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ปรัชญา
“คุณธรรมนำ�คว�มรู้ คำ้�ชูสังคม”
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“เป็นมห�วิทย�ลัยที่มุ่งพัฒน�องค์คว�มรู้ที่มีคุณภ�พระดับส�กลเพื่อสังคม ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
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 และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

4. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
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ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานที่ภ
าคภูมิใจ

การสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Thailand  Mathematics  Evaluation  (TME) ประจำาปี 2555  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556

เด็กหญิงเนเน่-เอนิก้า ทาซูมิ

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าค่ายลูกเสือเอเชีย-แปซิฟิก

ประจำาปี 2556

เด็กชายธัชพล ขยันกิจ  ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับที่ 11 ของระดับจังหวัด

และสอบได้ลำาดับที่ 51 ของระดับภาค

เด็กหญิงปภาวรินท์ สมรักษ์ ชั้น ม. 2/1        

สอบได้ลำาดับท่ี 97 ของระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับเหรียญทองแดง

เด็กหญิงสุประวีณ์ พนสิทธิวนา ชั้น ม.2/1        

สอบได้ลำาดับท่ี 57 ของระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับเหรียญเงิน

เด็กชายนพวิชญ์ แสนละเอียด ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับท่ี 37 ของระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระดับเหรียญเงิน

เด็กชายนพวิชญ์  แสนละเอียด ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับที่ 13 ของระดับจังหวัด

และสอบได้ลำาดับที่ 57 ของระดับภาค
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สัมมนาติดตามการทำาวิจัย

ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดสัมมนาติดตามการทำาวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก

คณะฯ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ นาคจั่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

สัมมนา  กิจกรรมครั้งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรายงาน

ผลความก้าวหน้าและมีความชัดเจนในแนวทางการดำาเนินงานวิจัยต่อไป เป็นการติดตามผลงานและช่วยเหลือนักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยให้

สำาเร็จลุล่วงไป และเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้ฝึกการนำาเสนอผลงานวิจัยในระดับเบื้องต้น

 ช่วงแรกของการสัมมนา เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การทำาวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและพื้นที่” โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หลังจากนั้นนักวิจัยทุกท่านจึงนำาเสนอผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์ ให้ความรู้และ

คำาแนะนำาในการทำาวิจัย จำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง รองศาสตราจารย์นิภา เพชรสม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ นาคจั่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล    

 ผลงานวิจัยทั้งหมดที่นำาเสนอมีจำานวน 29 เรื่อง เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จำานวน 16 เรื่อง งานวิจัยที่ทำาร่วมกับชุมชน

จำานวน 2 เรื่อง และงานวิจัยในชั้นเรียนจำานวน 11 เรื่อง  แบ่งการนำาเสนอผลงานออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องบัณฑิต 2 และห้องบัณฑิต 3  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทของงานวิจัย

งานวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้

ชื่องานวิจัย

1. การเปรียบเทียบภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์และ

   ภาพยนตร์การ์ตูนไทย : ภาพสะท้อนบทบาทของสตรีในสังคมไทย

2. วรรณกรรมประเพณีพิธีกรรม 12 เดือน : บทบาทต่อคุณค่าและสังคมไทย

3. การศึกษาเปรียบเทียบมหาชาติเมืองเพชร กับฉากมหาชาติฝีมือช่างเมือง

   เพชรบุรี

4. แนวทางการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

5. การตั้งชื่อวัดในอำาเภอเมือง ในจังหวัดเพชรบุรี

6. สุขภาพขององค์การที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการอ่านโน้ตสากล

   สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. จากนิทานพื้นบ้านเรื่อง “ตาม่องล่าย” สู่บทละครเรื่อง“เจ้าลาย”

   : มรดกทางวรรณกรรมที่ดีสะท้อนวิถีไทย

9. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

10. ประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    ในอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

11. การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมของการศึกษา

    ภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศระหว่างครูญี่ปุ่นกับครูไทย

12. การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อนักวิจัย

อ.แสงดาว  ถิ่นหารวงษ์

 

อ.ปรัชญา ปานเกตุ

อ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม

อ.เทิดศักดิ์  ทองแย้ม

อ.อรรถวิทย์  รอดเจริญ

ผศ.ดร.กอบกุล  วิศิษฏ์สรศักดิ์

อ.สมชาย  สะอาดนัก

ดร.พวงเพ็ญ  สว่างใจ

อ.พิศาล  ปานแก้ว  

อ.วัชระ  เย็นเปรม

ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว

ดร.กมลทิพย์  พลบุตร

นางสาวฉะอ้อน  จุ้ยแจ้ง
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ประเภทของงานวิจัย

งานวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้

งานวิจัยที่ทำา

ร่วมกับชุมชน

งานวิจัย

ในชั้นเรียน

ชื่องานวิจัย
13. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร
     ในตำาบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามวิธีการทางเศรษฐศาสตร์
14. การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนบทความของนักศึกษา
     สาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัดการเรียนรู้โดยเทคนิค CIRC 
15. การใช้ภาษาไทยในเฟชบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16. ลักษณะภาษาที่ใช้ในการชม : กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทยของผู้พูดชาวไทย
     และชาวจีน
1. การพัฒนาชุมชนเขาแด่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน
2. การพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
    ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา
1. การพัฒนาความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของ
    นักศึกษาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทาง
   สังคมของบุคคลแวดล้อม แรงจูงใจใส่สัมฤทธิ์และลักษณะมุ่งอนาคต
   กับรูปแบบวิธีการเผชิญปัญหา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. รูปแบบแรงจูงใจให้นักศึกษานำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ใช้ในชีวิตประจำาวัน
4. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยใช้บทเรียนเร่ืองการบริการบนเคร่ืองบิน
   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. ความเข้าใจในการอ่านและเจตคติการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนตาม
   แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. ศึกษาการถ่ายทอดทักษะที่ใช้ในรายวิชา 2064202 ปฏิบัติปี่พาทย์ 6 สาขา    
   วิชาศิลปกรรมดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. ผลของการใช้แบบบันทึกสรุปความรู้หลังการเรียนรู้รายวิชาท่ีมีผลต่อการพัฒนา
   แนวความคิดสร้างสรรค์และการนำาเสนอผลงานในรายวิชาการออกแบบด้วย
   คอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
8. การศึกษาความสามารถในการขับร้องประสานเสียงของนักศึกษาที่ได้รับการ
   ฝึกทักษะการขับร้องด้วยวิธีโสตรับรู้ทางเสียง
9. การใช้เพลงเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
    เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3
10. ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้สถานการณ์จำาลองต่อผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
    เพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
11. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะประกันภัย
   ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อนักวิจัย
อ.ไพลิน ทรัพย์อุดมผล

อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

อ.ศิวาพร  พิรอด
อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

อ.พนัส  ชัยรัมย์
อ.สิรินาฎ  วงศ์สว่างศิริ

อ.นันทพล  ตั้งถาวรการ

อ.ทิพย์วรรณ  จุลิรัชนีกร

ดร.ผจงสุข  เนียมประดิษฐ์

อ.ปิ่นปินัทธ์  ลีลาอัมพรสิน

อ.กนกวรรณ  กุศลวัตร

อ.โสภณ  เดชฉกรรณ์ 

อ.ธิดารัตน์ บุญรักษ์

อ.สมบัติ  ไวยรัช

อ.พิศาล  ปานแก้ว

อ.วัชระ  เย็นเปรม

อ.ศิรินทร์  อินทรวิชะ

 ผลการจัดสัมมนาครั้งนี้ นับว่าประสบความสำาเร็จเป็น

อย่างยิ่ง เป็นกิจกรรมที่นักวิจัยทุกคนและคณาจารย์ให้ความ

สนใจ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความเต็มใจในการทำางาน

วิจัย ทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้



6

ปาณิศา แก้วสวัสดิ์1, จินตนา วิบูลย์ศิริกุล2, ราเชณ คณะนา3

1สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสรุปย่อ
 เพื่อสร้างระบบทดสอบคุณภาพนำ้าตาลโตนดสดพร้อมดื่มด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ทฤษฎีและหลักการของการส่งผ่าน และการสะท้อน

กลับระหว่างสายอากาศ 1 คู่ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีกับคุณสมบัติทางไมโครเวฟของนำ้าตาลโตนดสดแท้และนำ้าตาลโตนด

สดที่มีการผสมสารให้ความหวาน คือ นำ้าตาลทราย และนำ้าตาลมะพร้าว

ผลการดำาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์โดยสรุปย่อ
 ผลการทดสอบคุณภาพนำ้าตาลโตนดสดด้วยคลื่นไมโครเวฟ พบว่า ค่าการส่งผ่านของนำ้าตาลโตนดสดแท้ นำ้าตาลโตนดสดที่ผสมนำ้าตาล

ทราย และนำ้าตาลโตนดสดที่ผสมนำ้าตาลมะพร้าว ที่ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ค่าเดียวกันมีความแตกต่างกัน  โดยค่าการส่งผ่านของนำ้าตาลโตนด

สดมีค่ามากที่สุด ในขณะที่ค่าการส่งผ่านของนำ้าตาลโตนดสดผสมนำ้าตาลทรายมีค่าน้อยที่สุด  ซึ่งผลการทดสอบด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ได้ สอดคล้อง

กับผลการทดสอบทางเคมีด้วยการศึกษาปริมาณของนำ้าตาลรีดิวซ์ นำ้าตาลนอนรีดิวซ์ และปริมาณนำ้าตาลทั้งหมด ซึ่งพบว่า นำ้าตาลโตนดสดแท้มี

ปริมาณนำ้าตาลรีดิวซ์ (นำ้าตาลชนิดมีขั้ว) สูง ในขณะที่ นำ้าตาลโตนดสดผสมนำ้าตาลทรายมีปริมาณนำ้าตาลรีดิวซ์ตำ่าที่สุด หรือมีปริมาณนำ้าตาลนอน

รีดิวซ์ (นำ้าตาลชนิดไม่มีขั้ว) สูงที่สุด โดยนำ้าตาลโตนดสดที่มีปริมาณนำ้าตาลรีดิวซ์มาก จะสามารถนำาคลื่นไมโครเวฟได้ดีกว่านำ้าตาลโตนดสดที่มีปริ

มาณนำ้าตาลรีดิวซ์น้อย

ระบบทดสอบคุณภาพ

นำ้าตาลโตนดสดพร้อมดื่ม

ด้วยวิธีการทางไมโครเวฟ
Ready-to-drink Palm Juice Quality Testing by Using Microwave Technique

 ดังน้ัน ผลการทดลองในงานวิจัยน้ี จึงสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณ

นำ้าตาลในนำ้าตาลโตนดสดที่มีส่วนผสมของนำ้าตาลชนิดต่างๆ แตกต่าง

กัน ซึ่งมีผลทำาให้ปริมาณนำ้าตาลรีดิวซ์และนอนรีดิวซ์แตกต่างกันนั้น 

สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการตรวจสอบคุณภาพของนำ้าตาลโตนดสด

ด้วยวิธีการทางไมโครเวฟได้

แนวทางในการนำาผลการดำาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
 1. นำาระบบทดสอบโดยการใช้คลื่นไมโครเวฟที่ได้ไปใช้ทดสอบ

คุณภาพของนำ้าตาลโตนดสดพร้อมดื่ม

 2. นำาองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปสร้างเคร่ืองทดสอบคุณภาพ

ของนำ้าตาลโตนดสดพร้อมดื่มที่ใช้งานได้ง่ายและมีขนาดเล็ก

 3. นำาองค์ความรู้ในการผลิตนำ้าตาลโตนดแท้แบบดั้งเดิมของ

จังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดสู่คนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น

ตัวอย่างนำา้ตาลโตนดสดแท้

นำา้ตาลโตนดสดผสมนำา้ตาลทราย

และนำา้ตาลโตนดสดผสมนำา้ตาลมะพร้าว

การวัดค่าการสะท้อนกลับและการส่งผ่านของนำา้ตาลโตนดด้วยคล่ืนไมโครเวฟ
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อบรมเอกลักษณ์ของชาติแก่นักศึกษาครู

คณะครุศาสตร์

 สำานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงาน เรื่องการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556  นายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงาน  เรื่องการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  

กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ให้การต้อนรับ ที่

ห้องประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เร่ืองการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สืบเนื่องมาจากสำานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด

เพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เล็งเห็นความสำาคัญของ

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทำาโครงการดัง

กล่าวนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี ได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้าน

การเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารและพัฒนาเกี่ยว

กับการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีได้มีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับประเทศอาเซียนเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

 สำาหรับการอบรมในคร้ังน้ีมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย

เร่ืองบทบาทและการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดย นายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และการบรรยายเรื่องการสร้างขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของท้องถ่ินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จำานวน 80 คน มีระยะ

เวลาการอบรมเชิงวิชาการจำานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 

2556  และไปศึกษาดูงาน จำานวน 3 วัน ณ ประเทศเวียดนาม

 ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำา  จัดโครงการอบรมเรื่องการสร้าง

Empowerment ในการเป็นผู้นำาสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 23-24 

กุมภาพันธ์ 2556 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี

อธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย

อาจารย์ชยา เคร่ืองทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ โรงพยาบาล

บ้านลาด สำาหรับการอบรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการภาคปฏิบัติในวิชา

การสัมมนาสาธารณสุข นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการทำาหน้าท่ีต่างๆ

จากทฤษฎีที่เรียนมาแล้ว ทำาให้ได้รับความรู้จากการอบรมและวิธีการ

จัดฝึกอบรมไปพร้อมกันด้วย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

อบรมการสร้าง Empowerment 

PR มาแล้วจ้า 

 อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  

จัดโครงการเอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่

นักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ จำานวน 60 คน  ณ ห้องประชุมสำานักวิทย

บริการ   โดยมี อ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน   บรรยายเกี่ยวกับมารยาท

ไทย และการดำาเนินชีวิตอย่างไรให้มีสุข   ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล และ 

ผศ.ดร.พรรณี   คอนจอหอ  บรรยายเรื่องการปฏิบัติตนในสถานการณ์

ปัจจุบัน   การจัดทำาโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก 

ปลูกฝังจิตสำานึก และแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม



8

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำาของอาจารย์กฤษณะ
พวงระย้า  จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของอาเซียน โดยให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์
นำาเสนอบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ AEC เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 โดยทางคณะได้เชิญท่านอาจารย์ศุภมาศ เกตุเต็ม และ อาจารย์
กนกวรรณ กุศลวัตร จากคณะมนุยษ์เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผล
การประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาการแพทย์แผนไทย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์
และการบริการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาชีววิทยา  โดย
บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ AEC จะตั้งแสดงอยู่บริเวณชั้นล่างอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้ตามวันเวลาราชการ

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมแนวทางการรักษาโรค
ด้วยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก สำาหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในรายวิชาปรัชญาและพื้นฐาน
การแพทย์แผนไทย (ปี 1) และรายวิชาระบบสุขภาพของประเทศ (ปี 2)
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย นายผ่อง สินเดิม  
หมอพื้นบ้านรักษาพิษงู  จ่าโทบุญมี  บุหงา  อาจารย์สมาคมแพทย์แผน
ไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ และนายแพทย์วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์  
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  
 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุก
ประการ ทำาให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ สาขา
วิชาการแพทย์แผนไทยจึงขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ได้สละ
เวลามาบรรยายให้ความรู้ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้
การสนับสนุนมา ณ  โอกาสนี้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ 

“สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน” โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 

14 – 16 กุมภาพันธ์ 2556  ภายในงานมีกิจกรรมสำาคัญใน 4 ภาคส่วน

คือ ภาคนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ การประกวดแข่งขัน ศูนย์สาธิต

และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  

 คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาชีพ

การบัญชีระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 

1821 คณะวิทยาการจัดการ  ผลการแข่งขันมีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ  ทีมพร้อมมงคล

 1. นางสาวนงลักษณ์ แสงพราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

 2. นางสาวอัญชนา บุรีธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม AC 002

 1. นางสาวสุทธาวรรณ ทองคุ้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 2. นางสาวรัญชิฏา กุฎีศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม AC 001

 1. นางสาวราตรี  จำาปาหอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 2. นางสาวอุษา  ลือทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทย์จัดกิจกรรมประกวดบอร์ด
นิทรรศการ AEC

โครงการอบรมแนวทางการรักษาโรค
ด้วยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก    

แข่งตอบปัญหาด้านการบัญชี  

PR มาแล้วจ้า 
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการ
ศึกษา นำานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 
3 และชั้นปีที่ 4 จำานวน 100 คน ศึกษาดูงานในโครงการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
โครงการทั้ง 2 โครงการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและได้
พาเยี่ยมชมการปลูกพืชไร่  พืชสวน ปลอดสารเคมี  การปลูกและขยาย
พันธุ์สมุนไพรไทยที่หายาก รวมถึงการเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพร
และวิธีการปลูกและดูแลที่ดี
 ส่วนในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนำานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำานวน 40 
คน ศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้นักศึกษาได้ศึกษาภูมิปัญญาไทย งานศิลป์ที่
งดงามของไทย งานแกะสลักที่สร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา
ของวัฒนธรรมไทย และตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ให้
แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่

ขอบคุณที่ทำาหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ด้วยความมุ่งมั่น จาก นายสันติ บุญประคับ 

เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย

 ชมรมปฐมวัยร่วมใจภายใต้การดูแลจากสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำาโดย อาจารย์

ชนาธิป บุบผามาศ  อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล  ที่ปรึกษาชมรม  และ 

นางสาวอัจฉราภรณ์ เคหารมย์ หัวหน้าชมรม นำานักศึกษาในชมรม

ปฐมวัยร่วมใจ จำานวน 140 คน ศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย  

ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8  

กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐาน  มีการ

สอนที่หลากหลาย  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  และครูผู้

สอนมีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการ  
“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน”  ให้แก่ศิษย์เก่า  และศิษย์
ปัจจุบัน  คณะครุศาสตร์  จำานวน  80  คน  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์ 
2556  ณ ห้อง  822  คณะครุศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  และเพื่อให้เกิด
เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์   หลังจาก
จบโครงการ  ได้เกิดแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์หลากหลายวิธี  
อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยังมีความสุขสนุกสนานในกิจกรรมที่ทำา   โดย
มี ดร.ประจวบ  ทองศรี  อาจารย์คมชนัญ  โวหาร  และอาจารย์ชนา
ธิป  บุบผามาศ  เป็นวิทยากร 

เกิดเป็นไทยภูมิใจเสมอ

สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
คณะครุศาสตร์

ผอ.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รับโล่ขอบคุณจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมรมปฐมวัยร่วมใจศึกษาดูงาน
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ASEAN KNOWLEDGE

 ผ่านไปแล้ว  สำาหรับงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASE-

AN Enchanting Puppets 2013 โดย ททท. ร่วมกับ มช. จัดงาน

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน

นา สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำาหรับงานนี้

เป็นการดำาเนินการโดยสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและได้รับเกียรติ

จากคณะละครหุ่นจากหลากหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 การแสดงหุ่น เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่เก่าแก่ของโลก

และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานในประเทศไทย 

นอกจากจะเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงรากทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ค่านิยม 

ความรู้สึกนึกคิด ผ่านจินตนาการแล้ว ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังใน

การสื่อสารต่อสังคมในทุกระดับ  ได้อย่างประณีตงดงามและสนุกสนาน

เพลิดเพลิน  ไทยเรามีการแสดงหุ่นหลากหลายประเภท อาทิ  หุ่นหลวง 

หุ่นกระบอก หุ่นเล็ก หุ่นละครเล็ก หุ่นสาย  (หรือ หุ่นชัก ในอดีต) รวม

ถึง หนังใหญ่ และหนังตะลุง ที่จัดอยู่ในประเภท หุ่นเงา มีการจัดแสดง

ในโอกาสต่างๆ ทั้งในงานบันเทิงเขิงวัฒนธรรม และงานการศึกษาเพื่อ

การพัฒนา และได้รับเชิญให้เข้าร่วมประกวดในเวทีเทศกาลหุ่นโลก

และได้รับรางวัลเป็นเกียรติแก่ประเทศหลายคณะ แสดงให้เห็นถึงความ

สำาคัญ ในฐานะฑูตทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ควรศึกษา 

เผยแพร่ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญ ซึ่ง

จะนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ้อมของทุกประเทศ)

 สวัสดีชาวอาเซียนทุกท่านค่ะ พบกันอีกเช่นเคยนะคะ ฉบับ

นี้เรามีภาพบรรยากาศ การจัดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASE-

AN Enchanting Puppets 2013 มาฝากชาวอาเซียนทุกท่านค่ะ

โดย ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asian

Economic Community) ซ่ึงจะมีส่ีเสาหลักของการร่วมมือจากสมาชิก

ในหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงความร่วมมือ

และการแลกเปล่ียนทางด้านวัฒนธรรมด้วย ในขณะท่ีรัฐบาลประเทศไทย

ได้ให้ความสำาคัญและทุ่มเทไปกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก สำานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย จึงมีแนวคิดในการจัดเทศกาลหุ่นนานาชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมและ

เผยแพร่เอกลักษณ์ด้านศิลปะการแสดงของแต่ละประเทศ ซ่ึงจะสะท้อน

ถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ค่านิยมของชาตินั้นๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำาคัญ

เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เป็นที่

รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ การแสดงหุ่น

ประจำาชาติของแต่ละชาติ ไม่ได้มีการจัดแสดงในประเทศไทยอย่างเต็ม

รูปแบบมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และยังไม่เคยมีการจัดแสดงในส่วน

ภูมิภาคมาก่อนเลย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ท่ีซ่ึงเป็นศูนย์รวมอารยธรรม

พื้นถิ่นดั้งเดิม และศิลปวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์ อย่างมีอัตลักษณ์

ชัดเจน เป้าหมายหลักของโครงการจึงเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางของการจัดเทศกาลหุ่นนานาชาติ  ในระดับภูมิภาค

อาเซียนและเป็นการจุดประกายให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานา

ชาติในภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศต่อไปอีกด้วย
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 นอกจากน้ีอีกหน่ึงพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือความสำาคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

กับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร และนักศึกษา การจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน

บุคลากรและนักศึกษา การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และนับเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในครั้งนี้ ได้มีคณะละครหุ่น

จาก 9 ประเทศเข้าร่วมงาน ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะ

มีนิทรรศการและการสาธิตการประดิษฐ์หุ่นละคร การเสวนาและสาธิต

เทคนิคการเชิดหุ่นละคร อาทิ หุ่นกระบอก หุ่นนำ้าเวียดนาม หนังตะลุง 

หนังใหญ่ หุ่นสายพม่า หุ่นสายเสมา หุ่นเงา พระจันทร์พเนจร หุ่นชนเผ่า

จากคณะละครหุ่นเชียงใหม่ฮอบบีฮัท และการแสดงละครหุ่นตระการ

ตาอาเซียนจากหลากหลายประเทศ  นอกจากจะเป็นโอกาสในการเผย

แพร่ศิลปะการแสดงหุ่นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้ว ยังนำา

เอาศิลปะละครหุ่นประจำาชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน มานำาเสนอ

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศิลปิน นักวิชาการที่เป็นองค์ความรู้มา

ร่วมถ่ายทอดทั้งในแง่มุมวิชาการ  เทคนิคในรูปแบบเสวนา  สาธิต

นิทรรศการ และการแสดงประกอบแสง สี เสียง ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรส

ในการชมมากขึ้น ซึ่งเชื่อกันว่า ทุกตัวละครหุ่น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่โดด

เด่นและสามารถสะท้อนวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ และมีความ

สอดรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจำาเป็น

ยิ่งที่เราต้องทำาความรู้จักกันในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกมิติหนึ่ง มีการ

เรียนรู้และเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

 โดยในคำ่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เป็นพิธีเปิด

งาน มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำานวนมาก มีนักเชิด

หุ่นจาก 9 ประเทศ จัดทัพนำาหุ่นตัวสำาคัญพร้อมท่าทางที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ขึ้นอวดความสวยงาม ตามด้วยการแสดง “ครุฑยุดนาค” จากคณะหุ่น

ละครเล็กโจหลุยส์ของไทย การแสดงคณะหุ่นกระบองลาว และคณะ

หุ่นสายพม่า เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ประเทศที่ร่วมชมการแสดงที่ประทับใจ นอกจากนี้ในวันที่ 23 - 24 มี

การแสดงนิทรรศการ การแสดงหุ่นนำ้าของเวียดนาม ละครเล็กชวา ของ

อินโดนีเชีย และของสิงค์โปร์ สลับกับหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ของไทย

เราด้วย ซ่ึงการแสดงในแต่ละวันน้ันไม่มีซำา้กันเลย  วันน้ีเรามีช่ือชุดการ

แสดงที่แต่ละประเทศใช้แสดงที่ผ่านมา ซึ่งใช้เวลาในการแสดงคณะละ 

30 นาที มาฝากกันค่ะ

 - ลาว Theatre d’objetkabong Lao – Theatre Poupee 

 - เมียนมาร์ HTWE OO MYANMAR Traditional Puppet 

Theatre

 - กัมพูชา Sovanna Phum 

 - เวียดนาม Vietnam Puppetry Theatre

 - อินโด บาหลี Traditional Wayang Kulit with English

 - อินโด ชวา Desa Pucangan Kartasura Sukoharjo- 

Solo - Central Java 

 - ฟิลิปปินส์ Teatrong Mulat ng Pilipinas (MULAT The-

ater) 

 - มาเลเซีย Administration Shepherd of ACX PRODUC-

TIONS

 - สิงคโปร์ Paper Monkey Theatre

 - ไทย คณะละครหุ่นเชียงใหม่ ฮอบบีฮัท วิจิตรศิลป์ มช.

 - คณะละครหุ่นเงาพระจันทร์พเนจร เชียงใหม่

 - คณะละครหุ่นช่างฟ้อน

 - คณะละครหุ่นโจหลุยส์

 - คณะละครหุ่นสายเสมา 

 - คณะหนังตะลุงอาจารย์วาที ทรัพย์สิน 

 - คณะละครหุ่นเด็กเทวดา

 ในปี 2015 ที่กำาลังจะมาถึงนี้ มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่

อย่างไรก็ตามศิลปวัฒนธรรมก็ยังเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทุกๆ ประเทศให้ความ

สำาคัญ และพร้อมที่จะนำาความสวยงามนั้นมาเผยแพร่ออกสู่ประเทศ

เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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 เทศกาลแห่งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำาปีการศึกษา  2555  มาเยือนแล้ว  จึงขอให้สาขาวิชา  คณะ  ศูนย์ฯ  หน่วยงาน
เทียบเท่า  และมหาวิทยาลัย  เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในปีนี้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ยัง
คงเหมือนเดิม  แต่การตรวจประเมินคุณภาพคงจะเข้มข้นมากขึ้น และจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น เนื่องจากบุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  มีแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีเครือข่ายในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้การรับการประเมินมีความพร้อม จึงขอแจ้งกำาหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำาปี
การศึกษา  2555  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 ห้ามพลาด  !!!!!!!!!   ขอเชิญผู้บริหาร ประธานสาขา ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำาเนินการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในวันท่ี 20 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ 2  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีกำาหนดการ ดังนี้
 ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับความสำาเร็จในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอก
รอบสามและแนวทางเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
 ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำาเนินการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นการไขข้อสงสัย และปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำารายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับ
การประเมินต่อไป 

สำ�หรับกิจกรรมดี ๆ ที่ทุกท่�นไม่ควรพล�ด

ที่  วัน  เดือน  ปี                               กิจกรรม                    ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

20  มีนาคม  2556

10  เมษายน  2556

23 เมษายน  2556 –

 1 พฤษภาคม 2556

15  พฤษภาคม  2556

28 - 31 พฤษภาคม  2556  

และ  3 -5 มิถุนายน  2556

1  กรกฎาคม  2556

17 กรกฎาคม  2556

30 กรกฎาคม 2556 – 

1 สิงหาคม 2556

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์1,2

อาคารวิทยาภิรมย์

ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสาขาวิชา

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสาขาวิชา  ทุกระดับ

ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR และ

ข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online

ระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ

คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย

ส่งรายงานประเมินตนเอง (ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ) 

สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี

สกอ. โดยจัดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย กลุ่ม

ภาคกลางตอนล่าง (C – IQA)

ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

- บุคลากรทุกคน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาทุกสาขา

สาขาวิชาทุกสาขา/งานประกันฯ

ทุกคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ

งานประกันฯ  สำานักส่งเสริมวิชาการฯ

คณะกรรมการตามคำาสั่งที่ 1630/2555

งานประกันฯ สำานักส่งเสริมวิชาการฯ

งานประกันฯ สำานักส่งเสริมวิชาการฯ

กำาหนดการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำาปีการศึกษา 2555

โดย  นำ้าฝน แสงอรุณ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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 สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่า  ด้วยกระบวนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

สำาหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำาหนด ซึ่งได้รับ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”

เม่ือไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรืออุดมศึกษา  ท่ีตำา่กว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน  เป็นเวลาต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าหน่ึงปี

โดยผ่านการประเมินจากคณะผู้ประเมินในสถานศึกษาตามคำาสั่งแต่งตั้งจำานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน 5 คนแล้ว ผู้ยื่นคำาขอต้อง

แนบแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู ที่คุรุสภากำาหนดเป็นหลักฐานประกอบการ

ขอยื่นรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้การดำาเนินการตรวจสอบเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สามารถสอบถามยืนยันกับสถานศึกษา

ที่ประเมินได้  จึงกำาหนดให้มีเอกสารการขอยื่นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ  คือ  หนังสือนำาส่งผลการประเมิน

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ลงนามและมอบให้ผู้ผ่านการ

ประเมินนำาส่งมาพร้อมกับแบบประเมินฯ  โดยกำาหนดการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ  เพื่อดำาเนินการให้

ถูกต้อง  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์  คุรุสภา www.ksp.or.th  เมนูบริการดาวน์โหลด 01 และ 02  หรือเว็บไซต์

ของสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยนางสาวเฉลย ทองคำา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการได้นำานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  การขอรับทุน

ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2

(กลุ่มที่ 2 สำาหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1

ชั้น 6 สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจำานวน  2 คน  ได้แก่ 

 1. นางสาวนูรีลา  มะเซ็ง   นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 2. นางสาวสุริยานี  จะแน นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 ผลปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้ารับการ

สัมภาษณ์ทั้ง 2 คน ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนดังกล่าวทั้ง 2 คน โดยได้รับ

ค่าครองชีพปีละ 40,000  บาท ในโอกาสนี้ สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  จึงขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทั้ง 2 คนมา ณ โอกาสนี้

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
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 1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ประเภทเรียนดี) นักศึกษาได้รับทุน จำานวน  20 คน มีรายชื่อดังนี้

 1. คณะครุศาสตร์

  1. นางสาวสุภาวิดา จันทรวงศ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

  1. นางสาววรรณวิศา ภานุวิชยานนท์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองส่วนท้องถิ่น)

  2. นางสาวอนุสรา โครงเซ็น สาขาวิชาภาษาไทย

  3. นางสาวธนภรณ์ หอมกลิ่นเนียม สาขาวิชาอังกฤษ

  4. นางสาวเจนจิรา ก้านสี สาขาวิชาสังคมศึกษา

 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

  1. นายชัยณรงค์ ยิ้มละมัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

  2. นางสาวนันทนา คงวัฒนา สาขาวิชาเคมี

  3. นางสาวนาถทิวา สุบงกช สาขาวิชาชีววิทยา

  4. นางสาวสาวิตรี วงค์สันเทียะ สาขาวิชาเคมี

  5. นางสาวสุพัตรา จารีย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

  6. นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์เพชร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  7. นางสาววรรณิษา ทับทิม สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

  8. นายคมศร มีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  9. นางสาวกุลธิดา คำาเพ็ง สาขาวิชาชีววิทยา

 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่

  1. นายอมรเทพ แสงรักษาวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  2. นายภรต แซ่ตั้ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  3. นางสาวศิรินทิพย์ ประทุมวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  4. นายสายฟ้า ศรีสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  5. นายฟ้าฉาย  เพชรชมทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 2. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ประเภทภัยพิบัติและมีจิตสาธารณะ)
มีนักศึกษา ได้รับทุน จำานวน  12 คน มีรายชื่อดังนี้

 1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1.นางสาวซีเฟิน กัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  2.นายธม แก้วคง สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)

  3.นางสาวณัฏฐมณี พลสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย

  4.นางสาวพรพิมล นาควาริน สาขาวิชาภาษาไทย

  5.นางสาวศิลามณี วงษ์พิพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทย

  6.นางสาวอนุทัย คงจุล สาขาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาทุน ปี 2556

 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รายงานว่า ตามคำาส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ี 019/2556

ลงวันที่ 6 มกราคม 2556 คณะกรรมการได้ดำาเนินการสอบสัมภาษณ์

นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม  

2556 เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 1/2556 ผลการพิจารณานักศึกษาที่สมควร

ได้รับทุนการศึกษามีดังนี้
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 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1. นางสาวนูรีดา เจ๊ะอารง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

  2. นางสาวชนกนาถ ทรัพย์อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  3. นางสาวฤทัยชนก หมื่นสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  1. นายวิชิตการณ์   เมืองสถิตย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  2. นายนิพนธ์ นิเซ็ง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  3. นายซาฮาเล็ง ฮามะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 3. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดีและ

มีจิตสำานึกต่อมหาวิทยาลัย) มีนักศึกษาได้รับทุน จำานวน  13 คน มีรายชื่อดังนี้

 1. คณะครุศาสตร์

  1.  นายชูศักดิ์ โพธิ์ชะอุ่ม สาขาวิชาพลศึกษา

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. นายวัทนพร บุญเดช สาขาวิชาภาษาไทย

  2. นางสาวสุทธิชา วงษ์ขาว สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

  3. นางสาววรรณวิศา สงวนสิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  4. นางสาววิภาวรรณ สวัสดี สาขาวิชาสังคมศึกษา

  5. นางสาววิไลภรณ์ ทองก้อน สาขาวิชาสังคมศึกษา

 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1. นางสาวเนาวรัตน์ ยืนยง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  2. นางสาวสุดารัตน์ ทองไตรภพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. นางสาวปรางวลี ไผ่จันทร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

  4. นางสาววรรณนิษา พลอยพลาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

  5. นางสาววิมลรัตน์ พระจันทร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

  6. นางสาวอรวรรณ บัวหลวง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

 4. คณะวิทยาการจัดการ

  1.นางสาวเพ็ญนภา ใยบัว สาขาวิชาบัญชี

 ในการนี้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้และสำานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน กำาหนดจะสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายละเอียดและผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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ชื่อนิตยสาร  : ASEAN MAGAZINE
กำาหนดออก : รายเดือน
ผู้แต่ง        :  สำานักพิมพ์ก้าวไกล
สำานักพิมพ์  :  กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ก้าวไกล
การบริการ  :  วารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 2

 นิตยสารอาเซียนแม๊กกาซีน “ก้าวใหม่ของไทย ก้าวใหญ่ของอาเซียน” การท่ีสิบ
ชาติสมาชิกอาเซียนจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างตลอดรอดฝ่ังน้ันเป็นเร่ืองท่ียากลำาบากมาก 
การอยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันน้ันก็ต้องมีเร่ืองกระทบกระท่ังกันเป็นธรรมดา นอกจาก
เร่ืองราวเหล่าน้ีแล้วก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ มาประกอบอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวในอดีต 
พ้ืนท่ีทับซ้อน ผลประโยชน์ไม่ลงตัวและเร่ืองราวทางด้านชาติพันธ์ุ หาก 10 ชาติสมาชิกคิด
ว่าอาเซียนจะเป็นขุมทองท่ีต่างก็จ้องจะแย่งกันตักตวง ก็จะถือว่าทุกชาติต่างเป็นคู่แข่งท่ีเข้า
สู่เกมส์การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นน่ันเอง 

ชื่อนิตยสาร  :  ฅ คน
กำาหนดออก :  รายเดือน 
ผู้แต่ง         :  บริษัท ทีวีบูรพา จำากัด
สำานักพิมพ์   :  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก
การบริการ  :  วารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 2

 นิตยสาร ฅ คน ได้จัดทำาขึ้นมาเพื่อนำาเสนอเรื่องราว บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะ การค้นหา
ตัวตนบนเส้นทางศิลปะหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการล้างพิษทั้งทางกายและทางจิตใจ 
ประสบการณ์เฉียดตายที่สอนความหมายของการมีชีวิตอยู่ “คนเลี้ยงพิษ” วิถีชีวิตแนบ
ชิดมัจจุราช และเรื่องราวในชีวิตจริงของนักเขียนนักประพันธ์ที่โด่งดังและมีชื่อเสียง 

ชื่อวารสาร    :  SCIENCE ILLUSTRATED (ไซแอนซ์  อิลลัสเตรเต็ด)
กำาหนดออก  :  รายเดือน
ผู้แต่ง         :  สุธรรม  ธรรมรงค์วิทย์
สำานักพิมพ์  :  กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำากัด (มหาชน)
การบริการ  :  วารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 2

 วารสาร SCIENCE ILLUSTRATED (ไซแอนซ์  อิลลัสเตรเต็ด) นำาเสนอเรื่อง
ราวทางด้านวิทยาศาสตร์  ดังเช่น การค้นหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นผิวหนังของมนุษย์
ต้นไม้ การค้นหาหลักฐานใหม่ ๆ มาท้าพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่มาถึง
ทวีปอเมริกา มหาสมุทรที่อาจเงียบสำาหรับมนุษย์กลับเต็มไปด้วยเสียงสัตว์นานาชนิด 
และสุดท้ายใครจะคิดว่าแพทย์ที่คนในเมืองให้การนับถือจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เลว
ร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ได้ประสบกันทุกวันนี้
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	 สวัสดีทุกท่าน		ที่ติดตามคอลัมน์หรรษาแอบแฝงด้วยสาระ
(ความจริง)	ไม่ได้ออกหนึ่งฉบับคงคิดถึงกันมากมายเลยทีเดียว	เจ๊าะแจ๊ะ
ส่งทีมงานไปหาข่าวมานำ	เสนอคุณผู้อ่านกันไม่ได้หยุดหย่อน	ไม่รีรอให้มาก
เรือ่ง		มาเริม่ต้นกับการจดังานราชภัฏวิชาการ		สืบสานภูมิปัญญา	พฒันาสู่
อาเซียน	ซึ่งปีน้ีจัดเป็นปีแรก	การจัดงานมีตั้งแต่วันที่	14	–	16	กุมภาพันธ์
ที่ผ ่านมา	 แค่เพียงครั้งแรกจัดได้ยิ่งใหญ่	 สมชื่อ	 PBRU	 มีทั้งการจัด
นิทรรศการ	 การแข่งขันทักษะต่างๆ	 ของคณะวิชา	 การจัดการบรรยาย
พิเศษ	การอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา	แต่สิ่งที่เป็นไฮไลน์ที่สุดก็
ชว่งพิธีเปิด	ทีด่อกบัวเปิดแล้วตราพระราชลัญจกรหมุนออกมา	ทำ	ให้พวกเรา
ชาว	PBRU	ต้องรกัในความเป็นคนของพระราชาข้าของแผน่ดิน	“มีคุณธรรม
จริยธรรม แต่งกายดี ตรงเวลา และอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา”	การจดังานครัง้น้ีขอเป็นกำ	ลังให้แม่งานสำ	หรบั
ท่าน	ผศ.รพีพรรณ	เทียมเดช	ผู้อำ	นวยการสำ	นักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนและทีมงาน	 ที่ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดงานดีๆ	 มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา	
	 สำ	หรับในวันที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2556	 ได้จัดการเสวนา	 เรา
รัก	 PBRU	 ซึ่งการจัดการเสวนาครั้งน้ี	 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง	 จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลัย	สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี		
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบัุน	ที่ ได้สะท้อนมุมมอง	แนวคิดทีส่ร้างคุณค่าให้กับ
มหาวทิยาลัย	และเป็นต้นแบบในการดำ	รงชวีติทัง้ในวัยเรยีน	และวัยทำ	งาน
ทำ	ให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาในครั้งน้ีต่างชื่นชมและรู้สึกรักมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น		และจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของพวกเขาต่อไป	.....	

เจ๊าะแจ๊ะ
โดย  คน...เบื้องหลัง

	 สว่นงานสำ	คัญอีกหน่ึงงานทีผ่า่นพ้นไปด้วยความสำ	เร็จและความ
ภาคภูมิ ใจของชาวราชภัฏเพชรบุรี	คือ	งานมุทิตาจิต อาจารย์ ดร.พะนอม
แก้วกำ เนิด	 ผู้บุกเบิกและผู้บริหารคนแรกของสถาบัน	 ผู้เป็นครูต้นแบบ
ของศิษย์และผู้บำ	เพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม	เมื่อวันเสาร์ที่	2	มีนาคม
2556	ณ	ห้องประชมุวทิยาภิรมย์	1	และอาคารอเนกประสงค์		มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	 โดยมี	 ผศ.ศรชัย	 เย็นเปรม	 นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏ
เพชรบุรี	 กล่าวรายงาน	 และกล่าวเปิดงานโดย	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม		
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 การจัดงานครั้งน้ี	 ได้รับความร่วม
มืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน	ทุกหน่วยงาน	ผู้บริจาคที่ดิน	ศิษย์เก่า	โดย
เฉพาะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู	รุ่น	7	–	14	และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วม
งานด้วยความเต็มใจและมีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	ระลึกถึงบุญคุณ		ระลึก
ถึงความด	ีได้มาแสดงมุทิตาจติและได้มาเย่ียมมหาวทิยาลัย	จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านไว้	ณ	โอกาสน้ี		
	 หลายคนดี ใจทีเ่ราจะได้เห็นความเปล่ียนแปลงของมหาวทิยาลัย
ในทางที่ดีขึ้น	 ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 สำ	หรับช่วงน้ี
เป็นช่วงที่นักศึกษากำ	ลังคร่ำ	เคร่งกับการสอบ	ก็ต้องขอให้นักศึกษาทุกคน
ตั้งใจอ่านหนังสือ	 ตั้งใจทำ	สอบด้วยความรอบคอบนะเจ้าคะ	 ชาวเจ๊าะแจ๊ะ
ขอเป็นกำ	ลังใจให้แก่นักศึกษาทุกคนค่ะ	ฉบับน้ีลากันไปก่อน	...	สวัสดีค่ะ



ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์
อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสังคม ซึ่งจากการสำารวจปัญหา
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 โดยสภาการ
พยาบาล พบว่ากระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพถึง
33,112 คน ขณะเดียวกันยังมีพยาบาลจำานวนหนึ่งที่จะต้องทยอยเข้าสู่
วัยเกษียณถึงร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งๆ ที่องค์การอนามัยโลก
ได้กำาหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรไว้ที่ 1 : 500 คน ใน
ขณะท่ีประเทศไทยอัตราส่วนยังสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดมาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จึงมีนโยบายจัดทำาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้น
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศ โดยการ
ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้การจัดทำาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตได้ใช้กรอบแนวคิดมาจากปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี คือ คุณธรรม นำาความรู้ คำ้าชูสังคม และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2552 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการจัดทำาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ได้ผลผลิต
เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 ฉะน้ัน การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จึงควรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศ ว่ามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตหรือไม่ และต้องการบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้นำาข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการจัดทำา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด (1) กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการ
ตามมาตราที่มีการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ (2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการฟ้ืนฟูให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว  
ชุมชน  องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันการศึกษา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ๆ 
อันหมายถึงประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการจัดการศึกษา  (สำานักงานคณะ
กรรมการศึกษาแห่งชาติ 2542)
 ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัความตอ้งการของประชาชน
ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามความต้องการของประชาชน เพื่อนำา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี สำาหรับใช้ตัดสินใจในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะทำาให้ได้ผลผลิตของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ที่เป็นกำาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ของสังคมอย่างแท้จริง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นำาผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในการเปิด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 2. สามารถนำาข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำาถามวิจัย
 1. ความต้องการของประชาชนในการเปิดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างไร
 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ตามความต้องการของประชาชนเป็นอย่างไร

อ่านต่อฉบับหน้า

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการเปิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พีงประสงค์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ตามความต้องการของประชาชน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ตามความต้องการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชากรที่เรียนและทำางานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จำานวน 500 คน ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จำานวน
500  คน  และประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง  คือ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน 500 คน รวม
ทั้งหมด 1500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบ
ถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบ Check list และเป็นแบบสอบ
ถามปลายเปิด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยความ
ตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Content Validity) และวิเคราะห์
หาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ได้หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Coellieient) เท่ากับ 0.91 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกให้ตอบแบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์  คืนรวมทั้งสิ้น  1,430  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  95.33 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์เนื้อหา (Con-
tent Analysis) 
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