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ประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

	 คณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากร	วิทยากรโดย	ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	และนายสะอาด	เข็มสีดา		

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	เมื่อวันพุธที่10	สิงหาคม	2554	เวลา	13.15	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	

กลิ่นงาม	อธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม

	 “สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นการประชุมคือ

	 1.	เหตุผลที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ

	 2.	การดำเนินการที่ผ่านมา

	 3.	งานที่ต้องดำเนินการต่อไป

	 4.	รับฟังความคิดเห็น		คำถาม		และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

	 วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	จะได้มาร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลจะเป็นแกนสำคัญที่จะนำกระบวนการนี้ไปสู่ความสำเร็จ	และสามารถนำผลการประเมินนี้ไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำหรับการประเมินการปฏิบัติงาน	วัดจากสัมฤทธ์ิผลของงาน	70	เปอร์เซ็นต์	พฤติกรรมการปฏิบัติงาน	30	เปอร์เซ็นต์ทำการ

ประเมินทุก	6	เดือน	ใน	1	ปี	มีการประเมิน	2	ครั้ง	(คือวันที่	1	เมษายน	และ	1	ตุลาคม)	การขึ้นเงินเดือนจึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลการประเมินของแต่

ละคน	หรือจากคนท่ีมีผลงานตามกฎเกณฑ์	กติกา	ขอให้บุคคลากรทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดของคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยละเอียด		ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	กองนโยบายและแผน”	
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	 นางสาวปวีณา	บุญมี	นักศึกษาช้ันปีท่ี	4	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

แจ้งเรื่องการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ	โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส	ให้แก่

ประชาชนตำบลนาวุ้ง	เมื่อวันอาทิตย์ที่	7	สิงหาคม	2554	ณ	ศาลาประจำหมู่บ้าน	หมู่ที่	8	ตำบลนาวุ้ง	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมี

ร.ต.ต.สมนึก	เพิ่มนาค	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง	เป็นประธานเปิดโครงการ	“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่มีกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชน	โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย	ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การ

สนับสนุนและร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม	และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำโครงการทุกท่านทุกหน่วยงาน	ที่มีส่วนช่วย

สนับสนุนให้การจัดโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”

	 ซึ่งในปัจจุบันพบว่า	ปัญหาทางด้านสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	จากการศึกษาขององค์การ

อนามัยโลกได้กำหนดให้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยสูงขึ้นมากในทุกประเทศ	และพบในทุกกลุ่มอายุประมาณ

ร้อยละ	 2.8	 ในปี	 2009	 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยมีอัตราสูงขึ้นจากประมาณ	 171	 ล้านคน	 และพบว่าประมาณ	 8,700	 คน	

จะเสียชีวิตทุกวัน		หรือมีจำนวน	6	คน	ที่ตายทุกนาที

	 การจัดทำโครงการนี้	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	ได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูก

วิธี	รู้จักการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับโรค	เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และถูกกับโรค	ร่วมกันส่งเสริม	ป้องกันโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงอย่างถูกวิธี	หลังจากพิธีเปิดมีการบรรยายเรื่อง	อาหารเฉพาะโรค	โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	โดย	นางสาวสำรวย	

บุญแจ้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	การสาธิตการทำอาหารเฉพาะโรคและการบรรยายเรื่องสมุนไพร

ภัยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	โดย	อาจารย์ธนิดา	ชาญชัย	ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และ

การบรรยายเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	โดย	อาจารย์คมชนัญ	โวหาร	สาขาวิชาพลศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นอกจากนี้	

ยังมีกิจกรรมการชั่งน้ำหนัก	วัดส่วนสูง	คำนวณค่า	BMI	หากลุ่มเสี่ยงวัดความดันโลหิตสูง	นิทรรศการให้ความรู้โรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง	และการสาธิตการออกกำลังกาย

	 ผู้จัดทำโครงการ	:	นางสาวปวีณา	บุญมี	นางสาวนภาพร	ชื่นจิตร	นางสาวสุวิญชา	ก๋าใจ	นางสาวพรนภา	เพชรวิเศษ

	 นางสาวรัตนาพร	ทองเสน		นายแสงอรุณ	เชื่อมชิต		นายประกอบ	เทศกลั่น		นายวีรยุทธ	ราษฎรดี

	 และ	อาจารย์	ดร.ศรีงามลักษณ์	คำทอง

สาขาสาธารณสุขศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ
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	 ตามท่ี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พล.ต.ตะวัน	เรืองศรี	ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่	9	รวมถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เสีย

ชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ค	ประสบอุบัติเหตุตก	ณ	อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน		

อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมี	ผศ.สาโรช	เผือกบัวขาว	ผู ้ช่วยอธิการบดี

นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	และนักศึกษาชมรมนักศึกษา

วิชาทหาร	เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2554	ณ	วัดทุ่งลาดหญ้า	

อำเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดอบรม	“การใช้เทคนิค	NIRs	

ในการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	โดยไม่ทำลายตัวอย่าง”	โดยวิทยากร

อาจารย์ดร.ปิติพร	ฤทธิเรืองเดช	จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และการสาธิตการใช้เคร่ืองมือ	Near–infrared	(NIR)	spectroscopy

จากบริษัทบรูคเกอร์	ออฟติค	เอเชียแปซิฟิค	ลิมิเต็ด	โดยคุณระวินทร์	เตียวพิพิธพร	วันที่	4

สิงหาคม	2554	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	โดยมีคณาจารย์

และนักศึกษาจากสาขาวิชาท่ีผลิตบัณฑิตด้านเกษตรและอาหาร	ได้แก่	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	สัตวศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	และสาขาวิชาเคมี	สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านอาหารให้มี

ความโดดเด่น	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ	ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารที่สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลได้		

	 อาจารย์	ดร.ศรีงามลักษณ์	คำทอง	อาจารย์ชิดชนก	ปานวิเชียร	อาจารย์กุลวดี	เข่งวา

อาจารย์นุชกมล	ยอแซฟ	และนักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	จัดโครงการ

บริการวิชาการให้แก่ประชาชนในชุมชนนาวุ้ง

	 วันที่	15–16	กรกฎาคม	2554	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	บริการวิชาการในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่

ประชาชนในชุมชนนาวุ้ง	เป็นการร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	จัดอบรมเทคนิค	NIR

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์		บริการวิชาการ

ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

	 กิจกรรม	ในวันที่	15	กรกฎาคม	2554		นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่	4	ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับประชาชน	และร่วม

เวียนเทียน	ณ		วัดไสกระดาน

	 กิจกรรม	ในวันที่	16	กรกฎาคม	2554	นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่	4	ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา	และร่วมเดินรณรงค์	

งดเหล้า	งดบุหรี่	และสิ่งเสพติด	โดยเริ่มทำความดีได้ตั้งแต่เข้าพรรษา	กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
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	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

เมื่อวันที่	13	กรกฏาคม	2554	เพื่อเพิ่มจำนวนคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่มีตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น	ในการนี้	ทางคณะจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวและได้

เรียนเชิญ	ศาสตราจารย์	ดร.โมไนย	ไกรฤกษ์	มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีวินัย	สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ	(ค.บ.)	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	(ศศ.บ.)	ในระหว่างวันท่ี	6-8	กรกฎาคม
2554	ณ	ค่ายพระรามหก	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีวินัย	และเพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ค.บ.)	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในการเรียนและ
ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป		

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดโครงการศึกษา

ดูงานโครงการพระราชดำริ	โครงการชั่งหัวมัน	ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

ในวันที่	22	มิถุนายน	2554	เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา	และส่งเสริมสืบสาน

โครงการพระราชดำริ	ในการนี้	ทางคณะจึงได้จัดโครงการดังกล่าว

	 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	มีความประสงค์จะเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ	และผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ในการนี้	จึงขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	แจ้งเอกสาร	ตำรา	ผลงานวิชาการที่ท่านต้องการให้เผยแพร่ไปยัง
สมาชิกสมาคมฯ	โดยติดต่อได้ที่	คุณปุณณรัตน์	อบแย้ม	เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	อาคารวิทยาภิรมย์	ชั้น	7	หรือที่	e-mail	
:	punnarat2525@hotmail.com		

โครงการศึกษาดูงานชั่งหัวมัน

ขอเชิญชวนเผยแพร่เอกสาร	ตำราเรียน	ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 วันพุธที่	6	กรกฎาคม	2554	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม	ส่วนวันศุกร์ท่ี	8	กรกฎาคม	2554	ผศ.	ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานปิดกิจกรรมในคร้ังน้ี	
โดยทางค่ายพระรามหกได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	การประเมินผลพบว่า
นักศึกษาต่างมีความประทับใจและเห็นว่ากิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์	ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและควรจัดกิจกรรมเช่นน้ีอีก
ในปีต่อไป
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	 จากการท่ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

ได้เข้าร่วมการประชุม	สัมมนา	“สมาคมสหพันธ์นิสิต	นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทย”	คร้ังท่ี	2	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ	ครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	เมื่อวันที่	22	-	23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	สรุปสาระ

สำคัญของการประชุมดังนี้

	 การประชุมสัมมนาสมาคมสหพันธ์นิสิต	นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทย	จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ

และเครือข่ายอาชีพ	ระหว่างสมาคมนิสิต	นักศึกษา	และศิษย์เก่าในสถาบันอุดมศึกษา	สร้าง

ความร่วมมือในด้านการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	กิจการของนักศึกษาและ

สถาบันการศึกษา	รวมทั้งสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อร่วมส่งเสริมการดำเนินงาน

และพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศให้มีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	การปาฐกกถาพิเศษในหัวข้อ	“สมรรถนะในการแข่งขัน

ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน”	ปาฐกถาพิเศษ	หัวข้อ	“การสร้างความเข้มแข็งให้

กับสมาคม”	การเสวนาหัวข้อ	“ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย		ทำอย่างไรจึงจะก้าวไปด้วยกัน”	

กิจกรรมระดมสมองเพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาคม	และการประชุมใหญ่

สามัญประจำปี	 2554	 	 	 ของสมาคมสหพันธ์นิสิต	นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทย	 โดยมีตัวแทนจากสมาคมนิสิต	 นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษา	

จำนวน	216	คน	จาก	42	สมาคมทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม

ร่วมการประชุม	สัมมนา

							นายพรชัย	ด่านวิวัฒน์	รองอธิบดีกรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	กล่าวเนื่องใน

การแสดงปาฐกถาพิเศษ	ในหัวข้อ	“สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศไทยในสมาคม

อาเซียน”	ว่า	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทย	ในทุกระดับต้องเตรียมพร้อมรับมือ

กับความท้าทายในการแข่งขันระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น	ในปี	พ.ศ.

2558	โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดรับกับการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจการค้า

ระหว่างประเทศ	การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ	ภาษาต่างประเทศ

และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อโอกาสในการทำงานที่

หลากหลายและกว้างขวางกว่าในอดีต

	 ด้าน	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้ง

สมาคมสหพันธ์นิสิต	นักศึกษา	และศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	กล่าวในโอกาส

แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	“ความเข้มแข็งของสมาคม”ว่า	สมาคมนิสิต	นักศึกษาและศิษย์

เก่าของสถาบันอุดมศึกษา	เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา	อาชีพและสังคม	โดยการที่จะทำให้

สมาคมนักศึกษาเก่ามีความเข้มแข็งต้องเริ่มต้นจากการทำตนให้เป็นที่ยอมรับ	ด้วยการสร้าง

กิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม	โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกที่มีอยู่	เมื่อได้รับการยอมรับ

แล้วก็ย่อมมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้น	สมาคมก็จะเกิดความเข้มแข็งตามมา	ซึ่งความเข้มแข็งของสมาคมนักศึกษาเก่าจะทำให้เกิดการ

พัฒนาเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงให้สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ	ในการทำกิจกรรมร่วมกัน	เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาเก่า	กับ

สถาบันการศึกษา	ทำให้ศิษย์เก่าไม่ขาดการติดต่อกับสถาบันการศึกษาแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะเวลานาน	นอกจากนี้ยังเห็นว่า

สมาคมนักศึกษาเก่าควรขยายเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้นไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	และในอนาคตหากสามารถเชื่อมโยงกับเครือ

ข่ายสมาคมศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้	จะทำให้สมาคมเกิดความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ร่วมกันใน

การพัฒนาด้านการศึกษา	การประกอบอาชีพของนักศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา	และกิจกรรมระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าได้มากยิ่งขึ้น
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	 ตามที่	 พระราชสุวรณมุนี	 (แคล้ว	 อุตตโม)	 ได้บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จำนวน	 100,000	 บาท	

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	 เพื่อนำเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในชื่อทุน	 ”พระราชสุวรณมุนี	 (แคล้ว	 อุตตโม)”			

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	มา	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ในวันพฤหัสบดีท่ี	18	สิงหาคม	2554

ณ	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมีกิจกรรม		ดังนี้

	 -	พิธีถวายราชสดุดีฯ

	 -	นิทรรศการเทิดพระเกียรติ	พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระมหากษัตริย์ไทย	พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

ไทยและพระบิดาแห่งเทคโนโลยี

	 -	นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

	 -	บรรยายพิเศษเรื่อง	“อวสานโลก	2012	เรื่องจริงหรือนิยาย”	โดยวิทยากร	รองศาสตราจารย์	ดร.เสรี	ศุภราทิตย์	(ห้องประชุม

วิทยาภิรมย์	1)

	 -	ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	(ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2)

	 -	การแข่งขันเครื่องบินจำลอง		(สนามฟุตบอล)

	 -	บริการนวดฝ่าเท้า	เพื่อสุขภาพ		(อาคาร	2	)

		บัตรและคู่มือนักศึกษา
	 นักศึกษาปีการศึกษา	2554	(รหัส	54)	ให้หัวหน้าหรือตัวแทน

ห้องที่ยังไม่มารับบัตรนักศึกษาและคู่มือนักศึกษาให้ไปรับได้ที่	สำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยด่วน

		การอบรมวิชาพื้นฐาน
	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		กำหนดจะอบรมวิชา

พื้นฐาน	(4	วิชา)	ดังนี้

	 19	-	23	กันยายน	2554		รับสมัครการอบรม

	 10	-	14	ตุลาคม	2554		อบรมวิชาพื้นฐาน	4	วิชา

	 จึงประชาสัมพันธ์มาให้นักศึกษาทราบ	ติดต่อขอรับใบสมัครและ

สมัครได้ที่	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

		กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา
ภาคปกติ

ระหว่างวันที่	26-30	กันยายน,	3	–	7	ตุลาคม	2554

ภาคนอกเวลา

ระหว่างวันที่	1	–	2	ตุลาคม	,	8	–	9	ตุลาคม	2554

		งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี	2554
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	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับ	

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	ดร.วิวัฒน์	วรวงษ์	ดำเนินโครงการยก

ระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ	ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2554	โดยที่คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วย

ประสานงานหลักระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางทั้ง	4	จังหวัด	ประกอบด้วย	สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	2		สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1		สำนักงานเขตพื้นที่การ

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	2		สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร		สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสงคราม	

และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต	10

	 ซ่ึงมีวิชาท่ีจะยกระดับดังน้ี	1.	วิชาการศึกษาปฐมวัยระดับสูง		2.	วิชาการศึกษาปฐมวัยระดับกลาง		3.	วิชาภาษาไทยระดับประถม		

4.	วิชาภาษาไทยระดับมัธยม			5.	วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยม		6.	วิชาสังคมศึกษา		7.	วิชาแนะแนว			8.	วิชาบรรณารักษ์		

	 โดยโครงการนี้มีครูและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมจำนวน	1,720	คน		โดยวันและสถานที่ของการอบรมในแต่ละรุ่นมีดังนี้

รายการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2554

โครงการยกระดับคุณภาพครู
และผู้บริหารทั้งระบบ
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 วันแม่แห่งชาติ	หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ	ว่า	“วันแม่” ลูกจึงควรสำนึกตอบแทนพระคุณแม่	มีความกตัญญูรู้คุณและประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมและเยาวชน	ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาแค่ไหน	ไม่ว่าจะยุคไหน	สมัยใด	ในส่วนลึกของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่
ทุกคน	ทั้งชีวิตนี้ย่อมไม่มีใครสำคัญไปกว่า	“ลูก”	และสำหรับลูก	ต่อให้ดื้อรั้น	เกเรกับแม่แค่ไหน	ในส่วนลึก	ลูกทุกคนมีความ	“รักแม่”	มากที่สุด
					 	สำหรับปีการศึกษา	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในวันพฤหัสบดีที่	11	สิงหาคม	2554	เวลา	17.00	น.		ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมกันนี้มีพิธีมอบ
เกียรติบัตรให้แก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่	ซึ่งบรรดาลูกๆ	แต่ละคนได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อแม่	ดังนี้
 นายชูเกียรติ เพชรไพบูรณ์กุล (เบ๊น) 	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กล่าวว่า	“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก	ผมคิดว่า
ลูกทุกคนมีความกตัญญูและสำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่แล้ว	แต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออก	โดยเฉพาะผู้ชาย	สำหรับผมแล้วอาจ
จะไม่ได้แสดงออกด้วยท่าทาง	แต่จะคอยถาม	คอยดูแลเรื่องสุขภาพ	แบ่งเบาภาระงานที่บ้าน	และทำตัวเป็นคนดีของพ่อแม่และ
สังคม	ต้องยกความดีให้ครอบครัวที่อบรมเรามาดี	ผมขอมอบรางวัลนี้เป็นของขวัญให้แม่ครับ	และเพื่อนๆ	อย่าลืมซื้อดอกมะลิ
ไปกราบคุณแม่ในวันแม่	12	สิงหาคมนี้นะครับ”		คติประจำใจ	:	จงอย่ากลัวกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ	จงทำก่อน	และทำสิ่งนั้นให้ดี
และเต็มความสามารถ	ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำ

เกียรติบัตรสำหรับลูก
ที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

 นางสาวนพมาศ วิจิตรภู่ (ปุ้ย) สาขาวิชาการบัญชี	คณะวิทยาการจัดการ	กล่าวว่า	“ปลื้มใจมากค่ะ	ก็เป็นรางวัล
ทรงเกียรติสำหรับครอบครัวของหนู	 เราเป็นคนสู้ชีวิต	 หนูจะตั้งใจเรียน	 เมื่อจบแล้วจะได้มีงานทำ	 ต้องการให้พ่อแม่สบาย	
เพราะเขาเหนื่อยกับเรามามากแล้ว		และหนูสัญญาว่าจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม		เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่”		คติประจำใจ	 :	
เรียนเป็นหลัก	รักเป็นรอง	ความถูกต้องเป็นเกณฑ์

 นางสาววีนา ลือชัย (อ๋ัม)	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เปิดใจว่า	“หนูโตมาเป็น
คนดีของสังคมได้	มีการศึกษาที่ดี	ทุกอย่างมาจากครอบครัวที่สั่งสอนเรา	อยากให้ลูกทุกคนยืนอยู่บนพื้นฐานของความดี	ความ
กตัญญู	อย่าทอดท้ิงพ่อแม่	ท้ังในยามทุกข์และยามสุข	หนูเช่ือว่าความกตัญญูจะส่งผลให้เราได้ดี	ในโอกาสน้ีขอเชิญชวนให้เพ่ือนๆ
น้องๆ	มาส่งความรัก	ความอบอุ่นให้กับแม่ของเราทุกๆ	วัน	เพราะไม่มีความอบอุ่นจากอ้อมกอดไหน	จะอุ่นเท่าอ้อมกอดรักจาก
แม่อีกแล้วค่ะ”		คติประจำใจ	:	รากฐานของบ้านคืออิฐ		รากฐานของชีวิตคือการศึกษา

 นายจตุรงค์ ศรีเอ่ียมกูล (ยู)	นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	“ผมรู้สึกภาคภูมิใจ
มากครับท่ีได้รับคัดเลือกเป็นลูกกตัญญู	ถือเป็นข่าวดีมากๆ	ต้อนรับวันแม่เลยนะครับ	ความกตัญญูเป็นหน้าท่ีของลูกทุกคนท่ีต้อง
ตอบแทนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของแม่	สิ่งที่ผมได้รับในวันนี้เป็นเพราะมีคุณแม่ที่รักและเอาใจใส่	คอยอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีครับ”	
คติประจำใจ :	คนที่ไม่เคยทำผิด	ก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย

 นายพีรพล บงค์บุตร (บาส)	นักศึกษาสาขาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เปิดเผยว่า	“รู้สึกดีใจมากเลย
ครับ	ที่ได้รับเลือกเป็นลูกกตัญญู	เชื่อว่าแม่ก็คงดีใจกับเราด้วยแน่นอน	แม่คือผู้ให้และเป็นทุกอย่างของชีวิต	ทั้งให้กำเนิด	ให้การ
เลี้ยงดูที่ดีมาโดยตลอด	เลี้ยงดูเราให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้	และให้โอกาสดีๆ	มากมาย	สิ่งที่แม่ปลูกฝังคือแม่บอกให้เป็นเด็ก
ดี		ตั้งใจเรียน	การที่เรามีวันนี้ได้	คิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำทุกอย่างที่แม่สั่งสอนเพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ด้วยเช่นกันครับ”
คติประจำใจ	:	เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย	ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นายรัฐนันท์ ปิ่นจ้อย (โตโต้) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวว่า	“พอได้รับทราบว่า	ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกกตัญญู	ผมรู้สึกดีใจมาก	เพราะแม่คือทุกส่ิงทุกอย่างของผมอยู่แล้ว	แม่เป็น
ยิ่งกว่าแม่ในความรู้สึกของผม	มีอะไรผมก็จะนึกถึงแม่ก่อนเป็นคนแรก	รางวัลนี้ที่ได้รับ	ผมขอมอบให้กับแม่ในวันแม่ปีนี้	ซึ่งถ้าไม่
มีแม่ก็คงไม่มีผมในวันนี้	ขอให้ลูกๆ	ทุกคนรักแม่ให้มากๆ	นะครับ	ไม่ต้องบอกรักแม่ทุกวัน	เพียงแค่ประพฤติตนเป็นคนดีของ
สังคม	แม่ก็ชื่นใจแล้วครับ”	คติประจำใจ	:	ต้องเรียนให้จบและจบเป็นครูด้วย
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 นายณรงค์ กล่ำทอง (เจมส์)	นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กล่าวว่า
“นับเป็นรางวัลเกียรติยศในชีวิตของผมเลยครับ	พอรู้ว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูก็รีบโทรบอกแม่ก่อนเลย	แม่ก็ดีใจ	แม่สอน
ผมเสมอว่า	ไม่ว่าลูกจะทำอะไรความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญ	ที่จะทำให้เราเจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป	ผมเรียนมาถึงระดับปริญญาตรีนี้ได้ก็
เพราะคำสอนและความรักที่แม่มีให้ผมครับ”		คติประจำใจ	:	ปริญญาทำให้คนมีงานทำ	กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

 นางสาวปวีณา บุญมี	นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กล่าวว่า	“พอทราบ
ข่าวว่าได้รับเลือกเป็นลูกกตัญญู	หนูรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะ	เพราะแม่คือสุดยอดแล้วสำหรับชีวิตของหนู	การที่หนูเติบโตมาได้ใน
ทุกวันนี้	มีคนชื่นชมและรู้สึกดีกับหนู	ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังสิ่งดีๆ	ให้กับหนู	ที่สำคัญหนูภาคภูมิใจที่สุดที่เกิดมาเป็นลูก
ของแม่ค่ะ	อยากให้ทุกคนรักแม่	และดูแลแม่ของเราให้มากๆ	ค่ะ”		คติประจำใจ	:	ขจัดความกลัว	...	ด้วยความกล้า

 นายธิติวุฒิ สินสอน (เบิร์ด)	สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กล่าวว่า
“รางวัลน้ีถือเป็นรางวัลท่ีสำคัญและย่ิงใหญ่มาก	เพราะสำหรับลูกๆ	ทุกคน	การแสดงความกตัญญูต่อบุพการีถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด
แม่เคยบอกเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม	อยากให้เป็นคนดีของสังคม	และทำทุกอย่างให้ดีท่ีสุด	ผมมาถึงวันน้ีได้ก็เพราะความรัก
ของแม่และครอบครัวครับ”

 นายวีรยุทธ สายสวาท (อู๋)	สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวว่า	“ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับรางวัลนี้	รู้สึกว่ามันสุดยอดมากสำหรับรางวัลนี้	เพราะไม่ใช่แค่ของขวัญที่ดีที่สุดของแม่เท่า
นั้น	แต่มันคือสุดยอดในชีวิตของผม	และคิดว่าจะดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ”
คติประจำใจ	:	ทำทุกๆ	วันให้เป็นวันที่ดีที่สุด

 นายวสัณห์ อรุณรัตน์ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กล่าวว่า	“ผมรู้สึกดีใจมากท่ี
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู	ต้องถือว่าเป็นรางวัลของผมและของคุณแม่ด้วย	เป็นรางวัลที่มีค่าที่สุดที่ผมจะมอบให้เป็นของขวัญกับแม่
ในวันแม่ปีนี้	และผมจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อ	คุณแม่	คุณปู่	และครอบครัวที่อบอุ่นของผม	และจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปจนแก่เฒ่า
เลยครับ”	 		คติประจำใจ	:	ทำวันนี้ให้ดีที่สุด	เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 นายอุสมาน ทุกัง	นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กล่าวว่า	“รู้สึกดีใจมากครับที่
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู	ถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต	ต้องยกความดีทั้งหมดให้กับคุณแม่ที่ได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝังสิ่งดีๆ	ให้
ผมตลอดมา	ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีแม่ให้กราบในปีนี้	แต่ผมก็มีแม่อยู่ในใจตลอดมา	ผมยังรู้สึกว่าแม่อยู่ใกล้ๆ	ผม	คอยดูแลและคอย
เป็นกำลังให้ผมเสมอ	ขอให้ลูกทุกคนแสดงความกตัญญูต่อแม่โดยสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ	เลย	คือ	การเชื่อฟังคำสั่งสอน	และ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม		ทำให้ท่านภูมิใจครับ”		คติประจำใจ	:	ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 นายชัยธวัช รักดี (ท๊อป)	นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	คณะครุศาสตร์	กล่าวว่า	“รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ครอบครัว
อย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้	ผมไม่เคยคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับรางวัล	และไม่คิดว่าการกตัญญูต่อพ่อ	-	แม่ต้องมีรางวัลตอบแทน
ด้วย		สำหรับรางวัลนี้ผมก็ถือโอกาสมอบเป็นของขวัญให้แก่คุณแม่	ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ให้ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างกับผมครับ”	
คติประจำใจ	:	อตีตจะสวยงาม	ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุด	

 นายอภิชัย ตั้งฤทัยภักดิ์ (มี่)	สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		กล่าวว่า
“ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้	นับเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผมและครอบครัวอีกรางวัลหนึ่ง	สำหรับลูกๆ
ทุกคน	การแสดงความกตัญญูต่อบุพการีถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด	แม่เคยบอกเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม	อยากให้เป็นคนดีของ
สังคม	และทำทุกอย่างให้ดีที่สุด	ผมมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะความรักของแม่และครอบครัวครับ”	
คติประจำใจ	:	ไม่มีอะไรยากเกินไป	หากเราคิดว่าเราทำได้



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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ปลาตะเพียน
โอละเห่เอย ... 
... เจ้านกกาเหว่าเอย .. ไข่ให้แม่กาฟัก .. แม่กาก็หลงรัก  คิดว่าลูกในอุทร 
    คาบเอาน้ำมาเผื่อ  คาบเอาเหยื่อมาป้อน ... ถนอมไว้ในรังนอน ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล…
	 เสียงเพลงกล่อมเด็กล่องลอยมาอย่างอ่อนโยน		ขับกล่อมให้เด็กน้อยตาแป๋วที่อาบน้ำประแป้ง
ลายพร้อยจนตัวหอมฟุ้ง		นอนมองพวงปลาตะเพียนแกว่งไกวอยู่เหนือเปล
 ที่ไกวดัง เอียด .. อาด  .. เอียด .. อาด  ราวดนตรีบรรเลงสอดประสานมาขับกล่อม
	 สองตาจับแน่วอยู่กับปลาตะเพียนน้อยใหญ่ที่พริ้วไหว		ล้อลม		เหมือนแหวกว่ายอยู่ในสายธาร
			 ดูอย่างเพลิดเพลิน		แล้วค่อย	ๆ	หรี่ตาปรือหลับตา....พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่นิทรารมย์อย่างมีแสนสุข
 ใครไม่เคยได้นอนมองฝูงปลาตะเพียน แหวกว่ายอากาศท่ามกลางเพลงกล่อมที่แสนไพเราะ 
 ก็นับว่าน่าเสียดายแทนยิ่งนัก
	 เพราะไม่รู้ว่าเด็กในปัจจุบัน		จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเสียงเห่กล่อมจากแม่	จากพี่	ป้า	น้า	อา		ปู่	ย่า	ตา	ยาย	บ้างหรือไม่
 หรือว่านอนสะดุ้งผวาอยู่ท่ามกลางเสียงดนตรีที่บ้าคลั่งสมัยใหม่แสบแก้วหู
 ฟังแล้วทะลุทะลวงเข้าไปในหัวอกหัวใจ
	 ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง	ๆ	ขวัญ	เขวิญ	เด็กน้อยคงกระเจิดกระเจิงเข้ารกเข้าพงไป
แล้วสมัยนี้จะหา	ปู่	ย่า	มาผูกสายสิญจน์มงคลเรียกขวัญ	อย่างไพเราะ	อ่อนโยน		คล้องจอง	และแสนปลอบโยนว่า
  “ขวัญเอ๊ย ... ขวัญมา ... มาอยู่กับเนื้อกับตัวนะหลานเน้อ 
 ขวัญแม่ อย่าไปนอนคว่ำกินน้ำลาย  
 ขวัญแม่อย่าไปนอนหงายกินน้ำค้างนะขวัญเอ๊ย ..” .... ซึ่งคงหายากเหลือเกินแล้ว
	 แสนเสียดายชีวิตวัยเยาว์ที่ได้	2	มือแม่ประคองโอบอุ้มไว้ในอ้อมแขนอันอบอุ่นแถมหอมกรุ่น		แล้วค่อย	ๆ	บรรจงวางลงบนเบาะนุ่มในเปลตาข่าย
	 เห่ไกวให้หนูน้อยมองปลาตะเพียนเขียว	ๆ	แดง	ๆ	เพลินไปจนหลับ		ทราบว่าชาวเมืองในประเทศญี่ปุ่น		เขาก็มีวัฒนธรรมของเขาเกี่ยวกับปลาเช่นกัน		
เมื่อบ้านใดให้กำเนิดลูกชาย		เขาก็จะนำว่าวรูปปลาสวยงาม		ทำเป็นรูปร่างปลาจริง	ๆ	ด้วยผ้าบาง	ๆ	ชักขึ้นยอดบนเสาไม้ไผ่หน้าบ้าน		
 ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปลาคาร์ฟ 
	 คุณสมศักดิ์	อิสมันยี	นักร้องขวัญใจคนเมืองเพชรเคยนำมาฝากให้ผู้เขียนตั้ง	2	ตัว		โดย	นักร้องชาวญี่ปุ่นที่เคยพบกับผู้เขียนพอรู้ว่าเราอยากได้จึงฝาก
มาให้			มาไกลจากญี่ปุ่นโน่น..
	 พอปลาสีสดใสได้รับลมก็จะพองตัวพลิ้วเล่นลมสวยงาม	 	 ดูภูมิ	 ๆ	 อวด	 ๆ	 ว่า	 “บ้านนี้มีสมาชิกใหม่เป็นลูกชายนะเฟ้ย”	 ความจริงแล้ว	 	 ไทยเราก็มี	
“ปลาตะเพียน”	อวดเขาได้เช่นกัน		ไม่เลือกว่าหญิงหรือชาย
	 เรามีปลาตะเพียนแขวนเป็นฝูง		เป็นครอบครัวปลาเหนือเปลเด็กน้อยมาแต่ครั้งบรรพกาล		อาจเป็นเพราะบ้านเมืองเราแสนอุดมสมบูรณ์
 ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
	 ปลาตะเพียนจึงน่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองทองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ	และได้แสดงถึงศิลปะที่ละเอียดอ่อนของคนไทยที่
มีความสามารถคิดประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุพื้นบ้านรอบตัว	เพื่อทำให้ลูกหลานเพลิดเพลินและมีความสุข
 มองฝูงปลาตะเพียนใหญ่น้อย
 แหวกว่ายสายธารล้อลมในอากาศจนหลับอยู่ในห้วงนิทราอันแสนสุข
 ใครไม่เคยหัดสานปลาตะเพียนแบบโบราณ  ความจริงมีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น
	 ก็ลองมองหาผู้รู้	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	แถวใกล้	ๆ	ตัวเรานั่นแหละสอนให้บ้าง
ตามโรงเรียนต่างๆ	ที่เมืองเพชรนี้ก็มีการนำใบตาลมาสอนสานกันเยอะแยะ
 ดูตามตัวอย่างนี่เอาก่อนก็แล้วกันนะ  คราวหน้าจะให้ปลาตะเพียนอีกแบบ หนึ่ง ... 
 ยังไง ๆ ถ้าโตแล้วห้ามอ้อนคนข้าง ๆ ให้พาลงเปลกล่อมก็แล้วกันนา.....อิอิ....
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ทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศเยอรมนี
ประเทศเบลเยี่ยม	ประเทศอิตาลี
ประเทศฝรั่งเศส	รุ่นที่	19
	 ศูนย์ฯ	โออีจี	(Overseas	Ed	Group)	เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนไทย	เพ่ือรับทุนโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศ

เยอรมนี	ประเทศเบลเยี่ยม	ประเทศอิตาลี	ประเทศฝรั่งเศส	รุ่นที่	19	ประจำปีการศึกษา	2555/2556		เป็นเวลากว่า	20	ปีที่โออีจีเปิดรับสมัครสอบเพื่อ

คัดเลือกเยาวชนไทยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถ	ให้ได้รับทุนสำหรับโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยได้รับการสนับสนุน

จากองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา	มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกปี	ด้วยความเชื่อที่ว่า	โอกาสในการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ	โออีจี

จึงจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแลกเปล่ียน	ท้ังทุนเต็มจำนวน	และทุนสนับสนุนบางส่วน	เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถ

มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะไปใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน	เพื่อที่นักเรียนนักศึกษา	จะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมากขึ้น	โดยทุนการศึกษาที่มอบให้

จะไม่มีข้อผูกมัดใด	ๆ	ทั้งสิ้น

	 สำหรับคุณสมบัติในการคัดเลือก	เข้ารับทุนในครั้งนี้	ต้องมีคุณสมบัติดังนี้	

	 -	กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้น	ม.3	-	ม.5	(ซึ่งหมายถึงนักเรียน	ที่กำลังขึ้น	ม.3	แต่ยังไม่จบ	ม.5	)	

	 -	ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า	14	ปี	แต่ไม่เกิน	18	ปี	

	 -	มีเกรดเฉลี่ยทุกเทอม	ไม่ต่ำกว่า	2.5	

	 -	มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ	ไม่ต่ำกว่า	2.0	

	 -	ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง	เพื่อใช้ในการติดต่อพูดคุย	มีความพยายาม	และกล้าแสดงออก

	 -	มีความประพฤติดี	และมีความรับผิดชอบ	

	 -	มองโลกในแง่ดี	และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมใหม่	ๆ	

	 -	ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย	

	 สำหรับประเภททุนการศึกษา	

	 -	ทุนเต็มจำนวน	335,000	บาท	จำนวน	2	ทุน		(สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนฯ	ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)	

	 -	ทุน	100,000	บาท	จำนวน	2	ทุน		(สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนฯ	ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)	

	 -	ทุนโรงเรียน	50,000	บาท	จำนวน	8	ทุน	

	 -	ทุน	30,000	บาท	จำนวน	15	ทุน	

	 -	ทุน	10,000	บาท	จำนวน	15	ทุน	

	 สำหรับทุนโรงเรียน

		 ในแต่ละปี	ทางโออีจี	จะพิจาณามอบทุน	50,000	บาท	ให้แก่	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่แตกต่างกันไป	โดยในปีนี้	

ทางโออีจีจะพิจาณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การได้รับทุน	ของทาง	โออีจี	ที่สมัครสอบจากโรงเรียนดังต่อไปนี้	โรงเรียนละ	1-2	ทุน

เป็นกรณีพิเศษ	ได้แก่	โรงเรียนหอวัง	กรุงเทพ	โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	กรุงเทพ	โรงเรียนสุนารีวิทยา	นครราชสีมา	โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช	อุบลราชธานี

โรงเรียนธิดานุเคราะห์	สงขลา	โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม	เชียงราย	

	 สำหรับนักศึกษาที่สนใจโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของประเทศอื่น	ๆ	ในแถบทวีปยุโรปที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร	ทีมงาน

โออีจีขอแนะนำว่า	ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	โดยเฉพาะเรื่องของภาษาที่จะใช้ให้ดี	ก่อนเข้าร่วมโครงการในประเทศนั้น	ๆ	

	 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่	บริษัท	โอเวอร์ซีส์	เอ็ด	กรุ๊ป	จำกัด	(Overseas	Ed	Group)	130-132	อาคารสินธร	ทาวเวอร์	2	ชั้น	9		

ถนนวิทยุ		แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน		กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2263-3661-9	หรือ	www.oeg.co.th	สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่	31	ตุลาคม	

2554

	 สำหรับนักศึกษาที่มีโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	หรือปริญญาโท	ที่ประเทศออสเตรเลีย	University	of	Canberra	ขอมอบทุนการ

ศึกษาสูงสุดถึง	$3000	(AUD)		ภายในปีการศึกษา	2012		พบกันที่งานสัมมนาในวันที่	20	สิงหาคม	2011	ตั้งแต่เวลา	13.30-16.00	น.ที่ไอดีล	เอ็ดดูเคชั่น			

สนใจ	สอบถามรายละเอียดได้ที่		02-9539231-2
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	 ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเทศกาลการประเมิน	ซึ่งในปีนี้มีทั้งการประกันคุณภาพภายใน	การประกันคุณภาพภายนอก	และการประเมินตามผลการ

ปฏิบัติราชการอีก	คุณลุง	QA	เห็นแล้วก็ต้องเห็นใจอาจารย์	บุคลากร	ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์	ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี	หลายท่านคงเหนื่อยล้า

และอาจรู้สึกเบื่อหน่าย	(แต่ท้อไม่ได้นะครับ)	เพราะเป็นภารกิจหลักของทุก	ๆ	คน	เป็นการทำงานให้แก่องค์กร	(มหาวิทยาลัย)	ของพวกเราทุกคน	และ

เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีกับผลสำเร็จของคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์	ที่มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี	จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		

ตามมาตรฐาน	สกอ.	และตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว	มหาวิทยาลัยก็ไม่รอช้าเตรียมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม	จาก	สมศ.	ในระหว่างวันที่	29	สิงหาคม	2554	ถึงวันที่	1	กันยายน	2554	ซึ่งคุณลุง	QA	มีกำหนดการคร่าว	ๆ	มาฝากให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเตรียมการดังนี้

คุณภาพ	คือ	ภาพคุณ
โดย	คุณลุง	QA
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ตารางการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( 29 ส.ค. 2554 – 1 ก.ย. 2554 )
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ของฝาก (ให้) นักอ่านกับงาน 
PBRU Book Fair 2011

จุดเริ่มต้นแห่งสังคมการอ่าน
	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัด	“โครงการของฝาก	 (ให้)	นักอ่านกับงาน	Book	Fair	 2011”			

เมื่อวันที่	27-29	กรกฎาคม	2554		ณ	สำนักวิทยบริการฯ
 
ความเป็นมาของโครงการนี้?
	 สืบเนื่องจากที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการรักการอ่านในปี	2553	ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก

อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	ตลอดจนโรงเรียนต่าง	ๆ	ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก	และจากการสำรวจความคิดเห็นก็มี

กระแสตอบรับที่ดี	ทางสำนักวิทยบริการฯ	ได้จัดโครงการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องในปี	2554	เพื่อตอบสนองความต้องการและด้วยแนวคิดในการสร้าง

สังคมแห่งการอ่าน	จนเกิดเป็น	“โครงการของฝาก	(ให้)	นักอ่านกับงาน	Book	Fair	2011”	

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ?
1.	เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษา	ครู	อาจารย์	บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และบุคคลภายนอกได้	มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษ

2.	เพื่ออบรมให้ความรู้และปลูกฝังมีนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน	นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

3.	เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สถานศึกษา	ชุมชน	และท้องถิ่น	

ชื่อนี้ได้แต่ใดมา?
 “ของฝาก (ให้) นักอ่านกับงาน Book Fair 2011”	มีการต้ังช่ือท่ีจะใช้ในกิจกรรมน้ี	หลายช่ือ	แต่ก็ได้ข้อสรุปท่ีเห็นพ้องต้องกันว่า	ส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ภายในงานน่าจะเปรียบได้กับสิ่งของที่มีคุณค่า	ที่เราให้เป็นของฝากแก่ผู้มาเยือน	มาเที่ยวชม	มาสัมผัส	ได้รับกลับไป

สีสันของงานหวานจับใจ?
	 จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งงานเดินไปทางไหนก็จะเห็นสีชมพู	(ตั้งแต่ป้ายทางเข้างาน)	หลายท่านสงสัย?	

มีสีตั้งมากมาย	ทำไม..ถึงเลือกใช้สีนี้?

		 สีชมพูเป็นสีแห่งความรัก	ความปรารถนาดี	เปรียบได้กับกิจกรรมดี	ๆ	ที่ทีมงานของสำนักวิทยบริการฯ

มอบให้แก่ทุกท่าน	และสีชมพูยังเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจ	กระตุ้นสมอง	การเรียนรู้	และความคิดสร้างสรรค์

บรรยากาศภายในงาน (ตั้งแต่เปิดงาน)  มีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง? 
กิจกรรมในวันแรก(วันที่ 27 กรกฎาคม 2554)  

	 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“แนวคิดในการพัฒนาห้องสมุด

	 มีชีวิตแบบ	Human	library”	โดย	ผศ.ดร.คงศักดิ์	สังฆมานนท์	

	 ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา	

	 การบรรยายเรื่อง	“การอ่าน	เป็นรากฐานทุกชีวิต”	กับ	คุณเพชรยุพา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

	 บรรณาธิการร้อยล้าน	นักเขียน	นักพูดฝีปากกล้า

	 เสวนา	กับละเวง	ปัญจสุนทร	นักเขียนรางวัล	ช่อการะเกด

กิจกรรมในวันที่สอง(วันที่ 28 กรกฎาคม 2554)  

	 อบรมการพับดอกไม้จากใบเตย	และการทำพิมเสนน้ำ	โดยคุณสิริรัตน์	พูลผล	ครูชำนาญการพิเศษ

	 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

กิจกรรมในวันที่สาม (วันที่ 29 กรกฎาคม 2554)  

	 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“โปรแกรมรหัสเปิดห้องสมุดอัตโนมัติ	Open	Biblio”	

	 โดยคุณประสิทธิชัย	เลิศรัตนเคหกาล	บรรณารักษ์	จากหอสมุดแห่งชาติ	กรุงเทพมหานครฯ

	 นอกจากกิจกรรมที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว	ยังมีการจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ชื่อดัง	ซึ่งมาร่วม

จัดแสดงถึง	12	สำนักพิมพ์	ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	กับการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา

และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ	การตอบคำถามรับของรางวัลกันสด	ๆ	

ฉบับหน้า จะมาเล่าถึงบรรยากาศ และอีกหลายประเด็นที่หน้าสนใจ ที่พลาดไม่ได้ครับ
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โดย  คน...เบื้องหลัง

            ขอต้อนรับท่านผู้อ่านคอลัมน์ของเจ๊าะแจ๊ะทุกท่าน ฉบับนี้ขอไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าภัคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย..  ทีมงานเจ๊าะแจ๊ะขอไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง... ในช่วงนี้บ้านเมืองของเราสูญเสีย 
บุคคลสำคัญไปหลายท่านเลยทีเดียว ถึงตัวจะไม่อยู่กับพวกเรา.. แต่ชื่อสียงและเกียรติยศจะคงอยู่ ในความทรงจำและจารึกความดีนี้ ไว้ตลอดไป ...
 ขอเปลี่ยนบรรยากาศ กลับเข้าสู่การนำข่าวที่น่าติดตาม ค้นหา ตีแผ่ความจริง มาให้คุณผู้ติดตามได้รับรู้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มเลยนะ
คุณผู้ติดตาม ข่าวน้ีทีมงานการเมืองของเจ๊าะแจ๊ะรายงานข่าวมาจากรัฐสภาว่าเขาเลือกนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีกันเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าพวกเรา
ผู้ ใช้แรงงานและสติปัญญา คงจะมีหวังกันอย่างมากกับการขึ้นค่าแรง 300 บาท และเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท สงกะสัยว่าพนักงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ยังไม่ได้เงินเดือนถึงวุฒิปริญญาตรี คราวน้ีฝันคงจะเป็นจริง (หรือเปล่า) ไม่ต้องนอนร้องไห้อย่างแน่นอน ไม่รู้เหมือนกันว่า
คนใกล้ๆๆ ( ใกล้อะไรไม่รู้นะ..คิดเอาเอง) คงจะได้เป็นอันดับต้นๆ ของการปรับในครั้งน้ี...(เจ๊าะแจ๊ะประทับตรา) ....ข่าวน้ีฮอท!!!!!! ไม่แพ้กัน ทีมงานนก
กระปูด รายงานข่าวมาว่า ธนาคารในมหาวิทยาลัยของเราประตูกระจกแตก ( ใจหาย..ใจคว่ำ) เป็นอะไรไม่รู้ นึกว่ามีพวกโจรกรรม แต่ได้รับการแจ้งข่าวจาก
พนักงานสาวสวยบอกว่ากระจกแตกเอง ไม่มีอะไรสูญหาย.. งานน้ี รปภ. มหาวิทยาลัยโล่งอกทันที หากถูกโจรกรรมจริงๆ รปภ. ถึงต้องลมจับแน่ .. 
เพราะว่าตกข่าวหรือป่าว มีคนเขาเห็นแอบไปนั่งเล่นอะไรไม่รู้ที่หลังป้อม (ตร.)... อุ๊ย จะโดนยำไหมน่ี ทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะนำข่าวน้ีของพี่ๆ รปภ. มาเสนอ  
แต่ไม่เป็นไรยอมทุกอย่าง เพื่อที่จะนำข่าวมารายงานให้แฟนพันธุ์แท้ของเจ๊าะแจ๊ะได้รับรู้กัน
 ข่าวน้ีขอประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ท่ีเข้าร่วมแขง่ขัน NESCAFE ICE COOL SME CHALLENGE ปีท่ี 2
และจำหน่ายเครื่องดื่มอยู่ที่ หน้าคณะวิทยาการจัดการ สามารถ
ร่วมโหวตให้กำลังใจได้ที่ http://www.facebook.com/pbruwow
อย่าลืม!! อย่าพลาดในการสนับสนุนครั้งนี้ (ขอเรียนท่านคณบดี 
... เจ๊าะแจ๊ะไม่เก็บค่าโฆษณา)
 มาปิดท้ายด้วยขา่วสุดท้ายน้ี ทีมงานทางหลวงของเจ๊าะแจ๊ะ
รายงานมาว่า ตอนน้ีเห็นเจ้อรณุ แห่งสถาบันวจิยัหน้าหมองๆๆ สงสัย
โดนของที่นายกฯ เสกใส่ไปแน่ๆ แต่คงไม่เป็นไรแล้วล่ะ เพราะช่วงน้ี
ฝนตกโปรยปรายมามากมาย ส่งผลให้สนามหญ้าท่ีสถาบันฯ ท่ีท่าน ผอ. 
รักและหวงแหนยิ่งกว่าสิ่งใด คงไม่ตายแล้ว (จบ) ล่าสุดได้ข่าวมาว่า
มีอะไรที่น่าตื่นเต้น น่าค้นหา สำหรับการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่และ
การประกวด Star Of PBRU 2011 แล้วจะนำมาตีแผท่ัว่ฟ้าเมืองไทย 
... ฉบับน้ีขอลาไปก่อน สวัสดี.   

ที่มา  http://www.tv5.co.th/index_main.php
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 ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา ในเมืองเวนิชตะวันออก จังหวัดสมุทรสงคราม 

ท่ีใครหลายคน	แวะสัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำยามเย็น	แต่บางคนคงจะอดสงสัยไม่ได้

ว่าทำไมต้อง	เวนิชตะวันออก	เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศ	จังหวัดสมุทรสงคราม

เต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่มากมาย	และมีการเดินทางกลางสายน้ำเป็นส่วนใหญ่

ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นเวนิชตะวันออก

 อัมพวา	เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม	ภูมิประเทศและการเดิน

ทางในสมัยก่อน	ต้องใช้การเดินทางด้วยเรือเช่นกัน	ทำให้บริเวณอัมพวาคึกคักไปด้วย

การซื้อขาย	เพราะตัวตลาดตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ	อีกส่วนหนึ่งใช้การค้าขายบนเรือ	เมื่อ

ระยะเวลาผ่านไป	การคมนาคมทางบกดีข้ึน	ทำให้การค้าขายทางน้ำเร่ิมน้อยลงไปเร่ือยๆ

จนกระท่ังได้พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียว	ทำให้อัมพวากลับมาครึกคร้ืนกันอีกคร้ัง	ในนาม

ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา

	 ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา	เป็นตลาดน้ำยามเย็นแห่งแรกของประเทศไทย	ท่าม

กลางเมืองเวนิชตะวันออก	ปัจจุบันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว	โดยเฉพาะวันศุกร์	เสาร์

อาทิตย์	ที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก	จากการตอบรับเป็นอย่างดีของ

นักท่องเท่ียว	อาจเป็นเพราะค่าใช้จ่าย	ค่าครองชีพท่ีไม่แพงมากนัก	อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ

และที่สำคัญคือความหลากหลาย	ในข้าวของที่ขายในตลาด	ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	นานา

ชนิด	ทั้ง	กุ้ง	หอย	ปู	ปลา		ผัดไทย	ก๋วยเตี๋ยว	ขนม	ผลไม้	และของฝาก		เสื้อผ้าเครื่องประดับ	

อื่นๆ	อีกมากมายแบบชนิดที่เรียกว่า	รู้ตัวอีกที	ก็หิ้วของเต็มมือซะแล้ว

	 สำหรับการเดินชมอย่างเดียวแบบธรรมดาก็กะไรอยู่จึงพาลงเรือแจว	ที่มีอยู่

เพียงลำเดียวใน	ตลาดน้ำอัมพวา	เพ่ือเสพบรรยากาศของตลาดน้ำยามเย็นให้แช่มช่ืนใจ

จากสายลมท่ีพัดพาไอเย็นๆ	ของน้ำในแม่น้ำท่ีพัดมากระทบผิวกายอย่างเต็มอ่ิม	เท่ียวแบบ

ไม่เร่งรีบ	เปิดมุมมองใหม่สำหรับหลายๆ	คนที่พากันหลงลืมเสน่ห์	ของการนั่งเรือแจว

ชมบรรยากาศตลาดน้ำ	ที่สำคัญไปกว่านั้น	การนั่งเรือแจว	ทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิต

แบบเต็มๆ	อีกด้วย	น่ีแหละคือเสน่ห์ของ	ตลาดน้ำยามเย็น	อัมพวา	ท่ีหลายคนต่างหลง

ใหล	และกลับมาเยือนเวนิชตะวันออกนี้	หลายต่อหลายครั้ง	

	 สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ต้องการมาสัมผัสเสน่ห์	ของตลาดน้ำแห่งนี้	สามารถ

มาได้ที่	ตลาดน้ำยามเย็น	อัมพวา	ใกล้อุทยาน	ร.2	ซึ่งถ้าหากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ

สามารถขึ้นรถตู้ที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	แล้วต่อรถสองแถวที่ตลาดสมุทรสงคราม	ก็จะ

มาถึงท่ีตลาดน้ำอัมพวา	หรือจะข้ึนรถท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้)	ก็สามารถ

มาถึงได้เช่นกัน

อัมพวา	
ตลาดน้ำยามเย็น
ที่สมุทรสงคราม



19

สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ปัจจุบันบุคลากรภาครัฐของประเทศเรามีหลายประเภท	มีทั้งข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชั่วคราว	พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี

กฎหมายเฉพาะพนักงานราชการ	ในส่วนของมหาวิทยาลัย	ก็มีพนักงานมหาวิทยาลัย	ท้ังท่ีมีสัญญาจ้างระยะยาวและสัญญาจ้างระยะส้ัน	1	ปี

และจ้างกันปีต่อปี	

	 พนักงานราชการ	ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น	ข้าราชการพันธุ์ใหม่	เกิดขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี	และจัดทำเป็นระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยพนักงานราชการ	พ.ศ.2547	เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ	จากการที่รัฐบาลไปกู้เงิน	กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	(IMF)		ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ	ปี	2540	ประเทศไทยถูกวิเคราะห์สถานะทางการเงิน		ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ภาครัฐสูง	ต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายลง	รัฐบาลในขณะน้ันวางแผนลดกำลังคนภาครัฐ	โดยจำกัดจำนวนให้น้อยลง	และท่ีมีอยู่มากก็เข้าโครงการ

เกษียนก่อนกำหนด	เพ่ือลดบุคลากร	ส่วนการท่ีกำลังคนต้องสอดคล้องกับปริมาณงาน	การรับบุคลากรใหม่ใช้วิธีการจ้างเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้าน

สวัสดิการท่ีรัฐบาลต้องจ่ายให้กับบุคลากร	โดยใช้ต้นแบบเหมือนกับพนักงานราชการ	คือ	เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ	1.3-1.7	เท่า	(แล้วแต่

ส่วนราชการแต่ละแห่งจะกำหนด)	และต้องส่งประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์	7	กรณี	ได้แก่	1.	กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน

มิใช่เนื่องจากการทำงาน	2.	ทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน	3.	คลอดบุตร	4.	กรณีตาย	5.	กรณีสงเคราะห์บุตร	6.	กรณีชราภาพ

7.	กรณีว่างงาน	ท้ังหมดเป็นสิทธิท่ีได้รับตามประกันสังคมซ่ึงเกิดจากเงินท่ีหักจากรายได้ของบุคลากร	ปัจจุบันอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน	

	 บุคลากรพันธุ์ใหม่ประเภทพนักงานที่อยู่ในส่วนราชการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จึงอยู่ในสภาพก้ำกึ่งจะหยิบเอากฎหมาย

และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการมาใช้โดยอนุโลมก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ข้าราชการ	จะหยิบเอากฎหมายและสิทธิประโยชน์แบบของลูกจ้างตาม

กฎหมายแรงงาน	ของเอกชนมาใช้ก็ไม่ได้เพราะกฎหมายแรงงานไม่ใช้บังคับในส่วนราชการ	ยกเว้นประกันสังคม	สวัสดิการและความมั่นคง

ในชีวิตของบุคลากรประเภทน้ีจึงมีความยืดหยุ่นสูงเป็นไปตามส่วนราชการแต่ละแห่งจะกำหนด	มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงมีแนวคิดดำเนินการ

จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นสวัสดิการสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการออมทรัพย์ของบุคลากร	โดยวิธีการ

ให้บุคลากรออกเงินส่วนหนึ่งเรียกว่า	เงินสะสม	มหาวิทยาลัยจ่ายเงินส่วนหนึ่งเรียกว่า	เงินสมทบ	จัดตั้งเป็นกองทุนเรียกว่า	กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ	(ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย)	ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อ	1. ตาย 2. ทุพพลภาพ 3. พ้นจากการเป็นพนักงาน

4. ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน	อัตราเงินสะสมและเงินสมทบมีต้ังแต่	เงินสะสมร้อยละ 3 - เงินสมทบร้อยละ 3  ของเงินเดือนหรือ

อาจมากกว่าตามแต่จะตกลงกัน	ส่วนการบริหารจัดการกองทุน	จะต้องเป็นมืออาชีพท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

สมาชิกอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากดอกผลของกองทุนหรือการนำเงินกองทุนไปลงทุนโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์และอาจบริหาร

แบบกองทุนเดี่ยวของมหาวิทยาลัย	หรือ	จัดตั้งแล้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อความมั่นคงและอำนาจในการต่อ

รองในการลงทุน	

เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังดำเนินการจัดตั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน
พร้อมที่จะออมทรัพย์ของตนเอง

และรับสวัสดิการสิทธิประโยชน์นี้หรือยัง
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