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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายในรูปแบบ	

Tourism	Excellence	Network

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	วิทยาเขตวังไกลกังวล	และสถาบันคลังสมองของชาติ	เมื่อวันพุธที่	29	มิถุนายน	2554

ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ผศ.ดร.พิมพ์ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวถึง

วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวว่า	“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้

มาพบปะกันในวันนี้	จากการที่สถาบันคลังสมองได้ปรึกษากัน	มองวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เป็นปัจจัยร่วมคือการท่องเที่ยว	ในวันนี้

เราจะมาร่วมกันทำพันธกิจไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ	แต่เราจะมาร่วมกันทำพันธกิจของประเทศของบ้านเมือง	เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน	รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้	การท่องเที่ยวในแถบนี้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไม่น้อยเลยทีเดียว	

เนื่องจากมีอารยธรรมที่เก่าแก่	วันนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะก้าวไปด้วยกัน”	

	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี	จัดทำข้ึนเม่ือวันท่ี	29	มิถุนายน	2554	เพ่ือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์	วิทยาเขตวังไกลกังวล	มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	และสถาบันคลังสมอง

ของชาติ	ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา	และการพัฒนาระบบการศึกษา	ในระดับอุดมศึกษาของประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์ของ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เพ่ือประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน	และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ	ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ	รวมทั้งทักษะด้านการท่อง

เที่ยว	สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย	และวิชาการ		ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับ		และสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น	ภูมิภาค	

และสากล	และร่วมมือด้านการบริการวิชาการของ		ภาคกลางตอนล่าง	และสร้างเครือข่ายในรูปแบบ	Tourism	Excellence	Network

	 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้	มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุน	การจัดการศึกษา	การพัฒนาระบบการศึกษา	การวิจัย

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	และการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษาของประเทศ	ให้มีศักยภาพ	และคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน	ท้องถิ่น	ภูมิภาค	และสากล



 

นางนับวรรณ		เอมนุกูลกิจ
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กองพัฒนานักศึกษา		
	 กองพัฒนานักศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นหน่วย

งานสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาตลอดเวลา	ต้ังแต่เข้ามาศึกษาและสำเร็จการศึกษา	หากเทียบ

เคียงกับโรงเรียน	 เราก็เหมือนฝ่ายแนะแนว	ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายกิจกรรม	ฝ่ายสวัสดิการ	ฯลฯ	

รวมกันอยู่	ณ	หน่วยงานแห่งนี้อย่างครบถ้วน

	 กองพัฒนานักศึกษาแบ่งออกเป็น	3	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานกิจกรรม	และงาน

บริการและสวัสดิการ	ซึ่งงานกิจกรรมจะเป็นงานที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาและนักศึกษาต้องร่วม

กิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัย	การทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นเร่ือง

ท่ีสำคัญอีกส่วนหน่ึงท่ีจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่	พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง

คนดี	มีความสุข	และภาคภูมิใจในความเป็นไทย	โดยกองพัฒนานักศึกษา	ได้กำหนดนโยบาย

ด้านกิจกรรม	ไว้	6	ด้าน

	 1.	กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ

	 2.	กิจกรรมกีฬา	หรือส่งเสริมสุขภาพ

	 3.	กิจกรรมนันทนาการ

	 4.	กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

	 5.	กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

	 6.	กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

	 กิจกรรมเหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดโดย	องค์การบริหารนักศึกษา	สภานักศึกษา	สโมสร

นักศึกษา	ชมรม	และคณะ	ท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ	ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย	เพ่ือ

มุ่งให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	เป็นคนท่ีสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี	มหาวิทยาลัย

ได้กำหนดให้นักศึกษา	ต้ังแต่รหัส	52	จะต้องเข้ากิจกรรมดังน้ี	กิจกรรมเสริมหลักสูตร	24	กิจกรรม

ไม่น้อยกว่า	100	เครดิต	แบ่งเป็น	กิจกรรมบังคับส่วนกลาง	บังคับคณะ	อย่างละ	6	กิจกรรม	

ไม่น้อยกว่า	25	เครดิต	กิจกรรมเลือกส่วนกลาง	กิจกรรมเลือกส่วนคณะ	อย่างละ	6	กิจกรรม	

ไม่น้อยกว่า	25	เครดิต		เช่นกัน		

	 นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา	ตามหลักสูตรท่ีเรียน	4–5	ปี	นักศึกษา

สามารถเลือกลงกิจกรรมได้ตลอดเวลาหลังจากว่างจากการเรียน	หลายคนบอกว่าจะมีกิจกรรม

ไปทำไม	เข้าไปทำแล้วได้อะไร	จะสนับสนุนไปทำไม	แต่ที่แน่แน่นักศึกษาที่เราร่วมกิจกรรมก็

สามารถเอาตัวรอดในสังคมได้	และมีงานทำท่ีดีๆ	กันทุกคน	น่ีคือเคร่ืองหมายการันตีนักกิจกรรม

นักศึกษาสามารถลงกิจกรรมได้ที่	http://dsd.pbru.ac.th/pbruact	เมื่อเข้ากิจกรรมในส่วน

ต่างๆ	 เรียบร้อยแล้ว	 นำสมุดส่งให้หน่วยที่รับผิดชอบเซ็นต์ชื่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม		

และหลังจากนั้นนำสมุดกิจกรรมมาบันทึกลงฐานข้อมูลที่กองพัฒนานักศึกษา			

	 นอกจากเรื่องราวของกิจกรรมแล้ว	กองพัฒนานักศึกษายังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิด

ความมีวินัยในการแต่งกายที่ถูกระเบียบ	มีสำนึก	และคุณธรรมจริยธรรม	โดยกำหนดให้นัก

ศึกษา	มีคะแนนความประพฤติคนละ	100	คะแนน	หากนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติ

นักศึกษาต้องรีบเขียนคำร้องขอเพ่ิมคะแนนความประพฤติท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา	เพ่ือสะสม

คะแนนให้ครบ	100	คะแนนอยู่เสมอ	ด้วยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	ท่ีกองพัฒนา

นักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาจัดให้	หากคะแนนไม่ครบนักศึกษาอาจจะทำเรื่องจบ

ยังไม่ได้	ตามเง่ือนไขประกาศของมหาวิทยาลัย	โดยนักศึกษาสามารถดูคะแนนความประพฤติ

ได้ในระบบที่สมัครกิจกรรมเช่นกัน	จะเห็นได้ว่ากิจกรรมถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะ
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ช่วยให้นักศึกษา	คิดเป็น	ทำเป็น	ตามคำคมท่ีว่า	“ปริญญาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น”	ฉะน้ันอยากฝากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย

บุคลากรของมหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	คณาจารย์	จงเห็นความสำคัญของกิจกรรมบ้าง	ไม่ใช่ว่านักศึกษาอย่างเดียวว่า	บ้ากิจกรรม	“เอาใจเขามาใส่ใจเรา”   

บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา	ที่ร่วมกันทำงานกันอย่างหนักหน่วง	อุทิศเวลาให้ราชการอยู่เป็นนิจ	เราถือนโยบายที่ว่า	ไม่มีใครรู้เราไม่ว่า	ขอให้เรารู้ว่า

หน้าที่ของเราคืออะไร	และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่	เต็มกำลังความสามารถ	สักวันฟ้ามีตา....	เริ่มด้วยผู้นำของกองพัฒนานักศึกษา

	 นางนับวรรณ	 เอมนุกูลกิจ	 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

	 นางสาวยุวดี	 แสงส่งกลิ่น	 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

	 นายอำนาจ	 อนันตพิทักษ์	 หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

	 นายวัณพงศ์	 วงษ์พานิช	 หัวหน้างานบริหารและสวัสดิการ

	 นายกิตติภพ	 รักษาราษฏร์	 เจ้าหน้าที่ประจำงานกิจกรรมนักศึกษา

	 นายสุเมธ	 กรองกำธร	 เจ้าหน้าที่ประจำงานบริการและสวัสดิการ

	 นางสาวลัดดา	 อินทราพงษ์	 เจ้าหน้าที่ประจำงานบริการและสวัสดิการ

	 นายสุรศักดิ์	 แม่นหมาย	 เจ้าหน้าที่ประจำงานบริการและสวัสดิการ

	 นางสาวเตือนใจ	 ซิวพานิช	 เจ้าหน้าที่ประจำงานบริการและสวัสดิการ

 สำหรับปฏิทินกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

	 27	มิ.ย.–2	 ส.ค.	 2554	 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ		ดอนขังใหญ่เกมส์		ครั้งที่	25

	 13	 ก.ค.	 2554	 อบรมการเขียนหนังสือราชการ

	 14	 ก.ค.	 2554	 ถวายเทียนหลวง

	 20	 ก.ค.	 2554	 อบรมวัยใสห่างไกลเอดส์	และอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 23–24	 ก.ค.	 2554	 เก็บตัวผู้เข้าประกวด	Star	Of	PBRU	2011

	 3–5	 ส.ค.	 2554	 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ	ดอนขังใหญ่เกมส์		ครั้งที่	25

	 4	 ส.ค.	 2554	 การประกวด	Star	Of	PBRU	&	Sport	Night		2011

	 11	 ส.ค.	 2554	 พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

		 นี่คือกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น	ที่กองพัฒนานักศึกษา	และองค์การบริหารนักศึกษา	ได้ส่งเสริม	สนับสนุน	จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเป็นเพชร

อันทรงคุณค่า	ของ	“เพชรราชภัฏ”		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กองพัฒนานักศึกษา
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	 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ร่วมกับ	เครือข่าย	ได้แก่	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม	สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพชรบุรี	ศึกษาดูงาน	ณ	โรงพยาบาลอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี	วันท่ี	14	มิถุนายน	2554

โดยดูงานในด้านการผลิตยาสมุนไพร	การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	โรงงานผลิตยาสมุนไพร

แหล่งผลิตสมุนไพรบ้านดงบัง	เพ่ือนำมาผลิตยาคลินิกการรักษาโรค	การนวดรักษาและส่งเสริม

สุขภาพ	การนวดเท้าและร้านขายยาแผนโบราณซึ่งได้รับการต้อนรับและได้รับความรู้จาก

วิทยากรเป็นอย่างดี

	 อาจารย์จรรยาพร	บุญเหลือ	ได้รับเชิญจาก	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	4	กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม	เป็นวิทยากรหลักสูตร	“การตลาดเชิงกลยุทธ์เสริมพลังธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน”	 ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี	 เลย	 และหนองคาย	 จำนวน	 52	 คน	

ระหว่างวันที่		21-24	มิถุนายน	ที่ผ่านมา			ณ	โรงแรมนภาลัย		จังหวัดอุดรธานี	

	 สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการวิชาการ

แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	จังหวัดเพชรบุรี	กับครูและนักเรียน	ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่	4	จำนวน	55	คน	ณ	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	3	ชั้น	2	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	โดยมีอาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	ประธานสาขาฯ	และอาจารย์ใน

สาขา	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์		โดยจัดให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยว

กับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น			

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยศึกษาดูงาน

รับเชิญเป็นเป็นวิทยากร	

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	บริการวิชาการ

	 ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวัน	จากน้ัน

ก็ให้นักเรียนได้ลงมือศึกษาและปฏิบัติการในการใช้มัลติมิเตอร์	(Multimeter)		ในการวัดความต้านทาน	(Resister)	ตัวเก็บประจุ	(Capacity)

ไดโอด	(Diode)	ทรานซิสเตอร์	(Transistor)		ไดโอดเปล่งแสง	(LED)	และ	ตัวต้านทานที่ใช้แสงในการควบคุม	(LDR)			

	 ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของวงจรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์	การใช้งานเครื่องมือวัดออสซิโลสโคป

(Oscilloscope)	และได้ลงมือปฏิบัติการในการวัดสัญญาณทางไฟฟ้า	ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นภาพของสัญญาณต่างๆ	ที่เป็นรูปธรรมตามทฤษฏี

ที่เรียนมา	เช่น	สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง		และสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ	เป็นต้น		กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็น

อย่างมาก	เนื่องจากนักเรียนได้เห็นภาพจริง	ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง	และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็น

อย่างดี		ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชั้นปีที่	2	ที่ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติงานครั้งนี้

อย่างเต็มความสามารถ
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	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดอบรมหลัก

สูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู	ของครุทายาท	รุ่นที่	9	จำนวน	79	นาย	เมื่อวันที่	27	

มิถุนายน	2554	ห้องประชุมวิทยารมย์	2		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและประสบการณ์กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน	เพื่อปลูกฝังคุณธรรม	อุดมการณ์	และแบบธรรมเนียมของครู	รวมถึงให้มี

ความสำนึกท่ีดีในหน้าท่ีครู	ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ

หน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน

	 คณะวิทยาการจัดการ	ร่วมจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการ

ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง	ผู้นำตำบลยางหย่องและตัวแทนผู้ค้าในตลาด	“ท่าย์น้ำข้ามภพ”	เมื่อ

วันจันทร์ที่	13	มิถุนายน	2554	ณ	ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาล

ตำบลท่ายาง	มีผู้เข้าประชุม	จำนวน	40	คน	ประกอบด้วย	กำนันตำบลท่ายาง	กำนันตำบล

ยางหย่อง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง	ประธานชุมชนศาลเจ้าท่ายาง

คณะกรรมการชุมชนศาลเจ้าท่ายางและผู้ค้าในตลาด	

	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	1	และเสาร์ท่ี	2	กรกฎาคม	2554	สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ	คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ร่วมกับศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ำ

เพชรบุรี	จัดบริการวิชาการ	เรื่อง	“เทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปูม้า”	ให้แก่ชุมชน

ตำบลปากทะเล	ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล	อำเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	

โดยการอบรมได้มีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ	ในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกับการ

อนุรักษ์ปูม้า	เพื่อการทำประมงปูม้าที่ยั่งยืน	นอกจากนี้ยังร่วมกันปล่อยลูกปูที่เพาะพันธุ์ได้

จากการอบรม	เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริการชุมชน

อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู

ประชุมระดมความคิดเห็น

	 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้	เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย	หนึ่งคณะ	หนึ่งอำเภอ	ของคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

:	อำเภอท่ายาง	กิจกรรมหนึ่งที่คณะร่วมกับชุมชนในอำเภอท่ายางร่วมกันทำงาน	คือ	การพัฒนาตลาด	“ท่าย์น้ำข้ามภพ”	เป็นแหล่งท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืน	จากการร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน	ผู้ค้าในตลาด	และการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว

ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างถิ่น	คณะวิทยาการจัดการได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพของตลาด	กำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	

เป้าหมาย	และกลยุทธ์ในการจัดการตลาด	“ท่าย์น้ำข้ามภพ”	เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง	ผู้นำตำบลยางหย่อง	และผู้ค้าตลาด	เพื่อนำไปร่วมกันพัฒนาตลาดต่อไป
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	 เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2554	ที่ผ่านมา	คณะครุศาสตร์	โดย	อาจารย์วัชรกัญจน์

หอทอง		รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา		ได้จัด	“กิจกรรมสานสัมพันธ์พา

น้องเข้าคณะครุศาสตร์”	ข้ึน	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมคณะ-รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง

และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ	ตลอดทั้งวัน	และในช่วง

เย็นได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน	ณ	บริเวณหน้าอาคารวิทยาภิรมย์

โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและกระบี่กระบองจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬาและพลศึกษา	การประกวด	“ดาว	เดือน”	คณะครุศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนในการ

ประชาสัมพันธ์คณะ	และไคลแม็กซ์ของงานนี้อยู่ที่	Mini	Concert	จากศิลปินแกรมมี่	วง

MILD	มาร่วมให้ความบันเทิงและสร้างสีสันให้กับกิจกรรมที่จัดขึ้น

	 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน	คณะครุศาสตร์

จึงขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม		รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		และ	พล.ต.ต.วิรัช

วัชรขจร	ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเพชรบุรี	มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี	 ทั้งนี้	

“ทุนเรียนดีจากอาจารย์ศรชัย”	รวมทั้งสิ้น	18,000	บาท	และ	“ทุนเรียนดีจากผู้การวิรัช” 

รวมท้ังส้ิน	11,000	บาท	โดยท้ังสองทุนเป็นทุนท่ีมอบแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี	3	ลำดับ

แรกของโครงการฯ	ได้แก่	1.	จ่าสิบตำรวจบุญมี	สีสวัสดิ์		2.	ดาบตำรวจนาวี	มีสุข		และ

สิบตำรวจเอกอภิชัย	กระทุ่มแก้ว	โดยมีพิธีมอบทุนเม่ือวันเสาร์ท่ี	4	มิถุนายน	2554		ณ	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธี

	 เม่ือวันท่ี	4-6	กรกฎาคม	2554	ดร.จารึก	ชูกิตติกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นประธานพิธีเปิด	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การสร้างและออกแบบสไลด์ให้สวย

งาม แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรมการนำเสนอไมโครซอฟต์ (Microsoft PowerPoint)”  

โดย	อาจารย์กายทิพย์	โอชะกะ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	313

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีอาจารย์กรกรต	เจริญผล	และอาจารย์สุกัญชลิกา	บุญมาธรรม

เป็นวิทยากร	การจัดอบรมครั้งนี้	วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้	ครู	อาจารย์	พนักงานของรัฐ

บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ	ทันตแพทย์	ศิษย์เก่า	และบุคลากรท่ัวไปในอำเภอบ้านลาด	จังหวัด

เพชรบุรี	ให้มีทักษะการสร้างและออกแบบสไลด์ในการนำเสนอผลงานให้สวยงามและน่า

สนใจอย่างมืออาชีพ	ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	1	คณะ	1	อำเภอ	โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	30	คน	

กิจกรรมสานสัมพันธ์พาน้องเข้าคณะครุศาสตร์

ทุนการศึกษา	

อบรมโปรแกรม	PowerPoint
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	 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	คร้ังท่ี	1/2554	เม่ือวันศุกร์ท่ี	24	มิถุนายน

2554	เวลา	12.00	น.	ณ	ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	และเวลา	13.00	น.	ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ	ประจำปี	2554	ณ	ห้องประชุม

วิทยาภิรมย์	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2469	จนก้าวมาสู่ความเป็น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รวมระยะเวลา	85	ปี	การรวมตัวของศิษย์เก่ามีทุกรุ่นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ดำเนินการแบบไม่เป็นทางการ	จนวันที่	26	พฤศจิกายน

2551	ศิษย์เก่า	17	คน	ได้ดำเนินการก่อตั้ง	สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	และมี	นางบุปผา	รอบรู้	เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

และเม่ือวันท่ี	30	ตุลาคม	2552	ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

จึงมีมติให้	นายยุทธพล	อังกินันทน์	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	เพื่อดำเนินกิจกรรม

ของสมาคมฯ	และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคม	ฯ	ต่อไป

	 เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2554	ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญขึ้น	สาระสำคัญคือการเลือกตั้ง	นายกสมาคมฯ	และผลการเลือกตั้งมีมติให้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	หลังจากได้รับการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงคณะ

กรรมการบริหารสมาคมฯ	เรียบร้อยแล้ว	คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ได้ประชุมสามัญ	เพื่อรับมอบงานและแถลงนโยบายในการดำเนินงานใน

วันที่	24	มิถุนายน	2554

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิกและยินดีที่จะสนับสนุน

กิจการต่าง	ๆ	ของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีอย่างเต็มที่	เพราะท่านก็เป็นศิษย์เก่าของราชภัฏเพชรบุรีด้วย

	 หลังจากนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ได้แก่

	 1.	อุปนายก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม,	นายประดิษฐ์	เหลืองอร่าม

	 2.	ปฏิคม	 นายจารึก	วัสสุวรรณ,	นายเชาว์	กุฎาคาร

	 3.	นายทะเบียน	 นางประไพ	ขมแก้ว

	 4.	การเงิน	 นางสาวธนพร	เกษศรี

	 5.	สารสนเทศ	 นางสาวยุวดี	แสงส่งกลิ่น

	 6.	กิจกรรม	 นายกิตติภพ	รักษาราษฎร์

	 7.	กรรมการ	 พันตำรวจโทสนธยา	ดีหะสิงห์,	นายโกศล	จุ้ยมี,	นายกิตติ	ปัทพี,									

	 	 นายยรรยงค์	เจริญศรี,	นางสมพร	พิริยะสุขถาวร

	 8.	กรรมการและเลขานุการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ	เทียมเดช

	 9.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ

	 คณะกรรมการยังมีเพียง	16	คน	ซึ่งจะดำเนินการเชิญผู้ที่สนใจร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	ต่อไป

	 สาระสำคัญของการประชุมสามัญ	คือ	การรายงานงบประมาณ	การแถลงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏ

เพชรบุรี	ปี	2554	คือ	เป็นศูนย์ประสานงานกับศิษย์เก่า	มุ่งม่ันผดุงไว้ซ่ึงช่ือเสียง	เกียรติคุณ	และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	จัดงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อศิษย์เก่า	บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

	 ซึ่งผลการดำเนินงานของสมาคมฯ	ที่ผ่านมา	คือ	การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	ปีที่	1	ฉบับปฐมฤกษ์

ประจำเดือนพฤษภาคม	2554	การจัดงานฉลองบัณฑิต	ประจำปี	2554	และได้จัดทำเสื้อสมาคมฯ	ซึ่งด้านหน้ามีตราพระราชลัญจกรที่กระเป๋า

เสื้อด้านซ้าย	และด้านหลังมีโลโก้	ของสมาคมฯ	มี	3	สี	คือ	สีขาว	สีชมพู	และสีฟ้า	(สนใจสามารถติดต่อได้ที่	0-3249-3300	ต่อ	1666)

	 สำนักงานของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	ตั้งอยู่ที่	ชั้น	7	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งขณะนี้ห้องสำนักงาน

สมาคมฯ	มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรองรับสมาชิกที่มาใช้บริการ	เพื่อเป็นศูนย์รวมของการพบปะสังสรรค์ของสมาชิก	จึงขอเชิญสมาชิกมาใช้

บริการและสามารถรับข่าวสาร	จากสมาคมฯ	ได้จาก	http://alumni.pbru.ac.th		โทร	:	0-3249-3300	ต่อ	1666

	 ในโอกาสนี้	 ขอเชิญศิษย์เก่า	 –	 ศิษย์ปัจจุบันมาใช้บริการและมาร่วมมือร่วมใจเพื่อผนึกกำลัง	 สร้างสรรค์สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	

ให้มั่นคงและก้าวหน้า	ให้สมกับความเป็น	“เพชรราชภัฏ”

สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	ปี	2554
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ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา	ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี

และประพฤติดี	เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในวโรกาสพระชนมพรรษา	84	พรรษา	จำนวน	84	ทุน	และเพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในวโรกาสพระชนมพรรษา	56	พรรษา	จำนวน	56	ทุน

 ทุนเทิดพระเกียรติเป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตรและเป็นทุนได้เปล่า	โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ		ดังนี้

	 1.	ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(ทุนเรียนดี	84	ทุน)	จะคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า	3.00

	 2.	ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(ทุนความประพฤติดี	56	ทุน)	จะคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีความ

กตัญญูกตเวที	มีจิตอาสา	บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	มีคุณธรรม	จริยธรรม	หรือมีความคิดอื่นๆ	อันควรแก่การยกย่องเชิดชูและสนับสนุน

มีความประพฤติดี	ซ่ึงประกอบด้วยความดีอย่างใดอย่างหน่ึง	อันควรแก่การยกย่องเชิดชูและสนับสนุน	มีหลักฐานความดีเป็นท่ีประจักษ์	เช่น	เกียรติบัตร

วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	สมุดบันทึกความดี	หรือหลักฐานอื่นใดที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา	หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	องค์กรท้องถิ่น

หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	และมีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า	2.50

	 นักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน	จะได้รับทุนเป็นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายตลอดปีการศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร	แต่ต้อง

รักษาผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์	คือทุนเรียนดีต้องไม่ต่ำกว่า	3.00	และทุนประพฤติดีต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	2.50

	 การดำเนินโครงการได้เริ่มเมื่อปีการศึกษา	2553	มีนักศึกษาได้รับทุนเรียนดี	43	ทุน	ทุนประพฤติดี	25	ทุน	รวม	68	ทุน	แต่น่าเสียดายที่

นักศึกษาบางคนไม่สามารถรักษาทุนไว้ได้	เนื่องจากขาดคุณสมบัติและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	ปัจจุบันคงเหลือทุนเรียนดี	22	ทุน		ทุนประพฤติดี	

16	ทุน	

	 ในปีการศึกษา	2554	มีนักศึกษาได้รับทุนเรียนดี	54	ทุน	ทุนประพฤติดี	42	ทุน	รวม	96	ทุน	ซ่ึงทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาทุนท้ังหมดเข้าประชุม	เพ่ือช้ีแจงทำความเข้าใจในรายละเอียด	เม่ือวันท่ี	12	มิถุนายน	2554	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุม

วิทยารมย์	2	นอกจากนี้	ยังมีนักศึกษาที่มีความจำเป็นเดือดร้อน	ได้ยื่นเรื่องขอรับทุน	ทางมหาวิทยาลัยยังจัดทำประกาศให้นักศึกษามาขอรับทุนเพิ่ม

เติม	และจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนเพิ่มเติม	ในวันที่	13	กรกฎาคมนี้	นักศึกษาที่มีความจำเป็นเดือดร้อน	สามารถติดต่อขอรับทุน

ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ยังมีทุนอื่นๆ	อีก	ที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาโดยสามารถติดต่อได้อีกทางหนึ่งที่กองพัฒนานักศึกษา

 “ความสำเร็จของนักศึกษา คือความสำเร็จของครอบครัว มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ”	ปัญหาเร่ืองทุนสนับสนุนหรือการขาดแคลน

ทุนทรัพย์จึงเป็นปัญหาที่สามารถได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขได้	แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน	ที่จะเรียนอย่างไรให้ผ่านได้ทุกวิชา		

และไม่ควรให้มีผลการเรียน	C	และผลรวมของทุกวิชา	และวิชาเอกต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า	 2.00	มีปัญหาอย่างไร	ควรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา		

อาจารย์/ประธานสาขาวิชา	กองพัฒนานักศึกษาและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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ข้าวแช่แม่อร...ตลาดริมน้ำ
	 สัญญาว่าจะแนะนำร้านข้าวแช่เมืองเพชรสัก	2-3	ร้าน	ที่หาง่ายๆ	แถมอร่อยถูกปากสำหรับ

ผู้คนต่างถิ่นที่อาจจะแวะเวียนมาเที่ยวเมืองเพชร	ผู้คนในท้องถิ่นนั้น	เขาก็มีเจ้าประจำของเขาอยู่แล้ว

เพราะอร่อยไปทุกเจ้านั่นแหละของจริง

วันนี้จะแนะนำ	“ข้าวแช่แม่อร”	ในตลาดริมน้ำเป็นเจ้าแรก	

 แม่บังอร อังกินันทน์	ขายข้าวแช่แสนอร่อยอยู่ในตลาดริมน้ำแถบถนนพานิชเจริญในตัวเมือง

เพชรบุรีมาช้านาน		ร้านแม่อรเป็นร้านแบบแผงตั้งโต๊ะเล็กๆ	แบบชั่วคราว	มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทาน

ประมาณ	3	โต๊ะ	หลังร้านก๊วยย่งตั๊ก	ที่ขายของสารพัด	และแสนจะใจดี

	 แม่อรสืบสานการทำข้าวแช่มาจากคุณยายแว ทิพยวงศ์ และคุณยายเพลิน ศรีวงศ์	สองศรีพี่

น้องที่สอนลูกหลานให้ได้ประกอบอาชีพข้าวแช่กันต่อๆ	มา	คุณยายแว	เล่าว่า	ได้เรียนรู้การทำข้าวแช่มา

จากเพื่อน	ซึ่งเพื่อนได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่เป็นคนเมืองเพชรนี้เช่นกัน

	 แต่เมื่อครั้งที่สัมภาษณ์เมื่อปี	2546	โน้น	คุณยายอายุ	95	ปี	แล้ว	คุณยายก็หลงลืมไปว่าเพื่อน

ช่ืออะไรแต่อยู่แถวหนองโสนน่ันแหละ	เร่ืองน้ีผู้เขียนก็ได้ตามไปสืบค้นต่อจนได้เร่ืองราว	เอาไว้แล้วค่อยเล่า

ภายหลังก็แล้วกัน			

 ข้าวแช่ร้านแม่อร เมล็ดกลมมนสวยงาม สะอาดเก็บได้นาน

 ส่วนกับข้าวแช่นั้น ปลาหวานจะมีรสหวานเวลาเคี้ยวจะกรึบๆ

 คล้ายปลาหวานของร้านแม่เล็กท่ายาง ลูกกะปิก็จะกรอบนุ่มในพอดี

 หัวไชโป้ก็จะหวานจะใส ไม่หวานจัดน่ารับประทาน

	 น้ำอบร่ำสะอาดหอมหวานชวนรับประทานเพราะใช้มะลิและกระดังงาลนไฟที่ปลูกเองในบ้าน

ปราศจากสารพิษและย่าฆ่าแมลงแน่นอน

ร้านแม่อร ขายทุกวัน ทุกฤดูกาล ตั้งแต่ 9 โมงเช้าไปถึง 4-5 โมงเย็น

สนนราคาเพียงชุดละ 15 บาทเท่านั้นเอง

แค่กรรมวิธีกว่าจะได้ข้าวแช่เมล็ดสวยงามมาต้องขัดกับกระบายในน้ำสะอาด

ไม่รู้จะกี่ครั้งกี่หนแล้ว	ราคานี้ถูกยังกับได้มาเปล่าๆ

ยังงี้	..ถ้าไปเที่ยวเมืองเพชรแล้ว	ไม่แวะไปชิมลองข้าวแช่เมืองเพชรแล้วละก็

										เห็นถ้า...จะเสียทีที่ได้มาเยือนเมืองเพชรเสียแล้วละจ้า...พี่น้องเอ๊ยยย.......!!!
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยการนำของ	ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รอง

อธิการบดี		ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น	คณบดี		อาจารย์รัฐศาสตร์  จั่นเจริญ		ประธานสาขาวิชา

นาฏยการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เข้าร่วมโครงการ	Thailand Festival

2010	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน	โดยสถานเอกอัครราชทูต	ร่วมกับทีมประเทศไทยใน

สวีเดน	ได้แก่	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

บริษัทการบินไทย	และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พร้อมด้วยชุมชนไทยในสวีเดน	จัดงาน

ไทยแลนด์เฟสติวัล	2011	(Thailand	Festival	2011)	ระหว่างวันที่	17-19	มิถุนายน	2554

ณ	คุงส์แทรส์โกร์เดน	(Kungsträdgården)	กรุงสตอกโฮล์ม	ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ

Thailand	Festival	2010	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา	84	พรรษา	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมประเทศไทยในมิติ

ต่างๆ	ท้ังด้านวัฒนธรรม	ท่องเท่ียว	ตลอดจนด้านการค้าและการลงทุน	ในส่วนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	นำชุดการแสดง	จำนวน	8	ชุด		เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

	 ในโอกาสน้ี	จึงนำบทสัมภาษณ์	ด.ญ.ชมปอง เฉลิมทอง	นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งเป็นตัวแทนคนหนึ่งในชุดการแสดงรำพัดใบตาล

	 :	ทำอย่างไรถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรม	ณ	ประเทศสวีเดน    

	 :	อาจารย์รัฐศาสตร์	จ่ันเจริญ	ประสานไปยังทางโรงเรียนเพ่ือท่ีจะแจ้งให้นักเรียนทราบ

รู้สึกสนใจเลยก็สมัครเข้ารับการคัดเลือก	ผลปรากฎว่าผ่านการคัดเลือก

	 :	ใช้การแสดงอะไรในรอบคัดเลือก    

	 :	คณะกรรมการกำหนดให้เป็นการแสดงที่มีความเป็นไทย	ในส่วนของหนูได้ใช้การ

แสดงในชุด	“รำแม่บทเล็ก”	เพราะเคยเรียนมาก่อน	และเป็นท่ารำมาตรฐาน	หรือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า	“แม่ท่า”	ใช้ทำนองเพลงชมตลาด	มีลีลาเอื้อนช้า	นุ่มนวลและอ่อนช้อยตามลักษณะของ

ท่ารำไทยเป็นแบบมาตรฐาน	ซ่ึงผู้ฝึกนาฏศิลป์จะต้องฝึกรำให้คล่องแคล่วชำนาญ	เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการรำเพลงอื่นๆ	

	 :	รู้สึกอย่างไรที่ได้ผ่านคัดเลือกในครั้งนี้     

	 :	ดีใจค่ะ	พ่อแม่ก็ภูมิใจ	ท่านให้กำลังใจและบอกว่าให้แสดงให้เต็มท่ี	อย่าต่ืนเต้น	ในการ

ท่ีลูกจะได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทย	และยังเป็นประสบการณ์

ที่คุ้มค่าและหาได้ยากมาก	คือ	ต้องใช้ความสามารถของตนเองที่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ไปได้	

	 :	ช่วงระยะเวลาฝึกซ้อม

	 :	ในขณะนั้นอยู่ในช่วงของงานพระนครคีรีพอดี	ทางมหาวิทยาลัยจะต้องจัดชุดการ

แสดงไปร่วมแสดงในงานพระนครคีรี	ช่ือชุด	“เทิดไท้ภูบดี	เพชรบุรีเทิดหล้า”	ซ่ึงเป็นการทดสอบ

ว่านักแสดงแต่ละคนมีระเบียบวินัย	มีความอดทน	ในการฝึกซ้อมมากแค่ไหน		

	 :	บรรยากาศภายในงานที่ประเทศสวีเดนเป็นอย่างไรบ้าง     

	 :	ภายในงานจะเป็นสวนสาธารณะ	มีการแสดงบนเวที	วันท่ี	17	มิถุนายน	2554	จะเป็น

พิธีเปิด	ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติของสวีเดนจากภาครัฐและเอกชน	คณะทูตานุทูต	และสื่อมวลชน

มรภ.เพชรบุรี	ร่วมโครงการ
Thailand Festival 2010
ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน
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เข้าร่วม	นายธนรัตน์	ธนพุทธิ	เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกับสวีเดน	และต้องการที่จะให้งานไทยแลนด์เฟสติวัล	2011	ภายในงานมีการ

จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	มีตลาดน้ำซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก	ขบวนพาเหรดของชุมชน

ไทยในสวีเดนท่ีแต่งกายในชุดไทยจากยุคสมัยต่างๆ	การแสดงนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทย

ท่ีหลากหลาย	(คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และคณะ	Southern

Sea	Breeze	ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน	ททท.)	การสาธิตงานศิลปหัตถกรรมไทย

(สาธิตการทอผ้าไหม	งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน	การเพ้นท์ร่ม	และการทำผ้าบาติก)	การ

ออกร้านอาหารไทย	ร้านสินค้านำเข้าจากประเทศไทย	บริษัทท่องเท่ียวไทย	และร้านสปาไทย

ในสวีเดน	รวมทั้งซุ้มข้อมูลด้านการค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยว	ซึ่งได้รับความสนใจ

จากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก				

	 :	รู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่ทำการแสดง    

	 :	ตัวนักแสดงเองก็ต่ืนเต้นค่ะ	เพราะยังไม่เคยไปแสดงท่ีต่างประเทศ	นักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ	คนดูเองก็ตื่นเต้นด้วย	เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยได้ดูการแสดงของไทย	จะแสดง

ทั้งหมด	3	วัน	คือ	วันที่	17-19	มิถุนายน	2554	มีการแสดงทั้งหมด	8	ชุด	แบ่งเป็นช่วงเช้า		

4	ชุด	ช่วงบ่าย	4	ชุด		

	 :	ต้องการแนะนำผู้อ่ืนอย่างไรบ้างในการท่ีได้รับโอกาสเป็นตัวแทนไปทำการแสดง

ที่ต่างประเทศ   

	 :	สำหรับคนที่มีความสามารถ	สนใจด้านวัฒนธรรมไทย	ลองติดตามหาข่าวสาร

เก่ียวกับคัดเลือกตามท่ีต่างๆ	หรือหาโอกาสออกไปแสดงภายนอกให้บุคคลภายนอกมองเห็น

ถึงความสามารถของเราค่ะ
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	 แม้เรื่องของการจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่	การจัดการความรู้มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของบุคคลและองค์กร	(มหาวิทยาลัย)	-

ในปัจจุบัน	ในอดีตที่ผ่านมานั้น	องค์กรต่างๆ	ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบแบบแผนมากนัก	หากมีการปรับปรุงและบริหารการจัดการความรู้ที่ดี

นั้นก็จะช่วยให้องค์กรนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น	การดำเนินการในเรื่องของการจัดการความรู้นั้นอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลย

เพียงแต่เน้นการทำงานและการใช้งานให้เป็นกระบวนการที่เน้นในเรื่องของความรู้ที่	ทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้มากยิ่งขึ้น	รวมทั้งช่วยกันสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เพียงเท่านี้	คุณลุง	QA	คิดว่า	มหาวิทยาลัยของเราจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

อ้างอิง
เทพ	สุนทรศารทูล	(2543),	โคลงโลกนิติ	ถอดความเป็นร้อยแก้ว,	สำนักพิมพ์ดวงแก้ว,	กรุงเทพ

สมชาย	นำประเสริฐชัย

	 การพัฒนาองค์กรส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น	และเมื่อกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กรเหล่านี้ได้ออก

จากองค์กรไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม	ความรู้และความความเชี่ยวชาญต่างๆ	ที่เคยเป็นส่วนที่สร้างความแข็งแกร่งขององค์กรมัก

จะหายไปพร้อมกับบุคคลกลุ่มดังกล่าวด้วย	ในกรณีเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมาก	ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองของการจัดการความรู้ท้ังส้ิน

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากองค์กรไม่สามารถเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากร	(Personal	knowledge)	ให้กลายมาเป็นความรู้ขององค์กร	(Orga-

nizational	knowledge)	ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรอื่นในองค์กรได้	เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลบางกลุ่ม

เท่านั้น	...		คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรก็จะเกิดขึ้น

	 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการจัดการ	การบริหารความรู้ของบุคคลหรือองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการของแต่ละบุคคล

หรือองค์กรล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกัน	ดังนั้นกระบวนการย่อยในการจัดการความรู้จึงมีการนำเสนอในมุมมองและ

แนวคิดต่างๆ	จำนวนมากขึ้นอยู่กับนิยามของการจัดการความรู้ของแต่ละคนแต่ละองค์กร	อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการความรู้สามารถแบ่ง

ออกเป็นกระบวนการย่อยๆ	 ได้ดังนี้	 การกำหนดความรู้และแหล่งของความรู้	 (Knowledge	 identification)	 การแสวงหาความรู้จากภายนอก	

(Knowledge	acquisition)	การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่	(Knowledge	creation	/development)	การผสานความรู้ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	

(Knowledge	integration)	การถ่ายทอดความรู้	 (Knowledge	transfer)	และการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆ	(Knowledge	storage	and	

maintenance)	เพื่อนำไปใช้ใหม่ในอนาคต	เปรียบได้ดังสุภาษิตที่ว่า	ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด “Knowledge is meaningless if it is 

not usable.”

	 ประโยคนี้	โนนากะ	ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการจัดการความรู้เคยกล่าวไว้และได้รับการอ้างถึงจากคนทั่วโลก	

	 องค์กรจำนวนมากมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองต่างๆ	แต่ไม่สามารถนำความรู้ต่างๆ	จากบุคคลเหล่าน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้ก็นับได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในเรื่องของการจัดการความรู้	องค์กรที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันพยายามให้บุคคลที่มีความถนัดแตกต่างกัน

ทำงานด้วยกันหรือที่เรียกว่า	Cross	functional	team	เพื่อให้เกิดทัศนะและมุมมองต่างๆ	มากยิ่งขึ้นหากเทียบกับคำไทยก็ใกล้เคียงกับประโยค

ที่ว่า	“หลายหัวดีกว่าหัวเดียว”	หรือ	“รวมกันเราอยู่	แยกหมู่เราตาย”	หรือ	“สามัคคีคือพลัง”	แต่หลายๆ	ครั้งการดำเนินการในองค์กรที่มีปัญหา

ในเรื่องของการจัดการความรู้กลับกลายเป็น		“มากคนก็มากความ”

การจัดการความรู้	(KM)
…	เรื่องเก่ามาเล่าขาน

โดย	คุณลุง	QA

ทำไมจึงต้องจัดการความรู้

สรุป
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	 ด้วย	IAESTE	A.s.b.l.	(The	International	Association	for	the	Exchange	of	Students	for	Technical	Experience,	Association–

sans-but-lucratif)	เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.2491	ณ	lmperial	College	กรุงลอนดอน	ประเทศ

สหราชอาณาจักรมีวัตถุประสงค์	คือแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกันเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกงานด้านเทคนิคด้วยการทำงานจริงในหน่วยงานภาค

การศึกษาและอุตสาหกรรมในนานาอารยประเทศท่ัวโลก	ซ่ึงปัจจุบันมีประเทศสมาชิก	IAESTE	A.s.b.l.	87	ประเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือได้สมัครเข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช	2521	โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่าโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคมีหน้าที่หลักคือ	จัดหาสถานที่ฝึกงานภายในประเทศให้แก่นักศึกษาต่างชาติ	ระดับอุดมศึกษา	(ปีที่	3-4	หรือ

ปริญญาโท-เอก)ตามสาขาวิชาต่างๆ	เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยระดับดังกล่าวของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือก	และมี

คุณสมบัติเหมาะสมได้มีโอกาสเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนในอัตราส่วน	1:1	IAESTE	A.s.b.l.	จึงเรียกความร่วมมือดังกล่าวว่า

“ทุนฝึกงาน”	(Offer)	ดังนั้น	IAESTE	Thailand	จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดกรุณารับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในหน่วยงานของท่านเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย	3	เดือน	รายละเอียดดังนี้

IAESTE Thailand

 กรณีที่ 1 รับนักศึกษาต่างชาติ เข้าฝึกงานในหน่วยงานของท่าน

	 1.1	ทุนละ	8,000	บาท	(แปดพันบาทถ้วน)	ต่อเดือนในกรณีน้ีทางหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบจัดหาท่ีพักและจ่ายค่าท่ีพักให้แก่นักศึกษา

ตลอดจนค่าเบ้ียเล้ียงให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนเงิน	7,000	บาท	(เจ็ดพันบาทถ้วน)	ต่อเดือน	ท้ังน้ีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือจำนวน	1,000	บาท		(หน่ึงพัน

บาทถ้วน)	ต่อเดือน	IAESTE	Thailand	ขออนุเคราะห์ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ	ของ	IAESTE	Thailand			

	 1.2	ทุนละ	12,000	บาท	(หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)	ต่อเดือนในกรณีท่ี	IAESTE	Thailand	จัดหาท่ีพักให้กับนักศึกษาต่างชาติหรือบริษัท

จัดหาที่พักให้กับนักศึกษาต่างชาติ	แต่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าที่พักเอง	โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษา	11,000	บาท		(หนึ่งหมื่น

หนึ่งพันบาทถ้วน)	ต่อเดือน	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจำนวนเงิน	1,000	บาท	(หนึ่งพันบาทถ้วน)	ต่อเดือน	IAESTE	Thailand	ขอความอนุเคราะห์

ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินต่างๆของ	IAESTE	Thailand

	 1.3	ทุนละ	11,000	บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	ต่อเดือน	สำหรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานด้านการสอนสาขาภาษาต่างๆ	และวิชา

สามัญทั่วไป	ซึ่งหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาที่พักและจ่ายค่าที่พัก	ตลอดจนจ่ายเป็นค่าเบี้ยให้แก่นักศึกษา	10,000

บาท	(หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)	ต่อเดือน	ท้ังน้ีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือจำนวน	1,000	บาท	(หน่ึงพันบาทถ้วน)	ต่อเดือน	IAESTE	Thailand	ขอความอนุเคราะห์

ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานต่าง	ๆ	ของ	IAESTE		Thailand			

 กรณีที่ 2 มอบทุนทรัพย์ให้ IAESTE Thailand	เพื่อสนับสนุนจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้แก่นักศึกษาต่างชาติ	เป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาการฝึกงานโดยมอบ	IAESTE	Thailand	จัดหาสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษาต่างชาติ		(ดังกำหนดในข้อ	1.2)

 กรณีที่ 3 มอบทุนทรัพย์ให้นักศึกษาไทยเรียนดีฐานะยากจน	มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	IAESTE

Thailand	แต่ไม่มีทุนทรัพย์ซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	เพื่อเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ

	 IAESTE	Thailand	จึงขอความอนุเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ	เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ทั้งไทยและต่างชาติได้ฝึกทำงานจริงในสถานประกอบการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ท้ังในด้านประสบการณ์ชีวิต	ทักษะวิชาชีพและภาษาต่างประเทศ	เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน	จะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็ง

ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรื่องอย่างแท้จริง

	 ผู้สนใจกรอกรายละเอียด	ส่งกลับไปที่	สำนัก	IAESTE	Thailand	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	เลขที่	1518		ถนนพิบูล

สงคราม		บางซื่อ		กรุงเทพ	ฯ		10800		ภายในวันที่		20		ธันวาคม		2554		
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ขอเชิญร่วมโครงการ

“ของฝาก (ให้) นักอ่าน
กับงาน PBRU Book Fair 2011”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกสรรหนังสือดี ราคาถูก พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการ
“ของฝาก	(ให้)	นักอ่านกับงาน	PBRU	Book	Fair	2011”
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-16.30 น.

พบกับ ของฝากสุดพิเศษ สำหรับคอนักอ่านทุกวัย กระทบไหล่นักเขียนจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง
ร่วมเพลิดเพลินไปกับกิจรรมดีๆ อาทิ การบรรยายเรื่อง

“การอ่าน	เป็นรากฐานทุกชีวิต	คุณเพชรยุพา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ”
เสวนากับนักเขียนชื่อดัง จาก สำนักพิมพ์แจ่มใส การแสดงนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา 

และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหลากหลายกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาด
 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการพัฒนาความรู้
กฎหมายคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.จารึก ชูกิตติกุล 
คณบดีเป็นประธานเปิดการอบรม อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ และ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ 
เป็นวิทยากร

โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายคอมพิวเตอร์
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โดย  คน...เบื้องหลัง

 สวัสดี...ท่านผู้อ่านและผู้ติดตามเจ๊าะแจ๊ะกันนะจ๊ะ ต้องขอขอบพระคุณทุกคำติชม เสียงวิพากษ์ เสียง
วิจารณ์ เสียงชม ขอน้อมรับไว้ (นานาจิตตัง) ก็อย่างน้ีแหละหลายคนหลายความคิด หลายมุมมอง ที่เขาพูดกันว่า
มากคนก็มากเรื่อง (จริงหรือป่าวหนอ) เจ๊าะแจ๊ะก็เคยไปแอบฟังวิทยากรหลายท่านก็บอกไว้ว่า หากผู้รู้ หรือหาก
เปรียบเทียบกับ (ดร.) มาประชุมร่วมกัน ก็คงหามติได้ยาก (มิได้ว่า ท่าน ดร.ท่านใดนะ) แค่แอบไปฟังวิทยากร
เขาพูดให้ฟังบ้างอะไรบ้าง คอลัมน์ของเจ๊าะแจ๊ะอาจจะน้ำเน่า ไม่เข้าตากรรมการ แต่หากอ่านและคิดวเิคราะห์ อาจจะ
สะท้อนให้เห็นอะไรบางส่ิงบางอย่าง ท่ีเสียงสว่นใหญ่เขาฝากสะท้อนผา่นกันมา ถึงน้ำเน่า ไม่มีสาระ แต่อาจจะมีสาระ
อย่างน้ำเน่าๆ ก็ได้ ( ใครจะไปรู้) ก็เหมือนคำคมท่ีนำมาฝากกันเชน่เคย ของสมเด็จพฒุาจารย์ ( โต) พรหมรงัสี คงจะ
เป็นเครื่องเตือนสติได้บ้าง เราอาจจะเป็นเสียงเล็กๆ แต่หากเรารวมพลังกัน ตึกสูงๆ ๆ ก็สามารถสั่นได้เช่นกัน...
เจ๊าะแจ๊ะพร่ำเพ้อละเมออะไรมากกมายไปเน่ีย.. เด๋วงานเข้าแน่ๆ ๆ เปล่ียนอารมณ์กันบ้างดกีว่า เด๋วท้องฟ้ามันครึ้ม
ไปมากกว่าน้ี ////
 ทีมงานนกกระปูดของเจ๊าะแจ๊ะรายงานมาว่า งานฉลองเทียน ปีน้ี เห็นแต่งชุดไทยมาร่วมงานกันเพียบ
เลย นำโดย ท่าน ผอ.นับวรรณ เอมนุกูลกิจ ใส่ชุดไทยสีบานเย็นสวยเริสสสสส อย่าบอกใคร ท่าน ดร.ปัทมาพร 
และอาจารย์ประอรนุช ท่านรองคณบดีคณะวิทย์และคณะมนุษย์ก็ไม่น้อยหน้า ใส่ชุดไทยเรียบๆ เก๋ไปคนละแบบ
คนรู้ ใจต้องชมมาก่อนออกจากบ้านแน่ๆๆ สว่น ท่าน ผช.สาโรช ได้ขา่วมาว่าชุดยังตัดไม่เสร็จ ก็เลยพลาด แต่ฟันธง
แล้วว่า งานหน้าไม่พลาดอย่างแน่นอน องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ก็ ใช่ย่อย แต่งกันมาสุดฤทธิ์
สุดเดช ดูภาพแล้วกันว่า ใครชนะเลิศ!!!! ขุนช้างขุนแผนก็มางานน้ีเชน่กัน นายกต๋องแห่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ แต่ง
ชุดไทยลายดอก นุ่งผ้าหางร่วมงาน ทำให้ อ.ประอรนุช ขอถ่ายรูป เพื่อนำไปทำประกันคุณภาพเลย (5555+)...
 เม่ือวันพธุท่ี 29 มิถุนายน 2554 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของเครอืขา่ยสถาบันอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง 7 สถาบัน และหน่วยงานเครอืขา่ย 1 หน่วยงาน ณ หอประชุมภูมิแผน่ดิน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีเม่ือมีงานดีๆ  แบบน้ีงานประชาสัมพนัธ์เลยขอใช้โอกาสน้ีมอบของท่ีระลึก (เส้ือสูทลำลอง) ให้แก่ส่ือมวลชน
ทุกแขนงที่ ได้ ให้ความอนุเคราะห์แก่งานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
เป็นผู้มอบ
 ส่วนโครงการส่งความสุขแก่สังคม (สคส.) ของงานประชาสัมพันธ์ก็เริ่มกันแล้วกับโครงการแรก ทำพิธี
มอบโทรทศัน์และจานดาวเทียม ช่ือโครงการว่า มิติใหม่แห่งการศึกษาท่ี ไร้พรมแดน โดยมี ผอ.โรงเรยีนหนองจอก
วิทยาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นอกจากน้ียังมี รองนายกเทศบาลหนองจอก ผู้ ใหญ่สายชล 
คณาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนหนองจอกวิทยาร่วมเป็นสักขีพยาน  
 ส่วนทีมงานทางหลวงของเจาะแจ๊ะ รายงานข่าวด่วน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ ่านมา สโมสรนักศึกษา
รวมพลังกัน เจ๊าะแจ๊ะตกใจนึกว่ารวมตัวกันประท้วงอะไร ท่ีแท้ก็ต้ังขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ ในจงัหวัด
เพชรบุรี ไม่มี ใครยอมใคร สวยๆ กันทั้งน้านเลย อนุโมทนาบุญด้วยนะ ขอส่วนบุญส่งผลให้เจ๊าะแจ๊ะได้รุ่งโรจน์ทั่ว
หล้าด้วยนะ สาธุ สาธุ..
 ขอเปิดตัวทีมงานใหม่ของเจาะแจ๊ะก่อนท่ีจะนำเสนอขา่ว ทีมงานไฉไล ท่ีจะมาขยุกขา่วใต้โต๊ะ ตีแผค่วาม
จริง ให้ทุกคนได้รับรู้...เปิดตัวใหม่ๆ ทีมงานไฉไล ก็ส่งข่าวพลัน มาไว เคลมไว และไปไว อีกต่างหาก ข่าวน้ีมีอยู่ว่า
กาลครัง้หน่ึงไม่นานมาน้ี เห็นมหาวทิยาลัยของเรามีกรงเหล็กสีเขยีวหลายจดุ เขาทำไว้เพ่ืออะไรหน๊อ.. หรอืให้ไม้เล้ือย
ไว้ประดับเพ่ือความสวยงาม อ่ะ.. แต่ท่ีแน่ๆ ๆ ตอนน้ีหลายจดุหญ้าข้ึนแทนหมดแล้ววววว.. ใครรู้ชว่ยตอบด้วยนะ...
 ส่งไปที่ตู้ รับฟังคำแนะนำ อาคาร 14 ชั้นล่าง (อาคารวิทยาภิรมย์)
 ขอตัวไปประชุมทีมงานก่อน ได้ข่าวว่ามีข่าวเด็ด ตีแผ่ทุกข่าว ประเด็นร้อน ประเด็นดัง รอติดตาม
ฉบับหน้านะจ๊ะ..ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน ไปหล่ะ......

ปราชญ์แท้ ไม่คุยฟุ้งอวดตน 

คนดี ไม่เที่ยวยกสอพลอ

คนเก่ง ย่อมทะนงอย่างเงียบ 

คนชั่ว อวดรู้ดีทั่วภพ

คนโง่ อวดฉลาดมากมาย

สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต) พรหมรังสี



18

 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	หรือท่ีใครๆ	เรียกกันจนติดปากว่า	“เขาคิชฌกูฏ”

มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอมะขาม	และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี	และยังเป็น

ต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี	สภาพป่าในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น	ป่าดิบเขา	และป่าไม้

ผลัดใบ	มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด	รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายาก	คือ	ไม้กฤษณา	

และเนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน	จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม	เช่น	กระทิง	เสือ	หมี	

กวาง	 เก้ง	 เลียงผา	และนกชนิดต่าง	ๆ	นอกจากนี้	 ตามลำห้วยยังมีปลาพลวง	ปลาก้าง	

ปลาหนวด	ปลาดุกรำพัน	อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

เขาคิชฌกูฏจันทบุรี

	 สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	ได้แก่	น้ำตกกระทิง,	น้ำตกคลองช้างเซ,	ยอดเขาพระบาท	และที่ได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษนั้น	เห็นจะเป็นการนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ	หรือ	พระบาทพลวงนั่นเอง

 พระบาทพลวง	หรือ	พระพุทธบาทพลวง	ประดิษฐานอยู่บนเขาคิชฌกูฎ	โดย	พระบาทพลวง	นี้	เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่	กว้าง	1	เมตร

ยาว	2	เมตร	อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล	1,000	เมตร	ที่จังหวัดจันทบุรี	และถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดของประเทศไทย	และอยู่ห่างจาก

ตัวเมืองจันทบุรีประมาณ	40	กิโลเมตร	

	 ประชาชนจะนิยมไปนมัสการพระบาทหลวงเป็นจำนวนมาก	เพ่ือเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง	โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงช่วงวันมาฆบูชาของ

ทุกปี	 จะมีประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาททั้งกลางวันและกลางคืน	 ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขาคิชฌกูฏ	 ก็ได้จัดงานนมัสการพระบาท

พลวงเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

	 การจัดเดินป่าขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏ	เป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน	โดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญสูง	และเป็นการฝึกจิตใจให้มีความอดทน	

ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก...ในอดีตจะเป็นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขา	 แต่ในปัจจุบันมีรถบริการให้ประชาชนได้เดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่ง

นี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

	 ส่วนกิจกรรมในงานกราบสักการะรอยพระพุทธบาท	ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฎ	การเดินทางเริ่มต้นที่วัดพลวงไปตามถนนระยะทาง	8

กิโลเมตร	จากน้ันเดินข้ึนเขาไปอีกประมาณ	1.2	กิโลเมตร	ทิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฏ	หรือเขาพระบาทน้ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา	ท่ีนำมาผูกกับตำนาน

ทางพระพุทธศาสนา	ได้แก่	ศิลาเจดีย์	รอยพระพุทธบาท	หินรูปบาตรคว่ำ	ถ้ำฤาษี	ลานแข่งรถพระอินทร์	หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์	บนยอดเขา

พระบาทซึ่งมีอากาศเย็นสบายนั้น	สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป	เขาสุกิม	เกาะนมสาว	และตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างชัดเจน

	 ในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง	พุทธศาสนิกชนท่ีมีจิตศรัทธาจะเดินทางข้ึนเขาไปแสวงบุญเป็นจำนวนมาก	เพราะนอกจากจะได้นมัสการ

พระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์แล้ว	ยังจะได้ชมความงดงามแปลกอัศจรรย์ของหินลูกพระบาท	ก้อนหินกลมใหญ่ริมหน้าผา	และได้รับความสดชื่นจากบรรยากาศบน

ยอดเขาคิชฌกูฏ	นอกจากนี้	ผู้ที่ถึงวัดพลวงตอนเย็น	สามารถพักค้างคืนเพื่อเริ่มขึ้นยอดเขาในตอนเช้าได้	โดยทางวัดมีที่พัก	และที่อาบน้ำไว้รองรับคนได้

จำนวนมาก	

	 สำหรบัการเดนิทาง		หากมาตามถนนสขุมุวทิ	ถงึทางแยกเขา้ตวัเมอืงจนัทบรุี	(สีแ่ยกเขาไรย่า)	ใหเ้ลีย้วลงถนนทางนำ้ตกกระทงิ	หรอืถนนบำราศนราดรู	

จากทางแยกเขาไร่ยา	 ไปถึงน้ำตกกระทิงประมาณ	20	กิโลเมตร	 เลยวัดระทิงไป	400	 เมตร	ถึงแยกขวามือไปวัดพลวง	 เป็นถนนลูกรังระยะทาง	3	กิโลเมตร	

เมื่อถึงวัดพลวง	จะเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นไปยังยอดเขา	มีรถรับจ้างทดเฟืองพิเศษรับไปส่งถึงจุดที่ใกล้ที่สุด	และเดินเท้าต่ออีกประมาณ	40	นาที	

	 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ	 โทรศัพท์	 0-3945-2075,	 กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ	 โทรศัพท์	

0-3945-2437	หรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลพลวง	โทรศัพท์	0-3930-9281	
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“ศูนย์ความรู้กินได้”
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

(ร้านอาหารสมอง	ของชาวอุบลฯ)
	 ผมมีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและเยี่ยมชม	โครงการศูนย์ความรู้กินได้	หรือห้องสมุดประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี		เลยอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้กันครับ
	 โครงการศูนย์ความรู้กินได้	หรือ	ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี	เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	กระทรวง
ศึกษาธิการ	ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดประชาชนของ	กศน.	เดิม	บนพื้นที่กว่า	1,200	ตารางเมตร	ให้เป็นศูนย์ที่มุ่งสร้าง
โอกาสในการพัฒนา	และยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการเข้าถึงองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบ
	 ด้านในของห้องสมุดจะประกอบไปด้วย
	 1.	หนังสือภาพยนตร์สารคดี	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์	และส่ืออ่ืนๆ	ท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
	 2.	กล่องความรู้กินได้	มีลักษณะเป็นกล่องที่รวบรวมข้อมูลที่ได้รับการคัดสรรจากสื่อหลากหลายรูปแบบ	เช่น	หนังสือ
ดีวีดี	คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	ตัวอย่างวัตถุดิบ	ฯลฯ	ตามหัวเรื่องอาชีพที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	จัดไว้ในกล่องตาม
หัวเรื่องนั้นๆ	เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างสะดวกและเป็นระบบ
	 3.	ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	เป็นห้องอเนกประสงค์ที่มีอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยที่มาพบปะ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้กัน	เพิ่มคุณภาพชีวิตและความหลากหลายทางความรู้ให้แก่ชุมชนในระยะยาวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
	 4.	ห้องวัสดุ	นำเสนอและจัดแสดงตัวอย่างวัสดุที่น่าสนใจของประเทศไทย	โดยเฉพาะตัวอย่างวัสดุจากพื้นที่ภาคอีสาน
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและใช้วัสดุเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความแตกต่างของ
คุณภาพสินค้าและบริการ	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้องสมุดวัสดุจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
	 5.	นิทรรศการ	นำเสนอความรู้ในลักษณะของการแสดงตัวอย่างความคิด	วิธีทำ	อุปสรรค	และการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์
และบริการที่เกิดขึ้นจริง	ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในประเทศและต่างประเทศ	โดยเน้นการเล่าเรื่องราวความรู้ที่หลาก
หลาย	การใช้สินทรัพย์และวัสดุในพ้ืนท่ี	รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีมากระตุ้นให้เกิดการผสมผสานต่อยอดและสร้างโอกาสใหม่ๆ	ในการ
ทำมาหากิน
	 6.	กิจกรรมเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการ	เพิ่มโอกาสและช่องทางใหม่	ๆ	ที่ครอบคลุมหลายสาขาอาชีพในการทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่
	 7.	ห้องสมุดเด็กไทยคิด	โครงการทำงานร่วมกับ	“อุทยานการเรียนรู้”	หรือ		TK		Park	ในการขยายพื้นที่บริการเด็กเล็ก
ออกมาเป็นบริเวณเฉพาะ	ซึ่งแยกออกจากพื้นที่ให้บริการทั่วไป	เพื่อเพิ่มความอิสระในการแสดงออกของเด็ก	ๆ
	 8.	คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เป็นการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต	พร้อม
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
	 9.	บอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับติดประกาศข่าวสารท่ีเปิดกว้างให้สมาชิก	หน่วยงานและองค์กรต่างๆ	สามารถนำข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวมาประชาสัมพันธ์ได้
 เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา  09.00 -  19.00 น.
 วันเสาร์- อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  09.00- 18.00 น.
 เชื่อว่าผู้อ่านคงรู้สึกอิจฉาชาวจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นมาจับใจ ถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาแวะ
ไปเยี่ยมเยือนหาความรู้มาเติมเต็มกันนะครับ สามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ www.kindaiproject.net
ยังมีอะไรอีกมากมายที่รอให้ค้นหาครับ

นายบัญชา		มีมานาน
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