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ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้	คํ้าชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

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

สารบัญ
C   O   N   T   E   N   T
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บรรณาธิการ : รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำ  ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น  ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ

	 ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวว่า	“รู้สึกเป็นเกียรติและ

ยินดีท่ีได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยจาก	10	ประเทศ	ในกลุ่ม

อาเซียนที่ได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างในสถาบัน

ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอาเซียน	ในอีก	4	ปีข้างหน้า	การประชุม

คร้ังน้ีจะมีผลต่อการขับเคล่ือน	เพ่ือให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศ

ทางเดียวกัน	ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาพัฒนา	และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในด้านอุดมศึกษา	อีกท้ังยังเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค”

	 ตามที่	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนการศึกษาในความร่วมมือกับศูนย์ซีมีโอ

ระดับภูมิภาคเพื่อการอุดมศึกษาและการพัฒนา	(RIHED)	กรุงเทพมหานคร	ยูเนสโกสำนักงานในเขต

กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษาในระดับภูมิภาค	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปรับโครงสร้างของสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย	โดยการ

นำเสนอผลงานผสมผสาน	การอภิปรายจากประสบการณ์	การทำงานเป็นกลุ่มและฝึกในสถานการณ์

จำลอง	ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจาก	10	ประเทศ	ในกลุ่มเอเชีย	

เช่น	บรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	ลาว	มาเลเซีย	พม่า	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม	โดยจะเน้น

การพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการจัดการของมหาวิทยาลัยในความพยายามที่จะเพิ่มความ

เกี่ยวข้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกระจายแหล่งที่มาของเงินทุน															

	 มีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้	

	 การหารือเก่ียวกับแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงในการศึกษาระดับสูงในบริบทของโลกาภิวัตน์

GATS	และการศึกษาข้ามพรมแดน

	 การเน้นการปรับโครงสร้างสถาบันการศึกษาโดยเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย

	 การหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การระดมทรัพยากรและนโยบายการบริหาร

พนักงานการรับรองโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ	

		 การหารือเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของมหาวิทยาลัย

เอกชน

	 ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้	ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา	ท่ีมีความก้าวหน้าในหลายแห่ง	มีการปรับโครงสร้างองค์กรกิจกรรมใน

รูปแบบขององค์กรต้นทุน	ได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงทั้งในการกำกับดูแล	และการจัดการของสถาบัน

การกำกับดูแลกิจการท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างและกระบวนการของการตัดสินใจ	ทำให้ก่อเกิดการสร้าง

โครงสร้างใหม่	ริเริ่มโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการศึกษากระบวนการปรับโครงสร้าง

และผลกระทบ	ซ่ึงในมุมมองของสถาบันการศึกษา	พยายามท่ีจะมุ่งเน้นในการดำเนินการตามกระบวน

การปรับโครงสร้างของปัญหาท่ีพบและผลกระทบของการปรับโครงสร้างการบริหารเก่ียวกับมหาวิทยาลัย

ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
จัดการประชุม

The	7th	IIEP-SEAMEO	RIHED
Workshop	on	Institutional

Restructuring	in	Higher	Education	
ระหว่างวันที่	25–29	กรกฎาคม	2554

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยมีพิธีเปิดในช่วงเช้าของ
วันที่	25	กรกฎาคม	2554
ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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กิจกรรมบรรยายพิเศษ	
เรื่อง	“UBI	กับนักศึกษา”
	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีโอกาสบรรยายพิเศษ	ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ประจำปีการศึกษา	2554	เรื่อง

UBI	กับนักศึกษา	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2554	ระหว่างเวลา	09.00–15.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1-3	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	และห้องประชุม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	2,500	คน	

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ได้นำเสนอที่มาของโครงการและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ช่วงปี	2551–2554	ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	ภายใต้ภารกิจ	2	ประการสำคัญ	คือ	การให้การบ่มเพาะพัฒนา

ผู้ประกอบการ	เพื่อลดกระบวนการขั้นตอนบางประการให้สามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มั่นคง	ยั่งยืน	โดยนำเอาทรัพยากรบางส่วนของ

มหาวิทยาลัยมาเสริมกระบวนการพัฒนา	เช่น	ผลงานวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ	รวม	7	คณะ	(ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ	และด้านการศึกษา	

เป็นต้น)	 ประการที่	 2	 คือ	 ภารกิจด้านการสร้างความตระหนักแก่คณาจารย์	 บุคลากรนักศึกษา	 บัณฑิต	 ศิษย์เก่า	 และผู้สนใจภายนอก	 ให้มีความสนใจ	

มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ	 (ภารกิจที่	 2	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 ได้ดำเนินการผ่านชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ	หรือ	UBIs	 Club	

และกิจกรรมอบรม	ประชุม	สัมมนาต่าง	ๆ	แก่กลุ่มเป้าหมาย)	

	 การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	UBI	กับนักศึกษา	ได้ชี้ให้นักศึกษาใหม่เห็นถึงประโยชน์	และช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมกับ	UBI	อันจะทำให้

บรรยากาศการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลา	4–5	ปี	ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เต็มไปด้วยบรรยากาศทางวิชาการ	บรรยากาศของ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุม	สู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จในอนาคตที่นักศึกษาคาดหวังไว้	นอกจากใบปริญญาบัตรที่ทรงเกียรติแห่งศักดิ์ศรี

และคุณวุฒิการศึกษา	และเพ่ือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์	(บัณฑิตท่ีพร้อมใช้งาน/ทำงานเป็น)	เพราะกระบวนการของ	UBI

จะช่วยเติมเต็มในทักษะทางธุรกิจ	ภาวะความเป็นผู้นำสร้างสรรค์	การปฏิบัติท่ีมีระบบแบบแผน	ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการประกอบการ

ปลูกฝังค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระ	และเป็นบัณฑิตท่ีสามารถช่วยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน	ท้องถ่ิน	สังคม	ประเทศชาติได้

ต่อไปในอนาคต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
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	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	ผศ.ศิวาพร	เหมียดไธสง

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดโครงการ		“การพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นผู้ดีมี

ปัญญา”	 เมื่อวันที่	 8	 กรกฎาคม	 2554	 ณ	 ห้องวิทยาภิรมย์	 1	 อาคารวิทยายาภิรมย์		

ได้รับเกียรติจาก	ดร.จารึก	ชูกิตติกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นผู้ดี	 มีปัญญา	 ให้แก่นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย	 และความมีจริยธรรมแบบ

ผู้ดีที่สังคมพึงประสงค์

	 สาขาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ให้บริการ

วิชาการทางชีววิทยา	ชุดการใช้กล้องจุลทรรศน์และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ	ให้แก่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง	 จังหวัดราชบุรี	 จำนวน	 39	 คน	 เมื่อวันที่	 9	

กรกฎาคม	2554			ณ	ศนูยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต	์	มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ	ี		

โดยมี	ผศ.	อรพินทร์	เชียงปิ๋ว		และคณะ	เป็นวิทยากร

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำโดย	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	พร้อมด้วย

ผู้บริหาร	ร่วมให้การต้อนรับ	รศ.ดร.อานนท์	เที่ยงตรง	และคณะกรรมการจากสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	ในการตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่	 2	 กรกฎาคม	 2554	 โดยศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งประจวบคีรีขันธ์		

ตั้งอยู่	ณ	วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์	ผลการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการอยู่ในระดับ

น่าพอใจและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป

	 ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังประจวบคีรีขันธ์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 จัดพิธีไหว้ครู	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 10	 กรกฎาคม	 2554		

ณ	 หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค	 ประจวบคีรีขันธ์	 โดยมี	 ผศ.ดร.นิวัต		

กลิ่นงาม		อธิการบดี		เป็นประธานในพิธี

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิธีไหว้ครูศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งประจวบคีรีขันธ์		

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นผู้ดี	มีปัญญา	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้บริการวิชาการทางชีววิทยา
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	 อาจารย์แสนประเสริฐ	 ปานเนียม	 อาจารย์ปรัชญา	 ปานเกตุ	 และอาจารย์ทนงศ์		
จันทะมาตร	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ	“วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย”	เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา	84	พรรษา
จัดโดย	โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย	(ENITS)	สถาบันไทย
ศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)	ร่วมกับ	คณะมนุษยศาสตร์และสถาบันวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระหว่าง
วันที่	 30	มิถุนายน	–	1	กรกฎาคม	2554	ณ	ห้องปะชุมศาสตราจารย์	 ดร.หม่อมหลวงตุ้ย		
ชุมสาย		คณะมนุษยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 ดร.พวงเพ็ญ	สว่างใจ	ประธานสาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	อาจารย์พัชรินทร์	สุริยวงค์	และอาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม
นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่	จัดโดย	วัดพลับพลาชัย	ซ่ึงในปีน้ี
สัญจรไปจัดที่วัดเขาหลวงเมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2554	คณะกรรมการจัดงานได้รับเกียรติ
จาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชบุรี	เป็นประธานเปิดงาน	ภายในงาน
มีครู	นักเรียน	และผู้สนใจ	เข้าร่วมรับความรู้และร่วมจัดกิจกรรมกว่า	200	คน	ทั้งนี้อาจารย์
แสนประเสริฐ	ปานเนียม	ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ำหลวงและนักศึกษาร่วม
เป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมแก่นักเรียนมัธยมอีกด้วย

	 ฝ่ายวิชาการ	ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา	และสโมสรนักศึกษา		คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา	2554		ข้ึน	เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	10	กรกฎาคม	2554	ท่ีผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.อุทัย	ผ่องรัศมี	คณบดีพร้อมรองคณบดี

ท้ัง	3	ฝ่าย	ให้การต้อนรับผู้ปกครอง	และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ	ซ่ึงโครงการน้ีได้รับการ

ตอบรับจากผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นอย่างดี	บรรยายกาศภายในงาน	ผู้ปกครอง	และ

อาจารย์ภาษาไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

สาขาวิชาภาษาไทยร่วมงานวันสุนทรภู่	

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2554

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน	รับฟังข้อมูลข่าวสารของคณะฯ	จากทีมผู้บริหาร	และรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลัยฯ	ในเรื่อง

การทำกิจกรรมของนักศึกษา	จากคุณกิตติภพ	รักษาราษฎร์	เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา	และข้อมูลการขอกู้	กยศ.	จากคุณสุเมธ	กรองกำธร	

เจ้าหน้าที่หน่วยทุน	กยศ.	อีกด้วย

	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิตยา	ประพฤติกิจ	ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ระดับบัณฑิตศึกษา	จัดให้มีการบรรยายพิเศษ	แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาโท	 ศิษย์เก่า	 คณาจารย์	 และบุคคลทั่วไป	 ในหัวข้อ	 “การศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม”	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุรศักดิ์		
หลาบมาลา		วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	เมื่อวันอาทิตย์ที่	31	กรกฏาคม	2554		เวลา	09.00	น.	ณ	ห้อง		
822		อาคาร	8	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครุศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ	“การศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม”
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	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	3	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมสาธิตการทำบายศรีสด	ในงานลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านร่วมใจสาย

ใยชุมชน		ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เมื่อวันที่		6		กรกฎาคม		2554		

ณ		ลานวัฒนธรรม		สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดกิจกรรมสานไมตรีน้องพี่

วิทยาการจัดการ	2554	และการประกวดเชิงสร้างสรรค์	MS	Freshy	Boy	&	Girl	2011

เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	26	มิถุนายน	2554	ณ	สนามกีฬาและห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	(อาคาร	14)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการแต่ละสาขาวิชาเกิดความสามัคคี	มีความร่วมมือ	กล้าคิดกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่	ทำให้

นักศึกษาใหม่มีความกล้าท่ีจะแสดงออกและมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย

	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	และสโมสรนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดโครงการ	สื่อสัมพันธ์ศิษย์เก่า	“อุตสาหกรรมคืนรัง ร่วมสังสรรค์ คน
เทคโนฯ”	ขึ้น	เมื่อวันเสาร์ที่	9	กรกฎาคม	2554	ที่ผ่านมา	ณ	บริเวณหน้า	คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	ซ่ึงกิจกรรม	และบรรยายกาศภายงานมีการจัดนิทรรศการและร่วมเสวนา	เร่ือง
กิจกรรมของนักศึกษา	งานวิจัย	และ	ความคิดเห็นหลักสูตรใหม่ของคณะฯ	เช่น	วิศวกรรม
พลังงาน	(วศ.บ)	และวิศวกรรมเครื่องกล	(วศ.ม)	รวมไปถึงแสดงมุทิตาจิต	อาจารย์สมบูรณ์
ขจรเดชะศักดิ์	เนื่องในโอกาสเป็นปีเกษียณอายุราชการ	ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์	เป็น
การร่วมรับประทานอาหารระหว่างศิษย์เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน	และคณาจารย์	พร้อมรับชมการ
แสดงจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ซึ่งโครงการนี้ได้รับการ
ตอบรับจากศิษย์เป็นอย่างดี

	 สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน	มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี	ซึ่งมาศึกษาภาษาไทย

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ณ	ห้องขวัญเพชร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เมื่อ

วันที่	8	กรกฎาคม	2554	เวลา	10.00	น.	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	

ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	ผศ.ดร.พิมพ์ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์	และคณาจารย์	ร่วมให้การต้อนรับ

อุตสาหกรรมคืนรัง	ร่วมสังสรรค์	คนเทคโน

ปฐมนิเทศนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี

นักศึกษาภาษาไทยร่วมแสดงผลงาน	

สานไมตรีน้องพี่	วจก.
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	 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์		เมื่อวันอังคารที่		19		กรกฎาคม		2554		ณ	หอประชุม

ภูมิแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี		นายนิรันดร์		สมสมาน		ปลัดจังหวัดเพชรบุรี		

เป็นประธาน	นายอำนาจ	กรมมา	ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี		กล่าว

รายงาน

	 การจัดอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน	เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ต่างๆ	ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม	และเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดอีก

ด้านหน่ึงท่ีสำคัญย่ิง	เพราะนักจัดรายการจะมีความชัดเจนในข้อมูลท่ีสามารถช้ีนำต่อผู้เข้ามา

เยี่ยมเยือนจังหวัด	เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวอันเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จังหวัดได้กำหนดไว้		

ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีทรัพยากรที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็น

จำนวนมาก		เช่น	วัด		ศิลปะการแสดง		งานสกุลช่างต่าง	ๆ 	และสถานที่สำคัญของเมืองเพชร		

ที่ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน		ประชาชนภาคภูมิใจในความเป็นคนเพชรบุรี		

มีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม		ที่จะนำไปสู่สังคมที่มีความสุข

	 มีการบรรยายเร่ือง	ทำไมต้องจัดอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์	วิทยากรโดย	นายอำนาจ	กรมมา	ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี	การบรรยาย	ส่ือ	:	บทบาททางวัฒนธรรม	โดย	ดร.วัฒนะ	บุญจับ	นักอักษรศาสตร์

กรมศิลปากร		กระทรวงวัฒนธรรม		และการจัดรายการสดด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงกับการ

เผยแพร่วัฒนธรรม	โดย	อาจารย์จำรัส	เซ็นนิล

	 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน	สื่อมวลชน	นักจัดรายการเสียง

ตามสาย	หอกระจายข่าวของวัด	นักศึกษา	และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	ในจังหวัดเพชรบุรี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีผู้เข้ารับการอบรม	ดังนี้	นางอัญธิกา	ถาวรเวช

นักประชาสัมพันธ์	นางสาวสุนันทา	รักษาราษฎร์	ผู้ปฏิบัติการงานบริหาร	นางสาวขวัญฤดี

ลิวรรโณ	นายนรากร	ด้วงไพร	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	และนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		8	คน

สำนักงานวัฒนธรรมเพชรบุรี	จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุ

	 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน	กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี	ขอแนะนำเว็ปไซต์

เพื่อตรวจสอบระยะทางจากกรมทางหลวง	ใช้ในการอ้างอิงการขออนุมัติงบประมาณในการ

เบิกเงินชดเชยกรณีนำพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ	สามารถตรวจสอบระยะทางใน

การเดินทางได้ที่	http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php

วิธีการใช้

	 1.	เลือกระยะต้นทาง-ปลายทาง	ให้เลือกจังหวัดและอำเภอ	ที่ท่านอยู่	(เป็นต้นทาง)	

แล้วเลือกจังหวัดและอำเภอ	ที่ท่านประสงค์เดินทางไป	(ปลายทาง)	คลิกคำนวณระยะทาง

	 2.	เมื่อได้ระยะทางแล้วสั่งพิมพ์หน้า	homepage	มาเป็นเอกสารแนบประกอบการ

ขออนุมัติ

	 3.	การคำนวณเงินชดเชยให้นำระยะทางท่ีได้คูณ	2	(ไป-กลับ)	และคูณ	4	บาท	(อัตรา

เงินชดเชยฯ)	ผลลัพธ์ที่ได้คือ	จำนวนเงินชดเชยฯ	ที่ได้รับ

ข่าวจากงานบริหารคลังและทรัพย์สิน
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สอบพื้นฐาน	ครั้งที่	1	 6,	13	กรกฎาคม	2554

ประกาศผลสอบพื้นฐาน	ครั้งที่	1	 25	กรกฎาคม	2554

รับสมัครสอบพื้นฐาน	ครั้งที่	2	 1,	5	สิงหาคม	2554

สอบพื้นฐาน	ครั้งที่	2		 17,	24	สิงหาคม	2554

ประกาศผลสอบพื้นฐาน	ครั้งที่	2	 5	กันยายน	2554

รับสมัครอบรมพื้นฐาน	 19,	23	กันยายน	2554

สอบปลายภาค	 26,	30	กันยายน

	 	 และ	3,	7	ตุลาคม	2554			

ปิดเรียนภาคการศึกษาที่	1/2554	 10	ตุลาคม	2554

อบรมพื้นฐาน	 10,	14	ตุลาคม	2554

การส่งผลการเรียน	 18	ตุลาคม	2554

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่	2/2553	 31	ตุลาคม	2554

สอบปลายภาค	 25-26	กันยายน,	2-3	ตุลาคม	2554

ปิดเรียนภาคการศึกษาที่	1/2554	 15	ตุลาคม	2554

ส่งเกรด	 	 25	ตุลาคม	2554

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่	2/2554	 29	ตุลาคม	2554

บริษัท	เค	ไอ	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำกัด	รับสมัครพนักงาน	

ตำแหน่ง	ฝ่ายจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

	 1.	เพศชาย	-	หญิง	

	 2.	วุฒิ	ปริญญาตรี	ขึ้นไป	สาขาวิทยาศาสตร์

	 				หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	

	 3.	มีประสบการณ์	2	ปีขึ้นไป	

	 4.	มีความรู้เกี่ยวกับ	RoHs/ISO	14001	

	 5.	สามารถ	พูด	อ่าน	เขียนภาษาอังกฤษได้ดี	

	 6.	หากมีความรู้	ISO18000	และภาษาจีน

	 				จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่มีประสบการณ์	1	ปีขึ้นไป	จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานเป็นงานประจำ	ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม

ผู้สนใจติดต่อได้ที่	บริษัท	เค	ไอ	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำกัด

เลขที่	 137	 หมู่	 2	 ถนนพุทธมณฑล	 สาย	 7	 ตำบลท่าตลาด		

อำเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	73110	โทรศัพท์	:	0-3422-

0446-8	แฟกซ์	:	0-3422-0445

บริษัท ไอยมิตร จำกัด ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ

	 -	เพศชาย/หญิง

	 -	ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษา		หรือกำลังศึกษาภาคสมทบ

	 -	สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า	3	วันทำงาน		ต่อสัปดาห์

	 -	มีปฏิภาณไหวพริบในการสื่อสารและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

	 -	ใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	ได้

สวัสดิการและผลตอบแทน

	 -	ค่าจ้างรายวัน

	 -	ค่าคอมมิชชั่น	(ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

	 -	เงินรางวัลการขาย		รายวัน,	รายสัปดาห์

	 -	การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ

	 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บริษัท	 ไอยมิตร	จำกัด	88	อาคารปาโซ่ทาวเวอร์	 ชั้น	15	ยูนิตเอ	ถนนสีลม		

แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500		โทร.	02-236-1188	ต่อ	129

ปฏิทินงานภาคปกติ

ปฏิทินงานภาคนอกเวลา

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัครงาน
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	 โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรัฐยู่หลิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สืบเนื่องจาก	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง	มหาวิทยาลัยรัฐยู่หลิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เม่ือวันท่ี	23	เมษายน	

2553	โดยใช้บังคับเป็นเวลา	5	ปี	เพ่ือท้ังสองมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้การติดต่อโดยตรงระหว่างคณะ	และสถาบันการวิจัย	การบริหารพนักงาน

และหน่วยงานอื่นภายในเขตข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน	รูปแบบทั่วไปของความร่วมมือดังต่อไปนี้

	 1.	การติดตามเยี่ยมชมโดยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษา	การวิจัย	

	 2.	การแลกเปลี่ยนของพนักงานการเรียนการสอนการวิจัยและการอภิปราย		

	 3.	การแลกเปลี่ยนวัสดุห้องสมุดและสิ่งพิมพ์งานวิจัย		

	 4.	การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันและการจัดส่งนักเรียนสำหรับการศึกษาตามความต้องการของทั้งสองมหาวิทยาลัย			

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

	 อาจารย์แสงดาว	ถิ่นหารวงษ์	ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

กล่าวว่า	“ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษจะเน้นของการเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย	English	Club	และ	English	Camp	ควบคุมดูแลโดย

อาจารย์ชาวต่างประเทศ	สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศในหลากหลายวิชา	อีกทั้งพัฒนาทักษะทางธุรกิจด้านวิชาการทางภาษาอังกฤษ	

พร้อมฝึกทักษะประสบการณ์	(การฝึกงาน)	ซ่ึงในปีการศึกษา	2554	ทางสาขาวิชาภาษาได้มีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัย

รัฐยู่หลิน	จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	จำนวน	14	คน	ได้มาศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	เป็นระยะเวลา	1	ปีการศึกษา	ทางสาขา

วิชาภาษาอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่	1	จำนวน	7	วิชา

	 1.	วิชา	Thai	Study	in	English

	 2.	วิชา	English	for	public	Relations

	 3.	วิชา	English	for	Real	Estate	Business

	 4.	วิชา	Electronic	Business	English

	 5.	วิชา	English	for	Marketing

	 6.	วิชา	English	for	Tourism

	 7.	วิชา	Thai	Language

	 โดยจะมีอาจารย์ผู้สอนจากชาวต่างประเทศ	จำนวน	5	ท่าน	เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ความรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง	สำหรับปี

การศึกษาที่	1	ได้จัดให้มีการเรียนวิชาภาษาไทย	1	วิชา	เพราะต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาไทยไว้บ้าง	และยังมีกิจกรรมของสาขาวิชา	

ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกับนักศึกษาไทย	เช่น	กิจกรรมวันคริสต์มาส	และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาโดยจะนำนักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา

เกี่ยวกับโบราณสถานที่จังหวัดอยุธยา	และจังหวัดสุโขทัย	และจะทำโครงการไปศึกษาวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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สำหรับในส่วนของภาคการศึกษาที่	2	จะมีรายวิชาเพิ่มเป็น	7	รายวิชา		

	 1.	วิชา	English	for	International	Business

	 2.	วิชา	English	for	the	Airlines	Business

	 3.	วิชา	English	for	Exhibitions

	 4.	วิชา	English	for	Customer

	 5.	วิชา	English	for	Banking

	 6.	วิชา	English	for	office	

	 7.	วิชา	Work	Expcrience

	 นักศึกษาต้องได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	(การฝึกงาน)	เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยรัฐยู่หลิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ต้องการให้

นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์นอกสถานที่	ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงประสานงานหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ที่มีที่พักให้	แต่ต้องใช้เวลา

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท่ีจะให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภายในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี	ซ่ึงสถานท่ีฝึกประสบการณ์ท่ีต้อง

ใช้ภาษาอังกฤษในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี	ค่อนข้างหายาก	แต่ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษจะประสานงานกับศิษย์เก่าท่ีทำงานด้านโรงแรม

ให้หาที่ฝึกประสบการณ์อีกช่องทางหนึ่ง

	 ส่วนที่พักอาศัยระหว่างที่นักศึกษากำลังเรียน	กองพัฒนานักศึกษา	จะจัดให้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยนักศึกษา	จะมีอาจารย์

จากสาขาภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษา	2	ท่าน	คือ	อาจารย์วัชระ	เย็นเปรม	อาจารย์กนกวรรณ	กุศลวัตร	และมีนักศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษ

เป็นบัดดี้ให้ทั้งหมด	14	คน	ที่จะคอยให้คำปรึกษา	แนะนำทั้งในเรื่องต่างๆ	ที่ไม่เข้าใจหรือมีปัญหา	เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ	สภาพภูมิประเทศ		

และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

	 ขอให้นักศึกษาที่มาเรียนตั้งใจเรียน	นำความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน	และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่มาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่อยู่ในประเทศไทย	หรือประเทศจีน”		



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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เชิญไปชิม
...ข้าวแช่แม่เล็กช้อนทอง

	 วันนี้จะขอบอกเล่าถึง	ข้าวแช่อีกร้านหนึ่งที่อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรีนี้		คือข้าวแช่	“แม่เล็กช้อนทอง”
	 เจ้าของชื่อแม่เล็ก สกิดใจ	นามสกุลนี้คงคุ้นเคยคอดาราใน
โทรทัศน์	เพราะคุณป๋อ หรือณัฐวุฒิ สกิดใจ เป็นหลานของแม่เล็กนี่เอง
	 นางเล็ก	สกิดใจ	อยู่บ้านเลขที่	52	หมู่	1	ตำบลท่ายาง	อำเภอ
เมือง	จังหวัดเพชรบุรี	สำหรับสายการทำข้าวแช่ของนางเล็ก	สกิดใจนี้ก็
เป็นความสำคัญท่ีน่าศึกษาสืบค้นมากเช่นกัน	เพราะกิจการการทำข้าวแช่
มีการพัฒนารสฝีมือมาโดยตลอด	จนได้รับรางวัลประกันคุณภาพในรสชาติ
ของข้าวแช่หลายต่อหลายรางวัล	ได้รับรางวัลช้อนทอง	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศประเภทอาหารท้องถิ่นเพชรบุรี	ในงานราชภัฏวิชาการ	ครั้งที่	4		
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
 มีการพัฒนาการจัดสภาพของร้านรวงให้น่าดูน่าน่ังรับประทาน
มิได้คงความเป็นข้าวแช่ริมทางอีกต่อไป
	 จากการสอบถามประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้เรื่องราว
ของการทำข้าวแช่	นางเล็กเล่าว่า	คุณยายทวด	คือคุณยายทวดเสง่ียม ได้
นำตัวหลานสาว	คือคุณยายสมบัติ	สกิดใจ	ซึ่งเป็นแม่ของนางเล็กมาจาก
อยุธยาตั้งแต่คุณยายสมบัติอายุเพียง	8	ขวบ	ได้อาศัยอยู่กับญาติที่คลอง
กระแชง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยพื้นเพเดิมของคุณยายสมบัติ		
สกิดใจนั้นก็เป็นคนอำเภอบ้านลาด
	 นางเล็ก	สกิดใจ	ได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวแช่มาจากคุณยาย
สมบัติ	สกิดใจ	แต่ครั้งอยู่ตำบลคลองกระแชง	แต่คุณยายเรียนรู้มาจาก
ใครมิได้ถามไว้	สอบถามจากบุตรสาวของนางเล็ก	สกิดใจ	ชื่อนางภารดี
เดชนิกร	กล่าวว่าเคยได้ยินคุณยายได้บอกเล่าถึงตำบลหนองโสน	ซึ่ง
สันนิษฐานว่า	อาจจะได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวแช่จากเพ่ือนฝูง	หรือญาติมิตร
ที่อยู่แถวหนองโสน	วัดชมพูพนบ้างก็เป็นได้		
	 เม่ือคุณยายย้ายมาอยู่ท่ีท่ายาง	ก็ได้มาประกอบอาชีพขายข้าวแช่
ที่ซอยกลางบ้านเก่าท่ายางและได้สืบสานถ่ายทอดเรียนรู้กันต่อมาจน

ประกอบเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน
	 นางเล็ก	สกิดใจ	เคยร่วมงานกับคณะผู้เขียน	ทำข้าวแช่ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เมื่อครั้งเสด็จประพาสแม่น้ำเพชร		
และทรงหลั่งน้ำ	เพื่ออนุรักษ์มะฮ็อกกานีและคืนชีวีให้แก่แม่น้ำเพชร	7	สิงหาคม	2541	ณ	พระราชวังรามราชนิเวศน์	และประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน
ที่บ้านท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
	 ในช่วงท่ีผู้เขียนและคณะได้ทำวิจัยเร่ือง	“ข้าวแช่เมืองเพชร : อาหารสุขภาพของคนไทย”	น้ัน	ก็ได้แม่เล็ก	และคุณภารดี	(ตุ๊กตา)	น่ีแหละท่ีช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี	รวมทั้งร้านข้าวแช่ทุกร้านในเมืองเพชรที่ได้ไปสัมภาษณ์สอบถาม
	 ปัจจุบัน	ร้านข้าวแช่	“แม่เล็กช้อนทอง”	ได้พัฒนารสฝีมือ	พัฒนาสภาพร้านให้น่าน่ังรับประทาน	แต่ยังคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์	ถ้วย	จานเชิง	ช้อนทองเหลือง
และกับข้าวแช่	3	อย่างที่ครบถ้วน		แถมยังได้เพิ่มหมูหวานที่แสนอร่อยขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง
ประการสำคัญ ที่ร้านนี้ยังได้บอกวิธีรับประทานข้าวแช่ที่ถูกวิธี คือตักข้าวคำ กับข้าวคำ ตามกันไป 
มิใช่ใส่กับลงไปในถ้วยข้าวแช่	ซึ่งจะทำให้เหม็นคาว		
 ตรงนี้ต้องขอปรบมือให้ดังๆ .. ด้วยความชื่นชม
เป็นเรื่องที่สมควรทำทุกร้านด้วยซ้ำไป	เพราะมิใช่คนเมืองเพชรอย่างเดียวที่ชอบกินข้าวแช่อย่างเรา		
แม่เล็กยังได้ลูกๆ ช่วยในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดูดี สะดวกต่อการนำไปรับประทานต่อที่บ้าน
 หรือนำไปเป็นของฝาก ของกำนัลจากเมืองเพชรได้ทุกเวลาทีเดียว
	 ร้านแม่เล็ก	เด่นท่ีปลาหวานกรุบๆ อร่อยถูกปาก สะอาด และโกอินเตอร์	คือมีผู้ส่ังไปต่างประเทศหลายคร้ัง	และแม่เล็กกับบุตรชาย	บุตรสาว	ยังได้
นำข้าวแช่ช้อนทองเมืองเพชรนี้ไปเผยแพร่ยังงานใหญ่ๆ	ที่เมืองทองธานี	ตลาดน้ำดอนหวาย	หัวหิน	และอีกหลายแห่งทีเดียวแทบจะทั่วประเทศไทยแล้ว
 นับว่าชื่อเสียงข้าวแช่เมืองเพชรได้ขจรขจายไปไกลถึงต่างประเทศทีเดียว
 แต่สำหรับคุณ ๆ ผู้อ่านทั้งหลาย.. คงไม่ต้องรอให้ใครนำมาฝาก หรือไปหากินข้าวแช่ที่ไกล ๆ ถึงต่างประเทศ
 รีบไปที่เพชรบุรี ตรงใกล้ๆ ศาลเจ้า หลังตลาดท่ายาง ก็จะได้อิ่มอร่อยกับข้าวแช่ช้อนทองที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี้  ... แน่นอนเจ้าค่ะ
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	 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับมหาวิทยาลัย	ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว	เมื่อวันที่	11-13	กรกฎาคม	2554	ผลการประเมินเป็น
ท่ีน่าพึงพอใจอย่างมาก	ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านท่ีให้ความสำคัญและความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	จนทำให้
มหาวิทยาลัยมีผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	อยู่ในระดับดีมาก	จากวันเวลาที่ผ่านมา	คุณลุง	QA	เห็นหลายๆ	คนเหน็ดเหนื่อยกับการ
เตรียมงานและทุ่มเทเป็นอย่างมาก	ตั้งแต่ฝ่ายจัดสถานที่	(อ.พูลสวัสดิ์,	อ.ปิยวรรณ	และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ	ทุกท่าน)	ฝ่ายนำเสนอข้อมูล	(อ.อัตภาพ,
คุณไพรัช,คุณเสรี	และได้เสียงพากษ์ใสๆ	จากคุณอัญธิกา)	ฝ่ายเตรียมข้อมูลท้ัง	10	องค์ประกอบ	อีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงขาดไม่ได้เลยเร่ืองอาหารต้องปรบมือให้คุณสีนวล	
และบุคลากร	สนอ.	ทุกท่าน	ฝ่ายต้อนรับก็ไม่พลาดเหมือนกันต้องขอชม	ผศ.รพีพรรณ	และทีมงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ทุกท่าน	อีกทั้งฝ่ายบันทึกข้อมูลที่
ทำงานกันอย่างขมีขมัน	และฝ่ายอ่ืนๆ	และหน่วยงานต่างๆ	(หากบรรยายอาจจะต้องใช้พ้ืนท่ีของดอนขังใหญ่ท้ังเล่ม)	คุณลุง	QA	เห็นแล้วรู้สึกภูมิใจแทนผู้บริหาร
(เอ๊!	บุคลากรมีส่วนร่วม	และร่วมมือกันแบบนี้	จะได้รางวัลอะไรจากผู้บริหารบ้างหรือเปล่า	....	คงจะพิเศษน่าดู)	
	 เมื่อหายเหนื่อยแล้ว	อย่าลืมเตรียมรองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก	รอบสาม	(สมศ.)		สำคัญอย่างไร	?		แล้วทำไมต้อง
ประเมิน	?		คุณลุง	QA	จะสรุปคร่าวๆ	ให้อ่านเบื้องต้นก่อน
	 สมศ.เริ่มประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก	(พ.ศ.	2544-	2548)		รอบสอง	(พ.ศ.	2549-2553)		และรอบสาม	(พ.ศ.2554-2558)		เป็นการประเมิน
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา		โดยพิจารณาจากผลผลิต		ผลลัพธ์		และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ	สมศ.ประเมินคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	แก้ไขเพ่ิมเติม	พ.ศ.2545	ซ่ึงในการประเมินรอบท่ีสามน้ีได้กำหนดตัวบ่งช้ีไว้จำนวน		18	ตัวบ่งช้ี		โดยจัดกลุ่มตัวบ่งช้ี
ไว้	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม		ดังนี้

ความสำเร็จของมหาวิทยาลัย	คือ		
ความร่วมมือของบุคลากร

โดย	คุณลุง	QA

รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินของ สมศ.
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	 ทุนฟู้ดแวลลี่ย์	แอมบาสซาเดอร์	เป็นทุนที่จะให้แก่นักเรียนต่างชาติที่มีความตั้งใจจะทำงานในด้านอาหารและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทุนนี้เป็นทุนจากองค์กรที่ชื่อฟู้ดแวลลี่ย์	ภายใต้มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น	Nutri-akt	และความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติ	10	บริษัท	บริษัทเหล่านี้

จะให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะยาวพิเศษหนึ่งปี	ในเขตฟู้ดแวลลี่ย์	(หุบเขาอาหาร)	ทุนนี้มีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนได้

สร้างเครือข่ายกับบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศของนักเรียนนั้นๆ	

 ทุนประกอบด้วย
	 1.	สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นแล้ว	จะได้เข้าฝึกงานเป็นเวลา	1	ปี	พร้อมรับค่าใช้จ่ายต่อเดือน	เดือนละ	

800	ยูโร	และจะได้รับค่าเล่าเรียนเป็นเวลา	6	เดือน	เนื่องจากจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีก	6	เดือนทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงาน

	 2.	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ	เพื่อเข้าศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น	รวมไปถึงการฝึกงานเป็นเวลา	1	ปี	ขึ้นอยู่กับ

นักศึกษาแต่ละคน	โดยมูลค่าสูงสุดที่นักศึกษาจะได้รับคือทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทเต็มโปรแกรม	(ประมาณ	10,000	ยูโรต่อปี)	รวมไปถึงค่าใช้จ่าย

ต่อเดือน	เดือนละ	800	ยูโร	ตลอดช่วงที่ฝึกงาน	และค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมอีก	6	เดือน	ทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงาน

	 สาขาวิชาที่เปิดรับได้แก่	การเกษตร	ป่าไม้และประมง	วิศวกรรม	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ	

 คุณสมบัติผู้สมัคร
	 1.	นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	เช่น	วิทยาศาสตร์อาหาร	เทคโนโลยีอาหาร	เทคโนโลยีชีวภาพ	สารอาหาร	เทคโนโลยีเคมี	

สัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

	 2.	เกรดเฉลี่ยมากกว่า	75%	ของคะแนนเต็ม

	 3.	ได้คะแนนภาษาอังกฤษ	TOEFL	550	หรือ	IELTS	6.0

	 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม	www.nesothailand.org	หรือโทร.	02-252	6088	

	 สำหรับนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.nesothailand.org		Nuffic	Neso	

(Netherlands	Education	Support	Office)	Thailand	ชั้น	3	อาคารเอ็มไทย	ตึกออลซีซั่นเพลส	เลขที่	87	ถนนวิทยุ

	 หรือ	โทร.	02	252	6088	อีเมล	info@nesothailand.org		(ปิดรับสมัครวันที่	31	สิงหาคม	2554	)

ทุนฟู้ดแวลลี่ย์	ทุนเรียนต่อปริญญาโทด้านอาหาร	
จากมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น	ประเทศเนเธอร์แลนด์	

รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินของ สมศ. (ต่อ)



รับนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ

15

	 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ได้ประกาศรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนภายใต้ทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ประจำปีงบประมาณ	2555	จำนวน	3	โครงการ	ดังนี้

	 หากสถาบันใดประสงค์จะเสนอช่ือผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	กรุณาดำเนินการตามข้ันตอนท่ีแจ้งไว้ในแนวทางการสมัครเข้า

ร่วมโครงการของแต่ละโครงการอย่างครบถ้วน	พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ภายในวันศุกร์ที่	30	กันยายน	2554	หากพ้นกำหนดนี้แล้ว	จะถือว่าสถาบันของท่านไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและผู้ประสานงานโครงการของสถาบันอุดมศึกษาสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร

เข้าร่วมโครงการได้จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th  และยื่นเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
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ชื่อเรื่อง	:	การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้	
ผู้แต่ง	:	ณัฐกร	สงคราม		
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2553	
ครั้งที่พิมพ์	:	1	จำนวน	163,	[1]	หน้า	:	ภาพประกอบ		
เลขเรียกหนังสือ	:		371.33467	ณ321ก	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
	 หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้	เริ่มตั้งแต่ทำ
ความรู้จักเบื้องต้นของมัลติมีเดีย	ความหมาย	คุณลักษณะ	รูปแบบการนำมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ไปใช้	โครง
สร้าง	ส่วนประกอบ	ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง	หลักการออกแบบต่างๆ	รวมถึงกระบวนการพัฒนามัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้และทีมงานพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้	ตลอดจนศึกษาเรื่องราวของบทบาทและหน้าที่
สำคัญ	ที่ทีมมัลติมีเดียควรทราบ		
		 การท่ีเพียงแค่หยิบเน้ือหาจากหนังสือดีๆ	มาเล่มหน่ึงแล้วสร้างเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียท่ีอุดมไปด้วยเทคนิคต่างๆ	มากมาย	ไม่ได้ทำให้
สื่อนั้นมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ได้เลย	แต่ต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการในการ
เรียนและออกแบบวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ก่อนจะทำการสร้างเป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่ตกแต่งอย่างเหมาะสม	สวยงาม	
ดึงดูดใจให้อยากเรียน	รวมทั้งผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจเสียก่อนว่าบทเรียนนั้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้จริง  

ชื่อเรื่อง	:	ข้าวกล้องงอก	ราชาแห่งข้าว	สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม	
ผู้แต่ง	:	พิมพ์อร	ศีตคุนรัตน์		
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ฐานบัณฑิต,	2552
ครั้งที่พิมพ์	:	1	จำนวน	192	หน้า	:	ภาพประกอบ		
เลขเรียกหนังสือ	:		641.33	พ719ข	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4
	 ข้าวกล้องงอก	(Germinated	brown	rice	หรือ	GABA-rice)	เป็นข้าวกล้องท่ีต้องนำมาผ่านกระบวน
การงอกเสียก่อน	พอนำข้าวกล้องมาแช่น้ำจนกลายเป็นข้าวกล้องงอกแล้ว	จะทำให้ข้าวกล้องมีสารอาหารเพ่ิม
ขึ้น	โดยเฉพาะสารกาบา	และข้าวกล้องที่แช่น้ำทิ้งไว้แล้วเมื่อนำไปหุงก็จะได้ข้าวที่นุ่มน่ารับประทานกว่าข้าว
กล้องธรรมดาด้วย
	 ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานข้าวกล้องงอกนั้น	นอกจากจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากสารกาบา	ไม่ว่าจะเป็น	ช่วยให้สมองผ่อน
คลาย	ป้องกันโรคอัลไซเมอร์	บำรุงระบบประสาท	หรือลดความดันโลหิตแล้ว	การรับประทานข้าวกล้องงอกยังช่วยลดความเส่ียงจากโรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน	ช่วยระบบย่อยอาหาร	ช่วยให้สมองผ่อนคลาย	นอนหลับสบาย	และช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ด้วย	แถมยังช่วยชะลอการเสื่อม
สภาพของเซลล์	ไม่ให้แก่ก่อนวัยได้อีก	ถือได้ว่าแค่รับประทานข้าวกล้องงอกก็ครบถ้วนไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น

ชื่อเรื่อง	:	เราล้อมไว้หมดแล้ว		
ผู้แต่ง	:	จรัญ	ยั่งยืน
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	มติชน,	2553
ครั้งที่พิมพ์	:	1	จำนวน	152	หน้า	
เลขเรียกหนังสือ	:		รส	จ154ร	หนังสือเรื่องสั้น	ชั้น	1
	 ช่วงเวลาท่ีบ้านเมืองกำลังขับเคล่ือนไปสู่จุดหัวเล้ียวหัวต่อ	ความขัดแย้งของผู้คนก็ได้ซอกซอนเข้าไป
ในทุกพ้ืนท่ี	หนังสือรวมเร่ืองส้ันเล่มน้ีจึงได้ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสะท้อนความจริงอย่างถึงแก่น	ท่ีสังคมของเรายัง
เคลือบทาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	อันเป็นฉากหน้าที่ซ่อนเร้นความจริงไว้	รวมเรื่องสั้น	เราล้อมไว้หมดแล้ว	
ผลงานจากนักเขียนเร่ืองส้ันมือรางวัล	จรัญ	ย่ังยืน	จึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานวรรณกรรมท่ีสะท้อนอัตลักษณ์
ของสังคมไทยไว้อย่าง	หมดเปลือก	โดยทั้งหมดในเล่มบรรจุเรื่องสั้นไว้ถึง	๑๐	เรื่อง	ได้แก่	เราล้อมไว้หมดแล้ว!,	พันตา,	คนดีหมายเลขศูนย์,
พวกกัน,	ต้มยำ	(เจ้าใหม่),	ไข่ดาวครึ่งฟอง,	ฝุ่นเข้าตา,	ผิดกลิ่น,	แกงไก่ใส่มะเขือพวง,	ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย	ซึ่งเรื่องสั้น
ท้ังหมดเหล่าน้ีได้กล่าวถึงความรุนแรงทางการเมือง	ความขัดแย้งของปัจเจกชนท่ีนำไปสู่เร่ืองเศร้า	จนถึงเร่ืองเล็กๆ	ระหว่างเพ่ือนบ้านท่ีอาจบาน
ปลายไปสู่ประเด็นใหญ่	ทุกเรื่องสั้นของจรัญ	ยั่งยืน	จึงเป็นแนวเรื่องสั้นเชิงสัญลักษณ์ที่ฉายให้เห็นภาพสะท้อนของสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
ที่สุดเล่มหน่ึง

แ ผ ง ห นั ง สื อ



17

โดย  คน...เบื้องหลัง

 สวัสดีท่านผู้อ่านคอลัมน์เจาะแจ๊ะทุกท่าน อีกหนึ่งฉบับในเดือนนี้ ใสๆๆกับคารมคมคาย..คำคมเช่นเดิม เริ่มต้นอินเตอร์กันสักนิด ต้องขอ
ก้าวไกลตามการประชุม The 7th IIEP-SEAMEO RIHED Workshop on Institutional Restructuring in Higher Education ระหว่างวันที่
25–29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพิธีเปิดในช่วงเช้าของวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และด้วยสปิริต ของท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ และคณะ ที่ร่วมมือกันทำงานน้ี ได้อย่าง
สำเร็จ สู้ๆๆๆๆ เจ๊าะแจ๊ะขอเป็นกำลังใจให้ ในทุกสถานการณ์ …
 ทีมงานทางหลวง ได้รายงานขา่วมาจากอำเภอสวนผ้ึง ว่า เห็นท่านคณบดคีณะวทิยาการจดัการ ผศ.นรนีารถ ศรวีรนารถ นำทีมขุนพลของคณะ
ไปประชุมวางแผนยุทธศาสตร์คณะ เพื่อนำมาบริหารคณะให้ก้าวไกลทันอาเซียน (ชิมิ ชิมิ) งานน้ีแอบเห็นท่าน ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ และ ผศ.โสภาพร  
กล่ำสกุล ดูโอ้คู่ติดตามไปด้วยคงจะสนุกสนานแน่ๆ เลยเชียว... แต่ที่ ไม่แพ้ ใครนำโดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและทีมงาน ช่างมี
ความสามารถเหลือล้น ถ่ายรูปในขณะฝนตกไม่กลัวฟ้าผ่าแต่อย่างใด.. เจ๊าะแจ๊ะ นับถือ ๆๆๆๆ...
 อีกขา่วทีมงานไฉไลติดตามกองประกวด Star Of PBRU 2011 รายงานขา่วมาฉับไวว่าปีน้ีผู้เข้าประกวดดูด ีหล่อๆ สวยๆ กันทุกคน จนทีมงาน
ไฉไลไม่อยากกลับเลยหล่ะ เก็บตัวผู้เข้าประกวดเม่ือวันท่ี 23–24 กรกฎาคม 2554 ณ สวนส้มทิพย์ รสีอร์ทแอนด์สปา ตลาดน้ำอัมพวา วัดบางกุง้ และ
วัดพระนอน อีกทั้งผู้เข้าประกวดได้เข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นดาวด้วยหล่ะ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ที่ผ ่านมา ผู้เข้าประกวดไปออก
รายการสด ทางทีวีพูลมาด้วย แหม!!!! จะโด่งจะดังกันเกินหน้าเกินตาเจ๊าะแจ๊ะแล้ว ติดตามให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดได้ทางเฟสบุ๊คองค์การนักศึกษานะ
และร่วมเชียร์ได้ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ งานนี้รับประกันโดย นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา

 สำหรับทีมงานตะลอนทัวร์ก็ ใช่ย่อย แอบไปชาร์ตแบตกันที่ว ิมานน้ำ ในช่วงวันหยุด 4 วัน กลับมาลุยงานกันต่อแบบหามรุ่งหามค่ำ แบบนี้
ต้องขอบอกว่าเยี่ยมจ้า ถึงเวลาพักก็พัก ถึงเวลางานก็ทำงานกันแบบเต็มที่เต็มเวลา
 ขอขอบพระคุณ คุณอำนาจ กรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเพชรบุร ีท่ี ให้ความอนุเคราะห์ ให้ทีมงานสถานีวทิยุกระจายเสียง
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีพร้อมด้วยนักศึกษาและนักเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีรวม 12 คน เข้ารบัการอบรมนักจดัรายการวทิยุ
ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี นายนิรันดร์  
สมสมาน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน 
 แหม!!!! อีกขา่วก่อนจะไปในฉบับน้ี เจ๊าะแจ๊ะ ฝากขา่ว การแขง่ขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครัง้ท่ี 25 สักเล็กน้อย พิธีเปิดวันท่ี 15 สิงหาคม 2554
ส่วนพิธีปิดวันที่ 17 สิงหาคม 2554 นะจ๊ะ งานน้ีอลังการณ์สุดๆ รับรองโดย นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ เชิญชมและเชียร์ และนายก 7 คณะ 
ขอร้องกันมาแบบสุดๆ ขออาจารย์ได้โปรดงดนัดการสอนในช่วงวันที่ 15-17 สิงหาคมน้ี เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มที่
 ฉบับน้ีถอยก่อนนะ ต้องรีบหาข่าวมาตีแผ่ ให้ทัน เร็วๆๆๆ เหลือเกินดอนขังใหญ่ของเรา ส่งข่าวยังไม่ทันหายเหนื่อย บก.เร่งเร้ามาอีกแล้ว 
(555+) ฝากบอกทีมงานดอนขังใหญ่ด้วยนะ บุคคลภายนอก ทั้งผู้นำชุมชน หน่วยงานภายนอก เขาชื่นชมดอนใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่  
เสียงตอบรับภายนอกดีเวอร์ ต้องยกน้ิวให้ ไปก่อนหล่ะ บ๊าย บาย....

You get the best out of others
when you give the best of yourself.

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นเมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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วิมานน้ำรีสอร์ท
บรรยากาศสบายๆ
ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี

	 ทีมงานตะลอนทัวร์	ต้ังใจกันว่า	หยุดยาว	4	วันจะหาท่ีชาร์ตแบต	ก่อนทำงาน

กันแบบต่อเน่ืองอีกคร้ัง	คิดไปคิดมามีคนเสนอว่า	ลองไปชมบรรยากาศกันท่ีวิมานน้ำไหม

เอ!	อยู่ที่ไหนล่ะ	ก็อยู่ที่ตำบลกลัดหลวง	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	ใกล้ๆ	แค่นี้เอง

	 	 	 	 	 ทีมงานเริ่มออกเดินทางกันตอนสามโมงเช้า	 ของวันศุกร์ที่	 15	 กรกฎาคม		

บึ่งกันไปทำบุญ	 ถวายสังฆทาน	 ที่วัดพระนอน	 เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนไปตะลอนๆ	

กันในทริปนี้	จะได้มีความเจริญก้าวหน้า	(จะเกี่ยวกันไหมเนี่ย)

					พวกเราออกเดินทางกันโดยรถปิ๊กอัพ	(รถวีโก้)	ในคณะของเรามีด้วยกัน	10	ชีวิต

พอถึงวิมานน้ำรีสอร์ท	ก้าวแรกท่ีย่างเหยียบลงบนพ้ืนดิน	มองบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม

ท่ีรายล้อมรอบตัว	ทำให้นึกถึงบรรยากาศของประเทศนิวซีแลนด์	เพราะว่าด้านหน้าของ

รีสอร์ทเป็นแม่น้ำเพชรบุรี	รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่เลี้ยงแกะและม้า	ทุกคน

ขนสัมภาระลงจากจากรถคันโก้	เข้าสู่ที่พัก	เตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่การ

พักผ่อนในโลกส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็นพักชมวิวแม่น้ำเพชรที่ไหล

ทอดยาวมาจากเขื่อนแก่งกระจาน	โดยมองได้จากห้องพักส่วนตัว	“ชมแม่น้ำเพชร”

อย่างสบายๆ	ทั้งวันกับคนที่คุณรัก	หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์กับการ

ล่องแม่น้ำเพชรด้วยเรือยาง	หรือจะเป็นการตะลุยล่องเรือคายัคกลางสายน้ำเพชร	หรือ

พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติแบบสบายๆ	แมกไม้เขียวขจีและธารน้ำเย็นที่ไหลทอดยาว	

ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย	กับความอบอุ่นแบบเป็นกันเอง...	พร้อมทั้งสดับรับฟังเสียง

แห่งธรรมชาติที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้		

	 “วิมานน้ำ	รีสอร์ท”	ยังมีบ้านพักริมแม่น้ำเพชร	ให้คุณสามารถที่จะเลือกเข้า

พักท่ีบ้านพักหลังไหนก็ได้	บ้านพักแต่ละหลังเพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอำนวยความสะดวก

อย่างครบครันเลยทีเดียว

	 บ้านริมน้ำ	 :	 “บ้านช้างแดง	 1-7”	 และ	 “บ้านแวนด้า	 1”	 โปร่งสบายด้วย

บ้านพักริมแม่น้ำเพชร	 อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี	 ด้านหน้ามีสนามหญ้าเขียวขจีที่ได้

รับการดูแลเป็นพิเศษติดริมน้ำเพชร	ซึ่งสามารถทำเป็นลานกิจกรรม	เช่น		Walk	rally	

แข่งกีฬาภายใน		รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ	

	 บ้านชมเขา	:	“บ้านแวนด้า	2-6”	พักผ่อนไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น	ตั้งอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมไปด้วยขุนเขา	สุนทรีกับการนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอดยามเช้า	มีเสียงนกร้องกล่อมตลอดทั้งวัน

	 บ้านชมสวน	:	“บ้านสามปอย	1-4”,	“บ้านเอ้ืองคำ	1-5”	และ	“บ้านไอยเรศ	

1-4”	วันสบายๆ	ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเท่ียวชมแมกไม้หลากหลายสายพันธ์ุ

ภายในรีสอร์ท	ซึ่งได้มีการออกแบบจัดสวนไว้อย่างลงตัว	ภายในห้องพักติดกระจกรอบ

ทิศทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ

	 สำหรับทีมงานของเราเลือกที่จะพักบ้านชมสวน	เพราะพวกเราชอบอยู่กับ

ธรรมชาติที่โอบอุ้มพวกเราไว้ท่ามกลางแมกไม้สีเขียวขจีและมีไอเย็นจากสายลมที่พัด

มาแตะต้องผิวกายให้เย็นสบายได้ตลอดเวลา

	 ด้านความปลอดภัย	สำหรับท่ีน่ีแล้วมีระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้ลูกค้าเป็นอย่างดี	นอกจากนี้ยังมี	อินเตอร์เน็ตฟรี	(ความเร็วสูง)	:	ตลอด	24	ชั่วโมง

ทุกจุดภายในรีสอร์ท	คุณสามารถนั่งเล่นอินเตอร์เน็ตที่ศาลาริมน้ำ	ที่ร้านอาหารหรือ

กลางลานสวนหย่อม	หรือมุมต่างๆ	ภายในรีสอร์ท	ได้อย่างสะดวกสบาย		

	 ผู้สนใจสามารถจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้จากเมนูจองห้องพัก	

หรือโทร.088-258-3434,	081-359-7674,	081-616-7098	และ	02-739-5905,	02-

402-6118		Email	:	contact@vimannam.com		
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พิธีเปิดโครงการ	และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	...	ถวายพระเจ้าแผ่นดิน

ปอดเกษตรเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	
ระหว่าง	กรมทรัพยากรน้ำ	และสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับเชิญจาก	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	และสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	เข้าร่วม

เป็นเกียรติ	และสักขีพยาน	ในพิธีเปิดโครงการ	และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการทำดีเพ่ือแผ่นดิน	...	ถวายพระเจ้าแผ่นดิน

ปอดเกษตรเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	ระหว่าง	กรมทรัพยากรน้ำ	และสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2554		ณ	ศูนย์ประสานงาน

โครงการ	ตำบลพุสวรรค์	อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี

	 โครงการปอดเกษตรเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	กรมทรัพยากรน้ำ	สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	และ

ดร.สิงห์	ตั้งเจริญชัยชนะ	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่	(1989)	จำกัด	และประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและโตเร็ว	ผลผลิตออกมามีแหล่งรับซื้อถาวร	เกิดการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นระบบ	

โครงการปอดเกษตรฯ	เป็นโครงการบูรณาการงานร่วมกันหลายฝ่าย	กรมทรัพยากรน้ำ	ให้การสนับสนุนเร่ืองการเช่ือมโยงแหล่งน้ำเพ่ือการเพาะปลูกข้าวโพด

หวานของเกษตรกร	 สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	 ประสานงานเรื่องแหล่งรับซื้อผลผลิต	 ประสานกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก	 และดร.สิงห์	 ตั้งเจริญชัยชนะ	

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	 และประธานกรรมการบริหาร	 บริษัท	 ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่	 (1989)	 จำกัด	 ประสานเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพาะปลูก	

เรื่อง	การรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหวาน	จากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการ

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในฐานะผู้แทนท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	และในฐานะท่ีประธาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	เป็นที่ปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกรพื้นที่นำร่องของโครงการ	บ้านพุสวรรค์	

ตำบลพุสวรรค์	อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ที่ได้ดำเนินโครงการที่ดีแก่เกษตรกร	ในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน	เกษตรกร	ให้มีความกินดี	อยู่ดี	ทำให้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	มีความเจริญก้าวหน้า	และทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นได้อีกช่องทางหนึ่ง

	 ส่วนที่สำคัญประการหนึ่ง	ผู้ประสานงานการก่อเกิดโครงการปอดเกษตรเฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	คือ	คุณบรรเทิง	นวมภักดี	ผู้ประกอบการ

ธุรกิจอาหารสัตว์	(หญ้าหมัก)	ภายใต้การบ่มเพาะ	ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

มวลชนนิวส์	ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอแก่งกระจาน	ในสภาเกษตรกรแห่งชาติ	และนักศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ

การพัฒนา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดโครงการขึ้นในพื้นที่	ทั้งนี้	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ยังได้สนับสนุนนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์	จำนวน	3	คน	ไปช่วยอำนวยความสะดวกในการจัด

งานครั้งนี้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนับสนุนการบ่มเพาะต้นกล้าธุรกิจด้วยปัญญา เพิ่มมูลค่า สู่ความยั่งยืน

โทรศัพท์ 032–493300 ต่อ 1386 หรือ 032–405577 และ 081–3532403
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