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“คุณธรรมนำาความรู้	คำ้าชูสังคม”
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“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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1.	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำาความรู้
	 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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	 พัฒนาด้านวิชาชีพครู	การท่องเที่ยว
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	 ท้องถิ่น
4.	 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ในรอบปี	2555	ที่ผ่านมา		คณาจารย์		ข้าราชการ		บุคลากร	และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้ปฏิบัติ

หน้าที่มาด้วยความมุ่งมั่น		ตั้งใจ		ทำาให้มหาวิทยาลัยได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ		ผ่านการรับรองจาก	สมศ.	และนักศึกษาได้

รับการยกย่องเชิดชู		มีผลทำาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ		จึงขอขอบคุณทุกท่านและทุก

หน่วยงานมา	ณ	โอกาสนี้

	 ในวาระปีใหม่		2556		ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่		เต็มความรู้		เต็มความสามารถ		

เต็มเวลา	 	 และเต็มใจ	 	 เพื่อความก้าวหน้าและความสำาเร็จของตนเองตลอดจนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราทุกคน	 	และโปรด

ระลึกว่า		“นัตถิ  ปัญญา  สมา อาภา  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”		จงใช้ปัญญาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน		ย่อมนำา

มาซึ่งความสำาเร็จ		และขออำานวยพรให้ทุกท่านมีความสุข		ความสำาเร็จ		และประสบความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน

	 	 	 	 	 	 	 										ด้วยความรักและปรารถนาดี

	 	 	 	 	 	 	 	 (ผศ.ดร.นิวัต		กลิ่นงาม)

	 	 	 	 	 	 	 		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีใหม่ให้ก้าวไกล

อวยพรปีใหม่..จากอธิการบดี
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Happy New Year

ร้อยรวมใจนักศึกษา
ด้วยกตัญญุตา
สู่คณาจารย์

พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.สาโรช		เผือกบัวขาว
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.ปัทมาพร	ยอดสันติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เสนาะ		กลิ่นงาม		รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ
ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ประอรนุช	โปร่งมณีกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์จำารัส	แจ่มจันทร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
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Happy New Year

Happy New Year

Happy New Year

ผศ.ศิวาพร	เหมียดไธสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ชลิดา	ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์วัชระ	เวชประสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวยุวดี	แสงส่งกลิ่น
งานบริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา

นายเสรี	ถาวรเวช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอำานาจ	อนันพิทักษ์
งานกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษา	7	คณะ

นายวันณพงศ์	วงศ์พานิช
งานบริการและสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา



	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 องคมนตรี	 และ	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่	 	 นายชัยวัฒน์	 ลิ้มลิขิตอักษร	

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่อุทยาน	 เมื่อช่วงเช้าวันที่	 17	 ธันวาคม	

2555	 ที่ห้องประชุมชั้น	 9	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	 ซึ่งสิ่งของที่มอบให้ประกอบไป

ด้วย	 ผ้าห่มกันหนาว	 	 เต๊นท์สนามและชุดเครื่องแต่งกาย	 เพื่อเป็นการบำารุงขวัญและกำาลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่	 พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชมและให้กำาลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีทุกนาย	 ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างกล้าหาญ	 ซ่ึงต้องการให้เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยกันดูแลผืนป่าและสัตว์ป่า	 ให้อยู่คู่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตลอดไป

มอบสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่		

	 เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2555	นายมณเทียร	ทองนิตย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี		นำา

พสกนิกรชาวเพชรบุรีทั้งข้าราชการและพี่น้องประชาชน	ถวายเครื่องราชสักการะ	จุดเทียนชัย

ถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเปิดงาน	

“ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”		ณ		บริเวณด้านหน้าเขาวัง	(พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี)

	 มีการจัดงานในระหว่างวันที่	 15	 –	 23	 ธันวาคม	 2555	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความรู้	ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ	และนโยบายของรัฐบาล	โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ

นโยบายรัฐบาลด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีเอกภาพ	 และประสิทธิภาพให้ครอบคลุมกลุ่ม

พิธีเปิดงานทุนเพื่อคุณภาพชีวิต		

เป้าหมายทุกระดับทุกสาขาอาชีพ	ทั่วทั้งภูมิภาค		ทั้งในระดับประเทศ	และกลุ่มจังหวัด		เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน	ของรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี		ในการบริหารราชการแผ่นดิน	(23	สิงหาคม	2554	–	23	สิงหาคม	2555)		เพื่อให้ภาครัฐและภาค

เอกชน	 ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระทรวง	 ทบวง	 กรม	

รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	ประชาชนทั่วไป	

	 การจัดงานดังกล่าวใช้พื้นที่บริเวณรอบเขาวัง(พระนครคีรี)	และสนามหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัด

แสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ	“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิทรรศการโครงการที่รัฐบาลสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน	 เช่น	 พักชำาระหนี้	 3	 ปี	 บ้านหลังแรก	 รถคันแรก	 บัตรสินเชื่อเกษตรกร	 ประกัน

พืชผลทางการเกษตร	Wi	–	Fi	Free	เพื่อการศึกษา	และเปิดตัวกองทุนช่วยเหลือต่างๆ	มีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	และการแสดงดนตรี

นอกจากนี้ยังมีการจำาหน่ายสินค้า		OTOP	ของดีแต่ละอำาเภอ	การสาธิตและจำาหน่ายอาหาร		บริการตรวจสุขภาพฟรี	โดยสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย
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	 ผศ.ดร.นิวัต	 	 กลิ่นงาม	 	 อธิการบดี	 พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ	 	 ประจำาเดือนธันวาคม	 2555	 	 เมื่อวันพุธที่	 19	 ธันวาคม	 2555	 	ณ		

อาคารอเนกประสงค์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 	 ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้กำาหนดให้มีเป็น

ประจำาทุกเดือน	 เพื่อให้หน่วยงานภายในจังหวัดเพชรบุรีได้มีการพบปะพูดคุย	 ประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว	 และกิจกรรมของหน่วยงาน	 พร้อมทั้งแนะนำาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้าย

มาดำารงตำาแหน่งใหม่	

สภากาแฟยามเช้า		
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	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		จัดการสัมมนาเรื่อง
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่นไทย	เม่ือวันท่ี	15	ธันวาคม	2555		ณ	ห้องประชุมศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อาจารย์
ดร.พูนศิริ	 ทิพย์เนตร	 เป็นประธานเปิดงาน	 วิทยากรคือ	 ผศ.ดร.เพ็ญศรี	 เปลี่ยนขำา	 และ
คุณเนตรนภา	 เกตุมั่งมี	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	 รพ.สต.โพไร่หวาน	 มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา	จำานวน	40	คน	และอสม.	เข้ามาร่วมสังเกตการณ์	ในการสัมมนาครั้งนี้	ซึ่งเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการได้รับเสียงสะท้อนกลับจากชุมชนว่าเป็นโครงการที่ดี	มีประโยชน์มาก	ต้องการให้
จัดโครงการเช่นนี้อีก	 	 ซึ่งรพ.สต.โพไร่หวาน	 รับผิดชอบในเขตพื้นที่จะประสานงานนี้ต่อเนื่อง
ร่วมกับ	อสม.	 	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินดีสนับสนุนร่วมมือเต็มที่	 เพื่ออนาคตที่มี
คุณภาพของเยาวชนต่อไป

สัมมนาพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย

มอบทุนการศึกษา

	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบทุนการศึกษา	“คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”	 ให้แก่นักศึกษา	จำานวน	10	ทุนๆ	ละ	10,000	

บาท	 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		เป็นผู้มอบทุนการศึกษา	จำานวน	10	ราย		ดังนี้		

	 1.	นางสาวสุวดี		สุทธิเมธานันท์			 สาขาวิชาชีววิทยา

	 2.	นางสาวธิติมา		จันทวรรณ์			 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

	 3.	นางสาวขวัญใจ		กอวิจิตร			 	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

	 4.	นางสาวนิศากรณ์		ชัยภิบาล			 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

	 5.	นายพลวัต		พุ่มร่มไทร			 	 สาขาวิชาพลศึกษา

	 6.	นายอดิสรณ์		มงคล			 	 สาขาวิชาภาษาไทย

	 7.	นางสาวอนุชธิดา		แก้วผลึก				 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

	 8.	นายเทพทัต		จักษุสุริยสกุล				 สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์	(ดนตรีสากล)

	 9.	นางสาวปานตะวัน		ใจดี			 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

	 10.	นาวสาวชลธิดา		โคสินธ์			 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 เม่ือวันพุธท่ี	19	ธันวาคม	ท่ีผ่านมา	สโมสรคณะวิทยาการจัดการ	จัดโครงการวิทยาการ

จัดการสืบสาน ตำานานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 4		และโครงการ	MS	NC	DRUC	singing		contest

2012	 ณ	 ลานจอดรถข้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ	 โดยมี	 ผศ.นรีนารถ	 ศรีวรนารถ			

คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล		ผลการแข่งขัน

ปรากฏว่า		ผู้ชนะเลิศอันดับ	1			ได้แก่		นางสาวตวิษา		เกิดอุ่ม		นายปิยะนันท์		ยาดี		สาขา

วิชานิเทศศาสตร์		

วจก.	จัดประกวดร้องเพลง
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	 ตามที่		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสัมพันธ์		ครั้งที่	24		“ลูกพระนางเกมส์”		ระหว่างวันที่	12	–	14	ธันวาคม	2555	
ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ศูนย์รังสิต		กรุงเทพฯ		ได้รับรางวัลชนะเลิศ		อันดับ	1	จากการ
แข่งขันเปตองหญิง		ระดับ	ม.ต้น		มีรายชื่อ		ดังนี้		1.	เด็กหญิงปณิชา		สูงสนิท		2.	เด็กหญิง
กานต์ธิดา	แตงอวบ		3.	เด็กหญิงธมลวรรณ		ผิวผ่อง
	 การแข่งขันวิ่ง		ระยะทาง	800	เมตร		ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		ได้แก่		
	 1.	นางสาวพรกมล		ภิญญาธนบัตร		รางวัลชนะเลิศอันดับ	1
	 2.	นายธนศักดิ์		แก้วถาวร		รางวัลชนะเลิศอันดับ	1
	 3.	นายอรรถพล			นิลดวงดี		รางวัลชนะเลิศอันดับ	2
	 โดยมีผู้ฝึกสอน	คือ		ผศ.สมภพ		สุกช่วง		และ	นายสาธิต		ประเสริฐจิตร์		เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล		นายวรากร		พลสุรินทร์		เป็น
ผู้ฝึกซ้อมกองเชียร์
	 การสอบวัดระดับ		ได้แก่
	 1.	เด็กหญิงไปรยา	สธนเสาวภาคย์	ได้รับผลคะแนนรวม	อันดับที่	10	ของภาคในการสอบ	Pre-	ม.ต้น	จากสำานักงานบัณฑิตแนะแนว
	 2.	เด็กหญิงสุประวีณ์		พนสิทธิชิวนา		อันดับที่	14	ของภาคในการสอบ	Pre-	ม.ต้น		จากสำานักงานบัณฑิตแนะแนว
	 3.	นางสาวปิยวรรณ		คชหยู		ได้ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป	GAT	1		ได้คะแนนเต็มในการสอบ	GAT	–	PAT		ครั้งที่	1/2555
เป็นผู้แทนของจังหวัดเพชรบุรี		เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ		ครั้งที่	19		จำานวน	2	คน		คือ	1.นายอรรถพล		เกตุบรรจง		และนายอธิบดี		
วรวิบูลย์
	 ในโอกาสนี้	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่นักเรียน		
เมื่อวันจันทร์ที่	19	ธันวาคม	2555		ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับเกียรติบัตรจากนายกสภา

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอแสดงความ

ยินดีแก่นายพีรพล	บงศ์บุตร	นักศึกษาช้ันปีท่ี	2	สาขาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และเป็นนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ประเภทเรียนดี)	นายพีรพลเป็นอาสาสมัครร่วมโครงการและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	ตั้งแต่ปี	 2551	 เป็นผู้มีความประพฤติดี	 มีภาวะผู้นำา	มีจิต

สาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน	ปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างที่ดี	 อนุรักษ์ศาสนา	 วัฒนธรรมและประเพณี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เป็นที่รักของทุก

คน	มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น	 กตัญญู	 ขยันขันแข็ง	 ช่วยเหลืองานครอบครัว	 ได้รับทุนเรียนดี	 ใฝ่

หาความรู้และเป็นผู้นำาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยการรณรงค์ให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	รณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าและน้ำามัน	ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า	ปลูกตันไม้		เป็นนัก

กิจกรรม	ทำางานด้วยความเสียสละ	อดทน	มีความรับผิดชอบ	รู้จักแบ่งเวลาอย่างคุ้มค่า	จนได้

รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น

รับการยกย่องและได้รับรางวัลด้านต่างๆ	 จำานวนมาก	 จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนจึงสมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่

มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ประจำาปี	 2555	 ประเภทเด็กและเยาวชนชาย	 (อายุไม่เกิน	 25	 ปี)	 โดย

เข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์อมรา	 พงศาพิชญ์	 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 17	 ธันวาคม	 2555	 ณ	 ลาน

อเนกประสงค์	ชั้น	2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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	 วันที่	5	-	7	ธันวาคม		ที่ผ่านมา		กองพัฒนานักศึกษาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึก

อบรมการทำาวิจัยสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา		ครั้งที่	4		ณ	โรงแรม

อิมพีเรียลแม่ปิง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีจำานวน	6	คน	ได้แก่

	 1.	นางสาวยุวดี		แสงส่งกลิ่น

	 2.	นางสาวลัดดา	อินทราพงษ์

	 3.	นางสาวชนิษา		พุ่มสมบัติ

	 4.	นางสาวเตือนใจ		ซิวพานิช

	 5.	นางสาวนันทิยา		กลิ่นมาลัย

	 6.	นางสาวกาญจนา		โชติช่วง

	 การอบรมครั้งนี้		ได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันได้แก่		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์			รวมจำานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	400	คน		โดยการอบรมนั้นได้แบ่งผู้เข้าร่วมอบรม	ออกเป็น	4	กลุ่ม	ตามประสบการณ์ของผู้เข้า

อบรมซึ่งจะมีทั้งกลุ่มที่ไม่เคยผ่านการทำางานวิจัยมาก่อนและกลุ่มเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำาวิจัยมาบ้างแล้ว	 	 ส่วนการบรรยายเนื้อหา

นั้นวิทยากรจะเริ่มต้นจากวิธีการนำาเสนอหัวข้องานวิจัย		การเก็บข้อมูลงานวิจัยและเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับ

งานวิจัยที่จัดทำา	 ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่จัดทำาเรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งในแต่ละเนื้อหาของการอบรมจะมีกิจกรรมสอดแทรกให้ผู้เข้าอบรม

ได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ	 รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น	 3	 วัน	 	 ในการเดินทางไปอบรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก

เจ้าภาพการจัดการอบรมเป็นอย่างดี	 และได้รับความรู้ด้านการเขียนงานวิจัยจากวิทยากรผู้อบรมซึ่งสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการทำางาน

เพื่อพัฒนางานในสายงานที่ปฏิบัติอยู่	 รวมทั้งยังมีโอกาสเปิดโลกทัศน์การเขียนงานวิจัย	 เนื่องจากการอบรมนั้นมีผู้เข้าร่วมจากหลายสถาบัน	

เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์	ทำาให้ได้รับความรู้ใหม่	ๆ	จากแต่ละที่		นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่าที่ได้เดินทางไปเรียนรู้

	 เวลา	06.30	น.		ที ่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี		นางสมพร

พิริยะสุขถาวร	 ผู้อำานวยการกองกลาง	 สำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	86	รูป		ถวาย

เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา		5		ธันวาคม	2555		ณ		ลาน

รัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี		หลังจากนั้นได้มีการทยอยลงนามถวายพระพรของผู้เข้า

ร่วมพิธี

ทำาบุญตักบาตร

ค่ายฝึกอบรมการทำาวิจัยสำาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่	4

	 ดร.อัจฉรีย์	 	ภุมวรรณ์		ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำา

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ		ประจำาเดือนธันวาคม	2555	โดยนำาชุดการแสดงเข้าร่วม

แสดง	1	ชุด		“อะเมซิ่งไทยแลนด์”	ณ		อาคารอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ				
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	 ตามที่	 	 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	 	 และทางมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการ

เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำา	โดยดำาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ว่าด้วยคุณสมบัติ		

หลักเกณฑ์	และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ	พ.ศ.2554	และได้เลือกตั้งเมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2555		เวลา		09.00-15.00	น.		ณ		บริเวณ

หน้าสำานักงานอธิการบดี

	 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำา		ดังนี้

	 	 1.	อาจารย์จำารัส	แจ่มจันทร์			 		คณะครุศาสตร์

	 	 2.	ดร.ศุภณัฏฐ์	ทรัพย์นาวิน			 		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 3.	อาจารย์วัชระ	เวชประสิทธิ์			 		คณะวิทยาการจัดการ

	 	 4.	ผศ.วัชราภรณ์	ประภาสะโนบล			คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 5.	ผศ.ดร.ยุทธ	ไกยวรรณ์			 		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 	 6.	ดร.จินตนา	วิบูลย์ศิริกุล			 		คณะเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 7.	ดร.ปานจิตร์	หลงประดิษฐ์			 		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 กำาหนดการจัดงานราชภัฏวิชาการระหว่างวันที่	 14-16	
กุมภาพันธ์	2556	ภายใต้ชี่องาน	”ราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ		สืบสานภูมิปัญญา		พัฒนาสู่อาเซียน”		ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงานได	้		
ณ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี

ราชภัฏวิชาการ

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

๗	รอบ	พระชนมพรรษา	เมื่อวันอังคารที่		4	ธันวาคม	2555		เวลา	09.30	น.	ณ	คณะเทคโนโลยี

การเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมศิลป
วัฒนธรรม	“อาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ		ครั้งที่	2”		ระหว่างวันที่	4-9	ธันวาคม		2555		
ณ	วัดพระนอน	 	 	 จังหวัดเพชรบุรี	 	 ภายในบูท	 ได้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	 ไว้เพื่อต้อนรับผู้มาชม
นิทรรศการ		ดังนี้
	 1.	แนะแนวการศึกษาต่อ
	 2.	สอนทำาดอกกุหลาบจากใบเตย		พับริบบิ้นกุหลาบจากริบบิ้นสำาหรับห่อเหรียญ
	 3.	สานปลาตะเพียน		ตั๊กแตน		ตะกร้อ		และนกกระเรียน	จากใบมะพร้าว

สำานักส่งเสริมร่วมงานอาเซียน	ณ	วัดพระนอน



  

  

เชิญชมนิทรรศการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ	85	พรรษา	

โครงการประกวดผลิตสื่อ
เพื่อสุขภาวะ	“เด็กเฮ้ว”

ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์สังคม	
หัวข้อ	“100	เรื่องเล่า
แห่งแรงบันดาลใจ”
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	 สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน		เยาวชนและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี		จัดนิทรรศการทัศนศิลป์
เฉลิมพระเกียรติ	85	พรรษา	เพื่อแสดงความจงรักภักดี		เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	85	พรรษา		
5	ธันวาคม	2555		โดยกำาหนดจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน		ระหว่างวันที่	1	ธันวาคม	2555	–	31	มีนาคม	2556		ณ		ห้อง
นิทรรศการหมุนเวียน	(ชั้นล่าง)		สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี		ถนนดำาเนินเกษม		อำาเภอเมืองเพชรบุรี		จังหวัดเพชรบุรี

	 จัดโดย	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ,	ชมรมเยาวชนคนสร้าง
หนังแห่งประเทศไทย,	มูลนิธิส่ือเพ่ือเยาวชน	ร่วมกับ	ป๊ิงส์,	มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย,	เครือข่ายองค์กรงดเหล้า,	สมาคมนักเขียนแห่งประเทศ
ไทย,	 กองทุนศรีบูรพา,	 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่,	 สมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย	และกลุ่มพลังแห่งต้นกล้า
 หัวข้อและสื่อที่เปิดรับ	(โดย	ปิ๊งส์)
	 •	หนังสารคดี(ความยาว	10	–	15	นาที)	ประเด็น	ไอเดียรู้
เท่าทันไร้ควันบุหรี่
	 •	 New	 Media	 (สื่อใหม่ที่สามารถเผยแพร่ในวงกว้างเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ)	ประเด็น	ไอเดียรู้เท่าทันไร้ควันบุหรี่
	 •	เรื่องสั้น	(ไม่เกิน	10	หน้ากระดาษ	A4	ภาพประกอบ	ถ้า
มี)	ประเด็น	จิตอาสาสำานึกพลเมือง
	 หมายเหตุ	:	ประเด็นที่เปิดรับนี้สำาหรับส่งผ่านทางโครงการ
ปิ๊งส์	เท่านั้น
	 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนวคิดหรือไอเดีย	เพ่ือทำา
การคัดเลือกเข้าร่วมอบรม	 และพัฒนาไอเดียเพื่อคัดเลือกให้ทุนผลิต
เป็นสารคดี	10	-	15	นาที		สื่อใหม่ตามที่เสนอไอเดีย	และเรื่องสั้นไม่
เกิน	10	หน้า	A4	ต่อไป
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.	เยาวชนนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	อายุระหว่าง	15	–	25	ปี
2.	แต่ละสื่อ	สามารถสมัครได้ทีมละ	ไม่เกิน	3	คน	ดังนี้
	 2.1	สื่อหนังสารคดี	และสื่อใหม่	:	รวมกลุ่มกันทีมละไม่เกิน	
3	คน
	 2.2	 สื่อเรื่องสั้น	 :	 สมัครเดี่ยว	 (นักเขียน	 หรือนักวาดภาพ
ประกอบ	 อย่างใดอย่างหนึ่ง)	 หรือ	 รวมกลุ่มทีมละ	 2	 คน	 (คนเขียน
เรื่อง	1	คน	และ	นักวาดภาพประกอบ	1	คน)
3.	สามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรวมสื่อได้	ระหว่างวันที่	26-27	
มกราคม	2556	(2	วัน	1	คืน)	ณ	ศูนย์ประชุมบ้านสวนริมบ้าน	อัมพวา	
จ.สมุทรสงคราม

	 3.1	 ผู้สมัครสื่อหนังสารคดี	 เข้าร่วมอบรมได้ทีมละ	 2	 คน	
เท่านั้น
	 3.2	ยกเว้นผู้สมัครสื่อใหม่	ไม่ต้องเข้าร่วมการอบรมนี้
 กำาหนดการกิจกรรม
	 •	 เปิดรับสมัครไอเดีย	 :	 ตั้งแต่บัดนี้	 ถึงวันที่	 10	 มกราคม	
2556
	 •	 ประกาศรายชื่อได้เข้าร่วมอบรม	 :	 วันที่	 18	 มกราคม	
2556	(ทาง	www.dekhealth.com,	www.PINGs.in.th)
	 •	อบรมเชิงปฏิบัติการรวมสื่อ	(2	วัน	1	คืน)	:	ระหว่างวันที่	
26-27	มกราคม	2556
	 •	ส่งเรื่องย่อ	โครงเรื่องไอเดีย	:	วันที่	4	กุมภาพันธ์	2556
	 •	ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการผลิต	:		วันที่	6	กุมภาพันธ์	
2556
	 •	 Workshop	 ย่อยรายสื่อรายประเด็น	 :	 กลางเดือน
กุมภาพันธ์	2556	(แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
	 •	 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	 และสร้างสื่อตามหัวข้อที่ได้	 :	 เดือน
กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	2556
	 •	ปิดรับผลงานสมบูรณ์	:	วันที่	31	มีนาคม	2556
	 •	ประกาศผล	มอบรางวัล	:	เดือนเมษายน	2556
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ASEAN KNOWLEDGE
	 สวัสดีชาวอาเซียนทุกท่านค่ะ	กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ

ฉบับน้ีเราจะพาชาวอาเซียนทุกท่านเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสรีอาเซียน

ในอีกสองปีข้างหน้ากันค่ะ

	 อีกสองปีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นแก่บรรดา

ประเทศและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งสำาคัญ

ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง	 	 นั่นคือการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกว่า

เสรีอาเซียน	 สิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนหรือเสรีอาเซียนนั้น	 ก็คือ

สภาพที่บรรดาสมาชิกอาเซียน	 10	 ประเทศ	 จะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือ

กันในมิติใหม่	พูดให้เข้าใจง่าย	ๆ	ก็คือทั้ง	10	ประเทศอาเซียนจะเข้าใกล้

ระยะที่เหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันมากขึ้น	 ที่สำาคัญคือประชากร

ของประเทศสมาชิกจะไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและง่ายดายมาก

ขึ้น	โดยไม่ต้องมีวีซ่า	และไม่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด	คือมีสภาพ

คล้าย	 ๆ	 กับเป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน	 	 แต่มิได้หมายความว่าแต่ละ

ประเทศจะสูญเสียความเป็นเอกราชและอธิปไตยของตนไป	 	 ดินแดน

ของใครเป็นอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น

	 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะทำามาค้าขายกันอย่างสะดวก

ง่ายดายมากข้ึน	ไม่มีการจัดเก็บภาษีข้ามแดนหรือท่ีเรียกว่าภาษีศุลกากร

ระหว่างกัน		นั่นคือในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีก

ประเทศหนึ่งจะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร	หรือเสียในอัตราศูนย์	แต่อาจมี

การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติบางอย่างของสินค้าได้	 จะมีความ

สะดวกสบายในเรื่องการพกพาหรือการโอนเงินระหว่างประเทศหนึ่ง

ไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ง่ายดายขึ้นกว่าแต่ก่อน	 จะมีคณะกรรมการ

บริหารหรืออีกนัยหนึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีหรือคณะมนตรีของอาเซียน

เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายหรือเรื่องราวต่าง	 ๆ	 อันเป็นส่วนรวม

ของประเทศสมาชิก	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคณะรัฐมนตรีของประเทศ

อาเซียนก็ได้

โดย	ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 เหล่านั้นคือสิ่งที่จะเกิดในอีก	 2	 ปีข้างหน้า	 ซึ่งต้องถือว่าเป็น

ความเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่และจะต้องเตรียมการกันในหลายเรื่อง

เพ่ือเข้าสู่สภาวการณ์ใหม่เพราะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกประเทศหนึ่ง

ของอาเซียนและเป็นสมาชิกสำาคัญของอาเซียนด้วย	เพราะประเทศไทย

เป็น	1	 ใน	5	ประเทศ	ก่อตั้งอาเซียนเมื่อกว่า	50	ปีที่ผ่านมา	ที่สำาคัญ

คือประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์ท่ีเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

โดยตรง	มีภูมิยุทธศาสตร์ที่เป็นเลิศของโลก	และมีศักยภาพที่จะเป็น

มหาอำานาจไม่ต่างกับสหรัฐอเมริกา		ประเทศที่มีศักยภาพจะเป็น

มหาอำานาจของโลกได้นั้น	 จะต้องมีเงื่อนไขสำาคัญประการหนึ่งคือตั้งอยู่

สองฝั่งคาบมหาสมุทร	 ซึ่งสหรัฐมีสถานะเช่นนั้น	 เพราะด้านซ้ายติดกับ

มหาสมุทรแปซิฟิก	ด้านขวาติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก	ประเทศไทย

ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอีกซีกโลกหนึ่งกับสหรัฐก็มีสถานะเหมือนกัน	 คือ

ด้านขวาติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก	ด้านซ้ายติดกับมหาสมุทรอินเดีย	แต่

ไทยได้เปรียบกว่าสหรัฐมากเพราะ

 ประการแรก	 ภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสามารถไปถึง

ประชากรค่อนโลกมากกว่าสหรัฐหลายเท่า

 ประการที่สอง	ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดภูมิยุทธศาสตร์ที่มี

เส้นทางเดินเรือของโลก	 70-80%	 ผ่าน	 และเป็นเส้นทางลำาเลียง

พลังงานของโลกถึง	70%	ด้วย	และประเทศไทยสามารถทำาให้เส้นทาง

เดินเรือและเส้นทางพลังงานเหล่านี้ผ่านประเทศไทยโดยตรงได้โดยการ

ขุดคลองไทยหรือคลองกระ	 ซึ่งทำาได้เมื่อใดก็จะเป็นเงื่อนไขสำาคัญแห่ง

ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อนั้น

 ประการที่สาม	ภายในระยะเวลา	3	ชั่วโมงบินจากประเทศ

ไทยก็สามารถไปสู่ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด	1,500	ล้านคน	คือ

จีน	 และไปยังประเทศที่มีประชากรมากเป็นลำาดับสองของโลก	 1,200	

ล้านคนคืออินเดียได้		ในขณะที่ผืนแผ่นดินโดยรอบประเทศไทยมีอาณา

เขตติดต่อถึง	 5	 ประเทศ	 เป็นศูนย์กลางของประชากร	 600	 ล้านคน	

แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์	

ประเทศไทยไม่เคยใช้ศักยภาพอันยอดเยี่ยมนี้เพ่ือก้าวไปสู่ความเจริญ

รุ่งเรืองและมั่งคั่งของอาณาจักรนี้เลย	 มิหนำาซำ้า	 ยังสมยอมให้ต่างชาติ

บั่นทอนศักยภาพอันล้ำาเลิศนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ดังที่เป็นอยู่ใน

ขณะนี้

	 ในบรรดาสมาชิกอาเซียน	 10	 ประเทศนั้น	 มีดินแดนติดกับ

ประเทศไทย	4	ประเทศคือพม่า	ลาว	กัมพูชา	และมาเลเซีย	มีประเทศ

ที่นับถือศาสนาพุทธ	5	ประเทศ	คือไทย	พม่า	ลาว	กัมพูชา	 เวียดนาม	

มีประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม	 3	 ประเทศคืออินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	

บรูไน	 เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์	1	ประเทศคือฟิลิปปินส์	และ

เป็นประเทศที่ไร้ศาสนา	1	ประเทศคือสิงคโปร์
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	 ในบรรดา	10	ประเทศของอาเซียนนั้น	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	

และสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเป็นเกาะ	ดังน้ันโดยสภาพทางภูมิศาสตร์	ไทย

จึงเป็นประเทศท่ีมีลักษณะธรรมชาติที่เป็นศูนย์กลางของประเทศกลุ่ม

อาเซียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว	ฐานะความเป็นศูนย์กลางนี้ได้มาจากการ

ประทานให้ของธรรมชาติ	คงเหลือแต่การขยายบทบาทให้อำานวยประโยชน์

สูงสุดเท่านั้น	ไทยเป็นประเทศเล็กและรักสงบ	ดังนั้นแม้จะตั้งอยู่ในภูมิ

ยุทธศาสตร์ท่ีลำา้เลิศ	แต่ไม่สามารถดำารงความเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นมหา

อำานาจลำาดับหน่ึงได้	แต่เม่ือใดก็ตามท่ีประเทศไทยสามารถผนึกกำาลังกับ

มิตรประเทศเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด	 เมื่อนั้นความรุ่งเรืองไพบูลย์ก็ย่อม

บังเกิดขึ้น	ดังนั้นนอกจากความเป็นศูนย์กลางของ	5	ประเทศอาเซียนที่

มีผืนแผ่นดินติดต่อกันคือไทย	พม่า	ลาว	กัมพูชาและมาเลเซีย	ซึ่งเชื่อม

ต่อไปได้ถึงเวียดนามทางตะวันออก	เชื่อมโยงถึงบรูไน	สิงคโปร์	ทางด้าน

ใต้	และเชื่อมโยงโดยเส้นทางบินถึงฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ได้โดยง่าย	แต่

แกนหลักที่จะเสริมให้ภูมิยุทธศาสตร์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ

ของไทยเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยภายใต้ศักยภาพอันลำ้าเลิศ

ของภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยยังคงอยู่ที่	 2	 จุดใหญ่คือ	 1.	 มิตร

ประเทศที่มีดินแดนติดกันได้แก่	พม่า	ลาว	กัมพูชาและมาเลเซีย	ที่ไทย

จะต้องผนึกความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันและร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น	

เพื่อเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินของประเทศอาเซียน	 โดยสามารถขยาย

ไปถึงเวียดนาม	บรูไน	 และสิงคโปร์ได้อีกด้วย	 2.	 คือจีน	 ที่แม้จะมีมิตร

ประเทศอื่นคั่นกลางได้แก่พม่าและลาว		แต่ระยะทางที่มีผืนแผ่นดินคั่น

กลางนั้นไม่ไกลกันนัก	เพียงแค่ระยะ	1	ชั่วโมงของรถไฟความเร็วสูง

หรือ	50	นาทีโดยเส้นทางบินก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้แล้ว

	 ปัจจุบันนี้	 กำาลังมีความพยายามที่จะเชื่อมการคมนาคมทาง

บกทั้งรถยนต์และรถไฟจากจีนมายังไทยอย่างคึกคัก	 คงเหลือแต่ว่าจะ

มองเห็นว่าเส้นทางใดเป็นกระดูกสันหลังของระบบลอจิสติกส์ไทย-จีน	

หรืออาเซียน-จีนต่างหาก	 เส้นทางที่จะเป็นกระดูกสันหลังของระบบลอ

จิสติกส์ไทย-จีน	หรืออาเซียน-จีน	ก็คือเส้นทางจากคุนหมิงผ่านลาว	ลง

มายังจังหวัดพิษณุโลก	แล้วแยกออกเป็น	3	สาย

	 -	 สายหนึ่ง	 ลงใต้	 ผ่านกรุงเทพฯ	 ไปยังสุไหงโก-ลก	 เข้าสู่

มาเลเซีย

	 -	สายที่สอง	เข้าพม่า	ไปออกยังท่าเรือน้ำาลึกและตัดผ่านไปยัง

ประเทศอินเดีย

	 -	 สายที่สาม	 เข้าลาว	 แล้วแยกลงล่างไปยังกัมพูชาออก

ท่าเรือนำ้าลึกเส้นหนึ่งและแยกเข้าเวียดนามไปออกท่าเรือนำ้าลึกฟาก

มหาสมุทรแปซิฟิกอีกเส้นหนึ่ง

	 เมื่อใดที่กระดูกสันหลังของระบบลอจิสติกส์นี้ปรากฏขึ้น	เมื่อ

นั้นไทย-จีน	อาเซียน-จีน	และอาเซียนบวกสามก็จะกลายเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญรุ่งเรืองของโลก

	 เราจะเห็นได้ว่าในอีกสองปีข้างหน้ากับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนนั้น	มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ

และการคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 ประเทศไทยก็เป็น

หนึ่งในประเทศอาเซียนที่จะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว	 ดังนั้นควร

เตรียมตัวเองให้พร้อมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงและผลประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้น	

	 สุดท้ายนี้	 ขอสวัสดีปีใหม่พลเมืองอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ด้วยภาษาอาเซียนดังต่อไปนี้ค่ะ

 ประเทศมาเลเซีย  ประเทศบรไนู ดารุสซาลาม    ประเทศ

อินโดนีเซีย  ประเทศสิงคโปร์ >>>  Selamat Tahun Baru 

 เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู 

 ประเทศกัมพูชา ภาษาเขมร >>> Chaul Chnam 

Thmey  “ ซัวซะเดย ชะนำาทะไม”

 ประเทศลาว  ภาษาลาว >>> สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่

 ประเทศพม่่า  ภาษาพม่า  >>> “Mingala Nit Thit Pa” 

“เมงกะลา นิ๊ ติ๊ ป่า”

 ประเทศฟิลิปปินส์ ภาษาฟิลิปปินส์ >>>Manigong 

Bagong Taon มะนิกง บะกง ทะอง 

 ประเทศเวียดนาม ภาษาเวียดนาม >>>Chúc mừng 

năm mới   จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย

 ประเทศไทย ภาษาไทย >>>สวัสดีปีใหม่

	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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	 สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน....ขอให้สุขกาย	 สุขใจ	 ตลอดปี	 2556	 และตลอดไป	 ถึงแม้ปีเก่าจะผ่านพ้นไป	 แต่คอลัมน์รอบรู้วิชาการยังไม่

เปลี่ยนแปลง	 จะเสาะหาความรู้ทางวิชาการมาแลกเปลี่ยน	 เพื่อเติมเต็มคลังปัญญาของชาวราชภัฏเพชรบุรี	 และผู้ที่สนใจทุกท่าน	 ต่อไป

เรื่อยๆ......

	 ในฉบับนี้		ผู้เขียนขอต่อยอดจากฉบับที่ผ่านมา		ที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ		เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	:

สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน	เมื่อวันที่	29-30	พฤศจิกายน	2555	ณ	อิมแพคเมืองทองธานี	ซึ่งหลังจากที่กลับมาทีมเครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับ		ความสนใจของแต่ละคน		แต่ละหัวข้อ		ซึ่งน่าสนใจมาก		และในฉบับนี้จะมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในหัวข้อ		“การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ (IQA ,EQA ,EdPEx)”	โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ		นายแพทย์อาวุธ	ศรีศุกรี		จึง

ขอสรุปประเด็นความรู้จากที่ได้แลกเปลี่ยนกับทีมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	ดังนี้

	 ถ้าจะตอบว่าไม่ทิ้ง	 	 ก็คงจะหงุดหงิด	 	 เรามาตั้งต้นกัน

อย่างนี้ดีกว่า

	 QA	 	 คือ	 ระบบการประกันคุณภาพที่กำาหนดไว้ใน

กฎหมายว่า		สถาบันอุดมศึกษาต้องกำากับดูแลกันตามลำาดับชั้น

	 สำาหรับการประกันคุณภาพภายใน	 	 เกณฑ์และตัวบ่งชี้

เป็นข้อกำาหนดตามกฎกระทรวง

	 สำาหรับการประกันคุณภาพภายนอก	 	 เกณฑ์และตัวบ่

งงชี้กำาหนดโดย	สมศ.

	 EdPEx	ย่อมาจาก	“Education	Criteria	for	Perfor-

mance	 Excellence”	 หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำาเนินการที่เป็นเลิศ”	คือการต่อยอดระบบประกันคุณภาพระดับ

องค์กร	 	 โดยใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล	 	 หากนำามาใช้ได้เต็ม

รูป		ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในจะเป็นส่วนของ	Com-

mon	 data	 set	 ซึ่งจะเป็นรายงานในส่วนของผลลัพธ์การดำาเนิน

การขององค์กร		และ/หรือบางตัวจะมาเป็นตัวบ่งชี้การดำาเนินงาน

ขององค์กร		หากตัวนั้นๆตรงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

	 	 	 	สถาบันอุดมศึกษายังคงต้องทำา	QA	
ตามที่กฎหมายกำาหนด		และเมื่อทำา	QA	
ไประยะหนึ่งแล้ว	 	 จะพบว่าไม่สามารถ
ต่อยอดให้นำาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ
และไม่ได้มีความเชื่อมโยงระหว่างเร่ือง
ที่จะเป็นที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน
ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติ	เกณฑ์	
EdPEx	 จึงเป็นกรอบคุณภาพที่จะแก้ไข
ข้อจำากัดนี้ได้

การบูรณาการ
ระบบบริหารคุณภาพ
(IQA ,EQA, EdPEx)

โดย		นำ้าฝน	แสงอรุณ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้ยินว่า สกอ.จะนำา EdPEx มาใช้กับสถาบันอุดมศึกษา

แล้วจะเอา QA ไปท้ิงไว้ท่ีไหน

นํ้าฝน

กนกเรขา

สวรินทร์

สวรินทร์ คนไทยเราชอบเลียนแบบฝร่ัง

โดยไม่พิจารณาว่าจะเข้ากับเราได้มากน้อยเพียงใด

ในกรณีของ EdPEx น้ัน เป็นการนำาเกณฑ์

Baldrige มาใช้ท้ังหมดแล้ว

จะเหมาะสมกับคนไทยหรือไม่

	 ต้องเรียนว่าเกณฑ์นี้ได้นำามาใช้ในประเทศ
ไทยตั้งแต่	ปี	2545	โดยปรับมาเป็นของไทย	และใช้ชื่อ
ว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ถ้ามาพิจารณาท่ีคุณค่าของเกณฑ์
ว่ามีเรื่องใดที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	และเพิ่มสมรรถนะใน
การแข่งขันได้อย่างก้าวกระโดด	 ซึ่งเกณฑ์	 Baldrige	 เป็นเกณฑ์ที่
ชี้แนะว่าเรื่องใดมีความสำาคัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของ

นํ้าฝน
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กนกเรขา

สวรินทร์

	 การพัฒนาคุณภาพด้วยความเป็นเลิศ	ไม่ว่าจะด้วยระบบ
ใดก็ตาม	เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ	จึงไม่มีจุดสิ้นสุด
ตราบใดท่ีเรายังทำางานอยู่	แต่องค์กรจะได้เห็นการพัฒนาของตนเอง
อย่างชัดเจน	 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำางานที่ดีขึ้น	 หรือผลการ
ดำาเนินงานที่ดีขึ้น	 เมื่อเห็นแล้ว	 จะรู้สึกสนุก	 สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม	
และสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น	 โดยจะไม่หยุดพัฒนาเอง	 เหมือน
การท่องเที่ยวที่ เป้าหมายอยู่ที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่อยู่
ที่ความสวยงามของเส้นทางที่เดินไปอีกด้วย 
	 การล้มเลิกตั้งแต่ต้นเท่ากับว่าเราหยุดการพัฒนาตนเองและ
สถาบัน	 ซึ่งจะทำาให้สถาบันของเราถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆ	 เพราะ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ	 จะมีพัฒนาการต่อเนื่อง	 และอาจจะทำาให้การ
อุดมศึกษาของไทยมีโอกาสน้อยลงที่จะแข่งขันหรือได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติได้เต็มที่อีกด้วย

	 เรื่องนี้	เป็นตัวอย่างที่สำาคัญมาก	สมมติว่า

มหาวิทยาลัยกำาหนดตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

พันธกิจที่สำาคัญ	1	พันธกิจ	คือการวิจัยซึ่งมีอยู่แล้ว

ในโครงร่างองค์กร	และที่ต้องพัฒนาต่อไป	คือ		ต้องมีความท้าทาย

และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์	สมรรถนะหลักของเราคือการวิจัย

โดยกลุ่มผู้นำาต้องไปกำาหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์และสื่อสารไปยัง

ผู้เกี่ยวข้องในหมวด	 1	 กำาหนดไว้เป็นแผนกลยุทธ์	 ในหมวด	 2		

กำาหนดตัวชี้วัดในหมวด	4		สร้างกระบวนการในหมวด	6		พัฒนา

บุคลากร	 ในหมวด	 5	 หาลูกค้าซึ่งอาจหมายถึงผู้ให้ทุนหรือผู้ใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจัยในหมวด	3	 	และแสดงผลลัพธ์ในหมวด	

7	 ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรจึงจะประสบความสำาเร็จและเป็นเลิศ	

ตรงนี้ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันะ	 สถาบันใดทำาได้ดีกว่าเร็วกว่า			

ก็ควรมาแบ่งปันวิธีการกัน	 	 เพื่อให้สถาบันและเพื่อนๆได้แสวงหา

แนวทางใหม่ๆ	มาแลกเปลี่ยนกันต่อไป	

	 -	 ที่กล่าวว่า	 EdPEx	 ไม่ได้กล่าวถึงการวิจัย	 หากดูใน

อภิธานศัพท์ในหนังสือเกณฑ์	EdPEx	คำาว่า	“หลักสูตร และบริการ

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้”	 ได้รวมถึงการวิจัยด้วย	 แต่มหาวิทยาลัย

จะให้นำ้าหนักเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด	 ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ

สถาบัน	

	 -	น่ีคือตัวอย่างท่ีดีของความหมายของคำาว่าบริบท	เกณฑ์

EdPEx	 จะไม่กำาหนดว่า	 เรื่องใดเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา

จะอยู่ที่ผู้นำาไปใช้ที่ต้องพิจารณาเองว่า	 ในสถาบันของตนนั้น	 มี

พันธกิจสำาคัญด้านใด	 และเป็นเรื่องที่ตกลงกันเองในสถาบัน	 ถ้า

เห็นว่า	 มหาวิทยาลัยของเราต้องการเน้นด้านวิจัย	 เพื่อให้โดดเด่น

ขึ้นหรือเพื่อให้ทุกคนเพิ่มความสำาคัญและมุ่งงานด้านวิจัยให้มาก

ขึ้น	 มหาวิทยาลัย/คณะของเราเองจะต้องกำาหนดให้ชัดขึ้น	 ตาม

แนวคิดที่เราอยากจะทำาและอยากจะเน้น

ถ้าใช้ EdPEx แล้ว ไม่เห็นปลายทางที่สิ้นสุด
ทำาให้สิ้นหวังตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำา

จะทำายังไงดี

นํ้าฝน

สถาบันอุดมศึกษา

   มีหน้าที่ต้องทำางานวิจัยด้วย

      ในเกณฑ์ EdPEx

             ไม่เห็นพูดไว้ที่ใดเลย

องค์กร	จะเสนอข้อคำาถามให้ค้นหาคำาตอบเอง		โดยไม่ระบุตัวบ่งชี้	
และไม่บังคับให้ต้องใช้เครื่องมือใดๆ	 เพราะบริบทขององค์กรหรือ
สถาบันแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน	
	 มหาวิทยาลัยและคณะ	ต้องมาตอบคำาถาม	สถาบันของ
เรา	 มีคุณลักษณะที่สำาคัญและสภาวะการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
เป็นอย่างไร	จะกำาหนดกลยุทธ์และแนวทางต่อไปอย่างไร	เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้		แม้ว่าจะศึกษาจากรายงานของสถาบันอุดม
ศึกษาของต่างชาติที่ได้รางวัล	 หรือของสถาบันอุดมศึกษาไทยเริ่ม
นำาเกณฑ์	 EdPEx	 มาลองปรับใช้	 ก็จะพบว่าเรื่องของคุณภาพลอก
เลียนกันเต็มๆไม่ได้	 เพราะสภาพแวดล้อม	 จุดเด่น	 บุคลากร	 และ
สมรรถนะหลัก	 ฯลฯ	 ของแต่ละองค์กร	 ไม่เหมือนกัน	 เกณฑ์	 Ed-
PEx	นี้	 จึงเหมาะสมกับทุกแห่งที่มีผู้นำาและประชาคมที่ต้องการจะ
พัฒนาสถาบันอย่างมีระบบแบบประสานสัมพันธ์ในทุกด้านของ
การจัดการอุดมศึกษา	ให้สอดคล้องกับกำาลังความสามารถ	จุดเน้น
และความพร้อมที่แท้จริงของตน
	 สำาหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย	อาจกล่าวได้
ว่าการพัฒนาคุณภาพดำาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว	อันที่จริง	เรามี
คุณภาพในระดับหนึ่งแล้ว		ทำาไมไม่มาช่วยกันหาคำาตอบเพื่อเป็น
ต้นแบบและทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ	ขึ้น
ไปจะดีกว่าไหม....

นํ้าฝน

กนกเรขา

ทำาให้เกณฑ์ EdPEx เข้าใจง่าย

ข้ึนกว่าน้ีได้หรือไม่
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	 						เคยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพกล่าวไว้ว่า	

“คุณภาพไม่มีขาย	อยากได้ต้องทำาเอง”	ถ้าเป็น

หลักธรรมก็ต้องปฏิบัติ	จึงจะรู้แจ้ง		และต้องรวม

กลุ่มกันลงมือทำา	ความจริงอยากจะเรียกว่า	ศึกษา

ร่วมกัน	 แลกเปลี่ยนร่วมกัน	 จะทำาให้ยิ่งเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นและคง

ต้องอ่าน	 ทั้งข้อมูลภาษาอังกฤษและภาษาไทยคู่กันไป	 ถ้ายังไม่

เข้าใจตรงจุดไหน	 อาจจะอ่านเอกสารเพิ่มเติมจากองค์กรที่ได้รับ

รางวัลจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น	 นอกจากร่วมมือกันช่วยกัน

รวบรวมและเขียนตัวอย่างต่างๆ	 เพื่อประกอบกับหมวด/หัวข้อใน

เกณฑ์	จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง	

	 						หากใช้เกณฑ์	EdPEx	อย่างเข้าใจและต่อเนื่อง	โดย
ประสานงานกับทุกระดับ	 จะทำาให้เกิดการสื่อสารที่ดี	 ผู้นำาและ
บุคลากรมีความสุขในการทำางานและต่อยอดความรู้ต่อเนื่องจะ
ทำาให้เกิดความภูมิใจที่ได้รับรู้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและร่วม
เป็นกำาลังสำาคัญของสถาบันของตนอย่างเต็มที่	 และเต็มใจ	 ในทุก
จุด		มีการพัฒนาตนเองทั้งผู้นำา	และบุคลากร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้ามาศึกษาในสถาบัน	
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 เช่น	 ผู้ใช้บัณฑิต	 บิดามารดา	 ผู้
ปกครอง	 ชุมชน	 โรงเรียนที่เป็นผู้ป้อนนักเรียนให้สถาบัน	 เครือ
ข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ	เป็นต้น	พลังการประสาน
สัมพันธ์อย่างเป็นระบบ	 จะสามารถทำาให้สถาบันอุดมศึกษาไปสู่
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนด้วยความสามารถของทุก
คนซึ่งเป็นแกนสำาคัญ

	 ดังนั้น	การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ	(IQA	,EQA,	
EdPEx)	 จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรศึกษาและดำาเนินการร่วมกัน	 จึง
จะนำาพาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่เป็นเลิศต่อไป
 เอกสารอ้างอิง : เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ

การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ (IQA,EQA,EdPEx) โดย

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกร ี

	 					เรื่องนี้	จริงๆแล้วไม่ต้องตอบทุกหมวดก็ยังได้	เลือก
เอาเฉพาะที่เห็นว่ามีความสำาคัญและจะช่วยพัฒนาองค์กรไป
อย่างก้าวกระโดด	อย่างไรก็ตาม	หากเราต้องการจะพัฒนาสถาบัน
ให้เป็นเลิศ	สุดท้ายแล้วก็ต้องประเมินตนเองจนครบทุกหมวด	เพื่อ
ทำาแผนปรับปรุง

นํ้าฝน

นํ้าฝน

นํ้าฝน

ทำาไมต้องตอบทุกหมวดทุกข้อ

ต้องเขียนเป็นเล่มๆหรือไม่

การนำา EdPEx มาใช้จะเป็นการเพ่ิมภาระ

ให้กับมหาวิทยาลัยหรือไม่

สวรินทร์

สวรินทร์

สวรินทร์

	 														ไม่จำาเป็นเลยค่ะ	วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำาร่องนี้	ไม่ใช่การมีรายงานส่ง	ดังนั้นอาจเพียงสรุป

เป็นข้อความสั้นๆ	 ที่เข้าใจง่ายก็เพียงพอ	 หรือเขียนเป็นข้อๆ	 เพื่อ

ไว้เตือนตนเองว่าขณะนี้เราอยู่ที่ใด	 และจะต้องพัฒนาตนเองไปใน

ทิศทางใด	เรื่องอะไรบ้าง	

	 																	เป็นคำาถามที่ผู้ถามรู้คำาตอบอยู่แล้ว	แต่
ต้องคิดให้ดีว่าคุ้มที่จะลงทุนไหม	มีงานใหม่ตั้งหลาย
อย่างที่เรารับทำาโดยไม่รู้ที่มาที่ไป	และยังมองไม่เห็น

อนาคต	จึงก้มหน้าก้มตาทำาไปเรื่อยๆ	ถ้าทำาสิ่งที่คิดแล้วว่าจะทำาให้
มหาวิทยาลัย	 	ที่เราเป็นสมาชิกพัฒนาได้เร็วและดีขึ้น	 	ถ้าไม่ช่วย
กันทำา	 ขณะที่คนอื่นเดินไปข้างหน้า	 เราคงไม่เพียงแต่หยุดนิ่ง	 แต่
จะเดินถอยหลัง	 แล้วก็อย่ามองเฉพาะรอบๆตัว	 มองให้ไกลไปสู่
ระดับสากลด้วย	เพราะเกณฑ์	EdPEx	จะช่วยชี้นำาให้สถาบันทำาใน
สิ่งที่เป็นพันธกิจอย่างมีคุณภาพ	 โดยมองถึง‘สิ่งที่วาดหวัง’	 กำาลัง
ความสามารถและสิ่งที่ท้าทายของสถาบันทั้งจากภายในและ
ภายนอก	 ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องหลักๆ	 ทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก	 หากสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบสารสนเทศ
ที่จะเอื้อต่อการประกันคุณภาพในรูปแบบต่างๆ	ได้	ก็จะช่วยให้
ประชาคมของสถาบันสามารถดำาเนินการตามข้อกำาหนดได้
สะดวกขึ้น

นํ้าฝน

นํ้าฝน

จะได้อะไรจากการใช้ EdPEx อย่างต่อเนื่อง

สวรินทร์

	 	 	 เกณฑ์	 EdPEx	 นี้ใช้เพื่อการประเมิน
ตนเอง	เพราะฉะนั้น	สิ่งสำาคัญที่สุดคือความ
เข้าใจ	 ‘ตัวตน’	 ที่แท้จริงของสถาบันของ
เรา	 เพื่อจะได้พัฒนา	 ปรับปรุง	 และมุ่งสู่
ทิศทางที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่เราสามารถระบุ
และกระทำาได้	 ถ้ามีข้อมูลและประเด็นที่เรา
คิดว่า	จำาเป็นต้องรู้	ต้องบันทึกเพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันและเพ่ือทำางานด้วยกันในทิศทาง
เดียวกัน	 ก็ควรจะบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร	 โดยไม่จำาเป็นต้อง	 ‘ประพันธ์’	 ยืด
ยาว	 ซึ่งอาจจะมีแต่	 ‘นำ้า’	 มากกว่า	 ‘เนื้อ’	
และเสียเวลาเปล่าๆ	 แต่ถ้าไม่เขียนก็จะลืม	
แล้วก็มาตั้งต้นใหม่อีกนะคะ	

กนกเรขา
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ชื่อเรื่อง	:	ปั้นนักขายเดินดิน	...	ให้ติดดาว
ผู้แต่ง	:	มนต์ชัย		สุนทราวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	นนทบุรี	:	บริษัท	ปริ๊นโอโซน	จำากัด.
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	658.85	ม145ป		หนังสือทั่วไปชั้น	4

	 หนังสือ	ปั้นนักขายเดินดิน	 ...	 ให้ติดดาว	 	หรือ	 Sales	 Leadership	 to	Win	
เล่มน้ีจะมาเปิดเผยเคล็ดลับการขายเพื่อให้ประสบความสำาเร็จโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านงาน
ขายระดับแถวหน้าของเมืองไทย		“มนต์ชัย	สุนทราวัฒน์”		วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ		และที่
ปรึกษาบริษัท		ดัชมิลล์	กรุ๊ป	จำากัด		ถ่ายทอดและบอกเล่าจากประสบการณ์จริงจากการ
ทำางานกับองค์กรชั้นนำาระดับโลกมานานกว่า	30		ปี

ชื่อเรื่อง	:	คุณธรรมคู่กำาไร
ผู้แต่ง	:		วรรณา		ประยุกต์วงศ์
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	สมุทรปราการ	:		เอเชีย	แปซิฟิค	ออฟเซ็ท	จำากัด.
ปีที่พิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	คธ	658	ว267ค	หนังสือทั่วไปชั้น	1	มุมคุณธรรม

	 หนังสือคุณธรรมคู่กำาไร	 	 “ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี	 จาก	 เอเชีย	 พรีซิชั่น”	
เขียนได้ดีสะท้อนถ่ายทอดแนวคิด	 เรื่องราว	 และความรู้สึกของผู้ประกอบการและความ
รู้สึกของพนักงานได้ครบถ้วน	ประณีต	และน่าประทับใจ	 เป็นการเล่าเรื่องราวแบบสบาย
สบาย	 ชวนให้ติดตามเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์	 ทำาให้ได้ทราบว่าผู้เขียนทั้งสองท่านได้
สละเวลา	เพียรพยายาม	ทุ่มเทเข้าไปเรียนรู้	ศึกษาข้อมูลและสัมผัสชีวิตพนักงาน	เกาะติด

แ ผ ง ห นั ง สื อ

		 	เร่ิมต้ังแต่คุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีนักขายจะต้องมี		เทคนิคในการพัฒนางานขายแบบมืออาชีพ	ตลอดจนข้อคิดในการ
ตรวจสอบตนเองว่าเหมาะหรือพร้อมที่จะประสบความสำาเร็จกับอาชีพนี้หรือไม่!	 และเผยกฎเหล็กที่นักขายทุกคนห้ามละเลย!!	 มา
ทำาความรู้จักและเรียนรู้วิธีการวางกลยุทธ์แผนที่ชีวิตสู่เส้นชัยของนักขาย		มาไขความลับเพื่อความสำาเร็จของนักการขายด้วยเนื้อหา
ที่บอกถึงคุณลักษณะ	และคุณสมบัติของนักการขายที่ดี	เทคนิคในการพัฒนางานขายเพื่อก้าวไปสู่ผู้นำางานขายอย่างมืออาชีพ	พร้อม
ทั้งสอดแทรกจริยธรรมที่ควรจะมีสำาหรับผู้นำาอีกด้วย	นอกจากนี้ยังมีข้อคำาถามให้ฉุกคิดว่า	ตนเองเหมาะแก่การเป็นนักการขายที่จะ
ได้รับความก้าวหน้าหรือไม่	เน้ือหาในเล่มจะมาเปิดเผยเคล็ดลับท่ีน่ารู้และบอกเล่าเร่ืองราวงานขายเป็นวิทยาทานแก่ผู้ท่ีอยู่ในวงการ
งานขายและต้องการเป็นมืออาชีพที่ดีในวงการนี้	แล้วคุณจะรู้ว่า	...	การมีเงินล้าน	มีบ้านหลังใหญ่		ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ต้องรอคอย
โอกาส	อีกต่อไป!!!

ใกล้ชิดในทุกสถานการณ์		พยายามซึมซับเรื่องราวและความรู้สึกนึกคิดของพนักงานและผู้บริหารเอเชียพรีซิชั่นเป็นเวลานาน		ทั้งยัง
สละเวลาเข้าไปร่วมกิจกรรมกับพนักงานในหลายๆ		กิจกรรมอีกด้วย	
	 หนังสือเล่มนี้เมื่อได้เผยแพร่ออกไป	เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะผู้ใช้แรงงาน		พนักงานในโรงงานต่างๆ		และผู้
ประกอบการทั่วประเทศนั้นมีเป็นจำานวนมาก	มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องดำารงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์กับสังคม	ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม		
และระบบนิเวศ		ปัญหาต่างๆ		ที่เกิดขึ้นในขณะนี้		อาทิ		ปัญหาโลกร้อน		ปัญหาความรุนแรงทางสังคมต่างๆ		หากสถานประกอบ
การต่างๆ		ทำาบทบาท		“เป็นมากกว่าที่ทำากิน”		โดยช่วยกันสร้างคน	ให้เป็น	“คนดี”	สังคมประเทศชาติของเราก็จะมีความสงบสุข		
อย่างยั่งยืน	ตลอดไป
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กรอบแนวคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์
อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

	 จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	“คุณธรรม นำา

ความรู้ คำา้ชูสังคม”	คณะพยาบาลศาสตร์	ได้นำามาใช้เป็นกรอบแนวคิด

ในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต		ดังต่อไปนี้

 คุณธรรม						คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพ

ให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ	และความเป็นสากล	มีทักษะ	และสมรรถนะในการปฏิบัติการ

พยาบาลตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพและจรรยา

บรรณวิชาชีพ	สามารถปฏิบัติงานในทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

ด้วยจิตใจเอื้ออาทรและหัวใจของความเป็นมนุษย์	แก่บุคคล		ครอบครัว	

กลุ่มคนและชุมชนแบบองค์รวมในทุกช่วงวัยครอบคลุมภาวะสุขภาพที่

ต่อเนื่องในภาวะปกติ	 ภาวะเสี่ยง	 เจ็บป่วยเล็กน้อย	 เฉียบพลัน	 วิกฤต	

เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิตในทุกมิติของการพยาบาลโดยเน้นการ

ผสมผสานภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ	และฟื้นฟูสุขภาพ

ในกลุ่มผู้สูงอายุ	และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน	บัณฑิตทุกคนจะดำาเนินชีวิต	

โดยยึดทศพิธราชธรรมในการปกครองบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง

 ความรู	้							การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	ได้บูรณาการแนวคิด	ทฤษฎีและบริบทต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้มีความเจริญงอกงาม	 มีความ

สุข	และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบมีส่วนร่วมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล

และศาสตร์อื่นๆ	ที่เกี ่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	ครอบคลุมความรู้เชิง

ประจักษ์	ความรู้เชิงสุนทรียศาสตร์	ความรู้ส่วนบุคคล		และความรู้เชิง

จริยศาสตร์	ในการให้การดูแลที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้

บริการในบริบทท่ีหลากหลาย	ผ่านกระบวนการพัฒนาทางความคิด	การ

สะท้อนคิด	และการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย	บูรณาการภูมิปัญญา

ไทยและสากล		เพื่อให้เกิดปัญญาที่นำาไปใช้ในการแก้ปัญหาและปฏิบัติ

การพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการสร้าง	

ปฏิสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ระหว่างผู้

เรียน	ผู้สอนและผู้ใช้บริการ	โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากง่ายไป

ยาก	ทั้งการศึกษาภาคทฤษฎี		การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทั้งในชุมชนและสถานบริการสุขภาพระดับปฐม

ภูมิ	ทุติยภูมิและตติยภูมิ

	 การจัดสภาพแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์	ได้นำาแนวคิดองค์กร

แห่งการเรียนรู้มาจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ	ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้

และสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เอื้ออำานวย	สนับสนุนการพัฒนาความรู้

ความสามารถ	และการแลกเปล่ียนเรียนรู้	ตลอดจนดุลยภาพของผู้เรียน

โดยเน้นการจัดหาแหล่งความรู้ต่างๆ	 ทั้งความรู้เชิงประจักษ์	 ความรู้

เชิงสุนทรียศาสตร์	 ความรู้ส่วนบุคคล	 และความรู้เชิงจริยศาสตร์	 ให้

ครอบคลุมการเรียนรู้ตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์	อาทิ	การจัดสถานที่

และวัสดุอุปกรณ์	 ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่ส่งเสริมการแสวงหา

ความรู้	 อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในองค์กร	 เคารพและ

ยอมรับในความหลากหลายทางความคิดวัฒนธรรม	แสดงออกได้อย่าง

เสรีภายใต้หลักประชาธิปไตย	ความถูกต้องเชิงกฎหมาย	คุณธรรม		และ

จริยธรรม		กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์																
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 คุณภาพ							ผู้สำาเร็จการศึกษาพยาบาลจะต้องเป็นบัณฑิตที่

มีคุณภาพ	มีความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ	ที่มีคุณลักษณะ

เชิงวิชาการ	มีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

กรอปด้วยคุณธรรม	จริยธรรมเป็นผู้นำาด้านสุขภาพ	คำา้ชูสังคม			สามารถ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 มีจิตสาธารณะ	 ในการให้

บริการด้านสุขภาพ	มีความรับผิดชอบ			มีวินัย			ตรงต่อเวลา			สามารถ

ทำางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น	 เข้าใจในวัฒนธรรมไทย	 และดำารงชีวิตอยู่

ได้อย่างมีความสุข

	 เม่ือบัณฑิตสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	สาขาพยาบาลศาสตร์

จากคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	จะมีคุณลักษณะ

ความรู้	และความสามารถ	ดังนี้

	 1.	มีความรู้		ในศาสตร์ของการพยาบาล	และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง		

สามารถประยุกต์ความรู้	 ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม	 แก่

บุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ในการบริการด้านสุขภาพท้ังระดับปฐมภูมิ

ทุติยภูมิ	และตติยภูมิครอบคลุมภาวะสุขภาพดี	ภาวะสุขภาพเสี่ยงและ

ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพในระยะเฉียบพลัน	 เรื้อรัง	 ตลอดจนระยะ

สุดท้ายของชีวิต	 ใช้กระบวนการพยาบาล	 และกระบวนการบริหาร

จัดการ	 ในการให้บริการพยาบาล	ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 	การ

ป้องกันความเจ็บป่วย	การดูแล	การฟ้ืนฟูสภาพ	และ	การรักษาเบ้ืองต้น

ตามบทบาทวิชาชีพ

	 2.	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ	สามารถ

ประเมินภาวะสุขภาพ	วินิจฉัยปัญหาและความต้องการ	วางแผนการ

พยาบาล	ปฏิบัติการพยาบาล	และประเมินผลการพยาบาล	โดยบูรณาการ

ความรู้เชิงประจักษ์		ความรู้เชิงสุนทรียศาสตร์	ความรู้ส่วนบุคคล	และ

ความรู้เชิงจริยศาสตร์		เพื่อให้บริการพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 3.	ปฏิบัติการพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์	 ครอบคลุมทุกมิติทางการพยาบาล	 โดยเน้นการผสม

ผสานภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพโดย

เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน		

	 4.	มีความรู้เบื้องต้นในการทำาวิจัย		ร่วมมือในการศึกษาวิจัย

และสามารถใช้ผลของการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง

เหมาะสม

	 5.	มีภาวะผู้นำา		คิด		วิเคราะห์และกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

มีทักษะในการส่ือสาร	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	การสร้างสัมพันธภาพ

เชิงวิชาชีพ	 และปฏิบัติงานเป็นทีมในวิชาชีพ	 และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 6.	 มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง	 ผู้อื่นและวิชาชีพ	 เคารพในสิทธิของ

ผู้ใช้บริการ	 มีความเอื้ออาทร	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยา

บรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

	 7.	เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพ	ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของสังคมภายใต้การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย	พัฒนาสังคม	และดำารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

	 8.	 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี			

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

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี


