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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  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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	 กองนโยบายและแผน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร	
ระดับประธานสาขาวิชา	รองคณบดี	รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันและผู้ช่วยอธิการบดีขั้นสูง
ระหว่างวันท่ี	19-27	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์ภาษา	ช้ัน	2	อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ผศ.เชาวลิต	คงแก้ว	รองอธิการบดี	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการว่า	“การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร	ระดับประธานสาขาวิชา	รองคณบดี
รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันและผู้ช่วยอธิการบดีข้ันสูง	เป็นการจัดอบรมต่อเน่ืองจากงบประมาณ
ปี	2554	และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	ในกลุ่มประชาคมอาเซียน	ในเดือนเมษายน
2555	มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม	จำนวน	40	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะ	ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการบริหารงาน	ในความรับผิดชอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	และมีความพร้อมในการบริหารงานอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นแก่ผู้บริหารระดับต้น
ประกอบด้วย	ประธานสาขาวิชา	รองคณบดี	รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	และผู้ช่วยอธิการบดี	
ผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย	และประธานสภาคณาจารย์	รวมท้ังอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าอบรม	ให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	ทันต่อสถานการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์	สังเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการบริหารอย่างเป็นระบบ	มีเหตุ	มีผล	และมีทัศนคติที่ดี	จะได้ประสานความ
ร่วมมือในการบริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต่อไป”
	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประธานเปิดโครงการ	
กล่าวว่า	“ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้	การอบรม
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับประธานสาขาวิชา	รองคณบดี	รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	และ
ผู้ช่วยอธิการบดีข้ันสูง	ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีถูกต้อง	เป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารและอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในหลักสูตรท่ีมี
ความเข้มข้นมากข้ึน	เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีศักยภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งมาตรา	7	ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547
	 ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ	ด้าน	ทั้งด้านทรัพยากร
บุคคล	งบประมาณ	การบริหารจัดการ	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฉะนั้นการเพิ่มโอกาส
ให้ผู้บริหารระดับต่างๆ	ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ	โดยการจัดอบรมคร้ังน้ีเป็นการอบรมต่อเน่ืองจาก
การอบรมในปีงบประมาณ	พ.ศ.2554	เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถเป็นหลักให้มหาวิทยาลัย
ในอนาคต	และสามารถปฏิบัติงานสอดประสานกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้อย่างกลมกลืน
สุดท้ายนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน	จงตั้งใจ	เอาใจใส่	ตักตวงความรู้ที่จะได้รับในการอบรมครั้งนี้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่”

อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารฯ

	 หลังจากพิธีเปิดเป็นการอภิปราย	เร่ือง	“มิติการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่”	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.เฉลียว	บุรีภักดี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต	คงแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและนวัตกรรม	ดำเนินการอภิปราย	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต	คงแก้ว	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและนวัตกรรม	การบรรยายเร่ืองบริบทและความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทย/ราชภัฏ	1)	การอุดมศึกษากับการแข่งขันในเวทีโลก	2)	การอุดมศึกษา
กับการรับใช้สังคม		โดย		รองศาสตราจารย์	ดร.เทพ		พงษ์พานิช
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คนทำงาน	UBI	คนทำงาน	UBI	

	 1.	งานปีละหน		คนกันเอง		จัดโดย	สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 5	 มกราคม	
2555	ณ	อาคารเรือนไทย	เพื่อสร้างการรับรู้	และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน	
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	และทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม
	 2.	งาน	Biz	Club	Party	&	Happy	New	Year	2012	วันที่	12
มกราคม	2555	ณ	ร้านร่มไม้ไอดิน	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	จัดโดยเครือข่ายธุรกิจ
Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้
ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรีกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ในฐานะกรรมการบริหารเครือ
ข่ายฯ	เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและเป็นกันเอง
	 3.	งาน	สังสรรค์ปีใหม่	หัวใจกีฬา	จัดโดย	สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี	
วันท่ี	13	มกราคม	2555	ณ	บ้านพัก	ส.ส.ยุทธพล	อังกินันทน์	นายกสมาคมกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ในฐานะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ
Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับองค์กรภายใน
จังหวัดเพชรบุรีให้แนบแน่น	และร่วมงานกันในอนาคตได้อย่างราบรื่น
	 4.	กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานบ่มเพาะธุรกิจ	รอบ	6	เดือน
ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	ประจำปี	2554
ในวันท่ี	4	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุมพุทธรักษา	สำนักงานเทคโนโลยี	SMEs
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	โดยมี	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วม
นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง	C	-	UBI
	 5.	งานมหกรรมประกวดรำวงย้อนยุค	เตาตาลกับงานศิลป์	ครั้งที่	1
ระหว่างวันท่ี	13–19	กุมภาพันธ์	2555	ณ	กลุ่มเตาตาลบ้านหม้อ	ถนนเพชรเกษม	
อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	งานน้ีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วม
ออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ	จำนวน	2	ราย	คือ
ขนมไทยและเบเกอรี่	พร้อมด้วย	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ	(อาบทอง)	เพื่อ
ทดสอบตลาดและกระตุ้นรายได้ตามกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
	 6.	กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ	กิจการ
บริการการแสดงและฝึกสอนนาฏศิลป์ไทย	และละครชาตรีเมืองเพชร	(เพชรบุรี
เธียเตอร์)	บริหารงานโดย	คุณอภิเชษฐ์	เทพคีรี	ซ่ึงขอเข้าพบท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน
เพื่อพัฒนาหลักสอนและการสอน	ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียง	การเรียนการสอน
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	จากรองศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	บุญส่ง	รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน	ในฐานะ
ที่ปรึกษา	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องรองอธิการบดี	ชั้น	8	อาคาร
วิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 7.	การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการทำงานเครือข่าย
ธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	ประจำปี	2555	ในวันที่	18	กุมภาพันธ์	2555
ณ	ห้องเพทาย	โรงแรมรอยัลไดมอน	จัดโดย	เครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัด
เพชรบุรี	มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯ	เช่น	ส.ส.อลงกรณ์	
พลบุตร	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	ส.ส.อภิรักษ์	โกษะโยธิน
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผศ.นรีนารถ	ศรีวรนารถ	คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมด้วยคณะกรรมการ	และ
สมาชิกเครือข่ายฯ	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ในฐานะรองประธานฝ่าย
วิชาการเครือข่ายฯ	ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนงานโครงการ	และเช่ือมความ
สัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	อีกช่องทางหนึ่ง
	 8.	กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ	กิจการ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ	(อาบทอง)	บริหารงานโดย	คุณวาสนา	กุญชรรัตน์
ซึ่งขอเข้าพบที่ปรึกษาเฉพาะด้าน	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ในด้าน
มผช.	อย.	และ	GMP	จาก	อาจารย์	ดร.พูลศิริ	ทิพย์เนตร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงาน
วิจัยและสร้างสรรค์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	เคมีวิเคราะห์
และในฐานะที่ปรึกษากิจการ	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องสำนักงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ชั้น	M	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 9.	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีคนใหม่	คุณบรรเทิง	นวมภักดีผู้จัดการ	หจก.	มาหญ้า
ไซเลจ	และแสดงความขอบคุณแก่ท่านท่ีปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	คุณบุญสม	นุชนิยม	อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องอาหาร
เพชรชมพู	โรงแรมรอยัลไดมอน	เพชรบุรี	
	 10.	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดประชุม
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรี	เพื่อเตรียมการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรอง
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ซึ่งมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม	ภาคที่	8

 สวัสดีท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน	ฉบับนี้คนทำงาน	UBI	ขอสรุป
งานระหว่างเดือนมกราคม	ถึงเดือนมีนาคม	2555	ท่ีผ่านมา	ว่าเราได้ดำเนินการ
กิจกรรม	โครงการ	เพื่อตอบสนองพันธกิจของ	UBI	อย่างไรบ้าง
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์
2555	ณ	ห้องประชุมชั้น	8	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าประชุม	คือ	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม	ภาคท่ี	8
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี	เครือข่าย	OTOP	จังหวัดเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 และเครือข่ายธุรกิจ	 Biz	
Club	จังหวัดเพชรบุรี
	 11.	โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พระนคร	เมื่อวันเสาร์ที่	3	มีนาคม	2555	ณ
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน	56	คน	นำโดย	อาจารย์	ดร.ชัยเสฏฐ์	พรหมศรี	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ	พร้อมด้วย	ผู้ประกอบการ	บุคลากร	และสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบ
การ	ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน	โดยศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เชิญ	คุณบรรเทิง	นวมภักดี	ผู้จัดการ
หจก.	มาหญ้า	ไซเลจ	และคุณศิรดา	โกศัยภัทร์	เจ้าของกิจการสมุนไพรผ่อน
คลายความเครียด	(วรดา)	มาบรรยายกลยุทธ์และแนวทางในการประกอบธุรกิจ
แก่คณะศึกษาดูงาน
	 12.	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในฐานะรอง
ประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	ร่วมประชุมและ
นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	 ค้าส่ง	 เครือข่ายธุรกิจ	 Biz	
Club	จังหวัดเพชรบุรี	ครั้งที่	1/2555	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุม	
DBD	Biz	Club	สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	โดยมี	นายอภิชาติ		
เพชรพันธ์ช่าง		เจ้าของกิจการร้านยีนส์โฟน	เป็นประธานการประชุม
	 13.	การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัด
เพชรบุรี	ประจำเดือนมีนาคม	ครั้งที่	3/2555	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2555	ณ	
ห้องประชุม	DBD	Biz	Club	สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	โดยมี
นายกรัณย์	สุทธารมณ์	ประธานเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	และ
นางสาวเปรมนีย์	ทรัพย์โชคไชย	หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เพชรบุรี	ในฐานะผู้จัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	เป็น
ประธานการประชุม	และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัด
เพชรบุรี		เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

	 14.	โครงการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าผู้เข้า
รับการบ่มเพาะธุรกิจ	เพื่อขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นรายได้ตามแผน
การบ่มเพาะธุรกิจ	ในงานเทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ	ณ	ค่ายพระราม	6
อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี	ระหว่างวันที่	9	–	11	มีนาคม	2555	จัดโดย	การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	(ททท.)	โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำผู้ประกอบการ	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ	(อาบทอง)	เข้าร่วมการออกบูธ
ดังกล่าว
	 15.	โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
จอมสุรินทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมื่อวันศุกร์ที่	23	มีนาคม	2555	ณ
ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีผู้มาศึกษาดูงาน	และคณะกรรมการให้การต้อนรับ	จำนวน	22	คน	หัวหน้า
คณะศึกษาดูงาน	คือ	อาจารย์	ดร.ศรัญญา	นาเหนือ	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจพร้อมด้วย	ผู ้ประกอบการ	บุคลากร	และสมาชิกชมรมนักศึกษา	
ผู้ประกอบการ	เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน	อีกทั้ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้นำไปเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการของผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ	คือ	ผู้ประกอบการ
สมุนไพรไทยไร่ส้ม	(จันกะพ้อ)	และผู้ประกอบการแปรรูปเกลือสปา	(กังหันทอง)
เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการประกอบธุรกิจ	แก่คณะศึกษาดูงาน
	 16.	การประชุมคณะทำงาน	คณะกรรมการตัดสิน	และตัวแทนคณะ
รำวง	เพ่ือสรุปแนวทางการจัดประกวดรำวงย้อนยุคชิงแชมป์พระนครคีรี	คร้ังท่ี	1
ในงานพระนครคีรี	ครั้งที่	26	ประจำปี	2555	จัดโดย	สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2555	ณ	โรงแรมรอยัลไดมอน	โดยมี	คุณบรรเทิง	
นวมภักดี	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	เป็นประธานการประชุม
และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมประชุม
ในฐานะคณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก
	 17.	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ	เครือ
ข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	สนับสนุนสินค้า	และผลิตภัณฑ์	เพื่อเป็น
ของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด	ภายในงานพระนครคีรี	ประจำปี	2555	เม่ือวันท่ี
24	มีนาคม	2555	ณ	จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	โดยมี	นางราตรี	บัวประดิษฐ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	รับมอบ	และนายวินัย	บัวประดิษฐ์	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี	ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ
	 คอลัมน์	คนทำงาน	UBI	ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่
ทุกท่านท่ีติดตามการทำงานของ	UBI	มาโดยตลอด	และเราจะปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พันธกิจต่อไปอย่างเต็มที่	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
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	 ผศ.วราภรณ์	แก้วแย้ม	หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสายใยวิชาชีพครู	เรื่อง	“เทคนิคน่ารู้สู่
ห้องเรียนปฐมวัย”	และ	“คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย”	ให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี
1	–	4	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์	เทคนิคการเก็บเด็ก	อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาครูปฐมวัย	ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ	ระหว่างวันท่ี	22	–	23
กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	และห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	โดยมี	พระมหา
วิทูร		สิทธิเมธี		อาจารย์ศิรินารถ		ธนิกกุล			อาจารย์ชนาธิป		บุบผามาศ		และอาจารย์อัญชนา		
เถาว์ชาลี			เป็นวิทยากร

	 ในระหว่างวันท่ี	16	และ	17	กุมภาพันธ์	2555	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดอบรมการปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพให้แก่

นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

นายแพทย์ธีรพงศ์	สินเจริญมณีและคณะ	วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการช่วยเหลือ

ฟ้ืนคืนชีพจากผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์	ช่วยให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพผู้อ่ืน

ในภาวะฉุกเฉินได้	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะวิทยากร	มา	ณ	โอกาสนี้

	 ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานในการอบรม

เชิงปฏิบัติการ	เร่ือง	แต่งแต้มจินตนาการ	ด้วยนิทานท่ีหลากหลาย	โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี	4	สาขา

การศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอน

ระดับปฐมวัย	ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดใกล้เคียง	จำนวน	200	คน

เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุม

วิทยาภิรมย์	2		โดยมี	อาจารย์ชีวัน			วิสาสะ	นักแต่งนิทานเด็กระดับประเทศเป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เพิ่มพูนความรู้นักศึกษาการศึกษาปฐมวัย

โครงการบริการวิชาการ	“อบรมการปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ”

	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	จัดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์อนามัยท่ี	4	จังหวัดราชบุรี	เม่ือวันท่ี	20
มกราคม	2555	และวันที่	3	กุมภาพันธ์	2555	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจงานอนามัยครอบครัวโดยเฉพาะ	งานอนามัยแม่และเด็ก	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		
รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน	ในโอกาสนี้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรศูนย์อนามัยที่		
4	จังหวัดราชบุรีทุกท่าน

โครงการบริการวิชาการ	“ศึกษาดูงานในศูนย์อนามัยที่	4	จังหวัดราชบุรี”
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง	และคณะผู้บริหารสถาบัน

วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 นำการแสดงจากนักศึกษา	 สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์	

(ดนตรี)	เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	เทิดไท้องค์ราชันย์	ระหว่างวันท่ี	12-13	กุมภาพันธ์

2555	ณ	หอประชุมพิฆเนศวรและลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร	20	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในวโรกาสที่ทรงมี

พระชนมายุครบ	84	พรรษา	

ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม		เทิดไท้องค์ราชันย์

	 ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ	จังหวัดเพชรบุรี	และคณะ	เข้าร่วมประชุม
สัมมนาเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ	ประจำ
ปี	2555	ระหว่างวันที่	4-8	กุมภาพันธ์	2555	ณ	โรงแรมเทวราช	อำเภอเมือง	จังหวัดน่าน	
และท่ีโรงแรมเพชรงาม	จังหวัดเชียงใหม่	เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน
อนุรักษ์ฯ	ท้ัง	5	ภาค	ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	รวมท้ังได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
แนวความคิดการแก้ไขอุปสรรคปัญหา	และริเร่ิมความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานระหว่าง
เครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นร่วมกัน

	 ผศ.ดร.เพ็ญศรี	เปลี่ยนขำ	จัดโครงการด้านบริการวิชาการ	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรม	เพ่ือสังคมสุขภาวะ	(รุ่นท่ี	1)	ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.
เขตอำเภอเมือง	ระหว่างวันที่	8-9	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์	โดยมีอธิการบดี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร	คือ	อาจารย์
ชยา	เครื่องทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านลาด	มีประธานรุ่นและคณะ
กรรมการที่จะสร้างความร่วมมือ	สานต่อในงานนวัตกรรมสุขภาพภายหลังการอบรมให้เกิดรูปธรรมที่
ขัดเจน	ทำให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะ	บุคลากรสาธารณสุข	และ	อสม.	มี
ความรู้ทางด้านนวัตกรรมสุขภาพ	ซึ่งสามารถนำไปดำเนินงานให้ครอบคลุมงานสาธารณสุขทุกด้าน
เป็นนิมิตรหมายที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	ทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงและเกิดความร่วมมือของชุมชนที่ดีต่อไป

	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการสัมมนา
แลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้	จากการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ		84		พรรษา			ในวันที่	14		กุมภาพันธ์		2555	ณ	ห้องประชุมภูมิทรรศนา
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณพนิดา	ฐปนางกูร	และคณะ
จากสถาบันคลังสมองของชาติ	เป็นวิทยากร		การสัมมนาในครั้งนี้	เพื่อเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	และเป็นไปตามตามเกณฑ์การ
	ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ	สกอ.

ร่วมประชุมสัมมนา

โครงการบริการวิชาการ

สัมมนาแลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้



 

รับเชิญเป็นวิทยากร
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	 ผศ.รพีพรรณ	 เทียมเดช	พร้อมด้วยนักศึกษาจีน	สาขาวิชาภาษาไทย	ห้อง	5343001		
และห้อง	5200017	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัด
สัมมนาเร่ือง	การสร้างสรรค์สารคดี	เม่ือวันพุธท่ี	15	กุมภาพันธ์	2555	วิทยากรโดย	คุณนิพัทธ์พร
เพ็งแก้ว	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนา
	 การจัดสัมมนาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบของการจัดสัมมนา
จริง	เรียนรู้เร่ืองของการสร้างสรรค์สารคดี	มีความรู้ในการเขียนสารคดีเพ่ิมมากข้ึน	มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา	จำนวน	50	คน

	 กองพัฒนานักศึกษา	ร่วมกับศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง	จัดการอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา	เม่ือวันท่ี	4	มีนาคม	2555	ณ	ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง
ประจวบคีรีขันธ์	(วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์)	โดยเป็นการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา	เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่และนำความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา	ในรูปแบบวงจร	PDCA	ไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	อย่างน้อย	5	ด้าน
ได้แก่	ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	ด้าน
บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม	ด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม	และด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

	 ตามที่บริษัท	สยามแมคโคร	จำกัด	(มหาชน)	และคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกันจัดกิจกรรมแม็คโคร	และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก

ท้องถิ่น	ปี	2554	โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม	60	คน	กิจกรรมจัดให้มีการอบรม

ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกท้องถ่ิน	การประกวดแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหาร

จัดการร้านค้าปลีกท้องถิ่น	ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้รับทุนการศึกษาพิเศษ	จำนวน	

10,000	บาท	 ได้แก่	 นายพิชิต	พูลสวัสดิ์	 	 นางสาวปิยพัชร์	 บัวเรือง	นางสาวเปมิการ์	 เสฐนิช			

และนางสาวนิตยา	เลียบวัน	นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	ได้รับรางวัลจาก	บ.แม็คโคร	จำกัด(มหาชน)

สัมมนาการสร้างสรรค์สารคดี

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

	 อาจารย์ชนาธิป	บุบผามาศ	และอาจารย์อัญชนา	เถาว์ชาลี	อาจารย์ประจำสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับเชิญจากสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต	2	เป็นวิทยากรให้ความรู้	เพิ่มพูนประสบการณ์ให้

แก่ครูปฐมวัย	อีกทั้งช่วยเติมเต็มงานวิจัยให้แก่ครูปฐมวัยที่นำเสนอในงาน	เมื่อวันที่	24

กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)	อำเภอท่ายาง	จังหวัด

เพชรบุรี
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	 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ศึกษาดูงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	สหกิจศึกษา	และประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน		ณ	คณะการจัดการและการท่องเที่ยว		มหาวิทยาลัยบูรพา		ในการศึกษา

ดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้	ประสบการณ์และความประทับใจ

ศึกษาดูงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

“ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู”

	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	หลักสูตรท่ี	1	“ศาสตร์และศิลป์

แห่งความเป็นครู”	รุ่นที่	2	ระหว่างวันที่	26-28	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	3		

มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีระชัย	คอนจอหอ	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน	รายงานว่า	ในการดำเนินโครงการได้อบรมหลักสูตร	1	รุ่นที่	1	ไปแล้วเมื่อวันที่	

11-13	ตุลาคม	2554	และการจัดครั้งนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่	2	โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากทุก

สำนักและคณะ	จำนวน	70	คน	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย		มีความรู้ความสามารถ		มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน		

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ		มีจิตวิญญาณของความเป็นครู	และพร้อมที่จะพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวเปิดงานและเตรียมการด้านการรองรับด้าน

วิชาชีพครูและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	หลังจากนั้นเป็นการให้ความรู้ในด้านต่างๆ	ให้แก่อาจารย์

ระดับอุดมศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย	วัฒนธรรมของการเป็นอาจารย์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	เทคนิคการสร้างคุณลักษณะของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	บทบาทของอาจารย์ในการบูรณาการ	การเขียนผลงาน	การวิจัยและบริการวิชาการ	เทคนิคการวัดผลและ

ประเมินผลระดับอุดมศึกษา	และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์	การประเมินภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย

	 จากการอบรม	จำนวน	3	วัน	อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ	มีการประเมินก่อน	–	หลัง	การอบรม	มีการวัดผลและวัดแววความ

เป็นครู	และอื่นๆ	ดังนี้

	 1.	อาจารย์ที่มีตรงต่อเวลา	มากที่สุด	ได้แก่

	 	 -	อาจารย์ศรินรัตน์	ฉัตรธีระนันท์

	 	 -	อาจารย์นวรัตน์	ประทุมตา

	 2.	อาจารย์ที่แต่งกายเหมาะสม	มากที่สุด	ได้แก่

	 	 -	อาจารย์	ดร.อุทัย	เสริมศรี

	 	 -	อาจารย์สุกัญชลิกา	บุญมาธรรม

	 3.	อาจารย์ที่มีผลทำคะแนนการวัดแววความเป็นครู	มากที่สุด	ได้แก่

	 	 -	อาจารย์ปณิธ	แก้วสวัสดิ์

	 	 -	อาจารย์ชนิดร์นาถ	วิเชียรประดิษฐ์

	 หลังจากการอบรมหลักสูตรที่	1	แล้ว	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จะดำเนินการอบรมหลักสูตรที่	2	ต่อไป	ในโอกาสนี้ขอ

ขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน		และทุกหน่วยงาน	ที่ให้ความอนุเคราะห์จนการดำเนินงานสำเร็จด้วยดี
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	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับ

ปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(Thai

Qualification	Framework	for	Hight	Education	:	TQF)”	โดยมีนางมยุรี	สิงห์ไข่มุก

นายอธิพงศ์	ครูสอนดี	และนางสาวทัศนียา	กันกำไร	วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแห่งชาติให้เกียรเข้าร่วมประชุม	เม่ือวันเสาร์ท่ี	24	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุม		

612	อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีอาจารย์

และผู้สนใจเข้าร่วม	จำนวน	60	คน

	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษท่ีเน้นเน้ือหาประชาคมอาเซียน

โดยมีส่วนร่วมของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติเปิดงาน	เมื่อวันที่	29-30	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์ภาษา	ชั้น	3	โดยแบ่งหัวข้อการ

บรรยายพิเศษดังนี้	“การศึกษา	กลไกแห่งการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม		“ภาษาอังกฤษ	

ภาษาในการทำงานในประชาคมอาเซียน”	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทัศน์	 นาคจั่น	 	 “การบูรณาการสาระภาษาอังกฤษสู่สาระอาเซียน”	

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปัญญา	ทองนิล	และอาจารย์	ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ	เทียมเดช	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำทีมพนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการร่วมกันจัด	

วัน	 Big	 Cleaning	 Day	 ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการ	 ในระหว่างวันที่	 20	 –	 21	 มีนาคม	

ที่ผ่านมา

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ

Big		Cleaning		Day

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ขอเชิญผู้แทน	พร้อมด้วยอาจารย์	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษา	
และนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา		

เข้าร่วมฟังสัมมนาสหกิจศึกษา	ในวันที่	20	เมษายน	2555	ระหว่างเวลา	08.30	–	16.30	น.
ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมสัมมนาได้ที่	นายอิทธิกร	ชำนาญอักษร	หมายเลขโทรศัพท์	08-6157-2049

เชิญสัมมนาสหกิจศึกษา
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รับสมัครพนักงาน

	 บริษัท	แมกซ์		เซฟวิ่งส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	บรัษัทผู้บุกเบิกด้าน
การพัฒนาระบบโปรแกรมบนเครือข่าย	Internet	ในยุคแรกของประเทศไทย
ต้องการรับสมัครพนักงาน	จำนวนมาก	ดังนี้
 1.พนักงานเขียนโปรแกรม	(Programmer)	(10	ตำแหน่ง)
	 รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมของระบบงานต่างๆ	ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่	ผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติ		ดังนี้
	 -	จบปริญญาตรี		สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	ขึ้นไป
	 -	สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา	XML,	HTML,	Net,	Java,		PHP,		ASP,		VB,		C#	ได้
	 -	มีความสามารถในการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ทำงานกับฐานข้อมูล	SQL		Server,	Oracle	และ/หรือ	MySQL
	 -	มี	Logic	ในการเขียนโปรแกรมที่ดีและทำงานอย่างเป็นระบบ
	 -	มีความอดทน		ตรงต่อเวลา		รับผิดขอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานเป็นทีม
	 2.	พนักงานสนับสนุนการใช้งานระบบโปรแกรม	(2	ตำแหน่ง)
	 รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูลความต้องการ	ประสานงานกับ	Programmer	ผู้ใช้งาน	และสนับสนุน	ช่วยเหลือ	ให้การฝึกอบรม
และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมแก่ผู้ใช้งานท้ังท่ีมีสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ	ดังน้ี
	 -	จบปริญญาตรี		สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,		หรือ		สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 -	มีทักษะในการใช้โปรแกรม	Web	–	based	หรือโปรแกรมที่ใช้งานผ่าน	web		Browser	
	 -	มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา		การสื่อสาร	และนำเสนอ		หรือ		จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี
	 -	มีบุคลิกดี		มนุษยสัมพันธ์และสามารถเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมผู้ใช้งานได้
	 -	สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้		หรือไปประจำหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบงานได้
	 -	มีความอดทน		รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานเป็นทีม
	 3.	พนักงานขายบริการ	Online	(2	ตำแหน่ง)
	 รับผิดชอบในการขายและให้บริการ	ด้านการจดทะเบียนชื่อโดเมน		อีเมล์	ให้เช่าโฮสต์	e-Tourism	และระบบโปรแกรม	ผ่าน
เว็ปไซต์ต่างๆ	ของบริษัท		ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ		ดังนี้
	 -	จบปริญญาตรี		สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,	MIS,	IT	การขาย		หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 -	มีทักษะในการใช้โปรแกรมแบบ	Web	–	based	หรือโปรแกรมที่ใช้งานผ่าน	web		Browser
	 -	มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา		การสื่อสาร		และการเสนอขายสินค้าและบริการ
	 -	มีบุคลิกดี		มนุษยสัมพันธ์ดี		และมี	Service	Mind
	 -	มีความอดทน		รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานเป็นทีม
	 4.	พนักงานบัญชี	(1	ตำแหน่ง)
	 รับผิดชอบในการทำใบวางบิล	ใบเสร็จรับเงิน	ติดตามการชำระเงิน	บันทึกข้อมูลบัญชี	(รายรับ	–	รายจ่าย)	ผ่านโปรแกรมบัญชี
มาตรฐาน	จัดทำรายงานและเอกสารด้านการเงินและบัญชีเสนอผู้บริหาร	และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พนักงานบัญชีและผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตดำเนินการปิดบัญชีและตรวจสอบ	ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 -	จบ	ปวส.	หรือปริญญาตรี		สาขาบัญชี		การเงิน		บริหารธุรกิจ		หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 -	มีทักษะและความสามารถในการจัดทำข้อมูลและเอกสารด้านการเงินและบัญชี
	 -	สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีแบบ	Web	–	based	หรือโปรแกรมบัญชีที่ทำงานผ่าน	web		Browser	ได้
	 -	มีทักษะในการสื่อสาร		ติดตามและทวงถามเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการ
	 -	มีความรอบคอบ		และทำงานอย่างเป็นระบบและระเบียบ
	 -	มีความซื่อสัตย์		อดทน		รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานเป็นทีม
	 ผู้สนใจ	 ส่งใบสมัครงาน	 ประวัติ	 พร้อมหลักฐานด้านการศึกษาและภาพถ่าย	 ไปยังบริษัท	 ได้ท่ี	 E-mail:service@ecombot.com	
หรือ	sale@cryptbot.com	หรือกรอกใบสมัคร	Online	ได้โดยตรงท่ีเว็ปไซต์	www.maxcyber.com	หรือส่งโทรสารไปท่ี	02-196-2064-65
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	หมายเลข	02-196-2055-57	,	02-196-2060-63
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	 ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยมที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่างๆ	ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	ประกอบกับประเทศ
ต่างๆ	นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก	ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้	จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ	เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆ	กัน		ด้วยเหตุนี้	
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรืออาเซียน	จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี	พ.ศ.	2558
(ค.ศ.2015)	
													สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา
จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	รวมทั้งด้านการศึกษาด้วย	และที่สำคัญจะ
ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน	นักเรียน	นักศึกษา	ให้มีทักษะความสามารถท่ีจะเป็นพลเมืองอาเซียนรุ่นใหม่ท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่จะแข่งขันกับผู้อื่นได้	มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของอาเซียน	จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	โดย	เริ่มด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเป็นมา	วัตถุประสงค์	และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน

ความเป็นมาของอาเซียน
	 อาเซียน	หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(	Association	of	Southeast	Asia	Nations	หรือ	ASEAN	)	เป็นองค์กรที่ก่อ
ตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ	(	The	Bangkok	Declaration	)	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2510	โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง	5	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	
ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย
	 ในเวลาต่อมา	ได้มีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม	ได้แก่	บรูไนดารุสซาลาม	(เป็นสมาชิกเมื่อ	7	มกราคม	2527)	และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	
4	ประเทศ	คือ	กัมพูชา	(วันที่	30	เมษายน	2542),	ลาว		พม่า	(วันที่	23	กรกฎาคม	2540)	และเวียดนาม	(วันที่	28	กรกฎาคม	2538)	หรือเรียกสั้น	ๆ	
ว่า	กลุ่ม	CLMV	(Cambodia,	Laos,	Myanmar,	Vietnam)	ทำให้อาเซียนมีสมาชิก	ครบ	10	ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

“ASEAN	WAY”

โดย		ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 อาเซียน	ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ
และสังคม	ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง	และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	สังคม	
และวัฒนธรรม	และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้า
รุนแรงข้ึน	ทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างกันมากขึ้น
	 สัญลักษณ์ของอาเซียน	คือ	รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพ้ืนสีแดงล้อมรอบด้วย
วงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน	รวงข้าว	10	ต้น	หมายถึงประเทศสมาชิก	10	ประเทศ	
สีเหลือง	หมายถึง	ความเจริญรุ่งเรือง	สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ	และการมีพลวัต	
สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์	 และสีน้ำเงิน	 หมายถึง	 สันติภาพและความมั่นคง	
อย่างไรก็ตาม	อาเซียนก็ยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก	3	ประการ	ดังนี้
	 1.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
	 2.รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
	 3.ใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาค
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	 อาเซียนครบรอบ	40	ปี	ของการจัดตั้งในวันที่	8	สิงหาคม	2550	โดยมีคำขวัญที่ตั้งขึ้นจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม	2549	และใช้กันทั่วอาเซียนว่า	“One	ASEAN	at	the	heart	of	dynamic	Asia”	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของ
อาเซียน	ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆในภูมิภาค

นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน
	 นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน	จะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล	ระดับรัฐมนตรี	และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
การประชุมสุดยอด	(ASEAN	Summit)	หรือ	การประชุมของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นการประชุมระดับสูงสุด	เพ่ือกำหนดแนวนโยบายในภาพ
รวมและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว	โดยจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	แผนงานปฏิบัติการ	(Action	Plan)	แถลงการณ์ร่วม	(Join	Decla-
ration)	ความตกลง	(Agreement)	หรืออนุสัญญา	(Convention)	ส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีอาวุโสจะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
ทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะด้าน
 ด้านการเมืองและความม่ันคง	อาเซียนได้จัดทำปฏิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ	เสรีภาพและความ
เป็นกลาง	(Zone	of	peace,	Freedom	and	Neutrality	ZOPFAN)	ในปี	2514	การจัดทำสนธิสัญญาไมตรี	และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	(Treaty	of	Amity	and	Cooperation-TAC)	ในปี	2519	สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Treaty	on	the	Southeast	Asia	Nuclear	Weapon-Free	Zone-SEANWFZ)	ในปี	2538	และการริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมือง	และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค	(ASEAN	Regional	Forum-ARF)
 ด้านเศรษฐกิจ	อาเซียนได้ลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area-AFTA)	ในปี	2535	เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน	
เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น	 ลดต้นทุนการผลิตสินค้า	 และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 และได้ขยายความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม	 เพื่อให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ	และมีทิศทางชัดเจนโดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน	 (ASEAN	 Investment	Area-
AIA)	
	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	อาเซียนความร่วมมือเฉพาะด้าน	(Functional	Cooperation)	ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลาย
ด้าน	เพื่อให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงาน 
	 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงาน	และติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียน	ประกอบด้วย	สำนักเลขาธิการอาเซียน	(ASEAN	Sec-
retariat)	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก	โดยมีเลขาธิการอาเซียน	(Secretary-General	of	ASE-
AN)	เป็นหัวหน้าสำนักงานตำแหน่งคราวละ	5	ปี	และสำนักงานอาเซียนแห่งชาติ	หรือ	ASEAN	Nation	Secretariat		เป็นหน่วยงานระดับกรมใน
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน	มีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้น	และติดตามผลการดำเนินงานสำหรับประเทศ
ไทย	หน่วยงานรับผิดชอบคือ	กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	และคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน	(Committee	of	Permanent	
Representative-CPR)	

...	อ่านต่อฉบับหน้า
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โดย	คุณลุง	QA แนะนำระบบสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการทำงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

	 บางท่านอาจจะเคยสัมผัสกับระบบนี้มาบ้างแล้ว	วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ	“ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์”	นี้ว่าจะ

นำไปใช้งานกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร	?

	 ระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์	ของมหาวิทยาลัย	เป็นระบบท่ีใช้สำหรับการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา	ผ่าน

การตรวจสอบผลการศึกษา	คือ	นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้	ถ้ายังไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ	ระบบนี้

เป็นระบบท่ีโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์	และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	โดยนักศึกษา

สามารถเข้าไปที่	http://mis.pbru.ac.th/register/index.jsp	

	 ระบบการประเมินอาจารย์ผู ้สอน

ออนไลน์	เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้

นักศึกษาทำการประเมินอาจารย์ผู ้สอนผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต	เพื่อจัดทำสถิติและนำผล

ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป

อีกทั้งเป็นระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานที่		6		ตัวบ่งชี้ที่		2.6	ของการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้วย

ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
มีประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร	?...
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	 -	อาจารย์ไม่มีทางใดท่ีจะรู้ได้เลยว่า	 นักศึกษา

แต่ละคนประเมินว่าอย่างไรบ้าง	 เน่ืองจากระบบการจัด

เก็บข้อมูลไม่ได้ออกแบบมาให้มีการเช่ือมโยงกันระหว่าง	

ผลการประเมินกับผู้ทำการประเมิน

	 -	เพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน	ในแต่ละรายวิชา	ซึ่งย่อมมีผลให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการ

สอน	และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไปมีคุณภาพมากขึ้น

อาจารย์จะทราบสิ่งที่ประเมินและเสนอแนะได้หรือไม่	?

ทำไมต้องประเมินการสอนทุกรายวิชา	?

	 สำหรับเรื่องราวของเจ้าระบบประเมินออนไลน์ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้	หากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลการประเมินจาก

ระบบการประเมินออนไลน์ไปวิเคราะห์	และปรับปรุง	การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างจริงจัง	จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ		ก้าวหน้าต่อไป

ขอขอบคุณ	:	http://mis.pbru.ac.th/register/index.jsp

http://www.pbru.ac.th/th/

นักพัฒนาระบบ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

ทุนการศึกษาประจำปี 2556 -2557

	 Elite	Study	In	Taiwan	Program	Office	(ESIT)	เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา	Southern	Sunshine	Scholarship	(SSS)	เป็น

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไต้หวัน	และ	30	มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไต้หวัน	 เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาและบุคลากรศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

ศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน	โดยผู้สมัครจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ	TOEFL	550	หรือเทียบเท่าหรือผลสอบภาษาจีน	Test	of	

Proficiency-Huayu	(TOP)	ระดับ	4	สำหรับโปรแกรมภาษาจีน

	 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	และสมัครทางออนไลน์	ได้ที่เว็บไซต์	www.esit.org.tw	หรือ	www.esit.org/te/south1.php						

เปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม	สำหรับ	Fall	Semester	และรับสมัครในเดือนตุลาคม	สำหรับ	Spring	Semester	หากต้องการสอบถามรายละเอียด	

ติดต่อ	Wan-Lee	Cheng	(Leader	of	ESIT)	โทรศัพท์	+886-3-265-1291-4	โทรสาร	+886-3-265-1297	และอีเมล์	info@esit.org.tw

	 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า	ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ	(SEAMEO

SEARCA)	ประเทศฟิลิปปินส์จะให้ทุนการศึกษาประจำปี	2556	-2557	ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ให้แก่ประเทศไทย	ซึ่งเน้นสาขาการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ	โดยขอให้เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อม

เอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์	SEAMEO	SEARCA	ภายในวันที่	30	กรกฎาคม	2555	ดังนี้

	 1.	ใบสมัครขอรับทุน	SEAMEO	SEARCA	(ให้ผู้สมัครจัดทำใบสมัคร	3	ชุด)

	 2.	ใบสมัครของมหาวิทยาลัย	(ผู้สมัครสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อโดยมีใบสมัครของมหาวิทยาลัยดังแนบ)

	 3.	Transcript	ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดีโดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง	

Transcript	ระดับปริญญาตรี	ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง	Transcript		ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

	 4.	หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

	 5.	หนังสืออนุญาตให้สมัครรับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

	 6.	ประวัติย่อของผู้สมัครรับทุน

	 7.	 เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์	 1	 ชุด	 (ภาษาอังกฤษ)	 ทั้งนี้	 หัวข้อวิจัยต้องสอดคล้องกับ	 SEARCA’s	

Ninth	Five-Year	Plan	(ดูรายละเอียดได้ที่	www.search.org)

	 8.	รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทางจำนวน	2	รูป)

	 9.	ใบรับรองแพทย์	(ภาษาอังกฤษ)

	 10.	คะแนน	TOEFL	(550	คะแนน)	หรือคะแนน	IELTS	(6.0)	หรือเทียบเท่า	1	ชุด

	 ผู้สมัครรับทุนทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน	35	ปี

	 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.searca.org

	 ในการนี้	มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครรับทุนดังกล่าวโดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการ

สมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ภายในวันที่	25	พฤษภาคม	2555	(โทรศัพท์		02	281	6370	ต่อ	

108	โทรสาร	02	28	0953)	เพื่อการพิจารณาคัดเลือกก่อนนำส่งไปยังศูนย์	SEAMEO	SEARCA	และศูนย์ฯ	จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนอีกครั้งหนึ่ง	

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัครถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาโดยปริยาย
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ชื่อเรื่อง	:	ทำอาชีพอิสระอย่างไรให้รวย	มีเงินเป็นล้าน
ผู้แต่ง	:		ภาสกร	แก้วอนันต์
ครั้งที่พิมพ์	:	-
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	พลอยใส
ปีที่พิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	331.7	เภทหนังสือทั่วไป	ชั้น	3
	 หนังสือทำอาชีพอิสระอย่างไรให้รวย	มีเงินเป็นล้านเล่มน้ีได้รวมความหลากหลายอาชีพอิสระ

ที่น่าสนใจมาก	พร้อมทั้งวิธีคิด	การนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จ	ที่สำคัญอาชีพอิสระเหล่านี้ทำได้จริงและ

รวยจริง	ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับการเป็นเจ้านายตัวเองและร่ำรวยจากอาชีพอิสระ

ชื่อเรื่อง	:	ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์	
ผู้แต่ง	:	เทิดชาย	ช่วยบำรุง
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1

สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์	:	2554

เลขเรียกหนังสือ	:	307.14	ท711ภ	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
	 ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์	โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	4	บท		

โดยบทท่ี	1	บทเรียนการพัฒนาท้องถ่ินของไทย	ซ่ึงเป็นบทท่ีกล่าวถึงความหมาย	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฏี

เกี่ยวกับการพัฒนา	รวมทั้งบทเรียนการพัฒนาของไทยที่มา	บทที่	2	ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย	เป็น

ชื่อเรื่อง	:	เปรม	ปราณ	ปัญจาบ	
ผู้แต่ง	:		อภิรัฐ	คำวัง
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำนักพิมพ์	:	นครปฐม	:	ศูนย์ภารตะศึกษา	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	915.45	อ261ป	หนังสือทั่วไป	ชั้น	5
	 เนื้อหากล่าวถึง	 ศูนย์ภารตะ	 (อินเดียศึกษา)	 มีภารกิจหนึ่งคือการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความ

รู้และนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรอินเดียศึกษา	 (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		

สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา	วิชาเอกอินเดียศึกษา)	และเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ

แ ผ ง ห นั ง สื อ

บทท่ีให้ความรู้เก่ียวกับคำว่า	“ภูมิปัญญา”	และ	“ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”	นอกจากน้ันยังได้เช่ือมโยงให้เห็นถึงแนวทางท่ีจะใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ินในแง่มุมต่างๆ	อย่างน่าสนใจ	บทท่ี	3	การยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงสร้างสรรค์	บทท่ี	3	น้ี

จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจคำว่า	“เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”	และเข้าใจในการยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงสร้างสรรค์	บทท่ี	4

กรณีศึกษาการยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายผู้เขียนได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง	ๆ	

										หนังสือนี้	..	อ่านแล้วได้อะไร	??	อ่านแล้วจะเข้าใจว่า	“ภูมิปัญญาของไทยมีคุณค่าอย่างยิ่งและสามารถช่วยให้ประเทศไทยพลิกฟื้น

จากสภาพที่กำลังจะล่มสลายสู่ประเทศที่มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
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โดย  คน...เบื้องหลัง

 สวัสดี ชาวเจ๊าะแจ๊ะทุกท่าน เปิดดอนขังใหญ่มาไม่ต้องรีบเร่งเปิดคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะ
ก่อนนะ เด๋วจะโด่งดังไปทั่วทุกสารทิศ ต้อนรับคุณผู้อ่านด้วยมงคลที่ 9 มีวินัยที่ดี (มงคลชีวิต 38 
ประการ)  เพราะในสังคมหากเราไม่มีวินัย  ไม่เคารพ กฎกติกา  มารยาท ก็คงจะอยู่ร่วมกันได้ยาก  
ความจริงก็คือความจริง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  หากหลีกหนีหรือไม่ยอมรับ  มันก็จะส่งผลต่อวิบาก
กรรมที่จะติดตัวของเราตลอดไป .... กำลังซึ้งในรสพระธรรม 
 ชว่งเทศกาลสงกรานต์หยุดยาว เลยเข้าวัดฟังธรรม อุทิศสว่นกศุลให้เจ้ากรรมนายเวร  
เพ่ือชวีติท่ีสดใส (สาธุ)...ก่อนท่ีจะเริม่เรือ่งต้องขอชีแ้จงถึงคุณผู้อ่านท่ีอยากทราบเหลือเก้ิน น น น
ว่าใครนะเป็นผู้เขยีนคอลัมน์น้ี กองบรรณาธิการขอแจ้งว่ามีผู้เขยีนหลายคน หมุนเปล่ียนเวียนวน
กันไป หลายเรือ่งหลายขา่ว ก็สง่มาจากนักขา่วในทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะ แต่มิสามารถเปิดเผยข้อมูล
ได้แต่อย่างใด .. เด๋วผู้เขียนจะโดนระเบิดบ้านก่อนใคร... และที่สำคัญทีมงานกองบรรณาธิการ
ต้องขออภัยถ้าหากข้อความในคอลัมน์น้ี ทำให้ผู้ ใดไม่พอใจ มิได้มีเจตนาหม่ินเกียรติของใคร ทาง
คอลัมน์ก็เขียนในมุมกว้างๆ มิได้เจาะจงผู้ ใด แต่เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจของท่านผู้อ่าน  
กองบรรณาธิการขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย .....
 มาเริม่ขา่วแรก ควันหลงกับเทศกาลสงกรานต์ท่ีทุกคนมีโปรแกรมไปพกัผอ่นหย่อนใจ
กับครอบครัว กับคนรัก ในวันหยุดยาว คงจะลืมงานไปเลย ถือว่าไปซาร์ตแบตเตอรี่กันก่อน
แล้วค่อย Speed ต่อไป เพื่อหน้าที่ เพื่ออนาคตที่สดใส แต่น่าอิจฉาอ่ะดิ คุณพี่สงกรานต์และ
ทีมงาน แอบไปเท่ียวท่ี ไหนมา ไม่บอกทีมงานบ้างเลย จะได้ตามไปเก็บภาพมาฝากเพ่ือเช็คเรทต้ิง
ในเฟส... ให้สนั่นเลย แต่คงไม่เป็นไร ติดตามผ่านทาง facebook ก็ได้ เพราะพี่แก UP 
ไวเวอร์...
 ช่วงน้ี มหาวิทยาลัยของเราเงียบเหงามาก จนสะพรึง แต่ทำไม กองพัฒนานักศึกษา
คนแน่นได้ทุกวัน เจ๊าะแจ๊ะก็สงสัย จนต้องให้ทีมงานซ้อเจ็ดไปติดตามข่าวมาให้ ก็ได้ฟังชัดกัน
ทั่วว่า ก็น้องๆ เขามาดำเนินเรื่อง กยศ. ทั้งนักศึกษาใหม่นักศึกษาเก่า กองพัฒฯ เกือบจะพัง  
และอีกหนึ่งสิ่ง นักศึกษามาติดต่อขอแก้คะแนนความประพฤติกันสิ ประชากรเลยมีมาก....
 เพ่ือความต่อเน่ือง นักศึกษาของเราก็มีจติอาสาไม่น้อย ขนาดปิดเทอมยังอุตส่าห์ นำกาย
มาช่วยพัฒนาวัด เพื่อฝึกการมจีิตอาสา ตั้ง 4 วัดเลย มีวัดเพรียง วัดห้วยเสือ วัดลาดโพธิ์ และ
วัดสำมะโรง ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ ่านมา ขอเดชะบุญได้รับกันถ้วน
หน้า...... ข่าวฮอตยิ่งไปกว่านั้น ควันหลงงานพระนครคีรี สายข่าวสกายนิวส์ รายงานมาว่า
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หายกันเกือบทุกวัน แบบว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอย เจ๊าะแจ๊ะขอฝาก
เตือนผู้ที่มีรถด้วยนะจ๊ะ ยิ่งเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัย ดูให้ดี ล็อคคอ ล็อคล้อ ระบบป้องกัน
เพราะอินเทรนด์กับเขาเหมือนกันเร่ืองรถหาย รักษาสมบัติกันให้ด ีก่อนท่ีจะต้องเสียเงิน เสียน้ำตา
เพราะไม่มี ใครช่วยเราได้ นอกจากตัวเรา ขนาดคุณพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุ่มสุดตัว ยังจับแก๊งค์
คนร้ายไม่ได้เลย   สู้ ๆ  ต่อไปนะ  เจ๊าะแจ๊ะเป็นกำลังใจและเป็นห่วงทุกคนเสมอ  ฉบับน้ีขอตัวก่อน  
ฉบับหน้ากลับมา สะพรึงกันใหม่ ...

มงคลที่ 9 มีวินัยที่ดี

อันวินัย นำระเบียบ สู่เรียบร้อย

คนใหญ่น้อย เปรมปรีดิ์ ดีนักหนา

วินัยสร้าง กระจ่างข้อ ก่อศรัทธา

เพราะรักษา กติกา พาร่วมมือ

ไม่พูดเท็จ พูดสอดเสียด และพูดมาก

ละความยาก สร้างวิบาก ฝากยึดถือ

คนหมู่มาก มักถางถาก ปากข่าวลือ

ต้องสัตย์ซื่อ ถือวินัย ใช้ร่วมกัน
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	 จากสถานการณ์หมอกควันพิษ	จากไฟป่าที่กำลังเป็นปัญหาแก่จังหวัดทางภาคเหนือในขณะนี้

ซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะด้านสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	และนอกจากนี้

ยังมีผลทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามถูกบดบังไป	ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านที่อยู่ในภาคเหนือด้วย

นะครับ

	 เน่ืองจากเม่ือต้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศบนดอย	(อีกแล้ว)	จึงนำ

มามาเล่าให้ฟังกัน	>>>	ดอยอ่างขาง	ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่งอน	อำเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อผู้เขียน

ไปถึงที่พักบนดอยก็เกือบจะ	5	โมงเย็นแล้ว	

	 หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยจึงเป็นการเดินถ่ายรูปเรียกน้ำย่อยก่อนอาหารค่ำ	บริเวณที่พัก

น้ันเหมือนอยู่กลางหุบเขา	มองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาล้อมรอบ	(รู้สึกเหมือนเป็นพระเอกหนังเร่ือง	ส่ีหัวใจ

แห่งขุนเขาเลย)	ผู้เขียนสังเกตเห็นลักษณะต้นไม้จะเป็นไม้ท่ีชอบอุณหภูมิต่ำ	และต้นไม้ท่ีชอบท่ีสูงห่างจาก

ระดับน้ำทะเลเยอะๆ	 เช่น	 สนสามใบ	 จะพบในพื้นที่ๆ	 สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ	 1,000	 -	 1,600	

เมตร	ท่ีเรียกว่า	สนสามใบ	เพราะใบมีลักษณะเป็นใบเด่ียวออกติดเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3	ใบ	เป็นต้น	อุณหภูมิ

ที่ดอยอ่างขางจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว	 ยิ่งดึก	 อุณหภูมิก็จะยิ่งลดลง	 ในวันที่ผู้เขียนไป	 อุณหภูมิ	 เมื่อเวลา	

23.00	น.	จะอยู่ที่ประมาณ	14	–	18	°C	

	 ณ	เวลา	04.30	น.	อุณหภูมิประมาณ	6-11	°C	ทุกคนพ่นไอกันสนุกไปเลยทีเดียว	ผู้เขียนเตรียม

ตัวเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิว	โดยใช้เวลาเดินทางจากที่พักประมาณ	10-15	นาที	ที่บริเวณ

จุดชมวิวจะมีร้านสำหรับนั่งดื่มน้ำชา	กาแฟ	มีลักษณะคล้ายโรงเตี้ยมในภาพยนตร์จีนกำลังภายในสมัย

ก่อน	หลังจากชมพระอาทิตย์แล้วจึงเดินทางกลับไปรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ	กัน	เพื่อสะสมพลังงาน

เอาไว้สำหรับเดินถ่ายรูปในโครงการเกษตรหลวงอ่างข่าง	เมื่อเข้าในโครงการ	จะมีจุดท่องเที่ยวอยู่หลาย

จุดให้เข้าชม	ผู้เขียนเข้าชมหมดทุกจุดเพราะไม่อยากพลาดรูปดอกไม้สวยๆ	แต่น่าเสียดายที่ดอกซากุระ

ในโครงการร่วงหมดซะก่อนที่ผู้เขียนจะไปถึง	แต่ดอกไม้อื่นๆ	ที่บานสะพรั่ง	ก็สวยไม่แพ้กันนะ	บางชนิด

ก็ไม่รู้จัก	บางชนิดก็ผ่านตามาบ้างแล้วในสมัยเรียน

	 ถ้าต้องการที่จะ	Check	In…	และชมความสวยงามก็เชิญได้ที่ดอยอ่างขาง	เพราะผู้เขียนไม่

สามารถที่จะบรรยากาศความสวยงามออกมาได้หมด	แต่ต้องรอให้หมอกควันพิษหมดซะก่อนนะครับ		

แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ		^_^

Check In ...
ไปมาแล้วจึงบอกต่อ ...



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

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	23	มีนาคม	2555	ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย	รศ.ดร.นิตยา	ประพฤติกิจ

พร้อมด้วยอาจารย์ชนาธิป	บุบผามาศ	และอาจารย์อัญชนา	เถาว์ชาลี	นำนักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	รุ ่นที่	9	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ไปศึกษาดูงาน	ณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ	ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับปฐมวัย	จนถึงระดับมัธยมศึกษา	มีผู้อำนวยการโรงเรียน

คือ	อาจารย์สุนิสา	ชื่นเจริญสุข	(อาจารย์โม)	ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง	โดยท่านได้บรรยาย	แนะนำ

โรงเรียน	ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา	หลักการของโรงเรียน	การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	และนำชมห้องเรียน	รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ภายในบริเวณโรงเรียน

	 โรงเรียนรุ่งอรุณ	ตั้งอยู่เลขที่	9/9	หมู่ที ่	5	ถนนพระราม	2	ซอย	33	แขวงท่าข้าม	เขต

บางขุนเทียน	กรุงเทพ	10150	มีเน้ือท่ี	50	ไร่	เปิดทำการสอนท้ังระดับอนุบาล	ประถม	มัธยม	ปริญญาตรี

และปริญญาโท	แต่คณะของเราเน้นการดูงานเฉพาะระดับอนุบาลเท่านั้น	เมื่อเราเดินทางมาถึงบริเวณ

โรงเรียนจึงรู้ว่าแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ	เพราะมีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ	มีต้นไม้ใหญ่ร่มร่ืน	มีเสียงนกร้อง

พ้ืนท่ีมีหญ้าปลูกบ้าง	มีทรายสำหรับให้เด็กได้เดินสัมผัสกับพ้ืนดินโดยท่ัว	มีเคร่ืองเล่นขนาดใหญ่ใต้ร่มไม้

แต่มีแสงแดดส่องบ้างเล็กน้อย	เด็กที่นี่แต่งตัวอิสระทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเสรีและไม่เป็น

อุปสรรคต่อการทำกิจกรรม	เด็กๆ	จะได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น	ทำกิจกรรมอย่าง

นักศึกษาปริญญาโทการศึกษาปฐมวัย		ศึกษาดูงาน

สม่ำเสมอ	จนก่อเกิดเป็นนิสัยที่ดี	งานที่เด็กทำจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้	เช่น	การถักทอไหมพรม	ปักผ้าแล้วนำมาใช้เป็นผ้ารองจาน

ของตนเอง	เป็นต้น	มีการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติสบายๆ	เด็กๆ	ที่นี่ทุกระดับจะใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

โดยโรงเรียนรับขยะต่างๆ	 จากนักเรียน	 แบ่งแยกขยะเองและขยะเปียกจะใช้ทำน้ำจุลินทรีย์	 แล้วนำไปรดผักที่นักเรียนช่วยกันปลูก	

เรียกว่า	ครบวงจรที่นี่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ	ต้นแบบของโรงเรียนที่ช่วยสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่สังคมไทย

 ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ	และคณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณทุกท่าน		มา	ณ	โอกาสนี้


