย่าง	แนมด้วยผักสด	ผักต้มตาม

เพื่อไม่ให้เผ็ดมากนัก	เท่านี้ก็อร่อยลืมตัวลืมตายไปเลย	...

น้ำพริกกะปิ
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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 ผ่านพ้นไปแล้วปีเก่า เริ่มปีใหม่ ในฉบับใหม่ที่สดใส จากเสียงตอบรับของคอลัมน์รอบรู้วิชาการกับคุณลุง QA ได้ยินแล้วรู้สึกดีใจที่มีผู้ให้การ
ตอบรับเป็นอย่างมาก และเป็นแรงผลักดันให้คุณลุง QA ได้นำเอาเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในการคลายเครียดจากการทำงานมาฝากประชาคมราชภัฏ และปรับ
สู่การนำไปใช้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์ในวันทำงานที่เป็นสุขของทุกคน หลายๆ คนที่คุณลุง QA เคยพบปะและสนทนาด้วย มักจะปฏิเสธระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา นั่นอาจเป็นเพราะว่า ท่านเหล่านั้นยังไม่เปิดใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แต่ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งมี
มหาวิทยาลัยที่ทำอย่างจริงจัง จริงใจ และตั้งใจจริง รวมไปถึงทุกคน/ทุกระดับในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ผลลัพธ์ที่ได้มาจึงเกินกว่า
คำว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งหากมหาวิทยาลัยบริหารงานดั่งบทกลอนของรองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ คุณลุง QA มั่นใจ
ได้ว่ามหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
   ผู้นำพึงรับทราบ คุณภาพต้องประกัน
  หวังเกิดโดยฉับพลัน มิมีวันปรากฏการณ์
  ผู้นำต้องชัดเจน และแถลงแก่หน่วยงาน
  ตระหนักและเตรียมการ รวมสามงานต้องใส่ใจ
   งานแรกการควบคุม จัดประชุมสร้างกลไก
  นโยบายกำหนดนัย  เป้าหมายใส่ในระบบ
  กลไกกระบวนการ งบประมาณเตรียมการครบ
  เข้าใจในระบบ มีครันครบในผู้นำ
   งานสองการตรวจสอบ คราครบรอบงานประจำ
  สำรวจปัจจัยนำ กิจกรรมกระบวนการ
  ผลผลิตและผลลัพธ์ ตรวจเสร็จสรรพทุกหน่วยงาน
  ตรวจสอบเอกสาร พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์
   งานสามการประเมิน พร้อมเผชิญด้วยศักดิ์ศรี
  แสดงอัตลักษณ์ พรั่งพร้อมพรักพันธกิจ
  พร้อมรับประเมินค่า พัฒนาผลสัมฤทธิ์
  งานดีคงสถิต งานพลาดผิดคิดปรับปรุง
   คุณภาพที่ประเมิน ชนสรรเสริญจักโรจน์รุ่ง
  คุณภาพงานเหยิงยุ่ง จักต้องมุ่งปรับปรุงงาน
  ผู้นำต้องยอมรับ กับผลลัพธ์ประจักษ์จาร
  คุณภาพคือผลงาน บริหารของท่านเอง

 ท้ายสุดนี้ ในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาหรืองานใดๆ ก็เช่นกัน หากเรามีหลักในการทำงาน เราก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณภาพ	...	คือ	ผลงาน

โดย	คุณลุง	QA
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 และท้ายสุดๆๆๆ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบูรณาการตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	กพร.	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 (เฉพาะ
ผู้ตรวจประเมิน) และในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 (ประธานสาขาวิชา และบุคลากรที่สนใจ) ณ ห้องประชุม 612 อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบอกห้ามพลาดเด็ดขาด ... กิจกรรมในครั้งนี้มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 แจกให้ด้วย

เอกสารอ้างอิง :
พิสมัย  จารุจิตติพันธ์.(2554). บันทึกความทรงจำ The Note of Memory. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี.คอมมูนิเคชั่น
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ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย	Wageningen	มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ	@Tokyo	University	ระดับบัณฑิตศึกษา	รุ่นที่	4	

 มหาวิทยาลัย Wageningen มอบทุนฟู้ดแวลล่ีย์ แอมบาสซาเดอร์ ซ่ึงเป็นทุนท่ีจะให้แก่นักเรียนต่างชาติท่ีมีความต้ังใจจะทำงานในด้าน

อาหาร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุนน้ีเป็นทุนจากองค์กรท่ีช่ือฟู้ดแวลล่ีย์ ภายใต้มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ

ความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติ 10 บริษัท บริษัทเหล่านี้จะให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะยาวพิเศษหนึ่งปี 

ในเขตฟู้ดแวลลี่ย์ ทุนนี้มีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายกับบริษัทที่มีธุรกิจ อยู่ในประเทศของนักเรียนนั้นๆ  สาขาวิชาที่เปิดรับได้แก่ 

การเกษตร ป่าไม้และประมง วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สารอาหาร

เทคโนโลยีเคมี สัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. เกรดเฉลี่ยมากกว่า 75% ของคะแนนเต็ม หรือ GPA มากกว่า 3.5

 3. ได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0

 ผลประโยชน์ของผู้ได้รับทุน

 1. สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นแล้ว จะได้เข้าฝึกงานเป็นเวลา 1 ปี พร้อมรับค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

เดือนละ 800 ยูโร และจะได้รับค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีก 6 เดือนทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงาน

 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น รวมไปถึงการฝึกงานเป็นเวลา 1 ปี 

ขึ้นอยู่กับนักศึกษาแต่ละคน โดยมูลค่าสูงสุดที่นักศึกษาจะได้รับคือทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทเต็มโปรแกรม (ประมาณ 10,000 ยูโรต่อปี) 

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือน เดือนละ 800 ยูโร ตลอดช่วงที่ฝึกงาน และค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงาน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nesothailand.org

 Nuffic Neso (Netherlands Education Support Office) Thailand

 ชั้น 3 อาคารเอ็มไทย ตึกออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ

 โทร. 02 252 6088 อีเมล info@nesothailand.org

 ก้าวสู่อนาคตที่สดใส ด้วยการเป็นนักศึกษาทุนอายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นที่ 4

 ทำวิจัยและศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

“ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง”  

ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สถาบันชั้นนำของโลก โดยไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 1 ทุน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่ http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&parent_id=1

 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2555

 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  คุณมนต์ชัย จันทรกระวี 

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

  487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ 0-2247-7000 ต่อ 1531

  อีเมล์ monchai_chantaragrav@ajinomoto.com
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ชื่อเรื่อง	:	100	เรื่องล้ำสมัยในสยาม
ผู้แต่ง	:	ศิริญญา	สุจินตวงษ์
ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์,	2554
เลขเรียกหนังสือ	089.95911	ศ452ร	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
 เนื้อหาหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากบทสารคดีรายการ “วิกสยาม” ที่เคยออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ทีวีไทย โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์นำเสนอเร่ืองโก้เก๋ของคนไทยในยุคต่างๆ ได้แก่ แฟช่ันการแต่งกาย
อาชีพสมัยก่อน เทศกาลงานประเพณี ความเชื่อ เรื่องน่ารู้ ที่มาของคำ อาหารการกิน เคล็ดลับความสวย
ความงาม การนอนในอดีต และภาพในอดีต รวม 100 เร่ือง หลายส่ิงหลายอย่างในหนังสือเล่มน้ี บางอย่าง
ยังดำรงอยู่แต่พัฒนาเปล่ียนรูปแบบไป บางอย่างเลือนหายจากสังคมไทยแล้ว อย่างเช่น อาชีพแปลกๆ บาง
อาชีพ เช่น ‘คนหาบน้ำขาย’ เกิดข้ึนในยุคท่ีคนยังใช้น้ำคลอง คนประกอบอาชีพน้ีส่วนใหญ่เป็นคนจีนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีเร่ิมมีรถรางใช้ ทำให้มี
อาชีพ ‘พนักงานแซะดินออกจากรางรถราง’ เกิดขึ้นตามมา มีหน้าที่ถือไม้แซะดินหรือฝุ่นออกจากร่องรางรถไฟเรื่อยไป อาชีพที่หายไปแล้วอย่าง
แน่นอน คือ อาชีพ ‘เหลาไม้แก้งก้น’ ซ่ึงก็คือไม้ขนาดเล็ก เกลาให้มนกลม ใช้เวลาขับถ่าย สมัยก่อนผูกเชือกขายกันเป็นกำๆ อีกอาชีพท่ีแสนสบาย
คือ ‘รับจ้างน่ังและนอน’ คนท่ีรับจ้างน่ัง จะน่ังไปกับรถรับจ้างท่ีเข้าไปในสถานท่ีบางแห่งท่ีห้ามรถรับจ้างเข้าไปโดยปราศจากผู้โดยสาร เพ่ือเข้าไป
รับผู้โดยสารจริงในน้ัน ส่วนผู้รับจ้างก็เดินเท้าออกมา ส่วนอาชีพรับจ้างนอน เกิดข้ึนในงานแสดงสินค้างานหน่ึง ท่ีเจ้าของเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองนอน
จ้างสาวคนหนึ่งมานอนสาธิตเป็นตัวอย่างว่า สินค้า ‘ที่นอน’ ของตนนุ่มสบายเพียงใด นั่นเป็นความขยัน หนักเอาเบาสู้ของคนไทยสมัยก่อน 
จึงไม่แปลกที่จะมีอาชีพต่างๆ มากมาย หนังสือเล่มนี้อ่านเพลิน ชอบเรื่องราวเก่าๆ อ่านไปอมยิ้มไปอย่างมีความสุข

ชื่อเรื่อง	:	ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ!	:	ฝึกพลังทักษะพัฒนาความฉลาด
ผู้แต่ง	:	เกมอน,เดวิด

ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	บิสคิต,	2553

เลขเรียกหนังสือ	612.82	ก759ฟ	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4	
 เราใช้สมองในทุกๆ เรื่องของชีวิต แต่เรากลับรู้เรื่องสมองน้อยมาก และไม่มามารถใช้มันได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของสมองและฟิตพลังสมองของคุณสู่ความเป็นสุดยอด

อัจฉริยะ ด้วยกิจกรรมพิเศษที่ถูกออกแบบพัฒนาโดย ดร.เดวิด เกมอน และ อัลเลนดี. แบรกดอน สองผู้เชี่ยว

ชาญด้านกิจกรรมพัฒนาสมองจาก Brainwave Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะช่วยเพิ่มพลังความจำ 

ฟิตพลังตรรกะ การคิดคำนวณ มิติสัมพันธ์ การควบคุมทางอารมณ์และการเข้าสังคมอย่างฉลาด

ชื่อเรื่อง	:	ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิศ	ด้วย	3	โปรแกรมดัง
Top	Excel	powerpoint	access			microsoft	office	2010
ผู้แต่ง	:	นัตติมา	กวนพา
ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ,	2553
เลขเรียกหนังสือ	005.36	น395ค	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
 ในหนังสือ ครบเครื่องเรื่องงานออฟฟิตด้วย 3 โปรแกรมดัง Top Microsoft Office 2010<Excel-

PowerPoint-Access>เล่มนี้ จะแนะนำขั้นตอนและเทคนิคการใช้งาน 3 โปรแกรมเด่นจากชุดโปรแกรม

Microsoft Office 2010 ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Microsoft

Access ซึ่งผู้ใช้งานทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงขอเป็น

ทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจจะเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใหม่ถอดด้ามของไมโครซอฟต์ อย่าง Microsoft

Office 2010 ซ่ึงผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกๆ ท่าน อย่างแท้จริง

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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โดย  คน...เบื้องหลัง

 ทกัทายคุณผู้อ่านเชน่เคย หลังปีใหม่ ปี 555 คงจะมีความสุขกันถ้วนหน้า และได้
รับของขวัญปีใหม่กันเต็มๆ เจ๊าะแจ๊ะยังไม่ได้ของขวัญเลย ... ได้แต่คำติชม ก็ถือเป็นพรอัน
ประเสริฐก็แล้วกัน ถือว่าเราได้ทำงาน .... สู้ๆๆๆๆ ก่อนที่จะอวยพรกันในฉบับน้ี .. ต้องขอ
แถลงการณ์กันยกใหญ่ สำหรับแฟนคลับของเจ๊าะแจ๊ะ ที่ส่งคำติชมเข้ามา ขอน้อมรับไว้เพื่อ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เจ๊าะแจ๊ะยอมรับความจริงได้ เพราะเจ๊าะแจ๊ะอยู่ ในสังคมของความ
เป็นจริง แต่ต้องการจะบอกว่าในคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะมีผู้เขียนและทีมงานที่ส่งข่าวรายงานมาให้
เจ๊าะแจ๊ะกันหลายทีมงาน ... มิได้มีเจตนาที่จะว่ากล่าวผู้ ใด เจ๊าะแจ๊ะจะบอกกล่าวทีมงาน ให้
ซอฟลงนิดหนึ่ง (อิอิ) จึง ... ขอแถลงการณ์ไว้ ณ ที่น้ีด้วย เอาเป็นว่า ผ่านไปแล้วสำหรับปีเก่า  
มีปี ใหม่มาก็ต้องส่งคำอวยพรกันบ้าง ทีมงานต่างๆ ของเจ๊าะแจ๊ะเขาฝากส่งมา ลองอ่านดู
ละกัน...

 คงจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคำอวยพร ของทีมงานเจ๊าะแจ๊ะ ขอให้สมหวังดังคิด ตั้งใจทำงานกันต่อไป ท้อได้แต่อย่าล้ม ให้คนข้ามได้  
เข้าทางให้เป็น เข้าประตูให้ถูก และจะเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาล ฉบับน้ี ไปก่อนนะ ไปหาข่าวมาตีแผ่เรื่องจริงกันต่อ ...

ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
ความอับโชค ที่มา กับราศี 
อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี 
ในชีวี จงสลาย มลายพลัน
By….ทีมงานทางหลวง

ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า 
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม 
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์ 

ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง
F….นกกระปูด

สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน   ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน  พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี  โชคดีตลอด

มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย

เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ  เบิกบานกันทั่ว

ความเลวความชั่ว  ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข   เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีปลอดภัย  คนไทยทุกคน

By… ทีมงานล้อหมุน

...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
ให้ประสพพบแต่สิ่งดีดี
และจงมีชีวีที่ยืนนาน 

...ให้เบิกบานฤทัยไม่มีทุกข์
มีแต่สุขทุกคืนวันนั้นฉ่ำหวาน
สุขภาพพลานามัยให้สราญ

ให้เบิกบานสมหมายตามใจปอง
...จึงขอมอบของขวัญวันปีใหม่
แด่คนไทยบ้านกลอนได้สนอง
ขอทุกอย่างที่ท่านได้หมายปอง
ด้วยไมตรีผองไทยร่วมใจกัน
...ให้ทุกที่ ทุกถ่ินแผ่นดินเกิด

ได้พริ้งเพริศงดงามอย่างสร้างสรรค์
โชคมากมีทวีทรัพย์นับอนันต์

ที่เฉิดฉันด้วยยศลาภกราบอัญเชิญ 
...เทวดานางฟ้าจงมาโปรด

พรประเสริฐงดงามนามสรรเสริญ
แด่ทุกท่านทั้งหลายชายหญิงเทอญ

ให้เจริญก้าวหน้าค้าขายรวย

ทีมงาน ... คนค้นข่าว

พนมกร  วันทา  สุรารกัษ์
จตุรพกัตร์  องค์อินทร์  เทพินทร์วศิิษฏ์

เทพธรณิน  สุรบถ  ทศทิศ
โปรดนิมิต  ลิขิตพร  บวรชัย

ให้ปวงชน  เนียรทุกข์  สุขสงบ
อุดมครบ  สบศร ี ในปีใหม่

สมถวลิ  ส้ินโศก  หมดโรคภัย
นิรติัศัย  จำเรญิ  พูนเงินทอง

คิดส่ิงด ี ดตีอบ  ประกอบให้
คนรกัใคร่  ผูกจติ  มิตรสนอง
ได้พธู  ฟูเฟ่ือง  ทรพัย์เนืองนอง

รุง่เรอืงรอง  ผอ่งแผ้ว  แคล้วคลาดพาล

ทีมงาน ...  สกายนิวส์

สวัสดีวันน้ีวันปีใหม่
ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง
คิดอะไรขอให้สมใจกัน

มีเงินพันให้ได้นับไม่ขาดเอย
จากทีมงาน .. ซ้อเจ็ด

ปี … เก่าพลันหมดไปใจสุขี
ใหม่ … ผ่านมาจงอุ่นอบพบสิ่งมี
ใส่ … โชคดีปีใหม่สดใสพลัน

พาน … พบสิ่งแสนดีไม่มีหมอง
จาก … พี่น้องร่วมใจในร้อยฝัน

บ้าน … รวมรักถักถ้อยร้อยจำนรร
ฉัน … ร่วมสร้างสรรสิ่งดีปีใหม่เอย.

ทีมงาน ... ปราบผี

สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน 
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน 

มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม
จาก  ทีมงานไฉไล
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 2. โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เม่ือวันเสาร์ท่ี 3 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี และวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) มีผู้มาศึกษาดูงาน และคณะกรรมการให้การต้อนรับ จำนวน 21 คน หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมผู้ประกอบการ และ

ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้

คนทำงาน	UBI	
ประจำเดือน	ธันวาคม	2554	

 สวัสดีท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับน้ี คนทำงานขอเปิดคอลัมน์เล่าเร่ืองราวการทำงานของ UBI หรือช่ือทางการคือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อต้ังโดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อปี พ.ศ.2551 นับว่า UBI ปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการทำงานเพื่อตอบสนองพันธกิจหลัก 4 ประการ สำคัญ คือ 1. ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ธุรกิจโดยใช้ศักยภาพและฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา 2. ด้านการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้สนใจ ให้มีความสนใจ

เข้าใจ และมีระดับทักษะเพิ่มขึ้นที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต 3.ด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ สู่การใช้

ประโยชน์ของสังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆ และ 4.ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในและภายนอก เพื่อผสาน

ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้การสนับสนุนของ UBI 

 จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน UBI ได้นำเสนอข้อมูลมายังท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความ

อนุเคราะห์พื้นที่ลงข่าว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และส่วนงานที่รับผิดชอบ คือ งานประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ คนทำงาน UBI จะนำเสนอผลการ

ดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาว่าเราได้ดำเนินการกิจกรรม โครงการ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง

 1. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันท่ี 2–6 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

UBI ได้มีส่วนร่วมโดยจัดโครงการเข้าไปร่วมในงาน 2 โครงการ คือ 1.1 โครงการฝึกปฏิบัติการทางธุรกิจ “ออกบูธสาธิต โชว์ และจำหน่ายสินค้าโครงการ 

UBI” ภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1.2 โครงการนำผลิตภัณฑ์บ่มเพาะธุรกิจระดับ Start up Company

ทดสอบตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และขยายช่องทางการตลาด ภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ 1.3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน 

3 ชุด คือ ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายจัดประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่อาเซียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1.4 ได้ประสานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 

จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า และการบริการของเครือข่ายฯ ภายในงาน 1.5 UBI ได้สนับสนุนงบประมาณสมทบการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อ 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้เป็นที่รู้จัก
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 3. งาน “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เพชรบุรีรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2554 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

โอกาสน้ี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมในนาม เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ท้ังน้ี ได้มีโอกาสร่วมถ่ายภาพท่ีระลึก กับผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบุรี ท่านวินัย บัวประดิษฐ์ พร้อมด้วยภรรยา คณะกรรมการ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 4. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รับเกียรติบัตรจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันท่ี

19 ธันวาคม 2554  ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9  อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่ มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2554

 5. ผู้ประกอบการ UBI จำนวน 2 ราย คือ สมุนไพรหอม “วรดา” และสมุนไพรไทยไร่ส้ม “จันกะพ้อ” ร่วมออกร้านจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า 

งานเทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดโดย เครือข่าย OTOP 

เพชรบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 

 6. งานมหกรรมพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2554 ณ Hall 5 – 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ กิจกรรมครั้งนี้ UBI ได้ร่วมนำสินค้าของผู้ประกอบการ สมุนไพรหอม “วรดา” สมุนไพรไทยไร่ส้ม “จันกะพ้อ” 

ของที่ระลึก “ศจีปั้นจิ๋ว” ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ “อาบทอง”และแนะนำสินค้าอาหารสัตว์ “มาหญ้า โคบาล กรุ๊ป ให้ประชาชนผู้มาเที่ยวงานได้ซื้อ

หา และรู้จักสินค้ามากขึ้น ซึ่งการออกร้านครั้งนี้ไปในนามของ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ได้สนับสนุนพื้นที่ให้เครือข่ายฯ และ UBI ได้ไปร่วมออกร้าน นอกจากนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีโอกาสต้อนรับ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

 8. การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง คร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะคณะทำงานเข้า

ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ ปี 2554 รอบ 6 เดือน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 

2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 คอลัมน์ คนทำงาน UBI ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่านที่ติดตามการทำงานของ UBI มาโดยตลอด ในปี 2555 นี้ ขอพรจาก

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าท่ีการงาน ทุกประการ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

 7. กิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

ระหว่างเวลา 08.00–19.00 น. ณ ร้าน TT ฟาร์ม ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี การไปตรวจเย่ียมคร้ังน้ี UBI ได้เชิญ รองผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ณปภา หอมหวล ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัย และพัฒนา ไปร่วมให้คำปรึกษา และเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนา

สินค้าของผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง 


