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มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
แด่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม	(นุชิต	วชิรวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดขนอน		
	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	แด่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม

(นุชิต	วชิรวุฑโฒ)	เจ้าอาวาสวัดขนอน	ตำบลสร้อยฟ้า	อำเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	วันจันทร์ที่	22	สิงหาคม	2554	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาศิลปะและการออกแบบแด่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม

เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่	ราชบุรี	มีนายสุเทพ	โกมลภมร	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	พร้อมด้วย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ร่วมแสดงมุทิตาจิต	ในพิธีจัดให้มีพิธีทักษิณานุประทานจากพระสงฆ์	จำนวน	100	รูป	ขบวนอัญเชิญปริญญากิตติมศักดิ์	

โดยประธานในพิธีได้ประกาศสดุดีเกียรติคุณ	ประธานอัญเชิญปริญญากิตติมศักดิ์วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม	เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	ต่อด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ถวายครุย

ปริญญา	ไตรจีวร	พัดรอง	และย่ามที่ระลึก	ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีกล่าวว่า	“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้นำปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	แด่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม	(นุชิต	วชิรวุฑฺโฒ)	เจ้าอาวาสวัดขนอนในวันนี้	นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 จากผลงานที่ท่านนายกสภาได้กล่าวไปแล้วนั้น	จะเห็นได้ว่าพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเป็นพระนักบริหาร	นักปกครอง	รู้จักใช้เหตุผลมาใช้ในการ

บริหารจัดการกิจการของสงฆ์ให้เกิดประโยชน์	รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงหนังใหญ่และการสร้างพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่

วัดขนอน	ซึ่งได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศ	เกียรติประวัติเหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า	ควรได้รับการยกย่องจากคนทั้งหลาย	ในนามของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยสภามหาวิทยาลัย	ลงมติเห็นควรได้รับการยกย่องให้สมเกียรติ	ขอถือโอกาสนี้กราบนมัสการเชิดชูเกียรติและกราบ

นมัสการให้ท่านพระครูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและพื้นที่ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติสืบไป”
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ในวันที่		18	,	23	และ	25	สิงหาคม	2554	ณ	ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ	
และกลุ่มอาชีพเขตเทศบาลเมืองชะอำ	ตำบลชะอำ	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี

	 ตามท่ีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเขตอำเภอชะอำข้ึนเพ่ือบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน	พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจ	และตระหนักถึงคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย	กลุ่มเป้าหมายคือ	สมาชิกกลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนต่างๆ	ในเขต

รับผิดชอบของเทศบาลเมืองชะอำ	 ตำบลชะอำ	 อำเภอชะอำ	 จังหวัดเพชรบุรี	 จำนวน	 60	

คน	วันที่	18	,	23	และ	25	สิงหาคม	2554		ณ	ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ	

(อาคารกองสวัสดิการสังคม)	ระหว่างเวลา	07.00	–	17.00	น.	

โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตอำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี

	 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม	กล่าวความรู้สึกและอนุโมทนา	“อาตมาภาพรู้สึกปล้ืมปิติและสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	ให้แก่อาตมาภาพ	ในครั้งนี้	จากประสบการณ์ของ

อาตมาภาพที่ผ่านมา	ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาของเยาวชนที่ขาดแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ตลอดจนความมีคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่ที่งดงาม	แต่กลับถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการศึกษา	ไม่ได้รับ

การสืบสาน	อนุรักษ์และการฟื้นฟู	จึงเป็นมูลเหตุและเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมาภาพได้ดำเนินโครงการพัฒนา

การแกะสลักและการเชิดหนังใหญ่	โดยได้จัดต้ังเป็นศูนย์ศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม

เป็นเครื่องจรรโลงใจให้เยาวชนได้กลับเข้ามาหาวัด	กลับเข้ามาหาศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย	โดยได้ทำ

การอนุรักษ์ศิลปะทั้ง	5	แขนงของหนังใหญ่เข้าด้วยกัน	ตั้งแต่หัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างในด้านของการแกะสลัก

นาฏศิลป์การเรียนรู้ท่าทางของการแสดง	คีตดุริยางคศิลป์การดนตรีใช้ประกอบในการแสดง	วาทศิลป์	คำพากย์

กับเจรจา	และวรรณศิลป์	 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรามเกียรติ์ที่ใช้กับการแสดงหนังใหญ่	 โดยการอนุรักษ์

นั้นได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ	ซึ่งอาตมามีความคิดว่า	ในการสร้างที่ดีที่สุดก็คือการสร้างเยาวชนให้เป็น

คนดี	โดยใช้ธรรมะและศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการสร้างที่มั่นคงและยั่งยืน	ตลอดจนได้รับประโยชน์อันสูงสุด

	 จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนท่ีได้เห็นความสำคัญของธรรมะ	เห็นความสำคัญของวัด	และศิลปวัฒนธรรม

ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้านงานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป	ในโอกาสนี้	อาตมาภาพขอเจริญพรขอบคุณ

ทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และ

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งอาตมาภาพจะมุ่งมั่นบำเพ็ญกิจให้เกิดประโยชน์ต่อทางพระพุทธศาสนาได้นำ

ศิลปวัฒนธรรมและสังคมสืบไป	สุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนวยพร	ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	

ความสำเร็จ	ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์	สนับสนุนการแสดงหนังใหญ่	และศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

ขอเจริญพร”
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	 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ซ่ึงในกิจกรรมช่วงแรกจะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย	ในเร่ือง	1.ความสามารถ

ในการส่งออก	(Exportable)	โดยมีความแกร่งของตราสินค้า/เครื่องหมายทางการค้า/ยี่ห้อ	(Brand	Equity)	2.ความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

และคงคุณภาพเดิม	 (Continuous	&	Consistant)	3.ความมีมาตรฐาน	(Standardization)	โดยมีคุณภาพ	(Quality)	และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า	

(Satisfaction)	และ	4.ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์	(Story	of	Product)

	 ช่วงที่	2	เป็นกิจกรรม	Workshop	ณ	พื้นที่ประกอบการของกลุ่มแม่บ้านชุมชน	รวม	14	กลุ่ม	เพื่อสำรวจข้อมูลของกิจการ	กระบวนการผลิต	

การบรรจุหีบห่อ	 การบริหารจัดการที่เป็นระบบของกลุ่ม	 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ	 คำปรึกษา	 ข้อแสนอแนะด้านต่างๆ	 เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล	

เกิดโอกาสใหม่ๆ	แก่กลุ่มอาชีพ	สร้างรายได้	สร้างความยั่งยืนของกลุ่มอาชีพต่อไป

	 สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ	คือ	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	โดย	ดร.อภิรัตน์	อุดมทรัพย์	ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	และอาจารย์

สมศักดิ์	สมบูรณ์	อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

	 ทีมวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมทั้ง	2	ช่วง	คือ	นายอิทธิกร	ชำนาญอักษร	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	นางสาวอรุณ	แสวงหอม	ผู้ช่วย

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	และนายอรรถพร	พวงจันทร์	นักศึกษาฝึกงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

	 ผลสรุปจากการให้คำปรึกษา	คำแนะนำ	และการสำรวจข้อมูล	ในภาพรวมท้ัง	14	กลุ่มอาชีพ	ขาดระบบการบริหารจัดการกลุ่ม	มีต้นทุนสูง	ขาด

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อผลิตสินค้า	บรรจุภัณฑ์ยังไม่สมบูรณ์และไม่มีความโดดเด่น	กระบวนการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่

ต่อเนื่อง	ขาดองค์ความรู้ในการผลิต	การหีบห่อ	การบริหารจัดการ	การเสริมทักษะทางอาชีพเฉพาะด้าน	และที่สำคัญยังไม่มีฉลากสินค้าที่สมบูรณ	์

พร้อมด้วยเครื่องหมายทางการค้า	(ยี่ห้อ)	ที่ชัดเจน	สำหรับจุดแข็งที่พบ	คือ	ความสามัคคีของสมาชิกกลุ่ม	การสนับสนุนของสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

อย่างต่อเน่ือง	สินค้าของกลุ่มมีความใส่ใจในความสะอาด	และรสชาติอร่อย	มีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีดีมาผลิต	และเพ่ือให้กลุ่มอาชีพต่างๆ	มีการพัฒนาย่ิงข้ึน

นอกจากคำแนะนำในเบื้องต้นจากวิทยากร	 ทั้งนี้	 ยังได้เรียนเชิญกลุ่มที่สนใจมาเข้าร่วมสัมมนา	 หัวข้อ	 ทำธุรกิจให้รุ่ง...มุ่งนวัตกรรม	 เมื่อวันเสาร์ที่	 3	

กันยายน	2554	ณ	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	รีสอร์ท	รีเจ้นท์	ชะอำ	ซึ่งสนับสนุนโดย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	และเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	

โดยหวังว่าจักได้นำเทคนิค	วิธีการ	จากการบรรยายของวิทยากรนำไปปรับใช้ในการจัดการธุรกิจของกลุ่มต่อไป



 

										สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดบริการวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนรัตนราษฎร์

บำรุง	จังหวัดราชบุรี	โดยมี	อาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	ประธานสาขาฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เป่ียม	แก้วสวัสด์ิ	และอาจารย์ในสาขาฯ	เป็นวิทยากรให้ความรู้	มีนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีชั้นปีที่	2	เป็นผู้ช่วยวิทยากร	ในการช่วยเหลือ		แนะนำ		และอำนวยความ

สะดวกต่างๆ	แก่น้องๆ	นักเรียน

							 เร่ิมจากในวันอาทิตย์ท่ี	9	กรกฎาคม	2554	เวลา	13.00	น.	เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับ

เรื่อง	พลังงาน	พลังงานกล	พลังงานศักย์	พลังงานศักย์ยืดหยุ่น	และพลังงานจลน์	โดยมี	อาจารย์วริษา	ปานเจริญ	เป็นวิทยากรในการบรรยาย

มีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่	1	และคณะครู	จำนวน	45	คน	ครั้งนี้นักเรียนได้เรียนทฤษฎี	และได้ลงมือปฏิบัติการทดลองต่างๆ	ด้วยตนเอง

และเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนอย่างมาก

	 จากนั้นในวันเสาร์ที่	23	กรกฎาคม	2554	เวลา	08.30	น.	มีอาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	และผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม	แก้วสวัสดิ์

เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่	3	และคณะครู	จำนวน	45	คน	เรื่อง	ไฟฟ้า	และอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	

ในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เริ่มจากการเกิดไฟฟ้าสถิต	ได้มีการสาธิตให้ได้นักเรียนชม	ตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดไฟฟ้าสถิตอย่างง่ายๆ	ไปจนถึงการ

สร้างเครื่องมือที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขนาดใหญ่	อีกทั้งยังสาธิตการการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับให้ได้เห็นจริงๆอีกด้วย	จากนั้นให้นักเรียนได้รู้จัก

กับอุปกรณ์ต่างๆและฝึกอ่านค่า	ตัวต้านทาน(Resister)	ตัวเก็บประจุ	(Capacitor)	ไดโอด	(Diode)	และทรานซิสเตอร์	(Transister)	และได้มี

การฝึกการใช้เครื่องมือวัด	มัลติมิเตอร์	(Multimeter)	ในการวัดค่าต่างๆ	ในแผงวงจร		ในช่วงบ่าย	เริ่ม	13.00	น.	เป็นการให้นักเรียนได้ฝึกการ

ใช้เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า	โดยใช้เครื่องออสซิโลสโคป	(Oscilloscope)	ในการวัดสัญญาณต่างๆ	ในวงจรเพื่อได้เห็นสัญญาณที่เกิดขึ้นใน

วงจร	เป็นที่ตื่นเต้นสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก

				ในวันอาทิตย์ท่ี	24	กรกฎาคม	2554	เป็นการให้บริการแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	2	จำนวน	50	คน	โดยมี	อาจารย์สุนันทศักด์ิ	ระวังวงศ์	

เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย	เริ่มช่วงเช้า	เวลา	08.30	น.	เป็นการบรรยายในส่วนของแสงและการมองเห็น	และได้ให้นักเรียนทำการ

ทดลองด้วยตนเองโดยแบ่งเป็นกลุ่ม	จำนวน	8	กลุ่ม	นักเรียนได้ทำการทดลองเกี่ยวกับทิศทางแสง		การตกกระทบ	การสะท้อน	การหักเหของ

แสงในแท่งปริซึม		เลนส์เว้า		เลนส์นูน		ส่วนในช่วงบ่ายเริ่ม	เวลา	13.00	น.	เป็นการทดลองเกี่ยวกับเสียง	ในเรื่องของ	การเกิดเสียง	การหักเห

ของเสียง		ความดังของเสียง	และอันตรายจากเสียง		

	 จากกิจกรรมทั้ง	3	วัน	ในการให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง	จังหวัดราชบุรี	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่	1,2	และ

3	ในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น	โดยสังเกตได้

จากแบบประเมิน	ครู	นักเรียนตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกต่อไป	เพราะทำให้ไม่เบื่อ	และ

สนุกสนานในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมาก	กิจกรรมในครั้งนี้	ครูและนักเรียน	ที่เข้าร่วมกิจกรรม	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

กับในการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเอง	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติต่อไป	

6

	 สาขาวิชาภาษาจีน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน	ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเน่ืองบุรี

ระหว่างวันที่	25-26	สิงหาคม	2554	ณ	โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื ่องบุรี	อำเภอชะอำ		

จังหวัดเพชรบุรี	เป็นการให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน	เพื่อรองรับการเปิดการค้า

เสรีอาเซียนในปี	2015

อบรมภาษาจีน

สาขาฟิสิกส์ฯ	บริการวิชาการนักเรียนมัธยม	จ.ราชบุรี
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	 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการสานฝันสู่งานบริการปี	54	ใน
หัวข้อเร่ือง	ทักษะการผสมเคร่ืองด่ืม	เม่ือวันท่ี	1	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.2554	ณ	โรงเรียนท่ายาง
วิทยา	มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการนำความรู้ท่ีได้รับจากห้องเรียนและประสบการณ์ในการฝึก
งานโรงแรม		ไปถ่ายทอดให้แก่น้อง	ๆ	เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

แบ่งปันน้ำใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส		

	 ในวันที่	 13	 สิงหาคม	 2554	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คณะวิทยาการจัดการ	
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เทคนิคการพูดในที่ชุมชน”	ให้แก่	คณะกรรมการและสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	โดยทีมวิทยากร	ประกอบด้วย	อ.จริยา	รัชตโสตถิ์
อ.นฤวรรณ	ตราชูวณิช	และนางสาวชุติมา	คุณนะ	ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี		ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น	112	คน	และผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมาก	 อีกทั้งยังต้องการให้ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัด
โครงการอบรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร	เหมียดไธสง	รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	เม่ือวันท่ี	27	สิงหาคม

2554	ณ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		เป็นประธานในพิธีเปิด	

	 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี	มีความรู้	ความเข้าใจ	เก่ียว

กับการใช้คอมพิวเตอร์และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพคอมพิวเตอร์	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	380	คน

ผลของการอบรม	ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่ม

มากขึ้น

	 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป	จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส	ณ	โรงเรียนธรรมิกวิทยา	ในวันท่ี	24	สิงหาคมท่ีผ่านมา	โดยมี
กิจกรรมให้นักศึกษาร่วมทำกับน้องๆ	ผู้ด้อยโอกาส	เลี้ยงอาหารกลางวัน	และปลูกต้นไม้	ทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนร่วมกัน	ซึ่งโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์	เพื่อปลูกฝังจริยธรรมการเป็นผู้ให้	ให้แก่นักศึกษาและเสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธารณะกุศลให้แก่สังคม	รวมทั้งเพื่อให้
โอกาสเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป



	 อาจารย์อนุรักษ์	สิงห์ชัย	อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง	“จุดเปล่ียนประชากร
จุดเปลี่ยนสังคมไทย”	ครั้งที่	7	จัดโดย	สถาบันประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2554	โดยมีสาระสำคัญดัง
ต่อไปนี้																																																																																																																																																	
	 ภาคเช้าเป็นการปาฐกถา	“จุดเปลี่ยนประชากร	จุดเปลี่ยนสังคมไทย”	โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	ศ.ดร.ภัสสร	ลิมานนท์	
รศ.ดร.ปราโมทย์	ปราสาทกุล	รศ.ดร.ชาย	โพธิสิตา	รศ.ดร.กฤตยา	อาชวนิจกุล		รศ.ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	และ	ดร.สักกรินทร์	นิยมศิลป์		
ดำเนินรายการโดย	รศ.ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา	มีประเด็นการนำเสนอประกอบด้วย	
	 1)	การเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคม			
	 2)	ผู้สูงอายุ			
	 3)	เพศวิถี	เพศภาวะอนามัยเจริญพันธุ์		
	 4)	แรงงาน	การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง
	 5)	ประชากรสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	
	 ซึ่งได้มีการสังเคราะห์ข้อมูล	สรุปด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์สำหรับ
แนวทางการวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่
	 ในขณะที่ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอบทความตามประเด็นกลุ่มย่อย	3		กลุ่ม		ประกอบด้วย	
	 1)	จุดเปลี่ยนประชากรกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ
	 2)	จุดเปลี่ยนประชากรกับสุขภาพจิตและอนามัยเจริญพันธุ์			
	 3)	จุดเปลี่ยนประชากรกับการพัฒนา	ซึ่งผลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวคิดด้าน
ประชากรและสังคมโดยเฉพาะการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อไป
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สาขาฟิสิกส์ฯ	บริการวิชาการ	โรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก	

	 เมื่อวันอังคารที่	9	สิงหาคม		2554	ดร.จารึก	ชูกิตติกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาไอที”	อาจารย์กายทิพย์	โอชะกะ		เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ		ณ		ห้อง	612	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี	อาจารย์	ดร.ทัดทอง	พราหมณี	และ	อาจารย์กายทิพย์	

โอชะกะ	เป็นวิทยากร	การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่ออบรมหลักการนำเสนอเรื่อง

ราวไอทีด้วยภาษาอังกฤษ	ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นักศึกษาที่สนใจ	จำนวน	120	คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไอที”

ประชุมวิชาการระดับชาติ	“จุดเปลี่ยนประชากร	จุดเปลี่ยนสังคมไทย”

	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	22	สิงหาคม	2554	สาขาฟิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ให้บริการวิชาการความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย	และ

คณะครู	โรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก	จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	220	คน	โดยมีนักศึกษาหลัก

สูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชั้นปีที่	4	เป็นผู้ดำเนินการ	โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ	

ให้นักเรียนได้ศึกษาทางด้านฟิสิกส์	เคมี	ชีวะ	จำนวน	7	ฐาน	ในฐานเหล่านี้จะมีกิจกรรมให้

นักเรียนได้ทดลองเพื่อหาคำตอบของโจทย์ว่าเป็นมาอย่างไร	ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบของ

นักเรียนเป็นอย่างมากเพราะได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง	และยังสามารถนำไปใช้ประกอบการ

เรียนในชั้นเรียนได้อีกด้วย



	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้จัดการบรรยาย
พิเศษ	เรื่อง	“เรียนดี	มีสุข”	และแนะนำการลงทะเบียนในระบบอินเทอร์เน็ต	(Internet)	ของ
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปให้แก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ชั้นปีที่	1	จำนวน
500	คน	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.2554	เวลา	13:00-16:30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1
	 ผศ.ดร.เสนาะ	กล่ินงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานเปิดงาน	
และได้แนะนำเร่ือง	การพัฒนาการเรียนการสอน	ตลอดจนการให้ความสำคัญในเร่ืองของอาเซียน
การเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	การค้าเสรี	การพัฒนาตนเองท้ังด้านความรู้	บุคลิกภาพ
การแต่งกาย	มารยาททางสังคมและด้านอื่นๆ	จึงขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	และ	ผศ.รพีพรรณ	เทียมเดช	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน	ได้ชี้แจงเรื่อง	ช่องทางการรับข่าวสารงานวิชาการ	การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและกิจกรรมทาง
วิชาการที่จะจัดให้นักศึกษา
	 ผศ.ดร.วีระชัย	คอนจอหอ	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ได้แนะนำการลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์	(Web	site)	และข้อมูลที่ควรรู้	การจัดรายวิชาในหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์	ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียน
	 อ.ศุภวุฒิ	เกตุจันทร์	วิทยากรได้บรรยายพิเศษเร่ือง	“เรียนดี	มีสุข”	โดยให้นักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ทราบถึงแนวทางในการศึกษาและเส้นทาง
แห่งความสำเร็จ	และแนวคิดเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต	โดยต้องมีพลังแห่งการเปล่ียนแปลง	คือการเปล่ียนแปลงวิธีคิด	วิธีปฏิบัติ	บุคลิกภาพ
และวิธีการทำงาน	สาเหตุที่ทำให้คนล้มเหลวคือ	การละเลยหน้าที่ตัวเอง	การก้าวก่ายหน้าที่คนอื่น	ทำโดยไม่คิดและคิดแต่ไม่ทำ	ซึ่งคนที่มี
คุณภาพต้องเป็นคนที่เก่งงาน	สมองไว	นิสัยดี	และมีไฟ	ซึ่งต้องอาศัยพลังแห่งศรัทธา	ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จ		โดยต้องเริ่มจากศรัทธาในตัวเอง		
ดังนั้น

เรียนดี มีสุข
     เรียนดีในคณะที่ดี  มีความตั้งใจที่เป็นสุข
     เรียนดีจากสถาบันที่ดี มีบรรยากาศที่สร้างความสุข
     เรียนให้ได้คะแนนดี  มีงานได้อาชีพที่สร้างความสุข
     เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างดี มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
     เรียนจนได้เกรดดี  มีอนาคตที่มีความสุข

	 หลังจากจบการบรรยาย	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ	จากการบรรยายในครั้งนี้	ทำให้ผู้เข้าฟัง		
ได้รับความรู้	มีพลังที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	“เก่ง	ดี	มีสุข”
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	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ให้การ
ต้อนรับ	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	จากสำนักส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	จำนวน	10	คน	ที่มาศึกษาดูงาน	งานประกันคุณภาพ	งาน
หลักสูตร	งานทะเบียนและประมวลผล	และการให้การบริการวิชาการ	ในวันที่	30	สิงหาคม
2554	เวลา	9:00-15:00	น.	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ	หลังจากน้ันเป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับงานสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และศึกษาดูงานจากสภาพจริงในแต่ละฝ่าย	เพื่อนำมา
พัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป

ศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรียนดี		มีสุข
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รับสมัครอบรมความรู้
วิชาพื้นฐาน	4	วิชา

ประจำภาคการศึกษา	ที่1/2554

สอบปลายภาคเรียนที่	1/2554

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	
อินเดีย	ห่วงโซ่ไทย-อาเซียน

	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภาคปกติ	ระดับปริญญาตรี	4	ปี	และ	5	ปี	ต้องสอบผ่านเกณฑ์การ

วัดความรู้วิชาพื้นฐาน	4	วิชา		แต่เนื่องจากนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา	2553		ซึ่งได้เข้าสอบแล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ

วิชาพื้นฐาน	4	วิชา		ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		จึงกำหนดให้นักศึกษาดังกล่าว		เข้ารับการอบรม		ตามกำหนดการ	ดังนี้

	 รับสมัครอบรม	ในระหว่างวันที่	19-23	กันยายน	2554

	 สมัครได้ที่		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ในอัตราวิชาละ	200	บาท

	 กำหนดการอบรม	ประจำภาคการศึกษา	ที่	1/2554		โดยจัดอบรม		วิชาภาษาอังกฤษ		คอมพิวเตอร์		คณิตศาสตร์		และภาษาไทย		

ในระหว่างวันที่	10-14	ตุลาคม	2554	(สำหรับสถานที่อบรมสอบถามรายละเอียดที่คณะ)

	 ภาคปกติ		วันที่	26	-	30	กันยายน	2554		และ	วันที่	3	-	7	ตุลาคม	2554

	 ภาคพิเศษ		วันที่	8	–	9	ตุลาคม	2554		และ	วันที่	15	-	16	ตุลาคม	2554

	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอเชิญทุกท่าน	ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

	 เรื่อง	อินเดีย ห่วงโซ่ไทย-อาเซียน		วิทยากรโดย		อาจารย์อรุณ	เฉตตรี

	 ในวันพุธที่	21	กันยายน	2554	เวลา	13.00	–	16.30	น.		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1		อาคารวิทยาภิรมย์

รายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

	 ดร.สุรชัย	ทรัพย์เพ่ิม	ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	แจ้งเร่ืองการรายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ	นายอำเภอ

คร้ังท่ี	8/2554	วันท่ี	30	สิงหาคม	2554	ณ	ห้องประชุมพริบพรี	ช้ัน	2	ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี	การประชุมคร้ังน้ีมีระเบียบวาระท่ีสำคัญ	คือ

	 1.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ในส่วนของมหาวิทยาลัย	ขณะนี้ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว	45.25	เปอร์เซ็นต์	ของงบประมาณที่ได้รับ

	 2.	การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	หากมีรายการงบประมาณท่ีจำเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	ให้ดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่	30	กันยายน	2554		เวลา	16.30	นาฬิกา

	 3.	นโยบายของรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน	2554	-2558	ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี	โดย	นางสาวยิ่งลักษณ์

ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	แถลงต่อรัฐสภา	เมื่อวันอังคารที่	23	สิงหาคม	2554	ให้ยึดถือปฏิบัติและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณให้สอดคล้อง

กับนโยบายภาครัฐ
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ชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้	

“ประชาคมอาเซียน	เรื่องใกล้ตัวที่ควรทราบ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอเชิญชมนิทรรศการ	“ประชาคมอาเซียน	เรื่องใกล้ตัวที่ควรทราบ”	

เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	พบกับสาระความรู้	ความเป็นมา	เครือข่ายประเทศสมาชิก	แนวทางปฏิบัติตามวัตถุประสงค์	

และความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ	ที่บริเวณชั้น	1	อาคารบรรณราชนครินทร์		สำนักวิทยบริการฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการฯ
											เชิญชมนิทรรศการ



ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร

งานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
Institute	of	theoretical	chemistry,	University	of	Vienna,	Vienna,	Austria

กับ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ภายใต้โครงการการร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่สากล

	 โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรกับต่างประเทศทางวิชาการและงานวิจัยในหลายรูปแบบ	หนึ่งกิจกรรมที่

ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนความร่วมมือคือ	การให้ทุนสนับสนุนการไปร่วมทำวิจัยกับ	Professor	Peter	Wolschann	 (รองผู้อำนวยการ	 Institute	

theoretical	chemistry,	University	of	Vienna)	ในจำนวนงบประมาณ	80,000	บาท	เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นสองเดือน	ตั้งแต่วันที่	17	เมษายน	2554	

ถึง	17	มิถุนายน	2554	โครงการวิจัยนี้ทำการศึกษาสารลาเมลลารีนกลุ่มใหม่กับการยังยั้ง	Tyrosine	Kinase	ชนิด	Epidermal	Growth	Factor	

Receptor	(EGFR)	หรือ	EGFR-TK	ซึ่งเอนไซม์เป้าหมายหนึ่งในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง	โดยทำการศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง	ศึกษาการวางตัว

ของสารกลุ่มลาเมลลารีน	และอันตรกิริยาของสารกลุ่มน้ีกับ	EGFR-TK	จากการศึกษาพบว่าลาเมลลารีนท้ัง	40	โครงสร้างมีสมบัติ	Dipole	moment	

และพลังงานภายในโมเลกุลของลาเมลลารีนที่คำนวณโดย	GAUSSIAN09	(G09)	ด้วยระเบียบวิธี	M062x/6-31g	นั้นแตกต่างกันจึงส่งผลต่อความ

สามารถในการยับยั้ง	(%inhibition)	EGFR-TK	และจากการศึกษาการวางตัวและอันตรกิริยาของสารกลุ่มลาเมลลารีน	กับ	EGFR-TK	ด้วยระเบียบวิธี	

Molecular	Docking	พบว่าลาเมลลารีนกลุ่มนี้สามารถวางตัวในโพรงการจับของ	EGFR-TK	ดังรูป	โดยมีอันตรกิริยาที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการยับยั้งของสารกลุ่มนี้	ที่เกิดขึ้นระหว่างลาเมลลารีนกับกรดอะมิโนในโพรงการจับของ	EGFR-TK	ตำแหน่งต่างๆ	ดังนี้

		 	 	 													อะตอมของลาเมลลารีน	 				อะตอมของกรดอะมิโน									

พันธะไฮโดรเจน:																													CO	of	ring	D													NH	of	MET769														

																																																	OH	of	ring	A													O	of	GLU738																										

																																																	OH	of	ring	D													CO	of	ASP831
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	 องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ทำให้เกิความเข้าใจในระดับโมเลกุล	และคาดว่าจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาการออกแบบตัวยาต้านมะเร็ง

ในอนาคตได้	สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของงานวิจัได้จากอีเมลล์	thipnate@gmail.com

	 ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ไม่เพียงเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ	University	of	Vienna

เท่าน้ัน	แต่งานวิจัยน้ียังเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีเกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอีกหลายองค์กรเช่น	เร่ิมจากการสังเคราะห์สารกลุ่มลาเมลลารีน

นี้ในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	และการทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง	EGFR-TK	(%inhibition)	ด้วยเทคนิด	Antibody	Beacon™	Tyrosine	

Kinase	(TK)	Assay	Kit	(A-35725)	โดยกลุ่มวิจัยของ	ดร.	เกียรติทวี	ชูวงศ์โกมล		หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ความร่วมมือต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่อย่างใด	หากแต่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่าง	ๆ	จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก	และก่อให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น

	 ประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้รับจากการเดินทางไกลครั้งนี้	นอกจากจะมีโอกาสได้ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	ได้ทำงานวิจัยกับนักวิจัย

ต่างชาติ	และได้องค์ความรู้จากการทำวิจัยแล้ว	ยังได้พบปะผู้คนจากหลากหลายหน่วยงานมากมายดังเช่น	ได้มีโอกาสเข้าพบเอกอัครราชฑูต	ณ	กรุง

เวียนนา	นางนงนุช	เพ็ชรรัตน์	ณ	ทำเนียบเอกอัครราชฑูต	เนื่องในโอกาสท่านฑูตเข้ามารับตำแหน่งใหม่	จึงเกิดงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาไทยที่มาอยู่

ที่กรุงเวียนนาแห่งนี้ขึ้น	ซึ่งนักศึกษาไทยที่มาเรียนที่นี่นอกจากจะมาเรียนด้านวิทยาศาสตร์และดนตรีแล้ว	ยังมีนักศึกษาที่มาเรียนทางด้านศิลปะยุโรป	

การร้องโอเปร่า	การท่องเที่ยว	และเศรษฐศาสตร์	เป็นต้น	สำหรับคนที่จะเดินทางไกลขอแนะนำว่าควรเตรียมชุดสำหรับงานกลางคืนหรืองานที่เป็น

พิธีการมาด้วยจะดีมาก		มิฉะนั้นก็จะเป็นนักวิจัยกางเกงยีนส์กลางทำเนียบสุดหรูเหมือนข้าพเจ้าซึ่งดูไม่เข้ากันเลย

		 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ	กับนักวิจัยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เกิดจากความร่วมมือของ	Institute	theoretical	chem-

istry,	University	of	Vienna	กับ	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ภายใต้การดูแลของ	Professor	Peter	Wolschann	ซึ่งมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ

ของประเทศไทยหลายแห่ง		อาทิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เป็นต้น	บุคลากรเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายแหล่งทุนเช่น	จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด	จากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN-European	

Academic	University	Network:	ASEA-UNINET)	จาก	Deutscher	Akademischer	Austausch	Dienst	(DAAD)	หรือ	German	Academic	

Exchange	Service	และจาก	University	of	Vienna	เป็นต้น	สำหรับท่านใดที่สนใจจะมาร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

ยุโรปและมีชื่อเสียงแห่งนี้	สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ	นี้ได้		โดยอาจจะต้องมีการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในเรื่อง

เอกสารต่างๆ	ของแหล่งทุนแต่ละประเภท	ในการเดินทางมาร่วมทำวิจัยครั้งนี้ของข้าพเจ้าคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยาวนานถึงสองเดือน	ถ้าปราศจาก

ความอนุเคราะห์จาก	Professor	Peter	Wolschann	ในการหาแหล่งทุนสนับสนุนอื่นๆ	เพิ่มเติมเช่น	DAAD	และ	University	of	Vienna

		 นอกจากสิ่งต่างๆ	ที่ได้กล่าวมาแล้ว	สิ่งอื่นที่ได้จากการเดินทางไกลครั้งนี้คือ	ประสบการณ์การใช้ชีวิตในยุโรป	พร้อมๆ	กับการเรียนรู้ภาษา	

วัฒนธรรม	และการดำรงชีวิตต่าง	ๆ	ของคนออสเตรีย		ซึ่งคงจะไม่สามารถบรรยายได้หมดภายในหนึ่งหน้าหรือสองหน้ากระดาษได้	นอกจากทุกท่าน

จะออกไปค้นหาและเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง	ขอบคุณค่ะ
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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อ๊บ ... อ๊บ ....

อ๊บ	...	อ๊บ	...

	 	 	 					ฝนเอยทำไมจึงตก		ฝนเอ๊ยทำไมจึงตก		 จำเป็นต้องตก	...	เพราะว่ากบมันร้อง

	 	 	 กบเอยทำไมจึงร้อง	 กบเอยทำไมจึงร้อง	 	 จำเป็นต้องร้อง	...	เพราะว่าท้องมันปวด

	 	 	 ท้องเอยทำไมจึงปวด	ท้องเอยทำไมจึงปวด		 จำเป็นต้องปวด	...	เพราะว่าข้าวมันดิบ

	 	 	 ข่าวเอยทำไมจึงดิบ	 ข้าวเอยทำไมจึงดิบ	 	 จำเป๊นต้องดิบ	...	เพราะว่าไฟ้มันดับ

	 	 	 ไฟเอยทำไมจึงดับ	 ไฟเอยทำไมจึงดับ	 	 จำเป๊นต้องดับเพราะว่าฟื้นมันเปียก

	 	 	 ฟืนเอยทำไมจึงเปียก	ฟืนเอยทำไมจึงเปียก		 จำเป็นต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตก

	 	 	 	 	 	 ..	อ๊บ	..	อ๊บ	.															.ฝ่นเอย	...

เพลงร้องเล่นวนไปวนมา		ไม่รู้จบ...ของเด็ก	ๆ	เพลงนี้		เด็กร้องได้ผู้ใหญ่ร้องดี		ไม่มีวันรู้เบื่อหน่ายซีน่ะ

โดยเฉพาะ “ลูกคู่” ที่ชอบสอดแทรกเสียงกบร้อง “อ๊บ .. อ๊บ”

เป็นจังหวะ ๆ ยามขึ้นเพลงและจบเพลง

ทำให้เพลงนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวา  ได้สีสันบรรยากาศกลิ่นอายของสายฝน  และเสียงกบขับขานเป็นดนตรีธรรมชาติแห่งท้องทุ่งพอ ๆ 

กับได้ยินเสียงเพลง ...

“ย่างเข้าเดือนหก  ฝนก็ต๊กพรำ ๆ

กบมันก็ร้องงึมงำ .. ระงมไปทั่วท้องนา ..

ยังไงยังงั้นทีเดียว		เป็นความเย็นชื่นรื่นรวยที่สัมผัสได้รวยรินถึงความสุขที่ได้โอบล้อมเรา	เมื่อเด็ก	ๆ	เวลาเห็นกบเขียดโดดหย็องแหย็ง	

เวลาฝนพรำ	เราก็วิ่งไล่ตะปบเล่นอย่างไม่มีกลัว	ต่างจากเด็ก	ๆ	ในยุคปัจจุบัน	ที่แทบจะไม่เคยเห็นเขียด	“ตัวเป็น	ๆ”	ในวิถีธรรมชาติจริง	ๆ	

														จำได้ว่า		ลูกสาวตัวน้อย		ร้องหวีดเสียงดังอย่างตื่นเต้น	

 ที่ได้เห็นเจ้าเขียดสีเขียวอ่อน  ตัวแบน ๆ เกาะอยู่ข้างอ่างบัวใหญ่

เจ้าหล่อนร้องกรีดกราดว่า  “แม่จ๋า .. วิญญาณกบ .. เร้วมาดูวิญญาณกบกัน  เกาะอยู่ตรงนี้ ... ตรงนี้”

เล่นเอาพี่น้องได้เฮสนั่นไปเลย

กบนั้นเป็นอะไรที่มีประโยชน์มั่กมาก

แกงกบก็อร่อย		ผัดเผ็ดกบยิ่งอร่อยใหญ่		โอ๊ยทำต้มยำ		น้ำยายไหย		กบทอดกระเทียมพริกไทย		น้ำลายสอ	...	เอาเฉพาะ	“ขากระเทียม”	หรือ	

“กระเทียมโทน”		เรียกว่าอย่างนั้นตามภาษาเด็ก	ๆ	เพราะเฉพาะตรงน่องที่ทอดเหลือง	ๆ	เหมือนกระเทียมทอดนั้น	...	น่ากิ๊น

แถมกบยังกินแมลงที่บินตอมว่อน ๆ กัดกินผักของเราให้ด้วย
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ตอนเด็ก	ๆ	เวลาเห็นลุงเขาทำกบกัน		ก็ไปอ้อนขอหนังกบจากผู้ใหญ่ให้เขาลอกแบบเบา	ๆ	นะ	ไม่ให้หนังขาด		ในที่นี้นั้นกบตายเท่งทึงนานแล้วจ้า

พอได้มาก็เอามาแผ่ขึงบนกระป๋องนม		แล้วเอาไปผึ่งลมหรือแดดอ่อน	ๆ	พอแห้งหนังกบก็จะเรียบตึงเปรี๊ยะ

ตีแทนกลองเล็กดัง ป๊อง ป๊อง ตาละล้อง ... ป๊อง ป๊อง  เป็นของเล่นที่สนุกสนานของเด็กบ้านนอกอย่างเรา

แต่ถึงอย่างไร	กบจริง	ๆ	ก็มีหนังที่ลื่น	ๆ	เป็นเมือก	ๆ	เย็น	ๆ	ไม่น่าจับ	ไม่น่ารัก	ไม่น่าดู	ไม่เหมือนกบที่สานด้วยใบมะพร้าว	ใบลานอ่อน

ที่ผู้ใหญ่บรรจงสอดร้อยเส้นใบที่หอมสด	ๆ	นั้นไปมาด้วยความรักให้เด็กน้อยอย่างเรา	ๆ	ได้เล่น

เพราะมันช่างงดงาม  น่ารักน่าเอ็นดู

แถมพอกดตรงก้นเบา ๆ ยังกระโดดไปข้างหน้าได้อีกตุ๊บหนึ่งแน่ะ

เดี๋ยวนี้	หาคนสานกบให้เด็ก	ๆ	ดูเล่นได้น้อยเต็มที		เพราะท่านผู้เฒ่า	ผู้แก่	ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น		นับวันก็จะลับเลือนหายไปตามกาลเวลา

อย่ากระนั้นเลย	...	เรามาฟื้นความหลัง		ลองหัดนั่งสานกบกันเลย	..	ดีไหมเอ่ย

ก่อนอื่นต้องหาใบตาล	ใบลาน	หรือใบตาลอ่อน	ๆ	มาหัด	ถ้าจะดีใบตาลอ่อนที่เมืองเพชร	สุพรรณ	ชัยนาท	นั้นหาง่ายมาก	แต่ใบลานต้องไปหาที่ร้าน	

“ลานทอง”	แถว	ๆ	...	บางลำพู	ที่ผู้เขียนพยายามอ้อนวอนเขาอยู่ว่าอย่าเลิกกิจการนี้นะ	เพราะเป็นอะไรที่คลาสสิกจริง	ๆ	

ถ้าไม่มีทั้งใบตาล  ใบลาน  ก็หาริบบิ้นที่ค่อนข้างมีเนื้อผ้าแข็งนิดนึงนะมาแทนไปก่อนก็น่าจะพอใช้ได้

... เอาละ ... ลงมือตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ละเน้อ ...

 ขั้นแรกแบ่งใบตาลอ่อนเป็นเส้นเล็ก ๆ 6 เส้น เท่า ๆ กัน  แล้วทำตามลำดับไป ... 

ใจเย็น ๆ ... ใจเย็น ๆ ...

งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานอธิการบดี	แจ้งเรื่องการส่งข่าวลงในวารสารดอนขังใหญ่
โดยขอให้ทุกท่านที่ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของท่าน	ส่งข่าว/กิจกรรมได้

ภายในวันที่	6	และ	20	ของเดือน	โดยส่งทางอีเมล์	aunthika_pr@hotmail.com,	99.05radio@gmail.com	
หรือที่งานประชาสัมพันธ์	อาคารวิทยาภิรมย์	ชั้น	1
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	 สวัสดีครับ	กลับมาพบกับข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพกับคุณลุง	QA	อีก

แล้วนะครับ	หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)(องค์การมหาชน)

ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูล

และรายงานผลอย่างเป็นทางการให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป	ชาวราชภัฏเพชรบุรีทุกคนอดใจ

รออีกนิดหน่ึงนะครับ	ซ่ึงผู้ประเมินได้ช่ืนชมผู้บริหารสถาบันท่ีให้ความสำคัญกับระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา	และพร้อมที่จะพลักดันให้งานบรรลุเป้าหมาย	เน้นการปฏิบัติ

งานจริง		บุคลากรมีความมุ่งมั่น		ตั้งใจ	และอดทน	เพื่อประโยชน์ของสถาบัน

	 ทั้งนี้	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน	ขอบคุณผู้บริหาร	บุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย	ตลอดจนกรรมการสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้แทนชุมชน	ที่สละเวลามาร่วมในการให้สัมภาษณ์	พร้อมทั้งให้ข้อมูลและข้อ

เสนอแนะท่ีมีประโยชน์	ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะรับไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนา

งานด้านต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ	ขึ้น

	 และภารกิจต่อไปของคณะ/สำนัก/สถาบัน	 และมหาวิทยาลัย	 จะต้องรายงานผล

การดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)	

ผ่านระบบ	CHE	QA	ONLINE	SYSTEM	ภายใน		120	วัน	นับจากสิ้นปีการศึกษา	(ขอบอก.....	

คณะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน	Common	Data	Set	ให้ดีๆ	นะครับ	

...	จะได้ไม่ผิดพลาด)

	 คุณลุง	QA	ขออธิบายความเชื่อมโยงของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับ

การประกันคุณภาพภายนอก	เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น	มีดังนี้

	 การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ

อย่างต่อเนื่องทั้งการวางแผน	กำหนดเป้าหมาย	และวิธีการ	ลงมือทำตามแผน	ประเมินผล	

และปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ	และจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี

ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก	เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องกับการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา		เป็นการยืนยันผลการประเมินภายในว่า	การจัดการศึกษามีคุณภาพ

อย่างไร	เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด	การประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน	

คุณภาพภายนอกจึงเชื่อมโยงกันดัวยมาตรฐานการศึกษาเป็นหลัก

ความสำเร็จ
และภารกิจที่จะก้าวต่อไป

โดย	คุณลุง	QA
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ทุนเรียนต่อปริญญาตรี
สหรัฐอเมริกากับ	Key	Education

ทุนโครงการแลกเปลี่ยน
Work	&	Travel	USA	2012

	 ปริญญาตรี:	มีทุนการศึกษาจำนวน	$9,000	ต่อปี	สำหรับนักศึกษาที่มีผล	GPA	3.0/4.0	และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตรงตามที่

กำหนด	(สามารถขอต่อเนื่องได้	หากมีผล	GPA	3.0/4.0	ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่	UNH)

	 New	Haven	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะของศูนย์กลางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ	ที่นี่เป็นเมือง

ท่ีต้ังของ	University	of	New	Haven	และ	Yale	University	จึงมีบรรยากาศของเมืองมหาวิทยาลัย	ท่ีมีกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ	มากมาย

สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยขนาด	178	ไร่	ประกอบไปด้วยอาคาร	27	อาคาร	พร้อมส่ิงอำนวยความสะดวกทางด้านห้อง

ปฏิบัติการและห้องสมุด	รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์	อาคารกรีฑาและหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขต	สถานที่เพื่อการเล่นสกีในช่วง

ฤดูหนาว	และชายหาดสำหรับฤดูร้อนก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่ก่ีนาที	นอกจากน้ี	นักศึกษายังจะได้เพลิดเพลินกับการเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปยัง

เมือง	New	York	City,	Boston,	Philadephia	และ	Washington,	D.C	

	 University	of	New	Haven	เปิดสอนหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	ทั้งในสายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	รวมทั้งการเรียนใน

ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง	 ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเข้ากับเนื้อหาหลักสูตรที่มีความชัดเจน	 จึงกล่าวได้ว่าแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้	

บริการจัดหางาน	 โอกาสในการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา	 และหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสำหรับผู้ใหญ่และคนที่ทำงานแล้ว	 ได้ร่วมกัน

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการศึกษาที่	UNH

	 UNH	ได้สร้างบรรยากาศของการเป็นผู้อยู่อาศัยร่วมกัน	ที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	การเรียนรู้ในหลักสูตรร่วม	การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกของความเป็นชุมชนได้	สนใจสมัครเรียนหรือ

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประจำประเทศไทย	Key	Education	02	6567130	หรือ	Info@keydeucation.co.th	www.key-

education.co.th

	 เปิดรับสมัครแล้ว!!!		@We Care You More!

	 สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

	 Spring	Work	and	Travel	2012	-	USA	By	Liberty	Abroad

ทุนประเภท	A	ทุนค่าโครงการแบบ	Full	Placement	39,000	บาท		จำนวน	3	ทุน

ทุนประเภท	B	ทุนค่าโครงการแบบ	Indy	Placement	10,000	บาท		จำนวน	3	ทุน

ทุนประเภท	C	ทุนค่าโครงการ	7,000	บาท		จำนวน	10	ทุน

ทุนประเภท	D	ทุนค่าโครงการ	5,000	บาท		จำนวน	100	ทุน

	 สมัครตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	9	ตุลาคม	2554		ศูนย์สอบทั้ง	4	ภาค

	 -	ภาคเหนือ	อ.เมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

	 -	ภาคกลาง	กรุงเทพฯ

	 -	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อ.เมือง	ขอนแก่น	

	 -	ภาคใต้	อ.หาดใหญ่	สงขลา	

	 สอบพร้อมกันทั่วประเทศ	วันที่	22	ตุลาคม	2554	เวลา	09.00-12.00	น.

	 ค่าสมัคร	300	บาท	สำหรับทุนประเภท	A	และ	100	บาทต่อการเพิ่มสิทธิ์ในการคัดเลือกทุนประเภท	B,	C,	D

หรือน้องๆ	ที่ต้องการสมัครเลย	ค่าโครงการแบบ	Full	Placement	39,000	บาท,	แบบ	Indy	Placement	22,500	บาท	(ไม่รวมค่า	VISA	และ	SEVIS)

	 เราบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล	ด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์ตามมาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภัยสะดวกสบาย	และง่ายใน

การส่งเอกสารดำเนินการ	และรวดเร็ว	ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สำนักงาน	ขั้นตอนทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	Call	Center:	053-276792,	053-276829		Hotline:	087-3032891,	085-4882884

	 Website:	www.libertyabroad.com		Email:	info@libertyabroad.com
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โดย  คน...เบื้องหลัง

 ภาษิตของเก่าท่านเล่าขาน   มาแต่ครั้งโบราณมีมากหลาย
เป็นคำกลอนสอนสั่งทั้งหญิงชาย   “สุภาษิตสอนนาย” ไม่เห็นมี
 แม้โชคช่วยอำนวยเป็น“นาย”เขา  อย่าเป็นคนหูเบาไม่ถ้วนถี่ 
จับเอาความข้างเดียวเที่ยวพาที   ให้พิจารณาความดีที่ผลงาน
 นายที่ดีต้องเอาใจใส่ลูกน้อง  คอยสอดส่องทุกข์สุขอยู่ทุกด้าน
คอยช่วยเหลือถ้าลูกน้องนั้นต้องการ  แต่ไม่ถึงกับจุ้นจ้านจนเกินควร
 แม้ลูกน้องทำผิดไม่คิดข่ม  พิจารณาเหมาะสมโดยทั่วถ้วน
จึงเรียกมาว่ากล่าวเท่าที่ควร   ไม่ถามรวนเรื่องเก่าไม่เข้าการ
 อันการเตือนนั้นเล่าต้องเข้าท่า  ไม่ควรดุต่อหน้าคนทั่วบ้าน
เรียกไปเตือนสองต่อสองห้องทำงาน  เที่ยวโจษขานลับหลังฟังไม่งาม
 งานสำเร็จลงก็ด้วยเข้าช่วยกัน  ไม่ควรดื้อถือรั้นไม่ฟังห้าม 
เป็นนายเขาเอาแต่ ใจใครจะตาม   ควรฟังความเห็นอื่นบ้างเป็นทางดี
 อันการงานทั้งหลายควรจ่ายแจก  มีการจัดแบ่งแยกเป็นหน้าที่
หากคนเดียวจะรวบไว้ไม่เข้าที   ลูกน้องคนไหนจะมีกำลังใจ
 เป็นนายเขาต้องขยันหมั่นศึกษา  ให้เป็นคนก้าวหน้าทันสมัย
ไม่ล้าหลังห่างเหินจนเกินไป   ลูกน้องก้าวหน้าไกลตามไม่ทัน
 ไม่จำเป็นต้องศึกษามากกว่าเขา  ให้รู้หลักพอเป็นเค้าเขาเชื่อมั่น
แม้เป็นนายรู้จักใช้สบายครัน   ไม่จำเป็นต้องฟาดฟันอยู่คนเดียว
 เมื่อลูกน้องก้าวหน้าก็อย่าขวาง  หรือคิดหาลู่ทางคอยหน่วงเหน่ียว 
อยากจะเก่งเลิศล้นอยู่คนเดียว   แล้วหน่วงเหน่ียวกันท่าพาเสียคน
 เมื่อมีส่วนควรแบ่งไม่แย่งก่อน  ลูกน้องต่างเดือดร้อนอยู่ทุกหน
ไม่คิดแต่จะเอาเข้ากระเป๋าตน   คิดถึงคนอื่นเขาจึงเข้าการ
 อันหัวหน้าที่ดีมีเมตตา   ปรารถนาให้เขาสุขทุกสถาน
กรุณาคอยช่วยด้วยต้องการ   ให้เขาผ่านพ้นทุกข์มีสุขใจ

 สวัสดี๊ ... สวัสดี ... ต้อนรับผู้อ่านประจำคอลัมน์น้ีทุกท่าน ได้รับบทกลอนจากทีมงานมาก็เลยนำมาฝากให้ทุกท่านได้อ่านและได้ชมกัน เผื่อบางคนจะ
ได้นำไปใช้ ในการบริหารลูกน้องได้ ลูกน้องจะได้รักจะได้หลง เพราะบางทีมโีอกาสได้เป็นผู้บริหารองค์กร จะได้ไม่เป็นที่เม้าท์ของคนอื่น มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ
อย่าหูเบา เพียงแค่เขาเป็นพวก เพียงแค่หวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น มีเหตุและผล มีหลักฐาน ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ อย่าใช้ความรู้สึก สอนผู้อื่นได้
แต่ตัวเองทำไม่ได้ ก็เสียเวลา โอ็ย โอ๊ย พร่ำเพ้อไปมากมาย แค่คำกลอนอารัมภบทไปซะไกลเลย แต่เจ๊าะแจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้นักสู้ ที่ขยันขันแข็ง ทุกคน ใครมอง
เราไม่เห็นอย่าไปเสียใจ ให้เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรก็พอ ใจเรามีเมตตา ร่มเย็นเป็นพอ (สาธุ...)    
 มาเริม่ขา่วท่ีทีมงานล้อหมุนสง่มาไกลจากวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท่ีอาจารย์เพ็ญทิพย์ รกัด้วง แห่ง รปศ. ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการคาราวาน
รกัษ์ป่าฯ กับไทยทีวีสีชอ่ง 3 ได้ขา่วมา น้องกฤษ นักขา่วชอ่ง 3 ชวนท่านอาจารย์ข้ึน ฮอ..สกายนิวส์ อาจารย์คงจะเสียวน่าดู แต่ท่ีแน่ๆ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โด่งดังรอบ 2 นักศึกษาได้ออกขา่ว ชว่งตู้ ป.ณ.3 และเท่ียงวันทนัเหตุการณ์ ในปลายเดือนสิงหาท่ีผา่นมา เจ๊าะแจ๊ะอิจฉาเหลือเก้ิน... อีกขา่วไม่แพ้ ทีมงานนกกระปูด
รายงานขา่วฉับไวกับการปัจฉิมนิเทศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานน้ีอาจารย์ประอรนุชเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับภาคีอาจารย์ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ได้เชิญ
ศิษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ ได้ทราบข่าวมาว่าเชิญศิษย์เก่าอย่างพี่ฉัตรมงคล หนูพลาย อดีตประธานสภานักศึกษา ในขณะน้ีเข้ารับราชการ ณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ช่างสุดยอดอะไรแบบน้ี ส่วนอาหารว่างได้ข่าวมาว่าเหลือมากมายเลย .... แบ่งๆๆ มาให้เจ๊าะแจ๊ะรับประทานบ้างนะ ช่วงน้ีหิว
ทั้งวันเลย อีกอย่างแม่ประ ... ของนายกต๋องต้องตัดสูทให้คณะกรรมการสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ บ้างแล้วหล่ะ เพราะสงสารที่นายกต้องวิ่งหยิบยืมที่อื่นมา ... 
 ทีมงานไฉไล เกาะติดสถานการณ์ กับทีมงานดีเจเจ ที่กลับไปจัดรายการให้แฟนเพลงฟังมา เขาฝากชื่นชมกับการจัดรายการ เปิดเพลงได้ถูกใจคนฟัง
เป็นหนักหนาทาง คล่ืน 99.05 Mhz แต่เหตุไฉนไม่จดัเสาร์-อาทิตย์ ได้ขา่วมาว่าชว่งน้ีกำลังฮอต ถูกเชิญไปบรรยายเรือ่งครอบครวั ... ให้แก่องค์การบรหิารสว่น
ตำบลอ่าวน้อย เทศบาลตำบลไร่ ใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง จังหวัดเพชรบุรี 
ฮอตๆ แบบน้ีอย่าลืมของฝากเจ๊าะแจ๊ะบ้างนะ...ประชาสัมพันธ์ ให้สุดฤทธิ์สุดหัวใจเลยหล่ะ ทุกๆ ท่าน ที่จัดโครงการอย่าลืมติดต่อผ่านเจ๊าะแจ๊ะได้นะ (ระวัง..
ผู้คนเขาจะตาร้อน)....
 มาปิดท้ายขา่วสารเกาะติดสถานการณ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ จดัการอบรมเม่ือวันท่ี 7 กันยายน ท่ีผา่นมา
เกี่ยวกับวัยรุ่น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ก็เลยอยากนำเกร็ดความรู้เล็กๆ ๆ น้อยๆ ๆ มาให้ได้อ่านกัน กับ 5 อย่างที่ พ ่อแม่ อาจารย์ไม่ควรทำ
1.ไม่ควรทำตัวเป็นตำรวจ 2.ไม่ควรทำตัวเป็นพนักงานสอบสวน 3.ไม่ควรทำตัวเป็นนักประวัติศาสตร์ 4.ไม่ควรทำตัวเป็นนักคำนวณ 5.ไม่ควรหลงตัวเอง และ
5 อย่างที่ พ ่อ แม่ อาจารย์ควรทำ 1.ควรประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกและลูกศิษย์ 2.ต้องเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 3.ควรเป็น
ผู้ ให้ประสบการณ์และความรู้ที่ถูกต้อง 4.ควรทำตัวให้ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของเด็กได้ 5.เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรม สั่งสอน ไม่ควรเป็นนักโยนกลอง ส่วน
รายละเอียดเพิ่มเติมขอได้ที่ ดร.ปัทมาพรนะจ๊ะ ... ฉบับน้ีรายงานข่าวเพียงเท่าน้ี แล้วมาเกาะติดสถานการณ์ร้อนๆ หนาวๆ กันได้ ใหม่ ในฉบับหน้า
            สวัสดี
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โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

	 ตามท่ีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	(UBI)	ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน

รวมไปถึงการศึกษาและแลกเปล่ียนนโยบาย	กลยุทธ์	และรูปแบบ	ในการบ่มเพาะธุรกิจจากหน่วยงานเครือข่าย	ดังน้ัน	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย	จัดกิจกรรมขึ้น	ระหว่างวันที่	10	-	14	สิงหาคม	2554	และมีความประสงค์จะนำคณะทำงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	

เข้าศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในวันพฤหัสบดีที่	11	สิงหาคม	2552	ระหว่างเวลา	13.00	-	18.00	น.	เพื่อแลกเปลี่ยน	

เรียนรู้	การบริหารจัดการ	ขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค	และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย	อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

	 การต้อนรับดังกล่าว	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้วางแผนงานไว้ครอบคลุม	โดย	ช่วงแรก	คณะศึกษาดูงานจากศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จำนวน	5	ท่าน	พบผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และทีมงาน	เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน	ณ	ห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	จากน้ัน	เดินทางเข้าเย่ียมชมกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบ

การใหม่	กลุ่มทักษะอาชีพเกษตรศาสตร์	โครงการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ	พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม

ดูกระบวนการผลิตผัก	ตลอดจนแนวทางการจัดจำหน่าย	และการบริหารจัดการกลุ่ม	ท้ังน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา	กอวัฒนาวรานนท์	ประธานสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์	และ	ดร.ศิริวรรณ	แดงฉ่ำ	อาจารย์ประจำสาขาฯ	ให้การต้อนรับ	พร้อมด้วยนักศึกษาท่ีดำเนินกิจกรรม	อีก	3	คน	จากน้ันเดินทางเข้าเย่ียมชม

กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาเพ่ือเป็นผู้ประกอบการใหม่	กลุ่มธุรกิจจำลอง	PBRU	MART	DUMMY	COMPANY	(ร้านมินิมาร์ท)

เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ	และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มนักศึกษา

ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม	UBIs	Club	โดย	ผู้จัดการทั่วไป	ร้านมินิมาร์ท	PBRU	MART	DUMMY	COMPANY	เป็นผู้นำเสนอเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ

ของร้าน	พร้อมกันนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา	นุ่มเมือง	ประธานสาขาวิชาการตลาด	ร่วมให้การต้อนรับ	

	 เม่ือภารกิจการเย่ียมชมกิจกรรมของนักศึกษาเรียบร้อย	ได้เดินทางมายัง	ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพ่ือพบ

อธิการบดี	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กล่ินงาม)	ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการ	และฟังบรรยาย

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	โดย	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	(นายอิทธิกร	ชำนาญอักษร)	พร้อมกันนี้	รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิมพ์ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์)	ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	ท่ีนำโดย	อาจารย์ณัฐชา	สมจันทร์	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	และทีมงานอีก	4	ท่าน	หลังจากฟังการนำเสนอเสร็จส้ิน	ได้มีการแลกเปล่ียนแนวทางการดำเนินงานระหว่างกันพอสังเขป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อหน้า 20



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

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

	 จากนั้น	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้นำคณะศึกษาดูงาน	เข้าเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้า

ของผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ	คือ	ธุรกิจสมุนไพรไทย	(จันกะพ้อ)	คุณเสาวนีย์	โตสวัสดิ์	สถานที่ตั้งตำบลไร่ส้ม	อำเภอเมือง	

จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อคณะศึกษาดูงานเดินทางถึง	คุณเสาวนีย์	โตสวัสดิ์	ให้การต้อนรับ	และพาเยี่ยมชมสินค้า	สรุปแนวทางการดำเนินธุรกิจ

ให้คณะศึกษาดูงานรับทราบ	จากนั้นได้กล่าวว่าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้สนับสนุนการพัฒนาแก่กิจการใน

ด้านบรรจุภัณฑ์สเปรย์หอมสมุนไพรปรับอากาศ	บรรจุภัณฑ์ชิ้นที่	3	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า	และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

คณะศึกษาดูงานได้แลกเปล่ียนความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจสักระยะ	หลังจากน้ัน	ออกเดินทางสู่ร้านอาหารร่มไม้ไอดิน	เพ่ือรับประทาน

อาหารเย็นร่วมกันของ	2	หน่วยงาน	ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้
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