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ปรัชญา
“คุณธรรมนำ�คว�มรู้ คำ้�ชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมห�วิทย�ลัยที่มุ่งพัฒน�องค์คว�มรู้ที่มีคุณภ�พระดับส�กลเพื่อสังคม ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำ�คว�มรู้และมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล

2. สร�้งและพัฒน�องค์คว�มรู้ โดยเน้นพัฒน�ด้�นวิช�ชีพครู ก�รท่องเที่ยวอ�ห�ร และเทคโนโลยี

3. บริก�รวิช�ก�รเพื่อพัฒน�สังคม สืบส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

4. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
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ความก้าวหน้าของการสรรหา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
	 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ประกาศให้มีการสรรหา

อธิการบดี	 คณบดี	 และผู้อำานวยการ	 ซึ่งให้มีการสมัครและเสนอชื่อ	 จึง

ขอรายงานความก้าวหน้าของการสรรหาดังนี้

	 1.	การสรรหาอธิการบดี

	 				สิ้นสุดการรับสมัครและเสนอชื่อภายในวันที	่23	มกราคม	

2556	 คณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิในวันที	่ 25	 มกราคม	 2556	 ซึ่ง

มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา	 จำานวน	 6	 คน	 (เรียงตามลำาดับ

อักษร)	ได้แก่

	 1.		ดร.จารึก										ชูกิตติกุล

	 2.		ศ.ดร.ธรรมศักดิ	์	พงศ์พิชญามาตย์

	 3.		ผศ.ดร.นิวัต							กลิ่นงาม

	 4.		ผศ.ดร.สุทัศน์					นาคจั่น

	 5.		ผศ.ดร.เสนาะ					กลิ่นงาม

	 6.		ผศ.ดร.เอกศักดิ	์		บุตรลับ

	 และกำาหนดการแสดงวิสัยทัศน	์ ในวันที	่ 1	 กุมภาพันธ์	 2556	

เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9		คณะกรรมการ

จะพิจารณาและนำาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาในวันที่	11	กุมภาพันธ์	2556	ต่อไป

	 2.	การสรรหาคณบดี

	 	 	 	สิ้นสุดการรับสมัครและเสนอชื่อภายในวันที	่ 17	มกราคม	

2556	 คณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิเมื่อวันที	่ 18	 มกราคม	 2556	 มี

ผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น	 จำานวน	 11	 คน	 (เรียงตามลำาดับอักษร)	

ได้แก่

	 1.		คณะครุศาสตร์

	 	 1.1	ดร.จำารัส		แจ่มจันทร์

	 	 1.2	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ปัญญา		ทองนิล

	 	 1.3	ดร.ปิยะนาถ		บุญมีพิพิธ

	 	 1.4	ดร.สุมาลี		พงศ์ติยะไพบูลย์

				 2.		คณะเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 2.1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ		ชมภู่ทอง

	 	 2.2	ดร.มนัญญา		ปริยวิชญภักดี

	 3.		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 3.1		ดร.วจี		ชูกิตติกุล

	 	 3.2		ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วีระชัย		คอนจอหอ

	 4.		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 	 4.1		ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ยุทธ		ไกยวรรณ์

	 	 4.2		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร		เข็มเงิน

	 5.		คณะวิทยาการจัดการ					

	 	 5.1		ดร.กฤตชน		วงศ์รัตน์

	 ซึ่งผู้ที่ได้รับการสมัคร/เสนอชื่อ	 ต้องยืนยันการจะเข้าดำารง

ตำาแหน่งและมาแสดงวิสัยทัศน์	 ภายในวันที่	 22	 มกราคม	 2556	 และ

ทุกท่านจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน	์ ในวันที	่ 25	 มกราคม	 2556	ณ	 ห้อง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ชั้น	 9	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา

และนำาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	ในวันที่	11	กุมภาพันธ์	

2556	ต่อไป

	 3.	การสรรหาผู้อำานวยการ

	 	 	 	 สิ้นสุดการสมัครและเสนอชื่อ	 ภายในวันที่	 21	 มกราคม	

2556	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต	ิเมื่อวันที่	23	มกราคม	2556	

มีผู้สมัครและเสนอชื่อ	(เรียงตามลำาดับอักษร)	ดังนี้

	 1.	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 	 1.1	ดร.กฤษดา		ตั้งชวาล

	 	 1.2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ		ชมภู่ทอง

	 	 1.3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ		บัวเขียว

	 	 1.4	ดร.มณฑา		จำาปาเหลือง

	 2.	 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 2.1	อ.ปิยวรรณ		คุสินธุ์	

	 	 2.2	อ.สรรเสริญ		เลาหสถิตย์

	 และจะมาแสดงวิสัยทัศน	์ ในวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2556	 เพื่อ

คณะกรรมการสรรหาจะได้พิจารณานำาเสนออธิการบดี	และสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมวันที่	11	กุมภาพันธ์	2556	ต่อไป

	 ซึ่งประธานสรรหาทั้ง	3	ชุด	คือ	นายพงศ์ศักดิ์	จิรชัยประวิตร	

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี,	ศ.ดร.เฉลียว	บุรีภักดี	ประธาน

คณะกรรมการสรรหาคณบด	ีและผศ.สนิท	ชุนด	ีประธานคณะกรรมการ

สรรหาผู้อำานวยการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความเที่ยงธรรม	และมุ่ง

มั่นที่จะได้บุคคลที่เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งต่อไป	

	 วันที่	11	กุมภาพันธ	์2556	จึงเป็นวันสำาคัญที่ทุกคนจะทราบ

ผลการพิจารณาการสรรหาผู้ที่สมควรจะเป็นผู้บริหารชุดใหม่ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผลการสรรหาจะรายงานให้ทราบต่อไป
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	 สวัสดีท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน	 เดือนแห่งการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำาปีการศึกษา	 2555	 กำาลังใกล้เข้ามาถึงตาม

วงจร	 PDCA	 ซึ่งจากแผนการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	 (ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี)	 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ	 สาขาวิชาประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน	 2556	 และประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับ	 คณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ	 ในเดือน	 พฤษภาคม	 2556	 	 ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี ในการประชุมครั้งที	่ 	11	/2555	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2555	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	 	9		

อาคารวิทยาภิรมย	์ 	 เรียบร้อยแล้วตามวงจรคุณภาพ	 PDCA	 และในส่วนนี้ขอเสนอกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการประกันคุณภาพ	 ในขั้น

ตอน	D	(Do)	และ	C	(Check)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนดำาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประจำาปีการศึกษา  2555
โดย  นํ้าฝน แสงอรุณ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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	 ดังนั้น	ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา		2555		ให้เป็นไปตาม

แผนประกันคุณภาพการศึกษาที่กำาหนดไว	้หากโครงการ/กิจกรรมใดที่ได้กำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการยังไม่ได้ดำาเนินการ	ขอให้เร่งดำาเนิน

การให้เป็นไปตามแผนฯ	ตามวันเวลาที่กำาหนด	ด้วยค่ะ

(รายละเอียดอยู่ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	2555)

ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานเครือข่าย QA  ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ จนทำาให้โครงการ

บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำาหนดไว้อย่างครบถ้วน
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ผู้เข้าอบรมสอบถามประเด็นสงสัยวิทยากร ผู้เข้าอบรมเตรียมประเด็นคำาถามข้อมูลพื้นฐานกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์ฯนำาเสนอบทสรุปผู้บริหารของคณะ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
(สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมิน) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2556

เยี่ยมตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ พูดคุย สอบถาม ผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนหนึ่งของทีมงานเครือข่าย QA จากคณะ

ทีมบริหารผู้จัดโครงการฯและทีมวิทยากร
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	 สำาหรับเรื่องท่ีกำาลังอยู่ในความสนใจของผู้คนชาวเมืองเพชร		

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุร	ี 	 ในขณะนี้ก็คือโครงการรถไฟ

ทางคู่	 	สายนครปฐม	–	หัวหิน		 เพราะโครงการนี้จะนำาความเจริญมา

ให้คนเมืองเพชร	 แต่ในขณะเดียวกันก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของคนเมืองเพชรอีกเช่นกัน	ทั้งคนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมทางรถไฟ		ผู้

เช่าที่ดินริมทางรถไฟขายของ	 และผู้ที่ใช้รถยนต์สัญจรผ่านตัดระหว่าง

ทางรถยนต์กับทางรถไฟ

	 ข้อมูลจาก	 www.nakornpathom-huahin.com	 ระบุ

ความเป็นมาของโครงการรถไฟทางคู่สายนครปฐม	 –	 หัวหินว่า	 คณะ

รัฐมนตรี	 มีมติเมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2553	 รับทราบผลการประชุม

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	(รศก.)	ครั้งที่	5/2553	เมื่อวันที่	26	

เมษายน	2553	เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการ

รถไฟ	 	 แห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	 ระยะเร่งด่วน	 พ.ศ.	 2553	 –	 2557	

วงเงินลงทุน	 รวม	 176,808.28	 ล้านบาท	 ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าว

ได้รวมการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่	 (ระยะเร่งด่วน)	 แสดงใน

รูปที่	 1	 ซึ่งมีโครงการทางคู่	 ช่วงนครปฐม	 –	 หัวหิน	 เป็นส่วนหนึ่งใน

แผนการลงทุนข้างต้นด้วย

	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 กระทรวงคมนาคมโดยสำานักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)	ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	เพื่อดำาเนิน

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู	่ เพื่อ

การขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์	(ระยะที	่1)	เมื่อศึกษาแล้วเสร็จได้

ส่งรายงานผลการศึกษาดังกล่าวให้	 รฟท.	 เพื่อดำาเนินการพัฒนาโครง

ข่ายรถไฟทางคู่สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตร	ีรวมถึงนโยบายของ

รัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางรถไฟ	และ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	 ผลการดำาเนินการพบว่าโครงการ

ก่อสร้างทางคู่สายใต้	 ช่วงนครปฐม	 –	 หัวหิน	 	 มีความเหมาะสมทาง

เศรษฐกิจสูง		ควรดำาเนินงานในลำาดับถัดไป

โครงการรถไฟทางคู่ สายนครปฐม – หัวหิน

	 ปี	พ.ศ.	2555		รฟท.	 ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	ประกอบ

ด้วย	บริษัท	เอ็ม	เอ	เอ	คอนซัลแตนท	์จำากัด	บริษัท	ยูทิลิตี้	ดีไซน์	คอน

ซัลแตนท์	จำากัด	บริษัท	พีบี	เอเชีย	จำากัด		และบริษัท	พรี	ดีเวลลอปเมนท์

คอนซัลแตนท	์	จำากัด	เพื่อดำาเนินการสำารวจออกแบบรายละเอียดเพื่อ

การก่อสร้างทางคู่สายใต	้ช่วงนครปฐม-หัวหิน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ	 :	 รฟท.	 ได้ตั้งวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตงานสำารวจและออกแบบในการว่าจ้างที่ปรึกษามีขอบเขตของ

งาน		ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ

	 งานส่วนท่ี	1	การศึกษาทบทวน	ปรับปรุงและจัดทำารายงานการ

ศึกษาความเหมาะสม

	 งานส่วนท่ี	2	สำารวจเพ่ือการจัดทำาแบบรายละเอียดการก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	และจัดทำาเอกสารประกวดราคา

	 งานส่วนที	่3	การศึกษาทบทวนและจัดทำารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบและรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม		การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านต่อฉบับหน้า...
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	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		มอบเกียรติบัตรให้แก่

นักศึกษาโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน		รุ่น	10		เมื่อวันที่	21	มกราคม	2556		เวลา	09.30	

น.		ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย		ชั้น	9		โดยวุฒิบัตรที่มอบให้แก่

นักเรียนแบ่งออกเป็น		ดังนี้

	 นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน		รุ่น	10		ประเภทเรียนดี	คือ

	 1.	สิบตำารวจตรีหญิงยุพาวด	ี เกตุใหญ่

	 2.	สิบตำารวจตรีหญิงกัญญาน	ี นันสุนีย์

	 3.	สิบตำารวจตรีหญิงธีรนุช			 ฤทธิเดช

	 นักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน		รุ่น	10		ประเภทประพฤติด	ี	คือ

	 1.	สิบตำารวจตรีหญิงสุนิสา			 สังข์ตวง

	 2.	สิบตำารวจตรีณรงค์ชัย			 ศรีภูธร

	 3.	สิบตำารวจตรีสมบูรณ	์		 สายสุด

	 ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	รายงาน
ว่า	 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุร	ี ได้ประชุม		
ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2556	เวลา	15.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุมสำานักงานอธิการบดี	สาระสำาคัญจากการประชุมเป็นการรายงาน
ผลการไปประชุมสัมมนาสมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า		
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
การติดตามงานและการแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ	 การจัดงาน		
มุทิตาจิต	อาจารย์พะนอม	แก้วกำาเนิด	ที่จะจัดในวันที่	2	มีนาคม	2556		
ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	และห้องประชุมอเนกประสงค	์การเตรียม
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2556	 (ซึ่งรายละเอียดจะเชิญประชุม
ต่อไป)
	 วาระสำาคัญอีกวาระหนึ่งของการประชุมคือ	การเสนอชื่อผู้ที่
สมควรจะดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี 	 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ	 ให้สมาคมศิษย์เก่าฯ	 เสนอได้	 1	 ชื่อ		
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว
	 นอกจากนี้		ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่	1/2556		เมื่อวันที่	21	มกราคม	2556		ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	ได้
รายงานความก้าวหน้าในการติดตามความสำาเร็จของศิษย์เก่าราชภัฏ
เพชรบุรี		ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี		วิทยาลัยครูเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุร	ี 	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ีซึ่งข้อมูลที่
ได้มา		สามารถสรุปได	้2	ส่วน		คือ
	 ส่วนที่	1		เป็นส่วนของการสรุปตามอาชีพและสังกัด		พร้อมทั้ง
ตำาแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน
	 ส่วนที่	2		เป็นทำาเนียบรุ่นต่าง	ๆ	
	 ซึ่งข้อมูลเหล่านี	้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ	
http://alumni.pbru.ac.th/
	 เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน		จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน		ทุก
ภาคส่วน	 ที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทุกรุ่น	 	 กรุณาให้ข้อมูลเพิ่ม
เติม		โดยสามารถส่งข้อมูลมาทางเว็บไซต์		หรือโทรสาร	0	3249	3314		
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่	 0	3249	3300	ต่อ	1666,	08	1856	7805,		
08	1008	6962	และขอขอบคุณในความร่วมมือ		มา	ณ	โอกาสนี้

	 อาจารย	์ดร.ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน	แจ้งว่า		ในวันที	่14	และวันที่	

18	 มกราคม	 2556	 ได้จัด	“โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ ASEAN สู่ห้องเรียน”	 แก่

นักศึกษาคร	ูจำานวน	220	คน	ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

สาขาวิชาภาษาไทย	สาขาวิชาดนตรี	สาขาวิชานาฎการแสดง	ชั้นปีที่	2

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้นปีที่	 3	 ณ	 ห้องประชุมคณะวิทยาการ

จัดการ	โดยเชิญ	ดร.มนต์ชัย	พงศกรนฤวงษ	์และดร.อารยา	ช่ออังชัญ	

จาก	สพป.ประจวบคีรีขันธ	์เขต	2	มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	

	 การจัดอบรมคร้ังน้ี	เน้นการปฏิบัติด้านการออกแบบการจัดการ

เรียนรู	้การเขียนแผนบูรณาการ	ASEAN	การสร้างแบบวัดและประเมิน

ผล		เพ่ือให้นักศึกษานำาไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษารอบๆ

มหาวิทยาลัย	ในระหว่างวันที่	24	-31	มกราคม	2556	ต่อไป	

นายกสภาฯ มอบเกียรติบัตร  

PR มาแล้วจ้า 
สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
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	 อาจารย	์ดร.ชนสิทธิ	์สิทธิ์สูงเนิน	แจ้งว่า	ในระหว่างวันที	่3-12	

มกราคม	 2556	 นักศึกษา	 ตชด.	 คุรุทายาท	 รุ่น10	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร	ู ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 ตชด.	 เทศบาล

ชะอำา	ทั้ง	9	โรง	ทำาการปฏิบัติการสอนในระดับชั้นต่าง	ๆ	ตามรายวิชา

ที่ถนัดและสนใจ	 โดยมีผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงคอยให้คำาชี้แนะ	จากนั้น

ในวันที่	 12-22	มกราคม	2556	 ได้ไปลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู	ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	6	โรง	ในเขต	จังหวัดเพชรบุรี	และ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพ่ือถอดองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนและ

ฝึกศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล	 อาจารย์สอนของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	

ผศ.วราภรณ์	แก้วแย้ม	และอาจารย์ภาคย์	พราหมณ์แก้ว	ร่วมไปนิเทศก์

ในครั้งนี้ด้วย	 ซึ่งนักศึกษาจะจัดสัมมนาผลการฝึกประสบการณ์ในวันที่	

23	มกราคม	2556	ต่อไป

นักศึกษา ตชด. คุรุทายาท รุ่น10

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฟังบรรยายพิเศษ

	 ผศ.ดร.นิวัต		กลิ่นงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี	
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	นำาโดย
ดร.พรรณี	สุวัตถี	ดร.สัมมา	รธนิธย์	และนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		จำานวน	14	คน		เมื่อวันที	่
20	มกราคม		2556		เวลา	17.00	–	19.00	น.		ณ	ห้องประชุมสำานักงาน
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มาศึกษาดูงาน 

PR มาแล้วจ้า 
	 หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานแล้ว	 ท่าน
อธิการบดียังให้แนวคิดที่มีประโยชน์ยิ่งในเรื่องของการมีส่วนร่วม		
ภาวะผู้นำากับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้นำาต้องมีความก้าวหน้า	 มีจิตสำานึกที่
จะพัฒนา	 เต็มใจที่จะทำา	 การเป็นผู้นำาก็เหมือนกับการถ่ายภาพที่ต้อง
กำาหนดโฟกัส	(Focus)	ให้ชัดเจน	เมื่อกำาหนดโฟกัสได้แล้วต้องทำาทันท	ี	
ไม่ใช่พูดแล้วไม่ทำา	 หรือไม่ทำาดีแต่พูด	 นอกจากนี้ต้องมีความยืดหยุ่น
ได้	(Flexible)	หากมีข้อมูลหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป	และต้องม	ี
(Friendly)	คือสามารถจำาแนกแยกแยะคนได	้ใช้คนเป็นโดยสอดคล้อง
กับบุคลิกภาพของคนๆ	นั้นด้วย		มีจิตวิทยามวลชน		ต้องทำาเพื่อมุ่งผล
สัมฤทธิ์	ไม่ใช่ทำาเพื่อมุ่งสำาราญ	คิดให้ไกล	คิดได้เตลิดเถิดเทิง	คิดให้สุด
โลก	 แล้วคิดว่าจะทำาได้หรือไม่	 มิฉะนั้นจะทำาแบบเดิมๆ	 การคิดนอก
กรอบ	มองให้ทะลุ		คิดให้มากๆ	และอ่านหนังสือให้มากๆ		แต่เมื่ออ่าน
แล้วต้องอ่านให้เข้าใจ		แล้วลืมอย่านำาสิ่งที่อ่านมาจำาจะทำาให้ได้แนวคิด
เดิม	คิดให้มากๆ	แล้วทำาอย่างที่คิดว่าทำาได้	นอกจากนี้ต้องทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของอาเซียนด้วย
	 ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มาจากประสบการณ	์	และเป็นประโยชน์มาก
ต่อการนำาไปพัฒนาตนเองและการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาที่ดีและเป็น
ผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

	 อาจารย์นัธมน		วิบูลศิลป์โสภณ			อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาล
พร้อมวิทย์	จังหวัดเพชรบุรี	ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และประสบการณ์	แก่นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่	3	
และปีที่	4	จำานวน	130	คน	ในหัวข้อ	“การจัดตั้งและบริหารโรงเรียน
อนุบาล”	เมื่อวันจันทร์ที	่21	มกราคม	2556	ณ	ห้องประชุม	822	คณะ
ครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชา	
“การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย”	และวิชา	“การจัดการศึกษาระดับ
บริบาล”	ซึ่งสอนโดย		รองศาสตราจารย	์ดร.นิตยา	ประพฤติกิจ			ทำาให้
นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและรายละเอียดต่าง	ๆ		ที่วิทยากรได้
ถ่ายทอดให้ฟัง	ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการจัดตั้งโรงเรียน	และบริหารโรงเรียน
จนประสบความสำาเร็จในปัจจุบัน	
	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 ขอขอบคุณท่านวิทยากร	 มา	 ณ	
โอกาสนี้



11

PR มาแล้วจ้า 
สัมมนาพิเศษ ก้าวสู่ยุทธศาสตร์การ

ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รุ่น 53

	 สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์	จัด
สัมมนาพิเศษ	 ก้าวสู่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุคใหม	่ รุ่น	 53	
ระหว่างวันที่	15-16,	22-23	มีนาคม	2556	ณ	ห้องสุรกิจ	โรงแรม
อลิซาเบธ	ถนนประดิพัทธ์	กรุงเทพมหานคร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างแนวความคิดและประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์
ยุคใหม่นำาหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพสำาหรับข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ	ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ASEAN KNOWLEDGE
	 สวัสดีชาวอาเซียนทุกคนค่ะ	 พบกันอีกเช่นเคยนะคะ	 เผลอ

แป๊บเดียว	เราเข้าป	ี2013	มา	1	เดือนแล้ว	ฉบับนี้เราจะพาชาวอาเซียน

ทุกท่านย้อนกลับไปดูการจัดอันดับ	 10	 ข่าวอาเซียนประจำาปี	 2012	ที่

จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุซีอาร์ไอ	 และสื่อมวลชนต่างๆ	 ในประเทศตะวัน

ออกเฉียงใต	้โดยเรียงลำาดับตามเวลาข่าวดังนี้

1. นางออง ซาน ซูจี ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านเมียนมาร์ได้รับเลือกเป็นสมาชิก
รัฐสภา
		 วันที	่1	เมษายน	เขตเลือกตั้งบางเขตของเมียนมาร์ได้จัดการ

เลือกตั้งซ่อม		เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาสหภาพเมียนมาร์และสมาชิก

สภาจังหวัดซึ่งมีที่นั่งว่างอยู่	 45	 ที่นั่ง	 โดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย	พรรคฝ่ายค้านนำาโดยนางออง	ซาน	ซูจี	ได้รับเลือก	43	ที่

นั่ง	และนางออง	ซาน	ซูจีได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาประชาชนของสภา

สหภาพเมียนมาร์ด้วย	 เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า	 รัฐสภาเมียนมาร์

เริ่มเปิดรับพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วมการเมือง	และเป็นการเปิดประตูสู่การ

ดำาเนินการปฏิรูปทางการเมืองและการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

เมียนมาร์

โดย ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. นายหน่อ คำา ผู้ก่ออาชญากรรมสังหารลูกเรือจีนในแม่นำ้าโขงถูกจับกุม
ที่ลาว
		 วันท่ี	25	เมษายน	นายหน่อ	คำา	ผู้วางแผนและก่ออาชญากรรม

สังหารลูกเรือจีน	13	คนในแม่นำ้าโขงเมื่อวันที่	5	ตุลาคมปี	2011	ถูกจับ

กุมที่ลาว	วันที	่10	พฤษภาคม	ทางการลาวมอบตัวนายหน่อ	คำา	ให้แก่

ทางการจีน	วันที	่20	กันยายน	ศาลประชาชนระดับกลางเมืองคุนหมิง	

มณฑลยูนนานเริ่มสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างเปิดเผย	 โดยมีจำาเลยรวม	

6	 คน	 วันที	่ 17	 ตุลาคม	 ศาลประชาชนระดับกลางเมืองคุนหมิงตัดสิน

ประหารชีวิตนายหน่อ	คำาและจำาเลยอีก	3	คน	ความสำาเร็จของการจับกุม

นายหน่อ	คำา	น้ัน	เกิดจากความร่วมมือระหว่างตำารวจจีน	ไทย	เมียนมาร์

และลาว	จึงกลายเป็นแบบอย่างของการดำาเนินความร่วมมือด้านตุลาการ

ระหว่างประเทศ

4. สหรัฐฯ กับเมียนมาร์ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระดับเอกอัครราชทูต
		 วันที	่ 12	 กรกฎาคม	 นายดีเรค	 มิทเชลล์	 เอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาเมียนมาร์ยื่นสาส์นตราตั้งรายงานตัวต่อพลเอก

เต็ง	 เส่ง	ประธานาธิบดีเมียนมาร์	นับเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ประจำาเมียนมาร์คนแรกในช่วง	22	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความ

สัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ	 กับเมียนมาร์กำาลังฟื้นฟ	ู ต่อมาในเดือนตุลาคม	

พอ.เอกเต็งเส่งเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 นับเป็นผู้นำา

เมียนมาร์ระดับสูงสุดคนแรกที่เยือนสหรัฐฯ	ในช่วง	64	ปีที่ผ่านมา	วันที่

19	พฤศจิกายน	นายบารัก	โอบามา	ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	เยือนเมียน

มาร์	นับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ	คนแรกที่เยือนเมียนมาร์ในวาระการ

ดำารงตำาแหน่ง

2. เหตุการณ์เกาะหวงเหยียนระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์คลี่คลายลง
		 วันที	่10	เมษายน	ระหว่างที่เรือประมงของจีน	12	ลำาทำาการ

ประมงในน่านนำา้บริเวณเกาะหวงเหยียนของจีน	ถูกเรือของทหารฟิลิปปินส์

ก่อกวน	หลังจากน้ันมีเรือตรวจการณ์ของจีนเข้าไปดูแล	ต่อมารัฐบาลจีน

เรียกร้องให้เรือสัญชาติฟิลิปปินส์ออกจากน่านนำา้บริเวณเกาะหวงเหยียน

วันที่	16	มิถุนายน	กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศว่า	นาย

เบนิกโญ	 ซิ	 มอ	 อาคิโน	 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้เรือของ

ทางการฟิลิปปินส์ออกจากน่านนำ้าดังกล่าว
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5. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไม่บรรลุการลงนามในปฏิญญา
ร่วมกัน
		 วันที	่ 13	 กรกฎาคม	 การประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีต่าง

ประเทศครั้งที	่ 45	ปิดฉากลง	 เนื่องจากฝ่ายต่างๆ	มีข้อยัดแย้งเกี่ยวกับ

ปัญหาทะเลจีนใต้		จึงไม่ได้ลงนามในปฏิญญาร่วมกัน		ซึ่งเกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร	์45	ปีของอาเซียน	นายซูซีโล	บัมบัง	ยูโดโยโน

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียมอบหมายให้นายมาร์ตี	นาตาเลกาวา	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียร่างหลักการว่าด้วยปัญหา

ทะเลจีนใต้	6	ประการ	และได้ปรึกษาหารือกับประเทศที่เกี่ยวข้อง	วันที่	

20	 กรกฎาคม	นายฮอร	์ นัมฮง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา	ซ่ึงเป็นประเทศประธานหมุนเวียนของ

อาเซียนประกาศหลักการ	6	ประการเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้	ซึ่งร่วม

กันตกลงโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอาเซียน

6. กัมพูชาและไทยถอนทหารบางส่วนออกจากพื้นที่พิพาท
	 วันท่ี	13	กรกฎาคม	สมเด็จฮุนเซน	นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและ

นางสาวยิ่งลักษณ	์ชินวัตร	นายกรัฐมนตรีไทยพบปะกันที่เมืองเสียมราฐ	

สองฝ่ายได้ตกลงกันเกี่ยวกับการถอนทหารออกจากเขตปลอดทหาร

บริเวณปราสาทพระวิหาร		ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามคำาพิพากษาที่เกี่ยว

ข้องซึ่งศาลโลกได้ตัดสินไว้เมื่อ	1	ปีก่อน	วันที่	18	กรกฎาคม	ไทยและ

กัมพูชาถอนทหารบางส่วนออกจากพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกัน	 และส่งเจ้า

หน้าที่ตำารวจไปประจำาการแทน	 อินโดนีเซียส่งผู้แทนไปเข้าร่วมพิธีถอน

ทหารในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ	์สถานการณ์ในพื้นที่พิพาทบริเวณ

ชายแดนไทย-กัมพูชาเริ่มคลี่คลายลง

7. โครงการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์
อาเซียนเริ่มดำาเนินการ
	 วันที่	18	กันยายน	ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลัก

ทรัพย์มาเลเซียเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์อาเซียน	วันที่

15	ตุลาคม	ตลาดหลักทรัพย์ไทยเข้าร่วมด้วย		โดยมูลค่ารวมของตลาด

หลักทรัพย์	3	แห่งดังกล่าวคิดเป็น	2	ใน	3	ของยอดมูลค่าของตลาด

หลักทรัพย์ทั้งหมด	7	แห่งของอาเซียน	ต่อไป	ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย

เวียดนาม	 ตลาดหลักทรัพย์เมืองโฮจิมินห	์ ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์

และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียก็จะเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน	ซึ่งเป็น

การขจัดอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาค	และนับเป็น

เหตุการณ์สำาคัญในกระบวนการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. รัฐบาลฟิลิปปินส์กับกองกำาลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลใหญ่ท่ีสุดลงนาม
ในกรอบข้อตกลงสู่สันติภาพ
		 วันที	่15	ตุลาคม	รัฐบาลฟิลิปปินส์กับแนวร่วมปลดปล่อยอิส

ลามิกโมโร	 ลงนามในกรอบข้อตกลงสู่สันติภาพอย่างเป็นทางการ	 โดย

รัฐบาลเห็นด้วยที่จะก่อตั้งเขตปกครองตนเองใหม่ที่ชื่อว่า”บังซาโมโร”	

ทางภาคใต้ฟิลิปปินส์แทนเขตปกครองตนเองชาวมุสลิมมินดาเนาใน

ปัจจุบัน	 การลงนามในข้อตกลงดังกล่าว	 เป็นการปูพื้นฐานสู่สันติภาพ	

และยุติการปะทะด้วยกำาลังอาวุธที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า	 40	 ปีในเขต

มินดาเนา	 โดยมีมาเลเซียปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายที่	 3	 ในการ

เจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับแนวร่วมปลดปล่อยอิสลา

มิกโมโรมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี	2001	เป็นต้นมา

9. ลาวเข้าร่วมองค์การการค้าโลก
	 วันที	่ 26	 ตุลาคมที่ผ่านมา	หลังจากผ่านความพยายามอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลา	 15	 ปี	 ลาวได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมองค์การการค้า

โลกในงานการประชุมคณะมนตรีใหญ่ขององค์การการค้าโลก	และกลาย

เป็นประเทศสมาชิกลำาดับที่	 158	 ขององค์การการค้าโลก	 จนถึงขณะ

นี้ทั้ง	 10	 ประเทศอาเซียนได้เข้าร่วมองค์การการค้าโลกหมดแล้ว	 การ

ท่ีลาวเข้าร่วมองค์การการค้าโลกนับเป็นผลดีต่อลาวในการเข้าร่วม

กระบวนการโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึง	เร่งการ

พัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ	และสร้างคุณูปการเพ่ือบรรลุการรวมอาเซียน

เป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจ

10.อาเซียนเริ่มการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
		 เมื่อวันที	่ 20	 พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 สิบประเทศอาเซียนกับ

จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 อินเดีย	 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เริ่มการเจรจา

เกี่ยวกับการจัดทำาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ

อาร์ซีอีพี	 ตามกำาหนดเวลา	 การเจรจาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปลายปี	

2015	อาร์ซีอีพีจะเป็นกลไกความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ีถือ

อาเซียนเป็นหลัก		เป็นขั้นตอนสำาคัญในการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย

ตะวันออก	 ถ้าประสบความสำาเร็จ	 จะสามารถเพิ่มพลังขับเคลื่อนเพื่อ

การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

	 ทั้งหมดที่กล่าวมาคือการสรุปข่าวความเคล่ือนไหวในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนในปี	 2012	 ที่ผ่านมา	 ส่วนในปี	 2013	 นี	้ จะมีความ

เคลื่อนไหวในด้านใดเกิดขึ้นบ้าง	เราจะติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าว

มาแจ้งให้ชาวอาเซียนทราบในฉบับต่อไป		แล้วพบกันใหม่	สวัสดีค่ะ
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ชื่อเรื่อง : อังกฤษติดตลก
ผู้แต่ง : ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : 428.2 ช243อ หนังสือทั่วไป ชั้น 4

	 หนังสือภาษาอังกฤษสนุกๆ	ท่ีจะนำาท่านผู้อ่านให้เพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษา
อังกฤษแบบง่ายๆ	 โดยผสมผสานทั้งหลักวิชาการและความสนุกสนานได้อย่างเหมาะเจาะ	
ทำาให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้หลักไวยากรณ์	 คำาศัพท์	 และวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษของ
ฝรั่งได้อย่างถูกต้อง	 กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน	 และที่สำาคัญสามารถ
ซึมซับการใช้ภาษาอังกฤษไปแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว

ชื่อเรื่อง : ในหลวงของฉัน
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 นฉ949 หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

	 ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม		และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา	60	ปีที่ผ่านมา	
ก่อให้เกิดภาพแห่งความทรงจำา	ในพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จฯ
ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย		หนังสือในหลวงของฉัน		เป็นหนังสือที่
ประมวลภาพแห่งความทรงจำาของพสกนิกรชาวไทย	ท่ีระลึกงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อเรื่อง : พูดดี เจรจาต่อรองเก่ง จะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ 
ผู้แต่ง : ชนะใจ วาททะสัมฤทธิ์
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ: Feel Good
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 808.5 ช141พ หนังสือทั่วไป ชั้น 5

	 มาเรียนรู้เร่ืองของการพูดกันเสียใหม่	ซ่ึงจะทำาให้ผู้อ่านได้ทุกอย่างอย่างท่ีต้องการ
ใครว่าเรื่องของการพูดไม่สำาคัญ	 	คำาพูดนี้ไม่เป็นความจริงเลย	 	 เพราะหากเรารู้จักพูด	 	ซึ่ง
หมายความถึงการพูดดี	รู้ว่าควรพูดอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ	รู้ว่าจะเจรจาต่อรองอย่างไร
ให้ได้มาในส่ิงท่ีตนเองต้องการ	เช่นน้ีแล้วการพูดก็จะไม่เป็นเพียงแค่การพูดอีกต่อไป		เพราะ
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้นั้นคุ้มค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับคำาพูดฉลาดๆ		เพียงไม่กี่คำา
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	 สวัสดีเจ้าค่ะ		มาแล้วจร้า..		เรียกร้องกันจนเจ๊าะแจ๊ะติดต่อ

ทีมงานกันแทบไม่ทัน	เพราะช่วงนี้ทีมงานไปเป็นปาปารัสซี่หาข่าวมา

นำาเสนอผู้อ่านที่ให้ความสนใจ	 ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวที่น่าสนใจ		

ฉบับนี้เจ๊าะแจ๊ะขอนำา	บัว	ที่มีลักษณะ	4	เหล่า	ในคำาสอนของพระพุทธ

ศาสนา	เห็นภาพแล้วก็คิดและตัดสินใจกันว่าเราๆ	ท่านๆ		จะเลือกเป็น

บัวประเภทใด	เจ๊าแจ๊ะคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมาย	เพราะเราทั้ง

หลายได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ	แล้ว	คงจะคิดได้	แต่หากคิดไม่ได	้	

ก็คงจะโทษใครไม่ได้	นอกจากต้องโทษตัวเองและกรรมที่ติดตัวมา....

	 เปลี่ยนแนวมาหยิกนิดหยอกหน่อยกันดีกว่า	ทีมงานรัฐสภา

ได้แจ้งข่าวเกาะติดสถานการณ์การหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง	ผู้ว่า

กทม.	กำาลังเข้มข้น	ผู้สมัครขยันขันแข็งในการชูนโยบายหาเสียง	เพื่อ

จูงใจให้ประชาชนได้ลงคะแนนให้	 ข่าวนี้มาไกลถึง	 กทม.	 เพราะทีม

งานอินเตอร์	เขียนข่าวไปนึกขึ้นมาได้ว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ของเราก็กำาลังมีการสรรหาอธิการบดี	 คณบดี	 ผู้อำานวยการสำานัก

เช่นกัน	ต้องมาติดตามกันดูว่าใครจะมาทำาหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย

ของเราให้ก้าวไกลสู่ยุคอาเซียน	เกาะติดกระแสประเด็นฮิตได้	อีกไม่นาน

เราคงได้รู้กันว่าผู้ใดจะเป็นนายเราคนใหม่	 จะเก่าหรือใหม่	 ก็ไม่เป็นไร	

เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันไป	ขอให้ตั้งใจทำา

หน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุด	“ทำ�ดีกว่�พูด”	ใช่ม๊ะ	หรือว่า	“พูดม�ก  ร�ยง�น

ม�ก จะได้ดี” Oops!!!  

เจ๊าะแจ๊ะ
โดย  คน...เบื้องหลัง

	 ติดตามข่าวใหม่จากทีมงานล้อหมุน	 ที่รับมาจากทีมงานผู้

ปิดทองหลังพระ	ท่ีได้เข้าศึกษาดูงาน	ด้วยการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดี

ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ	ให้น้องๆ	ได้เปิดหูเปิดตา		เปิดสังคม	หรือ

เปิดโลกทัศน์นั่นเอง	ทีมงานขอขอบพระคุณ	มา	ณ	โอกาสนี้	ที่น้องๆ

สโมสรนักศึกษา	หอพัก	องค์การฯ	สภานักศึกษา	ได้เดินทางสู่แดน

อีสาน	เม่ือวันท่ี	20–23	มกราคม	ท่ีผ่านมา	ได้เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และมหาวิทยาลัยจำาปาสัก	

นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ความเป็นอยู่ของนักศึกษาลาว

ประชาชนคนลาว	และการดำาเนินงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง	 กิจกรรมอาจจะไม่แตกต่างกัน	 แต่อาจจะ

แตกต่างด้วยระบบบริหารจัดการที่เสถียรกว่าเท่านั้นเอง	 ผู้บริหารให้

ความสำาคัญ	 อาจารย์ให้ความร่วมมือกันอย่างดี	 ไปดูงานกันมาครั้ง

นี้ได้สรุปถอดบทเรียน	 ประยุกต์ความรู้นำามาใช้ในการดำาเนินงานและ

ดำาเนินชีวิต		และนำาเสนอผู้บริหารต่อไป		

	 แต่ท่ีน่าช่ืนชมจากการเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยสุรนารี

คือเร่ืองของการตรวจจับ	การสวมหมาวกนิภัย	(หมวกกันน็อค)	นักศึกษา

จะกลัว	รปภ.	เป็นพิเศษ	เพราะเขาทำาหน้าที่ตรวจจับการสวมหมวก

กันน็อคแล้วตัดคะแนนความประพฤติ		ทำากันอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียว		

นักศึกษากลัวเลย	...	เหมือนตำารวจมาเขียนใบสั่งในมหาวิทยาลัยเลย

หล่ะ	...

	 ส่วนกิจกรรมท่ีกำาลังจะจัดข้ึนวันท่ี	6	กุมภาพันธ์	2556	องค์การ

บริหารนักศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา	จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติดใน

สถานศึกษา	และ	Mini	นิทรรศการ	ณ	หอประชุมอเนกประสงค	์การ

บรรยายเริ่มเวลา	13.00	น.	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะเจ้าคะ	

ทีมงานฝากมาประชาสัมพันธ์...ฉบับน้ีขอตัวไปก่อนนะ	เจอกันเม่ือชาติ

ต้องการ	สวัสดีเจ้าค่ะ
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การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน
การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์
อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

1. การประมาณค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost)
	 ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของโครงการการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ประกอบด้วย	 	 1)	 เงินลงทุนเริ่มแรก	 เป็นต้นทุนในการซื้อปัจจัยคงที่หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน	 (Investment	 cost)	 2)	 	 ค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินการและจัดการ	(Operating	cost	and	Administration	Cost)	เป็นต้นทุนในการซื้อปัจจัยผันแปร	ซึ่งมีรายละเอียดส่วนประกอบต่าง	ๆ	ดังนี้

  1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost)

	 เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยคงที่ที่ไม่ผันแปรไปตามขนาดการผลิต	และเตรียมไว้เพื่อดำาเนินการผลิต	ดังต่อไปนี	้	ตามตาราง	1

ตารางที่ 1		แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุน	(Investment	cost)

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	

                                  รายการ จำานวนเงิน

1.	ค่าใช้จ่ายในการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลและการตรวจเยี่ยม	 100,000

2.	ค่าปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์	 500,000

3.	ค่าจัดทำาห้องปฏิบัติการพร้อมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย	์ 2,500,000

4.	ค่าจัดซื้อหนังสือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 2,500,000

5.	ค่าเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในโครงการ	 500,000

6.	ค่าติดต่อห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	 200,000

						รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งสิ้น	 6,300,000

            รายการ จำานวนเงิน/เดือน จำานวนเงิน/ปี

1)	เงินเดือนอาจารย	์10	คน	 30,000/คน(ถั่วเฉลี่ย)	 3,600,000

2)	เงินเดือนพนักงาน	3	คน	 12,000/คน	 432,000

3)	ค่านำ้าประปา,	ค่าไฟฟ้า	 2,500	 30,000

4)	ค่าโทรศัพท์	 1,000	 12,000

5)	ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา	 1,000	 12,000

6)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 3,000	 36,000

							รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ  4,122,000

 1.2 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการและบริหารจัดการ (Operating cost and  Administration Cost)   

	 เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหาปัจจัยผันแปรซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำานวนการผลิต		แบ่งออกเป็น		2	ส่วน	คือ

	 	 1)	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	(Operating	cost)	รายละเอียดตามตาราง	2

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท
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	 	 2)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	(Administration	Cost)	รายละเอียดตามตาราง	3

ตารางที่ 3	แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล																																																																																							

ตารางที่ 4  สรุปค่าใช้จ่ายในการลงทุน	(Investment	cost)	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการและบริหารจัดการ	(Operating	cost	and	Admin-

istration	Cost)

         จำานวนนักศึกษา รายจ่าย รวม

ปีที่ 1 จำานวนนักศึกษา 60 คน	 ไม่มี	

ปีที่ 2 จำานวนนักศึกษา 60 คน

(การฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)	 จ่ายให้โรงพยาบาล	100	บาท/คน/กลุ่ม	 6,400	บาท

	 ค่าปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศก์	 2,400	บาท

	 ค่าสอนภาคปฏิบัติคนละ	5	บาท/วัน	 3,200	บาท

	 ค่าสอนพิเศษในคลินิก	 7,200	บาท

รวม	 	 19,200	บาท

ปีที่ 3 นักศึกษา 120 คน

		ฝึกวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

		ฝึกวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

		ฝึกวิชาการพยาบาลสูติและนรีเวชศาสตร์

		ฝึกวิชาการพยาบาลเด็ก

		ฝึกวิชาการพยาบาลจิตเวช

		ฝึกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	 6	หมวดวิชา	แบ่งวิชาละ	8	กลุ่ม	 921,600	บาท

ปีที่ 4 นักศึกษา 180 คน

		ฝึกวิชาการบริหารการพยาบาล

		ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2	หมวดวิชา		แบ่งวิชาละ	8	กลุ่ม	 1,228,800	บาท

                                  รายการ จำานวนเงิน/ปี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	จากตารางที่	1	 6,300,000

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	จากตารางที่	2	 4,122,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	จากตารางที	่3	 2,169,600

				รวมเป็นเงิน	 12,591,600

หน่วย	:	บาท
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ตารางที่ 5  สรุปการประมาณการค่าใช้จ่าย	หรือต้นทุนของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ตารางที่ 6 แสดงการประเมินมูลค่าทางด้านผลตอบแทนของโครงการ	(Benefit)	

    ปีที ่ ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าดำาเนินการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวม

0	อาจารย์	 6,300,000	 	 	 6,300,000

1	อาจารย	์10	 	 4,122,000	 	 4,122,000

2	อาจารย	์20	 	 7,722,000	 19,200	 7,741,200

3	อาจารย	์30	 	 11,322,000	 921,600	 12,243,600

4	อาจารย	์40	 	 14,922,000	 1,228,800	 16,150,800

5	อาจารย	์46	 	 15,102,000	 2,188,800	 17,290,800

6	อาจารย	์46	 	 15,102,000	 2,188,800	 17,290,800

7	อาจารย	์46	 	 15,102,000	 2,188,800	 17,290,800

8	อาจารย	์46	 	 15,102,000	 2,188,800	 17,290,800

9	อาจารย	์46	 	 15,102,000	 2,188,800	 17,290,800

10	อ.จ.46	 	 15,102,000	 2,188,800	 17,290,800

รวมทั้งสิ้น 6,300,000 128,700,000 15,302,400 150,302,400

2. การกำาหนดและการประเมินมูลค่าทางด้านผลตอบแทนของโครงการ (Benefit)
	 ผลตอบแทนของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร	์คือ	ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อเทอม

	 	 เทอมที่	1											จำานวน	35,000	บาท

	 	 เทอมที่	2											จำานวน	35,000	บาท	

	 	 เทอมที่	3											จำานวน	30,000	บาท

	 	 หมายเหตุ	ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย	คิดโดยอ้างอิงจากการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

    รายการ จำานวนนักศึกษา/คน จำานวนเงิน/ปี

					ปีที่	1	 60	 6,000,000

					ปีที่	2	 120	 12,000,000

					ปีที่	3	 180	 18,000,000

					ปีที่	4	 240	 24,000,000

					ปีที่	5	 280	 28,000,000

					ปีที่	6	 280	 28,000,000

					ปีที่	7	 280	 28,000,000

					ปีที่	8	 280	 28,000,000

					ปีที่	9	 280	 28,000,000

					ปีที่	10	 280	 28,000,000

                             รวมทั้งสิ้น  228,000,000

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท
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ตารางที่ 7	แสดงบัญชีกำาไร	(ขาดทุน)	สุทธ	ิหรือกระแสเงินสดรับ	(จ่าย)	สุทธิของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

    ปีที ่ ผลตอบแทน รายจ่าย (ต้นทุน) กำาไร (ขาดทุน) กำาไร (ขาดทุน) สะสม

0	 0	 6,300,000	 -6,300,000	 -	6,300,000

1	 6,000,000	 4,122,000	 1,878,000	 -	4,422,000

2	 12,000,000	 7,741,200	 4,258,800	 -	163,200

3	 18,000,000	 12,243,600	 5,756,400	 5,593,200

4	 24,000,000	 16,150,800	 7,849,200	 13,442,400

5	 28,000,000	 17,290,800	 10,709,200	 24,151,600

6	 28,000,000	 17,290,800	 10,709,200	 34,860,800

7	 28,000,000	 17,076,500	 10,709,200	 45,570,000

8	 28,000,000	 17,076,500	 10,709,200	 56,279,200

9	 28,000,000	 17,076,500	 10,709,200	 66,988,400

10	 28,000,000	 17,076,500	 10,709,200	 77,697,600

รวมทั้งสิ้น	 228,000,000	 150,302,400	 77,697,600	

3. บัญชีกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ หรือ กระแสเงินสดสุทธิ (Cash Flow)
	 จากตารางที่	5	และตารางที่	6	สามารถคำานวณหากระแสเงินสดรับ	(จ่าย)	สุทธ	ิหรือ		บัญชีกำาไร	(ขาดทุน)	โดยการนำาผลตอบแทนหักออก

จากค่าใช้จ่ายในการลงทุน	แสดงได้ตามตารางที่	7	ดังต่อไปนี้

สรุป	การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์โครงการ	10	ปี	ได้กำาไรทั้งสิ้น		77,697,600.00	บาท																																

 หมายเหต	ุ จำานวนนักศึกษาปีที่	1	 60	คน		 จำานวนอาจารย์	10	คน

																	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่2						 120	คน		จำานวนอาจารย์	20	คน

																	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่3						 180	คน		จำานวนอาจารย์	30	คน

		 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่4							240	คน		จำานวนอาจารย์	40	คน

			 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่5							280	คน		จำานวนอาจารย์	46	คน

	 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่6							280	คน		จำานวนอาจารย	์46	คน

	 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่7							280	คน		จำานวนอาจารย	์46	คน

	 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่8							280	คน		จำานวนอาจารย	์46	คน

	 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่9							280	คน		จำานวนอาจารย์	46	คน

	 	 	 จำานวนนักศึกษาปีที	่10					280	คน		จำานวนอาจารย์	46	คน																																																

หน่วย	:	บาท

	 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน	 พบว่า	 ในปีที่	 3	 ของการจัด

ตั้งโครงการ	 จะมีการคืนเงินลงทุน	 6,300,000	 บาท	 และจะมีผลกำาไร	 จำานวน	

5,593,200	 บาท	 สรุปโครงการ	 10	 ป	ี จะได้กำาไรทั้งสิ้นจำานวน	 77,697,600	

บาท	 	 จึงสรุปได้ว่า	 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร	์ เป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่

การลงทุน	 ทั้งนี้ไม่รวมถึงมูลค่าในการช่วยเหลือประเทศชาติ	 ในภาวะขาดแคลน

บุคลากรในสาขาวิชาชีพพยาบาล	 ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล	 และเป็นการช่วยเหลือ

ประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างแท้จริง						



20

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

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี


