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ปรัชญา
“คุณธรรมนำาความรู้	คำ้าชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1.	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำาความรู้
	 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้	โดยเน้น
	 พัฒนาด้านวิชาชีพครู	การท่องเที่ยว
	 อาหาร	และเทคโนโลยี
3.	 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
	 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
	 พระราชดำาริ	ส่งเสริมทำานุบำารุง
	 ศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปัญญา
	 ท้องถิ่น
4.	 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ
C   O   N   T   E   N   T

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี 
คณะท่ีปรึกษา : ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม  รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดี
บรรณาธิการประจำาฉบับ : ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
บรรณาธิการ : รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำา  ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น  ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉำ่า
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  ผศ.อรพินทร์ เชียงปิ๋ว  อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์  นางอัญธิกา ถาวรเวช
นายเสรี ถาวรเวช  ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำานัก/สถาบัน
ออกแบบและพิมพ์ที่ : เพชรบุรีออฟเซ็ท 39 ถ.รอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-413192, 081-9815929 www.phetchaburioffset.com

ดอนขังใหญ่ย้อนหลัง
http://www.pbru.ac.th

http://www.news.pbru.ac.th
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

aunthika_pr@hotmail.com
99.05radio@gmail.com



3

	 สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		จัดโครงก�รพัฒน�

ม�ตรฐ�นวิช�ชีพอ�จ�รย์อุดมศึกษ�	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	“หลักสูตรที่ 2 ศาสตร์แห่งการวิจัย

และนวัตกรรมการศึกษา”	ระหว่�งวันท่ี	31	ตุล�คม	–	2	พฤศจิก�ยน	2555	ณ	ห้องประชุมวิทย�ภิรมย์	3

อ�ค�รวิทย�ภิรมย์	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ผศ.ดร.วีระชัย	คอนจอหอ	กล่�วร�ยง�น		“เรียน

ท่�นอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	 ในน�มคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นจัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติ

ก�ร		โครงก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นวิช�ชีพอ�จ�รย์อุดมศึกษ�		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		“หลักสูตรที่ 

2  ศาสตร์แห่งการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา”		มีวัตถุประสงค์		ดังนี้

	 1.	เพ่ือให้อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีรุ่นใหม่ท่ีมีอ�ยุไม่เกิน	6	ปี	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

และทักษะในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	อย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดผลในก�รพัฒน�คุณภ�พบัณฑิต

	 2.	เพื่อให้อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีรุ่นใหม่		มีเจตคติที่ดีต่ออ�ชีพอ�จ�รย์ในระดับ

อุดมศึกษ�และเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญ�ณแห่งคว�มเป็นครู		มีคว�มพร้อมที่จะพัฒน�ง�นในหน้�ที่		และ

เส้นท�งคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กล่ินงาม	อธิก�รบดีเป็นประธ�นเปิดโครงก�ร	กล่�วว่�	“พันธกิจ

ของมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มชัดเจน	นอกเหนือจ�กก�รสอน	ก�รอบรมให้ลูกศิษย์ได้เป็นคนดี	นั่นคือเรื่อง

ของก�รแสวงห�คว�มรู้ใหม่	สร้�งนวัตกรรมใหม่	ก�รพบกันของนักวิช�ก�ร	ทั้งหล�ยในอน�คตนั้น	คง

ต้องถ�มว่�	ท่�นกำ�ลังทำ�วิจัยเรื่องอะไร	ตลอดชีวิตของท่�นที่เป็นผู้ให้คว�มรู้	ท่�นได้สร้�งหรือได้ค้นพบ

นวัตกรรมใหม่	ๆ	ใดบ้�ง

	 มห�วิทย�ลัยมีคว�มมุ่งมั่น	 ที่จะทำ�ให้บุคล�กรมีคว�มแข็งแกร่ง	 โดยเริ่มตั้งแต่ก�รจัดอบรม

ให้แก่ส�ยสนับสนุน	แล้วคัดเลือกม�เป็นระยะ	ๆ	โดยจะคัดเลือกจ�กคนกลุ่มนี้	จำ�นวน	20	คน	เพื่อให้

ทำ�ง�นรองรับก�รเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอน�คตของสำ�นักง�นต่�ง	 ๆ	ที่มีอยู่และคนกลุ่มนี้ก็เป็น	 P	

ตัวหนึ่ง	ถ้�ภ�ษ�ของเข�แข็งแกร่งก็จะส่งให้เข�ไปศึกษ�ดูง�นในกลุ่มอ�เซียน

	 ส�ยที่สองก็คือ	 ส�ยบุคคลที่สนใจก�รเป็นผู้บริห�ร	 ได้แก่	 ประธ�นโปรแกรม	 รองคณบดี	 ซึ่ง

ผ่�นหลักสูตรทั้งในประเทศและต่�งประเทศม�จนครบถ้วน	 คัดไว้ส่วนหนึ่ง	 บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นบุคคล

หลักที่รองรับก�รเปลี่ยนแปลง		ในก�รจัดก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยได้

	 ที่ผ่�นม�มห�วิทย�ลัยจัดก�รประชุมสัมมน�ต้นแบบของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�		โดยคว�มร่วมมือ

ของ	3	ฝ่�ย	คือ	ฝ่�ยนักศึกษ�	คณ�จ�รย์และผู้บริห�ร	ที่ยังข�ดคือเครือข่�ยผู้ปกครอง	ก�รจัดสัมมน�

เพ่ือให้บุคคลเหล่�น้ีเป็นต้นแบบในก�รเป็นท่ีปรึกษ�ให้แก่นักศึกษ�ได้	ส่ิงท่ีเร�ทำ�ม�ท้ังหมดน้ี	เป้�หม�ย

ของเร�ก็คือ		คุณภาพของนักศึกษา		ของเด็กและเย�วชนที่จะอยู่ท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ		
การพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา

ผศ.ดร.วีระชัย		คอนจอหอ

ผศ.ดร.เสนาะ		กลิ่นงาม

รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย		วงศ์ใหญ่
และ	ดร.มารุต		พัฒผล
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กล่ินงาม	รองอธิก�รบดี	กล่�วว่�	“วันน้ีเร�มีเพ่ือนอยู่สองกลุ่ม	กลุ่มหน่ึงเป็นเพ่ือนแกนกล�งหรือแกนนำ�

ที่จะเข้�อบรมหลักสูตรที่สองหลังจ�กผ่�นหลักสูตรที่หนึ่งม�แล้วเพื่อเข้�หลักสูตรที่ส�ม	ในอน�คตข้�งหน้�	เป้�หม�ยต้องก�รให้มีอ�จ�รย์ที่เป็น

ต้นแบบนำ�ร่องก�รเรียนก�รสอนไปสู่อน�คต	ภ�ยใต้ก�รแข่งขันเวทีอุดมศึกษ�ของช�ติ	ของอ�เซียนและสู่โลกข้�งหน้�	กิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่ให้

คว�มรู้	แต่สิ่งสำ�คัญเป้�หม�ยคือก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติในอน�คตของท่�น

	 เจตน�รมณ์ของคำ�ว่�ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	 วิช�ชีพกับอ�ชีพมีคว�มหม�ยที่แตกต่�งกัน	 อ�ชีพคือ	 สิ่งที่เร�ไปทำ�แล้วห�เงินม�เลี้ยงชีพ	 แต่

วิช�ชีพเป็นศ�สตร์และศิลปะขั้นสูงเฉพ�ะที่กลุ่มอื่น	ๆ	เข้�ม�ได้ย�ก	มีคว�มเป็นวิช�ชีพของตนเอง	วันนี้ทุกท่�นพร้อมกันม�อยู่ในวิช�ชีพ	ไม่ใช่ม�

แค่อ�ชีพครู	 สิ่งที่ต้องก�รจะฝ�กแก่ทุกท่�นคือ	 ในปัจจุบันมีอ�จ�รย์ชำ�น�ญก�รด้�นก�รสอนครุศ�สตร์มีน้อยลง	 มห�วิทย�ลัยเปิดหลักสูตรคณะ

อื่น	ๆ	เพิ่มม�กขึ้น		คณะวิทย�ศ�สตร์แตกแขนงออกเป็น	4	คณะ		ในอน�คตข้�งหน้�คือคณะพย�บ�ลศ�สตร์	นั่นคือวิช�ชีพเช่นเดียวกัน	ในอีก	

5	–	10	ข้�งปีข้�งหน้�โครงสร้�งประช�กรวัยชร�จะมีจำ�นวนม�ก	และภูมิภ�คแถบนี้ก็เป็นที่พักผ่อนและพึ่งพิงของวัยชร�ทั้งของคนพื้นที่และคน

ต่�งช�ติ	พย�บ�ลเป็นหลักสูตรที่มีคว�มต้องก�รปีละสองหมื่นคน	นี่คือประเด็นที่ต้องก�รจะฝ�กแก่ทุกท่�นในอ�ชีพของครู

	 ขอให้อ�จ�รย์ทุกท่�นมีคว�มตั้งใจ	 มุ่งมั่น	 สู่ม�ตรฐ�นวิช�ชีพอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	 ภ�ยใต้กรอบของม�ตรฐ�นอ�จ�รย์

ของอุดมศึกษ�ไทย	ม�ตรฐ�นนักศึกษ�	และขอให้ทุกท่�นมีคว�มสุขกับวิช�ชีพที่ท่�นมุ่งหวังม�เป็นครู	ขอขอบคุณท่�นวิทย�กรและทุกท่�นที่ร่วม

กิจกรรมม�ตรฐ�นวิช�ชีพครู		สวัสดีครับ”

	 หลังจ�กพิธีเปิด	 ช่วงเช้�	 เป็นก�รอบรมเรื่องก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งสมรรถนะต�มม�ตรฐ�นคุณวุฒิอุดมศึกษ�	

(TQF)	วิทย�กรโดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิชัย	วงศ์ใหญ่	และ	ดร.ม�รุต	พัฒผล

	 ช่วงบ่�ย	 เรื่องจิตวิทย�ก�รเรียนรู้/ก�รให้คำ�ปรึกษ�ระดับอุดมศึกษ�	 เรื่องก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ผสมผส�นคุณธรรมและสมรรถนะต�ม	

TQF	โดย		รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิชัย	วงศ์ใหญ่		และ	ดร.ม�รุต		พัฒผล

	 วันที่	 1	พฤศจิก�ยน	2555	มีก�รอบรมเรื่องก�รสร้�งเครื่องมือวัดผลและประเมินผลต�มม�ตรฐ�นคุณวุฒิอุดมศึกษ�	 (TQF)	 โดย	รอง

ศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิชัย	วงศ์ใหญ่		และ	ดร.ม�รุต	พัฒผล		

	 วันที่	2	พฤศจิก�ยน	2555	เรื่องก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	ก�รบูรณ�ก�รก�รวิจัย	

ก�รบริก�รวิช�ก�ร	ก�รเรียนก�รสอน	และก�รวิจัยแบบผสมผส�น	โดย	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.องอ�จ	นัยพัฒน์	
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	 ดร.สุม�ลี	พงศ์ติยะไพบูลย์	รองคณบดีคณะครุศ�สตร์

พร้อมด้วยคณะดำ�เนินง�นของโทรทัศน์ครูศูนย์มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพชรบุรี	 ประกอบด้วย	 อ�จ�รย์ณฐกร	 ดวงพระเกษ		

อ�จ�รย์รด�	อำ�่ประเสริฐ	น�ยเกรียงไกร	จริยะปัญญ�	จ�กคณะ

ครุศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	รองช�ญวิทย์	จันทรสุพิศ

รอง	ผอ.	สพม.	10	ศน.สุเทพ	โตสุวรรณ	สพม.10	และ	น�ยตรีรัตน์

สุขะสุคนธ์	 ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	 จังหวัดเพชรบุรี	 เข้�

ร่วม	“การเสวนา  Share and Learn Session : Lessons 

Learned บทเรียนจากการทำางานของพลังสามประสาน

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล” 

ณ	 ห้อง	 sapphire	 101-102	 เมืองทองธ�นี	 เมื่อวันที่	 11	

ตุล�คม	ที่ผ่�นม�		

โดยมีประเด็นในก�รเสวน�		6	ประเด็น	ดังนี้	

 1) เป้าหมายร่วมกัน / โครงการท่ีดำาเนินการร่วมกัน

  เป้าหมายร่วมกัน 

	 1.1)	ยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ไทย	

	 1.2)	ประช�สัมพันธ์โครงก�รโทรทัศน์ครูแก่กลุ่ม

เป้�หม�ย	

	 1.3)	ก�รนำ�ไปใช้ในหน่วยง�น	และสถ�นศึกษ�		

	 โดยนำ�สื่อโทรทัศน์ครู	 8	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 +	

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ไปให้ประโยชน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนให้สูงขึ้น	

 โครงการที่ดำาเนินการร่วมกัน 

	 1.4)	ร่วมประชุมเพื ่อว�งแนวท�งในก�รดำ�เนิน

โครงก�รอย่�งต่อเนื่อง	

	 1.5)	โครงก�รบรรย�ยให้คว�มรู้แก่บุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ�	(สพม.10)	

	 1.6)	ร่วมกันดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก�รสร้�งสม�ชิก

จ�กกลุ่มเป้�หม�ยในจังหวัดเพชรบุรี	

 2) กลยุทธ์

	 วิธีในก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน	(เน้นกลยุทธ์/	วิธีดำ�เนินก�ร

ทั้งของแต่ละส่วน	และของกลุ่มส�มพลังโดยภ�พรวม)	

	 2.1)	ก�รสร้�งคว�มตระหนัก	และเล็งเห็นประโยชน์ของ

โทรทัศน์ครู	 แก่ผู้บริห�ร	 ครู	 อ�จ�รย์	 นักศึกษ�	 และบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�	

	 2.2)	 คว�มร่วมมือของผู้บริห�รในก�รให้นโยบ�ยเพื่อนำ�

โทรทัศน์ครูเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รยกระดับก�รศึกษ�ในแต่ละ

หน่วยง�น	มีผลเป็นอย่�งม�กในก�รดำ�เนินโครงก�รโทรทัศน์ครูให้

เกิดคว�มสำ�เร็จขึ้นได้	

	 2.3)	ใช้	Social	Network	อ�ทิ	Facebook	เข้�ม�เป็น

ส่วนหนึ่งในก�รดำ�เนินโครงก�ร	ดึงดูดคว�มสนใจและเป็นช่องท�ง

ในก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งศูนย์กับสม�ชิก	

เสวนาการดำาเนินงานของโทรทัศน์
ครูศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ในงาน	EDUCA	2012
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 3) ผลความสำาเร็จร่วมกัน 

	 3.1)	จำ�นวนสม�ชิก	

	 3.2)	เทคนิคก�รสอน	

	 3.3)	ระดับคุณภ�พก�รศึกษ�	

	 3.4)	เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อผู้สอน	

 4) ปัญหา อุปสรรค ข้อจำากัด และวิธีการแก้ไข

คลี่คลาย	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�บ�งท่�นไม่ส�ม�รถใช้ง�น

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้		ทำ�ให้เกิดช่องว่�งของ

สม�ชิกในกลุ่มนี้		จึงได้มีก�รเข้�ไปช่วยเหลือโดยขอคว�ม

ร่วมมือจ�กหน่วยง�น		และสถ�นศึกษ�ให้จัดบุคล�กรที่มี

คว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งด้�นก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ม�

เป็นผู้ประส�น	 และเป็นพี่เลี้ยงระหว่�ง	 กลุ่มเป้�หม�ยและ

ร�ยก�รโทรทัศน์ครู	

 5) บทเรียน	 และก�รเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่น่�สนใจ	

ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 (ทั้งคว�มสำ�เร็จ	 และสิ่งที่พึง

ระวัง)	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย		ก�รประชุมปรึกษ�ห�รือ	ก�ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 	 รวมถึงก�รดำ�เนินง�น	 	 ใช้หลัก

คว�มเป็นกัลย�ณมิตรถ้อยทีถ้อยอ�ศัย	ให้เกียรติซึ่งกันและ

กัน	ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มท่ีต้ังเป้�หม�ยไว้อย่�ง

ร�บรื่น	

 6) ก้าวต่อไปในพื้นที่ของเรา 

	 เป้�หม�ยต่อไปของศูนย์เครือข่�ยจังหวัดเพชรบุรี		

คือก�รเพ่ิมจำ�นวนและยกระดับสม�ชิกโทรทัศน์ครู	รวมถึงก�ร

นำ�ร�ยก�รโทรทัศน์ครูเข้�ม�ประยุกต์ใช้ในกระบวนก�รจัด

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	เพ่ือยกระดับก�รศึกษ�ของไทยให้

สูงขึ้น		โดยใช้ก�รจัดโครงก�รจ�กคว�มร่วมมือของทั้ง	3	ฝ่�ย	

คือ	ระดับมห�วิทย�ลัย		ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�		และระดับ

ครู		เพ่ือให้คว�มรู้แก่สม�ชิกใหม่		รวมท้ังเทคนิคก�รนำ�คว�มรู้

น้ันไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้มี

ประสิทธิภ�พสูงสุด	 ตลอดจนนำ�เทคนิคนั้นม�ถ่�ยทอดและ

เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปได้	ซึ่งในปีก�รศึกษ�ที่	2556	ในฐ�นะ

ที่ทุกภ�คส่วนของศูนย์		ทั้งในระดับมห�วิทย�ลัย		ระดับเขต

พื้นที่		และระดับสถ�นศึกษ�		เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและมีคว�ม

สำ�คัญในก�รผลิตบัณฑิตส�ยวิช�ชีพครู	ในก�รนี้ท�งศูนย์ของ

จังหวัดเพชรบุรี	 จะนำ�เอ�โทรทัศน์ครูเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งใน

ก�รว�งแผนเตรียมก�ร		เตรียมคว�มพร้อมของนักศึกษ�ชั้น

ปีที่	4		ชั้นปีที่	5	และครูพี่เลี้ยง		ตลอดถึงผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

ต่อไป
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	 คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย		ร่วมกับ		มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพชรบุรี		จัดทำ�หนังสือในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		โดยจะแล้ว

เสร็จพร้อมแจกให้แก่โรงเรียนต่�งๆ	 ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และจังหวัด

เพชรบุรี	ในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว		5		ธันว�คม	

2555		หนังสือดังกล่�วจะจัดทำ�	5	เรื่อง	ได้แก่		

	 1)	เข�เต่�	ชุมชนใต้ร่มพระบ�รมี

	 2)	โรงเรียนวังไกลกังวล	ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมของพ่อหลวง

	 3)	เพิ่มนำ้�	เติมชีวิต	อ่�งเก็บนำ้�ย�งชุม	อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 4)	ต�มรอยเท้�พ่อจ�กหนองพลับ	กลัดหลวง	สู่ห้วยสัตว์ใหญ่

	 5)	ในหลวงกับนิคมสร้�งตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 จัดพิมพ์เรื่องละ	 10,000	 ฉบับ	 รวม	 50,000	 ฉบับ	 ผู้สนใจท่�นใด

ประสงค์จะร่วมสมทบทุนก�รจัดพิมพ์หนังสือดังกล่�ว	ขอเชิญแจ้งคว�มจำ�นงได้ท่ี

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินง�ม	หรือ	รองอธิก�รบดี

ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม

	 คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย		มอบทุนก�รศึกษ�		แก่นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		จำ�นวน	10	ทุน	

ทุนละ	10,000	บ�ท		จึงเชิญชวนให้นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี		ที่มีผลก�รเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่�กว่�	2.00		ที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์		มีคว�ม

ประพฤติดี		แม้เป็นผู้ที่กู้เงิน	กยศ.	ส�ม�รถสมัครขอรับทุนได้ที่		ง�นบริห�รและสวัสดิก�ร		กองพัฒน�นักศึกษ�		ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน

ที่	19	พฤศจิก�ยน		2555

คณะกรรมการส่งเสริมฯ	ร่วม
กับมหาวิทยาลัย		จัดทำา

หนังสือในหลวงกับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา
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	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		รศ.ยศ	ธีระเดชพงศ์	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี	
น�ยสะอ�ด	เข็มสีด�	ผู้อำ�นวยก�รกองนโยบ�ยและแผน	และ	ดร.ไพโรจน์	วงศ์ปิยะวัฒน�	คณะวิทย�ก�รจัดก�ร	ได้รับเชิญเป็นวิทย�กร		ดังนี้
	 วันพฤหัสบดีที่	13	กันย�ยน	2555		เข้�ร่วมประชุมก�รเตรียมจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร		กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด	4	ปี	พ.ศ.
2556	 –	 2559	 ณ	 ห้องประชุมสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนจังหวัดเพชรบุรี	 (ตรงข้�มโรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี)	 อำ�เภอเมือง
เพชรบุรี		จังหวัดเพชรบุรี
	 วันจันทร์ที่	17	กันย�ยน	2555		เป็นวิทย�กรในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รวิพ�กษ์แผนปฏิบัติร�ชก�รกระทรวงยุติธรรม	ระดับจังหวัด
4	ปี	พ.ศ.	2556	–	2559	จ�กสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี		ณ	หอประชุมสำ�นักง�นศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย		
อำ�เภอเมืองเพชรบุรี		จังหวัดเพชรบุรี
	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ศรชัย	 เย็นเปรม	 รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	 ได้รับเชิญจ�ก	 กองบิน	 5	 เป็นวิทย�กรในก�รอบรม
หลักสูตร	ฝึกอบรมก�รคิดเป็นระบบเพื่อก�รตัดสินใจและแก้ปัญห�อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	กันย�ยน	2555	ณ	กองบิน	5		
อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 คุณจินด�	ก�ญจน์กีรติ		คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		มอบ

เงิน	 จำ�นวน	 10,000	 บ�ท	 (หนึ่งหมื่นบ�ทถ้วน)	 นำ�เข้�กองทุนมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		

เพื่อเป็นทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักศึกษ�ที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์	 ณ	 ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพชรบุรี	โดยมี		ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นง�ม	อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีรับมอบ

	 ส�ข�วิช�ภ�ษ�จีน	คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี				
จัดก�รสัมมน�ในหัวข้อ	 “ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดเพชรบุรี” โดย	 คุณติ้งควง	 คงเพชรสถิตย์	 ประธ�นมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมก�รศึกษ�			
โดยเป็นก�รบรรย�ยเกี่ยวกับคว�มเป็นม�ของช�วจีนในประเทศไทย	 วิถีชีวิตของช�วไทยเชื้อ
ส�ยจีนในจังหวัดเพชรบุรี			ก�รจัดสัมมน�ในครั้งนี้นอกจ�กจะเป็นก�รให้คว�มรู้ด้�นจีนศึกษ�
ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วยังเป็นส่วนหน่ึงของโครงก�รส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนร่วมกับชุมชน
อีกด้วย

	 นักศึกษ�ส�ข�วิช�ก�รแพทย์แผนไทย	 ชั้นปีที่	 1	 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี		

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเพชรบุรี	ศึกษ�ดูง�นพิพิธภัณฑ์ก�ยวิภ�คศ�สตร์คองดอน	ณ	โรงพย�บ�ล

ศิริร�ช	และศึกษ�ดูง�นพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย	ณ	สถ�บันก�รแพทย์แผน

ไทย	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในวิช�ร่�งก�ยมนุษย์	 และ

ร�ยวิช�เภสัชกรรมไทย	เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนในส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย				

การให้บริการวิชาการชุมชน

มอบทุนการศึกษา

สัมมนา	“ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเพชรบุรี”

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยศึกษาดูงาน			
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	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	 	 ร่วมมือ

กับศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ	 (TCDC)	 จัดก�รถ่�ยทอดสดก�รสัมมน�เรื่อง	 “นวัตกรรม

จากการออกแบบและงานออกแบบพลิกธุรกิจ”	ระหว่�งวันที่	8	-	9	กันย�ยน		2555		ณ	

ล�นเสวน�	ชั้น	1		ภ�ยในสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบุรี		ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กบุคคลที่เข้�ม�ใช้บริก�รในสำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ		เข้�ร่วมฟังก�รบรรย�ยเป็นจำ�นวนม�ก

ถ่ายทอดสดการสัมมนา

ภายใต้โครงการ “120 ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

	 เมื่อวันเส�ร์ที่	 27	ตุล�คม	2555	 	ที่โรงแรมธ�ร�มันตร�	อ.ชะอำ�	จ.เพชรบุรี	 	 รศ.ดร.

เปรื่อง	กิจรัตน์ภร	อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฎพระนครประธ�นที่ประชุมอธิก�รบดี			พร้อม

ด้วยอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	 	 ยะล�	 	 เลย	 	 สงขล�	 	 และพระนครศรีอยุธย�	

แถลงข่�วหลังเสร็จสิ้นก�รประชุมอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ		ว่�		สถ�บันก�รฝึกหัดครู	มี

กำ�หนดครั้งแรกในสมัยของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว		รัชก�ลที่	5	พ.ศ.	2435		

ปัจจุบันคือ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร		นอกจ�กนี้ยังมีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏที่ถือกำ�เนิดจ�ก

ก�รเริ่มต้นผลิตครู	 	 ปัจจุบันได้รับพระร�ชท�นน�มมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนำ�หน้�ชื่อทั้งหมดรวม	

	 เมื่อวันเส�ร์ที่	27		ตุล�คม		2555		น�ยประสิทธิ์	แช่มช้อย		คณะวิทย�ก�รจัดก�ร

	อ�จ�รย์โชค	โตทรัพย์	คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	และน�งอัญธิก�	ถ�วรเวช	นักประช�สัมพันธ์		

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		ร่วมง�นเสวน�	กสทช.	กับก�รพัฒน�บุคล�กรในสื่อ	เรื่อง	บัตร

ผู้ประกาศ : ความภูมิใจของการใช้ภาษา	 	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 ชั้น	 3	 	 โรงแรมลองบีช	

ชะอำ�	จังหวัดเพชรบุรี		โครงก�รนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้		คว�มส�ม�รถ

ในก�รเป็นนักจัดร�ยก�รวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์		รวมถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ

ก�รรับบัตรผู้ประก�ศที่แสดงถึงม�ตรฐ�นก�รใช้ภ�ษ�ไทยอย่�งถูกต้อง

ร่วมงานเสวนา		บัตรผู้ประกาศ	:	ความภูมิใจของการใช้ภาษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	6	แห่ง	ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

40	แห่ง	ทั้งนี้ในปี	2555		เป็นปีที่ครบ	120	ปีก�รฝึกหัดครูไทย		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	40	แห่ง	จึงพร้อมใจกันมีมติ		จัดง�นประจำ�ปีในวันที่	29	

กันย�ยน		2555		ผนวกกับง�นร�ชภัฏวิจัยให้เป็นง�นยิ่งใหญ่ระดับน�น�ช�ติ		เพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและพระบรม

วงศ�นุวงศ์	ให้แพร่ขจรขจ�ยไปยังน�น�ประเทศ		ภ�ยใต้โครงก�ร	“120 ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  

	 ก�รประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติในครั้งนี้		จะจัดขึ้นในระหว่�งวันที่	24	–	28	ธันว�คม	2555		ณ	โรงแรมรอยัล	ออร์คิด	เชอร�ตัน		

กรุงเทพมห�นคร	 	 ในด้�นคว�มเป็นเลิศด้�นครุศึกษ�และสุดยอดแห่งนวัตกรรมวิจัย	 โดยคัดเลือกผลง�นวิจัยดีเด่นของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ต่�ง	 ๆ	 ใน	 40	แห่งม�นำ�เสนอ	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ครูเพื่อเตรียมตัวเข้�สู่ประช�คมอ�เชียนในปี	 2558	 	นอกจ�กนี้ยังมีกลุ่มอุดมศึกษ�	 10	

ช�ติในอ�เซียนม�ร่วมนำ�เสนอผลผลิตและผลง�นวิช�ก�รอ�เซียน

	 ในตอนท้�ยของก�รแถลงข่�ว	รศ.ดร.เปรื่อง	กิจรัตน์ภร	ยังกล่�วอีกว่�		ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	40	แห่ง	เป็น

เครือข่�ย	 	 นอกจ�กประเทศไทย	 	 ดังนั้นง�นวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติครั้งนี้	 	 จะเห็นได้ว่�	 	 มห�วิทย�ลัยส�ม�รถรองรับก�รเข้�สู่ประช�คม

อ�เซียนได้เพร�ะมีเครือข่�ยกระจ�ยอยู่ทุกภ�คของประเทศ
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	 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 ได้จัดทำ�ประก�ศขอคว�มร่วมมือในก�รปรับปฏิทินก�รเปิดภ�คก�รศึกษ�ทุกหลักสูตร

ของสถ�บันอุดมศึกษ�	เพ่ือให้สอดคล้องกับประช�คมอ�เซียน	ในก�รน้ีสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมก�รพิจ�รณ�

ก�รเปิดภ�คก�รศึกษ�	 	 โดยได้จัดประชุมพิจ�รณ�ไปเมื่อ	 วันพฤหัสบดีที่	 4	 ตุล�คม	 2555	 	 ณ	 ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�น

ทะเบียน	 โดยมี	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 ดร.เสน�ะ	 กลิ่นง�ม	 เป็นประธ�นในก�รประชุม	 ผลก�รพิจ�รณ�จะนำ�เข้�ที่ประชุมกรรมก�รบริห�ร

มห�วิทย�ลัยต่อไป

	 คณะอ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครปฐม	เข้�เยี่ยมชม

โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	อ�จ�รย์	ดร.อัจฉรีย์	ภุมวรรณ	ผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	และคณะอ�จ�รย์โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบุรีให้ก�รต้อนรับและร่วมแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็น	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	27	กันย�ยน	2555

	 โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ	สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี(สสวท.)	และสำ�นักนักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เพชรบุรี		จัดอบรม

ให้คว�มรู้แก่ครูกลุ่มระดับสูงที่สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เพชรบุรี		วิช�

วิทย�ศ�สตร์ระดับประถมศึกษ�	 รุ่นที่	 2	 โดย	 อ�จ�รย์	 ดร.อัจฉรีย์	 ภุมวรรณ	 ผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี		กล่�วเปิดก�รอบรม		ในระหว่�งวันที่	24	-	28

กันย�ยน	2555	ณ	ห้องประชุม	1121	โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	

	 เม่ือวันท่ี	5	ก.ย.	2555	ท่ีผ่�นม�	สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ		มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพชรบุรี	จัดง�นโครงก�รรักก�รอ่�นภ�ยใต้หัวข้อ		“อ่านได้ อ่านดี มี IQ” ณ	ห้อง

ประชุมวิทย�ภิรมย์	1	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเพชรบุรี	เวล�	13.00	-	15.30	น.	ซึ่งมีท่�น	อ�จ�รย์

พะเย�ว์	 พัฒนพงศ์	 นักพูดฝีป�กกล้�ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้เกียรติเป็นวิทย�กรถ่�ยทอด

คว�มรู ้เกี ่ยวกับก�รอ่�นให้แก่อ�จ�รย์		นักศึกษ�และนักเรียนทั ้งภ�ยในและภ�ยนอก

มห�วิทย�ลัย	 ซึ่งก�รบรรย�ยในครั้งนี้บุคคลที่เข้�โครงก�รได้รับส�ระคว�มรู้และคว�มบันเทิง

สอดแทรกตลอดเวล�	2	ชั่วโมงเต็มที่เข้�รับฟังก�รบรรย�ย	

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษารับอาเซียน

สาธิตเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อบรมครูต้นแบบ	(Master		Teacher)

โครงการรักการอ่าน			

	 สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเพชรบุรี	 	 ขอขอบคุณอ�จ�รย์	 นักศึกษ�	 นักเรียนทุกท่�นที่ให้คว�ม

ร่วมมือเป็นอย่�งดีในก�รเข้�รับฟังก�รบรรย�ย	ม�	ณ	โอก�สนี้
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ASEAN KNOWLEDGE
	 สวัสดีผู้อ่�นที่ติดต�มคอลัมน์		ASEAN	Knowledge		เป็นประจำ�		และต้อนรับ

ผู้ที่เข้�ม�อ่�นเป็นครั้งแรกค่ะ	 ฉบับนี้ขอนำ�เสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับประเทศจีน	 ซึ่งเป็นหนึ่งใน

อ�เซียน	+3		โดยคว�มสัมพันธ์อ�เซียน-จีน	เริ่มเมื่อปี	2534	(1991)	โดยในปี	2549	ได้มีก�ร

จัดก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน-จีน	สมัยพิเศษ		ที่นครหน�นหนิง	เพื่อฉลองก�รครบรอบ	15	ปี

ของคว�มสัมพันธ์อ�เซียน-จีน

	 อ�เซียน	 +3	 ประกอบด้วยสม�ชิก	 13	 ช�ติ	 คือ	 10	 ช�ติสม�ชิกอ�เซียน	 รวมกับ

จีน	 ญี่ปุ่น	 และเก�หลีใต้	 ซึ่งมีประช�กรรวมทั้งสิ้นกว่�	 2,000	 ล้�นคน	 หรือหนึ่งในส�มของ

ประช�กรโลก	 แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 เข้�ด้วยกัน	 จะทำ�ให้มีมูลค่�ถึง	

9	 ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐ	 หรือประม�ณร้อยละ	 16	 ของจีดีพีโลก	 ขณะที่ยอดเงินสำ�รองต่�ง

ประเทศรวมกันจะสูงถึง	 3.6	 ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐซึ่งม�กกว่�กึ่งหนึ่งของเงินสำ�รองต่�ง

ประเทศของโลก	โดยตัวเลขท�งเศรษฐกิจเหล่�นี้	แสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�อ�เซียน+3	จะมี

บทบ�ทเป็นแรงขับเคลื่อนสำ�คัญที่จะพัฒน�เศรษฐกิจให้มีคว�มก้�วหน้�ต่อไปในอน�คต	

	 และเป็นที่น่�ยินดีม�กค่ะ	ที่ในปีนี้เร�ได้มีก�รแลกเปลี่ยนอ�จ�รย์กับ	Guangxi	College	of	Education	เมืองหน�นหนิง	มณฑลกว�งสี	

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน		โดยมี	อ�จ�รย์วัชระ	เย็นเปรม	เป็นตัวแทนของมห�วิทย�ลัยในก�รแลกเปลี่ยนครั้งนี้	 	และในคอลัมน์	ASEAN	Knowl-

edge	ฉบับนี้	อ�จ�รย์วัชระจะเล่�ถึงประสบก�รณ์ในประเทศจีนให้ทุกท่�นได้รับทร�บกันค่ะ

	 “สวัสดีพ่ีน้องช�วร�ชภัฏเพชรบุรีทุกท่�นครับ	ในโอก�สท่ีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีได้มีข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งก�รศึกษ�กับ	Guangxi

College	of	Education	เมืองหน�นหนิง		มณฑลกว�งสี	ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	ผมจึงมีโอก�สได้เป็นตัวแทนอ�จ�รย์แลกเปลี่ยน	และเดินท�ง

ม�สอนที่	Guangxi	College	of	Education	เป็นเวล�ประม�ณ	5	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือนกันย�ยน	2555	ถึงเดือนมกร�คม	2556	โดยส่วนตัวแล้ว

นับว่�เป็นเกียรติอย่�งยิ่งที่ท�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีได้มอบหม�ยให้ผมม�ปฏิบัติง�นดังกล่�ว	 ผมจึงคิดว่�ผมน่�จะแบ่งปันประสบก�รณ์ใน

ก�รม�ทำ�ง�นครั้งนี้ให้กับคณ�จ�รย์และบุคล�กรทุกท่�นได้รับทร�บกัน	 โดยหวังว่�อ�จเป็นประโยชน์ต่อทุกท่�นที่อ�จมีโอก�สได้เดินท�งม�ปฏิบัติ

ง�นในต่�งแดนเหมือนกับผมนะครับ

	 ก�รม�ทำ�ง�นของผมครั้งนี้		ถือเป็นก�รทำ�ง�นในต่�งประเทศครั้งแรกของผม		และผมก็ยังเป็นอ�จ�รย์ช�วไทยคนแรกของ		Guangxi

College	of	Education	เช่นเดียวกัน	เมื่อพูดถึง	Guangxi	College	of	Education	แล้ว	ผมต้องก�รที่จะอธิบ�ยข้อมูลของวิทย�ลัยแห่งนี้ให้ผู้อ่�น

ได้จินตน�ก�รต�มสักเล็กน้อยก่อนนะครับ	Guangxi	College	of	Education	เป็นวิทย�ลัยที่มีพื้นที่ไม่กว้�งม�กนัก	ตั้งอยู่ใจกล�งเมืองหน�นหนิง	

วิทย�ลัยถูกแบ่งออกเป็น	2	วิทย�เขต	(North	Campus	และ	South	Campus)	ทั้งสองวิทย�เขตถูกแบ่งออกจ�กกัน		โดยมีเพียงถนนใหญ่กั้นกล�ง

ระหว่�งกันเท่�นั้นเอง	วิทย�ลัยแห่งนี้มีหล�ยส�ข�วิช�		ดังต่อไปนี้

	 1.	ส�ข�วิช�ภ�ษ�จีน

	 2.	ส�ข�วิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ภ�ษ�อังกฤษ)

	 3.	ส�ข�วิช�คณิตศ�สตร์	และวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์

	 4.	ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์	ก�รเมืองและก�รปกครอง

	 5.	ส�ข�วิช�ศิลปกรรมศ�สตร์

	 6.	ส�ข�วิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 7.	ส�ข�วิช�วัฒนธรรมศึกษ�

	 8.	ส�ข�วิช�ศึกษ�ศ�สตร์

	 9.	ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รศึกษ�

	 10.	ส�ข�วิช�ก�รท่องเที่ยว	และสิ่งแวดล้อม	
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	 ถ้�ห�กจะพูดกันถึงเร่ืองอุปกรณ์พ้ืนฐ�นในห้องเรียนน้ัน	เท่�ท่ีเห็นอ�จดูเหมือนว่�จะยังไม่พัฒน�ม�กนัก	โดยทุกห้องเรียนจะมีกระด�นดำ�

และชอล์กสำ�หรับเขียนเป็นหลัก	แต่ก็มีบ�งห้องเรียนที่อ�จ�รย์ผู้สอนส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในก�รฉ�ยภ�พภ�ยในห้องเรียนได้	ต้องยำ้�

ว่�เท่�ที่ผมได้สัมผัสนะครับ	 เพร�ะยังมีอีกหล�ยอ�ค�รและห้องเรียนที่ผมยังไม่เคยได้เห็น	 แต่ผมก็ยังมีโอก�สได้สอนนักศึกษ�โดยใช้ห้องปฏิบัติก�ร

ท�งภ�ษ�ของวิทย�ลัยแห่งนี้ด้วย	 และภ�ยในห้องปฏิบัติก�รท�งภ�ษ�ที่นี่ก็มีอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ท�งภ�ษ�อย่�งครบถ้วน	 ห�ก

จะให้ผมกล่�วโดยรวมแล้ว	เรื่องอุปกรณ์ภ�ยในชั้นเรียนของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีมีคว�มพร้อมม�กกว่�อย่�งเห็นได้ชัด		แต่สิ่งที่น่�สนใจคือ

นักศึกษ�ของ	Guangxi	College	of	Education	ที่เรียนโดยมีอุปกรณ์ที่จำ�กัดเช่นนี้	 กลับมีคว�มรู้และทักษะท�งวิช�ก�รเป็นอย่�งม�ก	ผมเชื่อว่�

คว�มสำ�เร็จดังกล่�วน่�จะม�จ�กคว�มใฝ่รู้	และตั้งใจเรียนของนักศึกษ�ช�วจีนที่อ�จ�รย์บ�งท่�นอ�จเคยมีประสบก�รณ์ในก�รสอนพวกเข�ม�แล้ว

ที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	ทุกท่�นคงเห็นด้วยกับผมว่�	ช�วจีนส่วนใหญ่มีก�รปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี	ขยัน	 ใฝ่รู้	ม�ตั้งแต่วัยเด็ก	ทำ�ให้นักศึกษ�

จีนที่เร�พบเห็นทั้งในประเทศไทย	หรือจะที่ไหนในโลกก็คงจะไม่ต่�งกันหรอกครับ

	 ปัญห�ที่พบเมื่อม�อยู่ที่นี่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของก�รสื่อส�รครับ	 นั่นเป็นประเด็นปัญห�ที่สำ�คัญที่สุด	 ขณะที่ผมเขียนบทคว�มฉบับนี้

ก็เป็นเวล�	1	 เดือนแล้วที่ผมม�อยู่ที่ประเทศจีน	ผมพบว่�ตั้งแต่วันแรกที่ม�	จนม�ถึงวันนี้	 ผมมีโอก�สน้อยม�ก	ๆ	ที่จะสื่อส�รกับช�วจีนภ�ยนอก

วิทย�ลัยโดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ	 	 จะกล่�วว่�ไม่ได้ใช้ภ�ษ�อังกฤษเลยก็ไม่เชิงนะครับ	 เพร�ะทุกครั้งที่ผมสั่งอ�ห�รเพื่อรับประท�น	 หรือไม่ว่�จะเป็น

เวล�ที่ผมซื้อของต�มร้�นค้�	ผมจะพูดภ�ษ�อังกฤษกับช�วจีนตลอด	แต่ดูเหมือนว่�ก�รสื่อส�รจะล้มเหลวทุกครั้งครับ	 เพร�ะทุกครั้งที่ผมพูดภ�ษ�

อังกฤษออกไป	ช�วจีนจะพูดภ�ษ�จีนกลับม�อย่�งชนิดที่บ�งครั้งต้องบอกว่�ตั้งรับแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับ

	 หนึ่งสัปด�ห์ผ่�นไป	ผมรู้แล้วว่�		ผมต่�งห�กที่จะต้องเป็นฝ่�ยหัดพูดภ�ษ�จีน	มิเช่นนั้นอ�จเอ�ตัวไม่รอดในบ�งสถ�นก�รณ์ครับ	คนจีนที่

นี่มักจะคิดว่�ผมเป็นคนจีนก่อนที่จะได้คุยกับผม	มีอยู่หล�ยครั้งที่มีคนเข้�ม�พูดกับผม	หรือเวล�ที่ผมไปติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ช�วจีนที่ไหนก็ต�ม	พวก

เข�ก็มักจะพูดภ�ษ�จีนใส่ผมก่อนเป็นประจำ�	จนผมต้องถ�มอ�จ�รย์ในวิทย�ลัยว่�ต้องพูดอย่�งไรให้รู้ว่�ผมเป็นคนไทย	ผมก็ได้คำ�ศัพท์ใหม่ว่�	“ไท่-

กั๋ว”	ที่แปลว่�	“คนไทย”	ม�ใช้ในที่สุด	หลังจ�กนั้นม�พอผมพูดว่�	“ไท่-กั๋ว”	แล้ว	ช�วจีนก็จะตกใจ	หัวเร�ะ	บ่นพึมพำ�	และก็เดินจ�กไปในที่สุดครับ	

	 เรื่องอ�ห�รก�รกินก็ถือเป็นอีกประเด็นใหญ่สำ�หรับช�วไทยที่จะต้องม�อยู่เมืองจีนน�นๆ		นะครับ		ผมขอแนะนำ�ว่�ควรจะต้องเตรียม

อ�ห�รแห้งจ�กเมืองไทยม�ให้ม�กๆ	 เลยครับ	 เพร�ะเพียงสัปด�ห์เดียวที่ผมม�อยู่ที่นี่ก็รู้สึกอิ่มตัวกับอ�ห�รจีนทั่วไปแล้วครับ	 	 คนที่นี่กินก๋วยเตี๋ยว

เป็นหลัก	บ�งคนจะกินก๋วยเตี๋ยวตลอดทั้งส�มมื้อเลยก็มี	ที่สำ�คัญคือวัตถุดิบที่ช�วจีนใช้ในก�รทำ�ก๋วยเตี๋ยวนั้นค่อนข้�งแปลกออกไปจ�กก๋วยเตี๋ยวที่

พบในเมืองไทย	 จึงทำ�ให้รสช�ติแตกต่�งกันไปด้วย	 เส้นก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จะเป็นเส้นที่ทำ�ม�จ�กแป้งเหมือนกันครับ	 แต่ลักษณะเส้นจะมีรูปร่�งกลม

และใหญ่ม�ก	 ห�กทุกท่�นนึกภ�พไม่ออกก็ให้นึกถึงเส้นแป้งที่เร�เห็นในขนมปล�กริมไข่เต่�นั่นแหละครับ	 หรือบ�งแห่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้เส้น

ขนมจีนใส่ลงไปกับนำ้�ซุป	เติมเนื้อนิด	ผสมผักหน่อยก็เป็นอันเสร็จ	รสช�ติที่ได้ก็จะมี	3	รสครับ	คือ	จืด	เปรี้ยว	หรือบ�งครั้งก็เผ็ดเล็กน้อยครับ	เป็น

รสช�ติที่ผมคิดว่�คงไม่ถูกป�กคนไทยเท่�ไรนักนะครับ		ฉะนั้นถ้�ใครอย�กจะม�อยู่ที่นี่ก็ต้องปรับตัวให้เป็นคนประเภทที่เรียกว่�	“อยู่ง่�ย	กินง่�ย”	

ให้ได้เสียก่อนนะครับ

	 สำ�หรับฉบับนี้ผมขอเล่�ประสบก�รณ์จ�กเมืองจีนให้ทุกท่�นฟังเพียงเท่�นี้ก่อนนะครับ	 ผมเชื่อว่�จ�กวันนี้ไปอีกประม�ณเกือบ	 4	 เดือน	

ผมคงจะมีอะไรม�เล่�ให้ทุกท่�นฟังกันอีกแน่นอนครับ

	 ขอบคุณอ�จ�รย์วัชระม�กค่ะ	แล้วพบกับส�ระน่�รู้เกี่ยวกับอ�เซียนได้ใหม่ในฉบับหน้�ค่ะ
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 ถ้าใครได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวตลาดสดยามเช้าที่เมืองเพชรบุรี 

 ก็จะได้พบบรรยากาศหนึ่งที่น่ารักๆ จ้อกแจ้กจอแจ สารพันสิ่ง สารพัดสีสัน ที่ห�ดูได้ย�กนักในเมืองใหญ่	ที่เริ่มมีแต่ร้�นสะดวกซื้อหรือห้�ง

สรรพสินค้�น�น�	

 ตลาดสดยามเช้าของเมืองเพชร จึงเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่ชวนให้คนมาเยี่ยมเยือนต่างประทับใจ ด้วยหล�กหล�ยขนูกขนม	อ�ห�รพื้นถิ่น		

 อะไรที่หากินยากแล้ว   มาเถอะ...ที่นี่...มีให้เลือกลิ้มลอง  มีขนมพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำา คือขนมถ้วยฟูนำ้าตาลสด   เพราะ

หอมหวานนุ่มนวลชวนชิมยิ่งนัก

 ก็ที่ตลาดเช้าข้างๆ ธนาคารกรุงเทพนี่แหละ   ถ้าได้มาเดินโต๋เต๋เที่ยวเตร่ เป็นได้มีโอกาสลิ้มรสขนมถ้วยฟูนำ้าตาลสดแน่นอน 

 เพร�ะช�วบ้�นจะนำ�ม�ข�ยเฉพ�ะเวล�เช้�เท่�นั้น	 ตล�ดยังไม่ทันว�ยก็ข�ยหมด	 เพร�ะขนมถ้วยฟูนำ้�ต�ลสดจะทำ�ได้เฉพ�ะช่วงที่มีนำ้�ต�ลสด

เท่�นั้น		สีของขนมถ้วยฟูจะเป็นสีเท�อ่อนๆ	เนื้อขนมนุ่มนวลและหอมหว�นอย่�งบอกไม่ถูก

 ถ้าที่นี่ไม่มี  ก็เลยไปแถวหน้าตลาดริมนำ้า   ก็จะมีขายเช่นกัน  รับรองว่า ...  เพียงบิเป็นชิ้นน้อยป้อนเข้าปาก   กลิ่นหอมหวานของนำ้าตาล

สดผสานกลิ่นแป้งขนม จะติดใจตรึงตร�อยู่ไม่รู้ว�ย 

 ขอท้าว่า ...  ถ้าใครได้มีโอกาสลิ้มชิมรสขนมถ้วยฟูนำ้าตาลสดของเมืองเพชรแล้ว 

 รับรองว่�	...	จะต้องห�ท�งม�ค้�งคืนที่เพชรบุรีอีก 

  เพียงเพื่อที่จะไปเดินซื้อหาขนมถ้วยฟูนำ้าตาลสดที่สุดแสนอร่อยเลิศรสในยามเช้าตรู่ที่เมืองเพชร  นั้นแน่นอน ... ขอบอก .... 

  เอ้า .... เอาสูตรขนมถ้วยฟูนำ้าตาลสดเมืองเพชรไปลองทำากันดุ๊ ... !!!!

เครื่องปรุง

 1. แป้งข้าวเจ้า   1  ถ้วยตวง

 2. นำ้าตาลโตนด    ½  ถ้วยตวง

 3. นำ้าตาลสดอบดอกมะลิ       ½  ช้อนชา

 4. ยีสต์                 1  ช้อนชา

 5. ผงฟู                 1  ช้อนชา

วิธีปรุง

 ใส่ยีสต์ลงในแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากัน  ใส่นำ้าตาลสด

ทีละน้อย  นวดจนแป้งนิ่มเนียนแล้วใส่นำ้าตาลและนำาทั้งหมด

ลงในแป้ง  ใส่ผงฟู  นวดต่อไป  ปิดฝาครอบไว้  1 – 2 ชั่วโมง 

 เรียงถ้วยตะไลลงในลังถึง  นึ่งในนำ้าเดือดจนถ้วยร้อนประมาณ 5 นาที

 ตักขนมที่ผสมลงไว้ในถ้วยตะไลให้เต็ม  ปิดฝานึ่งต่อให้สุกประมาณ  15 – 20 นาที  ยกลงพักไว้ให้เย็น  แล้วจึงแกะออกจากถ้วย

ตำ�รับ	:	ร้�นแม่ไสว

เรียบเรียง	:	ผศ.สุนันท์		นีลพงษ์

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
ขนมถ้วยฟูนํ้าตาลสด
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 เริ่มก้�วสู่อ�เซียน		ด้วยภ�ษ�ทักท�ยกันนะครับ		เพื่อให้

ทันยุคสมัยต่อก�รเปลี่ยนแปลง		ง�นประกันคุณภ�พและง�นวิช�

ก�รก็ไม่รีรอ	 เร่งปรับปรุงง�นวิช�ก�รด้�นต่�งๆ	 ให้เป็นม�ตรฐ�น

ของ	สกอ.	และยอมรับของส�กล		ซึ่งขณะนี้มห�วิทย�ลัยมีหลักสูตร

ที่เป็นส�กลเรียบร้อยแล้ว	

	 มห�วิทย�ลัยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของข้อมูลระดับ

บุคคล	 จึงส่งเสริมให้บุคล�กรของมห�วิทย�ลัย	 จัดทำ�และรวบรวม

ข้อมูลเพื่อก�รประเมินและวิเคร�ะห์ตนเอง	 อันจะนำ�ไปสู่คุณภ�พ

ในก�รบริห�รง�น	 อีกทั้งแฟ้มสะสมง�นยังถือเป็นส่วนหนึ่งของก�ร

จัดก�รคว�มรู้ด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	

ความหมาย
 แฟ้มสะสมงาน	 หม�ยถึง	 “การนำาสาระมาสู่ความคิด” 

เป็นแฟ้มที่สะสมผลง�นเพื่อช้ีให้เห็นว่�บุคคลดังกล่�วทำ�ง�นอะไร

บ้�ง	 ทำ�แล้วได้ผลดีม�กน้อยเพียงใด	 แฟ้มสะสมง�นที่ใช้ได้ผล	 คือ	

แฟ้มที่ทำ�ให้เห็นว่�	 เจ้�ของแฟ้มมีพัฒน�ก�รทั้งท�งร่�งก�ย	 จิตใจ	

สังคม	สติปัญญ�ไปพร้อมกัน	และทำ�ให้เจ้�ของแฟ้มมีพัฒน�ก�รใน

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของง�นด้วย	 แฟ้มสะสมง�นมีวัตถุประสงค์	

2	ประก�ร	คือ

	 1.	 เพื่อให้เจ้�ของแฟ้มได้ประเมินตนเองว่�	 ง�นที่ทำ�เป็น

อย่�งไร	มีระบบหรือไม่

	 2.	 เพื่อให้ผู้อื่นได้ประเมินเจ้�ของแฟ้มว่�มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รปฏิบัติง�นในระดับใด

	 แฟ้มสะสมง�นให้ค่�ท่ีสะท้อนคว�มส�ม�รถทุกๆ	ด้�นของ

เจ้�ของแฟ้ม	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสะท้อนคว�มส�ม�รถท�งคว�มคิด

อย่�งเป็นระบบ	 สะท้อนคว�มส�ม�รถในก�รฟังจับประเด็น	 คิด

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
สำาคัญอย่างไร....
ทำาไมต้องทำา......
หาคำาตอบได้ที่นี่

วิเคร�ะห์ว�งแผน	 ซักถ�ม	 อ่�น	 เขียน	 จัดเรียบเรียงผลง�น	 ผสม

ผส�นคว�มรู้คว�มคิด	 นำ�เสนอผลโต้ตอบประเมินตนเอง	 รับฟังคำ�

ติชมจ�กคนอื่น	 แก้ไขปรับปรุงตลอดจนปรับตัวเองให้อยู่ในโลกแห่ง

คว�มจริง

 แฟ้มสะสมงาน 	เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลหล�ยด้�น

เกี่ยวกับอ�จ�รย์เจ้�ของแฟ้ม	ดังนั้นแฟ้มสะสมง�นจึงเกี่ยวข้องกับ

	 1.	ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อ�จ�รย์เจ้�ของแฟ้ม		ซึ่งช่วย

ให้อ�จ�รย์ได้มองก�รทำ�ง�นของตนเป็นก�รพัฒน�ตัวเองโดยตัวเอง

	 2.	 ก�รให้ข้อมูลแก่ผู้บริห�รเกี่ยวกับอ�จ�รย์เจ้�ของแฟ้ม

เพื่อก�รประเมินอ�จ�รย์ผู้นั้น

	 3.	 ก�รให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงก�รทำ�ง�นของอ�จ�รย์

เจ้�ของแฟ้มที่สะท้อนก�รสอน

	 ก�รใช้แฟ้มสะสมง�น	 เพื่อประเมินและพัฒน�ตนเองของ

อ�จ�รย์	 คือ	 ก�รประเมินและพัฒน�ตนเองที่มีลักษณะสำ�คัญ	 4	

ประก�ร	คือ

	 1.	 ก�รมีส�ระของผลง�นทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พที่

แสดงถึงศักยภ�พในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของอ�จ�รย์

	 2.	ก�รสะท้อนตนเอง		(Self-Reflection)		และก�รประเมิน

ตนเอง	 (Self-Evaluation)	 จ�กหลักฐ�นและผลง�นดีเด่นในแฟ้ม

สะสมง�น

	 3.	 ก�รดำ�เนินง�นก�รเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของตนเอง

	 4.	ไม่เน้นก�รใช้เพื่อตัดสินใจให้คุณหรือโทษในเชิงบริห�ร	

แต่เน้นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ชีพเป็นสำ�คัญ

 ซาดามัต ดาตัง		(คำ�ทักท�ยเป็นภ�ษ�บรูไน	=	สวัสดี	(ภ�ษ�ไทย))
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ลักษณะของแฟ้มสะสมงานอาจารย์
	 แฟ้มสะสมง�น	(Portfolio)	เป็นแฟ้มหรือซอง	ซึ่งบรรจุ

ผลง�นของอ�จ�รย์		ส�ระท่ีอยู่ในแฟ้มจะได้รับก�รเลือกจ�กเจ้�ของ

แฟ้มว่�	 จะใส่ส�ระอะไรบ้�ง	 โดยช่วงที่เลือกส�ระม�ใส่แฟ้มนั้น	

เจ้�ของแฟ้มต้องคิดว�งแผนง�น	 ประเมินและตัดสินใจว่�จะเลือก

อะไรม�ใส่	 และใส่ในลักษณะใด	 ส�ระที่เลือกม�นั้นจะให้ข้อมูลแก่

ผู้อ่�นในเรื่องใดบ้�ง	 มีคว�มต่อเนื่องท�งเหตุก�รณ์	 เวล�	 ปัญห�	

และวิธีแก้ไข	ฯลฯ	เมื่อเลือกได้แล้วแฟ้มนี้จะได้รับก�รประเมินโดย

บุคคลภ�ยนอก	 เพื่อชี้จุดอ่อนจุดแข็งของส�ระในแฟ้ม	 ดังนั้นแฟ้ม

สะสมง�นจึงให้ข้อมูลทั้งในด้�นคว�มก้�วหน้�เป็นระยะ	 (Forma-

tive	Evaluation)	และข้อมูลสรุป	(Summative	Evaluation)	แก่

เจ้�ของแฟ้มและบุคคลภ�ยนอก

จุดเด่นของการประเมินผลโดยแฟ้มสะสมงาน
	 ก�รประเมินผลโดยใช้		แฟ้มสะสมง�น		มีข้อดีหล�ย

ประก�ร	ดังนี้

	 1.	ช่วยให้เห็นพัฒน�ก�รของผลง�น	เห็นจุดแข็งและจุด

ที่ควรปรับปรุง

	 2.	ได้เรียนรู้วิธีก�รคัดสรรผลง�น	ประเมินผลง�น

	 3.	ได้ฝึกประเมินตนเอง

	 4.	มีกำ�ลังใจ	มีแรงจูงใจ	ทำ�ก�รพัฒน�ตนเอง	แข่งขันกับ

ตนเอง

	 5.	ส่งเสริมให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจ	มีคว�มเช่ือม่ันในตนเอง

	 6.	เป็นส่วนสำ�คัญในก�รส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ของก�ร

เรียนรู้	จึงเป็นส่วนท่ีเสริมสร้�งกิจกรรมก�รเรียนกับก�รประเมินผล

	 7.	เป็นก�รประเมินที่ครอบคลุม	และสร้�งสรรค์

	 8.	ส่งเสริมให้ทุกคนประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียนรู้ได้

ม�กขึ้น

	 9.	 ได้ข้อมูลสะท้อนกลับในก�รประเมินผลก�รสอนของ

ตนเอง

	 10.	ได้เห็นหลักฐ�นคว�มก้�วหน้�ของตนเอง

	 สำ�หรับคณ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	แฟ้ม

สะสมง�น	(Portfolio)	คือแบบบันทึกข้อมูลต่�งๆ	ของแต่ละบุคคล

ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลประวัติส่วนตัว	ภ�ระง�น	และก�รประเมิน

ตัวเองก�รจัดทำ�แฟ้มสะสมง�นจะเป็นร�ยปีก�รศึกษ�	คือสรุปข้อมูล

ก�รประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�	 โดยรวมภ�คก�รศึกษ�ที่	 1	

ภ�คก�รศึกษ�ที่	2	

เหตุผลในการจัดทำาแฟ้มสะสมงาน
  1. สำาหรับผู้จัดทำาแฟ้มสะสมงาน

	 1.1	เพ่ือสำ�รวจตนเองต�มสภ�พคว�มเป็นจริง	ต�มระยะ

เวล�ที่กำ�หนด	โดยอิงภ�รกิจหลัก	4	ประก�ร	คือ	ก�รผลิตบัณฑิต	

ง�นวิจัย	ก�รบริก�รท�งวิช�ก�ร	และก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

	 1.2	เพื่อสำ�รวจตัวเองว่�มีจุดเด่น		และ/หรือ		จุดด้อย

อะไรบ้�ง

	 1.3	สำ�รวจตัวเองว่�ในสภ�พก�รณ์ท่ีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบุรีกำ�ลังก้�วสู่ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	 บุคล�กร

แต่ละคนจะมีบทบ�ทในก�รปรับปรุงตนเองอย่�งไร

	 1.4	เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐ�นระดับบุคคลในก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�

  2. สำาหรับหัวหน้าหน่วยงาน

	 2.1	วิเคร�ะห์ข้อมูลของบุคล�กรแต่ละคนว่�ได้ปฏิบัติ

หน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พเพียงใด

	 2.2	ว�งแผนเพื่อพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พของบุคล�กร

แต่ละคน

	 2.3	นำ�ข้อมูลไปประกอบก�รทำ�	SAR	ของหน่วยง�น

ต�มคว�มเหม�ะสม

	 พอรู้จักแฟ้มสะสมง�นกันม�กขึ้นแล้วนะครับ	อย่�ช้�อยู่

นะครับ	 ผ่�นไปแล้ว	 1	 ภ�คก�รศึกษ�แล้ว	 เดี๋ยวจะเก็บผลง�น

ไม่ทันนะครับ		ยังไงคุณลุง	QA	ก็ขอเอ�ใจช่วยบุคล�กรทุกฝ่�ย		ที่

ปฏิบัติง�นกันอย่�งเข้มแข็ง		แล้วพบกันใหม่คร๊�บบบบบบบ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับสมัครทุนการศึกษา 

“อบรมการใช้โปรแกรม Amos วิเคราะห์สถิติ
สำาหรับการวิจัยขั้นสูง”

“การวิเคราะห์สถิติสำาหรับการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป”

	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	รับสมัครทุนก�รศึกษ�	จำ�นวน	2	

ทุน	ดังนี้

 1. ทุนอาจารย์ปริญญา  อุดมทรัพย์ 	กรรมก�รส่งเสริมกิจก�ร

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	ต้องก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�ระดับ

ปริญญ�ตรี	เป็นทุนก�รศึกษ�ร�ยปี	จำ�นวน	1	ทุนๆ	ละ	8,500	บ�ท	

(แปดพันห้�ร้อยบ�ทถ้วน)	โดยนักศึกษ�ท่ีสมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้

	 1)	เป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

	 				ระดับปริญญ�ตรี

	 2)	กำ�ลังศึกษ�อยู่ในส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์

	 			ชั้นปีที่	2	–	4

	 3)	มีผลก�รเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่�กว่�	2.50

	 4)	ครอบครัวมีฐ�นะย�กจน

	 5)	มีคว�มประสงค์จะนำ�ทุนก�รศึกษ�ไปใช้เพ่ือก�รศึกษ�โดยตรง

	 6)	นักศึกษ�	กยศ.	ส�ม�รถขอรับทุนได้

 เปิดรับสมัครและดำาเนินการสมัคร

	 ตั้งแต่วันที่	5	–	19	พฤศจิก�ยน	2555	ณ	กองพัฒน�นักศึกษ�

 2. ทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์  จันทร์วิรัช	 	ต้องก�รมอบ

ทุนก�รศึกษ�เนื่องในวันพ่อ	 	 ประจำ�ปี	 2555	 ให้แก่นักศึกษ�ระดับ

ปริญญ�ตรี	 	 ภ�คปกติ	 ชั้นปีที่	 3	 –	 4	 โดยเป็นทุนก�รศึกษ�ร�ยปี	

จำ�นวน	1	ทุนๆ	ละ	10,000	บ�ท	(หนึ่งหมื่นบ�ทถ้วน)	โดยนักศึกษ�ที่

สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ		ดังนี้

	 1)	เป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

	 				ระดับปริญญ�ตรี	ทุกหลักสูตร

	 2)	เป็นนักศึกษ�	ภ�คปกติ	ชั้นปีที่	3	–	4

	 3)	ครอบครัวมีฐ�นะย�กจน

	 4)	นักศึกษ�ต้องเขียนเรียงคว�ม	เหตุผลในก�รขอรับทุนก�ร

ศึกษ�	 และนำ�ทุนก�รศึกษ�ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด	 จำ�นวน	 1	 หน้�

กระด�ษ	A4

 เปิดรับสมัครและดำาเนินการสมัคร

	 ตั้งแต่วันที่	5	–	19	พฤศจิก�ยน	2555	ณ	กองพัฒน�นักศึกษ�

	 คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุร	ี

เปิดอบรมหลักสูตร	 “อบรมการใช้โปรแกรม Amos วิเคราะห์สถิติ

สำาหรับการวิจัยขั้นสูง”	 ณ	 ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์	 (ห้อง	 312)	

คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ระหว่�งวันที่	22	-	23	ธันว�คม	2555	

	 วิทย�กร	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ยุทธ	ไกยวรรณ์

	 ผู้สนใจด�วโหลดใบสมัคร	 และกำ�หนดก�รได้ที่	 	 http://itp-

bru.ac.th/itpbru

	 หรือ	สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่	089-5267471

	 หรือ	081-6972013

	 คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม		มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

เปิดอบรมหลักสูตร	“การวิเคราะห์สถิติสำาหรับการวิจัยโดยใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูป”	ณ	ห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์(ห้อง	312)	คณะเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	ระหว่�งวันที่	19	-	20	มกร�คม	2556

	 วิทย�กรโดย			ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ยุทธ	ไกยวรรณ์

	 ผู้สนใจด�วโหลดใบสมัคร	 และกำ�หนดก�รได้ที่	 	 http://itp-

bru.ac.th/itpbru

	 หรือ	สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่	089-5267471

	 หรือ	081-6972013
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ชื่อเรื่อง	:	การทำาว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	745.54	กว456	หนังสือทั่วไป	ชั้น	5

	 “กีฬ�ว่�ว	 ถือเป็นกีฬ�ของชนชั้นสูงในยุคก่อน	 ซึ่งถ้�จะกล่�วถึงว่�วคู่ปรับที่มีชั้น

เชิงสูสีกันแล้ว	ว่�วชนิดใดก็ไม่สู้จุฬ�และว่�วปักเป้�	ก�รประดิษฐ์ว่�วจุฬ�และว่�วปักเป้�นั้น

ก็มีชั้นเชิงกลเม็ดเด็ดพร�ยไม่แพ้ก�รเล่นว่�วเลย	เพร�ะนอกจ�กคว�มประณีตในฝีมือก�ร

ทำ�ว่�วแล้ว		ก�รใส่ลูกเล่นลงไปในตัวว่�วก็ถือว่�เป็นสิ่งที่วัดฝีมืออันเป็นเอกของคนทำ�ว่�ว

เช่นกัน”

	 หนังสือก�รทำ�ว่�วจุฬ�และว่�วปักเป้�เล่มนี้จะบอกถึงประวัติคว�มเป็นม�	 วัสดุที่

ใช้ในก�รประดิษฐ์		กระบวนก�รผลิตว่�วจุฬ�	และว่�วปักเป้�	รวมทั้งยังกล่�วถึงว่�วไทยใน

แต่ละภ�คอีกด้วย

ชื่อเรื่อง	:	การประดิษฐ์โคมกระดาษ
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1

สำานักพิมพ์	:	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์	:	2552

เลขเรียกหนังสือ	:	745.54	ก488		หนังสือทั่วไป	ชั้น	5

	 “โคมกระด�ษ	เป็นอีกหนึ่งชิ้นง�นฝีมือที่เป็นหน้�เป็นต�ของช�วล้�นน�	โคมรูปแบบ

วิจิตรงดง�มต่�งๆ	ท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนม�ใช้ในก�รประกอบพิธีกรรมต่�งๆ	ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคว�ม

สว่�งรุ่งโรจน์	กล่�วกันว่�ผู้ใดทำ�โคมไปบูช�ในเดือนยี่เป็งต�มประเพณีดั้งเดิม	จะได้รับผลบุญ

ส่งผลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข”

	 หนังสือก�รประดิษฐ์โคมกระด�ษเล่มนี้	จะกล่�วถึง	ก�รทำ�โคมกระด�ษนั้นมีประวัติ

คว�มเป็นม�อย่�งไร	ก�รประดิษฐ์ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้�ง	ต้องทำ�อย่�งไรและยังบอกถึงเทคนิค

ก�รผลิตโคมลวดล�ยที่ทันสมัยอีกด้วย

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

	 สวัสดี	พี่น้องแฟนคลับ	ชาวเจ๊าะแจ๊ะ	วันน้ีมาสร้างกระแส	เขย่าวงการ	ให้มันสั่นสะเทือน	ในหลายข่าว	ที่ทีมงานตระเวนออกหา
ข่าว	ส่งมาให้เจ๊าะแจ๊ะ	 ได้นำ	เสนอข่าวให้	หลายคนได้อ่าน	ตำ	หนิ	ติเตียน	กันเช่นเคย	(อุ้ย..ชมเชยสิ)	ฉบับน้ีเริ่มต้นด้วยคำ	คมที่อ่านแล้ว
สะดุดตา	สะดุดใจมากที่สุด	กับคำ	น้ี	 รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ รู้จักให้	ความหมายชัดเจนไม่ต้องขยายความแต่อย่างใด	คนเราลืมคำ	เหล่า
น้ี ไปหรือเปล่า	 หากลืม	 ลองทบทวนและนำ	มาใช้ให้ดี	 ช ีวิตจิตใจจะได้เป็นสุข	 จะได้ไม่ทุกข์	 ไม่อิจฉาผู้อื่น	อย่าเป็นมนุษย์เพียงแค่ร่างกาย  
ต้องเป็นทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ	 เจ๊าะแจ๊ะต้องขอยกมือกราบกรานสำ	หรับผู้อ่านที่ติดตามและชื่นชอบคอลัมน์น้ี	 อ่านแล้ว	 ...	 ผ่อนคลาย
และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์	แต่บางคนอาจจะรับไม่ได้	เรื่องจริงอ่ะ	แต่ถ้าเป็นสิ่งเยินยอ	รีบรับเลยหล่ะ	เฮ้อ!	น้ีแหละมนุษย์	
(หรือป่าว)		

	 ข่าวแรกขอประสัมพันธ์ข่าวสารที่ทางทีมงาน	ORG	ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับงานลอยกระทง ปี 55	ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่	28		
พฤศจิกายน	2555	น้ี	พบกับการประกวดนางนพมาศ	ดนตรี	รำ	วง	ลานวัฒนธรรม	มหรสพชมฟรีตลอดงาน	อย่าลืม	อย่าพลาดกับงาน
ลอยกระทงปีน้ี	ที่	มรภ.เพชรบุรี	นายกเค	รับประกัน	....	

	 ผ ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2555	กับการบรรยายพิเศษ	จุดหมายที่ปลายฝัน	ของ	พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์	ตั้งคณา
งานน้ีเล่นเอานักศึกษาซาบซึ้ง	 ถึงต้องหลั่งน้ำ	ตาออกมา	 อีกทั้งนักศึกษาได้รับความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด	 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร		
การทำ	แท้ง	 และการใช้ช ีวิตในปัจจุบัน	 เป็นประวัติศาสตร์ที่นักศึกษานั่งฟัง	 6	 ชั่วโมง	 โดยไม่ลุกไปไหน	 จะเข้าห้องน้ำ	ก็ไม่ได้ไป	 การ
บรรยายครั้งน้ีคุ้ม	ยิ่งกว่าคุ้มจริง	ๆ	..

	 ข่าวน้ีมาจากทีมงานทางหลวง		ที่หน้ามหาวิทยาลัยมีไฟเขียว	ไฟแดงแล้ว	โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวง		ชีวิตของ
ผู้ใช้ถนนคงจะปลอดภัยขึ้น	แต่ทางกั้นเกาะกลางถนนน่ีสิ	จะเป็นอย่างไร	โปรดติดตามตอนต่อไป	ใหญ่ๆ	เล็กๆ	สลับกันไป	จะปลอดภัย
มากขึ้น	หรืออุบัติเหตุจะเยอะกว่า	ช่วยเป็นกำ	ลังใจด้วยนะเจ้าคะ	เจ๊าแจ๊ะเป็นห่วงจริงๆ	ว่า		จะเป็นดาบสองคมหรือไม่ 

	 เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ฝ่ายทะเบียนกันบ้าง	ช่วงน้ีทำ	งานกันมือเป็นระวิงเลย	นักศึกษาติดต่อกันมากมาย	ทั้งเพิ่ม	ทั้งถอน	ทั้ง
ปลดล็อค	ทั้งยื่นเอกสาร	ทั้งรับใบขอจบ	เจ๊าะแจ๊ะเห็นใจจริงๆ	ยิ่งพี่นก	ทำ	งานจนไม่สูงแล้วอ่ะ	(อิอิ)	ส่วนพี่จ๋าก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไป
ด้วยดีนะ	คนดีผีคุ้มอยู่แล้ว	อย่าได้กลัว	ที่สำ	คัญ	เด๋วน้ีเขาพัฒนา	..	แต่งกายเรียบร้อย	ดูสวยงามกันทุกคน	แถมวาจาไพเราะ	คงจะไม่ถูก
ร้องเรียนแล้วนะ	 ให้กองพัฒเป็นที่	 1	 ของการร้องเรียนก็พอ	 แต่ขอให้มีข้อมูลชัดเจนด้วยนะเจ้าคะ	 เด๋วคนอื่นเขาจะเสียหาย	 แต่คนที่เขา
ไม่ได้ทำ		เขาก็ไม่ทุกข์ใจหรอก	คนที่ร้องเรียนเรื่องที่ปราศจากความจริง	คงจะเป็นทุกข์ใจเอง	อย่าได้แคร์	..	ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ  ... สูงต่ำ อยู่ที่
ทำ ตัว 	ฉบับน้ีขอลา	ไปเตรียมตัวประชุมทีมงานหาข่าวก่อน	คราวหน้าจะได้ข่าวเข้ม	ข่าวข้น	มานำ	เสนอกันใหม่.



19

	 สวัสดีท่�นผู้อ่�นดอนขังใหญ่ทุกท่�น	 ฉบับนี้	 คนทำ�ง�น	 UBI	 ขอร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�น

ประจำ�เดือนกันย�ยน	2555	ที่ผ่�นม�ว่�เร�ได้ดำ�เนินก�รกิจกรรม	โครงก�ร	เพื่อตอบสนองพันธกิจของ	UBI	

อย่�งไรบ้�ง

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี วาระพิเศษ 

เมื่อวันที่	30	สิงห�คม	2555	ณ	ร้�นครัวญ�ด�	อำ�เภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเตรียม

คว�มพร้อมก�รจัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รว�งแผนง�นเครือข่�ยธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	ที่จะจัดขึ้นใน

วันที่	4	กันย�ยน	2555	ณ	สวนเพชร	ริเวอร์วิว	รีสอร์ท	อำ�เภอท่�ย�ง	จังหวัดเพชรบุรี		

 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนงานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี	 เมื่อวันที่	 4	

กันย�ยน	2555	ณ	สวนเพชร	ริเวอร์วิว	รีสอร์ท	อำ�เภอท่�ย�ง	จังหวัดเพชรบุรี	จัดโดย	สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจ

ก�รค้�จังหวัดเพชรบุรี	และเครือข่�ยธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	

 3. งานแถลงผลการดำาเนินงาน 1 ปี 31 นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่�ง

วันที่	5	-	6	กันย�ยน	2555	ณ	อ�ค�รช�เลนเจอร์	1	อิมแพ็คเมืองทองธ�นี		

 4. โครงการอบรมผู้นำา – นำาการเปล่ียนแปลง รุ่นท่ี 3 จัดโดย มูลนิธิสัมมาชีพ สัปดาห์ท่ี 6	ระหว่�ง

วันที่	8	-	9	กันย�ยน	2555	ณ	ห้องประชุมข่�วสด	กรุงเทพมห�นคร	กิจกรรมดังกล่�ว	น�ยอิทธิกร	ชำ�น�ญ

อักษร	ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	 และรองฝ่�ยประธ�นฝ่�ยวิช�ก�ร	 เครือ

ข่�ยธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	เข้�อบรมพร้อมด้วย	ดร.กรัณย์	สุทธ�รมณ์	และคุณจุฑ�รัตน์	ตั้งพ�ณิชย์	

 5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2555	เมื่อ

วันที่	13	กันย�ยน	2555	ณ	ห้องประชุม	DBD	Biz	Club	สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดเพชรบุรี

 6. โครงการ Road Show เวทีเสรี ภายใต้โครงการ ‘Dream Thailand สัญจรจังหวัดเพชรบุรี 

เม่ือวันท่ี	19	กันย�ยน	2555		ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	จัดโดย	มูลนิธิ	Friedrich

Naumann	ร่วมกับ	สถ�บัน	Asian	Knowledge	Institute	สถ�นีโทรทัศน์	Thai	PBS	นิตยส�ร	happening

นิตยส�ร	Bioscope	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร	สถ�บันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพชรบุรี	และเครือข่�ยธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	

 7.	กิจกรรม	“LFC สัญจร ตามหาร่องรอยสานสัมพันธ์สัมมาชีพ @ เพชรบุรี”	จัดโดย	ชมรมผู้นำ�-

นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	มูลนิธิสัมม�ชีพ	และเครือข่�ยธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	โดย	ดร.กรัณย์	สุทธ�รมณ์	

คุณจุฑ�รัตน์	ตั้งพ�ณิชย์	และคุณอิทธิกร	ชำ�น�ญอักษร	เป็นผู้ประส�นง�นกิจกรรม	ในฐ�นะเป็นผู้ผ่�นก�รฝึก

อบรมจ�กโครงก�รผู้นำ�	–	นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	รุ่นที่	3	

 8. มหกรรมชี้ช่องรวย สัญจร โคราช	ระหว่�งวันที่	28	–	30	กันย�ยน	2555	ณ	MCC	HALL	ชั้น	

3	 เดอะมอลล์	นครร�ชสีม�	จัดโดย	บริษัท	พีเพิลมีเดีย	จำ�กัด	ร่วมกับ	สถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

(สทท.)	 กรมประช�สัมพันธ์	 และกระทรวงอุตส�หกรรม	 ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบุรี	นำ�ผู้ประกอบก�รโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจในสถ�บันอุดมศึกษ�	เข้�ร่วมออกบูธจำ�นวน	4	ร�ย	คือ	

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวนมแพะ	 (อ�บทอง)	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหอม	 (WORADA)	 ขนมไทย	ณปภ�	 และ	ศจี..ปั้น

จิ๋ว	 เพื่อเป็นก�รขย�ยช่องท�งก�รตล�ด	 และนำ�สินค้�เข้�สู่ตล�ดเป้�หม�ย	 ทั้งนี้	 เครือข่�ยธุรกิจ	 Biz	 Club	

จังหวัดเพชรบุรี	ยังมีสม�ชิกเข้�ร่วมออกบูธด้วย	คือ	บริษัท	สุคันธ�	ไทยสแน็ค	จำ�กัด	ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย	ข้�ว

ตัง	สุคันธ�	และกลุ่มอ�ชีพเกลือทะเลกังหันทอง	ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย	เกลือสป�  

	 คอลัมน์	 	 คนทำ�ง�น	 UBI	 ต้องขอขอบคุณท่�นผู้อ่�นดอนขังใหญ่ทุกท่�นที่ติดต�มก�รทำ�ง�นของ	

UBI	ม�โดยตลอด	เร�จะปฏิบัติหน้�ที่ต�มพันธกิจต่อไปอย่�งเต็มที่	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้�นะครับ		สวัสดี

คนทำางาน	UBI 
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