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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
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	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการสัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง	เมื่อวันศุกร์ที่	20	เมษายน	2555	เวลา	08.30	-16.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคาร
วิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กล่าว
รายงาน	“ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง	ขอขอบพระคุณท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ
มาเป็นประธานการเปิดการสัมมนาในวันนี้
	 การจัดการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง		
	 2.	เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
	 3.	เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
	 4.	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน	ณ	สถานประกอบ
การนั้นๆ
	 5.	เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์	นักศึกษา	และสถานประกอบการในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
	 ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้ประกอบการ	จำนวน	300	คน	และได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.ธนวด	ี
บุญลือ	ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง	รศ.ดร.นพ	กำจร	ตติยกวี	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ศิวัฒ	ไทยอุดม	กรรมการสมาคมหสกิจศึกษาไทยและคุณอธิพงษ์	อิสสะอาด	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท	เอ็นโอเค	พรีซิชั่น	คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย)	จำกัดและผู้แทนสถาบันเครือข่ายฯ(ผู้บริหาร/อาจารย์)	มาเป็นวิทยากร
	 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้	จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น	ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา/อาจารย์และองค์กร	ผู้ใช้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน	มีหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีพัฒนา
ข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน	มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	อาจารย์	นักศึกษา
และสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง
	 ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา	กล่าวว่า	“ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่างในครั้งนี้
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่	มีรากฐานมั่นคงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2469		มีปรัชญาที่ยึดมั่นในแนวทางของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประชาชน	เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นคลังปัญญาท้องถิ่นและมีความมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมมานานโดยผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปริญญาตรี	 ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจ	ภาคภูมิใจ	และมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ	เป็นคนดีมีคุณธรรม	มีน้ำใจ	เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
	 ในการจัดสัมมนาวันน้ี	เป็นโอกาสอันดีท่ีเป็นศูนย์กลางในการเสริมความรู้และสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอน
ล่าง	วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทุกท่านในเรื่องของสหกิจศึกษาและแนวทางการ
จัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ	สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม	ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถือเป็น
ภารกิจความรับผิดชอบที่สำคัญมาก

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ผศ.รพีพรรณ	เทียมเดช
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
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	 เม่ือวันท่ี	3	เมษายน	ท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดให้

มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่	ณ	ห้องประชุม

สภามหาวิทยาลัย	ซึ่งประกอบด้วย	พลเอกสุรินทร์	พิกุลทอง	ประธานคณะ

กรรมการและรองประธานคณะกรรมการ	2	คน	คือ	นายปริญญา	อุดมทรัพย์

และดร.โฉมยง	โต๊ะทอง	รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งประกอบด้วย

นายนคร	ตังคะพิภพ	นางประโยชน์	สุนทรวาทะ	นายชิน	ขำเพชร	นายชวลิต	

จงเจริญชัยกุล	ดร.ไพบูลย์	เกตุแก้ว	นายธีรศักดิ์	พานิชวิทย์	นางจินดา	

กาญจน์กีรติ	นายชัยยะ	อังกินันท์	นายรุ่งโรจน์	สีเหลืองสวัสดิ์	นายสัณฐาน	

ถิระมนัส	ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ	ได้แก่	นายกรันต์	สุทธารมย์	และ

นายสุริยา	มนตรีภักด์ิ	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดดังกล่าวจะมีบทบาทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา	26

กล่าวโดยสรุปคือการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ	เสนอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

รวมทั้งสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	และ

สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน	คณะ

กรรมการแต่ละชุดจะมีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ	3	ปี	ซ่ึงแต่ละสมัยก็ได้

มุ่งสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ตามบทบาทและหน้าที่และสะสมเงินทุน

ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

	 การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปงานสำคัญที่คณะกรรมการชุด

เดิมได้จัดทำขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา	มีโครงการเด่นๆ	หลาย

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและต่อสาธารณชน	สมควรได้เผยแพร่

ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความเสียสละ	และความวิริยะอุตสาหะของคณะ

กรรมการชุดที่ผ่านมา	ซึ่งพอจะยกเป็นตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้	

	 1)	การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย	เช่น	จัดสร้างซุ้มถวาย

หลวงพ่อเกตุน้อยเพ่ือเป็นท่ีเคารพ	สักการะแก่นักศึกษา	คณาจารย์และผู้เก่ียว

ข้อง	เป็นเงิน	200,000	บาท	และสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียน	200,000	บาท

	 2)	การสร้างส่ือส่ิงพิมพ์	“50	ปีในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี”	จำนวน

5	เรื่อง	โดยได้ทำการมอบให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี	และ

ประจวบคิรีขันธ์	 ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือน่าอ่าน

ของสถานีไทยพีบีเอส	ออกอากาศเมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2555	

	 3)	โครงการจัดระบบหอพักนักศึกษา	ที่ให้ข้อเสนอแนะแก่มหา

วิทยาลัยและนำไปสู่การจัดสร้างหอพักระดับมาตรฐาน		

	 4)	โครงการทำงานดีมีรายได้	ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานนอก

เวลาเรียน		

	 5)	 โครงการแรลลี่จักรยานเพื่อทุนการศึกษาและเพื่อการส่งเสริม

การท่องเที่ยว	และการประหยัดพลังงาน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่

	 6)	โครงการแต่งกายดีเป็นศักดิ์ศรีสถาบัน	โดยการจัดสรรทุนการ

ศึกษาแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก	

	 7)	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	

	 8)	การจัดให้ความรู้ท่ีเหมาะสมแก่นักศึกษา	5	คร้ัง	เช่น	การเตรียม

ตนสู่ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	การทำงาน	และ

การทำวิจัยกับสถานประกอบการ		

	 9)	การรณรงค์หาทุนเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา	ซ่ึงปัจจุบัน

ได้มีกองทุนที่จะมีมูลค่าครบ	120,000	บาท	1	กองทุนในวันที่	30	มิถุนายน	

และได้มอบทุนการศึกษา	ปี	2554	จำนวน	10	ทุนๆ	ละ	10,000	บาท	

	 10)	โครงการสร้างชุมชนโป่งสลอดเข้มแข็ง	

	 11)	สนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวเมืองเพชรผ่านสื่อท้องถิ่น	

	 12)	โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอก	ซึ่งปัจจุบันได้รับ

งบประมาณจากบริษัทกุสซ่ิง	ประเทศเยอรมัน	เป็นเงิน	3,500,000	บาท	โดย

ให้เป็นทุนการวิจัยที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีกำลังดำเนินการ			

	 13)	โครงการความร่วมมือไตรภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	องค์กรพัฒนาชุมชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	เป็นต้น

	 วาระการดำรงตำแหน่งครั้งนี้	คณะกรรมการมีมติให้สนับสนุน

การดำเนินโครงการต่อเนื่องจากกรรมการชุดที่ผ่านมา	5	โครงการ	คือ	

	 1)	จัดทำหนังสือ	50	ปี	ในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 2)	สัมมนาสะท้อนแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

	 3)	การศึกษา	สำรวจ	วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานเพ่ือพัฒนา

ความเข้มแข็งชุมชน	ตามแนวทางความร่วมมือระหว่างไตรภาคี	

	 4)	การทำวิจัยร่วมกับ	บริษัทกุสซิ่ง		และองค์กรภายนอกอื่นๆ	

	 5)	การรณรงค์หาทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

	 นอกจากนั้นคณะกรรมการยังมีมติในการส่งเสริมกิจการของมหา

วิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

อาทิ	การเสริมสร้างสมรรถนะ	(competency-based)	แก่นักศึกษาเพ่ือเตรียม

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน	โดยเฉพาะ

พนักงานราชการให้มีโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียม	การพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรมของนักศึกษา	ในการน้ีประธานกรรมการได้หารือความเป็นไปได้ใน

การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความเหมาะสมตั้งแต่ต้น

จนสำเร็จการศึกษา	รวมท้ังหารือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของท้ังคณาจารย์

และนักศึกษา	และสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านด้วยวิธีการ

ต่างๆ	ซ่ึงคาดว่าจะพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือการสนับสนุน	ส่งเสริม	ตามบทบาท

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยได้ในโอกาสต่อไป
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สรุป	กิจกรรมสาขาวิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ตลอดปีการศึกษา	2554

	 ตลอดระยะเวลา	1	ปีที่ผ่านมา	นอกจากจะมีภาระงานสอน
ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลักท่ีสำคัญแล้ว	บุคลากรในสาขาวิชาเคมีทุกท่าน	ได้ทุ่มเท
กำลังกาย	กำลังใจในการสร้างผลงานและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเสริมสร้าง
การผลิตครูวิทยาศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	ให้มี
คุณภาพเป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่า	“วิทยาศาสตร์
เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีภาพรวมของ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินไปโดยสรุป	ดังนี้
 1) กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
	 ในปีการศึกษา	2554	สาขาวิชาเคมี	ได้มีการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ	ดังนี้
	 -	เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ให้แก่โรงเรียนรัตน์ราษฎร์บำรุง
จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	10	และ	13	กรกฏาคม	พ.ศ.	2554	
	 -	ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	ให้แก่	โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	24	กรกฏาคม	พ.ศ.	2554	
	 โครงการทั้ง	2	โครงการนี้สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้นเพื่อให้นัก
ศึกษาครูสาขาวิชาเคมีได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ	และ
เราพบว่านักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับโอกาสท่ีดีในการฝึกตนให้
เป็นผู้อนุเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม	และการพัฒนาวิชาชีพครู	และนอกจากนี้ยังจัดบริการทาง
วิชาการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในอำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรีอีก	1	โครงการ
ได้แก่
	 -	การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอน	และงาน
วิจัย	(ฟิสิกส์	เคมี	ชีวะฯ)	ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในอำเภอเมือง	จังหวัด
เพชรบุรี	เมื่อวันที่	10	-	11	มีนาคม	2555
	 โครงการอบรมวิชาการท่ีดำเนินไปน้ีเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของทั้งผู้เรียนและผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำความรู้
ทั้งทฤษฎี	และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปต่อยอดเพื่อผลิตองค์ความ
รู้ใหม่	และเป็นการสร้างครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีฐานความรู้ในการ
ถ่ายทอดที่ถูกต้อง	อันจะเป็นการสร้างรากฐานที่ดีในการพัฒนาสังคม	
และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 2) กิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
	 เราในฐานะนักวิทยาศาสตร์ไทย	ไม่ใช่เน้นการพัฒนาด้านความ
เจริญด้านวัตถุเท่านั้น	แต่เรายังมีความเชื่อเสมอว่าการมีวัฒนธรรม	และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีจะช่วยพัฒนาจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม	และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน	สาขาวิชาเคมีจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่
นักศึกษาดังนี้
	 -	โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี	สาขาวิชาเคมี	เม่ือวันท่ี	29	มิถุนายน
พ.ศ.	2554
	 -	โครงการอบรมธรรมะสำหรับนักศึกษา	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	
พ.ศ.	2554
	 -	โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพ	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	เป็นต้น
 3) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
	 การผลิตครูเคมี	เรามีความตระหนักดีว่า	นอกจากบัณฑิตจะมี
ความรอบรู้ทางด้านวิชาการที่เข้มแข็งแล้วการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ
ต้องมีทักษะที่ดีในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสังคม	ดังนั้น		สาขาวิชาเคมีจึงได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา		ดังนี้
	 -	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	:	โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อ
นวัตกรรมในการสอนเคมี		เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555
	 -	การอบรมเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน	เม่ือวันท่ี
20-21	สิงหาคม	พ.ศ.	2554
	 -	การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องวิเคราะห์ไอออน	เมื่อวันที่	15	
ธันวาคม	พ.ศ.	2554
	 กิจกรรมดังกล่าวท่ีได้จัดข้ึนเป็นการสร้างความเช่ียวชาญให้แก่
นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยนักศึกษาสามารถนำองค์
ความรู้ที่บูรณาการทั้งหมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบ
อาชีพเพื่อรับใช้สังคม
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	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ปี	พ.ศ.

2555	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2555	ณ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	โดยเชิญผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดี		ร่วมพิธีสรงน้ำพระ	รดน้ำ	อวยพรและขอพรผู้ใหญ่	

ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รอง

ศาสตราจารย์ยศ	ธีระเดชพงศ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช	เผือกบัวขาว	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.วีระชัย	คอนจอหอ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุมาลี	งามสมบัติ	มีพนักงานมหาวิทยาลัยจาก

ทุกสำนัก	คณะ	นักศึกษา	และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน

	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	เมื่อวันศุกร์ที่	2

มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.เชาวลิต	คงแก้ว	รอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานในพิธีเปิด	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะในงานสาธารณสุข

	 2.	เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

	 3.	เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

สืบสานประเพณีสงกรานต์	ปี	พ.ศ.2555

	 สาขาวิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ได้

สอนเก่ียวกับวิชาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	และการพัฒนาสังคมกับส่ิงแวดล้อม	โดยมี	อ.บุญสนอง

ช่วยแก้ว	อ.คงฤทธิ์	ติณะรัตน์	อ.มณีรัตน์	ไกรพิบูลย์	อ.ดำรงค์	พงศ์พุทธชาติ	อ.ปัทมาพร	

ยอดสันติ	อ.สุพิตา	พูลสมบัติ	อ.ญาณพัฒน์	พรมประสิทธิ์	คุณสุวคนธ์	ดุษฎี	คุณกรรณิการ์		

ไทรงาน	และคุณประชุม	พันออด	นำนักศึกษาหลักสูตร	วท.บ.	และ	คบ.	ชีววิทยา	จำนวน	12	คน

ศึกษาดูงาน	ณ	บริษัท	สหวิริยาสตรีลอินดัสตรี	จำกัด	(มหาชน)	อำเภอบางสะพาน	จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันจันทร์ที่	12	มีนาคม	2555	

	 บริษัท	สหวิริยาสตรีลอินดัสตรี	จำกัด	(มหาชน)	หรือในช่ือ	เอสเอสไอ	(SSI)	เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ทำการผลิตเหล็กครบวงจร	ภายใต้ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล

ISO	9002	ISO	14001	และ	มอก.	18001	โรงงานเอสเอสไอ	มีกำลังการผลิตเหล็กถึง	4	ล้านตันต่อปี	นับเป็นโรงงานเหล็กที่มีกำลังการผลิตมาก

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	มุ่นเน้นผลิตเหล็กมาตรฐานสูง	จึงได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า	และสามารถ

ผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการที่หลากหลายแบบของลูกค้า	เช่น	ผลิตตัวถังรถยนต์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในบ้าน	และ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	อีกมากมาย

	 การศึกษาดูงานในบริษัทแห่งน้ี	นอกจากอาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษามีโอกาสได้เห็นข้ันตอนการผลิตเหล็กท่ีได้มาตรฐานอย่างใกล้

ชิดแล้ว	ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานกับชุมชนอีกด้วย	ครั้งนี้คณะศึกษาดูงานจะได้นำความรู้ที่ได้รับไป

ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวันต่อไป	

สาขาชีววิทยา	ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์
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	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	แสดงความยินดีแก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดี	ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจำปี

พ.ศ.	2554	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2555		ในวันข้าราชการพลเรือน	โดยเข้ารับเกียรติบัตร

และเข็มเชิดชูเกียรติ	จากนายกรัฐมนตรี	นางสาวย่ิงลักษณ์	ชินวัตร	ณ	ตึกสันติไมตรี	(หลังนอก)

ทำเนียบรัฐบาล	ถนนพิษณุโลก	กรุงเทพมหานคร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

	 เมื่อวันศุกร์ที่	3	กุมภาพันธ์	2555	สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	นำนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภายใต้การนำของ	อาจารย์

ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	ประธานสาขาและอาจารย์ในสาขาฯ	นำนักศึกษาชั้นปีที่	2-4	จำนวน

65	คน	ศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์พลังงานและฟิสิกส์บรรยากาศ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ศิลปากร		วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	

	 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจากนักศึกษาและคณาจารย์จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติ

การฟิสิกส์บรรยากาศ	ห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์	และเครื่องอบแห้งพลังงานแสง

อาทิตย์แล้ว	ยังได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย	นับ

ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมาก	และขอขอบพระคุณทางภาควิชา

ฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	จังหวัด

นครปฐม	มา		ณ		โอกาสนี้

	 เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2555	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำโดย

อาจารย์จำรัส	แจ่มจันทร์	รองคณบดี	เป็นประธานร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	:	ศูนย์เรียน

รู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาผ้าทอมือกะเหร่ียง	บ้านวังวน	ตำบลสองพ่ีน้อง	อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัด

เพชรบุรี	ในนามโครงการ	1	คณะ	1	อำเภอ	เป็นกิจกรรมต่อยอดศูนย์เรียนรู้ชุมชน	จากปีงบ

ประมาณ	2554	ที่ได้ทำไว้แล้ว	การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน	โรงเรียนบ้าน	อ.ฮ.	ลิงค์

ครู	กศน.	พัฒนาชุมชน	และชาวกระเหรี่ยง	เข้าร่วมกิจกรรมด้วย	ซึ่งการจัดการความรู้จะนำ

ไปจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายอย่างถาวรไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังวน	เพื่อถ่ายทอดเรื่อง

ผ้ากระเหรี่ยงให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้	ซึ่งนับวันจะหายไปจากวิถีชีวิตของชุมชน	โดย

มีวิทยากรกระบวนการ	อาจารย์	ดร.ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน	อาจารย์ณฐกร	ดวงพระเกษ	คณะ

ครุศาสตร์	และ	อาจารย์พนชกร			สิมะขจรบุญ			คณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์พลังงานและฟิสิกส์บรรยากาศ

จัดการความรู้	:	ลายผ้ากะเหรี่ยงบ้านวังวน	แก่งกระจาน
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด

โครงการอบรม	“การเขียน	มคอ.4	,	มคอ.5,	มคอ.6”	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2552	 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีระชัย		คอนจอหอ	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2555	ณ	

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 อาจารย์อนุรักษ์	สิงห์ชัย	อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม

ประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	เมื่อวันที่	3-4	มีนาคม		ณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอบทความและเป็นการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	โดยในการสัมมนา

ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.อานันท์	กาญจนพันธ์ุ	และศาสตราจารย์

สุรชัย	หวันแก้ว	มาเสวนาภายใต้หัวข้อ	“สังคมนอกกะลา เดินหน้า ถอยหลังหรือก้าวย่ำ

อยู่กับท่ี” นอกจากน้ียังมีการนำเสนอบทความการวิจัยในด้านต่างๆ	เช่น	สังคมวิทยาการเมือง

และความขัดแย้ง	ชีวิตคนชายขอบและการย้ายถิ่นข้ามพรมแดน	เพศภาวะและการต่อรอง

ตัวตน	ศาสนา	ความเชื่อ	สังคมและวัฒนธรรม	เครือข่ายทางสังคมและคุณภาพชีวิต	การจัด

การสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร		เป็นต้น

อบรม	มคอ.	4,5,6	

สัมมนาวิชาการเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

	 เม่ือวันท่ี	27-29	กุมภาพันธ์	ท่ีผ่านมา	สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	อ.สุนันทศักดิ์	ระวังวงศ์	และนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่นำร่อง	ซึ่งประกอบด้วย

น.ส.ดวงฤดี	อังกินันท์	น.ส.พัชราภรณ์	เจริญสุข	น.ส.สุภาวดี	ระวังแค้ม	นายบรรพต	บุตรน้ำเพชร

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ	น.ส.นราภรณ์	ชาตรี	นักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยา	ช้ันปีท่ี	5	ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่นำร่อง

รุ่นปีการศึกษา	2553	ณ	ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	

	 ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิต/นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวกับการ

เตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพ	จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน	มีความรอบรู้และฝึกตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของสังคม	มีวิธีการ

ในการพัฒนาตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	รวมทั้งยังสร้างเครือข่ายครู	อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา

ของประเทศในอนาคต

โครงการบริการวิชาการ	“อบรมการปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ”
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ตำแหน่งงานว่าง

แจกทุนเรียนต่อ		พร้อมรับทำงานหลังเรียนจบ

	 บริษัท	ผลไม้กระป๋องสยาม	(1988)	จำกัด	ประกอบกิจการแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตร	(ผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋องและว่านหางจระเข้บรรจุ

กระป๋อง)	ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ	ดังนี้

	 1.	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	เพศชาย/หญิง	อายุระหว่าง	30-45	ปี

วุฒิปริญญาตรี	(สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)	มีประสบการณ์อย่างน้อย	5	ปี	จำนวน	1	อัตรา

	 2.	หัวหน้าส่วนผลิต,	ประกันคุณภาพ	ควบคุมคุณภาพ	เพศหญิง	อายุ	23	ปีขึ้นไป	วุฒิปริญญาตรี	(สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร)	

มีประสบการณ์อย่างน้อย	2	ปี	จำนวน	2	อัตรา

	 3.	ผู้ช่วยสมุห์บัญชี	เพศหญิง	อายุ	23	ปีขึ้นไป	วุฒิปริญญาตรี	(สาขาบัญชี)	มีประสบการณ์อย่างน้อย	2	ปี	จำนวน	1	อัตรา

	 4.	 หัวหน้าแผนกบัญชีคลังสินค้า	 เพศหญิง	 อายุ	 25	 ปีขึ้นไป	 (สาขาบัญชี)	 มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย	 2	 ปี		

จำนวน	1	อัตรา

	 5.	เจ้าหน้าที่บัญชี		เพศหญิง		อายุ	23	ปีขึ้นไป		วุฒิ	ปวช.ขึ้นไป	(สาขาบัญชี)	จำนวน	1	อัตรา

	 6.	หัวหน้าแผนกบอยเล่อร์		เพศชาย		อายุ	25	ปีขึ้นไป		วุฒิ	ปวส.	(สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม)	จำนวน	1	อัตรา

	 7.	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงผลิตว่าน	เพศชาย	อายุ	25	ปีขึ้นไป	วุฒิ	ปวช.	ขึ้นไป	(สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม)	จำนวน	1	อัตรา

	 8.	พนักงานทั่วไปแผนกผลิตสับปะรด	เพศหญิง	อายุ	18	ปี	ขึ้นไป	ไม่จำกัดวุฒิ	จำนวน	100	อัตรา

	 สวัสดิการ	:	หอพัก	รถรับ–ส่ง	ค่าพาหนะกรณีเดินทางมาเอง		

	 สนใจติดต่อได้ที่	 ฝ่ายบุคคลและธุรการ	 บริษัทผลไม้กระป๋องสยาม	 (1988)	 จำกัด	 362	 หมู่	 2	 ตำบลวังก์พง	 อำเภอปราณบุรี		

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		โทร.	032	–	622404	–	5

	 บริษัท	เอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จำกัด	ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร	เปิดตัว

โครงการพิเศษ	Home	Solution	Career	Choice		ประจำปี	2555		“เรียนฟรี มีงานทำ ที่มั่นคง มีรายได้ระหว่างเรียน”	ให้เยาวชน

หรือนักเรียนที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ในสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขางาน

เทคนิคการก่อสร้าง	(บริการระบบบ้านครบวงจร)		ฟรี	!		ที่วิทยาลัยเทคนิคในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)

	 พร้อมบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของเครือซิเมนต์ไทย	(SCG)	ในตำแหน่งพนักงานบริการเทคนิค	ประจำศูนย์บริการระบบ

บ้านครบวงจรโฮมโซลูชั่น	เมื่อสำเร็จการศึกษา

	 ทั้งนี้	ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	สาขาก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	หรือเทียบเท่า	

(ม.6)

	 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียด	 และการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่	 	 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะบริการ	 เอสซีจี	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง		

โทร	0-2168-3118			email:apply_jobs@scg.co.th
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	 สวัสดีพลเมืองอาเซียนทุกคนค่ะ	พบกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ	ฉบับที่แล้วเรารู้จักประชาคมอาเซียนว่ามีที่มาอย่างไร	มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งอย่างไร	และมีนโยบายในการดำเนินงานในด้านการเมืองและความมั่นคง	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร	อย่างคร่าวๆ	
ฉบับนี้เราจะมาทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในสองเสาหลักได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Com-
munity:	APSC)	และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	ASCC)	อย่างละเอียดค่ะ	และจะมาดูกันว่า
ประเทศไทยของเรามีการเตรียมความพร้อมในสองเสาหลักนี้อย่างไรกันบ้างในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	
ที่เรากำลังใช้กันอยู่ค่ะ
	 ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Community:	APSC)	มีวัตถุประสงค์ท่ีจะทำให้ประเทศในภูมิภาค
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี	และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ประชาคมการ
เมืองและความมั่นคงอาเซียนจะ	(1)	ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายใน
ภูมิภาค	รวมท้ังการต่อต้านการก่อการร้าย	การลักลอบ	ค้ายาเสพติด	การค้ามนุษย์	อาชญากรรมข้ามชาติอ่ืนๆ	และการขจัดอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลาย
ล้างสูง	(2)	ริเร่ิมกลไกใหม่ๆ	ในการเสริมสร้างความม่ันคง	และกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความร่วมมือในด้านน้ี	ซ่ึงรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานการ
ป้องกันการเกิดข้อพิพาท	การแก้ไขข้อพิพาท	และการส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดข้อพิพาท	(3)	ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง
ทะเล	ซึ่งอาเซียนยังไม่มีความร่วมมือด้านนี้		ทั้งนี้	ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ	และความร่วมมือทางทหารของประเทศ
สมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค

 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในเสานี้
	 เรามีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม	ยาเสพติด	ภัยพิบัติ	และการแพร่ระบาดของโรคภัยท่ีส่งผล
ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว	จากผลกระทบในด้านความมั่นคงแห่งชีวิต	เศรษฐกิจ	ความเป็นอยู่	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
โดย	(1)	พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย	ปัญหายาเสพติด	และการหลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ	
เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง	การจัดระเบียบชายแดน	การจัด
ระบบแรงงานต่างด้าว	และการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน	ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	ทั้งทางบกและทางทะเล	
(2)	เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน	โดยพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาค	เพ่ือพร้อมรับต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
ภัยทางธรรมชาติ	โดยการสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ	เร่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน	เพื่อปกป้องธุรกิจ	การค้า	และการเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจ	 ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 (3)	 ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค
ภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก	โดยสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลด้านสาธารณสุข	รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำ	

ASEAN		KNOWLEDGE
โดย		ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 เห็นไหมคะว่าประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนไม่ได้เก่ียวข้อง
เฉพาะเร่ืองของการเมือง	การเลือกต้ัง	หรือข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างท่ีเราเข้า
ใจกันเท่าน้ัน	ในเสาน้ีของประชาคมอาเซียนเรายังหมายรวมถึงปัญหายาเสพติด	โรค
ภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติตามธรรมชาติ	เช่น	น้ำท่วม	แผ่นดินไหว	หรือซึนามิ	ที่เป็น
เร่ืองท่ีพลเมืองอาเซียนอย่างพวกเรากำลังประสบเหมือนกันทุกประเทศในประชาคม
อาเซียน	เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากค่ะ	และเราต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นปัญหา
เหล่านี้ไปพร้อมๆ	กันค่ะ
	 ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Com-
munity	:	ASCC)	มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อยู่ร่วม
กันในสังคมที่เอื้ออาทร	ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี	ได้รับการพัฒนาในทุก
ด้าน	และมีความม่ันคงทางสังคม	(Social	security)	โดยเน้นการส่งเสริมความร่วม
มือในด้านต่างๆ	เช่น	(1)	การพัฒนาสังคม	โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อย
โอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ
กลุ่มต่างๆ	ในสังคม		(2)		การพัฒนาการฝึกอบรม	การศึกษาระดับพื้นฐานและสูง
กว่า	การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การสร้างงาน	และการคุ้มครอง
ทางสังคม	(3)	การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เช่น	โรคเอดส์	และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุน
แรง	(4)	การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	(5)	การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเขียน	นักคิดและศิลปินในภูมิภาค

...	อย่าลืมติดตามอ่านต่อในฉบับหน้านะคะ

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในเสานี้
	 1.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก	โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน	เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางความคิดและค่านิยม	และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนร่วมกัน
	 2.	ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข	ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิภาค	(Medical	Hub)	
	 3.	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	ตลอดจนการยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน	โดยไทยมีบทบาทนำในอาเซียนร่วมกับ
ประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
	 4.	การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน	เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ลดก๊าซเรือนกระจก	และการปรับตัว	รวมทั้งการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน	อาทิ	ด้านทรัพยากรน้ำ	ความหลาก
หลายทางชีวภาพ	ตลอดจนสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้านการค้า	การลงทุน	และสิ่งแวดล้อม
	 สำหรับประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องร้องๆ	รำๆ	ใช่ไหมคะ	เรายังห่วงใยถึงผู้ด้อยโอกาส	สุขภาพอนามัย	
แรงงาน	และสิ่งแวดล้อมของทุกคนในชุมชนอาเซียนของเราค่ะ	
	 เราไม่ได้อยู่ตามลำพังอีกต่อไปแล้วนะคะ	เรามีเพ่ือนอีกเกือบ	600	ล้านคนในประชาคมอาเซียนท่ีเราต้องช่วยกันดูแลและห่วงใยค่ะ	ในฉบับ
หน้าเราจะมาทำความรู้จักกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	ซึ่งเป็นเสาที่ทุกคนให้ความสนใจกันเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของเรา	และจะมาดูว่าประเทศไทยเตรียมความพร้อมในเสานี้อย่างไร	



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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ยำหัวปลีทรงเครื่อง
 ใครไม่รู้จัก..หัวปลี....บ้างเอ่ย... ถามไปงั้นๆ	แหละ	เพราะคงไม่มีคนที่	ไม่รู้จักหัวปลี	เป็นแน่	แต่จะเคยรับประทานหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะต้องคนพื้นบ้านก็จะเคยคุ้นเป็นอย่างยิ่ง	ด้วยทุกบ้านต้องปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยตานี กล้วยหักมุก กล้วยหอม กล้วยไข่ ติดบ้านเอาไว้เป็นพื้น  

ไหนจะได้ร่มเงาไว้บังแดด		ไหนจะได้ใบตองไว้ห่อขนม 
ได้กล้วยเอาไว้ทำอาหารได้หลายหลาก 

ประโยชน์มากมายล้นเหลือ
เผลอๆ บ้านไหนกล้วยตานีดุอาจได้ของแถมเป็นผีตานีแสนสวยมาหยอกเอินยามดึกอีกด้วย....บรื๊อส์

	 อันว่าหัวปลีนั้น	คือส่วนของดอกกล้วยที่โผล่ออกมาจากส่วนยอดของต้นกล้วย	เวลาจะออกปลี	ตรงส่วนยอดนั้นจะอ้วนๆ	เหมือนมันตั้งท้อง
จากนั้นก็จะออกเป็นปลีกล้วยห้อยลงมา แล้วค่อยๆ ทิ้งกาบสีแดงก่ำทีละกาบ  เผยให้เห็นผลกล้วยเรียงเป็นหวีเล็กๆ น่าชื่นใจ  
	 เม่ือกล้วยท้ิงกาบจนแทบไม่มีกล้วยน้อยๆ	แล้ว	ทีน้ี	หัวปลีท่ีเหลืออยู่	ก็จะถูกนำไปทำอาหารตามภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวบ้าน	เอาไปต้ม
กะทิ		ต้มข่าไก่		กินสด	ๆ	กับก๋วยเตี๋ยวผัดไทย		ต้มจิ้มปลาร้า	.... โอ๊ย อร่อยทุกอย่าง เลยละไป !  

แต่ที่จะแนะนำวันนี้คือ  ยำหัวปลีแสนอร่อย... อร่อยอย่างไรก็ลองไปทำตามดู	
ทำเป็นแล้วอย่าลืมคนเขียนก็แล้วกัน  แบ่งมาชิมกันบ้างดุ๊..!!

	 เพราะน้อยคนนักที่จะทำยำหัวปลีได้เอร็ดอร่อยถูกใจ	ยำหัวปลีสูตรที่นำมานี้เป็นยำหัวปลีรสเลิศ	แค่นึกถึงนี่ก็น้ำลายไหลแล้ว	เพราะทั้งหอม
กลมกล่อม		เปรี้ยว		เค็ม		หวานกำลังดี		แถมใส่กะทิให้หอมมัน		ปรุงเข้าน้ำเข้าเนื้ออีกด้วย		...

ต้องลองทำดูแล้วมั้งพี่น้องเอ๊ยยย.....
 เครื่องปรุง
	 1.	หัวปลีกล้วยน้ำว้า	15	หัว	(ซอยบาง	ๆ	เอานมออกแล้วแช่น้ำผสมน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้ดำ)
	 2.	หมูสามชั้น	½	กิโลกรัม	(หรือกุ้งสดก็ได้		หมูต้มแล้วหั่นบาง	ๆ	)
	 3.	กุ้งแห้ง	3	ขีด	(แบ่งทอดแล้วโขลกอย่างละครึ่ง)
	 4.	ถั่วลิสง	4	ขีด
	 5.	หมึกแห้ง	1	ขีด	(ย่างแล้วฉีกเป็นเส้นเล็ก	ๆ)
	 6.	พริกป่นคั่วเอง	½	ขีด	(พริกขี้หนูสด	2	ขีดทุบพอแตก)
	 7.	น้ำพริกเผาหวาน	2	ขีด
	 8.	กระเทียมเจียว	2	ขีด
	 9.	หอมเจียว	2	ขีด
	 10.	น้ำตาลทราย	½	กิโลกรัม	(เคี่ยวให้เหนียว)
	 11.	เกลือป่น		น้ำมะนาว	20	ผล
	 12.	กะทิ	½	กิโลกรัม	(เอาแต่หัว		ตั้งไฟให้เดือด)
	 13.	ต้นหอม		ผักชีล้อม		หั่นประมาณ	2	นิ้ว
 วิธีปรุง
	 นำกะทิ	น้ำตาล	เกลือ	มะนาว	น้ำพริกเผา	มาคนให้เข้ากัน	เสร็จแล้วนำหัวปลีที่แช่น้ำไว้บีบน้ำให้แห้งใส่ลงไปในน้ำยำ	ใส่เครื่องปรุงทุกอย่าง
		ชิมรสให้ได้เปรี้ยว	หวาน	มัน	เค็มและเผ็ดนิดหน่อย
 โอ๊ย... เท่านี้ก็อร่อยจนต้องนึกถึงหน้าคนเขียนตำราบอกแน่นอน...ขอบอก...ขอบอก....อิอิ
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โดย	คุณลุง	QA กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา	2554		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 สวัสดี	ผู้อ่านทุกท่านครับ	หลังจากหยุดช่วงสงกรานต์ท่านคงกลับภูมิลำเนา	รดน้ำดำหัวขอพรจากพ่อแม่	ผู้ที่เคารพนับถือและ

เล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานเรียบร้อยแล้ว	 คงต้องกลับคืนสู่โหมดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ประจำปีการศึกษา	

2554	ระดับสาขาวิชาและระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ	อีกวาระหนึ่ง

	 คุณลุง	QA	ได้ไปสืบเสาะจนรู้ว่า	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ได้กำหนด

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับสาขาวิชา	ประจำปีการศึกษา	2554	ในระหว่างวันที่	23-27	เมษายน	2555	ซึ่ง

เป็นที่น่าชื่นชม	มหาวิทยาลัยที่มีระบบการประเมินสาขาวิชา	เพราะทำให้พบว่าความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาลงไปสู่บุคคลได้อย่าง

แท้จริง	ทุกคนในสาขาวิชา	ในคณะตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก	(ขอยกนิ้วให้

ครับ)	และกำหนดการในส่วนของคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 คุณลุง	QA	เห็นหลายๆ	หน่วยงาน	กำลังตระเตรียมเอกสาร	หลักฐานกันอย่างขมีขมัน	เพ่ือรองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา		และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง		มุ่งผลสำเร็จที่นักศึกษา

	 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://qa.pbru.ac.th/	

                       วันที่รับการตรวจประเมิน หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน

	 วันที่		24	-25	พฤษภาคม	2555	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 วันที่		29		พฤษภาคม		2555	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 วันที่		28-29	พฤษภาคม		2555	 คณะวิทยาการจัดการ

	 	 คณะครุศาสตร์

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

	 วันที่		8		มิถุนายน		2555	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 สำนักงานอธิการบดี

	 	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ทุนการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทต่างประเทศ
	 ด้วย	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารแสนสะดวก	(Convenience	Bank)	ที่

สมบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน	ท่ีหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าและให้บริการทางการเงิน

ในระดับสากลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีพร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล	โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้แก่กลุ่ม

คนทุกช่วงวัยในสังคม	โดยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร	เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน

	 จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน	และบุคคลภายนอก	เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ	และทุนการศึกษา

ระดับปริญญาโทในประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ		ประจำปี	2555		ดังนี้

 1.  ทุนที่รับสมัคร

	 	 1.1	ทุนปริญญาโทต่างประเทศ	จำนวน	6	ทุน	ณ	มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	และจีน	

ตามที่ธนาคารกำหนด	ดังนี้

	 	 -	MBA	ด้าน		Finance		/	Accounting		/		Risk	Management

	 	 1.2		ทุนปริญญาโทในประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ	จำนวน		9	ทุน	ดังนี้

	 	 -	MBA	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

	 	 -	MBA	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)

	 	 -	MBA	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					

	 	 -	IMBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

	 	 2.1	ทุนปริญญาโทต่างประเทศ

	 	 ประเภทที่	1	สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท	ในสาขาวิชา	และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด	โดยมีระยะเวลาในการ

ศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า	1	ภาคการศึกษา

	 	 ประเภทที่	2	สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท	ในสาขาวิชา		และมหาวิทยาลัย	ที่ธนาคารกำหนด

	 	 ประเภทที่	3	สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน	ปริญญาโทต่างประเทศ	เกรดเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า	3.00	หรือเทียบเท่า

	 	 2.2	ทุนปริญญาโทในประเทศ	ภาคภาษาอังกฤษ

	 	 ประเภทที่	1	สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท	ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด	โดยมีระยะเวลาในการ

ศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า	1	ภาคการศึกษา

	 	 ประเภทที่	2	สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท	ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

 3. ระยะเวลาในการรับสมัคร

	 	 3.1	สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศและปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษ	ต้ังแต่บัดน้ี	จนถึงวันท่ี	11	พฤษภาคม

2555	โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุนที่	 งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า	ฝ่ายการพนักงาน	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	อาคารสุขุมวิท	

ชั้น	23	เลขที่	10	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กทม.	10110	โทร	0	-	2208-7713,	7796,	7736
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ชื่อหนังสือ	:	เกษตรทฤษฎี	:	บอกวิธีการเกษตรที่ลงมือทำเองได้	เป็นอาชีพทางเลือก
ผู้แต่ง	:	คมชาญ	ปราการพล,	บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่	:	2
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ต้นธรรม,	[2554]
เลขเรียกหนังสือ:	631.58	ก782	หนังสือทั่วไปชั้น	4
	 หนังสือเล่มนี้เป็นตัวนำร่อง	ส่งแรงกาย	หนุนแรงใจ	ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพทางเลือก	ได้มี

ความหวังเพื่อฐานะที่มั่นคง	มีรายได้จุนเจือครอบครัว	สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้	

อาชีพที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้นั้น	ได้คัดมาจากหลายๆ	อาชีพที่ลงทุนน้อย	ทำง่าย	มีรายได้แน่นอน	

เป็นที่ต้องการของตลาด	ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ	เพียงแต่มีความตั้งมั่น	และ

ตั้งใจ	คุณก็สามารถเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเป็นเศรษฐีได้ในอนาคต

ชื่อหนังสือ	:	GO	หัวหิน
ชื่อผู้แต่ง	:	ปิยะวดี	ถาวร

พิมพ์ครั้งที่	1
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก,	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	915.9304	ป622ก	หนังสือทั่วไปชั้น	5

	 รวบรวมจุดเด่นของหัวหิน	ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	สถานที่กินดื่ม	ช็อปปิ้ง	และที่พัก

เก๋ๆ	มานำเสนอไว้อย่างครบครัน	รวมไปถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและประวัติความเป็นมาของสถานที่

ต่างๆ	ไกด์บุ๊คเล่มนี้จึงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่จะไปกับคุณได้ทุกที่	ทุกเวลา	เพื่อให้สามารถสัมผัส

หัวหินถิ่นมนตร์ขลังได้อย่างไม่มีคำว่าเบื่อหน่าย

ชื่อหนังสือ	:	คานงัดประเทศไทย
ผู้แต่ง	:	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์
พิมพ์ครั้งที่	:	1					
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ซัคเซส	มีเดีย,	2553				
เลขเรียกหนังสือ	:	351.593	ก768ค	หนังสือทั่วไปชั้น	3
	 “วิกฤตประเทศไทย”	เป็นคำที่ใครๆ	คงไม่อยากได้ยิน	และไม่อยากให้เกิดขึ้น	แต่ความ

จริงคือ	เราอาจต้องประสบวิกฤตอีกครั้ง	หากไม่เร่งรีบใช้นโยบาย	“คานงัด”	เพื่อพลิกฟื้นประเทศ

ก่อนเผชิญวิกฤตที่น่ากลัวในหลายๆ	ด้าน	ข้อเสนอเชิงนโยบายในหนังสือเล่มนี้	จะเป็น	“คานงัด”

เพื่อแก้ปัญหาสำคัญให้แก่ประเทศและก้าวต่อไปได้อย่างมีทิศทาง	หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่

สนใจศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

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

 สวัสดี .... ปลายเดือนเมษายน ต้อนรับต้นเดือนพฤษภาคม กับวันหยุดที่จะมาถึงอีกยาวนาน คิดกันไว้หรือยังว่าจะไปพักผ่อนสมองกันที่ ไหน
ถ้ายังคิดไม่ได้ ขอเสนอท่ี(บ้าน) เพราะจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย ต้อนรบัแฟนคลับของเจ๊าะแจ๊ะกับการเกาะติดกระแสของอาเซียน ให้อินเทรนด์ท่ีหลาย
ฝ่าย หลายหน่วยงาน กำลังกระตือรอืร้น ให้ความสำคัญกับอาเซียน ไม่รู้เหมือนกันแล้ว จรงิๆ จะมีข้อด ีหรอืข้อเสีย มากกว่ากัน แต่เอาเถอะเม่ือสังคมโลก
เขายอมรับกัน เราก็ต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง ไปตามๆ กัน อยู่ไม่อีกกี่ปีโลกคงจะแตก ตามคำกล่าวของนักวิเคราะห์หลายๆ คน เรื่องอาเซียนหยุดไว้ก่อนก็
แล้วกัน เรามาคลายร้อยกันด้วยข่าวกระเซ้าเย้าแหย่กันเช่นเคย  
 งานน้ีส่งข่าวมาจากทีมงานไทยทรงดำ ว่า ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง เขามีงานมงคล งานน้ี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี ท่านสาโรช ต้องเป็นผู้ ใหญ่ 
หรอืป่าว กับงานมงคลสมรสของคุณน้ำหวาน (สาวสวยศูนย์นอก) ท่ีหนุ่มอย่างคุณพี่นะ สามารถพิชิตใจเอามาครอบครองไว้ได้ เจ๊าะแจ๊ะหล่ะอิจฉาจรงิๆ เม่ือ
ไหร่จะมาถึงวันนั้นบ้างนะเรา หรือว่าต้องนั่งรอคอย หรือคอยรอ อย่างพี่กระแตสุดสวย แห่งงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี ก็ไม่รู้ สงกะสัยเหมือนกันว่า
จะเอาชนะใจหนุ่มกองพัฒฯ  ได้หรือเปล่า
 เปล่ียนขา่วดกีว่า เด๋วคุณพีก่ระแตจะมาฉีกอกทีมงานขา่วของเจ๊าะแจ๊ะ มาขา่วน้ีกันบ้างกับทีมงานคนสู้งานสง่ขา่วมาให้เจ๊าะแจ๊ะได้แสดงความยินดี
กับผู้นำองค์กรกิจกรรม ที่ ได้เข้ามาปฏิบัติงานหาประสบการณ์ ได้ข่าวว่าได้การได้งานกันดีเหลือล้นอย่าง พี่ออฟ ฉัตรมงคล แห่ง รปศ. อดีตประธานสภา
นักศึกษา ก็ไปเป็นข้าราชการพลเรือนที่กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนพี่ โน้ต บรรพต บุตรน้ำเพชร แห่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ อดีตนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ก็เข้ารบัราชการครูท่ีโรงเรยีนหนองหญ้าปล้องวทิยา สว่นพีย่งยุทธ (แม็ค) แห่งนิติศาสตร์ รองประธานสภานักศึกษา ก็เข้าทำงานท่ีพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดประจวบฯ โน้นเลย ส่วนพี่นุ๊ก ภาณุพงษ์ ที่ปรึกษาประธานสภานักศึกษา แห่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก็ได้เป็นคุณครูสมใจ 
ได้สอนที่ โรงเรียนบางสะพานวิทยาลัย และมีพี่ๆ อีกหลายคนได้ทำงานดังที่ตนเองสมใจ หลายรุ่น หลายเรื่องราว ถักทอเป็นความฝันสู่ความจริง... ขอให้
ตั้งใจทำงาน และมีความสุขกับการทำงาน เพราะน้องๆ กำลังจะเดินตามรอยรุ่นพี่ ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า
 มาต่อกันท่ีการสัมมนาเสรมิสร้างความรู้ และพฒันาศักยภาพการจดัการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเครอืขา่ยสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอน
ล่าง  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีทั้งการปาฐกถาและการเสวนาเลยทีเดียว งานน้ีจัดโดย  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ส่วนพิธีรดน้ำขอพรผู้ ใหญ่ ในปีน้ี จัดกันเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ที่หน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธี
 สำหรับงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็คือ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 “พัฒนา
ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน”  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ในโอกาสน้ีก็ต้องขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานกันได้ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ประเทศเรา อยู่ ใกล้ อยู่ติดกันเราจึงเชื่อม สัมพ ันธ์ หวังเป็นหนึ่ง
ภูมิภาค เราร่วมมือ โลกกล่าวถึงช่วยกันดึง ให้มั่นคง จงร่วมใจ
เราคือลาว เวียดนาม กัมพูชาคือพม่า มาเลเซีย ร่วมเคลื่อนไหว
คืออินโด ฟิลิปปินส์  คือบรูไนคือเมืองไทย สิงคโปร์ สร้างองค์กร
เรามาช่วย กันสร้าง สันติภาพให้ติดทาบ ทุกแดนดิน ไม่ทิ้งถอน
ทุกผู้คน มีชีว ิต ไม่เดือดร้อนมีศักดิ์ศรี สิทธิหลับนอน สิทธิดำรง
คนอดอยาก ยังมี อีกมากมายคนที่อยู่ เหมือนตาย ค่าเพียงผง
ในอาเซียน ยังมีมาก ไร้มั่นคงถูกกดขี่ ชีว ิตลง เพียงเศษดิน
เราจะมอง แก้ปัญหา  คนแสนทุกข์หรือมุ่งบุก พ ัฒนา ผลาญทรัพย์สิน
เชื่อแบบทุน นิยม  สร้างมลทิน หรือเปลี่ยนคน จากเศษดิน ให้หยัดยืน
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วัดใหญ่สุวรรณาราม

	 วัดใหญ่สุวรรณาราม	หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า	“วัดใหญ่”	เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	ชนิด	วรวิหาร

ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี	เลขที่	88	ถนนพงษ์สุริยา	ตำบลท่าราบ	อำเภอเมืองฯ	จังหวัด

เพชรบุรี	เป็นวัดท่ีมีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างท่ีแน่ชัด	สันนิษฐานว่า	ได้มีการ

บูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังสำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ	โดยพระสุวรรณมุนี	หรือสมเด็จพระสังฆราช	(แตงโม)

ได้มีการบูรณะทั้งพระอาราม	ต่อมาสมัยรัชกาลที่	5	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ได้มีการบูรณะในสมัยพระครู

มหาวิหาราภิรักษ์	(พุก)	เป็นเจ้าอาวาส	มีปูชนียสถานท่ีสำคัญๆในวัดพร้อมปูชนียวัตถุของเก่าท่ีเป็นฝีมือช่าง

สมัยกรุงศรีอยุธยาและสกุลช่างเมืองเพชร	ซ่ึงกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงก่อสร้างท้ังหมดไว้เป็นโบราณ

สถานแล้ว		สำหรับจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจเข้าศึกษาและเยี่ยมชม	มีดังนี้

	 พระอุโบสถ	มีพระระเบียงคดล้อมรอบ	ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย	มีหน้าบันประดับ

กระจกสี	ประกอบลวดลายปูนป้ันสวยงามมาก	ท่ีผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพเทพชุมชน	5	ช้ัน	อายุ

ประมาณ	400	ปีเศษ	ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปะ	ด้านหน้าและด้านหลังผนังหุ้มกลองของ

พระอุโบสถ	มีบานประตูด้านละ	2	ช่อง	โดยเฉพาะด้านหน้าเจาะช่องหน้าต่างไว้อยู่ระหว่างก่ึงกลางของบาน

ประตูทั้ง	2	ข้าง	พระอุโบสถหลังนี้จึงแปลกกว่าที่อื่น	เพราะมีหน้าต่างเพียงบานเดียว	ที่ด้านหลังของบาน

ประตูและหน้าต่างมีภาพเขียนทวารบาลรูปทรงสวยงามยิ่งนัก

	 ภายในพระอุโบสถ	ประดิษฐานพระพุทธประธาน	ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง	ปาง

มารวิชัย	และพระพุทธรูปโลหะ	ปางมารวิชัยที่พระบาทเบื้องขวามี	6	นิ้ว	อยู่ด้านหลังพระพุทธประธาน

พุทธลักษณะสมส่วนสวยงามทั้งสององค์

	 ท่ีสำคัญคือ	มีรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช	(แตงโม)	ซ่ึงเป็นชาวบ้านหนองหว้า	ต.หนองขนาน

อ.เมืองฯ	จ.เพชรบุรี	ซึ่งท่านศึกษาเล่าเรียนและต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร	ณ	วัดนี้และรูปหล่อพระ

ครูมหาวิหาราภิรักษ์	(พุก)		อดีตเจ้าอาวาสไว้ให้พุทธศาสนิกชนไว้สักการบูชาเพื่อขอพรอีกด้วย

	 ศาลาการเปรียญ	ตามตำนานกล่าวว่า	สมเด็จพระเจ้าเสือได้พระราชทานท้องพระโรงหลัง

หน่ึง	มาทำศาลาการเปรียญ	เพ่ือช่วยเหลือพระอาจารย์คือสมเด็จพระสังฆราช	(แตงโม)	เม่ือคราวบูรณะ

วัดใหญ่สุวรรณาราม	ซ่ึงเป็นศาลาการเปรียญทรงไทย	สร้างด้วยไม้สักท้ังหลัง	หลังคามีมุขประเจิด	มุงด้วย

กระเบื้องกาบู	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	สวยงามมาก	มีเสาแปดเหลี่ยมที่เขียนลายรดน้ำ	มีคันทวยหน้า

ตั๊กแตน	พร้อมกระจังพรึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

	 บนศาลาการเปรียญ	มีธรรมาสน์เทศน์หลังเก่าที่มาพร้อมกับศาลาการเปรียญ	เป็นลักษณะ

ไม้จำหลัก	ทรงบุษบก	รัชกาลที่	5	ชมเชยว่างามนัก	ที่บานประตูกลาง	ซึ่งอยู่ด้านหน้าของศาลาการ

เปรียญ	ด้านทิศตะวันตกทำด้วยไม้สัก	จำหลักลวดลายกระหนกก้านขด	2	ชั้นปิดทองประดับกระจก

กรอบเช็ดหน้าบานประตูทำไว้สวยงามมาก

	 ท่ีเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของวัด	คือ	หอไตร	ต้ังอยู่กลางสระน้ำรูปแบบเรือนไทยโบราณ

ชั้นเดียว	2	ห้อง	แต่มี	3	เสา	มีสะพานทอดจากริมขอบสระไปยังหอไทร	ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องถ่ายภาพ

ไว้เป็นที่ระลึกทุกคน

	 วัดใหญ่สุวรรณาราม	ยังอนุรักษ์กุฏิสงฆ์เรือนไทยและถาน	(เวจกุฎี)	คือ	ส้วมของพระที่หา

ชมได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน

	 ในโอกาสที่ท่านยังไม่มีโปรแกรมไปชมวัดและไหว้พระที่ใด	ก็ขอเชิญชวนไปที่วัดใหญ่

สุวรรณาราม	นอกจากได้ศึกษาหาความรู้แล้วยังอิ่มบุญตลอดไปอีกด้วย
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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่	ทุกท่าน	ฉบับน้ีเป็นคร้ังท่ี	4	ท่ีคนทำงาน	UBI	จะได้นำ

เรื่องราวการทำงานของ	UBI	หรือ	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มาให้ท่าน

ผู้อ่านได้รับทราบความเคล่ือนไหวท่ีผ่านมาของโครงการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	สำหรับคอลัมน์

นี้จะขอแนะนำสมาชิกระดับ	Start	–	up	companies	ที่ประกอบธุรกิจและเข้าร่วมโครงการ

บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	1	กิจการ	คือ	เพชรบุรี

เธียเตอร์	(Petchburi	Theatre)	ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ	คือ	ฝึกสอนและบริการการแสดงนาฏศิลป์

ไทย	และละครชาตรีเพชรบุรี	(บางแก้ว)	

	 “เพชรบุรีเธียเตอร์	ภาพในอนาคตนอกจากจะเป็นโรงละครแล้ว	ยังจะเป็นโรงเรียนสอน

ศิลปะการแสดงที่นำเอาสื่อพื้นบ้าน	อย่างละครชาตรีเมืองเพชร	มาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้	เพื่อ

พัฒนาศิลปะชีวิต	แล้วยังเป็นโลกจำลองที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน	และผู้เรียน	ได้รู้จักทดลองใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน	โดยฝึกฝนผ่านการแสดงออกทางการพูด	การกระทำ	และทางการแสดงอย่างจริงใจ

ผ่านจินตนาการแบบสมวัย	ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์	การคิดวิเคราะห์	อารมณ์	ความรู้สึก	โดยใช้

ธรรมชาติเป็นครู	รวมถึงยังได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตผ่านละครฉากต่างๆ	และกระบวนการ

ของแบบฝึกหัด	ในวิชาศิลปะการละคร	และกระบวนการละครชาตรีเชิงสร้างสรรค์”

ประสบการณ์การทำงาน 	:		คุณอภิเชษฐ์	เทพคีรี

ผลิตภัณฑ์และการบริการ	:

บริการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ	ของจังหวัดเพชรบุรี	เช่น	ละครชาตรี	โขน	รำโทน	และ

บริการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ	ดังนี้	

นาฏศิลป์ไทย

	 1.	หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น

	 ประกอบด้วยบทเพลงนาฏศิลป์พื้นฐาน		4		เพลง		โดยเริ่มจาก

	 บทเพลงที่	1				รำแม่บท	(เล็ก)			 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	2				รำสีนวล													 ระยะเวลาประมาณ			8		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	3				รำต้นวรเชษฐ์									 ระยะเวลาประมาณ			8		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	4				รำฉุยฉายพราหมณ์					 ระยะเวลาประมาณ			10		ชั่วโมง

	 ในหลักสูตรชั้นต้นนี้	ผู้เรียนสามารถนำความรู้	ประสบการณ์	จากท่ารำบทเพลงที่เรียนไป

ออกแสดงโชว์ได้	

	 2.	หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง

	 ประกอบด้วยบทเพลงระดับกลาง	เริ่มให้ผู้เรียนได้รู้จักกับการรำ	โดยเน้นบทเพลงรำ

คู่พระ-คู่นางเป็นหลัก	ประกอบด้วย

	 บทเพลงที่	1				ระบำย่องหงิด					 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	2				ระบำดาวดึงส์									 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

คุณอภิเชษฐ์ เทพคีรี 
ผู้จัดการเพชรบุรีเธียเตอร์

คนทำงาน	UBI
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	 บทเพลงที่	3			ระบำกฤษดาภินิหาร					 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	4			ระบำเทพบันเทิง					 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	5			ฟ้อนแพน					 	 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

	 บทเพลงที่	6			ระบำกริช	 	 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง

	 ในหลักสูตรชั้นกลาง	ผู้เรียนจะมีความสามารถ	และความเชี่ยวชาญ	ในการรำที่ดีมากขึ้น	

โดยสามารถนำบทเพลงทุกเพลงที่เรียนไปออกแสดงได้	 โดยทุกบทเพลงในหลักสูตรนี้เหมาะสมแก่

การแสดงเป็นอย่างมากตามแต่วาระ	อาทิ	ระบำกฤษดาภินิหาร	เหมาะสมกับการแสดงในงานรื่นเริง	

งานมงคลต่างๆ	 ระบำเทพบันเทิง	 ระบำดาวดึงส์	 เหมาะสมแก่แสดงในงานไหว้ครู	 รำถวายเทพ	

หรือรำแก้บน	เป็นต้น

	 3.	หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง	

	 สอนหลักพ้ืนฐานสำคัญ	บทเพลงครู	–	ท่ารำ	หัวใจของการรำนาฏศิลป์ไทย	ประกอบด้วย

	 เพลงช้า	–	เพลงเร็ว,	เพลงเชิด	–	เพลงเสมอ,	เพลงแม่บทใหญ่,	เพลงโบราณคดี	5	เพลง,	

รำพื้นเมืองภาคต่างๆ,	เพลงหน้าพาทย์	และอีกมากมาย

ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาศิลปะชีวิต 

	 1.	หลักสูตรละครชาตรีเพชรบุรี	(ละครพื้นบ้านเพชรบุรี)	เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน	จน

สามารถแสดงออกงานได้	

	 2.	หลักสูตร	CREATIVE		DRAMA		(JUNIOR)	

	 เหมาะสำหรับ	ผู้ที่มีอายุระหว่าง	7	-	12	ปี	จำนวนผู้เรียนระหว่าง	8	-	12	คน	ใช้เวลา

เรียนประมาณสัปดาห์ๆ	ละ	3	ชั่วโมง	

	 สำหรับเนื้อหาการเรียนรู้	ได้แก่	เทคนิคการแสดงเบื้องต้น	โดยเรียนผ่านแบบฝึกหัดแสน

สนุก	ที่พัฒนาจินตนาการ	ความคิดสร้างสรรค์	พลังการเคลื่อนไหว	และสามารถนำไปแสดงจริงได้	

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ในชีวิตประจำวัน	(เมื่อเรียนจบคอร์สจะมีการนำเสนอ

ผลงานแสดงกลุ่ม)

ติดต่อ

เพชรบุรีเธียเตอร์ 

เลขที่	35	ม.5	ต.บางแก้ว	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	76110	โทรศัพท์	08	0218	0752

E-mail						:		to2u_love@yahoo.co.th	

Facebook		:		www.facebook.com/	นายอภิเชษฐ์	เทพคีรี

	 สุดท้ายนี้	ขอขอบคุณผู้ติดตามอ่านคอลัมน์	คนทำงาน	UBI	ทุกท่าน	หวังว่ากระบวนส่ง

เสริมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	ด้วยการใช้องค์ความรู้	งานวิจัย	งานสร้างสรรค์	และศักยภาพ	

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	สำหรับผู้บริโภค	และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

(PBRU-UBI)	กันบ้างนะครับ		แล้วไว้พบกันอีกในฉบับหน้า	กับ	คนทำงาน	UBI	ขอขอบคุณครับ



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

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2554 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ ตระหนักและมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2555 ในการนี้ ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่าย  

ทุกระดับ และคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ประจำปีการศึกษา  2554

โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ประจำปีการศึกษา  2554


