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พิธีเปิดกีฬา
ดอนขังใหญ่เกมส์

ครั้งที่	25	 องค์การนักศึกษา		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดพิธีเปิดกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์	

ครั้งที่	25	เมื่อวันจันทร์ที่	15	สิงหาคม	2554	เวลา	17.30	น.	ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เร่ิมจากการต้ังขบวนพาเหรด	เข้าสู่สนาม	นำขบวนโดยวงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ควบคุมวงโดย	อาจารย์สมชาย	สะอาดนัก)	ตามด้วยผู้เชิญป้ายการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์

ครั้งที่	25	ขบวนธงชาติและธงมหาวิทยาลัย	ขบวนพาเหรดองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา

ตามมาด้วยขบวนพาเหรดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ี	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร		คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร	์	คณะวทิยาการจดัการ		

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 เมื่อขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายณรงค์	กล่ำทอง	นายกองค์การนักศึกษา	กล่าวรายการการจัดงาน		ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม

อธิการบดี	เป็นประธาน	“ผมรู้สึกดีใจและยินดีที่ได้เห็นนักศึกษาจัดกิจกรรมในวันนี้	ด้วยความ

ร่วมมือ	ความสามัคคีกลมเกลียว	จึงจัดกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างสง่างามและน่าชื่นชม	ผมมีความ

เช่ือม่ันเป็นอย่างย่ิงว่า	การเรียนในห้องเรียนน้ัน	นักศึกษาได้วิชาการ	ส่วนการทำกิจกรรมนักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้จากการทำงาน	การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	ในการจัดการแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ี	การรู้แพ้

รู้ชนะ	มีความสำคัญ	แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ	กระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน	การ

แบ่งงานของแต่ละคณะแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย	ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม	ซึ่งสะท้อนความสามัคคี

ความมีน้ำใจ	ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี	ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ		

ในโอกาสนี้	ขอเปิดการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์	ครั้งที่	25	ณ	บัดนี้	สวัสดีครับ”
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งบริการวิชาการและ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเด็ก

ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และเพื่อการพัฒนาร่างกาย	จิตใจ	สติ

ปัญญา	อารมณ์และสังคม	เพื่อให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอีกทั้ง

ยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

	 ดังนั้น	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เล็งเห็นถึงความ

สำคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการ	“เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปัญญานุกูล”	เพื่อเสริม

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้อง	เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา	โรงเรียน

และชุมชน	ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	79	พรรษา	12	สิงหาคม	2554	อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างจิตอาสาแก่นักศึกษาอีกด้วย

	 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก	มอบทุนการ

ศึกษา	จำนวน	4,000	บาท	มอบส่ิงของต่างๆ	จากคณะ/สำนัก	(ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี)	และกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน

345	คน	ได้แก่	นักเรียน/คณะครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล	นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		และอาจารย์ผู ้ควบคุม

อาจารย์ประสิทธิ์		คำพล

กิจกรรมวันแม่

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พิธีมอบทุนการศึกษาและสิ่งของ

การเลี้ยงอาหารกลางวัน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จัดโครงการ	“เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปัญญานุกุล”
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร	เหมียดไธสง	รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมด้วย	อาจารย์กายทิพย์	โอชะกะ	อาจารย์กรกรต	เจริญผล	อาจารย์สุกัญชลิกา	บุญมาธรรม

อาจารย์จีรนันท์	ครองสินชัย	อาจารย์ปณิธิ	แก้วสวัสดิ์	และ	นายปรีชา	ศรีสวัสดิ์นุภาพ	

นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน	100	คน	ไปปลูกป่าลดโลกร้อน	และทำบุญ

เล้ียงพระ	ณ	วัดเขาปากช่อง	ต.ท่าแลง	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี	เม่ือวันท่ี	10	สิงหาคม	พ.ศ.2554

ผลการดำเนินงานทำให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม	ในการนี้	ได้รับ

ความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	6	หมู่บ้านท่าแลง	พร้อมชาวบ้าน	นำทีมช่วยประกอบ

อาหาร	ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		ขอขอบคุณในความ

อนุเคราะห์	มา	ณ	โอกาสนี้

	 เม่ือวันท่ี	12	กรกฎาคม		พ.ศ.	2554	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	โดย	อาจารย์กรกรต	เจริญผล	อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดโครงการ

ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการเข้าถึงการเผยแพร่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 อำเภอบ้านลาด	 จังหวัดเพชรบุรี	 ณ	 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี	

ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานในพิธีเปิด

	 การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	คือ	เยาวชน	ครู	และชาวบ้าน		

ในเขตอำเภอบ้านลาด		จังหวัดเพชรบุรี

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ	เทศบาลเมือง

เพชรบุรี	จัดโครงการอบรม	“การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน”	ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	(อสม.)	จำนวน	180	คน	และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

เพชรบุรี	โรงเรียนเทศบาล	3	ชุมชนวัดจันทราวาส	จำนวน	40	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องสถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน	การจัด

การขยะอันตรายในครัวเรือน	รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้และเผยแพร่แก่ประชาชนในชุมชน

วิทยากรโดย	คุณสมศักดิ์	พลายมาต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	ประจำสำนักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค	8	ราชบุรี	การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต

กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานเปิดการอบรม	โดยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จะทำการติดตามผล

การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป

โครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการเข้าถึงการเผยแพร่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ

โครงการอบรม	“การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน”

ปลูกป่าลดโลกร้อน



 

	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ดำเนินโครงการเสริมสร้างระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในสถาน

ศึกษา	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	ประจำภาคการศึกษาที่	1/2554	เมื่อวันศุกร์ที่	29

กรกฎาคม	2554	เวลา	08.30	-16.30	น.	ณ	ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ	ชั้น	2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร	ครูพ่ีเล้ียง	และคณาจารย์นิเทศ

จำนวน	60	คน		

	 ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวเปิดงานโดยเน้นเรื่องความสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน	ตลอดจนความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงจะมีบทบาทสำคัญในการให้ความ

รู้และประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นครูที่ดีต่อไป

	 หลังจากนั้นเป็นการบรรยายปฏิบัติการเรื่องหลักการ	เกณฑ์	และแนวปฏิบัติการทำผลงานวิชาการของผู้บริหาร/ครูระดับเชี่ยวชาญ

(คศ.4)	โดย	ผศ.ดร.มาเรียม	นิลพันธุ์	และอาจารย์	ดร.ศิริวรรณ	วนิชวัฒนวรชัย	จากคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

	 ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการ	 แนวคิด	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดย	 ผศ.ดร.ปัญญา	 ทองนิล	 และผศ.สุมาลี		

งามสมบัติ		และการบรรยายเรื่องระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาครูโดยอาจารย์ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน

	 ผลของการดำเนินโครงการครั้งนี้	จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้วยการทำผลงาน

วิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอันจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์	คือ	การเป็นเครือข่ายที่ดีต่อไป	สุดท้ายนี้

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร	ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศที่เข้าร่วมโครงการมา	ณ	โอกาสนี้

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	และพนักงานมหาวิทยาลัย	ที่เกษียณอายุ

ราชการและโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	ประจำปี	2554	ในวันพุธท่ี	21	กันยายน	2554	เวลา	17.30	น.	ณ	อาคารอเนกประสงค์	

(อาคารหลังใหม่ข้างคณะครุศาสตร์)	มีรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการดังน้ี	ผศ.สมบูรณ์	ขจรเดชะศักด์ิ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	อาจารย์ประภา

โกศลนิรัติวงษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาจารย์วิมลา	พงศาธร	คณะวิทยาการจัดการ	ผศ.อนงค์	ทองทับ	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 นายพีระ	 พัชรพจนากรณ์	 คณะครุศาสตร์	 (เกษียณก่อนกำหนด)	 นายอารมณ์	 อยู่สุข	 ลูกจ้างประจำ	 นายชม	 จันทร์เต็มดวง		

ลูกจ้างประจำ		นางเทือง		แกล้งกลั่น		ลูกจ้างประจำ		นางอัมพร		หงส์หิรัญ		พนักงานมหาวิทยาลัย		นางแก้วตา		พูลสวัสดิ์		พนักงานมหาวิทยาลัย		

ในโอกาสนี้		จึงขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต		ตามวัน		เวลาและสถานที่ดังกล่าว
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	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการอบรมการ

จัดทำ	e	–	learning	ระหว่างวันที่	15–16	มีนาคม	2554	เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้ท่ีสนใจในการจัดทำ	e	–	learning	ในรายวิชาต่างๆ	ไปใช้

ในการสร้างส่ือการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการ

ศึกษาที่หลากหลาย	รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันทางการศึกษาภูมิภาค

อาเซียน	เนื่องจากสถาบันการศึกษาสามารถรองรับการแข่งขันได้ด้วยการใช้สื่อการศึกษา

ผ่านระบบเครือข่าย

โครงการอบรมการจัดทำ	e	–	learning

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต
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	 สาขาวิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	บริการ
วิชาการทางวิชาด้านเคมีให้แก่นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง	จังหวัดราชบุรี	ซ่ึงเป็นนักเรียน
ช้ัน	ม.	1	และ	ม.	2	จำนวน	78	คน	เม่ือวันท่ี	10	และ	23	กรกฎาคม	2554	ณ	ห้องปฏิบัติการเคมี	
อาคาร	7	โดยมี	อาจารย์สุธิดา	ทองคำ	อาจารย์ศรินรัตน์	ฉัตรธีระนันท์	อาจารย์พิชิต	สุดตา
และอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาเคมีร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเตรียมสาร
ละลาย	กรดเบส	เทคนิคการแยกสารและปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี
	 เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2554	ณ	ห้องปฏิบัติการเคมี	อาคาร	7	สาขาวิชาเคมีได้ให้
บริการวิชาการแก่นักเรียนช้ัน	ม.4	ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	56
คน	โดยมีอาจารย์ศรินรัตน์	ฉัตรธีระนันท์	อาจารย์พิชิต	สุดตา	ผศ.วัชราภรณ์	ประภาสะโนบล

สาขาวิชาเคมี	บริการวิชาการ

และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน	ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการแยกสารและทดลองสกัดคาเฟอีน
จากใบชา	นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการสกัดสารด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม	และช่วงบ่ายเป็นการหาวิตามินซีจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว	นักเรียน
จะได้เรียนรู้เทคนิคการไทเทรตสำหรับหาปริมาณวิตามินซี	ผลการจัดอบรมท้ัง	3	คร้ังน้ีประสบผลสำเร็จอย่างมาก	นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมได้
รับความรู้และมีความเข้าใจในวิชาเคมีมากข้ึนอีกท้ังยังได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงอีกด้วย	ท้ังน้ีทางสาขาวิชาเคมีต้องขอขอบคุณคณะวิทยากร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่	2	และ	3	ที่ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบริการวิชาการครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ	
จึงทำให้งานบริการวิชาการของสาขาเคมีสำเร็จลงได้ด้วยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานบริหารพัสดุฯ

TAYANG	TIPS	BY	นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ยินดีต้อนรับ

	 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างปรับปรุงถนน	คสล.	ด้านข้างอาคาร	2	และทางเข้าอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
สัญญาเริ่มต้น	18	สิงหาคม	2554	สัญญาสิ้นสุด	1	ตุลาคม	2554	และปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารคณะครุศาสตร์	สัญญาเริ่มต้น	25	
สิงหาคม		2554	สัญญาสิ้นสุด	9	ตุลาคม	2555	จึงขอความอนุเคราะห์หลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวก	มา	ณ	
โอกาสนี้

	 นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดทำโครงการ

สำรวจ	3	สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอท่ายาง	คือ	โครงการช่างหัวมัน	วัดเขาลูกช้างและผา

น้ำหยด	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2554	เพื่อทำการศึกษาและนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวมาผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อไป

	 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	มีแผนงานในการจัดส่งนักกีฬาคนพิการ	ตัวแทนทีมชาติไทย	จำนวน	11	
ชนิดกีฬา		คือ	กรีฑา		ว่ายน้ำ		แบดมินตัน		ยกน้ำหนัก		โกลบอล		เทเบิลเทนนิส		วอลเลย์บอลนั่ง		วีสแชร์เทนนิส		ยิงธนู		โบว์ลิ่ง		และหมากรุกสากล		
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์		ครั้งที่	6		ระหว่างวันที่	12-22	ธันวาคม	2554		ณ	เมืองโซโล		ประเทศอินโดนีเซีย
	 ในการนี้		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ยินดีต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์อาคารที่พัก	สนามกีฬาและห้องพัก	เพื่อให้นักกีฬากรีฑา
คนพิการตัวแทนทีมชาติไทยใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อม
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สรุปงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ประชุมวิชาการนานาชาติ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด

	เชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ	UCEC	2012

รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

	 ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติ	The	11th	International	Conference	on	Electronic	Business

2011	(ICEB	2011)	ระหว่างวันท่ี	29	พฤศจิกายน	2554	ถึงวันท่ี	2	ธันวาคม

2554	ณ	โรงแรม	Pullman	Bangkok	King	Power	เพื่อเป็นเวทีสำหรับ

นำเสนอผลงานวิจัย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และเจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการ	ระหว่างคณาจารย์	นักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ	นำไปสู่การ

ผลิต	ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์และสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง	 และนำไปสู่การได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ	 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 http://iceb	 2011.

tbs.tu.ac.th

	 บริษัท	สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช	จำกัด	ต้องการรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	(ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนาทั่วประเทศ)

รายได้	 28,000	 บาท/เดือน	 เพศชาย/หญิง	 อายุ	 25	 ปีขึ้นไป	

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	การตลาด/การขาย/บริหารธุรกิจ

/ครุฯ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ :

	 นำเสนองานได้ดี	คล่องแคล่ว	มั่นใจ

	 มีทักษะการเจรจาต่อรอง

	 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์		

	 มีใจรักงานบริการ

	 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์	(MS	OFFICE)

	 ขับรถยนต์ได้	รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี

	 ต้องการเห็นผลงานที่วัดได้

	 มีความขยัน	อดทน

	 ผู้สนใจ	 ส่ง	 RESUME	 สมัครงานผ่านทาง	 e-mail:	

recruit@wpp.co.th	หรือส่งจดหมายที่	 31/1-2	ซอยศิริพัฒน์		

ถนนมหาไชย	 แขวงสำราญราษฎร์	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	

10200	จะพิจารณา	RESUME	ท่ีแนบไฟล์รูปถ่ายมาด้วยเท่าน้ัน	

(ผู้สมัครมีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

เท่านั้น)

	 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล	(ประเทศไทย)	ขอเชิญ

ชวนนักสร้างสรรค์	ส่งผลงานคลิปเข้าประกวดในหัวข้อ	“Peace

is…	อะไรคือสันติภาพในใจคุณ!”	เพื่อร่วมรณรงค์วันสันติภาพ

สากล	21	กันยายน	2554		ชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า	60,000	บาท

พร้อมโล่รางวัล	โดยไม่จำกัดอายุ	คุณสมบัติเพียงคุณมีใจรักใน

สันติภาพส่งคลิปวิดีโอไม่เกิน	3	นาที	ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	7

กันยายน	2554	สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	มูลนิธิสหพันธ์

สันติภาพสากลฯ	เลขท่ี	4	อาคารยูซีเอฟ	รามคำแหง	24	หัวหมาก

บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	โทร.	02-718-7766	ต่อ	221,	240

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม

วิชาการนานาชาติ	University	and	Community	ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	ร่วมกับ	Universiti	Sains	Malaysia	เป็น

เจ้าภาพหลัก	จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ	UCEC	2012

หรือส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน		ภายใต้หัวข้อ	“มหาวิทยาลัย

กับชุมชน	:	(จาก)	ความรู้	(สู่)	พันธะทางสังคมเพื่อความเป็นธรรม	ระหว่าง

วันที่	9-12	มกราคม	2555	ณ	โรงแรม	เลอ	เมอริเดียน	เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.ucec2012.com/	หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	0-2224-1351	และ	0-2613-2500	

	 บริษัท	สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช	จำกัด	ต้องการรับสมัครบุคคล

เข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ	ดังน้ี	เจ้าหน้าท่ีธุรการ	10	อัตรา	โปรแกรมเมอร์

5	 อัตรา	 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์	 2	 อัตรา	 เจ้าหน้าที่การตลาด	 3	 อัตรา		

เจ้าหน้าท่ีพิสูจน์อักษร	20	อัตรา	เจ้าหน้าท่ีวิชาการและบรรณาธิการหนังสือ

เด็ก	จำนวนมาก	เจ้าหน้าที่พัฒนาวิชาการ	(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)	5	อัตรา		

เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร	2	อัตรา	เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต	2	อัตรา		

	 ผู้สนใจ	 ส่ง	 RESUME	 สมัครงานผ่านทาง	 e-mail:	 recruit@

wpp.co.th	 หรือส่งจดหมายที่	 31/1-2	 ซอยศิริพัฒน์	 ถนนมหาไชย		

แขวงสำราญราษฎร์	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	 10200	 หรือโทร.	 0-2222-

4772	ต่อ	260,	261	จะพิจารณา	RESUME	ที่แนบไฟล์รูปถ่ายมาด้วย

เท่านั้น	
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	 โครงการการประกวดพ่อครัวมืออาชีพ	ระดับเยาวชน	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	1	PFHE	Junior	Chef	Culinary	Team	Challenge	

2011	เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะช่วยยกระดับมาตรฐานวงการ	“อาหารและเคร่ืองด่ืม” ในเมืองพัทยาและภาคตะวันออก	โดยสร้างกิจกรรม

ท่ีดึงดูดต่อนักท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	โดยภายในงานประกอบด้วย	การแข่งขันความสามารถทางวิชาชีพของคนโรงแรม	และงาน

มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

	 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดส่งนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมในการแข่งขัน

จำนวน	2	ทีม	ผลปรากฏว่า	ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศ	อันดับ	2	(เหรียญทองแดง	และวุฒิบัตร)	ในประเภทอาหาร	THAI	FUSION	FOOD	จากการ

เข้าร่วมโครงการ	การประกวด	พ่อครัวมืออาชีพระดับเยาวชน	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	 1	PFHE	 Junior	Chef	Culinary	Team	Challenge	

2011	วันที่		5	-	7	สิงหาคม	2554		@	PEACH	:	ROYAL	CLIFF	BEACH	RESORT

	 นักศึกษาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน	มีดังนี้	นายสัณห์พิชญ์	นนทรี	นางสาวเสาวภา	แฉ่งฉายา	และนางสาวอัญชลี	มีคง	นักศึกษาสาขาวิชา

อาหารและโภชนาการประยุกต์	ชั้นปีที่	1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยมี	อาจารย์ณปภา	หอมหวล	เป็นผู้ควบคุมดูแล	

	 สำหรับรายการอาหารที่ใช้ในการเข้าประกวดครั้งนี้	คือ	ส้มตำม้วน/ส้มตำซ่อนรูป	ซุปกะหล่ำปลีสอดไส้สาหร่าย	และสปาเก็ตตี้ห่อหมก

ปลาหมึกใบชะคราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
จากการประกวดพ่อครัวมืออาชีพ		

ระดับเยาวชน	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	1
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 ทำไมถึงทราบว่ามีการแข่งขัน :	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ติดต่อมาทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	ว่ามีการประกวดพ่อครัวมือ

อาชีพ	ระดับเยาวชน	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	1		

 มีแนวคิดอย่างไรจึงคิดทำเมนูน้ีข้ึนมา :	เพราะพวกเรามาคิดกันว่า	ในจังหวัดของเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างท่ีจะนำมาทำอาหาร	การนำวัตถุดิบ

(ผักพื้นบ้าน)	ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์	ต้องการทำอาหารที่ใช้วัตถุดิบและมีส่วนผสมที่ราคาไม่แพง	อาหารรสอร่อย	และมีรูปแบบของ

การตกแต่งที่สวยงาม	ด้วยการใส่ไอเดียในการผสมผสาน	จากรสชาติ	การตกแต่งที่สวยงามและความสดอร่อย

 หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง :	สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น	7	ประเภท	ดังน้ี	1.	รสชาติ	30	คะแนน

2.	การนำเสนอแนวความคิดในแบบ	Thai	Fusion	Food	20	คะแนน	3.	ระดับความยากและความคิดสร้างสรรค์	15	คะแนน	4.	ความพร้อมของการ

จัดเตรียมอุปกรณ์	10	คะแนน	5.	อนามัยความสะอาด	10	คะแนน	6.	การจัดเตรียมและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	10	คะแนน	7.	การจัดแสดง

และขนาดของการเสริฟ	5	คะแนน	รวมทั้งสิ้น	100	คะแนน

 ใช้หลักในการฝึกทำอาหารอย่างไร :	การฝึกหัดในการทำเมนูต่างๆ	แยกเป็นข้อๆ	ดังนี้

	 1.	ตรงเวลา	(เพราะมีเวลาในการฝึกซ้อมน้อยมาก)

	 2.	มีวินัยและความอดทน	เพราะในการฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังจากเลิกเรียน	มีเวลาประมาณ	9-10	วัน	ก่อนวันทำการแข่งขัน

	 3.	มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	โดยอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนักศึกษา	จะช่วยกันคิดเมนูอาหาร	และช่วยกันออกแบบในการตกแต่งอาหารร่วมกัน

	 4.	เรื่องของความสะอาด	เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก	ในการปรุงอาหารจะต้องทำไปเก็บไปเพื่อให้เกิดความสะอาดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่

ประกอบอาหาร

	 5.	ต้องมีการวางแผนท่ีดี	จะต้องรู้ว่าใครทำหน้าท่ีอะไร	ต้องเตรียมอะไรบ้าง	ในการแข่งมีเวลาให้แค่	90	นาที	(เร่ิมต้ังแต่การเตรียมไปจนถึง

การจัดเสริฟ/จัดโชว์)	โดยฝ่ายจัดงานเตรียมอุปกรณ์ให้คือเตาแก๊ส	2	หัว	และต้องเตรียมอาหาร	2	ชุด	สำหรับโชว์	1	ชุด	กรรมการชิม	1	ชุด

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 22	 สิงหาคม	 2554	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 มอบใบประกาศเกียรติคุณ	 ให้แก่	

นายสัณห์พิชญ์	นนทรี		นางสาวเสาวภา	แฉ่งฉายา	และนางสาวอัญชลี	มีคง	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ณ	ชั้น	9	อาคารวิทยาภิรมย์



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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โอ้ ... แม่ปลาก็ตะเพียน!

 เสียงเพลงเห่เรือบกของชาวบ้านเมืองเพชร	แหวกอากาศผ่านสายน้ำใส	และหัวใจที่รื่นเริงของพ่อเพลงแม่เพลงที่ขับขานบทเพลง	พร้อมกับยก

พายจ้วงบิด		ขยับเขยื้อนยักเอวยักไหล่ไปมาอย่างออกรสออกชาติ

ยังเป็นภาพที่ยังหาดูได้อยู่ในท้องถิ่นวัฒนธรรมของเมืองเพชร

เขาเล่นเห่เรือกันได้ทั้งในน้ำและบนบก

และอย่างสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเป็นสีสันแห่งท้องถิ่นเสียด้วย

 บทเพลงนั้นถ้าได้ฟังไปนานๆ	คนฟังจะขำกลิ้ง	เพราะแม่เพลงช่างสรรหาคำที่ลงทายสระแอะได้ทุกบททุกตอน ให้ลูกคู่ประสานเสียงตามอย่าง

สนุกสนานมีชีวิตชีวา

 บทเพลงได้บอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพย์ในดินสินในน้ำ และความผูกพันของผู้คนกับปลาตะเพียน....ปลาน้ำจืดที่ก้างเยอะแยะ แต่

ถ้าใครทำกินเป็นก็แสนอร่อยสุดๆ

โอ้แม่ปลาก็ต๊ะเพียน ละช่างเวียนช่างแวะ......

พาเมียเข้ามุ้ง ตบยุงอะเปาะแปะ......

 เพราะปลาตะเพียน....	ยามเมื่อถึงฤดูวางไข่มีไข่เต็มท้องเต็มพุง	เอามาต้มเป็นปลาตะเพียนต้มเค็ม	วางท่อนอ้อยทุบลงที่ก้นหม้อ	ตามด้วยเรียง

ตัวปลาลงไป	ปรุงรสด้วยน้ำตาลเคี่ยว	น้ำปลา	ส้มมะขาม	หยอดยางมะละกอนิดหน่อยให้ก้างเปื่อย	เคี่ยวไฟรุมๆ	ตะหลุดๆ

โอ๊ย...หอมฟุ้งไปทั้งบ้าน...

ก้างเกิ้งเปื่อยยุ่ย

ตักใส่จานราดน้ำขลุกขลิก โรยพริกขี้หนูซอย บีบมะนาวนิดหน่อย

เท่านี้ก็รับประทานข้าวกันแหกหม้อแหกไห

อย่ากระนั้นเลย ชักจะพาออกนอกเส้นทางไปมากแล้ว ก็จิตมันประหวัดถึงรสชาติแสนมันแสนอร่อยของไข่และเนื้อปลาตะเพียนนี่นา

ความจริงจะนำการสานปลาตะเพียน แบบ 2 ชั้นมาให้ดูและให้ลองฟื้นความทรงจำของท่านเองตะหาก

ไม่ยุ่งยากเลย ...

ก็เริ่มจากปลาตะเพียนชั้นเดียว ที่ได้บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนี่เอง ...

เอาละ   .... ลองดู ... แล้วลองสานดูนาจ๊า ....

เฮละโล สาระพา เห่โลเฮ้ลา สาระพาเฮโล ...

เอ้า ... เฮละโล้ สาระพา เห่โลเฮ้ลา .. สาระพาเฮโล

โอแม่ปลาก็ตะเพียน ช่างเวียนช่างแวะๆ

พาเมียเข้ามุ้ง   ตบยุงอ้ะ ... เปาะแปะๆ

เอ๊ย ... พอได้สองสามวัน  ก็มีลูกคลานเตาะแตะๆ

มีลูกก็ผู้ชาย จะเอาไว้หางแกละๆ

มีลูกก็ผู้หญิง กูจะทิ้งมึงแหละๆ

เอ้า .. เฮละโล้สาระพา เฮโล เฮ้ลา สาระพา เฮโล ...
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ทุนการศึกษา
อนุปริญญา	ปริญญาตรี

และปริญญาโท

	 มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า	 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งก่อตั้งมาตั้งปี	 ค.ศ.1968	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	

และปริญญาเอก	มหาวิทยาลัยมีสถาบันสอนภาษา(University	of	Canberra	English	Learning	Institute,	UCELI)	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ในระดับต่างๆ	และยังเป็นศูนย์สอบ	IELTS	แห่งเดียวในเมือง	แคนเบอร์ร่า	ซึ่งตั้งอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย		

 หลักสูตร Diploma ของ University of Canberra College (UCC) 

	 เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	ซ่ึงใช้เวลาเพียง	2	ปีคร่ึงโดยหลักสูตรน้ีเปิดสอนเฉพาะนักศึกษาท่ีสนใจทางด้าน	

	 •		Communication	 	 •		Information	Technology

	 •		Business		 	 	 •		International	Studies

	 -	นักเรียนที่มีผลภาษา	IELTS	5.5		เรียน	หลักสูตร	Diploma	3	เทอม	หรือ	9	เดือน

	 -	นักเรียนที่มีผลภาษา	IELTS	6.0	เรียน	หลักสูตร	Diploma		2	เทอม	หรือ	6	เดือน	

 เมื่อจบหลักสูตร Diploma แล้วสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปี 2

	 มหาวิทยาลัยยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการเรียน	ปริญญาตรี	2	สาขาควบ	หรือ	Double	Degree	ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีระยะเวลาในการ

เรียน	4-5	ปี	สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	โท	และ	เอก	เปิดสอนดังนี้

	 -	Business	and	Government

	 -	Arts	and	Design

	 -	Education

	 -	Health	

	 -	Information	Sciences	and	Engineering	

	 -	Law

	 -	Applied	Science

	 นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดแต่ละคณะวิชาได้ที่	www.canberra.edu.au	นักศึกษาที่สนใจศึกต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.canberra.edu.au/research-students

 ที่พักอาศัย (Accommodation)

	 มหาวิทยาลัยมีหอพักในบริเวณร้ัวมหาวิทยาลัย	เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ	โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี	www.canberrauv.com.au

ภายในหอพักมีความเพียบพร้อมด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา	พร้อมการรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ช่ัวโมง	หรือ	ถ้านักศึกษาต้องการพัก

กับครอบครัว	(Homestay)	ทางมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในการจัดหาที่พักให้ด้วย

	 สภาพอากาศโดยท่ัวไปของกรุงแคนเบอร์ร่าเป็นภูมิอากาศแบบภาคพ้ืนทวีป	อากาศจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล	ซ่ึงมี	4	ฤดู	ฤดูร้อนจะร้อนและ

แห้งมากอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ	 28	 องศาเซลเซียส	 ส่วนฤดูหนาวก็จะหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ	 10-15	 องศาเซลเซียส	 หรืออาจจะต่ำกว่า	 0	

องศาในเวลากลางคืน	

	 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

	 คุณสาวิตรี	กิตติสาร	,	Country	Manager

	 University	of	Canberra	

	 Email:	ucthai@truemail.co.th		

	 Mobile	phone:		081	551	2678,	083	612	8885

	 www.canberra.edu.au

	 CRICOS#00212K
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	 ข่าวเด่นในฉบับนี้คุณลุง	QA	ขอนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัย		ปีการศึกษา	2553	ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ

ประเมินภายนอก	ตามระบบที่	สกอ.กำหนด		ไปเมื่อวันที่	11-13		กรกฎาคม		2554	

ที่ผ่านมาดังนี้	(แอบเอามาฝาก)

คุณภาพสู่มาตรฐาน

โดย	คุณลุง	QA
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นอกจากนี้	คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะ	เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม	ดังนี้

	 1.	แผนพัฒนาคุณภาพ	(Improvement	Plan)	ควรมีความเช่ือมโยงกับการทำแผนปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณถัดไป	ควรแสดง

ให้เห็นว่าได้มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจในปีงบประมาณถัดไป

	 2.	 การจัดการความรู้ให้แก่อาจารย์และบุคลากรควรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปทดลองปฏิบัติเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานและ

มีการประเมินผลความสำเร็จ	ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 3.	ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการยังไม่สะท้อนความเป็นจริงในการดำเนินการ	เนื่องจากบางโครงการไม่มีตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

และเป้าหมาย	จึงควรมีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย	พร้อมทั้งในการดำเนินโครงการ	ควรได้มีการบริหารความเสี่ยง	และมีกระบวนการจัด

การความรู้เพิ่มด้วย	เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	และควรมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลเป็นความรู้ใหม่

	 4.	 ผู้บริหารระดับสูงควรมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง	 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ	 สกอ.	 สมศ.	 และกพร.	

อย่างต่อเนื่อง		เป็นระยะๆ		โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

	 5.	ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการวางแผนและการตัดสินใจ	จึงควรขอหลักฐานข้อมูลให้ครอบคลุมต้ังแต่ระดับบุคคล	(Portfolio)

ระดับสาขา	คณะ	และระดับสถาบัน	และทำให้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

	 6.	ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัย	และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย	เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรตรงตามเป้าหมาย	และสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้

	 7.	ควรมีการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	4	ด้าน	คือ	การท่องเที่ยว	การผลิตครู	และบุคลากรทางการศึกษา	อาหาร	และ

เทคโนโลยี	เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน	โดยจัดปัจจัยสนับสนุนและมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ

	 8.	ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	รวมทั้งผลกระทบของการประกันคุณภาพ	เพื่อพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพให้บูรณาการไปในเน้ืองานของมหาวิทยาลัย	ให้เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ	และลดภาระงานท่ีเป็นเอกสารให้อยู่ในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์



   1. บรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไร (ตั้งแต่เปิดงาน)? 
	 ตั้งแต่เช้ามีผู้เข้าร่มกิจกรรม	ทยอยเดินทางกันมาเป็นระยะๆ	อย่างไม่ขาดสาย	(ณ	จุดลงทะเบียน)	จนถึง	เวลา	08.45	น.	บรรยากาศ

เต็มไปด้วยนักเรียน	นักศึกษา	สื่อมวลชน	และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด	เวลา	09.00	น.	ประธานในพิธี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินทางมาถึงบริเวณงาน	พิธีกรดำเนินงาน	(อ.พัชรินทร์		สุริยวงค์)	กล่าวต้อนรับและเข้าสู่พิธีการ	โดยมี	อ.ปิยวรรณ	

คุสินธุ์	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กล่าวรายงาน	ต่อด้วย	การกล่าวเปิดงานจากประธานในพิธี	(ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	

อธิการบดีฯ)

   2. เปิดด้วยกระเช้าหนังสือก็น่าสน ?
	 พิธีเปิดฯ	ในคร้ังน้ี	เร่ิมด้วยประธานในพิธีฯ	รับหนังสือจากทีมงาน	ขณะเดียวกันก็จะมีกระเช้า	(เราเรียกกระเช้าน้ีว่า	“กระเช้าแห่งความสุข”)

เลื่อนลงมาอยู่ด้านหน้าประธานในพิธี	จากนั้น	ประธานในพิธี	นำหนังสือใส่ลงในกระเช้า	กระเช้าก็จะเลื่อนขึ้น	และดึงผ้าแพรให้เปิดออก	(พร้อม

ด้วยเสียงปรบมือและเสียงดนตรีดังประสานไปทั่วบริเวณงาน)

	 ต่อด้วยการมอบของท่ีระลึกให้แก่นักศึกษา	ตัวแทนจากสำนักพิมพ์	ตลอดจนส่ือมวลชน	โดยประธานในพิธีฯ	ซ่ึงพิธีเปิดก็ได้ดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยและทุกกิจกรรมก็ดำเนินตามกำหนดการตลอดทั้ง	3	วัน

   3. ภาพรวมทั้ง 3 วัน โดยสรุปเป็นอย่างไร ? 
	 ตลอดท้ัง	3	วันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง	ลงทะเบียน	และไม่ได้ลงทะเบียน	ไม่ต่ำกว่า	500	คน	มีนักเรียนและนักศึกษา	จากพ้ืนท่ีเขตจังหวัด

เพชรบุรี	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ	คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	เข้าร่วม

กิจกรรมและเลือกซื้อ	“หนังสือราคาพิเศษ”	เป็นของขวัญของฝากให้แก่ตนเองหรือจะเป็นการเข้าร่วม	“คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด”	มีคณะ

ที่เข้าร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด	ดังนี้

	 1.	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จำนวน	 59	คน	 	

	 2.	วิทยาการจัดการ																			 จำนวน	 23	คน

	 3.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						 จำนวน	 16	คน

	 4.	เทคโนโลยีสารสนเทศ													 จำนวน	 12	คน

	 5.	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 										 จำนวน	 11	คน

	 6.	เทคโนโลยีการเกษตร	 										 จำนวน	 6	คน

	 7.	ครุศาสตร์	 	 										 จำนวน	 3	คน

	 8.	อื่น	ๆ	 	 	 										 จำนวน	 6	คน

16

ของฝาก (ให้) นักอ่านกับงาน 
PBRU Book Fair 2011

จุดเริ่มต้นแห่งสังคมการอ่าน
ต่อจากฉบับที่แล้ว
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สาขาวิชาที่มาคัดเลือกหนังสือ

	 1.	สาขาวิชาสังคม	 	 	 จำนวน		 9	คน

	 2.	สาขาวิชาการบัญชี		 	 จำนวน		 9	คน

	 3.	สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษ์	จำนวน			8	คน

	 4.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 						 จำนวน		 8	คน

	 5.	สาขาวิชาภาษาไทย	 	 จำนวน	 7	คน

	 6.	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	 	 จำนวน	 6	คน

	 และสาขาวิชาอื่นๆ	เรียงตามลำดับ

	 รวมมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกหนังสือ	 จำนวน	 137	คน

(ทั้งนี้	ในส่วนของรายละเอียดบางส่วนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา)

   4. ขอบคุณจากใจ..และครั้งต่อไปที่ดีกว่า ?
	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน

ที่ได้ร่วมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	ขอบคุณทุกคำ

แนะนำและคำติชม	กิจกรรมนี้อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก..	แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	ภายในมหาวิทยาลัยฯและชุมชนในท้องถิ่น

		 สำนักวิทยบริการฯ	ขอนำทุกคำแนะ	และคำติชมมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

และการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาจัดซื้อ	ซึ่งทางเราจะได้

ประชาสัมพันธ์	ทรัพยากรสารสนเทศในงานนี้ต่อไป

	 แล้วพบกันใหม่ในงาน	Book	fair	ครั้งต่อไปครับ	...

	 	 	 	 	 	 	 สวัสดีครับ
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โดย  คน...เบื้องหลัง

 สวัสดีเจ้าค่ะ ... สวัสดีขอรับ เจ๊าะแจ๊ะขอทักทายคุณผู้อ่านคอลัมน์ของเจ๊าะแจ๊ะตลอดมา แบบบรรยากาศควันหลงของความรัก รักอันบริสุทธิ์
ของคุณแม่ ทีมงานล้อหมุนของเจ๊าะแจ๊ะรายงานข่าวมาจากสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า ปีน้ีจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้อย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียว.. เจ๊าะแจ๊ะได้ฟังข่าวแล้วรู้สึกตื้นตันใจน้ำตาแทบไหลกับแม่ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี... วันน้ีเจ๊าะแจ๊ะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันสักพอประมาณ .. เริ่มกันที่แม่ดีเด่นที่เลี้ยงลูกที่มีความประพฤติดี
 คุณแม่สมพร เพ็ชรไพบูรณ์กุล คุณแม่ของนายชูเกียรติ เพ็ชรไพบูรณ์กุล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 คุณแม่ละไม พะณะงาม คุณแม่ของนายเจษฏาภรณ์ พะณะงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คุณแม่ฐิติพร สินสอน แม่ของนายธิติวุฒิ สินสอน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คุณแม่อรุณี บงค์บุตร แม่ของนายพีรพล บงค์บุตร นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คุณแม่ประยงค์ หยดสนิทใจ คุณแม่ของนางสาวสรลัพร หยดสนิทใจ นักศึกษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แม่ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 คุณแม่กุหลาบ กิจเกตุ คุณแม่ของนายศุภกิจ เชื่อมชิต นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แม่ผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 คุณแม่มาลี แก้วนวม แม่ของนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เจ๊าแจ๊ะขอแสดงความยินดสีำหรบัคุณแม่ท่ีเฝ้าทะนุถนอมลูกน้อยมาต้ังแต่เยาว์วัย จนถึงทุกวันน้ี ลูกก็คงต้ังใจเรยีนและเป็นคนดขีองแม่ตลอดไป
(เจ๊าะแจ๊ะคิดถึงแม่จังเลย..ฮือๆๆ) เอาหล่ะที่ทิ้งท้ายไว้ฉบับที่แล้วกับงานดอนขังใหญ่เกมส์และการประกวด Star OF PBRU 2011 ได้รับการรายงานข่าว
มาจากทีมงานไฉไลว่า สายฝนโปรยปรายมากันยกใหญ่ นายกองค์การบริหารนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ ไม่ยอมแพ้ .. สู้ .. เดินขบวน
พาเหรดอย่างสวยสด งดงาม อลังการณ์ จนทีมงานไฉไล ของเจาะแจ๊ะแอบฟ้อน แอบรำ อยู่ขอบสนามเลย  
 ส่วนบรรยากาศในวันที่ 2 ของการแข่งขัน มีการประกวด Star Of PBRU 2011 ฝนฟ้ากระหน่ำซ้ำเข้ามาอีกรอบ แต่บ่เป็นปัญหาของทีมงาน
องค์การฯ นายกสั่งลุยงานต่ออย่าได้ท้อแต่อย่างใด ลุยกันซะจนฝนหยุดตกเลย แต่ที่นายกโดนแน่ๆๆ คือเสียงนกพิกุลที่กำลังแสดงความคิดเห็นต่อนายก
มากมาย.ฮือ ฮือ น่าสงสาร (พี่บุญทิ้งของเราเหลือเกิน) แต่ที่สำคัญเป็นไฮไลท์กับการเซอร์ไพรส์ แย่งถ้วยรางวัลการประกวดลีดเดอร์อ่ะ...แหม!!!! ใครๆ
ก็อยากได้ถ้วยมาครอบครอง สำหรับ วจก. VS มนุษยศาสตร์ฯ งานน้ีเป็นไปอย่างไรต้องส่งทีมงานไปสืบราชการลับ แต่ เจ๊าะแจ๊ะ ว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
ในเกมส์กีฬาดีกว่า  ไม่ต้องถึงขนาดมีปากมีเสียงกัน   ใครอยากได้ถ้วยอีก  เจ๊าะแจ๊ะจะทำให้ เขียนชื่อที่อยู่ ส่งมาเลยนะแจกไม่อั้น... ฉบับน้ีรายงานข่าวแค่น้ีก่อน 
เด๋วเม้าท์ยาว แฟนคลับจะเบื่อ  บ๊าย บาย



19

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ	Silver	ปี	2554

รับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง	:	พนักงานหน้าลาน	ชาย/หญิง	อายุ	18	ปี	ขึ้นไป
วุฒิ	:	ม.3	ขึ้นไป	(สามารถทำงานเป็นกะได้)
สวัสดิการ	 1.	ค่าจ้างแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด	 3.	ประกันสังคมตามกฎหมาย
	 2.	ชุดพนักงาน	2	ชุด		 4.	เงินโบนัส	(ประจำปี)
สมัครได้ที่	:	สถานีบริการน้ำมันฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ	ศรีวรนารถ	ประธานกรรมการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	มีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า	สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือสวัสดิการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซ่ึงได้จัดต้ังข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับบริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)		ซ่ึงบัดน้ีได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา	4	ปีเศษ	กำลังจะย่างเข้าสู่ปีท่ี	5	น้ัน	เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ

ว่า	ในปี	2554	นี้	สถานีบริการน้ำมันฯ	ของเราได้รับรางวัลสถานีบริการยอดเยี่ยมระดับ	Silver	อีกเป็นปีที่	4	ติดต่อกันแล้ว	ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ	บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	ซึ่งได้ทำการประเมินจากสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ	โดยมีระยะเวลาการประเมินเพื่อเก็บ

คะแนนทุกไตรมาสตลอดปี

	 สำหรับในปี	2554	น้ี		ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธ์ิ	ศรีวรรณ	ตัวแทนคณะกรรมการบริหารจัดการฯ	และ	นายนัทธพงศ์	สุกสว่าง	สมุห์บัญชีประจำ

สถานีบริการน้ำมันฯ	ได้เดินทางไปรับรางวัล	ในงานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย	ปตท.	ประจำปี	2554	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2554	ณ	ห้อง	Bangkok	Con-

vention	Centre	โรงแรม	Centara	Grand	&	Bangkok	Convention	Centre	Central	World

	 สำหรับรางวัลดังกล่าว	ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน	

ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการฯ	ที่มีหน้าที่อำนวยการกำกับควบคุมดูแลจะพยายามรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ

ภาพลักษณ์ที่ดีแห่งความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ยืนนานตลอดไป	และขอขอบคุณบุคลากร	นักศึกษา	ประชาชน

หน่วยงานผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้สนับสนุนและใช้บริการของเราด้วยดีตลอดมา	ตลอดจนขอบคุณบุคลากรและ

พนักงานของสถานีบริการน้ำมันฯ	ทุกคน	ที่ได้ทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	และให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานีบริการน้ำมันฯ	ด้วยดีเช่นกัน



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

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	(ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน)	ที่มีบุคลิกภาพที่ดี	และมีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง
เช่น	โขน	ระบำ	รำ	เต้น	ฟ้อน	เซิ้ง	และศิลปะการต่อสู้	เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	ณ	ประเทศบรูไน	และประเทศมาเลเซีย
สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	และคัดเลือกได้ในวันพุธที่	21	กันยายน	2554	เวลา	13.00	น.		
ณ	ห้องเพชรทัศนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
หมายเหตุ	ผู้สมัครต้องเตรียมแสดงความสามารถทางด้านการแสดงที่ตนถนัด	คนละ	1	นาที	
และสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่		
อาจารย์รัฐศาสตร์	จั่นเจริญ	
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
(083	-	3088398)

Rattasard	Chancharund	(Kana)
Vice	President	of	Phetchaburi	Rajabhat	University
Thai	Performing	arts	
Humanities	and	Social	Sciences	Faculty	
Phetchaburi	Rajabhat	University
Haadchaosamran	Rd.,	Muang	District	
Phetchaburi	76000	
Tel.	+663	249	3268,	+6681	433	1521	/	Fax.	+663	249	3268

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม


