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ปรัชญา
“คุณธรรมนำาความรู้	คำ้าชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1.	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำาความรู้
	 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้	โดยเน้น
	 พัฒนาด้านวิชาชีพครู	การท่องเที่ยว
	 อาหาร	และเทคโนโลยี
3.	 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
	 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
	 พระราชดำาริ	ส่งเสริมทำานุบำารุง
	 ศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปัญญา
	 ท้องถิ่น
4.	 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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	 จากหลายครอบครัวต่างที่ต่างถ่ินเข้ามาพักอยู่ร่วมกัน
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 เราได้ทำากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันสร้างความ
สัมพันธ์กลมเกลียวกันระหว่างเพื่อนๆ	 พี่ๆ	 และได้พบเพื่อนใหม่
ที่มากหน้าหลายตา	 รุ่นพี่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย	 ยังได้เรียนรู้ทักษะ	
ประสบการณ์ใหม่ๆ	บางคร้ังอาจมีความเครียดในการปรับตัวกับการ
ดำารงชีวิตประจำาวันจากการทำากิจกรรมต่างๆ	ในมหาวิทยาลัย	รวม
ท้ังกิจกรรมต่างๆ	ในหอพัก	โดยต้องอยู่ในกฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
และทางหอพักได้กำาหนดไว้	 ทำาให้นักศึกษาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์มากมาย	จนทำาให้นักศึกษาเป็นคน
ที่มีระเบียบ	 มีมารยาทในการอยู่รวมกัน	 รักใคร่กลมเกลียวกัน	 มี
ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน	 สร้างวินัยในการใช้ชีวิตร่วม
กันในสังคมมหาวิทยาลัย	และสังคมหอพัก	ยังได้ประสบการณ์การ
เรียนรู้จากชีวิตจริง	 การมีเพื่อน	 และรุ่นพี่ที่มีมิตรภาพที่ดีต่อเรา	
ทำาให้มีความรู้สึกที่ดีต่อรุ่นพี่	 เพื่อนๆ	 และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนรวม	 เช่น	 การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ	 กิจกรรมทำาบุญ
หอพัก	กิจกรรมรับน้องใหม่และอื่นๆ	อีกมากมาย

นางสาวฐิติมา (นํ้า)  เพ็ชรประดับ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การปฐมนิเทศให้ประสบการณ์ได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วม

กับผู้อื่น	 ได้สร้างมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้างให้รู้จักช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน	 ทำากิจกรรมร่วมกันจนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	 ได้

ความรู้จากรุ่นพี่และคณาจารย์ท่ีได้เข้าร่วมบอกเล่าประสบการณ์		

“การอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรจึงจะมีความสุข”	มีความ

สัมพันธไมตรีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้รุ่นน้องมีความเคารพต่อรุ่น

พี่

	 ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามายังมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 รู้สึกได้

ถึงความอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่	 ที่มีทั้งพี่น้องผองเพื่อนที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ	 มีการดูแลเอาใจใส่จากรุ่นพี่เป็นอย่างดี	

มีการต้อนรับที่น่ารักจากรุ่นพี่และยังเป็นการปฐมนิเทศที่ชี ้แจง

รายละเอียดทุกๆ	ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน

นางสาวศิริกัลยา (มีน)   กันทวงศ์   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สิ่งที่ผมได้รับจากการปฐมนิเทศ	 คือ	 ได้ทราบถึงประวัติ

ความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีมา

นานกว่า	 80	 ปีทราบถึงกฎระเบียบการแต่งกายที่ถูกระเบียบของ

มหาวิทยาลัย	การมีมารยาทท่ีดีต่อครูอาจารย์และบุคคลอ่ืนท่ีเคารพ

นับถือ	ได้ทำาความรู ้จักกับเพื ่อนใหม่	รุ ่นพี ่	ครูอาจารย์	มีการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับเพื่อนใหม่มากมาย	และได้รับฟัง

ประสบการณ์ชีวิตของคณาจารย์ที่ประสบความสำาเร็จ		และยังเป็น

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย

อย่างมีความสุขจนประสบความสำาเร็จ	ได้ทำากิจกรรมเสริมทักษะใน

ด้านการแสดงออกอย่างมาก	

	 สิ่งที่ได้รับมากที่สุดจากการเข้าปฐมนิเทศในปีการศึกษา

นี้	 คือ	 ได้รับประสบการณ์ ฝึกความอดทดอดกลั้น ได้รู้จักการ

เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แบ่งปันต่อผู้อื่น	 บังเกิดความพยายามที่จะทำาสิ่งที่

ตนเองตั้งใจและใฝ่ฝันเอาไว้ให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้	

นายปรีชาพงษ์ (นิว)   ศรีลาศักดิ์  

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	 และนักศึกษาหอพัก	 ทำาให้ผมได้รับประสบการณ์ในการ

ดำารงชีวิตในสังคมท่ีใหญ่ข้ึน	ได้ใช้ชีวิตด้วยตนเอง	พ่ึงพาตนเอง	และ

ทำาให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน	เพราะได้พบเจอกับคณาจารย์และรุ่นพ่ี

ที่คอยให้การอบรมสั่งสอนในการปฐมนิเทศ	คอยตักเตือนในเรื่องที่

ไม่ดี	ทำาให้ผมรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ที่นี่	ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ	ที่

มาจากต่างที่ต่างโรงเรียนและเพื่อนเก่าๆ	ที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน

มีความสามัคคีในการทำากิจกรรม	การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

ครั้งนี้ทำาให้ผมได้รับทราบถึงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

และทำาให้ผมได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ในการเข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย	 ว่าผมควรที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้อยึดเหนี่ยวในการ

ทำาอะไรต่างๆ	เพื่อไม่ให้ทำาในสิ่งที่ผิดพลาดไป

	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เปรียบเสมือนการเริ่มเดิน

ทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อไปสู่อนาคตใน

อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน 

นายจิรภัทร (มอส)   กรุดนาค 

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

สิ่งที่ได้รับจากการปฐมนิเทศ
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	 การปฐมนิเทศให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	ได้สร้างมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลรอบข้างให้รู้จักช่วย
เหลือซ่ึงกันและกัน	ทำากิจกรรมร่วมกัน	จนเกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ	ได้รับความรู้จากรุ่นพ่ีและคณาจารย์ท่ีร่วมกันบอกเล่า
ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ถึง	 “การอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร
จึงจะมีความสุข”	มีสัมพันธไมตรีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง		สอน
ให้รุ่นน้องมีความเคารพต่อรุ่นพี่
	 ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามายังมหาวิทยาลัยแห่งนี้		
ทำาให้รับรู้ได้ถึงกระแสของความอบอุ่น		ที่เป็นเสมือนบ้านหลัง
ใหม่	 ที่ใหญ่และโอบล้อมไปด้วยญาติพี่น้องและผองเพื่อนมาก
หน้าหลายตา	 ได้รับมิตรภาพ	 ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรุ่นพี่
เป็นอย่างดี	รวมไปถึงการต้อนรับที่น่ารักจากพี่ๆ	และยังได้รับ
ทราบรายละเอียดของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน		
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระบบ		
ระเบียบ	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 นักศึกษาใหม่จะ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย		
การปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ต่างๆ	นอกจากนี้การปฐมนิเทศยัง
ทำาใหเ้ราไดรู้ถ้งึขอ้ควรปฏบิตัใินการอยูร่ว่มกนัในมหาวทิยาลยั
สังคม	 เพื่อนใหม่	 รู้ว่าสิ่งใดควรทำา	 ไม่ควรทำา	 แนวทางในการ
แก้ปัญหา	และศูนย์ส่งเสริมต่างๆ	ที่คอยให้คำาแนะนำา	แต่สิ่งที่
สำาคัญและขาดไม่ได้คือการสอนให้นักศึกษารู ้รักสามัคคี
อยู่ร่วมกันอย่างมีนํ้าใจ		รุ่นพี่คอยดูแลรุ่นน้องแนะนำาสิ่งต่างๆ
ท่ีนักศึกษาหรือน้องควรจะรู้	หรือจะพูดง่ายๆ	ว่าการปฐมนิเทศ
นั้นได้ให้ความรู้ในการอยู่รอดในมหาวิทยาลัยให้ครบ	4	ปี	
และอยู่ได้อย่างมีความสุข	แล้วเรียนจบออกไปอย่างมีคุณภาพ

นางสาวพรปวีณ์  เรืองนรา   
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	
คณะวิทยาการจัดการ

	 จากการที่ผมได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	

ผมรู้สึกดีใจที่ได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วเขียว-เหลือง	และการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่	 ทำาให้ผมได้รับความรู้ในสิ่งที่ต้องนำาไปใช้ในการ

ดำารงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น	 ทั้งในด้านการเรียน	 รวม

ไป	ถึงการเรียนอย่างไรให้ได้รับปริญญา	ทักษะชีวิตพิชิตความ

สำาเร็จ	ระบบรักษาความปลอดภัย	และกิจกรรมฐาน	ทอดน่อง

ท่องแดนอาเซียน	การลงทะเบียน	การสำาเร็จการศึกษา	ระเบียบ

การเงินท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา	ประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนา

การเรียนและการสืบค้นสารสนเทศต่างๆ	 และศิลปวัฒนธรรม

เมืองเพชร	สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ใน

จังหวัดเพชรบุรี		

	 นอกจากน้ียังเข้าสอบความรู้พื้นฐานวัดแววความ

เป็นครู	รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้อง	การทำากิจกรรมระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ	และการแนะนำาผู้บริหาร	คณาจารย์		คณะ

/สาขา/หน่วยงานต่างๆ	 ถ้านักศึกษามีปัญหา	 ก็จะรู้ว่าควรจะ

ไปปรึกษาใคร	 สุดท้ายมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ	 การแสดงต้อนรับ

น้องใหม่	 ซึ่งเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่รุ่นพี่มอบให้แก่รุ่น

น้อง

	 ทักษะต่างๆ	ทั้งหลายที่ได้รับจากการปฐมนิเทศ

เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตจริงของตนเองทั้งในด้าน

การเรียน	การทำางาน	และปัจจัยต่างๆ	ในการดำารงชีวิตของผม			

ยังสอนให้ผมเข้มแข็งขึ้น	 ผมจึงรู้สึกภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

ที ่สร้างคนดีสร้างศักยภาพศักดิ ์ศรีไม่ด้อยกว่าคนอื ่นและ

มหาวิทยาลัยอื่นๆ	ที่จะออกไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติสมคำาที่ว่า	“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

นายปัจจุบัน (บีน)   ทวีรัตน์  

สาขาวิชาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์

	 หลังจากการปฐมนิเทศผ่านไป	ทำาให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่	ทั้งสาขาวิชาเดียวกันและต่างสาขาวิชา	จากทำากิจกรรมต่างๆ	ร่วม

กับเพื่อนๆ	ยิ่งทำาให้ผมรู้สึกสนิทสนมกับพวกเขามากขึ้น		ได้รู้จักคณาจารย์		และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้		ทราบถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ภายในมหาวิทยาลัย	 นั่นคือหลวงพ่อเกตุน้อยและพระบรมมหามุนีที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยให้ความเคารพนับถือ	 ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยและรับทราบกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องปฎิบัติ	ได้เปลี่ยนรูปแบบในการดำาเนินชีวิตใหม่ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	

							 สุดท้าย	จากการที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศหอพัก	และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ทำาให้ผมได้รับความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

นายธีรวัจน์ (ทอม)  ภักษา 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร		
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	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพและปลอดภัย	 พ.ศ.2555	 สำานักเกษตรอำาเภอเมืองเพชรบุรี	 และอำาเภอบ้านแหลม	

จังหวัดเพชรบุรี		จึงได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มชมพู่เพชรสายรุ้ง	เรื่อง		1)	การเพิ่มผลผลิตชมพู่ให้ได้คุณภาพ			และ	

2)	โรคและแมลงศัตรูพืช	และการป้องกันกำาจัด		ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง	จำานวน	3	กลุ่มๆ	ละ	20	คน		ได้แก่	กลุ่มผู้ปลูกชมพู่เพชร

สายรุ้ง		ตำาบลหนองโสน			กลุ่มผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง		ตำาบลบ้านกุ่ม	อำาเภอเมืองเพชรบุรี	และกลุ่มบ้านปากคลองท่าแร้ง	(บ้านหมอชอน)		อำาเภอ

บ้านแหลม	โดยได้ขอความร่วมมือมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ในการนี้	 ดร.ศิริวรรณ	 แดงฉำ่า	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เป็น

วิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว	โดยได้มีการบูรณาการประสบการณ์จากการสอน	ผลงานวิจัยจากโครงการพัฒนาระบบการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง

ครบวงจร	(งบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี	ประจำาปี	2553)	และการจัดโครงการบริการทางวิชาการในปี	พ.ศ.	2552	-	2554		เรื่องการใช้สารชีวินทรีย์

ที่เหมาะสมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในท้องถิ่น	 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 และการใช้สารชีวภาพและสารสกัด

จากพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	มีรายละเอียด	ดังนี้	

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2555	 ณ		กลุ่มผู้ปลูกชมพู่บ้านหมอชอน

	 วันที่	12	มิถุนายน	2555		 ณ		อบต.	หนองโสน

	 วันที่	19	มิถุนายน	2555	 ณ		อบต.	หนองโสน

	 วันที่	20	มิถุนายน	2555		 ณ		อบต.	บ้านกุ่ม	

	 วันที่	27	มิถุนายน	2555		 ณ		อบต.	บ้านกุ่ม

	 วันที่	29	มิถุนายน	2555	 ณ		กลุ่มผู้ปลูกชมพู่บ้านหมอชอน

	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดอบรม	จึงได้มีการอบรมภาคปฏิบัติด้วย	ใน

เรื่องเทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด		สำาหรับการป้องกันกำาจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช	

และการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย	และเมตตาไรเซียม	สำาหรับการป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืช	โดย

ภาคปฏิบัติเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าอบรมและความจำาเป็นในพื้นที่	ซึ่งมีผู้เข้าอบรมมี

ความสนใจที่จะนำาไปต่อยอดสำาหรับใช้ในพื้นที่การเกษตร	เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีที่จะเป็น

อันตรายต่อผู้ใช้	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม		

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการสอน	การ

วิจัย	และการบริการทางวิชาการจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มชมพู่เพชรสายรุ้ง
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	 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

จากป่านศรนารายณ์		เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2555	เวลา	09.00	น.	ณ	ศูนย์สาธิตสหกรณ์

หุบกะพง	อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการ	ในกลุ่ม

ผู ้ผลิต	ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์	ในเครือค่ายของสหกรณ์หุบกะพง	และผู้ที ่สนใจ

จำานวน		50		คน

	 ซ่ึงการจัดอบรมในคร้ังน้ีเป็นการจัดอบรมต่อยอดรูปแบบท่ีมีจากโครงการเดิม	เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจใหม่ในการผลิต	สร้างคุณค่าให้กับป่านศรนารายณ์ด้วย	หลักการทางศิลปะ	และ

การออกแบบ	และในเชิงการตลาด	ผู้ที่เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยน	กล้าคิดที่จะลองทำา

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ	ท่ีมีความหลากหลายข้ึน	เพ่ือเพ่ิมฐานการตลาดออกสู่วงกว้างมากกว่า

ที่มีอยู่

	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2555	สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบได้ร่วมจัดทำากิจกรรม

ในโครงการ	เพชรบุรีดีจัง	โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ	(สสส.)	และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	โดยมีการจัดกิจกรรมศิลปะกลางแจ้ง

ณ	วัดอุทัยธาราม	โดยในกิจกรรมแบ่งเป็น	5	กิจกรรม	ได้แก่	

	 1.	เติมเต็มเพื่อนของฉัน		

	 2.	ปั้นดินให้เป็นดาว	

	 3.	ป๊อบอัพในฝัน	

	 4.	หน้ากากฮีโร่ในดวงใจ	

	 5.	ตาดูมือวาด

	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	ในจังหวัดเพชรบุรี	จำานวน

200	คน	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำานึกให้เยาวชน	รู้	รักษ์	และหวงแหนโบราณสถานที่สำาคัญ

ในจังหวัดเพชรบุรี	อีกท้ัง	ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์	จากงานศิลปะอีกด้วย

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	มิถุนายน	2555		สาขาวิชาศิลปศึกษา		และสาขาวิชาศิลปะและ

การออกแบบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดกิจกรรม

ไหว้ครู			ครอบครูช่างศิลปะ			ณ			ห้องเพชรชมพู			อาคารศิลปะ			เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี		

วัฒนธรรมของความเป็นช่างศิลปะ		และเป็นการอนุรักษ์รูปแบบพิธีการ		ตามประเพณีปฏิบัติ

อย่างครบถ้วน		ตลอดจน	ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ			โดยมีการ

จัดพิธีไหว้ครู			ครอบครูช่าง		และทำาบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า	มีคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี

ของสาขาวิชาฯ		เข้าร่วมกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์

เพชรบุรีดีจัง		ตอนศิลปะกลางแจ้ง

โครงการไหว้ครู	ครอบครูช่างศิลปะ



7

	 ผู้แทนคณะกรรมการอาเซียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำาโดย	อาจารย์	ดร.ชนสิทธ์ิ
สิทธิ์สูงเนิน		อาจารย์กรกรต	เจริญผล		อาจารย์จิธิวดี	วิไลลอย		อาจารย์กนกวรรณ	กุศลวัตร			
อาจารย์พิศาล	 ปานแก้ว	 และ	 น.ส.สุลาวัลย์	 ฉิมทัต	 เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์
ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ	 รุ่น	 71	 ของสำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ			
สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 ณ	 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	 วิทยาเขตรังสิต	 จังหวัด
ปทุมธานี	 ระหว่าง	 18	 -	 22	 มิถุนายน	 2555	 ในหลักสูตรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก	4		สถาบัน		คือ		ชาติ		ศาสนา		พระมหากษัตริย์	และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		มีการใช้	๔	ป		แบบกิจกรรมต่างๆ		
เช่น	บรรยาย	อภิปราย	สัมมนา	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศึกษาดูงาน

อบรมปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ	รุ่น	71

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการคุรุทายาทครูตำารวจตระเวนชายแดน

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทำาเบียนจัดทำาโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางวิชาการ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเพิ่มเติม		ดังนี้

	 1.	ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(ประเภททุนเรียนดี)

	 2.	 ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (ประเภทความประพฤติดี	 จริยธรรมดี	 และมีจิตสำานึกต่อ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

	 3.	ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(ประเภทจิตอาสา)

	 สมัครได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตั้งแต่บัดนี้	จนถึงวันที่		10	สิงหาคม		2555

	 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		โทร.	0-3249-3279,		เวปไซต์		http://acad.pbru.ac.th/

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ	กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน	จัดพิธีปฐม

นิเทศนักศึกษาโครงการคุรุทายาทครูตำารวจตระเวนชายแดน	รุ่นที่	8	โดย	พล.ต.ต.ดร	ปิ่นเฉลียว		

รองผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	เป็นประธานในพิธีเปิด	และ	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและให้โอวาท	พร้อมด้วย	ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ

อาจารย์	ดร.ชนสิทธิ์	 สิทธิ์สูงเนิน	นางจีรนุช	ปิ่มเปี่ยม	และ	พ.ต.ท.	ภคิน	ภัทรฐิติดิลก	สารวัตร

กองกำากับการ	1	กองบังคับการฝึกพิเศษ	เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2555	ณ		

ค่ายพระรามหก		จังหวัดเพชรบุรี

	 จากความต้องการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งม่ันพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ	 การเรียนการสอน	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น	 ระดับ
ชาติและนานาชาติ	 ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้และผลิตปัญญาให้แก่เยาวชนของประเทศชาติสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 จึงจัด
โครงการนี้ขึ้น	ในวันที่		27	มิถุนายน	2555		เวลา	11.00	–	16.30	น.	เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เพชรบุรี	 และในวันที่	 4	 กรกฏาคม	 2555	 ตั้งแต่เวลา	 13.00	 –	 16.00	น.	 เป็นการนำาเสนอและสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ณ	ห้องประชุม	612		สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ในการนี้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะรวบรวมและนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	และมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	
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	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ร่วมกับ		กองพัฒนานักศึกษา		จัดปฐมนิเทศ

และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทุนเทิดพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้

ปกครองผู้เข้าประชุม	เม่ือวันท่ี	24	มิถุนายน	2555	เวลา		09.00		–	12.00	น.	ณ	ห้องประชุม

วิทยาภิรมย์	3	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	อาจารย์	ดร.อัจรีย์	ภุมวรรณ	ผู้อำานวย
การโรงเรียนฯ	จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำาปีการศึกษา	2555	เมื่อวันอาทิตย์ที่	24
มิถุนายน	 2555	 เวลา	 09.00-12.00	 ณ	 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	 1	 อาคารวิทยาภิรมย์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากและ
ระดับดี	และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลผู้ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	 เย็นเปรม	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตร	มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต	คงแก้ว	รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ	เทียมเดช	ผู้อำานวย
การสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เกียรติร่วมงาน		และกล่าวต้อนรับ

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุน

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		

ประชุมผู้ปกครอง

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง		ประจำาปีการศึกษา		2554		เมื่อวันที่	24-25,28-29	พ.ค.55	และวันที่		8	มิ.ย.55		โดยคณะกรรมการประเมินภายในสถาน
ศึกษาจาก	สกอ.	ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ	พบว่า		คณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ	มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา		การบริหารจัดการ		การเรียนการสอน		การวิจัย		การบริการวิชาการ		และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม		โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต		กลิ่นงาม		ผศ.ดร.เสนาะ		กลิ่นงาม		ผศ.สุมาลี		งามสมบัติ		ผู้บริหาร		คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและเตรียมรับการประเมินฯ

	 ผลงานวิจัย	 “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี”	 โดย	 อาจารย์ณัชชานุช	 พิชิตธนารัตน์		

ได้รับเลือกจากสถาบันพระปกเกล้าให้นำาเสนอในงาน	“สัมมนาการเมืองการปกครองไทย

2555 : 80 ปี ประชาธิปไตยไทย”	 	hai	politics	 forum	2010		ของสถาบันพระปกเกล้า		

เมื่อวันที่		27	มิถุนายน	2555	ณ	โรงแรม	ทีเค	พาเลซ	กรุงเทพฯ

นำาเสนอผลงานวิจัย
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ฉลองเทียนพรรษา		ประจำาปีการศึกษา		2555

	 จากการประชุมคณะกรรมการ	สำานักงาน	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		ครั้งที่	3/2555		เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2555		เวลา		13.30	น.		ณ		
ห้องประชุมสำานักงาน	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		มีสาระสำาคัญที่สมาชิกควรทราบ		ดังนี้
	 1.	จำานวนสมาชิก	ช.พ.ค.	และ	ช.พ.ส.		ณ	วันที่	31	พฤษภาคม		2555		มีจำานวน	ช.พ.ค.	963,542	ราย	และ	ช.พ.ส.	393,609	ราย
	 2.	การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	จากหน่วยงานต่างๆ	ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว	เหลือเพียงผู้ทรงคุณวุฒิ
	 3.	ผลการคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา		ประจำาปี	2555		ได้แก่		นางสาว
อุบลวรรณ		ดวงมาตพล		โรงเรียนเทศบาล	1		วัดแก่นเหล็ก
	 4.	ผลการคัดเลือกครูฯ	ผู้ทำาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา		เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ		ประจำาปี	2555		โดยจะไปรับเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ		ในวันคล้ายวันสถาปนา		สก.สค.	วันที่	9	กันยายน	2555	ดังนี้
	 	 4.1	สังกัด	สพป.	พบ.	เขต	2
	 	 	 นายพชร		เพิ่มพงษ์พิพัฒน์			 โรงเรียนบ้านท่ายาง
	 	 	 นางสุมาลี		พินวิวัฒน์			 โรงเรียนบ้านพุหวาย
	 	 4.2	สังกัด	สพป.		พบ.		เขต	1
	 	 	 นายสมบูรณ์		มังสา			 โรงเรียนวัดยาง
	 	 	 นายกรกฤศ		แหลมสุข			 โรงเรียนบ้านยางน้ำากลัดใต้
	 	 4.3	สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
	 	 	 นายประมุข		ติฐิโต			 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
	 	 4.4	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
	 	 	 นางสมบัติ		พวงทอง			 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
	 	 	 นายชัย			ปักษา			 	 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
	 	 4.5	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขตพื้นที่การศึกษา		เขต	10
	 	 	 นางกัญทิมา		เชื่อมชิต			 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
	 	 4.6	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 	 	 รศ.วัชรี			กาญจน์กีรติ			 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2555	องค์การบริหารนักศึกษา	ร่วมกับ	สโมสรนักศึกษาคณะ	
7	คณะ	จัดงานฉลองเทียนพรรษา	ประจำาปีการศึกษา	2555	เวลา	18.00	น.	ณ	ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์	1	โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	เป็นประธานในพิธี		
กล่าวรายงายโดย	 นายหยาดเพชร	 พลอยดีเลิศ	 นายกองค์การบริหารนักศึกษา	 ซึ่งกิจกรรม
ภายในงานมีการประกวดตกแต่งต้นเทียน	 และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	 การแสดง
ของสาขาวิชานาฏยการแสดง	และนักศึกษาหอพัก	ปีนี้กิจกรรมได้สร้างความตื่นตา	ตื่นใจ	ให้
แก่ผู้เข้าร่วมงานกันทุกคน	ซึ่งผลการประกวดต้นเทียนและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมี
ดังนี้

สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี

 รางวัลประกวดต้นเทียน
	 	 รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่		สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	 	 รองชนะเลิศ		อันดับ	1			ได้แก่			สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 	 รองชนะเลิศ		อันดับ		2		ได้แก่			คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รางวัลประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
	 	 รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่			นางสาวอมรรัตน์		ศูนย์จันทร์		สาขาวิชานิเทศศาสตร์
	 	 รองชนะเลิศ		อันดับ	1		ได้แก่		นางสาวศิริวรรณ		นามเขียว		สาขาวิชานาฏยการแสดง
	 	 รองชนะเลิศ		อันดับ	2		ได้แก่		นายอดิศร		มงคล			สาขาวิชาภาษาไทย
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	 เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2555	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	นำาโดย	ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ		อาจารย์อัตภาพ	มณีเติม

น.ส.กนกเรขา	เผือกประคอง	น.ส.ละออง	เขื่อนขันสถิตย์	และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของ	 คณะ/สำานัก/สถาบัน	 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	 	 “การปรับปรุงและ

การเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 

ประจําปีการศึกษา 2555”	ณ	 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	 เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการ

จัดทำาข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรองรับการ

 อ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน สรุป

 ผู้เขียนได้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ	เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำานักงาน

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 โดยได้พัฒนารูปแบบมาจากโครงการจัดปฐมนิเทศผู้ที่จะเดินทางไปต่าง

ประเทศ	ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.2528		จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา	27	ปี	จำานวน	70	รุ่น	มีผู้ผ่านการปฐมนิเทศไปแล้วจำานวน	14,807	คน

	 จากการสอบถามและประเมินผล		ผู้ที่ผ่านการปฐมนิเทศทราบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับปรุงรูปแบบของการจัดปฐมนิเทศ		โดย

พัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ทั้งผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ควบคู่กันไป	วัตถุประสงค์ของโครงการนี้	ต้องการ

ให้ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ	 และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ทำาหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมือง	 โดยการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ของประเทศไทย	 	หลักสูตรปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ	จัด	5	วัน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่ม

ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ	 กลุ่มผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์	 นักเรียน	 นักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากรในสถานศึกษาและ

ประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศประมาณ	250	คน	ทั้งนี้หลักสูตร	และรูปแบบของการปฐมนิเทศแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	

 ส่วนที่ 1		การบรรยายทางวิชาการ		ประกอบด้วย	12	หัวข้อวิชา	ได้แก่	1.	ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย			2.	การพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคมและสิ่งแวดล้อม			3.	การต่างประเทศ			4.	ประเทศไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน		5.	สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย			6.	เอกลักษณ์

ของชาติ			7.	มรดกของชาติ			8.	มารยาทไทยในสังคมต่างประเทศ			9.	ความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาในประเทศไทยและการทำาสมาธิ			10.	การ

ท่องเที่ยว		11.	ศิลปะงานของงานวิเทศสัมพันธ์	และ	12.	บทบาทของคนไทยกับงานด้านวิเทศ

 ส่วนที่ 2		การบรรยายเชิงอภิปราย	ประกอบด้วย	2	หัวข้อวิชาได้แก่		1.	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน		และ	2.	ปัญหาที่ชาวต่าง

ประเทศสนใจ

 สําหรับส่วนที่ 3		เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่

	 ผลจากการจัดปฐมนิเทศครั้งนี้	 	 คาดว่าจะนำาไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคง	 และการรักษาธำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ	 	 โดยให้ผู้ที่จะ

เดินทางไปต่างประเทศและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักทั้ง	 4	 สถาบันเกิดความภาคภูมิใจ		

หวงแทนในศักด์ิศรีของความเป็นไทยและเกิดจิตสำานึกร่วมกันในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	ท่ีนำามาปรับใช้ให้สอดคล้องผสมผสาน

กับเอกลักษณ์ไทย	และความนิยมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	(CHE	QA	Online)

ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

ประเมินคุณภาพภายนอกจาก	สมศ.			ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุม	พบว่า	ข้อมูลพื้นฐาน	(Common	data	set)	ของมหาวิทยาลัย	อาทิ	จำานวน

หลักสูตร	จำานวนนักศึกษา	การประเมินหลักสูตร	 	การประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง	ๆ	ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำาเป็นรายงานประจำา

ปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์	และต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน		2555		นี้	 	ซึ่งงาน

มาตรฐานและประกันฯ	และผู้ดูแลระบบจะเปิดระบบการใช้งานระบบฐานข้อมูล	 (CHE	QA	Online)	ประจำาปีการศึกษา	2554		 ให้เสร็จสิ้น

ภายในเดือนมิถุนายน	2555	นี้		ขอให้คณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ	ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานก่อนการกรอก

ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์		เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและของคณะท่าน



11

  

  

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

	 บริษัท		ผลงานไม้กระป๋องสยาม	(1988)	จำากัด

ตั้งอยู่ที่	362		หมู่	2		ตำาบลวังก์พง		อำาเภอปราณบุรี		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกอบกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	 (ผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋องและว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง)	 มีความประสงค์ระรับ

สมัครเจ้าหน้าที่ในตำาแหน่งต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี		เพศหญิง		อายุ	35	ปี	ขึ้นไป		วุฒิปริญญาตรี	(สาขาบัญชี)		มีประสบการณ์		อย่างน้อย	5	ปี		

จำานวน	1	อัตรา

	 2.	หัวหน้าส่วนผลิต		เพศหญิง		อายุ	30	ปีขึ้นไป		วุฒิปริญญาตรี	(สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร)		มีประสบการณ์		อย่างน้อย	1	

ปี		จำานวน	1	อัตรา

	 3.	หัวหน้าส่วนบัญชีคลังสินค้า	 	 เพศหญิง	 	อายุ	30	ปีขึ้นไป		วุฒิปริญญาตรี	 (สาขาบัญชี)	มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า		

อย่างน้อย	1	ปี		จำานวน	1	อัตรา

	 4.	หัวหน้าแผนกบอยเล่อร์		เพศชาย		อายุ	25	ปีขึ้นไป		วุฒิ	ปวส.	(สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม)	จำานวน	1	อัตรา

	 5.	หัวหน้าแผนกซ่อมบำารุงผลิตว่าน		เพศชาย		อายุ	25	ปีขึ้นไป		วุฒิ	ปวช.ขึ้นไป	(สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม)		จำานวน	1	อัตรา

	 6.	เจ้าหน้าที่บัญชี		เพศหญิง		อายุ	23	ปีขึ้นไป		วุฒิ	ปวช.ขึ้นไป	(สาขาบัญชี)		จำานวน	1	อัตรา

	 7.	เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้าสโตร์		เพศหญิง		อายุ	18	ปีขึ้นไป		วุฒิ	ม.3	ขึ้นไป		จำานวน	1	อัตรา

 สวัสดิการ	มี	ดังนี้		1.	หอพัก		2.	สายรถ	รับ	–	ส่ง

	 ผู้สนใจติดต่อได้ที่		ฝ่ายบุคคลและธุรการ		ผลงานไม้กระป๋องสยาม	(1988)	จำากัด

	 หมายเลขโทรศัพท์		0	-	3262	-	2404		-	5

บจก.แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น		ต้องการรับสมัครบุคคลในตำาแหน่งต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	พนักงานบัญชี		จำานวน	2	อัตรา
	 2.	Sale	engineer		จำานวน	2	อัตรา
	 3.	วิศวกรเทคนิค	(Engineer)		จำานวน	1	อัตรา
	 4.	ประสานงานฝ่ายขาย		จำานวน	2	อัตรา
	 5.	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย	(Sale)		จำานวน	5	อัตรา
	 6.	เจ้าหน้าที่การตลาด		จำานวน	1	อัตรา
	 7.	เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ		จำานวน	1	อัตรา
	 8.	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล		จำานวน	2	อัตรา
สวัสดิการ	:	ประกันสังคม		ตรวจสุขภาพประจำาปี		ประกันอุบัติเหตุ	(AIA)		ชุดฟอร์ม		กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ		เบี้ยขยัน		ค่าล่วงเวลา		ปรับ
เงินเดือนประจำาปี		การท่องเที่ยวประจำาปี		งานเลี้ยงประจำาปี		และโบนัส
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ASEAN		KNOWLEDGE
	 สวัสดีพลเมืองอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคนค่ะ	ฉบับนี้เรามีมหาวิทยาลัยชื่อดังของอาเซียนในประเทศเวียดนามมาแนะนำา	2	
มหาวิทยาลัยค่ะ	คือ	Hanoi	National	University	of	Educationและ	University	of	Languages	and	International	Studies	ซึ่งคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของเราได้เดินทางไปทำาบันทึกความร่วมมือ(Mou)กับมหาวิทยาลัยทั้งสองเรียบร้อยแล้วในวันที่	26-28	เมษายน	ที่ผ่านมา	เรา
มาดูกันค่ะว่ามหาวิทยาลัยของเรามีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้อย่างไร
	 Hanoi	National	University	of	Education	เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี	1951	จัดตั้งขึ้นเป็นลำาดับที่	4	ของประเทศเวียดนาม	และใน
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม	ติดลำาดับที่	14	ของประเทศด้านการศึกษา	โดยมีพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ
การให้ความรู้ด้านการศึกษาหรือการผลิตครู	และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	มีบุคลากร	1,500	คน	ในปัจจุบันมีนักศึกษาจำานวน	45,000	คน	มีโครงการ
แลกเปลี่ยนการศึกษาระดับบัณฑิตและระดับปริญญาตรี	 และเซ็นสัญญา	 MOU	 กับ	 110	 มหาวิทยาลัยทั่วโลก	 และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับ
โครงสร้างมหาวิทยาลัยให้มีเครือข่ายนานาชาติ
	 โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ		Hanoi	National	University	of	Education	ได้แก่	1)	ด้านหลักสูตร	โดยเน้นหลักสูตรด้านการศึกษา	การ
ผลิตบุคลากรครู	2)	ด้านการวางระบบเครือข่ายสถานศึกษา
	 สามารถให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยได้	 ซึ่ง	 Hanoi	 National	 University	 of	 Education	 มีเครือข่าย
พันธมิตรจากสถานศึกษา	110	สถานศึกษาทั่วโลก	โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถสร้างเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ค่ะ
	 เรามาดูแผนการดำาเนินงานในปีการศึกษา	2555-2556	กันค่ะ

	 University	of	Languages	and	International	Studies	(ULIS)	เริ่มดำาเนินการเมื่อปี	ค.ศ.	1955	ในนามของ	School	of	Foreign	Languag-

es	และภายหลังจากการดำาเนินการมากว่า	50	ปีจนถึงปัจจุบัน	ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศเวียดนามว่าเป็นสถานศึกษาทางภาษาชั้นนำาซึ่งมีความโดดเด่น

ในด้านการสอนภาษาและการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

1

2

3

4

5

ตารางแผนการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 – 2556 ร่วมกับ Hanoi National University of Education
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	 โอกาสในการสร้างความร่วมมือ	1)	ด้านหลักสูตร	เน้นด้านภาษาต่างประเทศ	เช่น	ภาษาอังกฤษ	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาจีน	ภาษาเวียดนาม	ฯลฯ	

โดยมหาวิทยาลัยนี้มีวิชาภาษาไทยเป็นหนึ่งในรายวิชาเลือก	 ซึ่งเราอาจแลกเปลี่ยนอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยได้ค่ะ	 2)	 การวางระบบเครือข่ายสถาน

ศึกษา	 สามารถให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยได้	 โดยทางมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายพันธมิตรจากสถานศึกษาทั่วโลก	 เช่น	

ฝรั่งเศส	สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้				รัสเซีย	เยอรมนี	และไทย	

	 สำาหรับแผนการดำาเนินงานในปีการศึกษา	2555-2556	มีดังต่อไปนี้ค่ะ

	 โอ้โฮ!	 มหาวิทยาลัยของเวียดนามทั้งสองแห่งนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ	 ที่สำาคัญ	 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีโอกาส

ร่วมทำากิจกรรมดีๆกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ	ขอขอบคุณอาจารย์วัชระ	เย็นเปรม	ที่ส่งข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้เรานะคะ	พบกับข้อมูลที่

น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

ตารางแผนการดําเนินงานในปีการศึกษา 2555 ร่วมกับ University of Languages and  International Studies (ULIS)

Hanoi National 
University of 
Education

University of
Languages and
International Studies 

1

2

3

4

5

6

7
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 เคยบ้างไหม		...........บางครั้งการที่ได้อ่านข้อความของใครบางคนที่เขียนข้อความดี	ๆ	บทความดี	ๆ	ทำาให้เราได้รู้และเปิดตัวเอง

ให้กว้างในการรับรู้และสะท้อนสภาพความเป็นจริงของคนได้		ต้องยอมรับความจริงให้ได้	ว่าชีวิตนี้มีทั้งขึ้น	แล้วต้องมีลง	เหมือนปู่เย็น

แห่งลุ่มนำ้าเพชรบุรี	ที่บอกว่า	คนเราต้องเดินทางขึ้นลงขึ้นลง	เหมือนเดินขึ้นสะพานสูงและลงมา	ไม่มีใครที่จะสามารถวางตัวเองให้อยู่ที่สูง

ได้ตลอดเวลา		ชีวิตของคนเรามีทั้งมองโลกในแง่บวก	บางคนก็มีทัศนคติมองคนในแง่ลบตลอด	มองว่าตัวเองดีกว่า	เก่งกว่าคนอื่น	หากทุก

คนมองคนในลักษณะนี้แล้ว	จะทำาให้ตัวเราเองทำางานแบบมีความทุกข์	ต้องกดดันตัวเองในการทำางาน	เหรียญมีสองด้าน	คนเราก็มีทั้งทั้งดี

และไม่ดี	หากเรารู้จักเลือกเอาแต่ในแง่ดีของคนอื่นมาใช้ก็จะทำาให้การทำางานของเรา	หรือการใช้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

	 คุณลุง	QA	ขอวกมาพูดคุยเกี่ยวกับองค์กร	หากว่าในองค์กร	หรือหน่วยงานนั้นเข้าใจว่า	การทำางานเชิงระบบ	มีการตรวจสอบ

และติดตาม	ประเมินผล	และมีการพัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง	มีการบูรณาการการทำางานให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา	มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี	ก็จะทำาให้หน่วยงานนั้นพัฒนา	และได้เปรียบหน่วยงานอื่น	ๆ		การจะเปลี่ยนวิถีการทำางานของคน	ย่อม

จะถูกต่อต้านและไม่ยอมรับเป็นธรรมดา	 เนื่องจากเขามองว่าการทำางานที่เป็นปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว	 ทำางานได้อยู่แล้ว	 จะเปลี่ยนไปทำาไม	

เป็นการเพิ่มภาระการทำางานให้เขาที่จะต้องมาปรับตัวให้เข้ากับการทำางานในรูปแบบใหม่	 ซึ่งหากทุกคนคิดเช่นนี้แล้ว	 เราก็จะไม่ก้าวหน้า

และพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานใหม่ๆ	ที่มีการปรับวิธีการทำางานไปแล้ว	

	 แต่เราจะทำาอย่างไรให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาไปเป็น	“วัฒนธรรมคุณภาพ” (quality culture)	 ในการทำางาน

ของหน่วยงานน้ันเป็นเร่ืองท่ียากและท้าทายสำาหรับผู้บริหารอย่างย่ิงในการท่ีจะขับเคล่ือนและเอาจริงเอาจัง	เรามาดูว่า	วัฒนธรรมคุณภาพ

ทํางานกันอย่างไร

	 ปัจจุบันวัฒนธรรมการทำางานของคนไทยโดยภาพรวมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นอุปสรรคต่อ	 การพัฒนาเปลี่ยนแปลง	 เช่น		

การทำางานไม่ค่อยวางแผน	 วางระบบ	 ทำางานไปเรื่อยๆ	 ไม่ค่อยมีความตื่นตัว	 หรือกระตือรือร้นต่อการทำางาน	 ไม่ค่อยรับรู้สนใจข่าวสาร

ต่างๆ	ที่ส่งผลต่อตนเอง	 เคยปฏิบัติอย่างไรในอดีตก็มักจะปฏิบัติแบบเดิมต่อไป	 ...	ยังคงชอบทํางานแบบสไตล์เบิร์ด..เบิร์ด คือ สบายๆ 

ไม่มีการตรวจสอบ ปล่อยปะละเลย อยากทําอะไรใคร่ทําอะไรก็มักจะใช้ อิสระ หรือที่เรียกว่า “ความเป็นไท”		เป็นข้ออ้าง	เป็นระบบ

การทำางานที่ขาดการประเมินและติดตาม	หรือตรวจสอบกันอย่างจริงจัง	อย่างเช่น	งบประมาณของประเทศมากมายที่ต้องสูญเสียไป	การ

ทำางานของหน่วยงานต่างๆ	 โดยขาดการประเมินและติดตามอย่างจริงจัง..	 ต่อไปนี้วัฒนธรรมการทำางานน่าจะต้องคำานึงถึงคุณภาพของ

งานที่จะเกิดขึ้นจากผล	งานด้วยน่าจะเป็นรูปแบบ	หรือ	แบบแผนการทำางานที่เรียกว่า	“วัฒนธรรมคุณภาพ”  

	 คำาว่า	“วัฒนธรรมคุณภาพ”	 ในที่นี้	 หมายถึง	ความเชื่อ	ความคิด	หรือการกำาหนดวิธีการทำางานโดยยึดถือ	คุณภาพของงาน 

เป็นที่ตั้งเสมอ	ระบบการทำางานที่มีคุณภาพมีรูปแบบตามวงจรของ		Deming	Cycle	คือ	Plan	-	Do	-	Check	-	Act	(PDCA)	ที่พวกเราทุก

คนทราบดี

ประกันคุณภาพ		สู่		
วัฒนธรรมคุณภาพ

	 ......วงจรเดมมิ่งหรือ	 PDCA	 Cycle	 ภายใต้การทำางานเป็นทีม

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน		4	ขั้นตอนหลักของ		P	–	D	–	C	–A		ดัง

ต่อไปนี้

	 P	–	(Plan)	คือ	การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค์	เป้าหมาย…แผน

งาน/กระบวนการ/วิธีการ…ระยะเวลา…บุคคลากรทรัพยากร	/	อุปกรณ์	 /	

เครื่องมือ	และงบประมาณ	หรือ5W	/	1H	(what,	where,	who,	when,	

why	&	how	คือ	ทำาอะไร	ทำาไมจึงทำา	ทำาอย่างไร	ทำาโดยใคร	ทำาเมื่อไร	ทำา

ด้วยงบเท่าไร)	
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กำาหนดตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 D	-	(Do)	คือ	การปฏิบัติงาน	มีความเข้าใจ	และทำาตามแผนงานที่วางไว้	ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

	 C	 -	 (Check)	 คือ	 การตรวจสอบมีการติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน	 และเปรียบ

เทียบกับแผนงานที่วางไว้

	 A	 -	 (Act)	 คือ	 การดำาเนินการนำาผลของการปฏิบัติงาน	 พร้อมข้อมูลทางสถิติ	 มาประเมิน	 และจัดทำาแผนงานและคู่มือในการ

ทำางาน	 กรณีที่ต้องมีการปรับปรุงแก้	 ไขก็ต้องกลับมาดูแผนและวิธีการทำางานเดิม	 ก่อน	 แล้วจึงหาวิธีการปรับปรุงแผนงานใหม่	 จนเป็นไป

ตามแผนจึงจะจัดทำาเป็นมาตรฐานต่อไป

	 การทำางานตามวงจรที่กล่าวถึง		PDCA		นั้นจะเป็นวัฒนธรรมการทำางานได้	จะเป็นวัฒนธรรมในสถาบันได้	ทุกคนต้องยอมรับและ

มีความเชื่อร่วมกันนะครับว่า	ระบบหรือการปฏิบัติเช่นนี้เป็นวิธีการทำางานที่มีคุณภาพเป็นวิถีการทำางาน	ของพวกเรา		และทุกคน		ทุกส่วน

งาน	 	ทั้งระดับสถาบัน	ระดับคณะหรือสำานัก	ระดับสาขาวิชา	หรือระดับผู้สอน	ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องนำาไปปฏิบัติ	และปฏิบัติกันอย่างจริงจัง	

และปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง	ในที่สุดแล้ว	PDCA ก็จะเป็นวัฒนธรรมในการทํางานของพวกเรา	รูปแบบและระบบการทำางานของพวกเรา

ก็เรียกได้ว่าเป็น	วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ...

ที่มา		http://boonlertqa.blogspot.com/#!/2012/03/quality-culture.html

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		กำาหนดตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		ประจำาปีการศึกษา	2554		ระดับ

มหาวิทยาลัย	เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	ทั้ง	4	ภารกิจ	ได้แก่	การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม	การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด	50	ตัวบ่งชี้	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	ก.พ.ร.	และตัว

บ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ	จากภายนอก		ดังนี้

	 1.	รองศาสตราจารย์เทื้อน		ทองแก้ว	 ประธานกรรมการ	

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน		สุกปลั่ง	 กรรมการ	

	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สถาพร		ถาวรอธิวาสน์	 กรรมการ

	 4.	อาจารย์	ดร.ศรเนตร		อารีโสภณพิเชฐ	 กรรมการ	

	 5.		อาจารย์ศิโรรัตน์		ตระกูลสถิตมั่น	 กรรมการและเลขานุการ

	 จึงขอเรียนเชิญ	ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน	ร่วมให้การต้อนรับ	และรับการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2554	ในระหว่างวันที่	7-9	สิงหาคม	2555	ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ทุนการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ครั้งที่ 1

ทุนศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการสอน 

	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช)	 ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน	 และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	 (Huaqiao	
University,	HQU)	กำาหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	24-26	สิงหาคม	2555	ณ	ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชั่นเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ	ภายใต้งานการนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ	2555	(Thailand	Research	Expo	2012)	การ
สัมมนาฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน	 และนำาผลการวิจัยไปพัฒนา
เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน	 รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยนักวิชาการ	 และผู้เกี่ยวข้องของไทย
และจีน	 กิจกรรมการสัมมนาฯ	 ประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษโดย	 keynote	 speaker	 ที่มีชื่อเสียงของไทยและจีน	 และการนำาเสนอผลงาน
วิชาการของนักวิจัยไทยและจีนภายใต้	4	หัวข้อหลัก	ได้แก่การท่องเที่ยวและความปลอดภัยทางสาธารณะ	(Tourism	and	Public	Safety)	การ
ค้า	 การลงทุนและการเงิน	 (Commercial,	 Investment	 and	 Finance)	 วัฒนธรรมและการศึกษา	 (Culture	 and	 Education)	 และอาหาร	
(Food)	นอกจากนี้	ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเกี่ยวกับภาพเขียนพู่กันจีน	(Chinese	brush	painting)	
ของจิตรกรผู้มีชื่อเสียงของจีน	
	 ในการนี้	วช.	ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน	จำานวนไม่เกิน	2	คน	เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	โดยมีกำาหนด
ปิดรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ	ภายในวันที่	27	กรกฎาคม	2555	ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข	0	2579	2690	
หรือ	0	2561	2445	ต่อ	456	และทางอีเมล์	nrctseminar2012@gmail.com

	 รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง	หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง	 (Master’sDegree	 in	Teaching	English	as	
Second	Language	:	MTESOL)	or	(Post	GraduateDiploma	in	Teaching	English	as	Second	Language)		ในปีการศึกษา	2556		จำานวน	
4	ทุน
										โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้กำาหนดรายชื่อ	มหาวิทยาลัย	5	แห่ง	ดังนี้	VictoriaUniversity	of	Wellington,		University	of	Auckland,	
University		of		Waikato,		Auckland		University		of		Technology	และ	Massey		University			ผู้สมัครต้องเป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษา
ของรัฐบาล	สัญชาติไทย	อายุไม่เกิน	40	ปี	และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนการสมัคร		ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาล
ใดๆ	จากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียในช่วงเวลา	24	เดือน	มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ	 IELTS	ในแบบวิชาการ	(Academic)	ในระดับ	
6.5	ขึ้นไป		ในคะแนนรวม	และมีคะแนนแยกตามแต่ละทักษะไม่ต่ำากว่า	6	(หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นตำ่าตามที่มหาวิทยาลัยที่สมัคร
กำาหนด)	 โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ	 IELTS	 ต้องมีอายุไม่เกิน	 24	 เดือน	 นับจนถึงวันที่สมัคร	 (อาจยื่นภายหลังได้แต่ต้องก่อนการสัมภาษณ์
รอบที่	2	กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการจัดทำาหนังสือตรวจลงตราเข้าประเทศค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน	 ค่าใช้
จ่ายเมื่อแรกถึงเพื่อการปรับตัว	 และค่าเครื่องบินเดินทางไป	 –	 กลับ	 ระยะเวลาการรับทุนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำาหนดตามหลักสูตรของแต่ละ
มหาวิทยาลัย	 ในกรณีที่เป็นผู้สมรสแล้ว	 ผู้รับทุนสามารถพาคู่สมรสติดตามไปอาศัยอยู่ด้วยได้หรืออาจะทำางานในระหว่างอาศัยอยู่ด้วยได้	 (แต่
จำากัดระยะเวลาในช่วงที่รับทุนเท่านั้น)	โดยให้ขอตรวจลงตราเข้าประเทศนิวซีแลนด์ในแบบ	Working	Visa	ผู้สมัครต้องทำาการส่งใบสมัครโดยตรง
ไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย	 	 (สามารถยื่นเอกสารสมัครได้มากกว่าหนึ่งมหาวิทยาลัย)	 หลังจากที่ได้รับหนังสือ
ตอบรับต้องดาว์นโหลดใบสมัครเพื่อขอรับทุน	NEW	ZEALAND	ASEAN	SCHOLARS	AWARDS	กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย	ส่งมายัง
สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		หรือทาง	Fax:	02	281	0953
	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	หมายเลขโทรศัพท์	02	628	
5646	 	ต่อ	117	–	118	หรือที่เว็บไซด์	www.bic.moe.go.th	 	หรือ	E-Mail	 :	bic@moe.go.th	 	หรือสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำา
ประเทศไทย		ติดต่อ	คุณจุฑาทิพ		ศุภสวัสดิ์กุล		หมายเลขโทรศัพท์	02	254	2530	ต่อ	27
E-Mail	:	juthathip.subhaswasdikul@mfat.govt.nz
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ชื่อเรื่อง	:	คู่คิด	คู่มือ	การมีส่วนร่วมของประชาชนสำาหรับนักบริหารท้องถิ่น
ผู้แต่ง	:		อรทัย		ก๊กผล
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	2
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	352.1409593	อ324ค	2554	หนังสือทั่วไปชั้น	3	
	 กระแสของการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงหลักการ	การมีส่วนร่วม

ของประชาชนได้	เพราะถือเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสำาคัญ	และต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารท้องถิ่น	อย่างไรก็ตาม	หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นหาใช่ยา

สารพัดนึกที่จะทำาให้การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำาเร็จได้เสมอ

ไป	หากแต่การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความเป็นศาสตร์และศิลป์ในตัวเอง	มีรายละเอียดปลีกย่อย

ต่างๆ	ที่ควรคำานึงถึงในการนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพงาน	โครงการหรือกิจกรรมที่ผู้บริหาร

ปฏิบัติ	เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำาหนดไว้	หนังสือ	คู่คิด	คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนสำาหรับ

นักบริหารท้องถิ่น	 เล่มนี้เป็นการนำาเสนอหลักการแนวคิดและแนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในการบริหาร

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีการกล่าวถึงความหมายและระดับการมีส่วนร่วม	 คุณค่าของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นักบริหารท้องถิ่นควรรู้	 และการบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วม	 ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม

ชื่อเรื่อง	:	ความรู้เรื่องโรค:	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผู้แต่ง	วันทนีย์	บุญบงการ

สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ยูบุ๊ค
ปีพิมพ์	:	2554

เลขเรียกหนังสือ	:	อ	616.915	ว432ร		หนังสืออ้างอิง	ชั้น4
	 หนังสือ	ความรู้เรื่องโรค:	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องโรค	ในด้านสาเหตุ	

อาการ	การป้องกัน	การรักษาโรคต่างๆ	เพื่อที่จะทำาให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	หรือหาก

เจ็บไข้ก็สามารถทราบหนทางรักษา	ไม่ทำาให้อาการของโรคพัฒนาขึ้นจนยากแก่การรักษา

ชื่อเรื่อง	:	ทิศทางของประเทศไทยต่อการตั้งรับปรับตัวกับสภาวะโลกร้อน
ผู้แต่ง	:	นิลวรรณ	เพชระบูรณิน
พิมพ์ครั้งที่		:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สำานักสื่อสร้างสุข
ปีพิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:		363.73874	น666ท			หนังสือทั่วไป		3
	 หนังสือ	 “ทิศทางของประเทศไทยต่อการตั้งรับปรับตัวกับสภาวะโลกร้อน”	 เล่มนี้เป็นหนังสือ

ที่ผู้เขียนได้นำาเสนอข้อเท็จจริงมาเผยแพร่	ให้คนไทยทั้งประเทศได้เข้าใจ	และระมัดระวัง	รวมทั้ง	หาทาง

ป้องกันซ่ึงไม่ใช่เร่ืองยาก	ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เร่ืองไกลตัวอย่างท่ีบางคนเคยคิด	หนังสือเล่มน้ีจึงเหมาะสำาหรับ

ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้	และนำาความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

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

        ขอต้อนรับท่านผู้อ่าน แฟนคลับของเจ๊าะแจ๊ะ ... ด้วยบทเพลงอันแสนไพเราะ บทเพลงสัญญาบ้านทุ่ง ของน้องวนิดา วงศ์เทวัญ นักร้อง
ต้นฉบับ แต่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ในงานฉลองเทียนพรรษา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นางสาวอมรรัตน์ ศูนย์จันทร์ ที่ถ่ายทอด
อารมณ์เพลง ได้ไพเราะ ฟังแล้วรู้สึกขนลุก สะพรึงไปทั่ว จนชนะใจคณะกรรมการและผู้ชมในห้องเกือบ 600 คน คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งไปครอบครอง และยังมีนักศึกษาอีกหลายสาขา และหลายคณะวิชา ได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ในการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
กล้าแสดงออก.. ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว ยังมีการประกวดต้นเทียน ที่แต่ะละคณะได้จัดทำ ด้วยฝีมือของนักศึกษาเอง ....  ทางองค์การบริหาร
นักศึกษาต้องขอขอบคุณ  นักศึกษาที่ ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ที่ทุกภาคส่วนสนับสนุนและตั้งใจ  จนทำ ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทุกประการ. 
 มาเริม่ต้นกระแสขา่วร้อน ประเด็นเด็ด ทุกเรือ่งจรงิ กับทมีงานของเจ๊าะแจ๊ะทีส่ง่ขา่วกันมามากมาย จนต้องให้คณะกรรมการของเจ๊าะแจ๊ะ
คัดก่อนว่าข่าวของทีมงานใด จะได้ถูกคัดเลือกออกก่อน คัดยากจริงๆ เพราะแต่ละข่าวที่นำ เสนอ อาจจะไปกระตุกเส้นตื่นตัว เด๋วจะมาว่าเจ๊าะแจ๊ะ
กันอีก เม่ือไหร่หนอจะยอมรบัความเป็นจรงิกันบ้าง .... มาเริม่ขา่วน้ี กับทมีงานล้อหมุนสง่มาให้ กับกระแสขา่วทียั่งไม่จางหาย เร ือ่งสถานท่ีจอดรถ
ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และน่าติดตาม ต่างคนต่างมุมมอง แสดงความคิดเห็นกันคนละแบบ จนนักศึกษาได้แสดงกระทู้เผ็ดร้อน ใน Social 
network  อย่างต่อเนื่อง  ด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียบร้อย  แต่ด้านหลัง  สุดยอด ...   ต้องหาดูเอานะจ๊ะ  เจ้าหน้าที่ รปภ. ก็มีหน้าที่แค่
ควบคุม  เป่านกหวีด  แต่เมื่อนักศึกษานำ รถเข้าไปในสถานที่จอดแล้ว  จะจอดเช่นไรก็ ... ตามสบาย  แล้วเมื่อไหร่จะเป็นระเบียบ  และประเด็น
ที่สำ คัญที่สุด  สติ๊กเกอร์ที่ ได้รับไป  ตากแดด  เปียกฝน  สีลอก  หลุดหายไปกับสายฝน  อุ๊บ!!! ขอเปลี่ยนเรื่องแล้ว หากพูดต่อเดี๋ยวประเด็น
จะร้อนแรง ... 
 เปลี่ยนข่าวมาฟังข่าวของทีมงาน สกายนิวส์ กันบ้างที่ ส่งข่าว เบาๆ มาให้ท่านผู้อ่านได้ผ่อนคลาย กับการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ซึ่งกำ หนดการรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  
กรกฎาคม  2555 ฝึกซ้อม 19 – 21 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นพี่ๆ บัณฑิต จะเข้ารับปริญญา นั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
สร้างความภาคภูมิ ใจให้แก่ครอบครัวและคนรอบข้าง น้องๆ ที่กำ ลังศึกษาอยู่ ควรตั้งเป้าหมาย และตั้งใจเรียน อย่าเข้ามาเรียนโดยไม่มีเป้าหมาย  
อย่าให้ครอบครัวเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ อดทน และฟันฝ่าอุปสรรค ให้ถึงเป้าหมาย ..
 มาปิดฉบับด้วยข่าวจากทีมงานทางหลวง ที่ส่งข่าวความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 26 ซึ่งใน
ขณะน้ี ได้ทำ การแข่งขันรอบแรกกันอยู่ ในช่วงเย็นๆ ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ติดตามให้กำ ลังใจแก่นักกีฬาได้นะจ๊ะ และบรรยากาศของการฝึก
ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ การแสดงภาคสนาม ปีน้ีคึกคักกันมาก จนต้องรอลุ้นว่าปีน้ี ใครจะคว้ารางวัลไปครอบครอง ติดตามกันได้ ระหว่างวันที่ 30  
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ฉบับน้ีขอตัวไปพักผ่อนกับทีมงานก่อน ช่วงน้ีนักศึกษาของเรากำ ลังแรง เด๋วเจ๊าะแจ๊ะจะโดนลูกหลง ไปก่อนนะจ๊ะ  
See You again next time.

 มองทุ่งสีทองเศร้าทรวง ต้นข้าวโน้มรวง
โค้งลงคอยคมเคียว โถเราเศร้าอยู่คนเดียว
ข้าวรอคอยคนเกี่ยว ดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกัน เคยพร่ำ รำ พัน
ว่าจะไม่ลืมบ้านนา รอจนข้าวออกรวงอีกครา
อยู่ไหนคนเคยสบตา มองหาไม่มีแม้เงา
สัญญา สัญญาบ้านทุ่ง ลืมคลองลืมคุ้ง
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา  ชะเง้อรอ ยิ่งรอยิ่งคอยยิ่งเหงา
กลายเป็นสัญญาเศร้า เศร้าเมื่อเธอนั้นลืมวาจา
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														วันนี้ภูมิใจนำาชม	วัดมหาธาตุวรวิหาร	ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำาคัญ

ทางด้านประวัติศาสตร์	ศิลปะและโบราณคดี	ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูป

ที่สำาคัญประดิษฐานอยู่หลายองค์		พร้อมโบราณสถานและโบราณวัตถุ

มากมาย		มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมมาก

ที่สุดทุกปี

วัดมหาธาตุวรวิหาร

	 วัดมหาธาตุวรวิหาร	 เป็นพระอารามหลวง	ชั้นตรี	ชนิดวรวิหาร	 เป็นวัดโบราณคู่เมืองเพชรบุรีตลอดมา	สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัย

ทวารวดี-สุโขทัย	เพราะบริเวณวัดพบซากอิฐสมัยทวารวดีเป็นจำานวนมาก	สรุปเฉพาะสาระสำาคัญเกี่ยวกับวัดมหาธาตุฯ	ได้ดังนี้

 พระปรางค์ 5 ยอด	เป็นพระปรางค์สูงใหญ่	สูง	55	เมตร	รอบฐานยาว	120	เมตร	มีอายุราว	1,000	ปี	ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	

มีพระระเบียงคดรอบองค์พระปรางค์	ภายในพระระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งหมด	193	องค์	ส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

 พระวิหารหลวง 	สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย		พ.ศ.2275	–	2301	หน้าบันประดับด้วยลาย

ปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑยุตนาค	มีพญาวานรแบกครุฑอยู่อีกชั้นหนึ่ง	นอกนั้นเป็นลายกระหนก	รูปครุฑ	นาค	ยักษ์	ฯลฯ	มีพระพุทธรูปสำาคัญ	คือ	

พระพุทธรูปประคนทรงราชาภรณ์	และหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์	ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า	หลวงพ่อวัดมหาธาตุ	ที่ฝาผนังทุกด้านมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม

ทั้งภาพชาดกและเทพชุมนุม

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารเครื่องก่อขนาด	 7	 ห้อง	 สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา	 หน้าบันเป็นปูนปั้นพระรามกับทศกัณฑ์	 มีเสมาคู่ซุ้มเป็น

หินทรายแดงสลักลายต่างๆ	มีพระพุทธรูปหินทรายสมัยอู่ทองอยู่หน้าพระอุโบสถ

 พระวิหารน้อย	 เป็นอาคารเครื่องก่อขนาด	3	ห้อง	อยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารหลวง	เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา	ฐานอ่อน

โค้งทรงสำาเภา		เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป	“หลวงพ่ออู่ทอง”	เคยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปของวัดมาก่อน

 พิพิธภัณฑ์ของวัด	ศาลา	น.ส.อัมพร	บุญประคอง	เป็นศาลาที่สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.2529	เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด	ภายในรวบรวมเครื่อง

ลายครามพระพุทธรูป	แผ่นภาพพระบฏและสิ่งของมีค่าที่หายาก	ตั้งแสดงไว้และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน

พระบรมสารีริกธาตุ พระทรงเครื่อง

หน้าบันวิหารหลวง พระพุทธประธาน พิพิธภัณฑ์



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

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสร้างหนังสือ
ชุดในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 จากความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทำาหนังสือชุดในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี 5	เร่ืองในปีท่ีผ่านมา	ทำาให้ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี	และทำาให้เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีและผู้สนใจทั่วไปได้สำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองค์	ในปีน้ีคณะกรรมการส่งเสริมฯ	จึงมีดำาริสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดทำาหนังสือชุด	“ในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

อีก	 5	 เรื่อง	 โดยนักเขียนซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์	ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงปัจจุบัน	โดยจะจัดพิมพ์จำานวน	

5	เรื่องๆ	ละ	10,000	เล่ม	และจะแจกให้แก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิรีขันธ์	ภายในวันที่	5	ธันวาคม	2555	สาระ

ใน	5	 เรื่องนั้น	 ได้แก่	 	1)	 เขาเต่าชุมชนใต้ร่มพระบารมี	 	2)	การพัฒนาการศึกษาทางไกล	วังไกลกังวล	 	3)	อ่างเก็บนำ้ายางชุมอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ		4)	ตามรอยเท้าพ่อจากหนองพลับ	กลัดหลวงสู่ห้วยสัตว์ใหญ่		5)	ในหลวงกับนิคมสร้างตนเอง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

										เพื่อให้พสกนิกรใต้ร่มพระบารมีได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้	คณะกรรมการส่งเสริมฯ	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จึงขอ

เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้มีส่วนร่วมสร้างหนังสือดังกล่าว	ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการจัดทำาประมาณ	815,000.00	บาท	ท่านใด

ที่สนใจสามารถแจ้งความจำานงได้ที่		ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม	อธิการบดี		พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ		หรือ

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม	ประธานกรรมการดำาเนินงาน		โดยรายชื่อของผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ	จะปรากฏในหนังสือทุกเล่ม


