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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. สร้�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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เจ้�ของ : มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี  
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บรรณ�ธิก�ร : รศ.ดร.นิตย� ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำ�  ผศ.ดร.สุทัศน์ น�คจั่น  ดร.ป�นจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉำ่�

ดร.ป�ณิศ� แก้วสวัสดิ์  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  ผศ.อรพินทร์ เชียงปิ๋ว  อ�จ�รย์ณัชช�นุช พิชิตธน�รัตน์  น�งอัญธิก� ถ�วรเวช

น�ยเสรี ถ�วรเวช  ทีมง�นเครือข่�ยประช�สัมพันธ์ คณะ/สำ�นัก/สถ�บัน

ออกแบบและพิมพ์ที่ : เพชรบุรีออฟเซ็ท 39 ถ.รอบตล�ดเทศบ�ล ต.ท่�ร�บ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-413192, 081-9815929 www.phetchaburioffset.com

ดอนขังใหญ่

ย้อนหลัง

http://www.pbru.ac.th

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

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

99.05radio@gmail.com

Inside Story 

................................................................................. 3
โครงการรถไฟทางคู่  สายนครปฐม – หัวหิน 

................................................................................. 5

PR มาแล้วจ้า ....................................................... 7

ASEAN  KNOWLEDGE ....................................... 10
รอบรู้วิชาการ :

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา

................................................................................ 14

International Affaire News

................................................................................. 15



3

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

บรรยายพิเศษ

“วิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	31	มกราคม	2556	คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยอาจารย์สุภาดา	ขุนณรงค์	

รองคณบดี	จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง	“วิทยาศาสตร์เยี่ยม 

เปี่ยมคุณธรรม”	มีท่าน	ดร.อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	 ให้เกียรติเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้	โดยมีอาจารย์	ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร	คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กล่าวรายงาน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน		

	 กิจกรรมนี้มีอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย	บุคคลภาย

นอก	นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	และผู้สนใจ	เข้าร่วมฟังการบรรยาย

จำานวน	550	คน	ด้วยท่านวิทยากรเป็นอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียง	มีประสบการณ์

ในการเรียนการสอน	การเป็นผู้บริหาร	การเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา

ของโลก	เป็นนักการเมือง	ท่านได้นำาประสบการณ์ต่างๆ	ท่ีเป็นประโยชน์

แก่นักศึกษา	ครูและอาจารย์	มาเล่าสู่กันฟัง	นอกจากน้ีท่านยังสอดแทรก

หลักวิชาการ	นิทานท้ังไทยและต่างประเทศ	ซ่ึงยกตัวอย่างประกอบส้ันๆ

ที่เข้าใจง่าย	 ด้านวิทยาศาสตร์กับความมีคุณธรรม	 ศีลธรรม	 ได้เป็น

อย่างดี	 เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก	 ทำาให้นักศึกษา	

ครู	อาจารย์และผู้สนใจ	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน		

และใช้ในการดำารงชีวิตได้เป็นอย่างดี	
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คณะกรรมการส่งเสริมฯ
ให้ทุนแก่ นศ. ทำางานระหว่างเรียน

นำาเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
และมูลนิธิพระราชกวี (อำ่า ธมมฺทตฺโต) 

จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013”

	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีรายได้ระหว่าง
เรียนในวงเงินไม่จำากัด		เพื่อฝึกทักษะการทำางาน		ปลูกฝังความรับผิดชอบและการทำางานร่วมกับผู้อื่น		โดยมีแนวปฏิบัติ		ดังนี้
	 1.	คณะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน		คณะละ	408	ชั่วโมง		อัตราค่าจ้าง	ชั่วโมงละ	35	บาท
	 2.	ลงเวลาปฏิบัติงานและเลิกปฏิบัติงาน
	 3.	บันทึกภาระงานที่ปฏิบัติและให้คณบดี		หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองการปฏิบัติงาน		แล้วนำาส่งกองพัฒนานักศึกษา		เพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
	 4.	หน่วยงานใดที่ประสงค์จะจ้าง		ยังสามารถติดต่อผ่านกองพัฒนานักศึกษาเพื่อการจัดการต่อไป

	 รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและความเข้มแข็งชุมชน	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมคณะนักวิจัย	จำานวน	13	คน	ได้แก่	ดร.ปาณิศา	แก้วสวัสดิ์		ดร.ผจงสุข	เนียมประดิษฐ์
อาจารย์สุกุมา	อ่วมเจริญ		อาจารย์ณปภา	หอมหวล		ดร.มณฑา	จำาปาเหลือง		อาจารย์สุกัญชลิกา	บุญมาธรรม		อาจารย์พงษ์ลดา	ทั่งทอง	อาจารย์
ศจีมาศ	นันตสุคนธ์		อาจารย์อารีย์	น้อยสำาราญ		ดร.ฟารีดา	แสงเอี่ยม		รศ.อุทัย	ผ่องรัศมี		อาจารย์สรรเสริญ	เลาหสถิตย์		และอาจารย์ประกาศ		
ชมภู่ทอง	 ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	
และ	2555	เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยใน	“การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1” (The First Higher Education 
Research	Promotion	Congress	1)	โดยความร่วมมือของ	70	มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	21	–	23	มกราคม	2556	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	 เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุม		
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้ง	70		แห่ง	ได้เสนอผลงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้และผลกระทบต่อชุมชน		และเกิด
การแลกเปลี่ยนระบบบริหารงานวิจัยร่วมกัน		
	 ในการนี้	 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเรื่อง	 “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยภูมิปัญญาขนมไทย”	 ของ	
ดร.มณฑา	จำาปาเหลือง		ได้รับรางวัลดีเด่น	ในกลุ่มวิจัยพัฒนาครูของครู		ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพียงหนึ่งโครงการวิจัยต่อกลุ่มวิจัยเท่านั้น

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	 	และมูลนิธิพระราชกวี	 (อำ่า	ธมมฺทตฺโต)	 	จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล		
ในวันที่	3	เมษายน		2556		ณ		สนามกอล์ฟสวนสนประดิพัทธ์		เพื่อนำารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา		แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์		บริจาค
ให้แก่มูลนิธิพระราชกวี		และสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี		โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า		“ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013” 
	 โอกาสนี้		คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		ขอเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจทุกท่าน		สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมบริจาค
ตามกำาลังศรัทธา
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 ประโยชน์ของโครงการรถไฟทางคู่ สายนครปฐม – หัวหิน
	 :	ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้สั้นลง

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า	 เพิ่มจำานวนผู้โดยสาร	 เพิ่มความจุ

ของทาง	 เพิ่มความปลอดภัยด้วยการออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทาง

รถไฟมีรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทาง	 เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถและ

ลดอุบัติเหตุ	ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง	 ในภาคการขนส่งของประเทศ

และลดการนำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

 แนวเส้นทางรถไฟทางคู่  สายนครปฐม – หัวหิน
	 :		การพัฒนาระบบรางคู่ตามโครงการนี้จะออกแบบให้รถไฟ

สามารถวิ่งได้ถึงความเร็ว	160	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ดังนั้นอาจจะมีความ

จำาเป็นต้องเวนคืนพื้นที่บางส่วน	เพื่อปรับปรุงแนวให้เหมาะสมกับ

ความเร็ว	 ออกแบบแนวสายทางอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด	 นครปฐม	

ราชบุรี	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์

 รูปแบบสถานีรถไฟ
	 :	 	 สถานีรถไฟและที่หยุดรถทั้งหมด	 ในปัจจุบันช่วงนครปฐม	

–	 หัวหิน	 ในระยะทางประมาณ	 165	 กิโลเมตร	 มีจำานวนสถานีทั้งสิ้น	

27	สถานี	มีที่หยุดรถไฟและป้ายหยุดรถไฟ	4	แห่ง	โดยสถานีส่วนใหญ่

เป็นสถานีชั้น	 4	 มีจำานวนถึง	 18	 สถานี	 เป็นสถานีชั้น	 1	 ชั้น	 2	 และ	

ชั้น	3	จำานวนชั้นละ	2-3	สถานี	ในการกำาหนดจำานวนสถานีรถไฟ	ต้อง

พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการทบทวนแผนการเดินรถ	การให้บริการ

และสภาพพ้ืนท่ีปัจจุบัน	โดยมีแนวทางหลักการเบ้ืองต้นอย่างน้อย		ดังน้ี

	 1.	จำานวนสถานีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเดินรถ

	 2.	จำานวนสถานีท่ีมีการใช้งานอยู่เดิมต้องคงไว้ให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติรวมถึงมีการออกแบบปรับปรุงสถานีเดิม	 หรือสร้างอาคาร

สถานีใหม่ให้สามารถรองรับระบบรถไฟรางคู่ได้

	 3.	สถานีที่จะเพิ่มหรือสร้างใหม่ให้อยู่ในเขตทางของการรถไฟ

หลีกเล่ียงการเวนคืนที่ดินหรือการทำาให้เกิดผลกระทบต่อโครงการอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด

โครงการรถไฟทางคู่ สายนครปฐม – หัวหิน

...ต่อจากฉบับที่ แล้ว
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 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากจุด
ตัดจุดแยก
	 จะมี	5	รูปแบบ	คือ		รูปแบบที่	1		ยกระดับรถไฟข้ามถนน		รูป

แบบที่	2		สะพานถนนข้ามทางรถไฟ		รูปแบบที่	3		สะพานกลับรถรูป

เกือกม้า		รูปแบบที่	4		ถนนลอดทางรถไฟ		รูปแบบที่	5	ถนนเลียบทาง

รถไฟเพื่อใช้ทางลอดร่วมกัน	ส่วนการแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกพื้นที	่	

จะทำาการสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ

	 โครงการรถไฟทางคู่		สายนครปฐม	–	หัวหิน	จึงเป็นโครงการที่

มีผลดีกับประเทศชาติในด้านการพัฒนา	แต่ก็เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตชุมชน	 และโครงการนี้ยังต้องใช้งบประมาณมหาศาล	 คน

เมืองเพชรไม่ได้คัดค้านโครงการนี้	แต่ต้องการให้เปลี่ยนรูปแบบในช่วง

ที่ผ่านตัวเมืองเพชรประมาณ	 5	 กิโลเมตร	 จากทางคู่ที่วิ่งบนดินให้ขึ้น

ไปลอยฟ้า	ถึงจะต้องใช้งบประมาณสูงขึ้น	แต่เมื่อคำานึงถึงผลกระทบ

ที่ประชาชนจะได้รับ	รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็

น่าจะคุ้ม

ที่มา : www.nakornpathom-huahin.com/ข้อมูล

การประเมินผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำาคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.	ด้านการระบายนำ้า

2.	การแบ่งแยกชุมชน

3.	การคมนาคมขนส่ง

4.	เสียงและความสั่น
				สะเทือน

5.	การโยกย้าย
				และเวนคืน	

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
การถมดินเพ่ือก่อสร้างแนวคันทางอาจก่อให้เกิดการ
กีดขวางทิศทางการไหลผ่านของนำ้า	และอาจทำาให้
เกิดนำา้ท่วมขังในบางพ้ืนท่ี

การออกแบบร้ัวก้ันตลอดแนวเส้นทางเพ่ือป้องกัน
อันตรายและลดอุบัติเหตุส่งผลให้เกิดการแบ่งแยก
ชุมชนทำาให้คนในบริเวณน้ันสัญจรไปมาลำาบากข้ึน
การก่อสร้างท่ีกีดขวางการจราจรในบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ	อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด

พ้ืนท่ีอยู่ใกล้กับทางรถไฟน้อยกว่า	 200	 เมตรจะได้
รับผลกระทบทางเสียงและแรงส่ันจากการขุดเจาะ	
การก่อสร้างและขนส่ง

การพัฒนาโครงการส่วนใหญ่ใช้พ้ืนท่ีเขตทางของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	 ซ่ึงในบางส่วน
ของแนวเส้นทางการพัฒนาโครงการจำาเป็นต้อง
เวนคืนท่ีดิน	 ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีถูกเวนคืน
ท่ีดินและผู้ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างรุกลำา้พ้ืนท่ีของ	รฟท.

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม
-	ดำาเนินการก่อสร้างในบริเวณท่ีผ่านลำานำา้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
-	หากพบว่าการก่อสร้างสะพานข้ามลำานำา้ทำาให้เกิดการทับถมของ
ตะกอนดินหรือเศษวัสดุก่อสร้างให้ทำาการขุดลอกเพ่ือให้อยู่ใน
สภาพเดิม
-	 การก่อสร้างถนนและสะพานเบ่ียง	 ต้องไม่ปิดก้ันการระบายนำา้
ตามธรรมชาติ
-	 จัดให้มีทางเช่ือมหรือทางลอดในระยะท่ีเหมาะสมเพ่ืออำานวย
ความสะดวกในการสัญจรแก่คนในชุมชนตรวจสอบการใช้งาน
ของทางลอด	ทางข้ามและสะพานลอยอย่างสมำา่เสมอ
-	ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศล่วงหน้า
-	กำาหนดให้มีป้ายเตือน	แผงก้ัน	กรวย	แสงสว่าง	ในแต่ละส่วนการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของพ้ืนท่ีก่อสร้าง
-	ควบคุม/จัดการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาด้านการ
จราจรในถนนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
-	การเจาะ	การตอกเสาเข็ม	การขุดผิวดินหรือเจาะภายในร้ัวพ้ืนท่ี
ก่อสร้างให้ทำาในช่วงเวลากลางวัน
-	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึงแผนการก่อสร้าง
-	จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน
ประชาสัมพันธ์แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านอพยพและ
ข้ันตอนการชดเชยทรัพย์สินต่อประชาชนท่ีได้รับผลกระทบดำาเนิน
การออกพระราชกฤษฎีกา	(พ.ร.ฎ.)	บริเวณพื้นที่ที ่จะเวนคืน
พร้อมกำาหนด/ระบุพ้ืนท่ีท่ีจะเวนคืนให้ชัดเจนดำาเนินการจัด
กรรมสิทธ์ิและการชดเชยทรัพย์สินตลอดแนวเส้นทางโครงการ
ตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม
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	 เมื่อวันที่	23	มกราคม		ที่ผ่านมา	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้า	ชั้นเรียน	5242-53/1	 (ปี4)	และ	5442-53/1	 (เทียบโอน)	ที่ได้

ลงเรียนรายวิชา	 5774902	 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้า	 โดยมีอาจารย์

ชาญยุทธ์		อรุณสวัสดิ์	เป็นผู้สอน		ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		

เรื่องระบบการต่อลงดิน	(Grounding	system)	ขึ้น	ณ	ห้องประชุมเล็ก	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี

วัตถุประสงค์	เพ่ือเป็นการบูรณาการจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

สู่การปฏิบัติในการจัดการสัมมนา	และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้	ประสบการณ์

ที่นอกเหนือจากการเรียนให้แก่นักศึกษา	 รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภายใน	

และภายนอกมหาวิทยาลัย	 ซึ่งในส่วนของวิทยากร	 ได้รับเกียรติจาก	

บริษัท	 คัมเวล	 จำากัด	 เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนาทั้งภาคทฤษฎีใน

ช่วงเช้า	 และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย	 อีกทั้งได้รับเกียรติจาก	 อาจารย์	

ดร.สมสุข	แขมคำา	รองคณบดีฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เป็นประธาน

ในพิธีเปิด	 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง

สูงมา	ณ	โอกาสนี้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ระบบการต่อลงดิน 

สาขาวิชาภาษาจีน จัดนิทรรศการ 

“สืบสานตำานานตรุษจีน”

	 ผศ.ดร.เพ็ญศรี	 เปลี่ยนขำา	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรนักเรียน

นายสิบตำารวจ	 จำานวน	 138	 คน	 ที่กองกำากับการ	 4	 กองบังคับการ

สนับสนุนทางอากาศ	 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	 อำาเภอ

ชะอำา	 จังหวัดเพชรบุรี	 ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม	 วิทยากรขอ

ขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

	 ชมรมปฐมวัยร่วมใจ	 ภายใต้การดูแลจากสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		นำาโดย	อาจารย์

ชนาธิป	บุบผามาศ		อาจารย์พรพรรณ	เพ่งผล		ที่ปรึกษาชมรม		และ	

นางสาวอัจฉราภรณ์	เคหารมย์	หัวหน้าชมรม	นำานักศึกษาในชมรมปฐมวัย

ร่วมใจ	จำานวน	140	คน	ศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย		ณ	โรงเรียน

หัวหินวิทยาลัย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	8		กุมภาพันธ์	2556	

ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐาน	 มีการสอนที่หลากหลาย	

สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย	และครูผู้สอนมีศักยภาพ	และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เป็นวิทยากร 

ชมรมปฐมวัยร่วมใจศึกษาดูงาน 

PR มาแล้วจ้า 

	 สาขาวิชาภาษาจีน		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดนิทรรศการ	“สืบสานตำานานตรุษจีน”

ประจำาปี	 2556	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 7	 กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 ห้องโถง

ชั้น	 1	 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งเป็นกิจกรรม

ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย			

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และลงมือ

ปฏิบัติ	 นำาความรู้จากชั้นเรียน	 วิชาประวัติศาสตร์จีนและวรรณคดี

จีนมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม	 และเพื่อเป็นการทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน	 นิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วย		

การแสดงจากนักศึกษาไทยและจีน	 การสาธิตการตัดกระดาษแบบจีน	

การเขียนพู่กันจีน	 การถักเชือกแบบจีน	 และการทำาอาหารจีน	 โดยได้

รับเกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทัศน์	 นาคจั่น	 คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		เป็นประธานเปิดงาน
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	 เม่ือวันพุธท่ี	12	ธันวาคม	2555	กิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ได้จัดกิจกรรม	Big	cleaning	day	ขึ้น	 โดยมีอาจารย์	

นักศึกษา	 และบุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรมในการทำาความสะอาด

อาคาร	 สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด	 โดยแบ่งนักศึกษาช่วย

กันทำาความสะอาดบริเวณอาคาร	4	สำานักงานคณะ		อาคาร	7	อาคาร	

2	 แพทย์แผนไทย	 อาคารคหกรรม	 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	 ขอ

ขอบคุณนักศึกษาที่แรงร่วมใจช่วยกันทำากิจกรรมในครั้งนี้

	 เมื่อวันที่	 2	 มกราคม	 2556	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ได้จัดให้มีการทำาบุญเลี้ยงพระเพล	 จำานวน	 9	 รูป	 ณ	 อาคารศูนย์

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มีท่านอาจารย์	ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร

คณบดี	 ผู้บริหารและคณาจารย์	 พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม	ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจ	และสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของไทยต่อไป	

	 ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมสำาหรับบุคลากรของคณะวิทยา

ศาสตร์ฯ	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	มีการแข่งขัน

เทเบิลเทนนิส	ชายเดี ่ยวและหญิงเดี ่ยว	แบดมินตันประเภทชายคู่

เปตองประเภททีมผสม		และกีฬาพื้นบ้าน		ช่วงเย็นมีการเลี้ยงสังสรรค์

มีการแสดง		และจับฉลากแจกของขวัญ		ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่าง

สนุกสนาน	เป็นกันเอง

	 สาขาวิชาภาษาไทย		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		จัดโครงการพัฒนาความรู้การทำาสื่อการ

สอนด้วยคอมพิวเตอร์	 (หรือการใช้โปรแกรม	 SPSS)	 สำาหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่	 3	 และชั้นปีที่	 4	 เพื่อปูพื้นฐานความรู้ในการเรียนรายวิชาการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	(ปี	๓)	และเพื่อปูพื้นฐานสำาหรับการ

ทำาวิจัยในชั้นเรียน	(ปี	4)	เมื่อวันที่	3		กุมภาพันธ์	2556		เวลา	09.00	

–	17.00	น.	 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุทัศน์	นาค

จั่น		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นประธานเปิดงาน	

Big cleaning day  Science  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำาบุญเลี้ยงพระ  

PR มาแล้วจ้า 

อบรม SPSS

	 การจัดโครงการในครั้งนี้	สาขาวิชาภาษาไทยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ	จันทร์แจ่มใส		จากคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		อาจารย์ประอรนุช	โปร่งมณีกุล		รองคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และอาจารย์ธัญญาลักษณ์	 สังข์แก้ว	

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย	 เป็นวิทยากร	 ซึ่งการจัดงานในครั้ง

นี้ได้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ	

	 ทำาให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีทักษะ	เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในการใช้โปรแกรม		ตลอดจนเพ่ือนำาความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดในด้านการ

เรียนการสอน	 สาขาวิชาภาษาไทยจึงขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน

ที่ได้สละเวลามาบรรยายให้ความรู้	 และขอขอบพระคุณคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ	ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม
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	 ผศ.ไกรรวี	ศรีสุคนธ์	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดติวเข้มให้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่	4	วิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย		ฝึก

จัดสัมมนาเต็มรูปแบบ	เรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน		

ชุดคุณครูเชิญชวนเด็กก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ระหว่างวันที่	12	–	13	

มกราคม	 2556	 ณ	 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	 2	 โดยได้รับเกียรติจาก		

ผศ.ฉัตรชนก	 เธียรปรีชา	 และพลตำารวจโทธีรเดช	 รอดโพธิ์ทอง	 เป็น

วิทยากร	ผลการอบรมเป็นท่ีน่าพอใจ		มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	150	คน

	 ผศ.ไกรรวี	ศรีสุคนธ์	และคณาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดอบรมวิชาการ

เร่ืองทักษะการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ	 เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน		

เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 27	 มกราคม	 2556	 ณ	 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	 	 1		

โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.วรนาท	รักสกุลไทย		และคณะ		ซ่ึงเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย	 มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	 250	 คน		

จากการประเมินผลการอบรมอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกหัวข้อ

	 เม่ือวันพุธท่ี	23	มกราคม	2556	จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูตำารวจ

ตระเวนชายแดน	คุรุทายาท	รุ่น	10	ณ	ห้องประชุมเล็ก	ค่ายพระรามหก

เป็นการนำาเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้	การฝึกประสบการณ์วิชา

ชีพครูในโรงเรียนเทศบาลชะอำา	ทั้ง	9	โรงเรียน	และเสนอผลการสร้าง

องค์ความรู้	ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน	ตชด.	6	แห่ง	พร้อมทั้งการสะท้อน

คิดความเป็นครู		และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย		โดยมี		อ.ดร.ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน		คณะครุศาสตร์		และ

อาจารย์พนัชกร	สิมขจรบุญ	คณะวิทยาการจัดการ	เป็นผู้ดำาเนินการ	

	 สำาหรับในวันศุกร์ที่	25	มกราคม	2556	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม

รองอธิการบดี	พร้อมด้วย	ผศ.วราภรณ์	คงแย้ม	อ.ดร.ชนสิทธ์ิ	สิทธ์ิสูงเนิน

และนางจีรนุช	 ปิ่มเปี่ยม	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูแก่นักศึกษาครู	ตำารวจตระเวนชายแดน	คุรุทายาท	รุ่น	10		

จำานวน	81	นาย	ณ	ห้องประชุมเล็กค่ายพระรามหก	พร้อมกับมอบป้าย

โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	 ตชด.	 แก่ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล

ชะอำา	ทั้ง	9	โรงเรียนอีกด้วย

จัดติวเข้มนักศึกษา

ฝึกสัมมนาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

สัมมนาวิชาการศึกษาปฐมวัย

แก่บุคคลภายนอก  

ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู ตชด.
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ASEAN KNOWLEDGE

	 สวัสดีชาวอาเซียนทุกคนค่ะ	พบกันอีกเช่นเคยนะคะ	ฉบับนี้

เรามีเร่ืองราวดีๆ	เก่ียวกับอาชีพท่ีสามารถทำางานได้อย่างเสรีในประเทศ

อาเซียน	และนำาพาชาวอาเซียนมารู้จักกับ	Asean	Power	Grid	ว่าคือ

อะไร	และมีความสำาคัญต่อประเทศไทยอย่างไร

	 ไม่ว่าจะรายการทีวี	ข่าว		สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	พากันพูดถึง	AEC	

ค่อนข้างบ่อยทีเดียว	 ว่า	 AEC	 คืออะไร	 และดีอย่างไร?	 รวมถึงมีอาชีพ

ไหนบ้าง	ที่ได้โอกาสทำางานในอาเซียนได้อย่างเสรี	วันนี้เราจะนำามาเล่า

ให้ฟังคร่าวๆ		กันค่ะ	AEC	ย่อมาจากชื่อเต็มๆ	ว่า	Asean	Economics

Community	เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน	10	ประเทศ	

คือ	ไทย	พม่า	ลาว	เวียดนาม	มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์		

กัมพูชา	 บรูไน	 เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน	 มีรูป

แบบคล้ายๆ	กลุ่ม	Euro	Zone	นั่นเอง	 โดยมีผลประโยชน์	อำานาจต่อ

รองต่างๆ	กับคู่ค้าได้มากขึ้น	และการนำาเข้า	ส่งออกของชาติในอาเซียน

ทำาจะเสรี	 ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี

นำาเข้า	(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)	โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น	“ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน”	 อย่างจริงจังในวันที่	 1	 มกราคม	 2558	 หรืออีก	

2	 ปีข้างหน้า	 และจากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 9	 ได้

กำาหนดให้จัดทำาข้อตกลงยอมรับร่วมกัน	 (Mutual	 Recognition	 Ar-

rangements	:	MRAs)	ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก	เพื่ออำานวย

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ	 หรือแรงงานเชี่ยวชาญ	 หรือ

ผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี	 ด้านคุณสมบัติในสาขา

อาชีพหลัก	เพื่ออำานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย	นักวิชาชีพ	แรง

งานเชี่ยวชาญ	หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการ

เคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือไปทำางานในประเทศกลุ่มอาเซียนท้ัง	10	ประเทศ

โดย ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้อย่างเสรี	ได้กำาหนดครอบคลุม	7	อาชีพ	และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการ

เพิ่มจำานวนอาชีพขึ้นมาอีกในลำาดับถัดไป	สำาหรับ	7	อาชีพที่มีข้อตกลง

กันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำางานได้อย่างเสรี	ได้แก่

	 •	อาชีพวิศวกร	(Engineering	Services)

	 •	อาชีพพยาบาล	(Nursing	Services)

	 •	อาชีพสถาปนิก	(Architectural	Services)

	 •	อาชีพการสำารวจ	(Surveying	Qualifications)

	 •	อาชีพนักบัญชี	(Accountancy	Services)

	 •	อาชีพทันตแพทย์	(Dental	Practitioners)

	 •	อาชีพแพทย์	(Medical	Practitioners)

	 และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม	7	อาชีพนั้น	มีผล

ดีต่อไทยไม่น้อย	 เพราะในภาพรวม	 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง	 7	 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูง	 ซึ่งทำาให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง	 7	 ตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น	จาก

เดิมที่ตลาดมีแค่การให้บริการประชาชน	63	ล้านคน	เป็นตลาดของ

ประชาชนร่วม	 600	 ล้านคนใน	 10	 ประเทศอาเซียน	 นอกจากนั้น

ประเทศเหล่าน้ีรวมท้ังไทยอยู่ในทิศทางท่ีกำาลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

ทั้งสิ้น	 เร็วบ้าง	ช้าบ้าง	และโดยภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง	7	

ในไทยก็สูงอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศอาเซียน	ทำาให้โอกาสในการ

หางานมีสูง		ในขณะที่คนไทยสามารถไปทำางานในประเทศอาเซียนได้

อย่างเสรีน้ัน	สภาวิชาชีพ	หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลมาตรฐาน

ของอาชีพท้ัง	7	น้ันคงต้องมีการดำาเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่าง

มาก	เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาอาชีพนั้นๆ	ในไทยให้



11

คงเดิม	 หรือยกระดับให้สูงขึ้นไปอีก	 ป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยใน

เรื่องมาตรฐานขององค์กรในการผลิตคน		บางแห่งที่อาจใช้โอกาสนี้เพิ่ม

รายได้ในการเร่งผลิตวิชาชีพเหล่านั้นจำานวนมากเพื่อตอบสนองตลาดที่

ใหญ่ข้ึน	มิฉะน้ันอาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวม	อีกปัญหาท่ีการผลิตคน

น่าจะตามมาอีกอย่างคือ	บางวิชาชีพไทยเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลน

อาจารย์	เช่น	ทันตแพทย์	ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้า

ปีข้างหน้า	ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพ

ทันตแพทย์อย่างแน่นอน	ขณะเดียวกัน	ก็ต้องระวังดูแลในเร่ืองมาตรฐาน

ของคนจากประเทศต่างๆ	ในอาเซียนท่ีเข้ามาประกอบอาชีพท้ัง	7	อาชีพ

ในไทยด้วยเช่นกัน	เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอ่ืนท่ีมาประกอบอาชีพ

ในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน	 ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบ

รัดกุม	 อาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ	 และอาจส่งผลต่อ

ปัญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเอง	แต่อย่างไรก็ตาม	ในภาพรวม	

สังคมไทยกำาลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ	 จำานวนคนในวัยทำางานกำาลัง

ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปีข้างหน้า		สัดส่วนคน

ในวัยทำางานจะตำ่ากว่าประชากรผู้สูงอายุมาก		นี่จะทำาให้เกิดการขาด

แคลนแรงงาน	 โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง	 7	 นั้น	 ผู้ที่จบ

จากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงาน	เพราะมี

ตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทย	และในประเทศอาเซียน

		 ข้อตกลงเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง	

7	 อาชีพในปี	 2015	 (2558)	 แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสาย

วิชาชีพดังกล่าว	 แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อยเช่นกัน	 ทั้งในด้านการ

ที่คนของเราไปทำางานบ้านเขา	 และการที่คนบ้านเขามาทำางานในบ้าน

เรา	เพราะถ้าการระวังไม่รัดกุม	โอกาสทองนั้นอาจพลิกเป็นวิกฤต	และ

มีผลกระทบรุนแรงต่อบางสายวิชาชีพได้	การเปิดอาชีพเสรีแบบนี้ก็อาจ

มีข้อเสียเหมือนกัน	 เช่น	 คนไทยอาจถูกแย่งอาชีพ	 ปัญหาความอ่อน

ด้อยทางด้านภาษาต่างประเทศ	จะทำาให้แรงงานไทยไม่สามารถแข่งขัน

กับแรงงานชาติอื่นได้	 ดังนั้นนักเรียน	 นักศึกษาจึงควรที่จะเตรียมความ

พร้อมในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 เพื่อใช้ในการสื่อสารและ

การทำางาน	 ทั้ง	 7	 อาชีพดังกล่าว	 คงต้องทำาการบ้านอย่างหนัก	 เพื่อ

รักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพจากประเทศไทย	หรืออาจต้องยกระดับ

มาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีก	เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากล

	 จากข้อมูล	 7	 อาชีพ	ที่กล่าวมานั้น	 ประเทศไทยถือเป็นหนึ่ง

ในการผลิตผู้จบสายวิชาชีพทั้ง	 7	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่อย่างไร

ก็ตามพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อม	หมั่นฝึกฝนและพัฒนาความรู้ใน

สายงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็น

ประโยชน์สำาหรับผู้ที่กำาลังมองหาอาชีพหลัก		ซึ่งมีหนทางเปิดกว้างใน

อนาคต
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	 วันนี้...ทั่วภูมิภาคอาเซียนสว่างไสว	เติบโตทุกๆ	ด้าน	แต่การ

พัฒนาประเทศทำาให้เราจำาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และสูงขึ้นเรื่อยๆ	ในอนาคต	ในขณะที่แหล่งทรัพยากรต้นพลังงานของ

เรา	 กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งอาเซียน	 และยังขาดการจัดการที่จะใช้

ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน	 ทางออกที่เหมาะสม

คือ	 การพิจาณาภาพรวมของความต้องการใช้ไฟฟ้า	 ความสามารถใน

การผลิตไฟฟ้า	 และทรัพยากรต้นพลังงานของแต่ละประเทศ	 ซึ่งเรา

สามารถช่วยกันบริหารและจัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในอาเซียนให้

คุ้มค่า	ช่วยกันลดความสิ้นเปลืองและความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ	เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน	ทั่วภูมิภาคอาเซียนมีความหลาก

หลายของทรัพยากร	ทางเหนือของอาเซียนมีพลังนำ้าอันมหาศาล		ส่วน

ทางใต้มีถ่านหิน	นำา้มัน	และก๊าซธรรมชาติ	บางประเทศมีแหล่งทรัพยากร

พลังงานน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ	 ต้องพึ่งพา

ประเทศอื่น	 บางประเทศมีแหล่งทรัพยากรพลังงานมาก	 หากแต่ยังไม่

ได้นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 ในขณะที่ทุกประเทศ	 จำาเป็นต้องหาแหล่ง

พลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าให้พอใช้กับความต้องการของประเทศตนเอง	

ไม่ว่าจะมาจากภายในประเทศและ/หรือการนำาเข้าก็ตาม	 การแยกกัน

คิด...	 แยกกันทำาเช่นนี้	 สร้างผลเสียต่อภูมิภาคอาเซียนของเราเป็นอัน

มาก	คือ

	 1.	ใช้ทรัพยากรต้นพลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	

	 2.	สูญเสียเงินตราของประเทศในการนำาเข้าแหล่งพลังงาน	

	 3.	ค่าไฟฟ้าแพงกว่าที่ควรจะเป็น	

	 4.	 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	 ลดโอกาสแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคอาเซียน

ASEAN KNOWLEDGE โดย ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 อาเซียน เพาเวอร์ กริด	 เกิดขึ้นในการประชุมผู้นำาสูงสุด	

อย่างไม่เป็นทางการ	 (ASEAN	 Informal	 Summit)	 ครั้งที่	 2	 เมื่อ	 15	

ธันวาคม	 2540	 ที่กัวลาลัมเปอร์	 มาเลเซีย	 เพื่อกำาหนดทิศทางใหม่สู่ปี	

2563	ด้วยวิสัยทัศน์อาเซียน	2563	(ASEAN	Vision	2020)	การมีส่วน

ร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียน	ในการผนึกกำาลังกันเพ่ือพัฒนาความเจริญ

และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค	โดยหน่ึงในกลยุทธ์หลัก

ด้านพัฒนาเศรษฐกิจที่สำาคัญของอาเซียนคือ...การเชื่อมโยงโครงข่าย

ระบบพลังงานและสาธารณูปโภคในอาเซียน	 ได้แก่	 ไฟฟ้า	 ก๊าซธรรม

ชาติและนำ้า	 โดยผ่านระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน	 (ASEAN	 Power	

Grid)	 ระบบท่อส่งก๊าซและท่อส่งนำ้า	 (Trans-ASEAN	 Gas	 Pipeline)	

รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ	 ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน	 การอนุรักษ์พลังงาน	 และการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ที่ใช้

แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้อีก

	 แนวคิดของอาเซียน	เพาเวอร์	กริด		“อาเซียน	เพาเวอร์	กริด	

คือการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน	 จึงเป็นการรวมพลังของทุกชาติ

ในภูมิภาคนี้ที่จะร่วมกันจัดสรร	และใช้ทรัพยากรพลังงานของเราให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด	 ส่งเสริมแนวคิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมี

ประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจ	 ผลักดัน

ให้อาเซียนพัฒนาทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลก”	ภูมิภาคอาเซียนมีแหล่ง

ทรัพยากรต้นพลังงานที่หลากหลาย	และกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ

เช่น	ประเทศริมฝั่งโขงรวมไปถึงบางส่วนของอินโดนีเซีย	และรัฐซาราวัค

ของมาเลเซียจะมีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังนำา้	ส่วนประเทศ

ทางด้านใต้อุดมไปด้วยแหล่งพลังงานจากนำ้ามัน	 ถ่านหิน	 และก๊าซ

ธรรมชาติ	 ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวเอื้ออำานวยต่อการพัฒนาในด้าน
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เศรษฐศาสตร์และความร่วมมือทางด้านพลังงาน	 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และจะยังสูงขึ้นเรื่อยๆ	ในอนาคต	

	 สิ่งที่ตามมาคือ	 แต่ละประเทศต้องเพิ่มความสามารถในการ

ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของตนเองที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งนำาไปสู่

การสูญเสียเงินตราของประเทศมากขึ้นไปด้วย	 ดังนั้นทางออกที่เหมาะ

สมจึงเป็นการที่เราทุกชาติร่วมกันจัดสรรและใช้ทรัพยากรต้นพลังงาน

ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 อาเซียนเพาเวอร์กริด	 เป็นหนึ่งในวิสัย

ทัศน์อาเซียน	 2563	 (ASEAN	 Vision	 2020)	 และจากการประชุม	

HAPUA	ครั้งที่	 6	 ในปี	 2543	ที่เชียงราย	ประเทศไทย	 ได้มีการจัดตั้ง

คณะทำางานเพื่อศึกษาแผนแม่บทการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่าง

กลุ่มประเทศอาเซียน	 (ASEAN	 Interconnection	 Master	 Plan	

Study	 -	 AIMS)	 ภายใต้ความดูแลของผู้บริหารสูงสุดกิจการไฟฟ้าของ

อาเซียน	(Heads	of	ASEAN	Power	Utilities/Authorities	-	HAPUA)	

ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าของประเทศสมาชิกอาเซียน	

โดยมีหน้าที่ศึกษา	 ประเมิน	 และวางแผนการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าใน

อาเซียน	(ASEAN	Power	Grid)	

สิ่งที่เราจะได้จาก (ASEAN Power Grid)
	 1.	เพิ่มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจาก

การจัดสรรและใช้ทรัพยากรต้นพลังงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ทำาให้ประเทศที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรต้นพลังงาน	แต่มีความต้อง

การ	ใช้ไฟฟ้าในประเทศน้อย	จะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า

และนำามาพัฒนาประเทศได้	ส่วนประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก

ก็สามารถนำาเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน	ช่วยลดต้นทุนการผลิต	ลด

การลงทุน	 และช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของ

ภูมิภาคอาเซียน	

	 2.	ถ่ายเทพลังงานระหว่างประเทศ		จากการที่เรามีความ

หลากหลายของทรัพยากรต้นพลังงานในแต่ละพื้นที่	และแต่ละประเทศ

ในอาเซียนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดต่างเวลากัน	 ทำาให้เราสามารถ

จัดสรร	ถ่ายเทพลังงานจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงอย่างเอ้ือประโยชน์ต่อกัน

ทำาให้ประเทศในอาเซียนต่างไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ามากเกินความ

จำาเป็น	

	 3.	เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงทางการสื่อสารรวมถึงการวางท่อ

ก๊าซ	 อาเซียน	 เพาเวอร์	 กริด	 จะทำาให้เกิดประโยชน์ด้านการสื่อสารใน

ภูมิภาค	คือเราสามารถวางระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสง	(Optic	Fi-

ber)	 คู่ไปกับระบบสายส่งไฟฟ้าซึ่งเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้า

ด้วยกัน	โดยโครงข่ายเส้นใยแก้วนำาแสงนี้สามารถรับส่งผ่านข้อมูลข้าม

พรมแดนระหว่างประเทศด้วยความเร็วสูง	นอกจากนี้เรายังสามารถวาง

ท่อก๊าซคู่ขนานไปกับแนวของสายส่งไฟฟ้าได้อีกด้วย	 ดังนั้น	 อาเซียน	

เพาเวอร์	 กริด	 จึงเป็นพลังสำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิด	 3	 ปัจจัย

หลักของการพัฒนา	ได้แก่	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน	ความ

มั่นคงทางพลังงาน	 และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

สร้างประโยชน์มหาศาลต่อประชาคมอาเซียน	 และเป็นพลังขับเคลื่อน

สำาคัญท่ีจะผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนของเราก้าวไกลทัดเทียมภูมิภาค

อื่นของโลก

	 เม่ือทราบกันอย่างน้ีแล้ว	เราทุกคนควรจัดสรรและใช้ทรัพยากร

อย่างประหยัด	ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	เพื่อให้ประเทศไทยของเรา

ไม่ขาดแคลนด้านพลังงานไฟฟ้า		ไม่ต้องเสียรายได้ในการนำาเข้าไฟฟ้า

จากประเทศอื่น	 และอาจเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศของเราได้

หากมีพลังงานไฟฟ้ามากเพียงพอในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อน

บ้านที่ขาดแคลนพลังงาน		แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ

Reference:			http://www2.egat.co.th
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	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2556	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	 ได้ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	

ระดับสถาบันการศึกษา	5	สถาบัน		ณ	ห้องประชุมวิชาการ	1	ชั้น	

2	อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	นำา

โดย	

 รองศาสตราจารย์สมบัติ  ชิณะวงศ ์		รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		วิทยาเขตกำาแพงแสน

 รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล	รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา		มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์			

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ ่นงาม		อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับสถาบันอุดมศึกษา
โดย  นำ้าฝน แสงอรุณ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ ์  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

	 ระดับคณะวิชา	 หน่วยงานเทียบเท่า	 ลงนามความร่วม

มือ	 ได้แก่	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 คณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ผู้อำานวยการ

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ผู้อำานวยการสถาบัน

วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผู้อำานวยการศูนย์จัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง	 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 และผู้อำานวย

การกองพัฒนานักศึกษา	
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	 ระดับนักศึกษา	 ได้แก่	 นายเจษฎาภรณ์	 พะณะงาม	

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 เป้าหมายสำาคัญในงานบริหารกับสื่อเพื่อพัฒนางาน

ด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และติดตามผลการดำาเนินงานตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของสถาบัน	พัฒนาการทำางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง

สร้างเครือข่ายในการพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ		

	 ในงานคร้ังน้ี	อาจารย์ภาคย์	พราหมณ์แก้ว	รองผู้อำานวยการ

สำานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน(งานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา)	ผศ.อุบล	สมทรง	คณบดีคณะเทคโนโลยีการ

เกษตร	ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ขอเชิญชวนสถาบัน

อุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำาดับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

ศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์	จำานวนไม่เกิน	10	คน	เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน		ประจำาปีงบประมาณ

2556	 รอบที่	 2	 โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อม

หนังสือนำาจากสถาบันอุดมศึกษา		ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบ

อำานาจไปยังสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ภายในวันอังคารที่

30	เมษายน	2556	โดยจะถือวันท่ีท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประทับตรารับหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นสำาคัญ	 และ

ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา
เสนอชื่อและจัดลำาดับนักศึกษา

ไม่รับใบสมัครหรือหลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 	นางสาววรรณี	กล่อมละเอียด	 	และ

นายนพวุฒิ	เชาวน์เชฏฐ์	สำานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ		สำานัก

งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 โทร.	 0	 2610	 5402	 หรือไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์	 wannee_k@mua.go.th,	 noppawut@mua.go.th			

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครรับทุนได้ท่ี	www.inter.mua.go.th

ภายใต้หัวข้อ	“Announcement”,	www.facebook.com/bics.ohec,

หรือ	www.facebook.com/thaiaseanstudentexchange

ผศ.รพีพรรณ	 เทียมเดช	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน	ได้นำาเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ในนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำาแนวปฏิบัติไป

ใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

ขอขอบคุณ
	 ตามที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้จัดกิจกรรมงาน

ราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ	“สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน”	 	 เมื่อ

วันที่	14	–	16	กุมภาพันธ์		2556		ณ	อาคารอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		และหน่วยงานที่จัด		โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	

วิทยากร		ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	ผู้มีเกียรติ	

และทุกหน่วยงานอย่างดียิ่ง		จนการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบ

ร้อย	 ซึ่งสิ่งที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ	 นักศึกษา	 ได้รับความรู้อย่างกว้าง

ขวาง	เป็นการเปิดโลกทัศน์	เรียนรู้จากนอกห้องเรียน	ได้ฝึกปฏิบัติจริง

และได้เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา	 คณาจารย์	 สาขา	 คณะ	 และ

มหาวิทยาลัย		ทางสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ในฐานะผู้

ประสานงาน	ขอขอบพระคุณทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้	และกำาลังดำาเนิน

การจัดพิมพ์สรุปผลการดำาเนินงานทุกกิจกรรม	เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย

และมอบให้ทุกหน่วยงานต่อไป

	 ในการนี้		ขอความอนุเคราะห์จากคณะและทุกหน่วยงาน		

กรุณาส่งผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด		ผลการประเมิน

กิจกรรมและภาพกิจกรรม	 (ขอความอนุเคราะห์เป็นไฟล์รูปภาพ)	 มาให้

ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 ภายในวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	

2556		เพื่อรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป
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ขอแสดงความยินดีแด่  ครูดี  ศรีราชภัฏ

ขอแสดงความยินดี ... นักศึกษาดีเด่น

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ขอแสดงความยินดี	แด่อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น	ครูดี
ศรีราชภัฏ	ประจำาปีการศึกษา	2555		ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา		คือ		เรื่อง
ของการแต่งกาย	ความประพฤติ	คุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู
คุณภาพการสอน	การอุทิศตนเพ่ือนักศึกษาและส่วนรวม	การพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมกับองค์กร		สังคมและชุมชน		จำานวน		9	ท่าน		ดังนี้
	 1.	คณะครุศาสตร์
	 	 1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์		แก้วแย้ม
	 2.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	 	 1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา		กอวัฒนาวรานนท์
	 3.	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 1)	อาจารย์	ดร.ทัดทอง		พราหมณี
	 4.	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	 	 1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย		ซันประสิทธิ์

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ขอแสดงความยินดี		แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอันดับสูงสุด	(10	

ลำาดับแรก)		ดังนี้

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

	 5.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 	 1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบกุล		วิศิษฏ์สรศักดิ์
	 	 2)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลทิพย์		พลบุตร
	 	 3)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเพ็ญ		เอมละออง
	 6.	คณะวิทยาการจัดการ
	 	 1)	อาจารย์กฤษฎา		สุริยวงค์
	 7.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์		ประภาสะโนบล		
	 ซึ่งทั้ง	9	ท่าน	ได้เข้ารับเกียรติบัตรและสูท	“ครูดี		ศรีราชภัฏ”	
ในงานราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ	วันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2556	เวลา	09.00	น.
ณ	ห้องประชุมอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 และขอขอบคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ร่วมมืออย่างดียิ่ง		มา	ณ	โอกาสนี้
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ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

	 ซึ่งนักศึกษาทั้ง	 48	คนนี้	 	 จะเข้ารับเกียรติบัตรในงานราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ	 	 วันที่	 14	กุมภาพันธ์	 2556	 	 เวลา	09.00	น.	 	ณ	 	ห้อง

ประชุมอเนกประสงค์		ขอเป็นกำาลังใจให้มุ่งมั่นศึกษาอย่างต่อเนื่อง		เพื่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา		เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย		คณะ		สาขา		

ครอบครัว		และตนเอง		และนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสืบไป

	 ส่วนนักศึกษาอื่น	ๆ	อย่าท้อใจ “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น”		และการก้าวไปสู่ความสำาเร็จคือความขยันเรียน
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ชื่อเรื่อง : ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน”
ผู้แต่ง : ถวัลย์ มาศจรัส
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย.
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 923.7593 ถ267ป หนังสือทั่วไป ชั้น 5

	 ช่ือคุณประยงค์	 รณรงค์น้ัน	 คุ้นหูคุ้นตามาพอสมควร	 เพราะนอกจากเป็นบุคคล

ตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนแล้ว	ท่านยังได้รับรางวัลแมกไซไซ	สาขาพัฒนาชุมชน	ปี	2547	

ด้วย	 ผู้เขียนบรรจงเล่าเร่ืองและลำาดับเน้ือหาได้น่าติดตาม	 โดยแบ่งเน้ือหาเป็น	4	ตอน	 คือ	

ปฐมกาล	 มัชฌิมกาล	 อมตกาล	 และเกียรติภูมิของชีวิต	 พูดง่ายๆ	 ก็คือ	 เล่าประวัติของลุง

ประยงค์	 หรือ	 ครูประยงค์	 หนังสือเล่มน้ีไม่ได้เล่าแค่ความสำาเร็จ	 แต่เล่ารายละเอียดต้ังแต่

ต้น	 ผู้อ่านสามารถศึกษาวิธีคิด	 การวางแผน	 และตัดสินใจของครูประยงค์ได้แต่ละเร่ือง	

แต่ละช่วงชีวิต	 และทำาให้เข้าใจได้ว่า	 เหตุใดครูประยงค์จึงได้รับรางวัลต่างๆ	 มากมายดังท่ี

ปรากฏในปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง ฉันรักเมืองไทย I Love Thailand
ผู้เรียบเรียง : อิสระพร บวรเกิด
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 080 ฉ269 หนังสือทั่วไป ชั้น 3

	 หนังสือ	“ฉันรักเมืองไทยเล่มนี้”	ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตที่น่าสนใจของ

คนต่างชาติต่างภาษาที่อาศัยในประเทศไทย	บุคคลทั้ง	8	คนนี้	ล้วนตอกยำ้าคุณลักษณะเด่น

ในสังคมไทยว่า	แม้ความเอื้ออารี	ความมีนำ้าใจจะลดเลือนไปตามกาลเวลาและกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลก	 แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทยจริงๆ	 พวกเขาไม่ใช่

คนไทย	 แต่ทำาไมถึงรักเมืองไทยยิ่งกว่าบ้านเกิด	 ...	 ความดี	 ความงาม	 ความรัก	 ความหวัง	

ศรัทธา	การให้	และเพื่อนมนุษย์	ไม่มีเชื้อชาติ	ศาสนา	หรือกำาแพงใดขวางกั้นได้	...	ในสังคม

ที่บางวันก็เหน็บหนาว	 บางวันก็ร้อนระอุ	 สิ่งที่เราต้องการเหลือเกินคือใครสักคนที่ชี้ให้เห็น

ว่าสังคมที่เราหายใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	ยังมีคุณค่าให้เราภาคภูมิใจ	ธำารงไว้อีกยาวนาน
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การวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้น 9  อาคารวิทยาภิรมย์

วันที่ 24 มกราคม 2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์
อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

สรุปข้อเสนอแนะ  ดังนี้

 1. ให้ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้	สาขาพยาบาลศาสตร์ทั้ง	6	ด้าน		ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ		และลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์		สาขาพยาบาลศาสตร์		ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ		เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี		สาขาพยาบาลศาสตร์		

พ.ศ.2552		ประกาศ	ณ	วันที่	16		พฤศจิกายน	2552

 2.	ปรับสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำาเป็นต้องนำามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร	11.1	สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ให้เพิ่มเนื้อหาการเข้าสู่ประชาคม	ASEAN

 3.	ปรับแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้บางข้อในแผนพัฒนาปรับปรุง

 4.	เปลี่ยนหน่วยในวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	จาก	3	หน่วยกิต		เป็น	4	หน่วยกิต		และวิชาสรีรวิทยาของมนุษย์		จาก	4	หน่วยกิจ		เป็น	

3	หน่วยกิต

 5.	เปลี่ยนชื่อวิชา	การพยาบาลชุมชน	1	และ	2	เป็นวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	1	และ	2

 6.	ให้เพิ่มเติมการพัฒนาอาจารย์ใหม่		เรื่องการปฐมนิเทศ

 7.	เขียนหัวข้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้ละเอียด

 8.	บทที่	8	การประกันคุณภาพให้เพิ่มเติมรายละเอียด

 9.	ให้พิจารณารายละเอียดคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์	(ใหม่)	ของสภาการพยาบาล	ซึ่งยังไม่ประกาศใช้		

กำาลังอยู่ในระหว่างร่าง

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเรียนการสอน	 การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาล	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และการพัฒนาบุคลากร	กับ	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม		อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		และ	น.พ.พูลสวัสดิ์	สมบูรณ์ปัญญา		ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี		เมื่อวันพุธที่	13	กุมภาพันธ์		
2556		ณ	ห้องประชุมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
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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


