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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
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	 ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดเผยว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำาลังเปิดรับสมัครนักศึกษา

ใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	ระบบรับตรง	ปีการศึกษา	2556	ใน	7	

คณะ	57	สาขาวิชา	ดังนี้

 คณะครุศาสตร์	 (ปริญญาตรี	 5	 ปี)	 สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย	จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาและแนะแนว	และพลศึกษา

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	(ปริญญาตรี	4	ปี)	เกษตรศาสตร์	

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 สัตวศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร		(ปริญญาตรี	5	ปี)		และเกษตรศาสตร์

 คณะวิทยาการจัดการ	(ปริญญาตรี	4	ปี)	นิเทศศาสตร์	การ

ตลาด	 	 การจัดการทั่วไป	 	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์	 	 การบัญชี	 	 การตลาด	 (เทียบโอน)	 	 การจัดการทั่วไป	 (เทียบ

โอน)	 	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 (เทียบโอน)	 	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	

(เทียบโอน)		และการบัญชี	(เทียบโอน)

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		(ปริญญาตรี	4	ปี)	เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์		เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		เทคโนโลยีไฟฟ้า		

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	วิศวกรรมพลังงาน	วิศวกรรม

เครื่องกล		และวิศวกรรมเครื่องกล	(เทียบโอน)

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 (ปริญญาตรี	 4	 ปี)	 วิทยาการ

คอมพิวเตอร์	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 (ภาคภาษาอังกฤษ)	 ความมั่นคง

คอมพิวเตอร์และไซเบอร์		ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	(ภาค

ภาษาอังกฤษ)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำานักงาน	การบูรณาการสารสนเทศ

อัจฉริยะ	(นานาชาติ)		และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 		(ปริญญาตรี	5	ปี)	ภาษาไทย		ภาษาอังกฤษ		ศิลปศึกษา		สังคมศึกษา		นาฎยดุริยางคศาสตร์(นาฏย

การแสดง)		นาฏยดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย)		นาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)		(ปริญญาตรี	4	ปี)	ภาษาอังกฤษธุรกิจ		ภาษาจีน		การพัฒนา

ชุมชน		ศิลปะและการออกแบบ		สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	 	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว)		การ

พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม)	 	 นิติศาสตร์	 	 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)	 	 และรัฐประศาสนศาสตร์(การ

บริหารรัฐกิจ)

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี	 4	 ปี)	 สาธารณสุขศาสตร์	 	 การแพทย์แผนไทย	 	 (ปริญญาตรี	 5	 ปี)	 	 เคมี	 	 ชีววิทยา		

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	(ปริญญาตรี	4	ปี)	อาหารและโภชนาการประยุกต์

	 นอกจากนี้		มหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน		ตลอดหลักสูตรและทุนให้เปล่า		ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1)	ทุนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน		แบ่งออกเป็น	3	ประเภท		

	 	 1.1	ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(ประเภทเรียนดี)	จำานวน	86	ทุน

	 	 1.2	ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(ประเภทจิตอาสา)	จำานวน	61	ทุน

	 	 1.3	ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(ประเภทความประพฤติดี	จริยธรรมดี

	 	 						และมีจิตสำานึกต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)	จำานวน	58	ทุน

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้	 	ถึงวันที่	30	เมษายน	2556		โดยสมัครได้	6	ช่องทาง	คือ	สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

ผ่านอาจารย์แนะแนวประจำาโรงเรียน	ผ่านหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	3	แห่ง	 	คือ	หน่วยการเรียนรู้ท่าแซะหัวหิน(โรงเรียน

หัวหิน)		หน่วยการเรียนรู้ประจวบคีรีขันธ์(วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ)	และหน่วยการเรียนรู้ท่าแซะ(โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก)

สมัครผ่านเว็บไซต์	http://mis.pbru.ac.th/mis/admission.jsp	สมัครผ่าน	facebook

(http://www.facebook.com/napat.pbru)	และสมัครทางไปรษณีย์		โดย

โหลดใบสมัครและใบรายงานตัวในเว็บไซต์	www.pbru.ac.th	กรอกใบสมัคร

และใบรายงานตัวให้เรียบร้อย	ส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการ

รายงานตัวที่รับรองสำาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	ส่งมาพร้อมธนาณัติ

จำานวน	1,500	บาท		ที่ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	อำาเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี	76000	(กรุณาสำาเนาธนาณัติไว้ที่ตนเอง	1	ชุด

และวงเล็บที่มุมซองว่า	“งานรับสมัคร”)	สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-3249-3279		และ	0-3249-3312
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	 จากการที่คณะศึกษาศาสตร์	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตสมุทรสาคร	จัดโครงการ

ส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 (จัดการแข่งขันกระบี่กระบอง	–	มวยไทย)	 	 เมื่อวันที่	 18	

กันยายน	2555		ณ	อาคารเทพไตรรัตน์		สถาบันการพลศึกษา		วิทยาเขตสมุทรสาคร

	 ในการนี้	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันและได้

รับรางวัล		ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ 	การแข่งขันอาวุธอื่น	ๆ	หรือสามบาน		ได้แก่		นายญัฐพงศ์		รักษา

ราษฏร์		และนายกิตติศักดิ์		คล้ายกนก

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาบสองมือ	ได้แก่	นายญัฐพงศ์	รักษาราษฏร์		และ	นางสาว

ปัทมา		สามพ่วงบุญ

 รองชนะเลิศอันดับ 2 พลอง			ได้แก่		นายกมลภพ		ฤทธิ์น้อย		และ	นายกิตติศักดิ์		

คล้ายกนก

ชนะเลิศในการแข่งขันกระบี่กระบอง	–	มวยไทย

	 ผศ.ศรชัย	 เย็นเปรม	 นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	 รายงานว่า	 ทางคณะ

กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี		และคณะกรรมการดำาเนินการจัดงาน

“มุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำาเนิด”		ได้ประชุมเมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	

เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี	อาคารวิทยาภิรมย์	ชั้น	1	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		สาระสำาคัญของการประชุม		มีดังนี้

	 1.	 ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	 ได้ดำาเนินการมอบเงิน	 จำานวน	 20,000	 บาท	 ให้ทางสาขา

วิชาดนตรี	เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาวงดนตรี	PBRU	Band	เรียบร้อยแล้ว

	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง	ความสำาคัญทางคุณธรรมสำาหรับนักบริหาร

ยุคใหม่ 	โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.	ร.ต.อ.	ดร.ปุระชัย		เปี่ยมสมบูรณ์		เป็นวิทยากรบรรยายให้

แก่คณาจารย์		บุคคลากร		นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	และบุคคลที่สนใจ		เมื่อวัน

ที่		1	ตุลาคม		2555		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1		อาคารวิทยาภิรมย์			มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

ปาฐกถาพิเศษ	“ความสำาคัญทางคุณธรรมสำาหรับนักบริหารยุคใหม่”

สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

	 2.	ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	และคณะกรรมการฯ	จะจัดงานมุทิตาจิต	อาจารย์พะนอม		แก้วกำาเนิด	ในวันเสาร์ที่		2		มีนาคม	พ.ศ.	2556			

ตั้งแต่เวลา	10.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	อาคารอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมีกิจกรรมสำาคัญ		3	กิจกรรมคือ	

	 	 1)	 การถวายภัตตาหารเพล	

	 	 2)	 การเสวนาและปาฐกถาพิเศษ	

	 	 3)	 พิธีมุทิตาจิต	และงานเลี้ยงสังสรรค์

	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		เวปไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	http://alumni.pbru.ac.th
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	 ด.ญ.ไปรยา		สธนเสาวภาคย์		นักเรียนชั้น	ม.2/1		สอบได้คะแนนรวมเป็นลำาดับ	22	ของภาคกลาง	จากสนามสอบกว่า	500	โรงเรียน	
จัดโดยสำานักงานบัณฑิตแนะแนว
	 นางสาวจุไรวรรณ	 มัคคภาวี	 นักเรียนชั้น	 ม.6	 สอบติดสาขาสัตวศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
วิทยาเขตชุมพร
	 นายดนุภัทร	 ทองคำา	 นักเรียนชั้น	 ม.6	 สอบติดคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
และ	คณะอุตสาหกรรมการเกษตร		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 นางสาวขวัญนิมิต		ใจอยู่		นักเรียนชั้น	ม.6สอบติดสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 นายรัชชานนท์		รัตนคาม	นักเรียนชั้น	ม.6	สอบติดสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และมัลติมิเดีย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 นางสาวแพรวา		สุขสวัสดิ์		นักเรียนชั้น	ม.6	สอบติดคณะเภสัชศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะครุศาสตร์	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา

โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน		ประจำาปีการศึกษา	

2555	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2555	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	3

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 จำานวน	 2	หมู่	

เข้าร่วมกิจกรรมและสวนสนามในพิธีเปิด	 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	ครั้งที่	 19	 	ระหว่างวันที่	

19-25	พฤศจิกายน	2555	ณ	ค่ายลูกเสือวชิราวุธ		อำาเภอศรีราชา		จังหวัดชลบุรี

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	ครั้งที่	19

	 สำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกัน

คุณภาพการศึกษา	 วิทยากรโดย	 ผศ.อุบล	 สมทรง	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 และ

อาจารย์ภาค	 พราหมณ์แก้ว	 รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการฯ	 (ดูแลรับผิดชอบงาน

มาตรฐานและประกันคุณภาพ)		เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	22	พฤศจิกายน	2555		ณ	ห้องประชุมช้ัน	3

ภูผาผึ้ง		จังหวัดราชบุรี		ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้แทนจากกองนโยบายและแผน		กองพัฒนา

นักศึกษา		และกองกลางสำานักงานอธิการบดี
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	 เมื่อวันที่	26	กันยายน	2555	อาจารย์	ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร		ผู้แทนอาจารย์ทุกสาขา

วิชาและเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ	จำานวน	20	ท่าน	 ได้ออกสำารวจข้อมูลพื้นที่เพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและแม่ข่ายฯ	ที่จะร่วมมือกันหาประเด็นในการจัดทำาโครงการที่จะร่วม

มือในการพัฒนาชุมชน	โดยมีนายยุทธนา	เมืองเล็ก	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล		เจ้าหน้าที่	

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโสน	 จำานวน	 15	 คน	 ให้การต้อนรับและร่วมให้

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	รวมถึงปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่	เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงาน

	 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ฯ	และองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโสน

พบประเด็นที่สำาคัญที่น่าสนใจหลายประเด็น	ดังนี้

	 -	ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลิตผลจากชมพู่เพชรสายรุ้ง

	 -	ด้านสุขภาพในชุมชน	ตลาดนัดสีเขียว	จำาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี

การแพทย์แผนไทย	และการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการรักษา

	 -	ด้านสิ่งแวดล้อม		การกำาจัดขยะในชุมชน	และการนำากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

	 -	ด้านการศึกษา	จัดทำาหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน	ที่เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 ในอนาคตคณะวิทยาศาสตร์ฯ		จะจัดทำาข้อเสนอโครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ในการจัดทำาหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน	 ที่เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยว

กับชมพู่เพชรสายรุ้ง	เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์		หลังจากนี้คณะวิทยา

ศาสตร์ฯ	จะนำาอาจารย์	และเจ้าหน้าที่		ลงสำารวจพื้นที่เพื่อหาข้อมูลด้านต่างๆ	ที่เป็นข้อมูลเชิง

ลึกเฉพาะเรื่อง	 	 โดยขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโสนและชาวบ้านใน

ชุมชนต่อไป	

โครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้ส่งนักกีฬา	กองเชียร์	 และขบวนพาเหรด	 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์	 (ลูก

พระนางเกมส์)ระหว่างวันที่	12-14	ธันวาคม	2555		ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์	ครั้งที่	25	ณ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้

รับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (ทุนเรียนดี	 จำานวน	 8	ทุน)	 ทุนเทิดพระ

เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(ทุนจิตอาสา	จำานวน	5	ทุน)	และทุน

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(ทุนประพฤติดี		จำานวน		5	

ทุน)	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น

ผู้มอบทุน	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2555		เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	3

มอบทุนการศึกษา

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์		ครั้งที่		24		ลูกพระนางเกมส์
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	 สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด

เพชรบุรี	 นำานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และนักเรียนโครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จำานวน	 61	 คน	 เข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์	 ณ	 สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 16	 กันยายน	 2555	 กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้

รับความรู้ความเข้าใจ	 ทางด้านการทดลองปฏิบัติฟิสิกส์พื้นฐานในเรื่องของแรง	 และไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส์	ได้แลกเปลี่ยนความรู้	และประสบการณ์	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียน

รู้ต่อไป		โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ	นำาโดย	อาจารย์สุนันทศักดิ์	ระวังวงศ์	อาจารย์	ดร.นิรุต	

ลำ้าเลิศ	และนายอนุรักษ์	เกษวัฒนากุล	เป็นผู้ควบคุมดูแล

	 อาจารย์	ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน		เลขานุการโครงการ	แจ้งว่า	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน		

ที่ผ่านมา	คณะครุศาสตร์		ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร	ป.บัณฑิต		วิชาชีพครู	ภาย

ใต้โครงงานพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู	 	 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับคุรุสภา		ซึ่งในภาคการศึกษาที่	2/2555	นี้	ทางมหาวิทยาลัย

ได้รับโควตารับนักศึกษา	จำานวน	120	คน		โดยมีครูสังกัดหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้แก่	สช.	กศน.	

สพฐ.	 และ	 สอศ.	 มาสมัครเข้าโครงการเป็นจำานวนมาก	 	 โดยการจัดการศึกษาครั้งนี้	 	 ได้จัด

แบบทวิภาค	ปีการศึกษาละ	2	ภาคการศึกษาปกติ	ทำาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาค

การศึกษาที่	1	และ	2	ปีการศึกษา	2556	ในกิจกรรมปฐมนิเทศ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		ผศ.ดร.นิวัต		กลิ่นงาม			กล่าวต้อนรับ		แสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาใหม่			

รองอธิการบดี		ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม		บรรยายพิเศษเรื่องครูในศตวรรษที่	21			คณบดีคณะ

ครุศาสตร์			ดร.วิวัฒน์		วรวงษ์		ได้ชี้แจงถึงความสำาคัญของโครงการ			ส่วนผู้อำานวยการสำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ผศ.รพีพรรณ	เทียมเดช		ได้แนะนำาเกี่ยวกับการลงทะเบียน	

และระเบียบต่าง	ๆ		ของมหาวิทยาลัย

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดโครงการฝึกอบรม	

“การใช้โปรแกรม AMOS วิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำาหรับ สำาหรับนักวิจัย”		ระหว่างวันที่		15-

16		กันยายน		พ.ศ.		2555			ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	312			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ			

โดย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.ยุทธ		ไกยวรรณ์		เป็นวิทยากรในการอบรม			มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมอบรม	จำานวน		23		คน		และการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ทั้งความรู้	ความเข้าใจ

ในโปรแกรม	 และสามารถนำาไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง	 และเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับงาน

วิจัยต่อไป	

กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์

โครงงานพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู	(หลักสูตร	ป.	บัณฑิต	วิชาชีพครู)

อบรม	“การใช้โปรแกรม	AMOS	วิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำาหรับ	สำาหรับนักวิจัย”			
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	 สำานักงานอธิการบดี	 	 โดย	 	 รศ.ยศ	 ธีระเดชพงศ์	 	 ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี		

จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ สำานักงานอธิการบดี	 เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน		เมื่อวันพุธที่	21	พฤศจิกายน	2555		ณ	ห้องประชุม		ชั้น	3		ภูผาผึ้ง		

จังหวัดราชบุรี		โดยมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เข้าร่วมประชุม

ทบทวนแผนกลยุทธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้จัดห้องสำานักงานคณะใหม่ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2555		จึงขอแจ้ง

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับคณะผู้บริหารใหม่		ดังนี้

	 1.	ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ	ดร.พูนศิริ		ทิพย์เนตร		(หมายเลข		1203)		

	 2.	ห้องรองคณบดี

	 	 2.1.	รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการนักศึกษา		ดร.ปัทมาพร		ยอดสันติ		(หมายเลข	1124)

	 	 2.2.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ		อาจารย์สุรีรัตน์		เทมวรรธน์		(หมายเลข		1124)

	 	 2.3.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		อาจารย์สุภาดา		ขุนณรงค์		(หมายเลข	1125)

	 	 2.4.	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์		อาจารย์ศจีมาศ		นันตสุคนธ์		(หมายเลข	1125)

	 3.	ห้องสำานักงานคณบดี

	 	 รองหัวหน้าสำานักงานคณบดี		(หมายเลข		1123)

	 4.	ห้องประกันคุณภาพการศึกษาคณะ		(หมายเลข		1387)

	 ตามที่	 คณะกรรมการสภาวิชาการ	 ได้ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	 และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ	 ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อดำาเนินการตามข้อบังคับ	 โดยสรุปแนวทางการดำาเนินการและขอ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ		ดังนี้

	 1.	คณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำา		จำานวน	7	คน		ซึ่งมีขั้นตอนและกำาหนดการ		ดังนี้

	 	 1)	รับสมัคร	ระหว่างวันที่	28	พฤศจิกายน	–	12	ธันวาคม	2555	ณ		สำานักงานอธิการบดี

	 	 2)	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร		ภายในวันที่	13	ธันวาคม		2555

	 	 3)	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา		วันที่	14	ธันวาคม	2555

	 	 4)	ลงคะแนน	วันที่	21	ธันวาคม	2555		ณ		สำานักงานอธิการบดี

	 	 2.	คณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ		จำานวน	7	คน		

	 2.	วิธีการดำาเนินการ		คณะประชุมคณะกรรมการประจำา		คณะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ		3		ชื่อ		นำาเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่	20

ธันวาคม	2555	

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ



  
รับสมัครงาน	

	 บริษัท	 สยาม	 รีเทล	 ดีเวลล็อปเม้นท์	 จำากัด	 ศูนย์การค้า
แฟช่ันไอส์แลนด์	ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ท่ีมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ		มาร่วมทีมบริหารและพัฒนาศูนย์การค้าโครงการใหม่ใจกลาง
ถนนสุขุมวิท	จำานวน	2	ตำาแหน่ง
1. ตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM OFFICER)
คุณสมบัติ:	
	 •	รับผิดชอบงานระบบ	CRM,	ลูกค้า	VIP	และการทำา	Co-
Promotion	กับร้านค้า
	 •	ชาย	/	หญิง	อายุไม่เกิน	28	ปี	วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาการตลาด	หรือที่เกี่ยวข้อง
	 •	 ประสบการณ์	 2	 ปี	 ขึ้นไป	 ด้านงานบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า	 (CRM)	 หากมีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตกับสถาบันการเงิน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
	 •	บุคลิก	และทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
	 •	สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

2. เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจ (BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER)
คุณสมบัติ:	
	 •	รับผิดชอบงานด้านศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการศูนย์การค้า
	 •	ชาย	 /	หญิง	อายุไม่เกิน	28	ปี	 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 (Real	 Estate	 Business)	 หรือที่
เกี่ยวข้อง
	 •	 ประสบการณ์	 2	 ปี	 ขึ้นไป	 ด้านงานพัฒนาธุรกิจ	 หากมี
ประสบการณ์ตรงจากธุรกิจศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
	 •	บุคลิก	และทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
	 •	สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
	 ผู ้สนใจติดต่อ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท	สยาม	รีเทล
ดีเวลล็อปเม้นท์	จำากัด		Email	:	hr@fashionisland.co.th		โทร.
0-2947-5000	ต่อ	5122		และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.fash-
ionisland.co.th
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 กำาหนดจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ	 ครั้งที่	 2	 เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 ด้านศิลปะ	 ดนตรีและ
นาฏศิลป์พื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆ	ของอาเซียน		ในระหว่างวันที่	4-9	ธันวาคมที่จะถึงนี้
	 พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	ประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ	 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯครั้งที่	 10	 /2555	 เมื่อเวลา	 09.00	 น.		
ของวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการติดตามผลการดำาเนิน
งานเก่ียวกับการจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ	คร้ังท่ี	2	มีกำาหนด

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ	ครั้งที่	2			

จัดขึ้นในระหว่างวันที่	4-9	ธันวาคม	2555	ณ	วัดพระพุทธไสยาสน์	หรือ	วัดพระนอน	อ.เมืองเพชรบุรี	โดย	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	เปิดเผยว่า	งานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่	2	เพื่ออนุรักษ์เสริมสร้างความเข้มแข็ง	ฟื้นฟูและสร้างเครือ
ข่ายวิชาการทางวัฒนธรรม		ด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆ	ของอาเซียน		ให้เป็นที่รู้จักยอมรับในวงกว้างและเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	 85	 พรรษา	 โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 โดยจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียน	ประกอบด้วย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์	ประเทศมาเลเซีย	ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย	สลับการแสดงศิลปวัฒนธรรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	และการแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี	โดยพิธีเปิดในปีน้ีได้รับเกียรติจาก	ดร.สุเมธ ดันติเวชกุล	เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา	 ในฐานะนายกสมาคมชาวเพชรบุรี	 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 ส่วนวันที่	 5	 ธันวาคม	 2555	 เวลา	 19.00	 น.	 จะ
มีการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และนอกจากนี้	 ยังมีนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี	ชมการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่อาเซียน	รอบชิงชนะเลิศ	จาก	6	
ทีมทั่วประเทศ	และซุ้มจำาหน่ายสินค้า	ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ	ของจังหวัดเพชรบุรีในราคาถูกอีกด้วย
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ASEAN KNOWLEDGE

	 ในการประชุมครั้งนี้บรรดาผู้นำาและตัวแทนกว่า	 50	 ประเทศ	 เข้าร่วมการประชุม	

โดยการประชุมอาเซมจัดขึ้น	เพื่อกระชับความสัมพันธ์	และความร่วมมือระหว่างเอเชียและ

ยุโรปในเรื่องของการค้าและการลงทุน	ส่วนประเด็นหารือที่สำาคัญอย่างอื่นก็คือ	วิกฤตหนี้ยุโรป

และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก	เนื่องจากกลุ่มอาเซมมีตัวเลข	GDP	รวมกันมากกว่าครึ่ง

หน่ึงของประเทศท่ัวโลก	โดยในคร้ังน้ีมีสมาชิกใหม่เพ่ิมข้ึนอีก	3	ประเทศ	ได้แก่	สวิตเซอร์แลนด์

บังกลาเทศ	 และนอร์เวย์	 นอกจากนี้ยังมีประธานกรรมาธิการยุโรป	 ประธานสภายุโรป	 และ

เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมรวมด้วย	ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีการพบปะทวิภาคีของผู้นำาประเทศ

ต่างๆ	อีกด้วยค่ะ		

				 อาเซม	มีความสำาคัญในฐานะกรอบความร่วมมือระดับผู้นำาเพียงเวทีเดียวที่มีอยู่ของ

ภูมิภาคเอเชีย	 และยุโรป	 ในขณะนี้	 แม้ว่าอาเซมจะเป็นเวทีเพื่อการพูดคุยหารือ	 โดยมิได้

เป็นการเจรจาที่มีการนำาเอามติของที่ประชุมไปบังคับใช้กับสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมก็ตามที	

นั่นเพราะจุดประสงค์ในการผลักดันจัดตั้งกรอบความร่วมมือของอาเซมเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด

ว่า	ควรจะมีกรอบการประชุมที่เชื่อมทวีปเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน	ในลักษณะเดียวกับที่มี

การหารือระหว่างเอเชีย-สหรัฐ	ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก	หรือ

เอเปค	 อย่างไรก็ดี	 ด้วยเหตุที่อาเซมเป็นเวทีที่ไม่มีผลผูกพัน	 อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาหลาย

ประเทศในยุโรปได้มองข้ามความสำาคัญของภูมิภาคเอเชีย	ทำาให้ท่ีผ่านมาหลายประเทศในยุโรป

อาจไม่ให้ความสำาคัญกับกรอบความร่วมมือดังกล่าวเท่าท่ีควรจะเป็น	ความร่วมมือภายใต้กรอบ

อาเซมในอดีต		แม้จะบอกว่าเป็นความร่วมมือในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน

แต่หลายฝ่ายมองว่าที่ผ่านมาอาเซมเป็นเสมือนเวทีที่ยุโรปเป็นผู้ให้โดยมีเอเชียเป็นผู้รับ	ภายใต้

เงื่อนไขที่ยุโรปกำาหนดและจัดวางขึ้น	เพื่อยกระดับการพัฒนาในด้านต่างๆ	ของชาติสมาชิก

อาเซมในเอเชียให้เป็นไปตามมาตรฐานของยุโรป	 อาทิ	 ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและการ

เป็นประชาธิปไตย		ปัจจุบันสมาชิกของอาเซม		ประกอบด้วย	46	ประเทศ	และ	2	องค์กร	แบ่ง

เป็นสมาชิกจากยุโรป	27	ประเทศ	ขณะที่เอเชียมี	19	ประเทศ	คือสมาชิกอาเซียน	10	ประเทศ	

และจีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	มองโกเลีย	อินเดีย	ปากีสถาน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และรัสเซีย

	 สวัสดีชาวอาเซียนทุกท่านค่ะ	 	 ในฉบับนี้เราจะ

พาชาวอาเซียนทุกท่านไปเจาะลึกถึงการประชุมผู้นำาเอเชีย-

ยุโรป	(อาเซม)	ครั้งที่	9	ระหว่างวันที่	5	-	6	พฤศจิกายน	ที่

กรุงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ที่

ผ่านมา	 เรามาดูสาระสำาคัญของการประชุมและการทำางาน

ของประเทศไทยในครั้งนี้กันค่ะ
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	 ทั้งนี้	การประชุมผู้นำาเอเชีย-ยุโรป	(ASEM)	ถือเป็นเวทีระดับผู้นำาเวทีเดียวสำาหรับผู้นำาประเทศจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปได้พบปะหารือ

ในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์	ขยายความร่วมมือ	และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันใน	3	 เสาหลักของความ

ร่วมมือ	ได้แก่	การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมและวัฒนธรรม	ปัจจุบัน	ASEM	มีสมาชิก	46	ประเทศ		และ	2	องค์กร	จัดขึ้นทุก	2	ปี	โดยในครั้งนี้

เป็นการประชุมผู้นำาเอเชีย-ยุโรป	ครั้งที่	9	 (9th	Asia-Europe	Meeting	–	ASEM	9th)	ทั้งนี้	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะเจ้า

ภาพการประชุม	ASEM	9th	ได้กำาหนดหัวข้อหลักของการประชุมคือ	“Friends	for	Peace,	Partners	for	Prosperity”	และมีวาระหลักที่จะหารือ	

5	วาระ	คือ	1)	เศรษฐกิจและการเงิน	-	Economic	and	Financial	 Issues	2)	ประเด็นระหว่างประเทศ	-	Global	Issues	3)	ประเด็นในระดับ

ภูมิภาค	-	Regional	Issues	4)	ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม	-	Social	and	Cultural	Cooperation	5)	ทิศทางในอนาคตของ	ASEM	-	Future	

Direction	of	ASEM

	 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นปัญหาระดับโลกที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ	 สำาหรับประเด็นเศรษฐกิจ	 เอเชียมั่นใจว่า

ยุโรปจะแก้ปัญหาและฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจไปได้	 และเห็นว่าเอเชียและยุโรป	 ต้องร่วมกันสร้างความแข็งแรงระหว่างสองภูมิภาค	 โดยต้องปรับ

สมดุลและสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้แข็งแรง	 ลดการกีดกันทางการค้า	 และสนับสนุนการเจรจาการค้าเสรี	 สร้างมาตรการปลอด

ภาษีให้เป็นศูนย์เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุน	 ส่วนการหารือทวิภาคีกับผู้นำาประเทศเอเชียและยุโรปเป็นโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าและ

การลงทุน	 พร้อมได้เชิญชวนกลุ่มประเทศยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี	 รวมถึงได้หาแนวทางความร่วมมือ

ด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างสองภูมิภาคด้วยส่วนประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพ	 อยากให้ทุกประเทศแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี	 รวมทั้ง

ร่วมกันแก้ปัญหา	เด็กและสตรี	การค้ามนุษย์	และอาชญากรรมข้ามชาติ

	 สำาหรับประเทศไทย	 ในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในเวที	 ASEM	 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำา	 ASEM	 ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ	

เมื่อปี	2539	นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ในการส่งสารที่ชัดเจนไปยังยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของเอเชีย		เพื่อยืนยันว่าทั้งสองภูมิภาคมีอนาคต

ร่วมกันและในสถานการณ์โลกที่มีความท้าทายอย่างมากในปัจจุบัน		เอเชียต้องการเห็นยุโรปฟื้นตัวโดยเร็วและพร้อมสนับสนุนการฟื้นตัวของยุโรป

ให้เร็วขึ้น		เนื่องจากเอเชียและยุโรปมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ		และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน		นอกจากนี้

นายกรัฐมนตรียังยำ้าถึงมาตรการของรัฐบาลไทยที่จะลดผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในเขตยูโรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและความสำาคัญของมาตรการ

ภาครัฐที่จะช่วยพยุงการเติบโตทางเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจโลกถดถอย	 รวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน	 เพื่อให้เอเชียและ

ยุโรปเจริญเติบโตไปด้วยกันในลักษณะหุ้นส่วน	 (Partners	 for	 Prosperity)	 และผลักดันความเชื่อมโยงในอาเซียน	 (ASEAN	 Connectivity)	 เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการที่แท้จริง	 ก่อนการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	 2558	 ซึ่งจะส่งผลประโยชน์อย่างมากต่อเอเชียและยุโรปในด้าน

เศรษฐกิจ

	 นอกจากนี้	ไทยพร้อมที่จะดำาเนินการสนับสนุนนโยบายที่จะส่งผลประโยชน์ของทั้งสองภูมิภาค	เช่น	ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ		

การเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งด้านกายภาพ	 และระหว่างประชาชน	 รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นผลพวงจากความเชื่อมโยงดังกล่าว	 เช่น	

การค้ามนุษย์	และอาชญากรรมข้ามชาติ

	 ในโอกาสนี้	นายกรัฐมนตรีได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำาของประเทศสมาชิก	ASEM	อีกหลายประเทศ	อาทิ	ประธานประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์	 นายกรัฐมนตรีโปแลนด์	ประธานาธิบดีบัลแกเรีย	และ	นายกรัฐมนตรีเอสโตเนีย	 เพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์	สร้างความคุ้นเคย	และแสวงหาความร่วมมือใหม่	ๆ	ระหว่างกัน

	 ตอนนี้ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหน	ทุกหน่วยงานต่างเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	2015	ที่กำาลังจะเกิดขึ้น	ถ้าไม่ต้องการ

ล้าสมัย	เตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันอย่างสมบูรณ์นะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับเร่ืองราวดี	ๆ	เก่ียวกับประชาคมอาเซียนค่ะ
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	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 จัดทำาโครงการอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านขึ้น	 โดยภาษาแรกที่ฝึกอบรม	 คือ	

ภาษาพม่า	เมื่อวันเสาร์ที่	17	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา

	 ช่วงเช้า	 เวลา	 08.30	 –	 09.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์ภาษา	 ชั้น	 2	 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

บรรยากาศการลงทะเบียนเป็นไปอย่างคึกคัก	โดยมีคณาจารย์และบุคลากร	รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำานวน	40	คน

	 โครงการฝึกอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน		(ภาษาพม่า)		เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้พื้นฐานในด้านการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนภาษาพม่า	 เข้าใจถึงความสำาคัญของการติดต่อสื่อสาร

กับประเทศสมาชิกในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน		และสามารถใช้ภาษาพม่าในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวันได้

	 เวลา	09.00	น.	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม	และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ประเทศพม่า

		 เวลา	 11.00	 น.	 ผศ.ดร.เสนาะ	 กลิ่นงาม	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ประธานโครงการ	 กล่าวเปิดการฝึกอบรม	 และ

กล่าวต้อนรับท่านวิทยากร	Mr.	U	AUNG	SOE	เลขานุการเอกอัครราชทูตพม่าประจำาประเทศไทย	โดยมีอาจารย์ทัศนพรรณ	แย้มคง		หัวหน้าศูนย์

อาเซียนศึกษา		กล่าวรายงานโครงการ

	 จากน้ันมีการแสดงชุด	ระบำาพม่า-ไทยอธิษฐาน	จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ฝึกซ้อมโดย		อาจารย์จิตศุภวัฒน์	สำาราญรัตน	การแสดงชุดน้ีเป็น

การแสดงท่ีอ่อนช้อยและงดงามมาก	แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนพม่า	

	 เวลา	11.30	น.	Mr.	U	AUNG	SOE	นำาผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านรู้จักประเทศพม่า	โดย

การเล่าข้อมูลท่ีเก่ียวกับประเทศพม่าและคนพม่าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักและเข้าใจ	ท้ังทาง

ด้านการเมืองการปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

	 หลังจากท่ีในช่วงเช้าเราได้รู้จักประเทศพม่าอย่างลึกซ้ึงแล้ว	ในช่วงบ่ายเราเร่ิมเรียนรู้

เกี่ยวกับภาษาพม่ากันตั้งแต่		เวลา	13.00	–	16.30	น.		โดย	Mr.	U	AUNG	SOE	สอนเกี่ยวกับ

พยัญชนะและสระของประเทศพม่า	ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างต้ังใจอ่าน	และออกเสียงพยัญชนะ

กันแบบที่ไม่มีใครยอมใคร	บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน	ท่านวิทยากรจะฝึกให้

ผู้เข้าร่วมอบรมออกเสียงอย่างใกล้ชิด	โดยท่านจะคอยให้คำาแนะนำา

	 การอบรมภาษาพม่าในสัปดาห์แรกนี้	นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี	ผู้ที่เข้าร่วมอบรมต่าง

ต้ังใจฝึกฝนและออกเสียงกันอย่างจริงจัง	การอบรมคร้ังต่อไปจะเป็นอย่างไร	ทีมงานจะเก็บภาพ

และรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ		ลากันไปก่อน	แล้วพบกันใหม่		“มิงกะลาบา”

รายงานข่าวศูนย์อาเซียน
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เป็นการ

ดำาเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

สังคมไทยและสามารถปฏิบัติได้จริง	โดยทรงเน้นพัฒนาคนเป็นตัวต้ัง

และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน	และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของ

ประชาชน	และการพึ่งตนเอง	โดยรู้จักประมาณตน	และดำาเนินการ

ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและทำาตามลำาดับข้ัน	อย่างบูรณาการ

ซึ่งอาศัยความเข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	และการรู้รักสามัคคีของทุกฝ่าย		

อันนำาไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

	 ในฉบับนี้	 คุณลุง	 QA	 จึงขอน้อมนำาหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันทรงคุณค่ายิ่ง		ที่สำานักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระ

ราชดำาริ	 (กปร.)	 ได้รวบรวมไว้มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริ

มงคลแก่ชีวิตการทำางานของท่านผู้อ่านทุกท่าน		

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มีดังนี้
 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ		การที่จะพระราชทาน

โครงการใดโครงการหนึ่งนั้น	 จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่าง

เป็นระบบ		ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น	จากเอกสาร	แผนที่	สอบถามเจ้า

หน้าที่	นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	เพื่อ

ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรง

ตามความต้องการของประชาชน	

หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 2. ระเบิดจากข้างใน	พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา

คน	ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนท่ีเราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพ

พร้อมที่จะรับเสียก่อน	แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก	มิใช่การ

นำาเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน	

หมู่บ้าน	ที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว	

 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา	ทรงมองปัญหาใน

ภาพรวม	 (Macro)	 ก่อนเสมอ	 แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่ม

จากจุดเล็กๆ	คือ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม	ดัง

พระราชดำารัสที่ว่า	“…..	ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก	…..		เป็นอย่าง

นั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน	 ……..	 มันไม่ได้เป็นการแก้อาการ

จริง	 	 แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน	 เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้	 	 …….		

แบบ	Macro	นี้เขาจะทำาแบบรื้อทั้งหมด	ฉันไม่เห็นด้วย	………	อย่าง

บ้านคนอยู่	เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น	ผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม	……		

เอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย	เราจะไปอยู่ที่ไหน	ไม่มีที่อยู่	……….		วิธี

ทำาต้องค่อย	ๆ	ทำา			จะไประเบิดหมดไม่ได้	

 4. ทรงทำาตามลำาดับขั้น		“…	การพัฒนาประเทศจำาเป็น

ต้องทำาตามลำาดับขั้น	 ต้องสร้างพื้นฐานคือ	 ความพอมีพอกิน	 พอใช้

ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน		ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่

ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อม

พอสมควร	และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ	และ

ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำาดับต่อไป	 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้าง
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ความเจริญ	ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว	โดยไม่ให้แผน

ปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศและของประชาชนโดย

สอดคล้องด้วย		ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ	ขึ้น		ซึ่งอาจ

กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด	ดังเห็นได้ที่อารยประเทศ

กำาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้…”	

 5. ภูมิสังคม	“…การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ

ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา	คือนิสัย

ใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้	เราต้องแนะนำา

เราเข้าไป	 ไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้	แต่ถ้าเราเข้าไป

แล้ว	เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ	แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ

หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง…”	

 6. องค์รวม	ทรงมีชีวิตคิดอย่างองค์รวม	(Holistic)	หรือ

มองอย่างครบวงจร	ในการที่จะพระราชทานพระราชดำาริเกี่ยวกับ

โครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทาง

แก้ไขอย่างเชื่อมโยง	ดังเช่น	กรณีของ	“ทฤษฎีใหม่”	ที่พระราชทาน

ให้แก่ปวงชนชาวไทย		เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพนับเป็น

แนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม	 ตั้งแต่การถือครอง

ที่ดิน	โดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ	10-15	ไร่	เพื่อการ

บริหารจัดการที่ดิน		และแหล่งนำ้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญใน

การประกอบอาชีพ	เม่ือมีนำา้ในการทำาเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิต

ดีขึ้น	 และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	 เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการ

จัดการและการตลาด	 รวมถึงการรวมกลุ่ม	 รวมพลังชุมชนให้มี

ความเข้มแข็ง	 เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ภายนอกได้อย่างครบวงจร	นั่นคือ	ทฤษฎีใหม่	ขั้นที่	1,	2	และ	3	

 7. ไม่ติดตำารา		การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม

และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และสภาพของสังคม

จิตวิทยาแห่งชุมชน	 คือ	 	 “ไม่ติดตำารา”	 ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการ

และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง

ของคนไทย	

 8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด		ในเรื่องของ

ความประหยัดนี้	ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์

ทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร	หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่

เป็นเวลานานดังที่นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	

เคยเล่าว่า		“...กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี	วีระไวทยะ

บอกว่า	 ปีหนึ่งพระองค์เบิกดินสอ	 12	 แท่ง	 เดือนละแท่งใช้จน

กระทั่งกุด	 ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะจะกริ้วเลย	ประหยัดทุกอย่าง

เป็นต้นแบบทุกอย่าง	 ทุกอย่างมีค่าสำาหรับพระองค์หมด	 ทุกบาท

ทุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง		จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความ

รอบคอบ...”	

 9. ทำาให้ง่าย Simplicity	ด้วยพระอัจฉริยภาพและ

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทำาให้การคิดค้น

ดัดแปลง	ปรับปรุง	และแก้ไขงานการพัฒนาเป็นไปได้โดยง่าย	ไม่ยุ่ง

ยากซับซ้อน		และที่สำาคัญคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และ

ระบบนิเวศน์โดยส่วนรวมใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทาง	 ฉะนั้น	

คำาว่า	“ทำาให้ง่าย”	จึงเป็นหลักคิดสำาคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ

ในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

 10. การมีส่วนร่วม		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรง

เป็นนักประชาธิปไตย	 “ประชาพิจารณ์”	 มาใช้ในการบริหาร	 เพื่อ

เปิดโอกาสให้สาธารณชน	 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มา

ร่วมกัน	 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำานึงถึงความคิด

ของประชาชน	ดังพระราชดำารัสความตอนหนึ่งว่า	“…	สำาคัญที่สุด

จะต้องหัดทำาใจให้กว้างขวางหนักแน่น	รู้จักรับฟังความคิดเห็น	แม้

กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด	เพราะการรู้จักรับ

ฟังอย่างฉลาดนั้น	แท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์

อันหลากหลาย		มาอำานวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้

ประสบความสำาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง….”	

 11. ประโยชน์ส่วนรวม	การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

และการพระราชทานพระราชดำาริ	ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสก

นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นสำาคัญ	

 12. บริการรวมที่จุดเดียว One-Stop Services	ทรง

เน้นในเร่ืองการสร้างความรู้	รัก	สามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกัน

ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ที่มักจะต่าง

คนต่างทำาและยึดติดกับการเป็นเจ้าของเป็นสำาคัญ	 ให้แปรเปลี่ยน

เป็นการร่วมมือกับแนวพระราชดำาริ	ในการดำาเนินบริหารของศูนย์
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ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ที่มีอยู่ทั้ง	6	ศูนย์	ทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศ	นับเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารราชการ

แผ่นดินของประเทศไทยอย่างแท้จริงการพึ่งตนเอง	

 13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ		ทรงเข้าใจถึง

ธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติทรงมอง

อย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ		หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ

จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ	อาทิ	การแก้ไขปัญหาป่าเส่ือมโทรม

ได้พระราชทานพระราชดำาริ	การปลูกป่า	โดยไม่ต้องปลูก	ปล่อยให้

ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ	

 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม	 แนวปฏิบัติที่สำาคัญในการ

แก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบ

ที่เป็นปกติ	เช่น	การนำานำ้าดีขับไล่นำ้าเสีย	หรือเจือจางนำ้าเสียให้กลับ

เป็นนำ้าดี	 ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของนำ้า	 การบำาบัด

นำ้าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ	 ให้ดูดซับสิ่งสกปรกปน

เปื้อนในนำ้า	ดังพระราชดำารัสว่า	“ใช้อธรรมปราบอธรรม” 

 15. ปลูกป่าในใจคน	 พระราชดำารัสตอนหนึ่ง	 ความว่า	

“….	 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน	 แล้วคน

เหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วย

ตนเอง”	

 16. ขาดทุนคือกำาไร	 ขาดทุน	 คือ	 กำาไร	 (Our	 loss	 is	

our	gain…)	การเสีย	คือ	การได้		ประเทศก็จะก้าวหน้า	และการที่

คนอยู่ดีมีสุขนั้น	เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...ต่อพสกนิกรชาว

ไทย	 “การให้”	 “การเสียสละ”	 เป็นการกระทำาอันมีผลเป็นกำาไร	

คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร	....	

 17. การพ่ึงตนเอง		“…การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน

ในการประกอบอาชีพ	 และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้	 ก่อนอื่น

เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งยวด	เพราะผู้มีอาชีพ	และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพา

ตนเองได้	ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป…”	

 18. พออยู่พอกิน	การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลาย

ประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต	ได้เริ ่มจากการเสด็จฯ	ไปเยี่ยม

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ได้ทอดพระเนตร

ความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง	 จากนั้นได้พระราชทาน

ความช่วยเหลือให้มีความอยู่ดีกินดี	มีชีวิตอยู่ในขั้น	“พออยู่พอกิน”	

ก่อน	 แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป	 ดังพระ

ราชดำารัสความตอนหนึ่งว่า	“ถ้าโครงการดี	ในไม่ช้า	ประชาชนก็ได้

กำาไร	จะได้ผล	ราษฏรจะอยู่ดีกินดีขึ้น	จะได้ประโยชน์ไป	...”	

 19. เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาท่ีพระราชดำารัสช้ีแนะ

แนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด	 มานาน

กว่า	 25	 ปี	 ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	 และเมื่อภาย

หลังได้ทรงย้ำาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น	 และสามารถดำารง

อยู่ได้อย่างมั่นคง	 และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	โดยยึดหลักทางสายกลางพอเพียง	พอประมาณ

ด้วยเหตุผล	 มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสำานึกในคุณธรรม	 มีความ

ซื่อสัตย์	สุจริตดำาเนินชีวิตด้วยความอดทนมีสติปัญญา	รอบคอบ	

 20. ความซ่ือสัตย์ สุจริต และกตัญญู “…คนท่ีไม่มีความ

สุจริต	 คนที่ไม่มีความมั่นคง	 ชอบแต่มักง่าย	 ไม่มีวันจะสร้างสรรค์

ประโยชน์ส่วนรวมที่สำาคัญอันใดได้		ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่ง

มั่นเท่านั้นจึงจะทำางานสำาคัญยิ่งใหญ่ที่ เป็นคุณเป็นประโยชน์

แท้จริงได้สำาเร็จ….”	พระราชดำารัสเมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2522

ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ	แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำาประโยชน์

ให้แก่ส่วนรวมได้	 มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต	 ไม่มี

ความบริสุทธิ์ใจ….”	พระราชดำารัสเมื่อวันที่	18		มีนาคม	2533	

 21. ทำางานอย่างมีความสุข	พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวพระเกษมสำาราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือ

ประชาชน	 ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า	 ...	 ทำางานกับฉัน	 ฉันไม่มีอะไร

จะให้	 นอกจากการมีความสุขร่วมกัน	 ในการทำาประโยชน์ให้กับผู้

อื่น	...	

 22. ความเพียร	:	พระมหาชนก	พระบาทสมเด็จอยู่หัว

ทรงเริ่มทำาโครงการต่างๆ		ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการ

ทำางานมากนัก	 และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น	 แต่

พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย	 มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิด

ความร่มเย็นเป็นสุข	

 23. รู้ รัก สามัคคี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มีพระ

ราชดำารัสในเรื่อง	รู้	รัก	สามัคคี	มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นคำาสามคำา	

ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง	พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุค

ทุกสมัย	

 รู้	 การที่เราจะลงมือทำาสิ่งใดนั้น	 จะต้องรู้เสียก่อน	 รู้ถึง

ปัจจัยทั้งหมด	รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	

 รัก	คือความรักที่เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะ

ต้องมีความรัก	 ความพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา

นั้นๆ	

 สามัคคี	 สามัคคี	 แต่การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น	 ควรคำานึง

เสมอว่าเราจะทำางานคนเดียวไม่ได้	 ต้องทำางานร่วมมือร่วมใจเป็น

องค์กร	เป็นหมู่คณะ	จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี	

 ขอขอบคุณข้อมูล :  หนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พิเศษเพื่อประส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  หลักก�ร

ทรงง�นในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
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เชิญเข้าร่วมการแข่งขันผลงานการวิจัย/ศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ประจำาปี 2556 และ 2557

	 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ	ว่า	สถาบัน	Royal	Academy	 for	Overseas	Sci-

ence	(RAOS)	ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในสังกัดสำานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเบลเยี่ยม	

(Belgian	 Federal	 Science	 Policy	 Office)	 จะจัดการแข่งขันผลงานการวิจัย/ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำาปี	 2556	 และ	 2557	 โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

หัวข้อการวิจัย/ศึกษาปี	2556
	 -	The	impact	of	economic	Changes	on	Gender	Relations	in	a	developing	Country

	 -	The	Management	of	Natural	Risks	in	a	Tropical	Environment

	 -	The	Contribution	of	Overseas	Countries	to	the	World	Resources	and	the	Recycling	of	Rare	Chemical	Elements	im-

portant	for	Electronics	industry

หัวข้อการวิจัย/ศึกษาปี	2557
	 -	The	Origins	and	Specificity	of	the	Language	Policy	in	South	Africa,	with	Special	emphasis	on	the	Applicability	of	

Official	Language	Legislation

	 -	The	Application	of	GIS	for	the	Conservation	of	Nature	in	a	Tropical	Area

	 -	The	Development	o	Transport	Corridors	in	Tropical	Regions

กำาหนดส่งผลงาน
	 ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานวิจัย/ศึกษาให้	Secretariat	of	the	Royal	Academy	for	Overseas	Science	ก่อนวันที่	1	มีนาคมของแต่ละปี

การแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
	 นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก	ยกเว้นสมาชิกของสถาบันฯ	โดยไม่จำากัดอายุ

การส่งผลงาน
	 -	ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานจำานวน	5	ชุด	และการวิจัยต้องเป็นผลงานใหม่	อายุไม่เกิน	3	ปี	และไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

หรือเทียบเท่า	รวมทั้งต้องไม่ตีพิมพ์ผลงานก่อนวันประกาศหัวข้อสำาหรับการแข่งขัน

	 -	ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นภาษาอังกฤษ	ฝรั่งเศส	ดัทซ์	เยอรมัน	หรือสเปนเท่านั้น	จึงจะได้รับการพิจารณา

	 -	ผลการตัดสินงานวิจัย/ศึกษาจะประกาศในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีการแข่งขัน

การพิจารณาผลงาน
	 -	 ในระหว่างการประชุมเดือนมีนาคม	 จะมีการแต่งตั้งผู้อ่านงานวิจัย	 3	 คน	 สำาหรับผลงานในแต่ละสาขาเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

พิจารณาผลงาน	(ประกอบด้วยประธานสถาบันฯและกรรมการอีก	6	คน)

	 -	การประกาศรางวัลจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยแบ่งตามประเภทงานวิจัย/ศึกษา		ผู้ส่งผลงานวิจัยที่ได้คัดเลือกจะได้รับรางวัล		“Prize-

winner	of	the	Royal	Academy	of	Overseas	Sciences”		มูลค่า	2,500	ยูโร		และ		Secretariat	of	RAOS		จะจัดเก็บผลงานของผู้ได้รับ

รางวัลไว้

 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kaowarsom.be/en/rules_yearly_competitions และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทาง e-mail: kaowarsom@skynet.be
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ชื่อเรื่อง	:	ความพอเพียง	บ่อเกิดแห่งแห่งคุณธรรม		ณ		ดอยผาส้ม
ผู้แต่ง	:	วีระศักดิ์		สมยานะ
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
ปีที่พิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	คธ	307.14	คพ181	หนังสือทั่วไปชั้น	1	มุมคุณธรรม

	 ความพอเพียงบ่อเกิดแห่งคุณธรรม	 ณ	 ดอยผาส้ม	 เป็นหนังสือแนวความคิดบน

รากฐานแห่งการดำาเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเช่ือม่ันของความดีงามตามหลักพุทธธรรมได้

ก่อให้เกิดรูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างบ้านและวัด		โดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่น

ดินเชิงคุณธรรมสำานักงานบริการ	 และพัฒนาองค์ความรู้	 ได้ให้การสนับสนุน	 โครงการการ

ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย

คนดี	 และโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างเสริมคุณธรรมนำาวิถี

ชีวิตชุมชน			โดยมี		พระสรยุทธ		ชยปัญโญ		และพระสังคม	ธนปญโญ		วัดพระบรมธาตุดอย

ผาส้ม	 	จังหวัดเชียงใหม่	 	 เป็นพระผู้นำาการพัฒนาบริหารโครงการเป็นศูนย์รวมความเคารพ

ศรัทธา	และเป็นแกนกลางประสานเชื่อมโยงความร่วมมือร่วมใจตลอดจนองค์กรเครือข่าย

ในท้องถิ่นทุกภาคส่วน		ให้เกิดพลังขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ชื่อเรื่อง	:	ตะลุยป่า	กุยละว้า
ผู้แต่ง	:	บุหลัน	รันตี
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	นนทบุรี	:	บ้านหนังสือ
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	915.93	บ691ต		หนังสือทั่วไป	ชั้น	5

	 การเท่ียวป่า	เดินดง	ยังคงเป็นความรักความชอบท่ีไม่อาจจะพรากกันได้	ถ้าไม่มีป่า

ให้เข้ามีหวังเฉาตายแน่ๆ		ทุกครั้งที่ได้ไปป่า		เมื่อกลับออกมาเหมือนมีพลังทดแทนในส่วนที่

ร่อยหรอขาดหายไป	อะไรที่เคยมองว่ายากก็กลับเป็นง่าย	อะไรที่บอกว่าไม่น่าจะทำาได้สำาเร็จ

ก็ทำาได้ไม่ยาก	นอกจากป่าจะสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้สัจธรรมของการดำาเนินชีวิตร่วมกันแล้ว		

ป่ายังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหามากเกินไป

	 ภายในเล่มผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การท่องป่ากุยละว้า	 ที่ผู้อ่าน

จะได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของป่า	ดำาเนินเร่ืองได้สนุกน่าติดตาม	ใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย	ผู้อ่านท่ีช่ืนชอบ

ผลงานของนักเขียนแนวผจญภัยไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

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

	 สวัสดีชาวเจ๊าะแจ๊ะ	 ...	 ฉบับน้ีขอเกริ่นนำ	ด้วยปัญหาที่หลายหน่วยงานกำ	ลังเข้าไปเยียวยา	 	 และเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ		
เรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	หรือการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน		ผู้หญิงวัยรุ่นคลอดบุตรเฉลี่ย		15	คนต่อชั่วโมงแล้ว		ใน	1	
วันมีหลายชั่วโมง	1	ปี	มีกี่ชั่วโมง	ลองคูณกันเล่น	ๆ	สิว่า	จะมีประชากรที่ ไม่พร้อมเกิดมาเท่าไร	และปัญหาที่ตามมามีอะไรบ้าง			
	 ณ	 	ปัจจุบันคงห้ามได้ยากมาก	 	 ว่าไม่ให้มีเพศสัมพันธ์	 	 เมื่อห้ามไม่ได้	 	 เพราะแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีความเป็นอยู่และ
การดำ	เนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป	 	 ฉะนั้นต้องรู้จักวิธีป้องกันที่ดีที่สุด	 	 และรู้จักรักตนเองให้มากที่สุด	 	 ครอบครัวเป็นสิ่งสำ	คัญที่จะ
เป็นด่านแรกในการช่วยให้วัยรุ่นสมัยใหม่	 	 ไม่ก่อเกิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นน้ี	 	 เจ๊าะแจ๊ะขอฝากภาพน้ี	 	 เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
วัยรุ่นทุกคนที่กำ	ลังหลงผิด		คิดแต่ความสนุก	ขอให้พึงระลึกถึงปัญหาที่จะตามด้วยนะเจ้าคะ			หลายคนร่วมมือร่วมใจช่วยกัน		ปัญหา
คงเบาบางลง	.....	แหม!!!!	เดี๋ยวน้ีคุณผู้อ่าน	บอกว่าเจ๊าะแจ๊ะทำ	ไมไม่สนุกสนานเผ็ดร้อนเลย		ลองเผ็ดร้อนอีกเจ๊าะแจ๊ะจะโดนปิดคอลัมน์
เลย		น่ีก็	50:50	อยู่		คนเรายอมรับความจริงกันซะที่ ไหน		แต่พอเรื่องเยินยอปอปั้นหล่ะชอบวิ่งเข้าใส่		มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ยังมี
รัก	โลภ	โกรธ	หลง		แล้วเมื่อไหร่สังคมจะดี	แต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะเขารับรู้สิ่งแบบน้ีมาตั้งแต่เกิด	จะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวก็ลงแดง
เหมือนพวกจะเลิกยาอ่ะ..
	 ข่าวน้ีขอชื่นชมกับสาขาวิชาภาษาไทย	 	 นำ	โดยคุณแฮ๊คและเพื่อนพ้อง	 	 ที่จัดเทศน์มหาชาติ	 	 สร้างคุณธรรมจริยธรรม	 ให้แก่
นักศึกษา		งานน้ีคงจะอิ่มบุญกันถ้วนหน้า		มองหน้าใส	ๆ		กันหลายคน		ทำ	ดีแบบน้ีเจ๊าะแจ๊ะขอปรบมือให้		การเทศน์มหาชาติคงหาฟัง
กันได้ยาก		ถ้าไม่ไปวัด			มโีอกาสได้ฟังก็ปฏิบัติตนปฏิบัติ ใจให้อยู่ในศีลธรรมด้วยนะเจ้าคะ....
	 มาติดตามข่าวน้ีกันดีกว่า		ที่ทีมงานล้อหมุนส่งมาให้ได้อ่านกัน		กับบรรยากาศของการอบรมยุทธศาสตร์แผนงานของสำ�นักงาน
อธิการบดี�	ระหว่างวันที่	21	–	23	พฤศจิกายน	2555		ที่นำ	โดยท่าน	ผอ.ยศ		และผอ.สมพร		ทำ	ให้ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร		
และพนักงานในองค์กร	งานน้ีมีชาวสำ	นักงานอธิการบดี		เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง		เพราะได้ไปที่		ภูผาผึ้ง		รีสอร์ท		ฝากไปถึง
สาว	ๆ	สวย	ๆ	อย่ามัวถ่ายรูปกันเพลิดเพลินนะ		เด๋ว	ผอ.สมพรจะเอ็ดเอา..	เจ๊าะแจ๊ะไม่เม้าท์แล้วเดี๋ยว	ผอ.เล่นงาน		ไม่ใช่	ผอ.ในแรงเงา
นะจ๊ะ	 	 อย่าคิดมาก	 	 อันน้ี	 ผอ.ของจริง	 	 อืมมม..	 	 เกือบลืม	 	 งานน้ีเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก	 	 เพราะเป็นการรวมตัวกันถึง	 	 4	 	 ผอ.		
ผอ.สำ	นักงานอธิการบดี		ผอ.กองกลาง		ผอ.กองพัฒนานักศึกษา	และ	ผอ.กองนโยบายและแผน			ฉะนั้นงานน้ี	Confirm		เลยว่าผล
งานออกมาอย่างสุดยอดจริง	ๆ	....
	 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์จากทีมงานผู้ปิดทองหลังพระ	 	ที่จะจัดกิจกรรมอีกหลายกิจกรรม		 เริ่มกันตั้งแต่วันที่		
4		ธันวาคม		2555		ช่วงเช้านำ	นักศึกษา		ชมรมนักศึกษา		และนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ		ออกดำ	เนินการจิตอาสา		ปลูก
ป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ย			ช่วงบ่าย	เวลา	13.00	น.		จะเป็นการบรรยายพิเศษเทิดไท้�85�พรรษา�พระบิดาแห่งการศึกษาไทย	โดย		
ดร.สุเมธ		ตันติเวชกุล			ในวันที่	5	ธันวาคม		2555		พิธีถวายพระพรวันพ่อ	ณ	วัดพระนอน	และศาลากลางจังหวัด			วันที่	6	ธันวาคม		
2555		อบรมภาษาและวัฒนธรรมลาว			ส่วนวันที่	12	ธันวาคม		2555		อบรมยาเสพติดและขับขี่ปลอดภัย		วันที่	16	ธันวาคม		2555		
บรรยายพิเศษเรื่องเรียนรู้เร ื่องรัก��รู้จักเร ื่องเซ็กส์		โดย	นพ.สุกมล	วิพาวีพลกุล		และกิจกรรมสุดท้าย		จัดในระหว่างวันที่		24	–	27		
ธันวาคม		2555		การแข่งขันกีฬา�พ.จ.น.ก.สัมพันธ์�ครั้งที่�36	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม			จังหวัดนครปฐม		....	ฉบับน้ี	OopS!		
ลาไปก่อน		สวัสดีเจ้าค่ะ
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