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ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย		
กรณี	เครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี
	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขยายช่องทางการจัดจำหน่าย	กรณี	เครือข่าย

ธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันพุธที่	28	กันยายน	2554	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	คุณเปรมนีย์

ทรัพย์โชคชัย	หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	กล่าวต้อนรับ	นายอิทธิกร	ชำนาญอักษร	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	กล่าวรายงาน

ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประธานเปิดโครงการ	กล่าวว่า	“ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ต้องการส่งเสริม

ให้นักศึกษาศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน	เร่ิมต้นคิดท่ีจะทำธุรกิจโดยเป็นเจ้าของกิจการเอง	ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในส่วนของภาคเอกชนท่ี

อยู่ในพื้นที่แถบนี้	ที่ต้องการสร้างความแข็งแรง	ความเข้มแข็งทางธุรกิจได้มาพบปะพูดคุยกันเพื่อให้การค้าของคนในชุมชนแถบนี้มีความก้าวหน้าต่อไปได้

จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นมา	เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างนักศึกษา	อาจารย์	และชุมชน	ร่วมกันจัดทำธุรกิจ	โดยในครั้งนี้จัดทำโครงการ

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย	กรณี	เครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี		

	 การดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยหากจะดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว	โดยไม่แสวงหาโอกาสจากภายนอกให้ผู้ประกอบการ

ของโครงการ	เช่น	การจับคู่ธุรกิจ	การเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายธุรกิจ	ซ่ึงถือว่าในทางธุรกิจหากจะดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จสู่เป้าหมาย	ก็ต้องมีการ

ขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ	ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ายั่งยืนได้	กรณี	กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	ถือว่าเป็นการรวมตัวกันบน

พื้นฐานของความหลากหลายทางธุรกิจ	มีทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมถึง	SMEs	ที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้

เคียง	ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ของ	UBI	ท่ีจะได้รู้จักผู้ประกอบการนอกกลุ่มธุรกิจ	สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนสินค้า	แลกเปล่ียน

แนวคิด	ประสบการณ์ต่างๆ	ในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ

	 การจัดโครงการในคร้ังน้ี	เป็นการดำเนินการร่วมกันของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เพชรบุรี	และเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทักษะ	ความรู้	ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ในการดำเนินธุรกิจ	และ

สามารถนำไปปรับใช้กับการวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้”		
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	 ตามที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง	ได้จัดตั้งที่ประชุม

เครือข่ายคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	หรือคณะ

อื่นๆ	ในนามภาควิชา/โปรแกรมวิชาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	โดยมีเจตนารมณ์	ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร	การวิจัย	การบริการทาง

วิชาการ	การพัฒนานักศึกษา	และการประกันคุณภาพทางการศึกษา	ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้จัดการประชุมเครือข่ายเป็นประจำทุกๆ	2		เดือน	ซึ่งได้มี

การจัดประชุมแล้ว	4	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	1/2554		วันที่	15	มกราคม	2554	ณ	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร		มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จังหวัดพิษณุโลก

	 ครั้งที่	2/2554		วันที่	8	มีนาคม		2554	ณ	ห้องประชุมขวัญข้าว		คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		จังหวัดอุบลราชธานี

	 ครั้งที่	3/2554		วันที่	30	พฤษภาคม	2554	ณ	ห้องประชุมคณะเกษตรและชีวภาพ		มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	กรุงเทพมหานคร

	 ครั้งที่	4/2554	วันที่		20	กรกฎาคม	2554	ณ	ห้องประชุมดอกจาน		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		จังหวัดมหาสารคาม	

	 โดยในระหว่างการประชุมเครือข่ายฯ	ครั้งที่	4/2554	ได้มีการจัดโครงการ	“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโน

โลยีการเกษตร ครั้งที่ 1: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 ขึ้นในวันที่	 21	 –	 22	 กรกฎาคม	 2554	 ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 72	

พรรษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	และโครงการศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	ระหว่างวันที่	23-24	กรกฎาคม	2554	

ด้วย	ทั้งนี้จากที่ประชุมเครือข่ายฯ	ได้มีมติให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เป็นสถานที่จัดประชุมครั้งที่	5/2554		ในวันที่	26	

กันยายน		2554

	 สำหรับการดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายฯ	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สามารถสรุปประเด็นต่างๆ	

ได้ดังนี้	

	 1)	การจัดตั้งสมาคมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 2)	การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	ครั้งที่	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	รับเป็นเจ้าภาพและจะจัดขึ้นในช่วงวันที่	19	-	20	กรกฎาคม		2555		ในหัวข้อ	“Permaculture:	Gateway	to	ASEAN	

Food	Sustainability”	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
และคณะที่เกี่ยวข้อง	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ	ครั้งที่	5/2554



5

	 3)	การจัดทำวารสารวิชาการของเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน

วิจัยในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	โดยจะเข้าร่วมกับวารสารท่ีดำเนินการอยู่แล้วโดยสมาชิกในเครือข่าย	และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	ได้แก่	วารสาร

การเกษตรราชภัฏ		ซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

	 4)	การจัดแข่งขันทักษะทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง	

	 สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้		ที่ประชุมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าว

ต้อนรับเครือข่ายคณบดี		ให้ข้อเสนอแนะ		และเป็นประธานเปิดการประชุม	มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	40	ท่าน	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ	เช่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ซึ่งการประชุมดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายฯ	ครั้งที่	5/2554	ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

และให้การต้อนรับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน	สำหรับผลการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไป	จะได้นำมา

เสนอในลำดับต่อไป



 

									คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบอำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี	โดย		ผศ.ดร.ปัญญา	ทองนิล	และ	อาจารย์	ดร.ชนสิทธ์ิ	สิทธ์ิสูงเนิน	จัดโครงการ

บริการวิชาการชุมชน	ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1	อำเภอ	1	คณะ	ให้

แก่อำเภอแก่งกระจาน		ในปีงบประมาณ	2554		จำนวน		3	โครงการ		ดังนี้

	 1)	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านน้ำทรัพย์	อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัด

เพชรบุรี	:	การจัดการความรู้และวิทยากรกระบวนการ	เป็นกิจกรรมถอนความรู้จากภูมิปัญญา

ของคนในชุมชนบ้านน้ำทรัพย์	3	เร่ืองหลักๆ		ได้แก่	ถอดความรู้การเล้ียงแพะ	การทำปลาส้มป่น

และการทำขนมเทียนใส่ไส้		

	 2)	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวพระราชดำริ	เรื่องการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง	แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

มูลฐานหมู่บ้าน	(อสม.)		อำเภอแก่งกระจาน	จำนวน	2	รุ่น	ๆ	ละ	60	คน

	 3)	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวพระราชดำริ	:	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการชุมชนสู่ห้องเรียน	

โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์	ทั้ง	3	โครงการบรรลุวัตถุประสงค์	เป้าหมายเป็นอย่างดี	รวมทั้งได้ผลลิตของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
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	 เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2554	สโมสรนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จัด

โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ขึ้น	ณ	ลานอเนกประสงค์	คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มีการแข่งขันกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของนักศึกษา	อาจารย์	และ

เจ้าหน้าที่	ของคณะฯ	และประกวดดาวเดือนคณะฯ	ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์นักศึกษา	และความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	ส่งท้าย

กิจกรรมด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์

โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครุศาสตร์บริการวิชาการ

สาขาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	บริการวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพชรบุรี

	 สาขาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดบริการวิชา

การด้านการศึกษาปฐมวัยให้แก่	โรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก	ในวันที่	2	กันยายน	2554	

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง	 จ.เพชรบุรี	 ทั้ง	 4	 เทศบาล	 ในวันที่	 9	 กันยายน	 2554	 และ	

โรงเรียนเทศบาล	4	วัดไชยสุรินทร์	ในวันที่	16	กันยายน	2554	นำโดย	ผศ.วราภรณ์		แก้วแย้ม		

ผศ.ไกรรวี	ศรีสุคนธ์	อ.ชนาธิป	บุบผามาศ	อ.อัญชนา	เถาว์ชาลี	และนักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	4	ไปตั้งฐานให้ความรู้ทั้งด้านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

การละเล่นแบบไทย	กิจกรรมเคล่ือนไหว	และนิทานหรรษาให้แก่เด็กปฐมวัย	ช้ันอนุบาล	1–3	

จำนวน	500	คน	ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง	ทั้งเด็กและ

ผู้ปกครองให้ความสนใจในทุกกิจกรรม		เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ตลอดงาน
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	 ผศ.ดร.เสนาะ		กลิ่นงาม		รองอธิการบดี		ผศ.สาโรช		เผือกบัวขาว		ผู้ช่วยอธิการบดี	
และ	นางนับวรรณ		เอมนุกูลกิจ		ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		เข้าร่วมประชุมสัมมนา	
เร่ือง	“การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษท่ี	21”	จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา		ในระหว่างวันที่	22-24	กันยายน	2554		ณ		โรงแรมกาดสวนแก้ว	จังหวัด
เชียงใหม่	ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว	มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านกิจการนักศึกษา	เช่น	
รูปแบบการสร้างวินัยนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ค่านิยมและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์	รวมทั้งมีการนำเสนอ	Best	Practice	งานกิจกรรมนักศึกษา	เช่น	มหาวิทยาลัย
เติมใจให้สังคม	

ประชุมสัมมนา	“การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่	21		

การอบรมมัคคุเทศก์	(Cool	Gen	Guide)

นักศึกษาเซียงซือหู	ทัศนศึกษา“ย้อนรอยความหลัง	พระราชวังเมืองเพชร”

อบรมสร้างแบรนด์		

	 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการสานฝันสู่งานบริการปี	54	ในหัวข้อเรื่องการเป็น
มัคคุเทศน์ก์ที่ดี		เมื่อวันที่	22	สิงหาคม		2554		ณ	โรงเรียนวัดจันทราวาส	(ศุขประสารราษฎร์)	
อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนและ
ประสบการณ์ในการฝึกทั้งทางโรงแรม	บริษัททัวร์	นำมาถ่ายทอดให้แก่น้องๆ	เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อในระดับต่อไป

	 อาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง	และ	อาจารย์สุภาพร	อรุณะวงศา	ได้นำคณะนักศึกษาจีน

ห้องเซียงซือหู	 จำนวน	 24	 คน	 เดินทางทัศนศึกษาเส้นทาง	 พระรามราชนิเวศน์	 (วังบ้านปืน)	

และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	ในหัวข้อ	“ย้อนรอยความหลัง	พระราชวังเมืองเพชร”	เพ่ือเป็น

ส่วนหน่ึงของการฝึกปฏิบัติในรายวิชา	“หลักบริการการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์”	โดยนอกจาก

นี้นักศึกษายังได้เยี่ยมชมตลาดน้ำหัวหินสามพันนามอีกด้วย	เป็นการสร้างประสบการณ์และ

ความประทับใจให้กับนักศึกษาจีนเป็นอย่างมาก

	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์การเกษตร”	ให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 เกษตรกร	 และผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 จำนวน	
40	คน	ระหว่างวันท่ี	20-21	กันยายนท่ีผ่านมา	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
นำผลิตภัณฑ์มาเพิ่มมูลค่า	ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ของตนเอง



	 ผศ.รพีพรรณ	เทียมเดช	กรรมการ	สกสค.เพชรบุรี	รายงานว่า	จากการประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	จังหวัดเพชรบุรี	(สกสค.)		ครั้งที่	5/2554	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2554	ณ	สำนักงาน	สกสค.	มีเรื่องแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้
	 1.	การสร้างสำนักงาน	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
	 2.	สกสค.	จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจำปี	2554	ไปถวาย	ณ	พระอารามหลวงวัดมหาธาตุ	อ.เมือง	จ.ยโสธร	ในวันท่ี	6	พฤศจิกายน
2554		เวลา		10.00		น.		ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ
	 3.	สกสค.	จะจัดสวัสดิการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศให้แก่ครูและบุคลากร	เดือนเมษายน	2555	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	(5	วัน
3	คืน)		ค่าใช้จ่าย		29,400		บาท/คน		เดือนพฤษภาคม		2555		ณ	ประเทศญี่ปุ่น		(	5		วัน	3		คืน)	ค่าใช้จ่าย	52,400		บาท/คน		รับสายการ
เดินทางละ	30	คน		เท่านั้น		รีบติดต่อด่วน
	 4.	สกสค.	ร่วมกับธนาคารออมสินจัดสวัสดิการให้สินเชื่อ	โดยกู้ได้	ตั้งแต่	1.2	–	ไม่เกิน	3	ล้านบาท	สอบถามรายละเอียดได้ที่	สกสค.
โทร.	032-	425902
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ	“กระบวนการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบ	 Active	 Learning	 ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ	 วิทยากรโดย		
ผศ.อาภรณ์	ใจเที่ยง	และคณะ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจกระบวน
การพัฒนาการเรียนการสอน	และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ	Active
Learning

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้จัดพิธีทำบุญข้ึน	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	ในวันพุธที่	14	กันยายน	2554	โดยอาราธนาพระสงฆ์เจริญพระ
พุทธมนต์	จำนวน	9	รูป	จากวัดเพรียง	และฉันภัตตาหารเพล		ครั้งนี้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่	
ที่ว่างเว้นจากการทำงานและงานสอน	เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก	หลังจากเสร็จพิธีกรรม
เจ้าอาวาสวัดเพรียง	ได้กล่าวให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมปฏิบัติการ	“กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ	Active	Learning”	

คณะวิทยาศาสตร์ฯ	จัดพิธีทำบุญ

ผลการประชุม	สกสค.

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร	เหมียดไธสง	รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมด้วย	 อาจารย์กายทิพย์	 โอชะกะ	 อาจารย์กฤษดา	 ด่านประสิทธิ์พร	 และนายปรีชา		

ศรีสวัสดิ์นุภาพ	นำนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน	100	คน	ศึกษาดูงานและ

บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการช่ังหัวมัน	ณ	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	เม่ือวันท่ี	8	กันยายน

2554

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และเพ่ือให้นักศึกษารู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

แก่สังคม	ผลการดำเนินงาน	นักศึกษาได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	และสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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งานประเพณีลอยกระทง	
สืบสานประเพณีไทย	2554

 ลอยกระทง	ประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท	เป็นการแสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

และเป็นการบูชาพระแม่คงคาเทวี	ตามความเชื่อแต่โบราณด้วยกระทงดอกไม้	ธูป	เทียน	ประกอบกับสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้

ประเพณีลอยกระทงจึงถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดมานานเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทุกคน	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดงานประเพณีลอยกระทง	สืบสานประเพณีไทย	2554	ในวันพฤหัสบดีท่ี	10	พฤศจิกายน	2554	ณ	หน้าอาคารวิทยาภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ	การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ	ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่

เกียรติยศ	ชม	ละครชาตรี	หนังตะลุง	รำวงย้อนยุค	ฟรีตลอดงาน

การประกวดนางนพมาศ

	 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัคร	ดังนี้

	 1)	นักเรียน	นักศึกษา	หรือประชาชนทั่วไป

	 2)	ผู้หญิงสถานะภาพโสด	อายุ	15	–	25	ปี	ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

	 3)	ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น

	 4)	ค่าสมัครคนละ	400	บาท	เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	–	5	พฤศจิกายน	2554	ณ	กองพัฒนานักศึกษา	อาคารองค์การ

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	(รับสมัครทุกวัน	เวลา	09.00	–	16.00	น.)	

การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

	 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัคร	ดังนี้

	 1)	นักเรียนนักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	สมัครเป็นทีม	ทีมละ	2	คน

	 2)	อายุไม่เกิน	22	ปี	ไม่จำกัดเพศ	และวุฒิการศึกษา

	 3)	ค่าสมัครทีมละ	100	บาท	เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	–	5	พฤศจิกายน	2554	ณ	กองพัฒนานักศึกษา	อาคารองค์การ

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	(รับสมัครทุกวัน	เวลา	09.00	–	16.00	น.)

	 เปิดจองพื้นที่ตั้งร้านค้า	 ตั้งแต่วันที่	 15	 ตุลาคม	 –	 5	 พฤศจิกายน	 2554	 ณ	 กองพัฒนานักศึกษา	 อาคารองค์การนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	กองพัฒนานักศึกษาฯ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 โทรศัพท์/โทรสาร	

0-3249-3278	และที่	งานกิจกรรมนักศึกษา	โทร.0-3249-3300	ถึง	7	ต่อ	1115

คิดและคุยอย่างไรให้ได้ใจวัยรุ่น

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ	“คิดและคุย
อย่างไรให้ได้ใจวัยรุ่น”	เมื่อวันพุธที่	7	กันยายน	2554	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 โดยมี	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
เป็นประธานเปิดงาน	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.สมร	อริยานุชิตกุล	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย	สามารถนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปสู่วิธีการแก้ปัญหา	การให้คำปรึกษา		ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา		และมีความเข้าใจ
ในความเป็นวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี		ผู้ฟังการบรรยายเป็นบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี		คณะเทคโนโลยีการเกษตร		และกองพัฒนานักศึกษา		จำนวน	50	คน		
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กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศต่างๆ

กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสิงคโปร์
ผศ.ดร.สุทัศน์	นาคจั่น

	 การเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ในปี	ค.ศ.2015	ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ถือเป็นจุดเปล่ียนของ

วิถีชีวิต	สังคม	เศรษฐกิจและการเมืองครั้งใหญ่	ดังนั้นทุกคนต้องกลับมาพิจารณาว่าตนเองมีความพร้อมเพียงพอหรือไม่	ในอนาคตประเทศสมาชิก

อาเซียนจะสามารถเดินทางและขยายธุรกิจได้อย่างอิสระมากข้ึน	แม้จะเป็นข้อดีแต่ก็ยังพบข้อท่ีน่าเป็นห่วง	คือ	การแข่งขันด้านแรงงานจะสูงข้ึน	ดังน้ัน

สถานศึกษาต้องเตรียมพัฒนาด้านวิชาการให้พร้อมก่อนการเปิดเสรีอาเซียน	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คนในประเทศ	ในขณะที่นักเรียนและนัก

ศึกษาต้องปรับตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน	ดังน้ันจะเห็นได้ว่าส่ิงสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ	คือ	การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จึงดำเนินการเตรียมรับการเปิดเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน	ตามนโยบายประเทศและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	โดย

มีการกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ	ซ่ึงในโอกาสน้ีจะนำเสนอในส่วนของประเทศสิงคโปร์	และไต้หวัน

	 ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสิงคโปร์	เพื่อสร้างความรู้	ความตระหนัก

และแนวทางในการเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนไทย	และคนสิงคโปร์	ในฐานะประเทศ

สมาชิกชุมชนอาเซียน	(ASEAN	countries)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต้องดำเนินการ

ท่ีสำคัญแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสองประการ	คือ	การให้ความรู้และความ

เข้าใจวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศทั้งในเรื่องที่คล้ายคลึงกันและเรื่องแตกต่างกัน	ทั้งนี้ก็

เพื่อเป็นความคิดพื้นฐานในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้ประสบความสำเร็จ	และประการ

ที่สองที่สำคัญเช่นกันคือ	การพัฒนาพฤติกรรมบุคลิกภาพและความสามารถในการพบปะ

พูดคุย	การนำเสนอความคิดเห็นเพ่ือหาข้อตกลงระหว่างกัน	ซ่ึงหากกล่าวเป็นภาษาวิชาการ

ก็คือ	การพัฒนาทักษะทางการทูตให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีของเรา
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อาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง

...	อ่านต่อฉบับหน้า

กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไต้หวัน
	 ไต้หวันเป็นประเทศที่มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว	ติดอันดับต้นๆ	ของทวีปเอเชีย

ความสำเร็จในการพัฒนาเช่นนี้	เป็นแรงกระตุ้นให้ไต้หวัน	หันมาเอาใจใส่กับเรื่องที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศนั่นคือเรื่อง	“การศึกษา”	โดยไต้หวันได้เริ่มมีการให้ทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าไปเรียนในระดับต่างๆ	ในไต้หวันหลายร้อยทุน	และมีโครงการ

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอีกหลายโครงการ	ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในไต้หวันได้ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์การเตรียมทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	และต้องฝึกฝนกันอย่างจริงจัง	เข้มขึ้นและต่อเนื่อง	เราจะทราบกันดีแล้ว

ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	สังคม	และวัฒนธรรมเหมือนสังคมตะวันตก	ประชาชนมีระเบียบวินัยสูง	ผู้ปกครองประเทศมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล	และซ่ือสัตย์	มีความพยายามในการสร้างศักยภาพของตนเพ่ือการแข่งขันตลอดเวลา	ซ่ึงต่างจากวัฒนธรรมและสังคมของไทยเราท่ีผ่อนคลาย

สบายๆ	ผู้เยาว์วัยมักรอให้ผู้อาวุโส	หรือผู้มีอำนาจสูงกว่าคอยบอกหรือชี้แนะสิ่งต่างๆ	เสมอ	ระเบียบวินัยก็หย่อนยาน	ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไร

เพราะนี่คือวัฒนธรรมของกลุ่มชน	เราก็ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอื่นได้เมื่อจำเป็น	และต้องการให้เปลี่ยนแปลง	เราไม่ควรจะลบล้าง

วัฒนธรรมไทยของเรา	ซึ่งมีผู้คนในโลกชื่นชอบอยู่มาก	แต่อยู่ที่เราจะต้องปรับตัวให้ดี	ทำตัวให้ถูก	มีความกล้าในการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทั้ง

ในชาติอาเซียนและในชุมชนอื่นๆ	ทั่วโลก	ซึ่งคนไทยก็ทำได้ดีอยู่แล้ว	แต่ว่าต้องมีอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ประเทศ	แนะนำให้ความรู้และดูแลเป็นพี่เลี้ยงจนมีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ต่อไป

	 1.	การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ	(ฝึกงาน)	ในด้านการบริการและ

เทคโนโลยี	ที่ประเทศไต้หวัน	โครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เริ่มดำเนินการใน

ปีการศึกษา	1/2554	น้ีแล้ว	โดยได้มีการทำ	MOU	ร่วมกับมหาวิทยาลัย	Chung	Chou	University

of	Science	and	Technology	ในไต้หวัน	โดยได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว	จำนวน	5	คน	ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการท่ีไต้หวัน	และทาง

มหาวิทยาลัย	Chung	Chou	University	of	Science	and	Technology	ได้ส่งนักศึกษาจำนวน	

3	 คน	 มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการโดยการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

ที่โรงแรม	อัสสรา	วิลล่า	หัวหิน	เช่นเดียวกัน

	 2.	ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน	เน้นไปที่ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงมีการจัดแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีอยู่บ่อยครั้ง	ดังนั้น	การที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	มีจุดเน้นทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน	จึงสามารถส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงผลงานหรือร่วมการแข่งขันได้เมื่อมีการจัดนิทรรศการหรือมีการจัด

แข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขึ้น

	 3.	การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนอบรมหลักสูตรระยะสั้น	ด้านภาษาและวัฒนธรรม

	 4.	การส่งนักศึกษา	/	อาจารย์	สอบชิงทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศ

ไต้หวัน

	 5.	จัดการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรูป

แบบการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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ขนมข้าวยาคู
 ช่วงนี้ได้ไปเดินเล่นที่ตลาดนัด หรือตลาดเช้าวันศุกร์หน้าเขาวังที่เมืองเพชรเป็นประจำ  

 ด้วยชอบในบรรยากาศของการซื้อขายในช่วงเช้าๆ ที่มีแม่ค้าแม่ขายจากท้องถิ่นต่างๆ นำสินค้าจากท้องไร่ท้องนาเรือกสวนของตัวเองมา

จำหน่าย มีแต่ความสดใสชื่นมื่นของผู้คนเมื่อได้พบปะเจอะเจอกัน และทำให้ได้ย้อนรำลึกถึง ตลาดเช้า ที่ได้เคยพบเห็นในวัยเยาว์

 และที่ตลาดนี้เองผู้เขียนก็ได้พบกับ ขนมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนำมาขาย เป็นขนมคลาสสิก ละเมียดละไม แม้ยามเรียกชื่อ และยามได้

มองเห็น ตลอดจน เมื่อยามได้และเล็มลิ้มรส

เรียกว่าถ้าจะเปรียบกับสาวงามสักคนนึงแล้ว สาวเจ้าคนนี้

เธอสวยทั้งรูป  และ ... อิอิ ... จูบก็หอมทีเดียวเจียว

ขนมที่ว่านี้มีชื่อว่าขนมข้าวยาคู   …

ดูซิ ชื่อขนมแสนจะน่ารักโรแมนติกซะไม่มีละ..!!

 ตอนได้ชิมรสเป็นครั้งแรกๆ ที่เมืองเพชรนี้ ก็จากเจ้าหน้าที่ในสำนักศิลปวัฒนธรรมนำมาให้ชิม บอกว่าป้าพา พรหมสี่หน้า มารดาของตน

เป็นผู้ทำมา 

โอ ... ช่างเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

และจะมีเฉพาะช่วง เฉพาะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  

ลองดูที่มาของขนมกันเอาเองก็แล้วกัน.....จะเล่าให้ฟัง

	 ยามเมื่อข้าวในนา	ออกรวงอ่อนและเริ่มตั้งท้อง	จะมีน้ำนมในเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดเต็มอิ่มอยู่ภายใต้เปลือกแบบบางสีเขียวอ่อนนั้น

	 ช่วงนั้นทุ่งไร่ปลายนาจะมีสีสันของความเขียวขจีที่ใกล้จะเป็นสีทอง	ข้าวแต่ละเมล็ดตึงเต่ง	ถ้าลองเด็ดมาขบเบาๆ	น้ำนมในเมล็ดข้าวจะกระจาย

ออก	หวานชุ่มลิ้นของเราทีเดียว	

	 ฤดูอย่างนี้แหละที่ชาวบ้านผู้ชาญฉลาดจะทำขนมขึ้นชนิดหนึ่งเรียก	“ข้าวยาคู”	มีสีเขียวอ่อนของเมล็ดข้าวแท้ๆเย็นตา		แถม	หอมหวานชื่นใจ		

เอากะทิสดเค็มปะแล่ม	ๆโรยหน้า	....		เท่านี้ก็ดื่มด่ำไปถึงนาข้าวระบัดใบ		ไกลไปจนถึง	ทุ่งรวงทอง	...	เพลงเก่าที่แว่วหวานมาเลยทีเดียวเจียว

 รับรองได้ว่า คนมีบุญเท่านั้นที่จะได้ลิ้มรสขนมข้าวยาคู อย่ากระนั้นเลย เรามาลองทำขนมข้าวยาคูกันดีไหม สูตรนี้ก็ให้นางสาวอำพัน  

พรหมสี่หน้า  ไปนำป้าพาคนเก่งมาบอกวิธีการทำให้นานมาแล้ว

... ไม่ยากเลยจริงๆ ...

 เครื่องปรุง

	 	 1.	ข้าวอ่อนที่มีน้ำนม		1	กิโลกรัม

	 	 2.	น้ำตาลทราย	4	ขีด

	 	 3.	แป้งมันนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความเหนียว

	 	 4.	กะทิคั้นสดผสมเกลือเล็กน้อย

 วิธีปรุง

	 นำข้าวอ่อนที่กำลังมีน้ำนม	ตำให้ละเอียด	แล้วเอาผ้าขาวบางกรอง	คั้นเอาแต่น้ำนมข้าวออกมา	ใส่น้ำตาลทราย	แป้งมัน	ตั้งไฟกวนให้เหนียวข้น		

เทลงในถาดแบนๆ	พอเย็นตักเป็นชิ้นๆ	ใส่ถ้วย	โรยด้วยกะทิสด	ซึ่งใส่เกลือเล็กน้อย

 น้ำที่คั้นหัวกะทินั้น ถ้าลอยด้วยดอกมะลิไว้ก่อน 1 คืน แล้วนำมาคั้น จะหอมหวานชื่นใจมากขึ้นไปอีก 

จนต้องขอรับประทานอีกหนึ่งถ้วย …

และตามมาหาผู้เขียนที่เมืองเพชรเลยทีเดียว ... ขอบอก….
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รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน	
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

บริษัท	ปตท.	สำรวจและผลิตปริโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	ประจำปี	2555	

	 บริษัท	ปตท.	สำรวจและผลิตปริโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	หรือ	ปตท.สผ.	ขอความร่วมมือจาก	สำนักงาน	ก.พ.	ให้ดำเนินการสอบ

แข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท	ปตท.	สำรวจและผลิตปริโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	ประจำปี	2555	(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)		ดังนี้

	 1.	รับสมัครสอบ	จำนวน	2	หน่วย	รวม	4	ทุน

	 2.	ข้อผูกพันในการรับทุน

	 	 2.1	 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท	ปตท.	สำรวจและผลิตปริโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	เป็นระยะเวลาไม่น้อย

	 	 	 กว่า	2	เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

	 	 2.2	 กรณีท่ีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาท่ีได้ทำไว้กับ	บริษัท	ปตท.	สำรวจและผลิตปริโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)

	 	 	 นอกจากจะชดใช้เงินทุนท่ีได้จ่ายไปแล้วท้ังส้ิน	ยังจะต้องชดใช้เงินอีก	2	เท่า	ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย

	 3.	ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 3.1	 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	36	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.2551	

	 	 	 ยกเว้น	ในกรณีเรื่องอายุตาม	ก.	คุณสมบัติทั่วไป	(2)	ของมาตรา	36	นี้	ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า	18	ปีได้

	 	 3.2	 มีอายุไม่เกิน	20	ปี	นับถึงวันที่	27	กันยายน	2554

	 	 3.3	 กำลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย	ประจำปีการศึกษา	2554	ตามหลักสูตรการศึกษา

	 	 	 ข้ันพ้ืนฐาน	พ.ศ.2544	ของกระทรวงศึกษาธิการ	หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ	รับรองว่าเทียบเท่า	โดยได้คะแนน

	 	 	 เฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า	3.50	(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน

	 	 	 ให้	A=4,	B=3,	C=2,	D=1,	E	หรือ	F=0)

	 	 3.4	 ผู้สมัครสอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้จะต้องมีหนังสือรับรอง

	 	 	 ผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนท่ีกำหนดไว้	หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรอง

	 	 	 ผลการเรียนมาแสดง	จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้

	 	 3.5	 มีศีลธรรม	วัฒนธรรม	และความประพฤติดี

	 	 3.6	 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

	 	 3.7	 ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้าม	ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

	 4.	การรับสมัครสอบ

	 	 4.1	 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ	ดูรายละเอียดได้ที่

	 	 	 ศูนย์สรรหาและเลือกสรร	สำนักงาน	ก.พ.	ถนนติวานนท์	ซอย	4	ตำบลตลาดขวัญ	อำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี

	 	 	 ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร	สำนักงาน	ก.พ.	ถนนพิษณุโลก	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 และทางอินเทอร์เน็ต	พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ใน	เว็บไซต์ของสำนักงาน	ก.พ.	ที่	http://

www.ocsc.go.th,	http://scholar2.ocsc.go.th	และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่	http://stscholar.nstda.or.th
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	 สวัสดีครับ	ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ	หลายๆ	หน่วยงานก็กำลังเตรียมวางแผนจัดทำงบประมาณของปีถัดไป	พร้อมกับเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ	ซ่ึงก็รู้กันอยู่นะครับเร่ืองการเงินน้ันจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในส้ินเดือนกันยายนน้ี	ก็ขอเอาใจช่วยกองนโยบายและแผนท่ีเป็นแรงขับเคล่ือน
ในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานต่างๆ	คุณลุง	QA	ก็ขอให้งบประมาณท่ีจัดสรรน้ันตรงตามพันธกิจหลักของสถาบัน	เพ่ือให้การดำเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับ	และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง	เหมาะสม	ก่อนจะมีการวิเคราะห์วางแผนการจัดสรรงบ
ประมาณนั้น	คุณลุง	QA	คิดว่า	คณะ/สำนัก/สถาบัน	ควรนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement		Plan)	
	 คุณลุง	QA	ขอนำเสนอความแตกต่างของแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจำปี		มาสรุปคร่าวๆ	ดังนี้

	 	พอเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับ	อีกอย่างหนึ่งที่เกือบลืม	ในกระบวนการพัฒนาแผนของมหาวิทยาลัย		ควรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์
ประกอบที่		1	ตัวบ่งชี้		1.1	ของ	สกอ.นะครับ
	 ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษาก็ไม่ใช่จะสิ้นสุด	หน่วยงานกำลังกรอกข้อมูลในระบบ	CHE	QA	ONLINE	ซึ่งในปีนี้	สกอ.	ก.พ.ร.	สมศ.
จะใช้ข้อมูลในระบบดังกล่าวเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	และต้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน	2554	นี้	นะครับ	......	และขอ
เสนอการเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)		มาฝาก...ดังนี้

แผนกลยุทธ์

					แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไปมักใช้เวลา	5	ปี	เป็นแผน
ท่ีกำหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน	แผนกลยุทธ์	ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	วัตถุประสงค์	ผลการวิเคราะห์	จุดแข็ง
จุดอ่อน	โอกาสและภัยคุกคาม	กลยุทธ์ต่างๆ	ของสถาบันควรครอบ
คลุมทุกภารกิจของสถาบัน	มีการกำหนดตัวบ่งช้ีความสำเร็จของแต่ละ
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์	โดยสถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนิน
งานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี

					แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน	1	ปี	เป็น
แผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ	เพ่ือให้เกิดการดำเนินงาน
จริงตามกลยุทธ์	ประกอบด้วย	โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	ท่ีจะต้อง
ดำเนินการในปีน้ันๆ	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์	ตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม	ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่า
น้ัน	รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ	งบประมาณ
ในการดำเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนิน
โครงการที่ชัดเจน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

การประกันคุณภาพการศึกษา
กับแผนปฏิบัติราชการ

โดย	คุณลุง	QA

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ

23 ตัวบ่งช้ี

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร

14.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า

16.1	ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2	ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
17.	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

14.	การพัฒนาคณาจารย์12.	ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา	และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี 6 ด้าน

20 ตัวบ่งช้ี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)
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เอกสารอ้างอิง	:	 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
	 	 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม		ระดับอุดมศึกษา
	 	 คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	2554

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชา
การแก่สังคม

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ

10.	ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ
14.	ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

8.	ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้
บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย

11.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษา

6.1	ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต

6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

2.	คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี	โท	และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

10.	การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
11.	การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

5.	งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
6.	งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์
7.	ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ

12.	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
สภาสถาบัน
13.	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน

1.	บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน	1	ปี
3.	ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
4.	ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

9.	ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
18.	ผลการช้ีนำและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆ	ของสถาบัน

15.	ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด

6	ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง

3.	จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้
รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4.2.1	ร้อยละของงานวิจัย	หรืองานสร้างสรรค์
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่		ในระดับชาติ	หรือะดับนานา
ชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ
4.2.2	ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ
อาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

9.1	ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาตามหน้าท่ีและบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย
9.2	ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

4.1.1	ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา	1	ปี
4.1.2	ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก
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ชื่อเรื่อง	:	ทำตลาดบน...	Facebook	ฉบับประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น	
ผู้แต่ง	:		อรภัค	สุวรรณภักดี
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ดรีม	แอนด์	แพชชั่น
ปีที่พิมพ์	:	2553
เลขเรียกหนังสือ	:	658.872	อ337ท		หนังสือทั่วไป	ชั้น	4
	 หนังสือเล่มน้ี	เป็นหนังสือ	Facebook	ท่ีจัดทำข้ึนมาเพ่ือเน้นตัวแอพพลิเคช่ัน	สำหรับใช้งานจริง

โดยหลักๆ	ต้องการเน้น	Facebook	แอพพลิเคช่ันด้านการตลาดต่างๆ	ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้	จะว่า

ไปแล้ว	Facebook	ไม่ใช่เพียงเป็นแค่เครือข่ายสังคมที่คนเข้ามาเล่นเกมส์	หรือพูดคุยแบบ	hi5	แต่ว่า

Facebook	 จริงๆ	 ทำได้มากกว่านั้นมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอพพลิเคชั่นในด้านงานประชาสัมพันธ์	

ผ่าน	Slideshare.net	และ	Google	doc	เป็นต้น	

ชื่อเรื่อง	:	อัจฉริยะเลขคณิต	
ผู้แต่ง	:		คาเปลลา

ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	บิสคิต

ปีที่พิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	153.42	ค350อ		หนังสือทั่วไป	ชั้น	3

 “อัจฉริยะเลขคณิต”	ได้รวบรวมสุดยอดกิจกรรมสนุกสนานด้านตัวเลขที่จะช่วยกระตุ้นพลัง
สมอง	ขยับขยายและเพิ่มพลังพัฒนาตรรกะด้านการคิดคำนวณและการคิดเป็นเหตุเป็นผลและทำให้
คุณกลายเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านตัวเลขได้อย่างไม่รู้ตัว	อัจฉริยะเลขคณิตจะทำให้คุณฝึกคิดแบบเป็น
ธรรม	ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล	ส่งเสริมทักษะด้านการคำนวณ	เหมาะกับเด็ก	ส่งเสริมอัจฉริยะภาพด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์	เหมาะกับผู้ใหญ่ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

ชื่อเรื่อง	:	100	วิธีรู้ทันโรคตับ	
ผู้แต่ง	:		หวัง	เจียฉี
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	อินสปายร์
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	616.36	ห357ร		หนังสือทั่วไป	ชั้น	4
	 หนังสือ	100	วิธี	รู้ทันโรคตับ	เล่มนี้	ตั้งใจให้ประชาชนคนไทยได้รู้จักสุขภาพของตัวเองเพิ่ม
มากขึ้น	โดยเฉพาะสุขภาพของอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมนุษย์	นั่นก็คือ	“ตับ”	โดยผสมผสาน
ความรู้องค์รวมทางการแพทย์แผนจีน	องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน	ความรู้ทางด้านโภชนบำบัด
และการทำกายบริหารเข้าไว้ด้วยกัน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานสำหรับสังเกตหรือหาสัญญาณเบ้ืองต้น
ที่บ่งบอกความผิดปกติของตับ	รู้จักโรคตับชนิดต่างๆ	และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทั้งแบบแผนจีนและ
แผนปัจจุบัน	 เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตับของประชาชนคนไทย	 ส่งเสริมต่อการเรียนรู้	 ป้องกัน	
และรักษา	ให้แก่คนในสังคมอย่างกว้างขวาง	และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีกับร่างกายของตนเอง

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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โดย  คน...เบื้องหลัง

“Some dream of worthy accomplishments, 
while others stay awake and do them.”
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู 

ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

 Greet you, the reader. To the region. แหม ทักทายแบบไฮโซ จะถูกหรือผิดป่าวไม่รู้ ถ้าหากผิดพลาดไปต้องขออภัยปราชญ์ภาษาอังกฤษ
ทุกท่าน เจ๊าะแจ๊ะแค่อยากฝึกทักทายเป็นภาษาสากล เพื่อต้อนรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เตรียมพล เตรียมพร้อมไว้ก่อน เดี๋ยวอาจจะพลาด 
ตามข่าวสารบ้านเมืองไม่ทัน .... มาเริ่มข่าวแรกกันเลย
 ทีมงานทางหลวงเขาฝากมาเขย่าวงการของผู้พิทกัษ์สันติราษฎร์ แห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีวิง่พรวดพลาด ไม่มีป่ีไม่มีขลุ่ย เข้าไปจบักลุ่มเยาวชน
ท่ีน่ังคุยกันอยู่ ในบรเิวณร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลฟเว่น ในป้ัม ปตท. มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีอ้างว่า มีคนร้องเรยีนมาว่ามีกลุ่มวัยรุน่น่ังม่ัวสุมกัน สงสัยจะมา
ผดิกลุ่ม แต่น่าจะมีมารยาทถามไถ่กันสักนิด หากน่ังม่ัวสุมกันจรงิๆ รถยนต์ของผู้พิทกัษ์สันติราษฎร์เข้ามา คงจะไม่น่ังรอให้มาจบัหรอก คงต้องวิง่หนีกันสุดฤทธ์ิ
แล้วหล่ะ รู้ถึงไหนอายถึงนั่น แต่ยังพอให้อภัยได้ เพราะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่านหนึ่งหน้าตาดี แต่.... (คิดเอาเอง) คดี ใหญ่ๆ ไม่ทำ แต่เรื่องแบบน้ี ไว 
ปราดเปรียว กระฉับกระเฉง เฮ้อ... (พูดแล้วเหนื่อยแทน) ไปนั่งเลี้ยงนกอยู่หลังป้อมดีกว่า.... รีบเปลี่ยนข่าวกันเถอะเดี๋ยวจะโดนจับไม่รู้ตัว เจ๊าะแจ๊ะเม้าท์มากไปนิด 
แต่เอาความจริงมาตีแผ่ คงไม่เป็นไรมั๊ง  

 อีก 1 ข่าวสุดฮิต ส่งมาจากทีมงานคนเดินดิน กับข่าวโครงการ PBRU ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการนำของนายณรงค์ กล่ำทอง
นายกองค์การบรหิารนักศึกษา ท่ีนำพาบรรดา รองนายกฯ ผู้ชว่ยนายกฯ รองประธานสภาเอ๋ และทีมงานอีกหลายภาคสว่น ชว่ยกันออกรบับรจิาคเงินในหลายเขต
พ้ืนท่ีอำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ ถึงฝนจะตกอย่างไร ก็ไม่สามารถท่ีจะทำให้ทีมงานของนายกฯ ล้มเลิกการรบับรจิาคจากผู้มีน้ำใจลงไปได้ เห็นนักศึกษา
ทำแบบน้ี อาจารย์ผู้สอนคงดี ใจ ที่สอนลูกศิษย์แล้วเป็นคนดี แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จ ักหน้าที่ว่า การเป็นผู้ ให้ควรจะทำอย่างไร ประกอบกับจรรยาบรรณ
ในตัวมีมากน้อยแค่ไหน วะวะวะเว้า... เลยเถิด กลับมาเช็คยอดกับผู้ท่ีมีจติใจเมตตา จติใจด ีท่ีนายกฯ นำทีมออกรบับรจิาคก่อนประมาณ 3 วัน ก่อนวันเริม่โครงการ 
ต้ังแต่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ยอดบรจิาค ณ วันท่ี 25 กันยายน 2554 ได้ประมาณ 40,000 กว่าบาท แล้วเจ๊าะแจ๊ะจะนำยอดทัง้หมดมาบอกกล่าว
อีกครั้งในฉบับหน้า ท่านนายกองค์การบริหารนักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมกันบริจาค มา ณ โอกาสน้ี รับประกันเงินถึงผู้ประสบภัยทุกบาททุกสตางค์ ... 
 ผา่นพ้นไปแล้วสำหรบังาน “เพชร ... มณีเทียน” หรอืงานเกษียนอายุราชการของคณาจารย์และพนักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในปีน้ีจดังานกัน
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554  ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ภายในงานมีการแสดงจากคณาจารย์  นักศึกษา  มีทั้งวงดนตรีไทยและสากล  
ส่วนบรรยากาศของงานก็เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นที่ทุกคนสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันจัดงานน้ีอย่างเต็มที่  
 ส่วนอีกงานเป็นการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย กรณี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี  
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานกันเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 มีสมาชิกเครือข่ายบิสคลับ ทั้ง 7 คลัสเตอร์  มาร่วมกันจัด
กิจกรรมออกบูช ช็อป โชว์ ชิม กันอย่างหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว มีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา อาหาร ขนม การท่องเที่ยว นับว่าผู้ร่วมงานได้ทั้งชมและ
ชิมกันจนครบทุกรสชาติ ช่วงบ่ายเป็นการสัมมนา กล่าวต้อนรับโดย คุณเปรมนีย์ ทรัพย์โชคชัย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดงานโดย 
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงานโดย นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 เอาเป็นว่าข่าวข้น ค้นข่าวเข้ม ทีมงานเจ๊าะแจ๊ะ จะนำมาเขย่าแบบคันๆ กันต่อในฉบับหน้า...
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ย้อนรอยหัวหินที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
	 ช่วงนี้ไปเที่ยวจังหวัดไหน	ท่านผู้อ่านก็จะมักได้พบเห็นตลาดน้ำโบราณ	ทั้งที่เป็น

ของด้ังเดิมและเกิดข้ึนใหม่	ต้องยอมรับค่ะว่า	กระแสการท่องเท่ียวตลาดน้ำและย้อนรอยอดีต

ยังคงแรงไม่มีตก	เพราะฉะนั้น	เมืองตากอากาศสุดฮอต	อย่างอำเภอหัวหิน	มีหรือที่จะขาด

สถานท่ีแนวน้ีไปได้	ท่ีเท่ียวแนว	Retro	อย่างเพลินวานก็มีแล้ว	ทะเลสวย	ร้านเก๋	ฮิป	ก็มีแล้ว

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม	จึงได้เปิดตัวขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อนานมานี้เองค่ะ	เพื่อ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักท่องเที่ยวอย่างเรา	ได้มีโอกาสมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งความ

คลาสสิคของความเป็นเมืองหัวหินได้มากยิ่งขึ้น

 ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม	ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทับใต้		88/8	ม.13	ถ.หนองหอยทับใต้	

ต.ทับใต้	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	ที่แห่งนี้จะเน้นจุดขายทางธรรมชาติ	มีกลุ่มเรือพายมี

สินค้าของกินทุกชนิดประเภทใส่เรือพายไปมาในสระขนาดใหญ่	 เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสหาซื้อ

สิ่งของได้กินเล่นกัน	 เปรียบเสมือนว่าได้เข้ามาจุดนี้แล้วได้ย้อนอดีตไปดูตามบ้านเรือน	 ที่อยู่	

ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	แบบโบราณเก่าแก่ของประเทศไทย	โดยตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

ต่อไปจะเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวให้แก่เมืองหัวหินได้เป็นอย่างดี

	 รูปแบบสถาปัตกรรมภายใน	ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม	ยังคง		concept	ความ

เป็นเมืองหัวหินได้อย่างดีเยี่ยม	โดยการนำสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองหัวหินที่มีชื่อเสียง

อย่างเช่น	ป้ายชื่อตลาดน้ำใหญ่โตเป็นป้ายที่สร้างให้รูปแบบเหมือนกับป้ายชื่อ	ซอยหัวหิน

ที่เป็นเอกลักษณ์	ขบวนรถไฟและสถานีรถไฟหัวหิน	หรืออาคารร้านค้าต่างๆ	เป็นต้น	มีป้าย

พร้อมชื่ออันไพเราะในการแบ่งโซนพื้นที่ต่าง	ๆ	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม	ต้ังอยู่บนเน้ือท่ีกว่า	100	ไร่		มีร้านค้าภายในตลาดน้ำ

ท้ังหมด	193	ร้าน	และเรือขายสินค้า	40	ลำ	โอบล้อมไปด้วยขุนเขา	และติดแหล่งน้ำธรรมชาติ

“ลำห้วยสามพันนาม”	รูปแบบการตกแต่งร้านค้า	มีการตกแต่งแบบเก๋ไก๋	มีมุมให้นักท่อง

เที่ยวได้ถ่ายภาพหลายมุมเป็นที่ถูกใจสำหรับคนชอบถ่ายภาพ	มีสินค้าให้เราได้เลือกซื้อเลือก

ชมมากมาย	มีร้านอาหารขายอาหารพ้ืนบ้าน	มีท่ีน่ังรับประทานเป็นสัดส่วน	นอกจากเราจะได้

เที่ยวชมตลาดน้ำ	ซื้อของต่างๆ	แล้ว	ที่นี่ยังมีการแสดงสดกลางน้ำ	ของศิลปินจากศิลปากร

มาแสดงให้เราชมฟรีๆ	พร้อมเรียกเสียงหัวเราะไปด้วย	ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนเรื่องที่จะ

แสดงตลอด	ช่วงที่เราไป	เป็นเรื่องพระอภัยมณี	สนุก	ฮาดีเหมือนกัน	สำหรับการแสดงสด

แบบนี้มีให้ชมทุกวัน	เริ่มตั้งแต่เวลา	10.00	–	23.00	น.	มีที่จอดรถกว้างขวางจอดฟรี	ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		เว็บไซต์	http://huahinsamphannamfloatingmarket.com
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กิจกรรมสร้างความตระหนักในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่แก่นักศึกษาชมรม	UBIs	Club

โดยการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ	

ในงานประกวด		STAR	OF	PBRU	2011	

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ

ส่งเสริม	สนับสนุน	นักศึกษาสังกัดชมรม	UBIs	Club	และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี

ให้มีความรู้	ความเข้าใจ	ในแนวทางการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่นักศึกษา	เพื่อให้เกิดความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ	กลไกในการดำเนินงานประการหนึ่ง	

คือ	การส่งเสริมสนับสนุน	ให้ชมรม	UBIs	Club	ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางธุรกิจแก่

สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	องค์การนักศึกษา	สังกัดกองพัฒนานักศึกษา	ได้จัด

กิจกรรมประกวด	STAR	OF	PBRU	2011	ขึ้นเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2554	เพื่อเป็นเวทีแสดงออก

ด้านความรู้	ความสามารถของนักศึกษาใหม่	และส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน	คือ	การออกร้าน

จำหน่ายสินค้าของชมรมต่างๆ	ซึ่งชมรม	UBIs	Club	ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยการนำสินค้า	6	อย่าง

ได้แก่	ไส้กรอกอีสาน	ไก่ป๊อป	มาม่าคัพ		ไอศกรีมหลอด	ขนมขบเคี้ยว	และวุ้น		ร่วมออกร้าน

จำหน่ายครั้งนี้

	 กิจกรรมดังกล่าว	สามารถสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจแก่สมาชิกชมรม	ได้อย่างกว้าง

ขวาง	ทั้งในด้าน	การวางแผนงานทางธุรกิจ	การจัดซื้อ	การผลิต	การบรรจุภัณฑ์	การจำหน่าย	

การบริการ	และการบัญชี	เป็นต้น	โดยครั้งนี้	คณะกรรมการบริหารชมรม	UBIs	Club	ที่นำโดย	

นายชนินทร์	ทับเปลี่ยน	ประธานชมรม	พร้อมด้วยสมาชิกกว่า	50	คน	ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม		

สร้างประสบการณ์ทางธุรกิจ	ความรู้	ความสามัคคี	ภายในชมรมข้ึนทำให้สมาชิกเล็งเห็นถึงประโยชน์

จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้		ในโอกาสต่อไปหากมีผู้สนใจรูปแบบกิจกรรมเช่นนี้		สามารถติดต่อ

เข้าร่วมได้ที่	 สำนักงานชมรม	 UBIs	 Club	 อาคารวิทยาภิรมย์	 ชั้น	 M	 หมายเลขโทรศัพท์	 032-

493300	ต่อ	1386



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

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี


