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ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้	คํ้าชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

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

สารบัญ
C   O   N   T   E   N   T

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี 
คณะท่ีปรึกษา : ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม  รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดี
บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
บรรณาธิการ : รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำ  ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น  ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  ผศ.อรพินทร์ เชียงปิ๋ว  อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์  นางอัญธิกา ถาวรเวช
นายเสรี ถาวรเวช  นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์   ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ออกแบบและพิมพ์ที่ : เพชรบุรีออฟเซ็ท 39 ถ.รอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-413192, 081-9815929 www.phetchaburioffset.com
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	 ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดี	พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	Guangxi	College	of
Education	และพร้อมกันนี้ยังจัดการประชุมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	เมื่อช่วงเช้าของวันที่	14	มกราคม	2555	ที่ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
	 ตามท่ี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับ	Guangxi	College	of	Education	เม่ือวันท่ี	21	เมษายน
2553	และเพื่อให้ความร่วมมือได้มีการพัฒนาต่อไปจึงมีการประชุมเจรจาเพื่อหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือให้ดำเนินต่อไป	ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	จึงจัดประชุมความร่วมมือกับ	Guangxi	College	of	Education	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9	อาคารวิทยาภิรมย์	โดย	
ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดี	กล่าวต้อนรับผู้บริหารจาก	Guangxi	College	of	Education	และกล่าวแนะนำผู้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ต่อจากนั้น	
	 Prof.Dr.Wang	Xinghui	รองอธิการบดีของ	Guangxi	College	of	Education	กล่าวแนะนำผู้บริหารของตนเองและกล่าวแสดงความยินดีที่ได้
มาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมทั้งแจ้งว่า	Prof.Dr.Rong	Benzhen	อธิการบดีได้ฝากความคิดถึงและความปรารถนาดีมายังผู้บริหารของมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน
	 Prof.Dr.Wang	Xinghui	กล่าวว่า	Guangxi	College	of	Education	เป็นวิทยาลัยที่ฝึกอบรมด้านการศึกษา	มีประสบการณ์ด้านการสอนนัก
ศึกษาให้ไปประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์	โดยครูและอาจารย์ส่วนใหญ่ในมณฑลกวางสีจบการศึกษาจาก	Guangxi	College	of	Education	ครูและ
อาจารย์ที่จบไปจะออกไปสอนในระดับประถมและมัธยมต้นตามข้อตกลงความร่วมมือสถาบันทั้งสองได้มีการเยี่ยมเยือนกันแล้วและต้องการขยายความ
ร่วมมือเพิ่มเติม		ดังนี้
	 1.	ด้านอาจารย์	
	 ที่ผ่านมา	Guangxi	College	of	Education	ไม่ได้เปิดสอนวิชาภาษาไทย	ดังนั้น	จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งอาจารย์ไปสอน
วิชาภาษาไทย	Guangxi	College	of	Education	ซ่ึงนักศึกษาของ	Guangxi	College	of	Education	มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควร	ถ้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	จัดส่งอาจารย์ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะเป็นการดี	และ	Guangxi	College	of	Education	จะจัดส่งอาจารย์มาสอนภาษา
จีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเช่นกัน
	 2.	ด้านนักศึกษา
	 ที่ผ่านมา	Guangxi	College	of	Education	เคยแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศเวียดนาม		ปัจจุบัน		ต้องการแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยบ้าง	
เช่น	การส่งนักศึกษาที่เรียนด้านการท่องเที่ยว		ให้นักศึกษาเรียนที่ประเทศจีน	1	ปีแล้วมาเรียนวิชาภาษาไทยหรือวิชาที่จำเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	เช่น		
ภาษาอังกฤษ	การจัดการโรงแรม	ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1	ปีหรือครึ่งปีก็ได้	หลักสูตร	2+1	หรือถ้าเรียนที่ประเทศจีน	2	ปี	และมาเรียนที่ประเทศไทย	
2	ปี	หลักสูตร	2+2		จึงสามารถรับปริญญาจากทั้งสองประเทศได้
	 ในช่วงท้ายของการประชุม		ผศ.ดร.พิมพ์ระวี			โรจน์รุ่งสัตย์	รองอธิการบดี		กล่าวสรุป	ดังนี้
	 1.	 ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินดีส่งอาจารย์ไปสอนวิชาภาษาไทยที่	 Guangxi	 College	 of	 Education		
ในเดือนกันยายน	พ.ศ.	2555	และ	Guangxi	College	of	Education	จะส่งอาจารย์จีนมาสอนวิชาภาษาจีนในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ	ต้องการ
	 2.	ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	คณะครุศาสตร์จะส่งนักศึกษาจำนวน	3-5	คนไปฝึกประสบการณ์การสอนที่	Guangxi	College	of	Educa-
tion	หลังจากที่ดำเนินการขออนุญาตจากคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประชุมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
กับ	Guangxi	College	of	Education

สารจากรองอธิการบดี
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	 รองศาสตราจารย์ยศ	ธีระเดชพงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	และนายสะอาด	เข็มสีดา	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	จัดประชุม

บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้	“เก่งคิด เก่งงาน และเก่งบริการ”	ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย		

โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	คือ	หลัก“การระเบิดจากข้างใน”	เพ่ือทราบความต้องการท่ีแท้จริงในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุนนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	เม่ือวันท่ี	11	มกราคม	2555	ณ	ห้องประชุม

วิทยาภิรมย์	1		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ก่อนการระดมความคิดเห็นของบุคลากร	อธิการบดี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	ได้มอบนโยบายแก่บุคลากร	โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนา

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ในปี	 2558	 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะส่งนักศึกษา	 จำนวน	 100	 คน	 บุคลากรสายวิชาการ	 จำนวน	 50	 คน	

และสายสนับสนุน	จำนวน	20	คน	ไปประจำในประเทศสมาชิกอาเซียน	จึงจำเป็นที่บุคลากรทุกคนต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

	 จากนั้น	บุคลากรสายสนับสนุนจึงเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	โดยมีสาระสำคัญ		ดังนี้

	 1.	สร้างความรักและผูกพันและการสื่อสารภายในองค์กร

	 	 1.1	การเสริมสร้างความรัก	ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

	 	 1.2	การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

	 	 1.3	การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน

	 	 1.4	การปรับปรุงระบบสวัสดิการและแรงจูงใจ

	 2.	พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	(Thinking	Skill)	

	 	 2.1	จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติตามกลุ่มวิชาชีพ

	 	 2.2	จัดกิจกรรมสร้างสมรรถนะทางการคิดที่จำเป็นสำหรับพนักงาน

	 	 2.3	กิจกรรมพัฒนาการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

	 3.	เพิ่มขีดความสามารถในงามตามภาระหน้าที่	(Technical	Skill)

	 	 3.1	กระบวนทัศน์และคุณลักษณะของพนักงานในยุคใหม่

	 	 3.2	ความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

	 	 3.3	การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

	 	 3.4	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 3.5	การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

	 4.	พัฒนาทักษะการบริการที่ดี	(Service	Mind)

	 	 4.1	การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

	 	 4.2	การสร้างค่านิยมในการบริการ

	 	 4.3	จรรยาบรรณของพนักงานในการให้บริการ

สำนักงานอธิการบดี	ระดมสมอง
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน



	 เม่ือวันท่ี	15	ธันวาคม	2554	ท่ีผ่านมา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัด

ประชุมความร่วมมือโครงการ	โทรทัศน์ครู(Teacher	TV)	กับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้	โดยใช้โทรทัศน์ครู	ณ	ห้องประชุมคณะครุศาสตร์	โดยมี

นายนคร	ตังคะพิภพ	อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ	ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ	สสค.

ดร.วิวัฒน์	วรวงษ์	คณบดีคณะครุศาสตร์,	ดร.สุมาลี	พงศ์ติยะไพบูลย์	รองคณบดีคณะครุศาสตร์,

อาจารย์จำรัส	แจ่มจันทร์	รองคณบดีคณะครุศาสตร์,	นายเกรียงไกร	จริยะปัญญา	ผู้ช่วยคณบดี

คณะครุศาสตร์,	รองฯจิระศักดิ์	ทรัพย์ล้อม	รองผู้อำนวยการเขต	สพป.เพชรบุรี	เขต	1,	รองฯ

ประชุม	แรงกสิกรณ์	รองผู้อำนวยการเขต	สพป.เพชรบุรีเขต	2,	รองฯว่าที่	ร.ต.	ชาญวิทย์	จันทรสุพิศ	รองผู้อำนวยการเขต		สพม.เพชรบุรีเขต	

10	,	นายสุเทพ		โตสุวรรณ	ศึกษานิเทศก์	สพม.เพชรบุรี	เขต	10	,	นายสมพงษ์	เกศีนิลพรรณ	ศึกษานิเทศก์		สพป.		เพชรบุรี	เขต	1	,	นายสุวิจิตร		

เรืองศรี,	ประธานโรงเรียนเอกชน,	ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี,	ผู้อำนวยการศึกษาเทศบาลชะอำ

	 หลักการและเหตุผลของโครงการโทรทัศน์ครู	เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	และมีวิสัยทัศน์	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มุ่งผลิตและพัฒนาครู	บุคลากรทางการศึกษา		เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล			มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 1)	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาให้มีมาตรฐานทางวิชาการและเป็นวิชาชีพชั้นสูง

	 2)	เพื่อพัฒนางานวิจัย		วิชาการ		และบริการแก่ชุมชน		สังคม		และท้องถิ่น		

	 3)	เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นครูดี		ครูเก่ง		ครูปรีชาสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

	 4)	พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา		

	 5)	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ		การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์	

	 6)	เพื่อเป็นศูนย์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ครูประจำการ		

	 โครงการโทรทัศน์ครู	เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้วยรายการโทรทัศน์คุณภาพสูง	มีความ

ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับครู	โดยเน้นที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านเนื้อ

หา	การนำเสนอ	และความสะดวกในการเรียนรู้ของครู	เพื่อกระตุ้นให้เกิดวงจรการพัฒนาในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา	ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน(ท่ีจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน)	ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเป็นระบบ	โดยใช้รายการโทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือ	ทั้งนี้การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ	เพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูในจังหวัด	กอปรกับตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ครุศาสตร์

ในด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	และตอบสนองการบริการทางวิชาการและสังคม	ดังน้ันจึงมีโครงการความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	กับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี	เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้	โดยใช้โทรทัศน์ครูข้ึน		ท้ังน้ีหากโครงการดังกล่าวประสบ

ผลสำเร็จ	สามารถใช้เป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกับภาคส่วนการศึกษาของจังหวัดในประเด็นอื่นๆ	ได้ต่อไป	และเป็นการเชื่อมโยงการทำงาน

ระหว่างสถาบันผู้ผลิตครู		โรงเรียน		ประชาคมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาอย่างแท้จริง

5

	 เมื่อวันจันทร์ที่	9	มกราคม	ที่ผ่านมา	นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำนวยการกอง

พัฒนานักศึกษา	พร้อมด้วยนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เดินทางไปมอบกระเช้า

ของขวัญ	และแสดงความยินดี	แด่พระครูวาที	วรวัฒน์	ณ	วัดมหาธาตุวรวิหาร	อำเภอเมือง	

จังหวัดเพชรบุรี	ในโอกาสที่ได้รับพัดยศเป็นรองเจ้าคณะอำเภอ	

แสดงความยินดี

คณะครุศาสตร์ร่วมกับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุม
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	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	จัดสัมมนาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	4

เม่ือวันที่	27	ธันวาคม	2554	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	โดยมี	รศ.พินันทร์	คงคาเพชร

เป็นประธานเปิดงาน	และมีคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	เข้าร่วมงาน	โดยวัตถุ

ประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงาน

สาธารณสุข	และได้รับความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งการเรียนรู้นอกสถานท่ี	ประกอบ

ไปด้วย	รพ.สต.นาวุ้ง,	รพ.สต.สมอพลือ,	รพ.สต.หนองชุมแสง,	รพ.สต.	นาพันสาม,	รพ.สต.	

บ้านในดง,	รพ.สต.ช่องสะแก	และรพ.สต.ท่าตะคร้อ	ซ่ึงภายในงาน	มีการจัดนิทรรศการรายงาน

ผลโครงการส่งเสริมสุขภาพภายในหน่วยฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม	ทางสาขา

วิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง	7	แห่ง	ที่ให้

ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงาน

	 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ร่วมกันจัดกิจกรรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ข้ึนในวันพุธท่ี	28	ธันวาคม	2554	บริเวณลานไทร	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษา	การจับฉลากแลกเปล่ียนของขวัญ	และรับประทานอาหาร

ร่วมกัน	โดยทางสาขาวิชาภาษาไทยได้รับความเกียรติจาก	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รอง

อธิการบดีและ	ผศ.ดร.สุทัศน์	นาคจั่น	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มอบโอวาท

และกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาในวันข้ึนปีใหม่	ท้ังน้ีเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี

ในหมู่คณะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	สาขาวิชาภาษาไทยขอกราบขอบพระคุณ	

ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ	และ	ผศ.อรอนงค์	ศรีพวาทกุล	รองผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยฯ	 	 เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน	 	และอำนวยความสะดวกใน

การจัดงานครั้งนี้

	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี	3

ฝึกปฏิบัติการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น	ณ	บริเวณตลาดนัดวัดเพรียง	ต้ังแต่วันท่ี	9	มกราคม	2555

ระหว่างเวลา	16.00	-	18.00	น.	และจะยังคงมีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นตลอด

ท้ังเดือนมกราคมน้ี	โดยจะจัดทุกวันจันทร์	พุธ	พฤหัส	และศุกร์	ท่ีตลาดนัดวัดเพรียง	หน้าอาคาร

14	ตลาดนัดเปิดท้ายหอประชุม	และหน้าร้านปัญญาชน	จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดัง

กล่าวสำหรับผู้ที่สนใจและรักสุขภาพทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์	“ฝึกปฏิบัติการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น”

สัมมนา	“ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข”	

ภาษาไทย	ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	และอาจารย์ธัญญาลักษณ์	สังข์แก้ว	สาขาวิชา

ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับเชิญจาก

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์		จังหวัดนครสวรรค์		เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

ในเรื่องการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์		ตามโครงการ	“หัวใจนักปราชญ์”

เมื่อวันศุกร์ที่	30	ธันวาคม	2554		โดยการเป็นวิทยากรนี้เป็นนโยบายของสาขาวิชาในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

	 สาขาวิชาภาษาไทย	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน	ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ให้แก่นักศึกษาจีนที่สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย	ในระหว่างวันที่	5-9	มกราคม	2555	ตามเส้น

ทางอยุธยา	–	สุโขทัย	–	ลำปาง	–	เชียงใหม่		การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร	เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาจีนที่เรียน

ภาษาไทย

คณาจารย์ภาษาไทยเป็นวิทยากร

นักศึกษาจีนศึกษาดูงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี		มอบรถบัสและรถตู้ให้แก่หน่วยงานที่เสนอขอ

การตลาดจัดงานสานสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น

	 ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดี	พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จัดพิธีมอบรถยนต์ราชการ	จำนวน	2	คัน	ได้แก่รถบัส	หมายเลขทะเบียน	40	–	0079	เพชรบุรี
และรถตู้โดยสารปรับอากาศ	ขนาด	12	ที่นั่ง	หมายเลขทะเบียน	นข	201	เพชรบุรี	ให้แก่หน่วย
งานท่ีเสนอขอมา	ซ่ึงได้มีการพิจารณามอบให้	2	แห่ง	เม่ือวันท่ี	19	มกราคม	2555	เวลา	10.30	น.
ที่หน้าอาคารวิทยาภิรมย์			มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	
	 ในการนี้	ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนรถยนต์ราชการ	และประชุม
ร่วมกัน	โดยมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ	มอบรถบัสให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
โดยมี	สิบเอกวัลลภ	แจ่มจำรัส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน	เป็นผู้รับมอบ	ส่วนรถตู้	12	ท่ีน่ัง	มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
นาวุ้ง	ซึ่งมีนายประเทิง	ขาวสอาด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง	เดินทางมารับมอบด้วยตนเอง

	 เม่ือวันท่ี	11	มกราคมท่ีผ่านมา	สาขาวิชาการตลาด	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	จัดงานสานสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นและงานสังสรรค์วันปีใหม่ให้แก่นักศึกษา	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่	3	ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	โครงการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
สู่อาเซียน	และเพื่อให้นักศึกษาในสาขาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำกิจกรรมและการประกวด
แข่งขันจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องได้สานความสำเร็จต่อไป
ในอนาคตด้วย
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		
“การบูรณาการตัวบ่งชี้
สกอ.	สมศ.	กพร.	
เพื่อพัฒนาบุคลากร

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”
	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในการบูรณาการ
ตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	กพร.	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	เกณฑ์มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีของ	สกอ.	สมศ.	และ	กพร.	ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	ระหว่างวันท่ี		1	-	2	กุมภาพันธ์	2555	เวลา	08.00	-	16.30	น.	ณ	ห้อง
ประชุมวิทยาภิรมย์		2

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2555  
	 สำหรับ		:	ประธานสาขาวิชาทุกสาขา		และคณาจารย์		บุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 08.30	-	09.00	น.	 ลงทะเบียน		
	 09.00	-	09.30	น.	 พิธีเปิด	โดย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 09.30	-	10.00	น.	 การบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนา	แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม
	 10.15	-	11.45	น.	 การบรรยายเรื่องการบูรณาการตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	กพร.	ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
	 	 ประจำปีการศึกษา	2554	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี	งามสมบัติ
	 	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล			สมทรง			
		 13.00	–	14.30	น.								การบรรยายเรื่องการรายงานกระบวนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม	กับการจัดการ
	 	 เรียนการสอน	และการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	บุญส่ง
	 14.30	–	16.00	น.	 การบรรยาย	เรื่องการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา	ประจำปีการศึกษา	2554	
	 	 ระดับสาขาวิชา	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี	งามสมบัติ	และคณะ
	 16.00	–	16.30	น.	 ถาม	–	ตอบ

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2555  
	 สำหรับ		:		ผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้เขียนรายงานการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน		ปีการศึกษา		2554
	 08.30	-09.00	น.	 ลงทะเบียน		
	 09.00	–	10.00	น.	 การบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนา	แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม
	 10.15	–	11.30	น.	 การบรรยายเรื่องหลักการและเหตุผลในการบูรณาการตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	กพร.ประเมินคุณภาพ
	 	 การศึกษาภายใน	ประจำปีการศึกษา	2554	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี	งามสมบัติ
	 	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล	สมทรง			
	 13.00	–	14.30	น.	 การบรรยายเรื่องวิธีการตรวจประเมินกระบวนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ	
	 	 จัดการเรียนการสอน	และการวิจัย	หรืองานสร้างสรรค์โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	บุญส่ง
	 14.45	–	16.00	น.	 การบรรยายเรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง	ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน	และวิธีการเขียน
	 	 รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ปีการศึกษา	2554
	 	 โดย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี		งามสมบัติ		และคณะ
	 16.00	–	16.30	น.	 ถาม	–	ตอบ
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	 สภานักศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา	ปีการศึกษา	2555	และ

จัดการอบรม	“สิทธิหน้าท่ีในเวทีประชาธิปไตย”	เม่ือวันท่ี	4	มกราคม	2555	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	วันท่ี	10	มกราคม	2555		เป็นวันเลือกต้ังฯ

ล่วงหน้า	มีนักศึกษามาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก	ส่วนวันท่ี	11	มกราคม	2555	เป็นวันเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา	มีนักศึกษาออกมาใช้สิทธ์ิ

ณ	หน่วยเลือกตั้งที่นักศึกษาสังกัด		

	 การเลือกตั้งฯ	ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคึก	โดยการจัดการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้นักศึกษาได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่		ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย	ในสถานศึกษา		ก่อนถึงเวทีประชาธิปไตยระดับประเทศ		ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์เลือกตั้ง	

เหมือนกับการเลือกตั้ง	ส.ส.	,	ส.ว.	ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสถึงบรรยากาศการเลือกตั้งในเวทีระดับประเทศ	ซึ่งมีผู้สมัคร	2	คน	คือ

	 หมายเลข	1		นายหยาดเพชร	พลอยดีเลิศ	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 หมายเลข	2		นายสำราญ	พันธ์ธรรม	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า	หมายเลข	1	นายหยาดเพชร	พลอยดีเลิศ	เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา	ปีการ

ศึกษา	2555		มีผลคะแนนจากการเลือกตั้ง		1,892		คะแนน		สำหรับหมายเลข	2		ได้คะแนน		874		คะแนน		บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน		493	คะแนน			

บัตรเสีย		238	คะแนน		ผู้มาใช้สิทธิ์	3,497	คน		ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		6,917		คน			คิดเป็นร้อยละ		50.56

ประวัตินายกองค์การบริหารนักศึกษา	ปีการศึกษา	2555
	 ชื่อ	 นายหยาดเพชร	พลอยดีเลิศ				

	 สาขาวิชา	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ที่อยู่	 1145/5		ถนนคันคลองชลประทาน			ตำบลชะอำ

	 	 อำเภอชะอำ		จังหวัดเพชรบุรี			76120

	 คติประจำใจ	 หัวใจฉันมีความสุข	เมื่อมันได้	“เต้น”	เพื่อคนอื่น

	 ก่อนอื่น	ต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง	ที่มอบความไว้วางใจให้ผมได้เป็นตัวแทน

ของนักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่	ช่วยเหลืองานกิจการนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ซึ่งผมคิดว่า	เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนมอบให้	ในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้

เราหาไม่ได้ในห้องเรียน	เราต้องศึกษาและไขว่คว้านอกห้องเรียน	ซึ่งจะส่งผลให้เราได้รับ

ประสบการณ์มากมาย	ทำให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพ	คิดเป็น	ทำเป็นและมีคุณธรรม

จริยธรรม	ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ให้เป็น	“เพชร”	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการเข้ามาทำงานในครั้งนี้	ผมจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด	ให้เหมาะสมกับความไว้วางใจที่

ทุกคนมอบให้	ผมจะเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในการรักษา

สิทธิประโยชน์	ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง	คนดี	รู้จักหน้าที่	เกิดความรับผิดชอบใน

หน้าที่	และหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้แก่ผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ

บริหารนักศึกษาในครั้งนี้

นายกองค์การบริหารนักศึกษา		
ปีการศึกษา	2555	

นายหยาดเพชร		พลอยดีเลิศ
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เดี๋ยวนี้มองไปมองมา ... บ้านไหน  บ้านไหน  ก็ปลูกมะม่วง  มีมะม่วงไว้รับประทานกันเกือบตลอดปี   

เวลามะม่วงออกช่อดอกบานสะพรั่ง  ก็จะส่งกลิ่นหอมหวานขจรขจาย  ไปทั่วบริเวณ      

เย้ายั่วใจให้แมลงผึ้ง  แมลงภู่ พากันมาหลงใหลได้ปลื้มในรสหวานล้ำ... อย่างชื่นอกชื่นใจ 

	 มะม่วงบ้านใครออกช่อดอกก่อนเพ่ือนก็จะดีอกดีใจ	ภาวนาอย่าให้เกิดราดำมาเบียนบ่อน	ขอให้ติดลูกเยอะๆ	อาจถึงข้ันคิดส่ง	แม่ค้าแม่ขายเพราะ

จะได้ราคาดี		

   มะม่วงน้ีมีประโยชน์มาก กินได้ท้ังดิบและสุก โดยเฉพาะมะม่วงดิบ ฝานให้หนาสักหน่อยจ้ิมกะปิโหว่ จ้ิมน้ำปลาหวานพริกแห้งน้ำตาลโตนด

เคี่ยวใส่หอมแดง กุ้งแห้งป่น หรือ น้ำปลาหวานพริกขี้หนูสด 

	 พอมะม่วงมากๆ	เข้าก็ดัดแปลงทำโน่น	ทำนี่		ส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่ยำต่างๆ	เพิ่มรสชาติดี	แถมเอาไปใส่อาหารได้ตั้งหลายอย่าง	เช่น	ใส่น้ำพริก

กะปิ		ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย			

	 วันหนึ่งได้มีโอกาส	ชิม	“ยำมะม่วงจานวิเศษ”	โอ๊ย	...	ช่างรวมสารพัดของรสอร่อยเข้าไว้	หอมมะพร้าวคั่ว	หอมน้ำตาลโตนด	และมันๆ	ด้วย

ถั่วลิสง	เลยต้องรีบรุดขอตำรา	ขอสูตรยำมะม่วงจานเด็ดจานนี้	จากท่านอาจารย์ปราณี ชุ่มน้อย	ผู้เป็นเจ้าของสูตรที่ไม่หวงสูตร	

ซ้ำยังทำให้ผู้เขียนหม่ำ ... จานเบ้อเริ่มอีกต่างหาก  

	 ขอรับรองว่า	...	ถ้าได้ลองทำ	...	และได้ลองลิ้มรสแล้วทุกคนจะต้องร้อง	ว่า	...

 โอ้ ... แม่ช่อมะม่วง... น้องไม่ได้ลวงพี่เลย. ...

 พี่เชื่อแล้ว.. แม่ทรามเชย.... ที่น้องเฉลยบอกพี่ยา ....

 ยำมะม่วงจานนี้ .... ขอให้พี่เถิดนะแก้วตา.....

 พี่จะขอให้สัญญา ... จะไม่จากลาน้องห่างไกล.........

																...................		วู้วววววว		.............

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร ยำมะม่วง
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เครื่องปรุง

	 1.	น้ำยำ		..		ประกอบด้วย

	 	 น้ำตาลโตนด		2	คู่

	 	 น้ำปลา		2	ช้อนโต๊ะ

	 	 เกลือ		1	ช้อนชา

	 นำน้ำตาลโตนด		น้ำปลา		เกลือ		ตั้งไฟ		หมั่นคนจนเหนียวหนับ		พักไว้	

	 (ควรให้รสจัดหน่อยเพราะจะมีน้ำออกจากมะม่วงอีก)

	 2.	มะม่วงดิบออกรสเปรี้ยว		2	ผล

	 3.	มะพร้าวขูดคั่ว	1	ขีด

	 4.	ถั่วลิสงคั่วบดหยาบๆ	1	ขีด

	 5.	หัวหอมซอยเจียว	10	หัว

	 6.	หมูสามชั้นต้ม	หั่นชิ้นเล็กๆ	3	ขีด

	 7.	กุ้งแห้งตัวเล็กทอด	หรือกุ้งแห้งป่นหยาบ	2	ขีด

	 8.	หัวหอมดิบซอย	5	หัว

	 9.	พริกนกแห้งทอด	10	เม็ด

	 10.	ผักชีหั่นหยาบๆ	1	ต้น

วิธีปรุง

	 เคล้าน้ำปรุงยำกับมะม่วงซอย	หมูหั่น	ชิมดู	ถ้ารสอ่อนไปให้เดิมน้ำตาล

และน้ำปลาได้บ้าง	คลุกเคล้าเครื่องที่เหลือ	โรยหอมเจียว	หอมซอย	พริก	ผักชี

เสิร์ฟได้เลย	ถ้าทำถวายพระ	หรือเลี้ยงแขกจำนวนมากๆ	ก็เตรียมเครื่องไว้	ค่อยๆ

ปรุงทีละ	2	–	3	จาน
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                 KM	หรือ	Knowledge Management	การจัดการองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่	หรือต้องการสร้างขึ้นมาใหม่	หลายคนก็จะถามต่ออีกว่า		

แล้วอะไรคือองค์ความรู้	องค์ความรู้ก็คือ	ข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ	ที่เรามีนั่นแหละ	อาจจะเป็นประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้จากการทำงาน	การพบเห็น

การรับรู้	หรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	เพียงแต่ความรู้ที่มีอยู่อาจจะยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบ	ยังไม่มีการเชื่อมโยง	วิเคราะห์หรือสังเคราะห์	เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	และให้ผู้อ่ืนสามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อได้	เม่ือข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ	เหล่าน้ีผ่านกระบวนการรวบรวม	จัดระบบ	วิเคราะห์	

หรือสังเคราะห์	ก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถนำไปแบ่งปันและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีการจัดการองค์ความรู้ไม่ใช่เร่ืองใหม่แปลกประหลาด

แต่อย่างใด	คนที่ทำงานอยู่ทุกวันก็จะผ่านกระบวนการจัดการความรู้อยู่ตลอดเวลา	เพียงแต่อาจจะไม่เป็นระบบ	ไม่มีการจัดเก็บ

 

KM	คืออะไร

โดย	คุณลุง	QA
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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	 ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คือ	ทุกคร้ังท่ีพบปัญหาในการทำงานก็จะมีการหารือ	ค้นคว้า	จนกระท่ังแก้ปัญหาน้ันๆ	ได้	แต่หากไม่มีการบันทึก

ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นนำกลับมาใช้ได้อีก	เมื่อปัญหาเดิมเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ต้องมาหาวิธีแก้ไขกันอีก	อีกตัวอย่างหนึ่งที่นับเป็น

ระบบการจัดการองค์ความรู้สาธารณะที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้และความเจริญของโลก	นั่นก็คือระบบการจดสิทธิบัตรหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ	ผู้คนส่วนใหญ่	(โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา)	มองการจดสิทธิบัตรเป็นเพียงเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิเพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก	ในความเป็นจริงแล้วการจดสิทธิบัตรเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่มาเก็บบันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ให้ผู้

อื่นนำไปพัฒนาต่อยอดได้โดยที่ไม่ต้องไปค้นคิดแก้ปัญหาเดิมซ้ำอีก	ในขณะที่ผู้ที่นำองค์ความรู้หรือสิทธิบัตรนั้นไปใช้ก็จะต้องขออนุญาตหรือให้

ค่าตอบแทนกับผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตร	ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดพร้อมๆ	กับการเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง	ในส่วนของสถาบันเององค์ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่จะไปจดสิทธิบัตร	แต่รวม

ถึงความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ	รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทำงาน	การแก้ปัญหาต่างๆ	เช่น	กระบวนการขึ้นทะเบียน

ลงทะเบียนนักศึกษา	หรือ	กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา	หรือแม้แต่กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	ทุก	process

ของการทำงานสามารถนำมาจัดการเป็นองค์ความรู้อย่างเป็นระบบได้	ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่การจัดการความรู้ที่เป็นระบบจะเกิดขึ้นไม่ได้

เลยถ้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	หมายความว่าผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน	ต้องมีความเข้าใจและดำเนินงานตาม

หลักการของการจัดการองค์ความรู้ตั้งแต่การรวบรวมไปถึงการเผยแพร่และนำไปใช้	เพื่อให้สถาบัน	พัฒนาไปสู่องค์กรเรียนรู้อย่างแท้จริง

	 ห้ามพลาด!!!!!!!!!	งานประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจาก
ดอนขังใหญ่	ฉบับท่ี	13		และขอประชาสัมพันธ์	เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เร่ือง	การบูรณาการ
ตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	กพร.	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	(สำหรับประธานสาขาวิชาและคณาจารย์)
ในวันพุธที่	1	กุมภาพันธ์	2555	และ	(สำหรับผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง)	ในวันพฤหัสบดีที่	2	กุมภาพันธ์	2555	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	อาคาร
วิทยาภิรมย์

อ้างอิง		:		นายณรงค์	อนันควานิช			อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์			สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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ทุนการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน	ประจำปี	2555

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์	ระดับปริญญาตรี	ประจำปี		2012/2013

	 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้น	เพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	พัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ในภูมิภาค	และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย	รวมท้ังใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับ

สัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน

	 กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนคือการจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่ศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ	ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา

1	ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน	4	เดือน	และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย

	 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำดับนักศึกษา

ไม่เกิน	5	คน	สมัครเข้าร่วมโครงการ	โดยโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจาก

สถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน

วันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2555

	 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

	 1.	แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน	ประจำปี	2555	

	 2.	ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน	ประจำปี	2555	

	 3.	แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต	(Credit	Transfer	Form	of	Thai-ASEAN	Student	Ex-

change	Program)	

	 ทั้งนี้สามารถดาวโหลดเอกสาร	1-3	ได้จากเว็บไซต์	www.mua.go.th

	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ประจำปี	2012/2013	เพื่อศึกษาต่อ	ณ	ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา	3-4	ปี	(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ	แต่ละสาขา)	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา	และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ในอนาคต	โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน	แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการ

ศึกษา	

	 ผู้สนใจจะสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

	 	 -	รายละเอียดการสมัคร	ใบสมัคร	Eng

	 	 -	รายละเอียดการสมัคร	รายละเอียดการรับทุน	Thai

	 	 -	แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
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ชื่อเรื่อง	:	เยียวยาด้วยรัก
ผู้แต่ง	:	กนกวรรณ	กนกวนาวงศ์
ครั้งที่พิมพ์	:	1	:	171หน้า	:	ภาพประกอบ
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สุขภาพใจ,	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	610.7361	ก125ย	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
	 เยียวยาด้วยรัก	รวมเรื่องจริงของผู้ใช้ประสบการณ์เฉียดตาย	ปลุกหัวใจรักผู้แวดล้อมสู่การ

สร้างมรณกรรมอันงดงามแก่ผู้จากไป	เยียวยาด้วยรักเรียบเรียงโดย	กนกวรรณ	กนกวนาวงศ์	หนังสือ

ท่ีรวบรวมเร่ืองราวของกานดาวศรี	ตุลาธรรมกิจ	พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	เธอทำหน้าท่ีประคับ

ประคองและส่งผู้ป่วยไปถึงปลายทางด้วยความสงบ	หนังสือเล่มน้ีเต็มไปด้วยเร่ืองราวของผู้ป่วยท่ีประสบ

โรคร้ายและต้องพลัดพรากจากคนรักไปตลอดกาล	แล้วคุณจะรู้สึกถึงความงดงามของการเปลี่ยนผ่าน

อยากให้ทุกท่านได้อ่าน	เพราะทุกชีวิตมีโอกาส	ตาย	เพียงคร้ังเดียวความตายจึงมีความสำคัญไม่แพ้การ

เกิด	หากมีการเตรียมพร้อมที่ดี	การตายนั้นจะสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

ชื่อเรื่อง	:	กินชะลอความแก่
ผู้แต่ง	:	หมอตะวัน

สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ไทยควอลิตี้	บุ๊คส์	(2006)
ปีพิมพ์	:	2553

เลขเรียกหนังสือ	:	613.2	ห177ก	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4	
	 กินชะลอความแก่	เป็นหนังสือท่ีช้ีแจงรายละเอียดท่ีคุณอาจรู้มาบ้างแล้ว	แต่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจ

บ้างแล้วแต่ยังขาดความรู้อีกหลายๆ	ด้านทั้งในเรื่องของอาหารการกินและการอยู่	ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่

สำคัญย่ิงในการใช้ชีวิต	เพ่ือเพ่ิมความสุขทางกายไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย	มาเลือกกินเลือกใช้เพ่ือชะลอ

ความแก่และความเจ็บไข้	ให้เดินทางมาหาเราช้าลงเพ่ือความกินดีอยู่ดีของทุกคนกับการกินชะลอความแก่

	เล่มนี้กันเถอะ	สำหรับผู้รักสุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาด

ชื่อเรื่อง	:	เทคนิคแต่งหน้าเค้กอย่างง่าย
ผู้แต่ง	:	วิภาวัน	จุลยา
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ไทยควอลิตี้	บุ๊คส์	(2006)
ปีพิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	641.8653	ว656ท	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4
	 เป็นหนังสือที่นำเสนอเทคนิคการแต่งหน้าเค้กอย่างง่ายๆ	โดยการนำวัสดุต่างๆ	เช่น	คุกกี้	

ขนมปังแท่ง	ช็อคโกแลต	เชอรี่เชื่อม	ผลไม้สดต่างๆและอีกหลายๆ	วัสดุ	ที่นำมาตกแต่งหน้าเค้กเพื่อให้

สวยงาม	น่าสนใจ	เป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน	ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด	ชัดเจน	เข้าใจง่าย	พร้อมภาพ

ประกอบสีให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น	เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการแต่งหน้าเค้กได้ลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง

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

 สวัสดี ... ชาวเจ๊าะแจ๊ะทุกท่านที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารออ่าน คอลัมน์
สุดฮิต สุดฮอต ของ “ดอนขังใหญ่” ไปเช็คเรทติ้งมา กระแสกำลังมาแรงมาก ...
ทำให้หลายคน ... หลายองค์กร เกิดอาการกระปรีก้ระเปร่าข้ึนมาอย่างทนัตาเห็น ...
เอ๊ะเป็นอะไรกันนะ เจ๊าะแจ๊ะอยากรู้จงั หรอืเกิดอาการร้อนๆ หนาวๆ กันอยู่ว่าฉบับน้ี
จะมีข่าวคราวข่าวข้นของใคร ที่นำมาตีแผ่ความจริง ให้ผู้อ่านได้รู้และเป็นกำลังใจ
ให้แก่กันและกัน ถ้าเขาทำดีทำถูกต้องก็ควรให้กำลังใจ ถ้าเขาทำผิดก็ควรให้อภัย  
เพ่ือท่ีเขาจะได้มีกำลังใจ ในการแก้ไขในส่ิงผดิ ไม่ ใชค่นล้มแล้วชอบข้ามกัน อย่าทำตัว
แบบต่อหน้าซึ้งในพระธรรม แต่ข้างในขุ่นมัว ... เฮ้อ !!!!! นี่แหละสิ่งที่น่าหนักใจ
ท่ีสุดของสังคมปัจจบัุน เอาเป็นว่าเจ๊าะแจ๊ะขอให้กำลังใจแก่ทุกๆ คน ท่ีกำลังท้อแท้
เจอมรสุมชีวิต เจอแต่สิ่งไม่ดี แต่ปีน้ีทุกคนคงจะเจอแต่สิ่งที่ดี เหมือนกับพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย...ที่มีเสียงแว่วๆ จากทีมงานล้อหมุนมาว่า อีกไม่นานคงจะได้ 
15,000 กันถ้วนหน้า เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2  (นายกปู)  ท่านคงไม่ทำให้ผู้ ใด
ผิดหวัง .. วะวะเว้า...

 มาเริม่ต้นขา่วแรก ท่ีทีมงานซ้อเจ็ดสง่มาเม้าท์ เขย่าให้คันกันดกีว่า กับเรือ่งการไปดูงานของชาวแม่บ้านของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ  และยิ่งไปกว่านั้นจิตใจยังงามเหมือนหน้าตาอีก ที่แวะไหว้พระกันถ้วนหน้า  แต่ที่น่าฮือฮาไปกว่านั้น  
เมื่อได้เข้าพักผ่อน  ณ  โรงแรมหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือ  คุณพี่ปราณี  ม่วงไหมทอง  เจอเข้าแล้วกับอาการ (ผีอำ) ขยับตัวไม่ได้  เอาละซีทำงัยดีล่ะ 
.. พอตั้งสติได้ก็ร่ายคาถาชินบัญชรกันยกใหญ่ .. โอ้โฮ .. น่าสยองจริง ๆ ๆ อ่ะ ไม่รู้ว่าตอนน้ีคุณพี่นอนจับไข้หัวโกร๋น หรือว่าช็อคหมดสติไปแล้ว  
ต้องแอบไปดูที่หอพักซะหน่อย ว่ามาปฏิบัติงานได้หรือยัง .......... 

 ข่าวน้ี ... ส่งมาจากทีมงานไฉไล ที่ติดตามไปศึกษาดูงานกับองค์กรกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่เดินทางไปไกลถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ขา่วว่าการศึกษาดูงานในครัง้น้ี เป็นท่ีช่ืนชอบของนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตร และรองนายก
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตร ท่ีถูกน้อง (ซันน่ี) แห่งราชภัฏภูเก็ตให้การดูแล (ต้อนรบั) เป็นอย่างดเีลย ... เป็นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นท่ีน้องเปรีย้ว
แห่งราชภัฏภูเก็ต หนุ่มหล่อ (เอ๊ะ) หรือว่าสาวสวยที่เป็นขวัญใจ น้องจอย .. แห่งราชภัฏเพชรบุรีก็ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขนาดมีงานวันเด็ก
ยังต้อนรับทีมงานกันอย่างเต็มที่ .. (ซึ้งอ่ะ) ไปที่ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ต้องฝากขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการฯ ที่พูดโดนใจทีมงาน
องค์กรกิจกรรม มรภ.เพชรบุรีเป็นอย่างมาก แหม!!!! ถ้าเพชรบุรีมีอย่างน้ีสักคน นักกิจกรรมสู้จนขาดใจ (เขาฝากกันบอกมา) ได้แลกเปลี่ยน 
เรยีนรู้กระบวนการการทำงาน บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆ นำมาประยุกต์ ใช้ ในแต่ละองค์กรกิจกรรมกันอย่างถ้วนหน้าเลย .. แต่ก็อีกน่ันแหละ ในอีก
มุมเขาไปหาประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์  อีกมุมหนึ่งก็มีเสียงเร้าให้อารมณ์เสีย ที่ว่าองค์กรกิจกรรมนำเงินไปพักผ่อนหย่อนใจกันไกลเหลือเกิน 
ช่างน่าสงสารบุคคลเหล่าน้ีจริงๆๆ นะ เมื่อไหร่จะโตตามความรู้ที่มีอยู่น่ะ ... เขาทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยก็ยังอุตส่าห์ไปแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ
อีก..... อันน้ี อุ๊บสตาร์ยิ่งกว่าสิ่งใด ที่ช่วงน้ีนายกองค์การฯ ปี 54 ที่กำลังจะหมดวาระลง ดอกกุหลาบกำลังผลิบาน ที่มีภาพแอบถ่ายกับสาวสวย
ว่อนกันทั่วโลกอินเตอร์เน็ต สงสัยจะดังไม่หยุดแล้วหล่ะ ก็ขอให้มีข่าวดีไวไวนะ หลังจากหมดภารกิจรับใช้รั้วเขียวเหลือง ว่าที่ท่านปลัดคงจะร่อน
ซองสีชมพู เชิญเจ๊าะแจ๊ะไปทำข่าวได้นะ มิคิดค่า PR แต่อย่างใด จะขนทีมงานไปทำข่าวกันให้แซ่ดเลย.....
 มอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ที่หน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมี ผศ.ศรชัย
เย็นเปรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ทำพิธีมอบรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ได้แก่รถบัส  หมายเลขทะเบียน 
40 – 0079 เพชรบุรี และรถตู้โดยสารปรับอากาศ  ขนาด 12 ที่นั่ง  หมายเลขทะเบียน นข 201 เพชรบุรี  ให้แก่หน่วยงานที่เสนอขอมา 
ซึ่งได้มีการพิจารณามอบให้ 2 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  
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	 คุณมณีวรรณ	และคุณทิพย์วรรณ	ปิยะวัฒนานนท์	ได้ส่งจดหมายขอบคุณมายังมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	เน่ืองจากเป็นผู้พักพิง	ณ	ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยเธอเขียนจดหมาย

มาว่า	“เนื่องด้วยดิฉันและพี่สาว	เป็นหนึ่งในหลายๆ	ครอบครัวที่หนีภัยน้ำท่วม	มาพักพิงที่ศูนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนี้	 ขอส่งจดหมายมากล่าว	 “ขอบคุณ”	 อย่างเป็นทางการต่อเจ้าบ้าน		

ท่านอธิการบดี	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 	 ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 ผศ.นรีนารถ	 ศรีวรนารถ		

และทีมงานทุกๆ	ท่าน

	 ดิฉันขออนุญาตท่านเป็นตัวแทนกลุ่ม	 กล่าว	 “	 ..	 ขอบพระคุณ	 ..	 ท่านที่มีน้ำใจอันดี	 ..	

ในการดูแลพวกเราผู้พักพิงฯ	ตามความเหมาะสม	ตลอดระยะเวลา	1	เดือน	16	วัน	(27/11/2554	–	

11/12/2554)”

 มาปิดท้ายกันที่เรื่องของการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ “เก่งคิด
เก่งงาน และเก่งบริการ” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ หลัก “การระเบิดจาก
ข้างใน” เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555  ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ติดตามรายละเอียดได้ ในคอลัมน์ 
inside story )
 ฉบับน้ี ขอตัวไปล้ัลลาหน่อยนะ ยังไม่ได้พกัผอ่นเลย พกัน้ีงานเข้าเยอะอ่ะ ในระหว่างการพกัผอ่นจะพยายามไปเก็บขา่วมาเม้าท์ต่อในฉบับ
หน้า  บ๊ายบาย .. See You Again Next Time.

คำขอบคุณจากผู้พักพิง

	 ขอขอบพระคุณ	..	ตัวแทนเจ้าเมือง	–	รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	ท่าน	สว.หญิง	ท่านอธิการบดี	–	เจ้าบ้าน	ท่ีต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นในวันแรก

และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ	ท่าน	ที่ช่วยเหลือกันมากมาย	ทั้งแรงใจ	+	แรงกาย	ของกินของใช้	ที่นอน	หมอน	กำลังทรัพย์	และ	ฯลฯ	..

	 ขอบคุณ	..	คุณเอก	–	โฆษก	+	ผู้เชียร์	รวมกลุ่มเต้นแอโรบิคทุกๆ	เย็น	ไกด์เปี๊ยก	+	พี่ๆ	น้องๆ	ผู้ช่วยไกด์	และกลุ่มบิสคลับ	+	พี่ๆ	ที่ขับรถพา

พวกเราเท่ียว	(งาน	OTOP	วัด	วัง	ทะเล	ไหว้พระ	บ่อน้ำพุร้อน	แก่งกระจาน	โครงการของในหลวงแหลมผักเบ้ีย	ช่ังหัวมัน)	และมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ	..

	 ขอบคุณ	..	ทีมแม่ครัว	+	อาหาร	3	มื้อทุกวัน		พี่ๆ	แม่บ้าน		พี่ๆ	ที่ห้องพยาบาล	+	ที่โรงพยาบาล		พี่ๆ	ที่ฝ่ายทะเบียน		น้องๆ	ฝ่ายเบิกของ

น้องๆ	จิตอาสาที่ฉายหนัง	น้องๆ	จิตอาสาที่ผลัดกันอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยให้พวกเราทุกคน	รวมถึงน้องๆ	สตาฟจิตอาสาที่น่ารักทั้งที่ตึกการจัดการ		

และ	ตึก	11	และพวกเราได้ร่วมงานลอยกระทง	+	งานถวายพระพร	ครบ	84	พรรษา	แด่พ่อหลวง	ร.9	ที่นี่	ด้วยกัน

	 และเนื่องในโอกาสขึ้นศักราชใหม่	2555/2012	ปีมะโรง	นี้	ดิฉันและพี่สาว	ขออำนวยพรจากคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ใน

สากลโลก	 ขอให้	 ..	 ทุกๆ	 ท่าน	 ..	 ที่เมืองเพชรบุรี	 นี้	 พบเจอแต่ความสิริ	 สวัสดี	 มงคลสุข	 สบายดีทั้งกายและใจ	 แข็งแรง	 มีพลามัยดีกันทุกๆ	 ท่าน		

ถ้วนทั่วกันค่ะ”
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คนทำงาน	UBI	
แนะนำผลิตภัณฑ์

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่	ทุกท่าน	ฉบับนี้	คนทำงานขอเปิดคอลัมน์เล่าเรื่องราว

การทำงานของ	UBI	หรือชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	สำหรับคอลัมน์	คนทำงาน	UBI	ฉบับที่	2	นี้	คนทำงานจะขอนำเสนอธุรกิจที่อยู่ภายใต้การ

สนับสนุนของโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ระดับ	

Start	up	Company	จำนวน	1	กิจการ	คือ	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ	อาบทอง	ดำเนินกิจการโดย	

คุณวาสนา กุญชรรัตน์	เจ้าของ	ที	ที	การ์เด้น	แอนด์	โกท	ฟาร์ม	อำเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี

	 อาบทอง	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว	Handmade	100%	ที่เน้นส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมชาติ	

และลดการใช้สารเคมี	ผลิตภัณฑ์อาบทองสูตรนมแพะมีส่วนผสมของน้ำนมแพะสกัด	อุดมไปด้วย

โปรตีน	วิตามิน	และเกลือแร่

	 น้ ำนมแพะถู ก ใช้ ในการบำรุ งผิ วพรรณให้ ชุ่ มชื้ นสด ใสสวยงามมานานแล้ ว	

ในวงการเครื่องสำอาง	ถือว่าน้ำนมแพะเป็น	ไลโปโซม	ธรรมชาติ	(Natural	Liposome)	ซึ่งเป็นสาร

ที่ช่วยนำความชุ่มชื้น	โปรตีน	วิตามิน	และเกลือแร่	ซึมสู่ชั้นผิวหนังชั้นล่างได้ง่ายและดีขึ้น	น้ำนมแพะ

จึงเป็นสารจากธรรมชาติชนิดหนึ่ง	ที่ได้รับความนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว	

 สำหรับสินค้าของ	ที	ที	การ์เด้น	แอนด์	โกท	ฟาร์ม	อำเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี	มีดังนี้
 สบู่นมแพะ อาบทอง	อุดมไปด้วยโปรตีนให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว	อ่อนละมุน	และนุ่มนวลต่อ

ผิวเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่าย	มี	4	สูตร	คือ

	 1.สบู่นมแพะผสมวิตามินอี

	 2.สบู่นมแพะผสมสารสกัดทับทิม	

	 3.สบู่นมแพะผสมมะขาม

	 4.สบู่นมแพะผสมขมิ้นชัน

 โลชั่นนมแพะ อาบทอง	บำรุงผิวพรรณให้ความชุ่มชื้นช่วยรักษาผิวพรรณที่มีปัญหาเสื่อม

สภาพ	คืนความสมบูรณ์และชุ่มชื้นให้แก่ผิว	เหมาะสำหรับบำรุงผิวที่เสียหายหรือ	เกิดอาการแพ้ง่าย	

และหยาบกร้าน	

 ครีมนมแพะ อาบทอง	อุดมไปด้วยวิตามิน	มอยเจอร์ไรเซอร์	และโปรตีนต่างๆ	ที่จำเป็น

สำหรับผิว	ไขมันขนาดเล็กของนมแพะจะช่วยให้เน้ือครีมซึมลงสู่ผิวช้ันล่างได้ง่าย	ทำให้ผิวหน้าแข็งแรง

ชุ่มชื้น	ใช้เป็นประจำจะทำให้ผิวอ่อนวัยและสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ
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 นมแพะ พาสเจอร์ไรส์ ปัจจุบันการดื่มนมแพะเป็นทางเลือกหนึ่ง	สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการ

ดูแลสุขภาพ	เน่ืองจากมีผลงานวิจัยหลายช้ินท่ีบ่งบอกถึงคุณค่าทางอาหารท่ีมีอยู่ในน้ำนมแพะว่ามีคุณค่า

สูง	และมีความเชื่อว่าโปรตีนในนมแพะจะทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำให้ภูมิ

ต้านทาน	ในร่างกายดีขึ้น

	 นมแพะมีสารอาหารครบถ้วน	และย่อยง่ายเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย	มีคุณสมบัติและส่วนประกอบต่างๆ	ใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโคไม่ว่าจะเป็นไขมัน	โปรตีน	กรด

อะมิโน	และวิตามิน	ดังนั้นนมแพะจึงมีความเหมาะสมต่อการใช้บริโภคแทนนมมารดาได้ดีกว่านมโค

	นอกจากนี้	นมแพะ	ยังมีกรดไขมันขนาดกลางที่มีประโยชน์ทางการแพทย์	ในการรักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้	

ไขมันที่มีขนาดเล็กของนมแพะทำให้ย่อยง่ายและถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ที ที การ์เด้น แอนด์ โกท ฟาร์ม

74/1 หมู่ 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
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