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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



3

	 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา	3D
วันพฤหัสบดีที่	8	มีนาคม	2554	เวลา	12.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	ประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ	เรื่องการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	นายหยาดเพชร	พลอยดีเลิศ	นายกองค์การนักศึกษากล่าวราย
งานว่า	“คณะทำงานส่งเสริมนโยบาย	สถานศึกษา	3D	(มิถุนายน	2552)	มีแนวคิดให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรมมีทักษะการดำรงชีวิตและสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบทบาทหน้าที่
ของตน	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการดำรงชีวิต	มีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง	สังคม	ชุมชน
และส่ิงแวดล้อม	เกิดความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง	โดยกิจกรรม
มุ่งเน้น	3	ด้าน	คือ	1.	ด้านประชาธิปไตย	2.	ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย	3.	ภูมิคุ้มกัน
ด้านภัยยาเสพติด	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และผู้สนใจ	จำนวน
600	คน	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	
	 1.	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ	ศรัทธา	เชื่อมั่น	ในประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 2.	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม	ความดีงาม	รู้จักผิดชอบ	ชั่วดี
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต
	 3.	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้และเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด	หลีกเล่ียงห่างไกลจากยาเสพติด”

โครงการส่งเสริมนโยบาย
สถานศึกษา	3D

	 ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดี	ประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ	เร่ืองการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	โดยอธิการบดี	กล่าวว่า
“ดีใจท่ีเห็นนักศึกษาต่ืนตัวใน	3	เร่ืองซ่ึงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ	เร่ืองท่ีหน่ึงเร่ืองการปกครองด้านประชาธิปไตยหรือวิถีคิดแบบประชาธิปไตย	ประเด็น
ท่ีสองเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม	เร่ืองของยาเสพติดท้ังหลาย	ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ	เรามีความเช่ือว่า	คนทุกคนเกิดมามีสิทธิและอำนาจ
ในการปกครองตนเองติดตัวมาต้ังแต่เกิด	เม่ือบุคคลเหล่าน้ันมาอยู่รวมกันจึงไม่สามารถใช้สิทธิในการบริหารบ้านเมืองพร้อมๆ	กันได้	เม่ือเราทำไม่ได้	เราจึง
มอบอำนาจของเราให้แก่ตัวแทนของเราไปทำหน้าที่แทน	การดำเนินการลักษณะแบบนี้	ในระยะเวลาแค่	4	ปี	เมื่อผู้แทนของเราทำไม่ดี	เราจึงไม่มอบ
อำนาจนั้นให้อีก	เรียกว่าการปกครองโดยตัวแทนของประชาชนเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อผู้แทนราษฎรหลายๆ	คนไปอยู่รวมกันจึงเรียกว่า
สภาผู้แทนราษฎร	หลักตรงนี้จึงเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเข้าใจร่วมกันว่า	เมื่อเรามอบอำนาจของเราให้แก่ผู้แทน	ต้องมีการติดตามการใช้
อำนาจให้ถูกต้อง	ตรวจสอบ	ซักถามเพื่อความโปร่งใสชัดเจน	และตรวจสอบได้	สิ่งเหล่านี้จึงเป็นฐานสำคัญในการปกครองแบบประชาธิปไตย
	 ความสำคัญของการเมือง	การเมืองคือการจัดสรรอำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ	2	ประการ	
								 ประการแรกเป็นอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน	
								 ประการท่ีสอง	จุดมุ่งหมายของการใช้อำนาจต้องเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	การเมืองมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน	คือถ้าประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง	ก็ตระหนักดีว่า	ถ้าระบบการเมืองดีจะทำให้ได้ผู้นำที่ดี	และผู้นำที่ดีย่อมสร้างสรรค์ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	ดังนั้น	ความ
มั่นคงอุดมสมบูรณ์หรือความอดอยากยากจนของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับระบบการเมืองเป็นสำคัญ	
										 ระบอบประชาธิปไตย	เป็นระบอบการเมืองของประชาชน	โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน
คือประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตย	ดังนั้นอำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนโดยประชาชน
เป็นผู้กำหนดตัวผู้ปกครองทั้งการแต่งตั้งและการถอดถอน	โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง	ผู้ที่จะเข้ามา
ทำหน้าที่ในการปกครองต้องเสนอตัวให้ประชาชนเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และมีคุณธรรม
เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน	มีแนวทางในการสร้างสรรค์
และพัฒนาชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน		
	 ก่อนจบการบรรยาย	ท่านอธิการบดีฝากนักศึกษาไว้ว่า	ให้นักศึกษาทุกคนมีความกตัญญูกตเวที
ต่อพ่อแม่	คิดให้กว้าง	มองให้ไกลไปให้ถึงด้วยความมุ่งมั่น	ขยัน	อดทน	และเอาจริงเอาจัง	รักการอ่าน
เข้าเรียนให้ตรงเวลา	แต่งกายให้เรียบร้อย	ต่อจากนั้นจึงเป็นการบรรยาย	“ทำไม...ชีวิตต้องติดกรรม”
โดย	ริว	จิตสัมผัส	แห่งรายการคนอวดผี

ริว	จิตสัมผัส
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	 โครงการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	ครั้งที่	13	ระหว่างวันที่	6-8	กุมภาพันธ์
2555	ณ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย	แหวนเพชร	ได้นำเสนอผลงานวิจัย	เรื่องการพัฒนา
มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพบริบทการดำเนินการการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
	 2.	เพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินการจัดการศึกษา	ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	โดยใช้เทคนิค	SWOT	Analysis
	 3.	เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพสำหรับการรับรองคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
	 4.	เพื่อประเมิน	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพที่สร้างขึ้น	
  ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	หน่วยวิเคราะห์ใช้เฉพาะการศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมด	24	แห่ง	ใน	24	มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
	 2.	เกี่ยวกับเนื้อหา	มาตรฐานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเคราะห์จาก
เอกสารและจากผู้เชี่ยวชาญ
 การดำเนินการวิจัย	ได้แบ่งออกเป็น	4	ตอน	ซึ่งประกอบด้วย
ตอนที่	 1	 ศึกษาสภาพบริบทการดำเนินการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 ทั้ง	 24	 แห่ง	 (หลักสูตรอาจารย์ผู้สอน,	 นักศึกษา,	 งบประมาณ,	
การวิจัย,	สิ่งประดิษฐ์	และสิ่งอำนวยความสะดวก)		
ตอนที่	2		ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดำเนินการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(จุดอ่อน,	จุดแข็ง,	อุปสรรค	และโอกาส)		
ตอนท่ี	3	ประเมินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดคุณภาพ	(	8	คณะ	)	ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐาน	และตัวช้ีวัดคุณภาพ	(มาตรฐาน
ด้านนักศึกษา	 และคุณภาพบัณฑิต,	 หลักสูตร	 และการเรียนการสอน,	 การวิจัย	 และงานสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์,	 งบประมาณ,	 สิ่งอำนวยความสะดวก,	
อาจารย์และบุคลากร,	การบริการวิชาการ	การถ่ายทอดบริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	และด้านระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา)
	 สรุปผลการวิจัยพบว่า
ตอนที่		4		
	 1.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนน	เฉลี่ย	4.23		ลำดับที่		1
	 2.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนนเฉลี่ย	3.98
	 3.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนนเฉลี่ย	3.92
	 4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนน	เฉลี่ย	3.67
	 5.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนนเฉลี่ย	3.61
	 6.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนนเฉลี่ย	3.59
	 7.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนน	เฉลี่ย	3.59
	 8.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	รับรองคุณภาพ	ระดับดี	ได้คะแนนเฉลี่ย	3.59
	 จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าว	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับรองผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัว
ชี้วัด	 	 ลำดับดี	 ลำดับที่	 1	 โดยเฉพาะด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์	 และสิ่งอำนวยความสะดวก	 คณะฯ	 ได้คะแนนสูงสุด	 ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ขอขอบคุณ		รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย		แหวนเพชร		ส่วนมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		จะดำเนินการทำแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
ได้รับผลการประเมินการพัฒนามาตรฐาน	

และตัวชี้วัดคุณภาพ	ปี	พ.ศ.2553	อันดับที่	1
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	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	พร้อมด้วย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ	ทุกสาขาวิชา	จำนวน	80	คน	ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ำ	ตามโครงการพระราชดำริ	บริเวณบ้านกร่าง	อุทยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน	จำนวน	2	ฝาย	เม่ือวันศุกร์ท่ี	27	มกราคมท่ีผ่านมา	โดยมีวิทยากรบรรยาย	
ถึงหลักการสร้างและประโยชน์ของฝาย	และเจ้าหน้าท่ีจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	ช่วย
อำนวยความสะดวก	ซึ่งการสร้างฝายนี้เป็นการเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าในอุทยานแห่ง
ชาติ	ช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝนและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง	ซึ่งเป็น
การลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและความแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

	 ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	(นักวิจัยรุ่น	4)	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	18-20	มกราคม		ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุม
นพเก้า	ภูผาผึ้งรีสอร์ท	จังหวัดราชบุรี	โดยมี
	 วัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยตามหลัก
สูตรหลักวิชาการ
	 2.	เพื่อให้นักวิจัยสามารถอธิบายและลงมือทำวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครง
การวิจัยตามกระบวนการได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
	 3.	เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน	อันจะเป็นเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือในการทำ
วิจัยต่อไป
	 ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		มีผู้เข้ารับการอบรม		จำนวน	23	คน	จาก	7	หน่วยงาน	ประกอบด้วย
	 1.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 2.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	 3.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 4.	คณะครุศาสตร์
	 5.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	 6.	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 7.	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 การอบรมในครั้งนี้	ได้รับเกียรติจาก	อาจารย์ธเนศ	ต่วนชะเอม,	ผศ.ดร.วลัยทิพย์	สายชลวิจารณ์	และดร.ปัญญา	ธีระวิทยเลิศ	เป็น
วิทยากรให้ความรู้ตลอดงาน	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผศ.อรอนงค์	ศรีพวาทกุล	และอาจารย์
ณปภา		หอมหวน		รองผู้อำนวยการ		เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย

	 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต	ควบคุมคุณภาพ	ความปลอดภัย	และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ณ	บริษัท	อายิโนะโมะโต๊ะ	(ประเทศไทย)	จังหวัดสระบุรี	และดูงานการบริหารงานด้านการ
ตลาด	ณ	ฟาร์มโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างวันที่	15	–	16	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

วิทยาศาสตร์สร้างฝายเติมน้ำใจให้ป่าแก่งกระจาน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย



 

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
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	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดงานเชิดชู

ครูช่างเมืองเพชร	...	ศิลปินแห่งชาติ	เพชรน้ำหนึ่ง	“ทองร่วง	เอมโอษฐ์”	ศรีเมืองเพชร	เมื่อ

วันพุธที่	1	กุมภาพันธ์	2555	ณ	อาคารเรือนไทย	สถาบันวิจัยฯ	ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี	และช่างเมืองเพชรเข้าร่วม

แสดงความยินดีอีกหลายท่าน																												

	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมจัดโครงการ

พื้นที่นี้	...	ดีจัง	กำลังสอง	โดยการสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน	(สสย.)	สำนัก

งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ร่วมกับ	กลุ่มลูกหว้า	และ	เครือข่ายเยาวชน

เพชรบุรี...ดีจัง	ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม	จึงจัดมหกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์

“เพชรบุรี...ดีจัง”	ในวันเสาร์	และอาทิตย์ที่	28	-	29	มกราคม	2555	เวลา	16.00	น.	ณ	ถนน

ด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให	้

“จังหวัดเพชรบุรี”	เป็นต้นแบบในการเปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง

รองอธิการบดี	และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ

กองทุน	“ฅนเพ็ชร	รักษ์ช้าง”	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2555	โดยมี	นายวินัย	บัวประดิษฐ์	ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพชรบุรี	เป็นประธานเปิดโครงการ	ณ	ลานรัฐพิธี	หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

	นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นักเรียน	นักศึกษา	ภาคเอกชน	

ประชาชน	 เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง	 และสถาบันวิจัยฯ	 ได้นำชุดการแสดง	 “ระบำหน้าช้าง”	

ไปแสดงในครั้งนี้ด้วย	

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการกองทุน	“ฅนเพ็ชร	รักษ์ช้าง”

จัดงานเชิดชูครูช่างเมืองเพชร

เข้าร่วมจัดโครงการพื้นที่นี้...ดีจัง	กำลังสอง

	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ	“ศิลปากรวิจัยและ

สร้างสรรค์	ครั้งที่	5	:	บูรณาการศาสตร์และศิลป์”	ในระหว่างวันที่	25-27	มกราคม	2555	ณ		

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบ	พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร
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	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงาน	“ถนนย้ิมได้	

-	เพชรบุรี	...	ดีจัง”	ให้นำคณะส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีบ้านวังบัว	ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างวัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี	วัดพลับพลาชัย	และวัดใหญ่สุวรรณาราม	เพื่อศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรม

ของจังหวัดเพชรบุรี	เนื่องในงาน	“ถนนยิ้มได้	-		เพชรบุรี	...	ดีจัง”	เมื่อวันเสาร์ที่	28	มกราคม	

ที่ผ่านมา

นำสื่อลงพื้นที่		เพชรบุรี	...	ดีจัง

	 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ณ	บ้านละหานใหญ่	อำเภอบ้าน
ลาด	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันเสาร์ที่	14	มกราคม	2555	กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้
ในชุมชน	กิจกรรมสันทนาการ	แจกของขวัญ	อุปกรณ์การเรียน	และกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
บันเทิง
	 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	ตลอดจน
สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแก่สังคม	ในโอกาสนี้
สาขาวิชาภาษาไทย	ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านเป็นอย่างสูง	ที่ได้ให้การ
สนับสนุนของรางวัลสำหรับการจัดงาน

	 ในวันศุกร์ที่	20	มกราคม	2555	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด
แสดงนิทรรศการอาเชียนในงาน	“งานวันวิชาการ	:	ส่งเสริมการเรียนรู้	ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ประจำปีกรศึกษา	2554	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนหัวหิน	อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงผลงานในแนวบูรณาการจากการเรียนในกลุ่ม
สาระต่างๆ	มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน	เน้นความเป็นไทย	ก้าวไกลสู่สากล	มี
การแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครูและแนะแนวการศึกษาจากสถาบันและหน่วยงาน
ต่างๆ	ในงานนี้บูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้รับความสนใจจาก
นักเรียน	คณะครู/อาจารย์และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

	 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ	เข้าร่วมงาน	“ตลาดนัดการเรียนรู้	

คร้ังท่ี	5”	ระหว่างวันท่ี	25-27	มกราคม	2555	และได้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือ

ข่ายห้องสมุด	Human	Library	โดยอาจารย์ปิยวรรณ	คุสินธุ์	บรรยายในหัวข้อ	“แนวทาง

การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์จากชุมชนสู่โรงเรียน”	ณ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร

สนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	จังหวัดนครราชสีมา

ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

การจัดแสดงนิทรรศการอาเชียน

การสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด	Human	Library



 

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
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	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำกิจกรรม	“Mini	Cleaning	Day”	และ	“Big	Cleaning	Day”	โดยการทำกิจกรรม	5	ส	

คือ	สะสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอัตลักษณ์ในการบริการและสร้างความประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการในสำนักวิทยบริการฯ	

	 หากท่านใดมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอัตลักษณ์การบริการของสำนักฯ	 สามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่	 สำนักวิทยบริการฯ	 โทร.032-

493200-6	ต่อ	1109,	032-493271		E-mail	:	arit-pbru@hotmail.	co.th

ก่อน หลัง

	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดกิจกรรมเสวนาธรรม	เรื่อง

ธรรมะกับจิตอาสา	ให้แก่นักศึกษา	โดยคณะวิทยากรจากเสถียรธรรมสถาน		เมื่อวันพุธที่	1

กุมภาพันธ์	2555		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	ซึ่งกิจกรรมและความรู้ที่นักศึกษาได้รับใน

การเสวนาธรรมครั้งนี้		สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

เสวนาธรรม...เร่ืองธรรมะกับจิตอาสา

“Mini	Cleaning	Day”	และ	“Big	Cleaning	Day”	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปัญญา	ทองนิล	และอาจารย์	ดร.ชนสิทธ์ิ	สิทธ์ิสูงเนิน	นำนักศึกษา

ปริญญาโท	สาขาหลักสูตรและการสอน	รุ่น	10,	11	และ	12	ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา

วัฒนธรรม	และสังคม	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	27	กุมภาพันธ์	ถึงวันที่	2	มีนาคม

2555	ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้แก่นักศึกษาให้มีความรู้

และประสบการณ์	ระบบการศึกษาที่หลากหลาย	เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาของตนแองให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้นและ	เพื่อ

ศึกษาด้านศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ

ประชาชนประเทศเกาหลีใต้
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รับนักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รับสมัครงาน

	 บริษัท	เอ็กโซติค	ฟู้ด	จำกัด	จังหวัดชลบุรี	มีความประสงค์จะรับ

นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานจากบริษัท		จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษในการเข้าทำงานกับบริษัท

 คุณสมบัติที่ต้องการ

	 1.	เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา	(ปี	4	เทอมสุดท้าย)	เมื่อฝึกงานเสร็จสามารถเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ	ได้เลย

	 2.	เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	4	หรือ	ฝึกงานเสร็จไม่ต้องกลับไปเรียนต่อ

	 3.	ถ้าไม่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปี	4	เทอมสุดท้าย	(ใกล้จบ)

	 4.	มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

	 5.	หากเป็นนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สวัสดิการที่ได้รับ

	 1.	เบี้ยเลี้ยง	100	บาท	/	วัน	(ถ้ามีโอที	จะได้รับค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำ)

	 2.	จัดหาที่พักให้	(แต่จ่ายค่าที่พักเอง)	หรือจัดหาเองตามความสะดวก

	 3.	มีรถรับส่ง	(ตามเส้นทางที่กำหนด)

	 สาขาวิชาที่เปิดรับ	มีดังนี้

	 1.	เทคโนโลยีการอาหาร	จำนวน	6	คน	 14.	การจัดการทั่วไป	จำนวน	2	คน

	 2.	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/อนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวน	2	คน	 15.	การจัดการการผลิต	จำนวน	2	คน

	 3.	เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ	จำนวน	2	คน	 16.	การจัดการโลจิสติกส์	จำนวน	2	คน

	 4.	การจัดการการท่องเที่ยว	จำนวน	2	คน	 17.	บัญชี	จำนวน	3	คน

	 5.	ภาษาอังกฤษ	จำนวน	2	คน	 18.	คหกรรมศาสตร์/โภชนาการ	จำนวน	6	คน

	 6.	การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	จำนวน	2	คน	 19.	ภาษาเขมร	จำนวน	2	คน

	 7.	การสอบบัญชี	จำนวน	2	คน	 20.	พยาบาลศาสตร์	จำนวน	1	คน

	 8.	สถิติ	จำนวน	2	คน	 21.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	จำนวน	1	คน

	 9.	สัตวศาสตร์	จำนวน	1	คน	 22.	วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน	2	คน

	 10.	พืชไร่	จำนวน	6	คน	 23.	การตลาด	จำนวน	2	คน

	 11.	พืชสวน	จำนวน	6	คน	 24.	เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีวเคมี/วิศวกรรมอาหาร	จำนวน	2	คน

	 12.	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	จำนวน	1	คน	 25.	นิติศาสตร์	จำนวน	1	คน

	 13.	การเงิน	จำนวน	1	คน	 26.	วิทยาศาสตร์	จำนวน	2	คน

	 นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0–3840-1492,	0–3849–3752-3,	08-1996–8945	แผนกบุคคล	หรือที่	

www.exoticfoodthailand.com

	 โรงแรมดุสิตธานี	หัวหิน	ต้องการรับสมัครบุคคลที่มีความกระตือรือร้นและมีคุณภาพ	เพื่อร่วมทีมงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่หลาย

อัตรา

	 ผู้สนใจติดต่อได้ที่	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	โรงแรมดุสิตธานี	หัวหิน	1349		ถนนเพชรเกษม		อำเภอชะอำ		จังหวัดเพชรบุรี

	 โทร.	0	–	3252	-	0009		,	0	–	3244	-	2100	ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล		หรือที่	E-mail	address	:	dthhhrmga@dusit.com
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	 นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยวชายหาดในประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็น	ภูเก็ต	สมุย	พัทยา	และหัวหิน	คนท้องถิ่นได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้น้อยมาก	จากงานวิจัยของ	OECD	พบว่า	การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น	ทำให้

ลดการย้ายคนออกจากถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่นจึงหันมาสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกันมากขึ้น

	 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์	เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	ช่วงวันที่	2-6	ธันวาคม

2554	ที่วัดพระนอน	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์

ในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมมานาน	และมีการแสดงจากประเทศอาเซียนมาร่วมในงานนี้ด้วย	คำว่า	“อาเซียน”	จึงเป็นที่ดึงดูดคนท้องถิ่นมา

แสวงหาความแตกต่างในการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่มีโอกาสได้ชมของจริงมาก่อน

	 สถาบันคลังสมองของชาติได้นำแนวคิด	“City	Marketing”	ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น	ทำให้มีการพัฒนา

ธุรกิจท้องถิ่น	โดยกำหนดจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น	มาเป็นหลักการในการจัดงานครั้งนี้	และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

กับสถาบันคลังสมองของชาติ	มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนากำลังคนสู่อาชีพที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	จึงเสนอให้นักศึกษาจัดทำ

แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	มาจัดจำหน่ายในงานนี้	เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์สู่อาชีพในท้องถิ่น

	 การจัดงานครั้งแรก	ท่ามกลางสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยไม่มีใครคาดว่างานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิม

พระเกียรติ	84	พรรษา	ช่วงวันท่ี	2-6	ธันวาคม	2554	ท่ีวัดพระนอน	จังหวัดเพชรบุรีคร้ังน้ี	จะประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์	อะไรคือความสำเร็จ

ปัจจัยอะไรบ้างท่ีทำให้เกิดความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจเช่นน้ี	มีใครทำอะไรบ้าง	มหาวิทยาลัยใช้นวัตกรรมความรู้อะไรบ้าง	ใครได้ประโยชน์บ้าง	หาก

จะจัดงานเช่นนี้ครั้งต่อไปจะจัดรูปแบบใด	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2555	อาจารย์พนิดา	ฐปนางกูร	ได้นำผู้ร่วมงานจากสถาบันคลังสมองของชาติ

(KNIT)	มาดำเนินกระบวนการเจาะลึกแรงบันดาลใจจากบุคคลท่ีร่วมงานน้ี	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มชุมชนและศิลปินในท้องถ่ิน	กลุ่มอาจารย์	และกลุ่มนักศึกษา

ท่ีมาร่วมจัดงาน	กลุ่มละประมาณ	15	–	20	คน	และในฐานะท่ีผู้เขียนได้ร่วมเสนอความคิดการจัดงานคร้ังน้ี	และได้มาเท่ียวงานน้ี	1	คืน	เห็นบรรยากาศ

จริง	ได้ชมการแสดง	ซื้อของท้องถิ่น	ซื้อผลิตภัณฑ์ผลงานของนักศึกษา	จึงขอนำสิ่งที่พบเห็นมาสะท้อนในมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดงานนี้ด้วย

	 สิ่งที่เห็นตรงกับคนในท้องถิ่นและหน่วยงานที่ร่วมจัดงานนี้คือ	“รูปแบบงานวัด”	ไม่เป็นวิชาการ	ไม่มีการเสพสุรา	เพราะจัดในวัด	ทำให้

ชาวบ้านเข้าถึงได้	เป็นงานหลากหลายวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาค	ทำให้คนเพชรบุรีได้เสพงานศิลป์ที่ไม่เป็นธุรกิจ	ได้ชมการแสดงต่างๆ	ที่ไม่มีใน

จังหวัดเพชรบุรี	อีกท้ังยังเป็นจุดรวมชาวเพชร	ได้มาถวายพระพรร่วมกันในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา	โดยไม่มีการบังคับส่ังการจากหน่วยงาน	เป็นการ

มอบให้	แลกเปลี่ยน	ร่วมใจร่วมมือจากคนท้องถิ่นและหน่วยงานในท้องถิ่น	นอกจากการแสดงผลงานของนักศึกษาที่ขายได้ดีเกินคาดแล้ว	ยังมี	BIZ

Club	จังหวัดเพชรบุรี	ล้วนเป็นศิษย์เก่าราชภัฏได้มาร่วมกันจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านด้วยความสัมพันธ์อันอบอุ่น	“ราชภัฏ”	จึงเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจ

ของชุมชน	ที่ได้ดึงใจทุกหน่วยงานมาทำงานให้ประสบความสำเร็จ	ไม่ใช่ทำงานเพียงแค่วิชาการเท่านั้น	คนสามัญชนก็สามารถเข้าใจได้		

บทความ
การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธ์	จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยมืออาชีพ	smart	เก่ง	เจ๋ง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เขียนโดย	ผศ.พัชริน	ดำรงกิตติกุล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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	 ในมุมมองของคนทางการศึกษา	เห็นว่าราชภัฏเป็นหน่วยหลักในท้องถ่ิน	ราชภัฏเปิดโลกทัศน์ตนเองไปสู่สาธารณชน	เน่ืองจากคนในท้องถ่ิน

เป็นผลผลิตของราชภัฏ	ทำให้เห็นว่า	ราชภัฏเป็นผู้นำจัดการศึกษาสู่อาเซียน	และมีเวทีให้นักเรียนมีโอกาสได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับอาเซียน	

โดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษ	(คนพิการ)	ก็ยังมีโอกาสได้แสดงและนำเสนอผลงานที่ดีได้	ทำให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงงานนี้	คนมาร่วมแสดงก็มีความ

สุขใจ	ราชภัฏรู้จักเลือกสรรสิ่งต่างๆ	ในท้องถิ่นออกมานำเสนอ	ให้โอกาสแก่คนท้องถิ่นทุกด้าน

	 จากการร่วมวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสำเร็จการจัดงานคร้ังน้ี	ฟันธงว่ามาจากตัวบุคคลท่ีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อย่างแน่นอน	ถึงแม้	“อาจารย์ราชภัฏ	จู้จี้”	แต่ผู้มาร่วมจัดงานในท้องถิ่นก็พอใจเพราะเข้าใจดีว่าอาจารย์มีความเป็นห่วงใยด้วยความรัก	จึงทำให้งาน

สำเร็จ	อย่างไรก็ตามความสำเร็จครั้งนี้ก็ต้องอาศัยกลไกสถาบัน	คือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ทำให้ชื่อ	“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”	มีความ

หมายเท่ากับ	“มาตรฐาน”	ครั้งต่อไปไม่ต้องใช้ชื่อ	“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”	เพียงใช้ชื่อว่า	“งานวัฒนธรรม”	ทุกคนก็เข้าใจว่า	จัดโดย	“มหา

วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”	แล้ว

	 เม่ือรับรู้เบ้ืองหลังการจัดงานคร้ังน้ี	พบว่ามีการใช้งบประมาณน้อยมาก	(จัดงาน	5	วัน	ใช้เงินประมาณ	1	ล้านบาทเศษ)	พบว่าการมี	“งบประมาณ

น้อย”	เป็นเหตุผลของความสำเร็จการจัดงานครั้งนี้	ด้วย	พลังอาจารย์หนุ่มสาว	คนรุ่นใหม่กำลังอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ	ทุกคนมาร่วมทำงานเพื่อให้งาน

สำเร็จ	เมื่อมี	“งบประมาณน้อย”	ด้วยความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	รักสถาบัน	อาจารย์จึงอยากจะช่วยกันทำให้งานสำเร็จ	และ

อันเน่ืองด้วยเป็นงาน	“เฉลิมพระเกียรติ”	เป็นมหกรรม	“อาเซียน”	นอกจากน้ี	ความสำเร็จยังมาจากราชภัฎมีระบบการสร้างเครือข่าย	ทำให้เกิดความ

ร่วมมือและความทุ่มเทกันอย่างดีจากเครือข่ายในท้องถิ่น		

	 ผู้มาร่วมสะท้อนการจัดงานครั้งนี้	เสนอว่าการจัดงานครั้งต่อไป	ควรเน้นให้กลุ่มผู้เรียนทุกระดับ	ได้เปิดโลกทัศน์เป็นการพัฒนากำลังคนใน

อาเซียน	จึงควรจัดเวลากลางวัน	ประเทศอื่นควรมีการจัดบูทด้วย	จะได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น	และควรประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดใกล้เคียงมาชม

งานนี้ด้วย

	 เมื่อเป้าหมายสำคัญของอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมโลก	ในสถานการณ์การอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ	ใน

อาเซียน	พบว่าการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาที่ร่วมงานนี้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ	ได้เรียนรู้การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง	ส่วน

นักศึกษาท่ีจัดจำหน่ายสินค้ายังมีโอกาสได้ทำงานเป็นทีม	ต้ังแต่การเขียนแผนธุรกิจ	แล้วนำมาปฏิบัติจริง	เรียนรู้การจัดบูทเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใน

บูท	และมาซ้ือสินค้า	ได้ใช้ทักษะการพูด	การเจรจากับผู้ซ้ือ	เป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง	ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน	การพบปะกับลูกค้า	ทำให้สามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	ทำให้คิดได้ว่าครั้งต่อไปจะทำอะไรให้ดีขึ้น	และยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มอื่นๆ	ความร่วมมือกับชุมชน

ภายนอก	ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน		และเพื่อนร่วมงานอื่นๆ	ด้วย

	 โลกในศตวรรษที่	 21	 เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม	 (Collective	 learning)	 ไม่ใช่ปัจเจก	 โดยเฉพาะความรู้ที่มองไม่เห็น	 (know	 what	 for)	

เป็นการเรียนรู้ข้ามศาสตร์	ข้ามสาขา	ข้ามหน่วยงาน	ข้ามมิติ	เกิดกระบวนทัศน์ใหม่	

โลกทัศน์ใหม่	เรียนรู้ผ่านการกระทำ	เปรียบเสมือนความรู้ที่อยู่

ใต้ภูเขาน้ำแข็ง	หากมีการขับเคลื่อนเพียงเล็กน้อย	จะทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นส่วนบนของภูเขาได้อย่าง

ชัดเจน	การจัดงานครั้งนี้พบมุมสำคัญหนึ่งที่วงการวิชาการ

ละเลยไม่เคยมองว่าเป็นสาระสำคัญคือ	“การมีปฏิสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย	กับบริบทสภาพแวดล้อม	ชุมชน	ท้องถิ่น”	

ดังที่คนในจังหวัดเพชรบุรีพูดกันว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เป็นมืออาชีพ	smart	เก่ง	เจ๋ง
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	 พอได้ยินชื่อ	ขนมสามไฟ	ทุกคนจะสงสัยใคร่รู้	ว่าขนมอะไรกันหนอชื่อแปลกมากจริงๆ	แต่ถ้าเฉลยว่า	“ขนมสามไฟ”	คือ	“ขนมใส่ไส้”	หรือ

“ขนมสอดไส้”	นั่นเอง		ทุกคนก็จะร้อง	...		อ๋อทันที

ขนม		3	ไฟ	นี้		ถ้าเอาไส้ออกไปห่อเล็ก	ๆ	ไว้ข้าง	ๆ	ห่อแป้ง		ก็เรียกว่าขนมพันตองยังไง

...เอ..			เคยบอกเล่าเรื่องขนมพันตองไปหรือยังน้า.....

ลองไปค้น	ดอนขังใหญ่ฉบับเก่าๆ	ดูเน้อ....ถ้ายังไม่ได้เขียนถึงไว้		ก็จะนำมาเล่าสู่กันอีกทีจ้า...

ขนมสามไฟเป็นชื่อโบราณที่เรียกขานตามจำนวนครั้งของการใช้ไฟในการทำขนม	นั่นเอง

ไฟที่	1		กวนไส้ขนม

ไฟที่	2		กวนแป้ง	

และไฟที่	3	นำไปนึ่งอีกครั้งเมื่อห่อด้วยใบตองแล้ว

...	นี่แหละขนมสามไฟของเมืองเพชร	...	ชื่อเก๋ซะไม่มีละ	...	

เครื่องปรุงไส้ขนม

	 1.	มะพร้าวทึนทึกขูดขาว	3	ถ้วยตวง

	 2.	น้ำตาลโตนด	1	ถ้วยตวง

	 3.	ข้าวเหนียวดำ	ผสมข้าวเหนียวขาวโม่กับน้ำ	1	กิโลกรัม	(ใช้เป็นตัวขนมด้วย)

	 4.	น้ำ	(อบมะลิจะหอมมาก)	2		ช้อนโต๊ะ

	 5.	เกลือป่น	½	ช้อนชา

	 6.	เทียนอบ	ดอกมะลิ	สำหรับอบไส้ขนม

วิธีปรุงไส้ขนม	(ไฟที่	1)

	 นำมะพร้าว	น้ำตาลปึก	เกลือ	น้ำ	ใส่กระทะทองตั้งไฟกวนจนข้น	

แล้วละลายแป้งข้าวเหนียว	2	ช้อนโต๊ะ	ใส่กวนต่อไปอีกจนข้นเหนียว	พอเย็น

นำมาปั้นเป็นไส้กลมๆ	แล้วอบด้วยเทียนอบหรือดอกมะลิให้หอม	ชาวบ้าน

เรียกหน้ากระฉีก	บางคนชอบใส่ถั่วทองคั่วลงไปด้วย	ไส้นี้จะทำล่วงหน้าไว้

ก่อน	1	วันก็ได้	ปั้นแล้วอบให้หอม

	 นำแป้งข้าวเหนียวที่โม่ทับไว้	มานวดกับน้ำเล็กน้อย	นวดจนนิ่ม

เนียนมือ	แบ่งเป็นก้อนเล็กๆ	ปั้นแผ่บางๆ	แล้วหุ้มไส้ขนมวางพักไว้บน

ใบตองหรือภาชนะแบนๆ

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร ขนมสามไฟ
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เครื่องปรุงตัวขนม

	 1.	มะพร้าวขูดขาว	1.5		กิโลกรัม

	 				(คั้นให้ได้กะทิ	8	ถ้วย)

	 2.	แป้งข้าวเจ้าโม่		½		ถ้วยตวง

	 3.	เกลือ		1		ช้อนชา

วิธีปรุงตัวขนม	(ไฟที่	2)

	 นำกะทิท่ีค้ันไว้	4	ถ้วย	ผสมกับแป้งข้าวเจ้า	เกลือ	กรองด้วยผ้าขาวบาง	ยกข้ึนต้ังไฟ	กวนจนข้น	ลองเอาพายตักแป้งท่ีกวนยกดู	แป้งจะหยดยืดๆ

ลงมา	ก็ใช้ได้	เอาลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อย	แป้งจะข้นขึ้นอีกนิดหนึ่ง

	 จากนั้น	นำภาชนะหรือใบตองที่เจียนไว้	มาวางเรียงกัน	ตักแป้ง	คือ	ตัวขนมนี้หยอดลงไปนิดหน่อย	วางไส้ขนมลงไปเบาๆ	แล้วตักแป้งตัวขนม	

หยอดทับลงไปอีกครั้ง

	 ห่อขนมโดยจีบใบตองเข้าหากัน		ห่อทรงสูงแล้วใส่เตี่ยวใบมะพร้าว		หรือใบตองที่ยาวคาดทับ		กลัดด้วยไม้กลัดให้เรียบร้อย	สวยงาม

ขั้นตอนสุดท้าย	(ไฟที่	3)

	 นำขนมใส่ไส้ที่ห่อใบตองคาดเตี่ยวเรียบร้อยแล้วนี้		นึ่งในลังถึง		ใช้ไฟแรง		ให้น้ำร้อนเดือดพล่าน		ประมาณ	20	นาที	ก็เสร็จกรรมวิธีของขนม

สามไฟ	

โห.....หอมกลิ่นขนมฟุ้งทั่วบ้านเลย....ขอบอก......

ตำรับขนมนี้	ได้รับการถ่ายทอดมาจาก	ท่านอาจารย์ปราณี		ชุ่มน้อย	อีกทีหนึ่ง		ขอขอบพระคุณท่านไว้	ณ	โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ		

ข้อสำคัญ		หิวขนม	3	ไฟ	อยากกินขนม	3	ไฟ	ขึ้นมาซะแล้วซี	พี่น้องเอ๊ยยยย.......
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เตรียมความพร้อมสอบบรรจุครู	และบุคลากรทางการศึกษา
	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดการบรรยายพิเศษ	เร่ืองเตรียมความพร้อม

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยเชิญ	อาจารย์สมบัติ	ขวัญดี	รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู	เป็นวิทยากร	เมื่อ

วันพุธที่	22	กุมภาพันธ์	2555	เวลา	13.00-16.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	3	โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานเปิด

งาน		มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต		ชั้น	ปี	2,4		และ	5	เข้าฟังการบรรยาย	

จำนวน	300	คน

โดย	คุณลุง	QA

อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัย
	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	18	กุมภาพันธ์	2555	เวลา	8.00	น.–16.00	น.	กองพัฒนากิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดอบรม

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงามให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	บรรยายโดย	รองศาสตราจารย์

พินันทร์	คงคาเพชร	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีบัณฑิตและผู้สนใจร่วมฟัง	จำนวน	200	คน	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางสอน
	 เมื่อวันพุธที่	15	กุมภาพันธ์	2555	เวลา	13.00	–	16.00	น.	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมโปรแกรมการจัดตารางสอนของ

คณะ	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ช้ัน	3	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มีคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรม	จำนวน	16	คน	โดยต้ังช่ือทีมงานน้ีว่าทีมงานแผน	Power

โดยมีกำหนดให้ส่งงานที่อบรม	ภายในวันที่	29	กุมภาพันธ์	2555	

กำหนดการส่งผลการเรียน
	 ภาคปกติ	20	มีนาคม	2555

	 ภาคนอกเวลา	27	มีนาคม	2555

กำหนดการเปิดภาคเรียน	3/2555		สำหรับนักศึกษานอกเวลา		วันเสาร์ที่	24	มีนาคม	2555

อบรมพื้นฐาน	4	วิชา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดวันอบรมวิชาพื้นฐานประจำภาคการศึกษาที่	2/2554	ดังนี้

ครั้งที่	1		ระหว่างวันที่		12	-	16	มีนาคม	2555

ครั้งที่	2		ระหว่างวันที่		19	–	23	มีนาคม	2555			

สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตรบัณฑิต	ครั้งที่	1
	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตรบัณฑิต	ครั้งที่	1	ประจำปีการศึกษา	2555	ในวัน

เสาร์ที่	25	มีนาคม	2555	ณ	ห้องเรียนศูนย์ภาษา	มีนักศึกษาเข้าสอบคัดเลือก	จำนวน	59	คน

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สมัครศึกษาต่อสาขาครุศาสตรบัณฑิตประเภทสอบคัดเลือก

	 	 ครั้งที่	 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ	 					วันสอบ	 			ประกาศผล	 						วันรายงานตัว

	 	 ครั้งที่	1	 							23	ก.พ.	2555		 25		ก.พ.	2555	 28	ก.พ.		2555	 29	ก.พ.	-	4	มี.ค.	2555

	 	 ครั้งที่	2	 							24	มี.ค.	2555		 28	มี.ค.		2555	 30	มี.ค.		2555	 31	มี.ค.	-	2	เม.ย.2555

	 	 ครั้งที่	3	 								2	พ.ค.	2555		 4	พ.ค.		2555	 6		พ.ค.		2555	 			7	-	13	พ.ค.	2555

	 ติดตามดูรายช่ือ	ผู้มีสิทธ์ิสอบ	ได้ท่ี	www.pbru.ac.th	หรือท่ี	http://grad.pbru.ac.th/RegisterAcad/registerAcad/html/home	Register

Acad.html	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		โทร.	032	493	279	,	032	493	312

อบรมก้าวลู่สู่มืออาชีพ	รุ่น	2
	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเตรียมจัดอบรมก้าวลู่สู่มืออาชีพ	 รุ่น	 2	 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้น	 ระหว่างวันที่	 23–28	 มีนาคม	 2555	 ณ	

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	 3	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.วิชัย	 วงษ์ใหญ่	 บรรยาย	 ในเรื่อง	 บทบาท/เทคนิค/จิตวิทยาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดี	

และมีหัวข้ออื่นๆ	อีกหลายหัวข้อ	สำนักส่งเสริมจะแจ้งให้ทราบในฉบับถัดไป
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ทุนการศึกษา
ทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับธนาคารโลก มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท

	 รัฐบาลจีนจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	แก่นักศึกษาและอาจารย์ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน		จำนวน	40	ทุน	โดยไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี	มีคุณสมบัติดังนี้

	 1.	เป็นนักศึกษาปัจจุบัน	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเดือนสิงหาคม	2555

	 2.	ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เคยไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

	 3.	มีผลการสอบ	HSK	ระดับ	5	ขึ้นไป

	 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	20	มีนาคม	2555	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	0	–	3249	-	3280	

	 ทุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารโลก	สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี	2012-2013	เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ขั้นสูง	สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ	และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ในการเสริมสร้างศักยภาพในประเทศกำลังพัฒนา

	 ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ธนาคารโลกกำหนดไว้	ควรเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขา

เศรษฐศาสตร์	สุขภาพ	การศึกษา	การเกษตร	ส่ิงแวดล้อม	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอ่ืนๆ	โดยมีระยะเวลา

ของหลักสูตรการเรียนไม่เกิน	2	ปี

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
	 -	เป็นผู้สมัครสัญชาติไทย

	 -	อายุไม่เกิน	42	ปี	เกิดหลังวันที่	31	มีนาคม	ปี	พ.ศ.	2513

	 -	ประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย	2	ปี

	 -	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 -	ต้องไม่สมัครหลักสูตรต่อไปนี้	MBA,	MDs,	M.Phil.	หรือ	Ph.D.

	 -	ต้องไม่สมัครขอทุนในสาขากฎหมาย	 เช่น	J.D.,	L.L.M.	หรือ	S.J.D.	ยกเว้นสาขา	L.L.M.	ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดล้อม	

หรือการพัฒนาธรรมาภิบาล

รายละเอียดการให้ทุน
	 ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	 ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 1	 เที่ยว	 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทั้งหมด	

ค่าประกันสุขภาพ	 ค่าหนังสือและค่าครองชีพ	 ทุนนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว	 หลักสูตรเสริมหรือการฝึกอบรม	 การฝึกอบรมภาษา	

ค่าเดินทางระหว่างการศึกษาและวิจัย	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การสัมมนา	หรือการฝึกงาน	รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา	เช่น	คอมพิวเตอร์

ช่วงเวลาการสมัคร
	 สมัครก่อนสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี

ขั้นตอนการสมัคร
	 กรอกรายละเอียดต่างฯ	 ในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน	 (ภาษาอังกฤษ	

ฝรั่งเศส	 และสเปน)	 สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทางการ	 Website:	 www.

worldbank.org	ส่งสำเนาเอกสารการสมัครที่จำเป็นไปยัง	The	World	Bank	Joint	

Japan/World	Bank	Graduate	Scholarship	Program		1818	H	Street,	NW	–	

MSN	J4-402	Washington,	DC	20433	USA		(ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสาร

หรืออีเมล์)
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ชื่อเรื่อง	:	“ให้	หัวใจแห่งความสำเร็จ”
ผู้แต่ง	:		-
ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	คุณธรรม,	2554	
เลขเรียกหนังสือ	158.1	ห921	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
	 ชีวิตก็คล้ายเสียงสะท้อนกลับอย่างหนึ่ง	ท่านส่งอะไรออกไป	ผู้อื่นก็จะส่งสิ่งนั้นตอบกลับมา	

น่ีคือประโยคหน่ึงในหนังสือ	“ให้	หัวใจแห่งความสำเร็จ”	โดยเน้ือหาภายในเล่มสอนให้คุณรู้จังหวะถอย

ก่อนรุก	รู้จักยอมเสียก่อนได้	รู้จักการให้ก่อนรับ	ตลอดจนให้คุณรับมือผลอันเกิดจากการได้และเสีย

อย่างถูกต้องได้อย่างไร	ฉะนั้น	หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหนังสือสุดยอดเคล็ดลับของมหา

เศรษฐีและผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายในโลกนี้

ชื่อเรื่อง	:	ประกันสุขภาพ	5	โรคร้ายด้วยสมุนไพร
ผู้แต่ง	:		พิช์ญญาดา

ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	เอพี	ครีเอทีฟ,	2554	

เลขเรียกหนังสือ	615.321	พ639ป	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4
	 หลากหลายเรื่องราวสมุนไพรแต่ละชนิด	พร้อมเมนูอาหารที่หลากหลาย	สูตรเครื่องดื่มสมุนไพร

ที่แสนอร่อย	รวมทั้งตำรายาแผนโบราณ	ที่แพทย์แผนโบราณ	ได้นำมาดูแล	ป้องกัน	และรักษาโรคร้ายทั้ง

5	ชนิดให้ผู้ป่วยมายาวนาน	อาทิ	โรคมะเร็ง	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิด	โรคหัวใจ	โรคเลือดจาง	ซึ่ง

เป็นการรักษาด้วยวิถีธรรมชาติ	และดีกับสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

ชื่อเรื่อง	:	20	กลยุทธ์ควบคุมคน
ผู้แต่ง	:		วรสิริยุตต์
ครั้งที่พิมพ์	:	4
สถานที่พิมพ์	:	นนทบุรี	:	ธิงค์	บียอนด์	บุ๊คส์,	2554	
เลขเรียกหนังสือ	153.6	ว292ย	หนังสือทั่วไปชั้น	3
	 ใครเคยพบปัญหาเหล่านี้บ้าง	...	เป็นหัวหน้า	แต่สั่งอะไรไปลูกน้องก็ดื้อไม่ทำตาม	...	เป็นคน

ทำงาน	แต่ขออะไรไปคนอื่นก็ไม่ร่วมมือ	...	เป็นนักธุรกิจ	แต่สื่อสารเจรจาคู่ค้าไม่ยินยอม	...	เป็นพ่อแม่

สอนอะไรลูกก็ไม่เชื่อฟัง	หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้เพื่อสร้างความสำเร็จให้ตัวเอง	เพื่อการสื่อสารที่ว่านั้น

มาจากการใช้คำพูด	 หากคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นอีกคนที่จะ	 “ประสบความสำเร็จ”	 คุณไม่ควรพลาด	

“20	กลยุทธ์ควบคุมคน”	เล่มนี้

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

แบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539

1.	ครูต้องรักและเมตตาศิษย์	โดยให้ความเอา

ใจใส่	ช่วยเหลือ	ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษา

เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า	

2.	ครูต้องอบรม	สั่งสอน	ฝึกฝน	สร้างเสริม

ความรู้	ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์

อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ	

3.	ครูต้องประพฤติ	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี

ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย	วาจา	และจิตใจ	

4.	ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ

เจริญทางกาย	สติปัญญา	จิตใจ	อารมณ์	และ

สังคมของศิษย์	

5.	ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิส

สินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ	

และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ	 อันเป็นการหา

ประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ	

6.	ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังในด้านวิชาชีพ	ด้าน

บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์	ให้ทันต่อการพัฒนา

ทางวิชาการ	เศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง

อยู่เสมอ	

7.	ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู	และ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู	

8.	ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทาง

สร้างสรรค์	

9.	ครูพึงประพฤติ	ปฏิบัติตน	เป็นผู้นำในการ

อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ไทย

 ฉบับน้ี..เจ๊าะแจ๊ะ ขอต้อนรบัด้วยจรรยาบรรณครู ...ท่ีจะนำมาฝากนักศึกษาท่ี ... กำลัง
จะก้าวไปเป็นผู้ประสิทธิประสาทวชิาให้แก่นักเรยีน นักศึกษา ควรมีจติวญิญาณของความเป็นครู
..ให้เหมือนกับครูสมัยเมื่อก่อน ถึงโลกจะหมุนเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม
อาเซียน จิตวิญญาณของความเป็นครูที่พึงระลึกเสมอว่า ควรจะปฏิบัติตนเช่นไร... ต้องรักและ
เมตตาศิษย์ อบรม ส่ังสอน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ศิษย์ ให้สมกับคำว่า “ครูในดวงใจ”
และขอเป็นกำลังให้แก่ครูผู้ที่มจีิตวิญญาณของความเป็นครู ... และทำหน้าที่ที่ดี ในอนาคตต่อไป 
.... เจ๊าะแจ๊ะเป็นห่วงศิษย์ที่กำลังโดนทำร้ายอย่างไม่รู้ตัว เหมือนกับสิ่งที่เขาสะท้อนให้เห็นอยู่ ใน 
Facebook ที่มีอยู่มากมาย ... 

 หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องกันบ้างกับข่าวที่ทีมงานสกายนิวส์ เขาส่งมาว่า เห็นข่าวแว่วว่า
รฐัประศาสนาศาสน์จะมีงานใหญ่อีกครัง้หรอืไม่ กับงานเล้ียงสง่ - พี ่นักศึกษาหลายคนต้ังหน้า
ตั้งตารอ ให้เหมือนกับงาน รปศ. ย้อนรำลึก ที่ดังสนั่นทั่วหล้าเมืองไทย ท่านใดอยากให้มีงาน
เล้ียงสง่-พี ่ก็สง่กำลังไปให้ประธานสาขาวชิากันอย่างสะพรงึ .. กำลังใจจากนักศึกษาจะเป็นท่ีมา
ของการจัดงานใหญ่ครั้งที่ 2 ของชาว รปศ. .....(หากจัดอีก ... อย่าลืมเชิญคาราบาวมาบ้างนะ) 
มาสืบทอดเจตนารมณ์

 ขา่วน้ีกับการสง่มอบงานของนายกเจมส์ อนศ.54 ให้แก่นายกเค อนศ.55 เพ่ือนำสู่การ
ทำกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัย ขอแสดงความชื่นชมที่มจีิตอาสา ก้าวเข้ามาหาประสบการณ์ที่ ไม่
มี ในห้องเรยีน และไม่มี ใครสอนได้ นอกจากหาใสตั่วเอาเอง งานน้ีมีท่านผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  ร่วมเป็นสักขพียาน โดยสง่มอบงานไปต้ังแต่วันท่ี 29 กมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา ทำงานให้
มหาวิทยาลัยแล้ว อย่าลืมไปรับศึกกับ อาจารย์ที่ ไม่ไม่เห็นคุณค่าของการทำกิจกรรมกันบ้างนะ
เด๋วหาว่าเจ๊าะแจ๊ะไม่เตือน ... เด๋วจะเหมือนอย่างหญิงเกร็ง อย่างคุณนายเอ๋ และ เจ้จอย แต่ก็
ด้วยพลังแห่งความด ีเขาก็สามารถชนะวบิากกรรมทัง้ปวงมาได้.. น่ีแหละชวีติจรงิท่ีจะเกิดข้ึนและ
จะต้องเจอะเจอในสังคม.. โอ้ว... เข้าเรือ่งถูกส่ังปิดคอลัมน์อีกจนได้ ... เปล่ียนเรือ่ง ไปรบัขา่วสาร
จากทีมงานทางหลวง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 55 คุณริว..จิตสัมผัส แห่งรายการคนอวดผี ได้มา
บรรยายให้แก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ฟัง งานน้ีสะพรงึ... กันไปทัว่
ทุกย่อมหญ้า แต่คุณริวบอกว่า เราต้องหมั่นทำความดี เพื่อทำให้ความชั่วเราเบาบางลงได้บ้าง ..
สว่นบรรยากาศผู้ชมล้นห้องวทิยาภิรมย์ 1 เลยทีเดยีว กิจกรรมท่ีดแีละเป็นประโยชน์แบบน้ี คง
เข้าตาท่านผู้บริหารบ้างนะเจ้าคะ .... ฉบับน้ีขอตัวก่อน เด๋วชีว ิตของทีมงานเจ๊าะแจ๊ะจะหาไม่ 
... หยอกนิด เย้าหน่อย อย่าได้ถือโทษโกรธเคือง แต่อันใด แค่ต้องการนำความจริงมาตีแผ่ .. 
บ๊าย .. บาย
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	 อำเภอปราณบุรี	เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคิรีขันธ์	ซึ่งแต่เดิมที่ตั้งของตัวอำเภอ

และตลาดอยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟปราณบุรี	ต่อมาตัวอำเภอย้ายไปตั้งริมถนนเพชรเกษม

	 เมืองปราณบุรี	เป็นเมืองเก่า	จากคำบอกเล่าในจดหมายเหตุกรุงเก่า	สมัยกรุงศรีอยุธยา

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเอกอัครราชทูตของฝรั่งเศส	ชื่อนายมองซิเออร์	เรเซเดย์	ที่มา

เจริญสัมพันธ์ไมตรี	เม่ือเสร็จภารกิจการทูตก็เดินทางกลับโดยทางบก	เดินทางจากกรุงเทพจะไปข้ึนเรือ

ทางฝั่งพม่า	ได้แวะพักค้างที่เมืองปราณ	และได้กล่าวถึงลักษณะบ้านเมืองปราณไว้	สมัยนั้น	ว่าเมือง

ปราณเป็นชุมชนใหญ่	ซ่ึงทูตชาวฝร่ังเศส	แวะพักท่ีเมืองปราณ	เม่ือวันท่ี	22	ธันวาคม	2230	ถ้านับเวลา

แต่ท่านทูตฝรั่งเศสแวะพักเมืองปราณมีอายุรวม	325	ปีเศษ

	 ปัจจุบันตลาดเก่าเมืองปราณบุรี	ตั้งอยู่ที่เดิม	คือหน้าสถานีรถไฟปราณบุรี	มีบ้านร้านตลาด

เป็นเรือนไม้เก่าชั้นเดียวและ	2	ชั้น	เป็นอาคารที่สร้างไว้แต่เดิมหลายสิบคูหา	ที่ยังมีผู้อยู่อาศัยค้าขาย		

และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี	เปิดทำมาค้าขายกันตามปกติทุกวัน	

	 ครูวิลาศ	แตงเกตุ	ประธานชมรมอนุรักษ์ตลาดเก่าเมืองปราณบุรี	ซ่ึงเป็นข้าราชการบำนาญ

และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคิรีขันธ์	ด้านวาดภาพ	แกะสลัก	และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านครู

ท่ีตลาดเก่าเมืองปราณบุรีร่วมกับชุมชน	เห็นสมควรเปิดตลาดถนนคนเดินตลาดเก่าเมืองปราณบุรีเพ่ือ

เป็นความร่วมมือคืนความเจริญรุ่งเรือง	และเพ่ิมแหล่งท่องเท่ียวของอำเภอปราณบุรี	บริเวณใกล้สถานี

รถไฟปราณบุรีให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

	 ถนนคนเดินตลาดเก่าเมืองปราณบุรี	ได้เปิดตลาดถนนคนเดินคร้ังแรกเม่ือวันท่ี	14	สิงหาคม

2553	และได้เปิดตลาดให้นักท่องเท่ียวและผู้สนใจเดินชมตลาดและเลือกซ้ือสินค้าได้ทุกวันเสาร์ต้ังแต่

เวลา	15.00	–	22.00	น.	ณ	ตลาดเก่าต้ังแต่ลานหน้าสถานีรถไฟตรงไปตามถนนทางทิศตะวันออกและ

ทิศเหนือ	ปิดถนนทำการปูเส่ือค้าขายทุกวันเสาร์	สินค้าท่ีมีมาขายเน้นงานศิลปหัตถกรรมทุกแขนง	งาน

ของเก่าสะสมย้อนอดีต	และงานศิลปะนักเรียน-ภูมิปัญญาชาวบ้านและของเก่ามือสอง	อาหาร	เครื่อง

ดื่มและขนมพื้นบ้านนานาชนิด		

	 นอกจากนี้	ยังมีเวทีเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนและชุมชนต่างๆ	แสดงความสามารถ		

เช่น	การแสดงดนตรี	ร้องเพลง	การฟ้อนรำ	รำกลองยาว	เป็นต้น	ในทุกวันเสาร์อีกด้วย

	 การเปิดตลาดถนนคนเดินได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว	คนในชุมชนและจังหวัดใกล้

เคียงด้วยดีตลอดมา	จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอปราณบุรี	เพราะด้วยความเป็น

ตลาดเก่าที่มีมาแต่เดิมเข้ากับบรรยากาศจริงๆ	ไม่ได้สร้างขึ้นมา

	 จึงขอแสดงความยินดีกับชาวปราณบุรีที่ฟื้นฟูตลาดเก่าให้เป็นถนนคนเดิน	ในโอกาสนี้

ขอเชิญชวนผู้สนใจและนักท่องเที่ยว	 ไปจับจ่ายซื้อของ	 สินค้าราคาถูก	 แวะชิมอาหาร	 ขนมหวาน	

ชมการแสดง	เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ตลาดเก่าเมืองปราณบุรีให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

ถนนคนเดิน
ตลาดเก่าเมืองปราณบุรี
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	 เม่ือวันวาเลนไทน์	(14	กุมภาพันธ์)	ท่ีผ่านมา	มองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูเต็มไปหมดซ่ึงเข้า

กับบรรยากาศของวันแห่งความรัก	 และเป็นโอกาสดี	 เนื่องจากผมได้ไปเช็คอิน	 ...	 ที่ร้าน	 Coffee’s	

Love	@	Phetchaburi		

	 ส่วนใหญ่แล้วบรรยากาศของร้านนี้	จะเป็นจุดเริ่มต้นความรักของแต่ละคู่	วันนี้ผู้คนในร้าน

จึงแน่นกว่าปกติ	เพราะท่ีร้านจัดงานวันวาเลนไทน์ด้วย	จึงมีท้ังแขกท่ีมาเป็นกลุ่ม	ท่ีมาเป็นคู่รัก	คู่แต่งงาน

(มา	pre	wedding)	และคนที่ไม่มีคู่อย่างผม	(ผู้เขียน	...	^_^)	เป็นต้น	เมื่อผมเข้าไปในร้าน	จึงเริ่ม

เดินสำรวจและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่สวยงาม	จนพบกับพี่หมอและพี่นิด	(นายสัตวแพทย์วิวัฒน์	–

คุณบุญราศรี	พงษ์วิวัฒนชัย)	ซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ใจดีมาก	พร้อมทั้งยังเล่าให้ฟังอีกว่า	ทั้งสองชอบ

ท่องเที่ยวและชอบดื่มกาแฟ	จึงมีแนวคิดในการเปิดร้านกาแฟที่ให้บรรยากาศแบบสบายๆ	และเป็น

กันเอง	มีมุมทานอาหาร	ดื่มกาแฟ	นัด	Meeting	มุมถ่ายรูป	และสำหรับคู่แต่งงาน	จะชอบมาถ่ายรูป

ก่อนแต่งงาน	(Pre	wedding)	กันมาก	เพราะบรรยากาศที่ช่างรู้เห็นเป็นใจซะเหลือเกิน

	 ต่อจากน้ันผมได้พบกับพ่ีตุลย์	(ผู้ออกแบบและเจ้าของภาพถ่ายภายในร้าน)	ซ่ึงกำลังด่ืมกาแฟ

อยู่กับพี่ตาล	(ช่างภาพ)	พี่ตุลย์เล่าว่า	ในการที่ออกแบบร้านสไตล์แบบนี้	เพราะต้องการให้ผู้ที่เข้ามา

ดื่มกาแฟ	รู้สึกสบายใจมองไปรอบๆ	จะพบกับบรรยากาศที่สบายตา	ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน

และสามารถรับลูกค้าได้หลายกลุ่ม	ในวันน้ันผมน่ังสนทนาและถ่ายรูป	พร้อมกับล้ิมรสกาแฟอย่างเพลิด

เพลิน	จนนึกว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองไปซะเลย

	 สำหรับผู้อ่านท่านใดสนใจที่จะเช็คอิน	 ...	 เหมือนผม	 ก็เชิญได้ที่ร้าน	 Coffee’s	 Love	 @	

Phetchaburi	เส้นทางที่มุ่งหน้าไปเขาหลวง	เมื่อข้ามทางรถไฟไป	ร้านจะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬากลาง

จังหวัดเพชรบุรี	(สนามกีฬาดอนคาน)	แล้วคราวหน้าผมจะมาบอกต่อใหม่นะครับ	...	สวัสดี

Check In ...
ไปมาแล้วจึงบอกต่อ ...
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