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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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คุณธรรมนำาความรู้

ปัญญา	...	ปัญญาชน

	 ในวันสำ�คัญที่นักศึกษ�ทุกคนสำ�เร็จก�รศึกษ� ก้�วสู่คว�มเป็นบัณฑิต ที่มห�วิทย�ลัย

พย�ย�มสร้�งให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณธรรมนำ�คว�มรู้” เป็นคว�มภ�คภูมิใจของมห�วิทย�ลัย

ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสู่สังคม นับเป็นคว�มสำ�เร็จที่งดง�ม

 ขอชื่นชมในคว�มขยันหมั่นเพียร จนสำ�เร็จก�รศึกษ� และขอแสดงคว�มยินดีที่สำ�เร็จ

ก�รศึกษ�สมต�มเป้�หม�ยท่ีว�งไว้ ซ่ึงก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นเพียงบันไดชีวิตข้ันแรกท่ีบัณฑิต

ทุกท่�นจะนำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ไปปฏิบัติง�น

 “คว�มขยัน ซื่อสัตย์” จะเป็นบันไดชีวิตขั้นที่ 2 ที่จะนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ “ก�รใฝ่

ห�คว�มรู้”จะเป็นบันไดชีวิต ขั้นที่ 3  ที่จะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน� และ “คว�มกตัญญู” จะเป็น

บันไดขั้นสุดท้�ยที่จะนำ�ไปสู่ร�กฐ�นที่มั่นคงและยั่งยืน

 ขอต้อนรับศิษย์เก่�ที่กลับม�เยี่ยมมห�วิทย�ลัย  ม�เห็นคว�มก้�วหน้� ม�เค�รพครู – 

อ�จ�รย์ที่จะเป็นมงคลชีวิต และขอแสดงคว�มยินดีกับศิษย์เก่�ดีเด่น ที่บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อ

มห�วิทย�ลัยและสังคม ขอให้รักษ�คว�มดีเพื่อผดุงเกียรติของมห�วิทย�ลัยสืบไป

 สิ่งที่ต้องก�รฝ�กไว้กับนักศึกษ� บัณฑิต และศิษย์เก่�ทุกรุ่น  คือ  อย่�ลืมมห�วิทย�ลัย  

ม�รวมพลังเพื่อ “ช่วยเหลือรุ่นน้อง  และม�ร่วมกิจกรรม  เพื่อพัฒน�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

เพชรบุรี ... มห�วิทย�ลัยของเร�”

 “คว�มสำ�เร็จของบัณฑิต” คือคว�มภ�คภูมิใจของมห�วิทย�ลัย และในโอก�สท่ีบัณฑิต

ทุกท่�น จะเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร จ�กสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎ

ร�ชกุม�ร นับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต และเป็นเกียรติยศที่แสดงถึงคว�มสำ�เร็จ จึงขอแสดง

คว�มชื่นชมและขอแสดงคว�มยินดีแก่บัณฑิตทุกท่�น  ม�  ณ โอก�สนี้

 “นัตถิ ปัญญ�สม� อ�ภ� แสงสว่�งเสมอด้วยปัญญ� ไม่มี”  ปัญญ�จึงเป็นอ�ภรณ์

ที่ล้ำ�ค่�ที่จะติดตัวไปจนต�ย นำ�ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จและคว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�น เนื่องจ�กใน

ชีวิตของก�รทำ�ง�นย่อมมีท้ังคว�มร�บร่ืนและปัญห�อุปสรรค วิธีท่ีแก้ไขปัญห�ได้ดีท่ีสุด คือก�ร

วิเคร�ะห์และแก้ไขปัญห�ด้วยวิถีท�งแห่งปัญญ� จึงขอให้บัณฑิตทุกท่�นนำ�คว�มรู้และประสบ

ก�รณ์ท่ีได้รับไปสู่ก�รทำ�ง�นและพัฒน�ง�นให้ก้�วหน้�ต่อไปด้วยวิถีท�งแห่งปัญญ� เพ่ือให้เกิด

คว�มสำ�เร็จที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 ขอแสดงคว�มยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้ง  5 ท่�น  ม� ณ โอก�สนี้

 ขออำ�น�จบุญบ�รมีของพระบรมมห�มุนีและหลวงพ่อเกตุน้อย  โปรดอภิบ�ลคุ้มครอง

ให้บัณฑิตทุกท่�น  ประสบแต่คว�มสุข  คว�มสำ�เร็จ  และมีคว�มก้�วหน้�ในก�รประกอบ

อ�ชีพ  บำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัวและสังคม  สมกับคว�มเป็นบัณฑิต  

เป็นปัญญ�ชน  และที่ได้รับพระร�ชท�นพระร�ชลัญจกรเหนือเกล้�ฯ เป็นเครื่องหม�ย “คน

ของพระร�ช�  ข้�ของแผ่นดิน” และข้อสำ�คัญอย่�ลืมกลับม�เยี่ยมมห�วิทย�ลัยของเร�ทุกคน

พลเอกสุรยุทธ์ จุล�นนท์
น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นิวัต กลิ่นง�ม
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี
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 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี มห�วิทย�ลัยของท้องถ่ินและเพ่ือก�รพัฒน�ท้องถ่ิน มุ่งม่ัน

ในก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ปรัชญ� “คุณธรรมนำ�คว�มรู้คำ�้ชูสังคม” และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภ�พ

ม�โดยตลอด และปีนี้เป็นปีที่ 86 ของก�รดำ�เนินง�น

 ในปี 2555 จะมีนักศึกษ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2553 – 2554  จำ�นวน 1,732 

คน  เป็นนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 1,565 คน และระดับบัณฑิตศึกษ� 164 คน

 บัณฑิตระดับปริญญ�ตรี มี 7 ส�ข�  ได้แก่  ค.บ. 38 คน  ศศ.บ. 363 คน  วท.บ. 423 

คน  รป.บ. 84 คน  บธ.บ. 554 คน  น.บ. 98 คน  และ วศ.บ. 8 คน

 บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษ�  เป็นนักศึกษ�ระดับปริญญ�โท  160 คน  และปริญญ�เอก 

4 คน

 จะเห็นได้ว่�บัณฑิตที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ในแต่ละปีก�รศึกษ�มีจำ�นวนม�กที่จะออกไป

บริก�รวิช�ก�รแก่สังคม ซึ่งบัณฑิตหนุ่ม – ส�ว ย่อมเป็นพลังสำ�คัญของก�รพัฒน�สังคม จึงขอ

ให้บัณฑิตทุกท่�นนำ�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์จ�กก�รเรียน ก�รฝึกทักษะและก�ร

ฝึกปฏิบัติ นำ�ไปปฏิบัติง�นให้เต็มที่ เต็มคว�มรู้ เต็มคว�มส�ม�รถ เต็มศักยภ�พ และที่สำ�คัญ

คือ “เต็มใจ” เพร�ะก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มใจ ย่อมรักในง�นและทุ่มเทมุ่งมั่น มิใช่ทำ�ง�นต�ม

หน้�ที่ และที่สำ�คัญประก�รสุดท้�ยคือ พย�ย�มเรียนรู้ง�น อดทน และทบทวนก�รทำ�ง�น

พร้อมท่ีจะยอมรับและแก้ไขง�นให้ดีและก้�วหน้�ม�กข้ึน จึงขอเป็นกำ�ลังใจให้แก่บัณฑิตทุกท่�น

ขอแสดงคว�มยินดีแก่บัณฑิตทุกท่�น และอย่�ลืมติดต�มข่�วส�รคว�มก้�วหน้�ของมห�วิทย�ลัย

ท�ง E-mail : www.pbru.ac.th หรือเชื่อมประส�นกับท�งสม�คมศิษย์เก่�ร�ชภัฏเพชรบุรี  

ท�งโทรศัพท์/โทรส�ร  หม�ยเลข 0-3240-5554, 0-3249-3300 ต่อ 1666 หรือ http://

alumni.pbru.ac.th

นายกสมาคมฯ	แสดงความยินดีและเชิญชวนศิษย์เก่า
ทำา	“ความดี”	ต่อสถาบัน
 ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิก�รบดีและน�ยกสม�คมศิษย์เก่�ร�ชภัฏเพชรบุรี  แจ้ง
ให้ทร�บว่�ทันทีที่ได้ทร�บกำ�หนดวันท่ีแน่นอนในก�รพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่บัณฑิต
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี คือ วันที่ 23 สิงห�คม 2555 คณะกรรมก�รบริห�รสม�คมฯ ก็รีบ
ดำ�เนินก�รประชุมเพื่อกำ�หนดวันจัด “ง�นฉลองบัณฑิตและชุมนุมศิษย์เก่�ร�ชภัฏเพชรบุรี ปี 
2555” โดยกำ�หนดจัดง�นในวันที่สองของก�รฝึกซ้อม  ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 20 สิงห�คม 2555 
โดยง�นนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำ�คัญ  3 ร�ยก�ร ดังนี้
 1. ง�นฉลองบัณฑิต
 2. ก�รจัดชุมนุมศิษย์เก่�ทุกรุ่น
 3. ก�รเชิดชูเกียรติศิษย์เก่�ดีเด่น  (ครั้งสุดท้�ยจัดกิจกรรมนี้เมื่อ พ.ศ. 2549  ในโอก�ส
ง�นครบรอบ 80 ปี ของสถ�บัน)
 ในน�มของคณะกรรมก�รบริห�รสม�คมฯ ใคร่ขอถือโอก�สนี้แสดงคว�มยินดีแก่บัณฑิต
ทุกท่�น ในด้�นก�รชุมนุมศิษย์เก่�นั้น  สม�คมฯ ได้พย�ย�มเร่งประช�สัมพันธ์และบอกง�น
อย่�งกว้�งขว�ง ในส่วนของก�รเชิดชูเกียรติศิษย์เก่�ดีเด่นนั้น ได้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร
สรรห�ศิษย์เก่�ดีเด่น และพิจ�รณ�คัดเลือกศิษย์เก่�ดีเด่นจำ�นวน 20 คน และได้รับคว�มเห็น
ชอบจ�กคณะกรรมก�รบริห�รสม�คมฯ ในก�รประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2555  มีร�ยชื่อดัง
ต่อไปนี้

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ รพีพรรณ  เทียมเดช
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�ร

และง�นทะเบียน
เลข�นุก�รสม�คมศิษย์เก่�ร�ชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ศรชัย  เย็นเปรม
รองอธิก�รบดี

น�ยกสม�คมศิษย์เก่�ร�ชภัฏเพชรบุรี

พลังของสังคม
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1.1 ดร.ไกร บุญบันด�ล
(ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�)

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

1. ภ�คร�ชก�ร  ได้แก่

2. ภ�คเอกชน  ได้แก่

1.5 น�ยอุดม อินทผล
(ป.กศ. และบริห�รก�รศึกษ�)

ผอ.โรงเรียนอนุบ�ลสมุทรสงคร�ม

1.9 น.ส.นุม�ศ ยอดประเสริฐ
(วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์)

ครูชำ�น�ญก�ร
วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�เพชรบุรี

2.1 น�ยเทอดเกียรติ เครือวณิชธรรม 
(ธุรกิจท่องเที่ยว)

รองผจก.ทั่วไป โรงแรมเมธ�วลัย ชะอำ�

1.2 ผศ.ดร.เสน�ะ กลิ่นง�ม
(ป.กศ.)

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

1.6 น.ต.โสภณ ขยันห� 
(พลศึกษ�)

รองหัวหน้�แผนกสวัสดิก�ร  
กองบิน 5 ประจวบฯ 

1.10 ดร.ว�สน� จันทรอุไร
(สังคมศึกษ� และก�รจัดก�รเทคโนโลยี) 

ผอ.โรงเรียนเทศบ�ล 3
ชุมชนวัดจันทร�ว�ส  เพชรบุรี

2.2 น.ส.จุฑ�ม�ศ จุฑ�พันธ์สวัสดิ์ 
(คหกรรมศ�สตร์ และบริห�รก�รศึกษ�) 

ผอ.โรงเรียนร�ษฎร์วิทย� จ.เพชรบุรี

1.3 ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง
(ป.กศ.)

คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

1.7 น�ยอมร พัฒน์ทอง 
(พลศึกษ� และบริห�รก�รศึกษ�) 

รองผอ.โรงเรียนหัวหิน

1.11 ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
(อ.วท. คอมพิวเตอร์ และวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์)

รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�ร  คณะวิทย�ศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี

2.3 น�ยสุพล อน�มัย
(พลศึกษ�) 

ผจก.และผอ.โรงเรียนปริยัติรังสรรค์  
จ.เพชรบุรี

1.4 ดร.ไพรัช  มณีโชติ 
(บริห�รก�รศึกษ�)

รองผอ.สำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ประจวบฯ เขต 1

1.8 น.ส.ชลิตต� เชื้อนิล
(พลศึกษ�)
รองผอ.

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
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 สวัสดีค่ะ ดิฉันน�งส�วสุล�วัลย์ ฉิมทัต หรือ นำ้�ฝน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษ� ส�ยศิลป์-ภ�ษ� จ�กโรงเรียนบ�งสะพ�นวิทย� 

ก้�วสู่ก�รเป็นนักศึกษ�ส�ข�วิช�ก�รพัฒน�และก�รจัดก�รอุตส�หกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพชรบุรี จ�กรั้วก�รศึกษ�ขน�ดเล็กสู่รั้วก�รศึกษ�ขน�ดใหญ่ จ�กที่เคยมีอ�จ�รย์คอยต�มให้ม�เรียน เคยไปโรงเรียนด้วยก�ร

นั่งรถประจำ� มีครอบครัวคอยควบคุมพฤติกรรม มีคนดูแลทุกเรื่อง ไม่ว่�จะเป็นก�รกินอ�ห�ร ก�รเรียน ก�รเดินท�ง ฯลฯ แต่เมื่อต้อง

ม�เรียนในมห�วิทย�ลัย ก�รดำ�เนินชีวิตทุกอย่�งเริ่มเปลี่ยนไป ต้องดูแลตัวเอง บริห�รจัดก�รตัวเองไม่ว่�จะเป็นเรื่องเรียนที่ไม่ได้เรียน

ทุกวัน แต่มีก�รบ้�นที่ต้องส่ง เรื่องที่พักที่กิน ก�รเดินท�งที่ต้องไปไหนเอง รวมถึงก�รคบห�เพื่อนใหม่ เพร�ะไม่มีใครม�คอยดูแล คอย

 จะมีก�รนำ�ชื่อและผลง�นของคณะบุคคลดังกล่�ว  เสนอต่อที่ประชุมกรรมก�รบริห�รสม�คมฯ ในวันที่ 10 สิงห�คม  2555 ซึ่ง
ค�ดว่�ทุกคนจะได้รับก�รพิจ�รณ�เห็นชอบ และสม�คมฯ จะได้มีหนังสือเชิญเข้�รับเกียรติบัตรศิษย์เก่�ดีเด่นจ�ก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  
จุล�นนท์  น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยฯ  ในวันจัดง�นฉลองบัณฑิตฯ ต่อไป
 สม�คมฯ ใคร่ขอถือโอก�สนี้  ขอบพระคุณในคว�มอนุเคร�ะห์อย่�งดียิ่งจ�ก  ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นง�ม อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งหัวหน้�ส่วนร�ชก�รและบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยที่ได้มีส่วนร่วมในก�รจัดง�นนี้ให้สำ�เร็จไปด้วยดี 
 ท้�ยที่สุดนี้ ใคร่ขอเชิญชวนศิษย์เก่�ทุกท่�นเสนอแนะกิจกรรมหรือร่วมจัดโครงก�รกับสม�คมฯ รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�เพื่อร่วมมือ
กับสม�คมฯ ในก�รกระทำ� “คว�มดี” ให้แก่สถ�บัน  แม้ว่�หรือโครงก�รนั้น  อ�จจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในส�ยต�คนทั่วไป  แต่ขอให้ศิษย์
เก่�ทุกคน  ทำ�อะไรสักอย่�งให้ดีที่สุดให้แก่สถ�บัน  ก็น่�จะเป็นหนท�งหนึ่งที่เป็นก�รตอบแทนพระคุณต่อสถ�บันก�รศึกษ�อันเป็นที่รัก
ของเร�ได้

3. ภ�คสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่

4. ภ�คประช�ชน/ผู้ประกอบก�รด้วยตนเอง  ได้แก่

3.1 พระครูปภัสสรวรพินิจ
(ไพโรจน์  ทองลอย) (ป.กศ.สูง)

เจ้�อ�ว�สวัดห้วยมงคล
และเจ้�คณะตำ�บลทับใต้  อ.หัวหิน

4.1 น�ยมนัส ระวีธรรม
(ภ�ษ�อังกฤษ)
เจ้�ของและผอ.

บริษัทแปซิฟิก เวิลด์ไวด์เอกเพรส  กรุงเทพฯ

3.2 น�ยสมนึก ดีหะสิงห์
(พลศึกษ�)

ผอ.สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�
จังหวัดเพชรบุรี

4.2 น�ยวันชัย ทัศบุตร
(วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์)

เจ้�ของและกรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท Thai SCADA จำ�กัด

3.3 MR.HUANG WEI WEI
หรือน�ยสุรพันธ์ (ภ�ษ�ไทย ต�ม MOU กับ
ม.ชนช�ติกว�งสี) กงสุลฝ่�ยกิจก�รช�วจีน
โพ้นทะเล ณ สถ�นกงสุลใหญ่จีนประจำ�

เชียงใหม่  

4.3 น�ยนคร พูลทวี
(วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์)

เจ้�ของและกรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัทคอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำ�กัด  
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ตัดสินใจให้ กล่�วคือ เร�มีอิสระม�กขึ้น จะทำ�อะไรก็ไม่มีใครว่� ดังนั้นถ้�อย�กให้ก�รดำ�เนิน

ชีวิตของเร�เป็นไปอย่�งไรขึ้นอยู่ที่เร�จะเลือกท�งเดิน เลือกที่ถูกต้องหรือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผลของ

ก�รเลือกจะรู้เมื่อเรียนจบก�รศึกษ�ต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด 4 ปี 5 ปี หรือจะเรียนให้ครบ 

8 ปีที่มห�วิทย�ลัยให้โอก�ส แต่ฝนคิดว่�ฝนเลือกท�งที่ถูกต้องเพร�ะฝนจบก�รศึกษ�ต�มที่

มห�วิทย�ลัยกำ�หนด ดีใจม�กๆค่ะ

 ครั้งแรกที่ก้�วม�เยือนมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี คว�มรู้สึกที่สัมผัสได้คือคำ�ถ�ม 

ถ�มว่�ทำ�ไมมันกว้�งใหญ่จัง จะเดินหลงท�งไหม แล้วอ�ค�รเรียนจะอยู่ตรงไหน หล�กหล�ย

คำ�ถ�ม/ข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจ พอได้เริ่มเรียนก็รู้สึกว่�เรียนเริ่มย�กขึ้นต้องศึกษ�ด้วยตนเองม�ก

ขึ้น เวล�ว่�งม�กขึ้นแต่ง�นกิจกรรมและก�รบ้�นม�กขึ้นต�มลำ�ดับ แต่แหล่งเรียนรู้ก็มีเพียง

พอที่ใช้ค้นคว้�ศึกษ� ถึงแม้บ�งครั้งต้องออกไปศึกษ�นอกสถ�นที่ก็ต�ม รวมถึงมีคณ�จ�รย์ที่

ม�กประสบก�รณ์ส�ม�รถเป็นที่ปรึกษ�ได้ตลอดเวล� ทำ�ให้ฝนต้องมีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น 

แต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่�ถ้�ฝนเรียนจบไปแล้วจะทำ�ง�นอะไร จะสู้ที่อื่นได้หรือเปล่� สิ่งที่ได้ยิน

ม�คือเรียนร�ชภัฏห�ง�นย�ก เพร�ะแบรนด์หรือชื่อเสียงยังไม่น่�เชื่อถือพอ ห�กเปรียบเทียบ

กับมห�วิทย�ลัยดังๆ และตอนนั้นข่�วก�รว่�งง�นของบัณฑิตใหม่มีจำ�นวนม�กขึ้น คนจบก�ร

ศึกษ�มีม�กกว่�ตำ�แหน่งง�นที่ว่�ง ทำ�ให้คว�มรู้สึกในขณะนั้นท้อและปลง คิดแค่ว่�อย่�งไรก็ขอ

ให้จบก่อน  และแล้ววันที่รอคอยก็ม�ถึงวันที่ทำ�เรื่องจบก�รศึกษ� รู้สึกดีใจม�กที่ทำ�สำ�เร็จสร้�ง

คว�มภูมิใจให้แก่ครอบครัว ห�กอีกหนึ่งคว�มรู้สึกคือ จบแล้วจะทำ�ง�นอะไร จะหยุดพักก่อน

หรือจะสมัครง�น แล้วที่ไหนดี แต่เมื่อได้ทำ�ง�นแล้วก็รู้สึกว่�อย�กกลับไปเรียนม�กกว่� เพร�ะ

เมื่อทำ�ง�นแล้วต้องมีคว�มเป็นผู้ใหญ่ม�กขึ้น ต้องรับผิดชอบม�กขึ้นกว่�ตอนที่เรียน จะทำ�

อะไรต้องคิดให้รอบครอบ มีคว�มละเอียดม�กขึ้น ต้องตรวจท�นให้ถูกต้องไม่มีคว�มผิดพล�ด 

ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ได้จ�กก�รเรียนรู้จ�กมห�วิทย�ลัย ที่ได้มอบให้ โดยที่เร�ไม่รู้ตัวเลย ต้องขอบคุณ

คณ�จ�รย์และมห�วิทย�ลัย นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้ฝนรู้สึกได้ว่� ถึงแม้จะเรียนร�ชภัฏแต่คุณภ�พ

ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่�ที่อื่นเลย ที่นี่ไม่ได้เน้นสอนแต่ทฤษฎี แต่ยังเน้นสอนประสบก�รณ์จริงด้วย ซึ่ง

ฝนคิดว่�ประสบก�รณ์ที่ได้เรียนรู้มันส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตได้ดีเลยทีเดียว

น�งส�วสุล�วัลย์ ฉิมทัต (นำ้�ฝน)
บัณฑิตส�ข�วิช�ก�รพัฒน�และก�รจัดก�ร

อุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

 ปัจจุบันฝนกำ�ลังทำ�ง�นโครงก�รหลวงท่ีบ้�นซ่ึงกำ�ลังบุกเบิกและดำ�เนินง�นให้เป็นรูปธรรม ก่อนหน้�น้ีฝนทำ�ง�นเป็นนักวิเทศสัมพันธ์

กองนโยบ�ยและแผน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นง�นที่ได้รับโอก�สจ�กท�งมห�วิทย�ลัยให้ทำ�ง�น ได้สั่งสมประสบก�รณ์

ทำ�ง�นได้ดีม�ก จ�กที่ไม่เคยทำ�ไม่เคยรู้ และง�นส่วนนี้มีโอก�สไปต่�งประเทศได้สูงเพร�ะเป็นง�นที่ติดต่อประส�นง�นกับต่�งประเทศ

บ่อยม�ก โดยเฉพ�ะประเทศจีน และกลุ่มประเทศอ�เซียน ซึ่งมีหล�ยคนสงสัยและถ�มฝนว่�ในเมื่อง�นตรงนี้มีโอก�สดีแล้ว ทำ�ไมจึงออก

ไป ฝนตอบว่� ฝนอย�กกลับบ้�นไปดูแลครอบครัว และที่ตัดสินใจทำ�ง�นให้โครงก�รหลวงเพร�ะว่�โครงก�รนี้จะช่วยพัฒน�หมู่บ้�นของ

ฝนให้ดีขึ้น และเมื่อหมู่บ้�นพัฒน�แล้วเศรษฐกิจและสังคมก็ดีขึ้นต�มลำ�ดับ อีกทั้งคนที่ได้รับประโยชน์ม�กที่สุดก็คือคนในหมู่บ้�น นั่นก็

รวมถึงฝนและครอบครัวด้วย ฝนคิดว่�จุดหม�ยสูงสุดในชีวิตของฝนคือ ก�รดำ�เนินชีวิตที่มีคว�มสุขอยู่กับคนที่เร�รักและรักเร�และอยู่

อย่�งพอเพียงต�มพระร�ชดำ�รัสของในหลวง

 สิ่งหนึ่งที่อย�กบอกกับมห�วิทย�ลัยในฐ�นะบัณทิตและศิษย์เก่� คือ อย�กเห็นมห�วิทย�ลัยที่ผลิตนักศึกษ�ที่มีคุณภ�พไม่ใช่แค่

เพียงคุณภ�พของคว�มรู้ แต่รวมถึงคุณภ�พชีวิตด้วย ไม่เพียงมุ่งเน้นให้สร้�งผลง�นแต่อย�กให้มุ่งเน้นก�รดำ�เนินชีวิตที่ตั้งอยู่ในคว�มดี มี

คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงก�รเข้�ถึงเข้�ใจตัวผู้เรียน นอกจ�กพื้นฐ�นจ�กครอบครัวที่แตกต่�งกันแล้ว ม�จ�กต่�งจังหวัดต่�งวัฒนธรรม 

พื้นฐ�นคว�มรู้ก็ต่�งกัน ผู้สอนควรให้คว�มสำ�คัญในเรื่องนี้ด้วย ไม่อย�กให้เน้นแต่สอนอย่�งเดียว โดยที่ไม่สนใจว่�ผู้เรียนนั้นจะเข้�ใจหรือ

มีปัญห�อะไรได้ประโยชน์และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้หรือไม่ เพร�ะอีกไม่น�น เรื่องของอ�เซียนจะเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงจำ�เป็นที่

ต้องสร้�งคว�มพร้อมให้กับตนเองเพื่อให้ทัดเทียมกับเพื่อนต่�งช�ติในอ�เซียน ไม่เช่นนั้นเร�อ�จจะต้องต�มหลังเข�แน่นอน โดยเฉพ�ะ

ภ�ษ�และวัฒนธรรม รวมถึงค่�นิยมในก�รมองประเทศเพื่อนบ้�น มุมมองที่ดูแคลนควรห�ยไป เรื่องของอดีตไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ มีแต่

ปัจจุบันเท่�นั้นที่ยังแก้ไขได้ เรื่องเหล่�นี้ต้องเริ่มจ�กผู้สอน เพร�ะท่�นจะเป็นคนถ่�ยทอดได้ดีที่สุด
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คอลัมน์ คนทำางาน UBI 
 สวัสดีท่�นผู้อ่�น ดอนขังใหญ่ทุกท่�น ฉบับนี้ คนทำ�ง�น UBI หรือชื่อเรียกอย่�งเป็นท�งก�ร 
คือศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ขอร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�เดือน
มิถุน�ยน 2555 ที่ผ่�นม�ว่�เร�ได้ดำ�เนินก�รกิจกรรม / โครงก�ร เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI 
อย่�งไรบ้�ง
 1. ก�รสัมมน�เครือข่�ยประช�สัมพันธ์กับก�รจัดระบบแรงง�นต่�งด้�วส�มสัญช�ติ (พม่�
ล�ว กัมพูช�) เมื่อวันที่ 7 - 8  มิถุน�ยน 2555 ณ พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ด่�นช�ยแดนไทย – พม่�
(ด่�นเจดีส�มองค์) และบริษัท บ�ซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี จัด
โดย สำ�นักประช�สัมพันธ์เขต 8 ก�ญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยว
กับก�รจัดระบบแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ  ให้แก่เครือข่�ยประช�สัมพันธ์และสถ�นประกอบก�ร
ในพื้นที่จังหวัดก�ญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคร�ม และจังหวัด
สมุทรส�คร ก�รสัมมน�ดังกล่�ว ผู้จัดก�ร และผู้ช่วยผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย น�ยบรรเทิง นวมภักดี ผู้จัดก�ร หจก.ม�หญ้� ไซเลจ สิบเอกสมทรง พูล
ทัศน์ กรรมก�รเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนสื่อมวลชนของจังหวัดเพชรบุรี
เข้�ร่วมจำ�นวน 10 คน
 2. ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ ร่วมกับเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมออก
บูธจำ�หน่�ยสินค้� ต้อนรับผู้แสวงบุญ โปรแกรมทำ�บุญประจำ�ปี 2555 ของบริษัท พรทิพ แทรเวล 
จำ�กัด และบริษัท ธ�รทิพย์ แทรเวล เอเย่นซี่ จำ�กัด เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุน�ยน 2555 ณ โรงแรมรอยัล 
ไดมอน อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่�วมีสม�ชิกโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจเข้�ร่วม คือ 
ธุรกิจสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวนมแพะ (อ�บทอง) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่อน
คล�ยคว�มเครียด (WORADA) และธุรกิจศิลปะและก�รแสดง (เพชรบุรีเธียเตอร์) มีผู้เข้�ร่วมเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชม ประม�ณ 900 คน
 3. ก�รสัมมน�เสริมสร้�งคว�มรู้แฟรนไชส์แก่ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ เม่ือวันท่ี 19 มิถุน�ยน
2555 ระหว่�งเวล� 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ แกนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ไดมอน อำ�เภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เครือข่�ย
ธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่�วมีสม�ชิก
โครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจเข้�ร่วม คือ ธุรกิจสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่อนคล�ย
คว�มเครียด (WORADA) ธุรกิจของที่ระลึกและของชำ�ร่วย (ศจีปั้นจิ๋ว) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�ร
สัตว์ (ประเภทอ�ห�รหย�บหมัก) หจก.ม�หญ้� ไซเลจ และมีผู้สนใจเข้�ร่วมอีกประม�ณ 150 คน ซึ่ง
ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจและส�ข�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ได้
นำ�นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 - 4 จำ�นวน 40 คน เข้�ร่วมก�รสัมมน�เพื่อเสริมสร้�งคว�มตระหนักในก�รเป็น
ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่อีกช่องท�ง
 4. ง�นครบรอบ 16 ปี  แห่งก�รก่อตั ้งสภ�และสถ�ปน�คณะกรรมก�รบริห�รสภ�
อุตส�หกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2555 – 2557 เม่ือวันท่ี 19 มิถุน�ยน 2555 ณ ห้องนพรัตน์ แกนด์
บอลรูม โรงแรมรอยัล ไดมอน อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่�ว ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ 
นำ�นักศึกษ�เข้�ร่วมกิจกรรมและเป็นคณะทำ�ง�น จำ�นวน 10 คน และมีผู้ประกอบก�รบ่มเพ�ะธุรกิจ
เข้�ร่วมจัดแสดงและจำ�หน่�ยสินค้� ได้แก่ ธุรกิจสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่อน
คล�ยคว�มเครียด (WORADA) 
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 5. ศึกษ�ดูง�นมหกรรมวิช�ก�ร สกว. ภ�ยใต้หัวข้อ “วิจัยต�มรอยพระยุคลบ�ท : สร้�ง
สรรค์ปัญญ� เพื่อพัฒน�ประเทศ” เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สพระ
ร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 7 รอบ 5 ธันว�คม 2554 โดย ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ ร่วม
กับ ส�ข�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์ นำ�ตัวแทนนักศึกษ�ชั้นปี 1 – 4 จำ�นวน 10 คน พร้อมด้วย
อ�จ�รย์ศจีม�ศ นันตสุคนธ์ และอ�จ�รย์เฉลิมขวัญ ภุมร� ส�ข�แพทย์แผนไทย เข้�ร่วมกิจกรรมศึกษ�
ดูง�น ก�รจัดนิทรรศก�ร ก�รประชุมวิช�ก�ร และก�รร่วมชมก�รประกวดแผนธุรกิจสร้�งสรรค์จ�ก
ท้องถิ่นสู่ส�กล โดยมีทีมนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ร�ชภัฏแต่ละภูมิภ�คเข้�แข่งขัน จำ�นวน 16 ทีม ก�ร
ศึกษ�ดูง�นครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษ�และอ�จ�รย์นำ�ม�เชื่อมโยงกับก�รเรียน ก�รสอน พร้อมทั้งนำ�ไปเป็น
โมเดลในก�รขับเคลื่อนกิจกรรมก�รพัฒน�อัตลักษณ์ด้�นเกษตรและอ�ห�ร และกิจกรรมสร้�งคว�ม
ตระหนักในก�รเป็นผู้ประกอบก�รของศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจอีกหนึ่งช่องท�ง
 6. ก�รประชุมคณะทำ�ง�นเชิงประเด็น UBI เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนล่�ง คร้ังท่ี 3
/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุน�ยน 2555 ณ ห้องประชุมธรรมรักษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี กรุงเทพมห�นคร ก�รประชุมดังกล่�ว ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ ฯ เข้�ร่วม
ประชุม เพื่อเตรียมก�รรับประเมินผลก�รดำ�เนินง�น รอบ 12 เดือน และพิจ�รณ�กิจกรรมต่�ง ๆ ของ
เครือข่�ยภ�คกล�งตอนล่�ง
 7. ร่วมกิจกรรมเวทีประช�คม ในประเด็น มองคุณค่� ละครช�ตรี หนังใหญ่ เมืองเพชร จ�ก
อดีตถึงปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน 2555 ณ ล�นสุนทรภู่ วัดพลับพล�ชัย อำ�เภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) โดยมีผู้ประส�น คือ คุณ
อภิเชษฐ์ เทพคีรี และคุณปภังกร จรรยงค์ กิจกรรมดังกล่�ว ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นิวัต กลิ่นง�ม 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อรอนงค์ ศรีพว�ทกุล รองผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และน�ยอิทธิกร ชำ�น�ญอักษร ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ 
เข้�ร่วมกิจกรรม
 8. ผู้ประกอบก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี
ออกบูธง�น อิ่มอุ่น จุนเจือ เกื้อกูล ตล�ดอน�มัย ณ ตล�ดอน�มัย สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�
กษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 
มิถุน�ยน 2555 ที่ผ่�นม� โดยมีผู้ประกอบก�รสมุนไพรผ่อนคล�ยคว�มเครียด (WORADA) และผู้
ประกอบก�รสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ร่วมออกบูธในครั้งนี้
 9. ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี แสดงคว�มยินดีกับ สท.ประภ�ส
อินทนู ในโอก�สรับตำ�แหน่ง น�ยกสโมสรไลอ้อนส์นครคีรี ปีบริห�ร 2555-2556 ณ โรงแรมรอยัล 
ไดมอน อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎ�คม 2555  ที่ผ่�นม� และ ดร.กรัณย์ สุทธ�
รมณ์ ประธ�นเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เข้�ร่วมแสดงคว�มยินดีด้วย
 10. ก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นก�รบ่มเพ�ะธุรกิจ ต�มข้อเสนอโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจ
ในสถ�บันอุดมศึกษ� ประจำ�ปี 2554 รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมก�รติดต�มและประเมินผลก�ร
ดำ�เนินง�นเครือข่�ยหน่วยบ่มเพ�ะวิส�หกิจสถ�บันอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนล่�ง ณ ห้องพุทธรักษ� 
อ�ค�รสัมมน�ชั้น 3 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 5 กรกฎ�คม 2555 โดยมีคณะกรรมก�รติดต�มและประเมิน คือ คุณขวัญธิด� วัฒนวรกิจกุล 
อนุกรรมก�รส่งเสริมก�รบ่มเพ�ะฯ ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ดร.นิรชร�ภ� ทอง
ธรรมช�ติ รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดต่�งประเทศ สำ�นักง�นส่งเสริมอุตส�หกรรมซอฟท์แวร์
แห่งประเทศไทย คุณมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธย� ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสร้�งเสริมกิจก�รเพื่อสังคม
แห่งช�ติ (สกส.) รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมน�กุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเทคโนโลยี SMEs มห�วิทย�ลัย
พระจอมเกล้�ธนบุรี และผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้
ประกอบก�ร และทีมง�น เข้�ร่วมนำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นรอบ 12 เดือน
 คอลัมน์ คนทำ�ง�น UBI ต้องขอขอบคุณท่�นผู้อ่�น ดอนขังใหญ่ ทุกท่�นที่ติดต�มก�รทำ�ง�น
ของ UBI ม�โดยตลอด และเร�จะปฏิบัติหน้�ที่ต�มพันธกิจต่อไปอย่�งเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
หน้�นะครับ
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 คณ�จ�รย์คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ นำ�โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ศิว�พร  เหมียดไธ

สง  อ�จ�รย์ก�ยทิพย์  โอชะกะ  อ�จ�รย์กฤษด�  ด่�นประสิทธิพร  และคุณปรีช�  ศรีสวัสดิ์

นุภ�พ  นำ�นักศึกษ�ของคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ  ร่วมทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์  ณ วัด

เข�ป�กช่อง  ตำ�บลท่�แลง  อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่  23 กรกฏ�คม  2555   

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษ�เข้�ร่วม  จำ�นวน  80  คน นักศึกษ�ได้ช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ด

โบสถ์  อ�ค�ร และบริเวณรอบวัด  และในโอก�สนี้คณ�จ�รย์และนักศึกษ�ของคณะยังได้

ร่วมกันทำ�บุญเลี้ยงพระด้วย   กิจกรรมนี้ทำ�ให้นักศึกษ�ได้รู้จักทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วน

รวม ฝึกใจให้รู้จักก�รมีจิตส�ธ�รณะ  อีกทั้งยังซ�บซึ้งในพระพุทธศ�สน�และทำ�ให้นักศึกษ�

ได้ใกล้ชิดธรรมมะม�กขึ้น 

 พลเอกสุรยุทธ์  จุล�นนท์ น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีมอบชุด e-DLTV 
ระดับชั้นมัธยมศึกษ� เพื่อใช้ในเรียนก�รสอนแก่โรงเรียนป่�เด็งวิทย� เมื่อวันพุธที่ 1 สิงห�คม 
2555 เวล� 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภ�ชั้น 9 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี
 e-DLTV เป็นโครงก�รหนึ่งภ�ยใต้โครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศต�มพระร�ชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี โดย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ร่วม
กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC) และมูลนิธิก�รศึกษ�
ท�งไกลผ่�นด�วเทียมร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�เขต 10 โดยมี  ผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.เสน�ะ  กลิ่นง�ม รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีมอบหม�ยให้
สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียนดำ�เนินก�รจัดห�สื่อก�รเรียนก�รสอน e-DLTV และ
อุปกรณ์สำ�หรับติดตั้งข้อมูล (External  Harddisk) เพื่อติดตั้งและใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�ร
สอนของโรงเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนำานักศึกษาทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

อบรมมารยาททางสังคม

มอบ	e-DLTV	

 คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ศิว�พร เหมียดไธสง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ จัดโครงก�รอบรมม�รย�ทท�ง
สังคมของนักศึกษ� คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ เมื่อวันที่ 19  กรกฎ�คม  2555  เวล�  08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทย�ภิรมย์ 1  อ�ค�รวิทย�ภิรมย์  โดยมี ดร.จ�รึก  ชูกิตติกุล  คณบดี
คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ  เป็นประธ�นในพิธีเปิด วิทย�กรให้คว�มรู้  คือ  รองศ�สตร�จ�รย์
ศศิธร รัชนี  อ�จ�รย์พิเศษคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
 โครงก�รนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษ�คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้ฝึกอบรมม�รย�ทท�ง
สังคม โดยเฉพ�ะคว�มเป็นผู้ดีอย่�งวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะนำ�ม�ซึ่งก�รอยู่ร่วมกันในก�รเรียน
และก�รออกไปประกอบอ�ชีพ ท�งคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ จึงได้จัดโครงก�รนี้ เพื่อฝึกให้
นักศึกษ�มีบุคลิกภ�พเป็นที่น่�พึงพอใจแก่ผู้ร่วมง�นเมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�

 กิจกรรมนี้ยังได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กช�วบ้�นของตำ�บลท่�แลงที่สละเวล�ม�เป็นแม่ครัวปรุงอ�ห�รให้นักศึกษ�ได้รับประท�นกัน  

ท�งคณะขอขอบคุณทุกท่�น  ม� ณ โอก�สนี้
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ASEAN		KNOWLEDGE
 ต�มที่  สม�คมนักกิจก�รนักศึกษ�แห่งส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ (PAASA : Philippine Association of Administrators of Student Affairs, 
Inc.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รสัมมน�ของสม�คมกิจก�รนักศึกษ�ภ�คพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (The 13th Asia Pacific Student Services 
Association International Conference)  ระหว่�งวันที่ 5-8 กรกฎ�คม 2555  ณ มห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล  (De La Salle University)  เมืองมะนิล�  
ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์  โดยมีหัวข้อก�รสัมมน� “Global Citizenship: Challenges, Opportunities and Responses” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับ
คุณภ�พก�รบริก�รนิสิตนักศึกษ�ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�ให้เป็นบัณฑิตที่มีคว�ม
สมบูรณ์พร้อม เป็นทรัพย�กรมนุษย์ที่มีคุณค่�ต่อประเทศ และพัฒน�สู่ก�รเป็นพลเมืองโลก โดยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี  ได้ส่งตัวแทนนักศึกษ�เข้�ร่วม
สัมมน� จำ�นวน  5 คน  คือ  น�งส�ววันทนีย์ แซ่เล้�  น�ส�วพรทิพย์ เรืองศิลป์  น�ยทับขวัญ สุวรรณประทีป  น�ยฐิติมัทย์ น�คคำ�  และ น�ยเจษฎ�ภรณ์ 
พะณะง�ม โดย น�งส�ววันทนีย์ แซ่เล้� จะเป็นตัวแทนบอกเล่�เรื่องร�วที่น่�ประทับใจให้แก่พวกเร�ช�วดอนขังใหญ่ได้รับทร�บ ดังต่อไปนี้ค่ะ

 … สวัสดีค่ะ ท่�นผู้อ่�นดอนขังใหญ่ทุกท่�น ในระหว่�งวันที่  4 – 8 กรกฎ�คม 2555  มีนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี จำ�นวน 5 คน  
ได้เข้�ร่วมสัมมน�ที่ มห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล และ มห�วิทย�ลัย ซ�นโต โธมัส  ณ กรุงมะนิล� ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงก�ร Asia Pacific Students 
Service Affair Association หรือ APSSA ซึ่งจะจัดทุกๆ 2 ปีนั่นเองค่ะ
 ในวันที่ 4 กรกฎ�คม  2555  เป็นวันที่นักศึกษ�ของเร�ได้เดินท�งไปที่ กรุงมะนิล� ประเทศฟิลิปปินส์ แน่นอนว่�ก�รไปในวันนี้ก็เพื่อที่จะไปยืนยัน
ก�รลงทะเบียนและชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รสัมมน� อีกทั้งก�รบริก�รของเจ้�หน้�ที่นั่นมีก�รบริก�รที่ดีม�กและเป็นกันเอง ในก�รลงทะเบียนวันแรก ท�งเจ้�
หน้�ที่จะแจกกระเป๋�สะพ�ย 1 ใบ  ซึ่งภ�ยในกระเป๋�บรรจุ  ร่ม 1 คัน ว�รส�รของมห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล 1 เล่ม  สมุดจดบันทึก 1 เล่ม  และเข็มขัดล�ย
ธงช�ติฟิลิปปินส์ 1 เส้น  ขณะที่เร�ลงทะเบียนนั้นจะมีก�รแสดงของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล  ให้ชมกันด้วย
 ในวันที่ 5 กรกฎ�คม 2555 เป็นวันแรกที่เร�จะเข้�สู่พิธีเปิด ณ ห้องประชุม ของมห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล โดยจะมี ผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร APSSA   
และอธิก�รของมห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล กล่�วเปิดง�น มีก�รแสดงของนักศึกษ�และบ�ทหลวงของช�วฟิลิปปินส์ นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆ ก็เข้�สู่
ก�รทำ�คว�มรู้จักกัน จึงได้รู้ว่�มีผู้เข้�ร่วมก�รสัมมน�หล�ยประเทศม�ก อ�ทิ  ไทย ม�เลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมัน สิ่งแรกที่ทำ�ก็
คือ ก�รละล�ยพฤติกรรม  เช่น จับกลุ่มต�มเดือนเกิด ช่วงระยะวันที่ อ�ยุ เพื่อทำ�คว�มรู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่ม�จ�กหล�ยๆ ที่ อีกทั้งให้นับจำ�นวน 1 - 10 เวียน
กันจนครบก็แบ่งกลุ่มระดมคว�มคิดเห็น เกี่ยวกับ Global citizenship จ�กก�รได้ระดมสมองก็พบว่� แต่ล่ะประเทศต่�งก็มีคว�มคิดที่ตรงกันว่� สิ่งสำ�คัญ
ที่สุดก็คือก�รพูดคุยเป็นภ�ษ�อังกฤษ เพร�ะบ�งประเทศก็ยังไม่ส�ม�รถพูดได้ก็มี พอตกเย็นมีง�นป�ร์ตี้ต้อนรับพวกเร�กันอย่�งสนุกสน�นม�ก
 วันที่ 6 กรกฎ�คม  2555 ก็เหมือนกับวันแรกของก�รอบรม แต่ในที่นี้จะแตกต่�งกันก็เพร�ะเร�ได้เพื่อนจ�กหล�ย ๆ ประเทศและเล่�สู่กันฟังเกี่ยว
กับประเทศของเร� และเร�ก็ม�รวมกันระดมคว�มคิดเกี่ยวกับปัญห�ที่เร�อย�กจะพัฒน�อะไรให้โลกของเร� แล้ว   3 สิ่งที่สำ�คัญของก�รเป็น Global citi-
zenship  ควรมีอะไรบ้�ง แล้วหลังจ�กนั้นพวกเร�ก็ได้ไปง�นเลี้ยงที่มห�วิทย�ลัย ซ�นโต โธมัส  ซึ่งเป็นมห�วิทย�ลัยที่เก่�แก่ที่สุดในทวีปเอเชีย และก่อตั้งม� 
400 ปีแล้ว ได้มีก�รจัดง�นลี้ยงอ�ห�รเย็นที่โบสถ์อย่�งเป็นกันเอง โดยจะมีบ�ทหลวงและคุณพ่อนั้นคอยต้อนรับเร� และอีกทั้งมีแม่ชีที่นั่นคอยคล้องสร้อยคอ
ที่ทำ�ม�จ�กหอย  ซึ่งถ้�เร�มองไกลๆ แล้วก็เหมือนกับดอกไม้   ในวันนั้นมีก�รแต่งตัวชุดประจำ�ช�ติด้วย ซึ่งแต่ละประเทศต่�งขอถ่�ยรูปกับพวกเร�เยอะแยะ 
และก็มีก�รแสดงพื้นบ้�นของช�วฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งสนุกสน�นม�กๆ ค่ะ
 วันที่ 7 กรกฎ�คม  2555  พวกเร�ต้องตื่นแต่เช้�เพื่อที่จะไปมห�วิทย�ลัย ซ�นโต โธมัส เพื่อเข้�ร่วมประชุมกับอ�จ�รย์ที่ม�จ�กหล�ยประเทศ และ
นำ�เสนอผลง�นวิจัย  อีกทั้งให้เร�แยกออกไปเพื่อที่จะบอกคว�มรู้สึกของก�รม�อบรมที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้  ถึงแม้จะให้ตัวแทนแต่ละประเทศออกไปพูด  แต่
เร�ก็คิดว่�คว�มรู้สึกของเร�ก็ไม่ต่�งกันเลย และก็ร่วมเต้นรำ�เฉพ�ะนักศึกษ�เท่�นั้น หลังจ�กที่เร�บรรย�ยถึงคว�มรู้สึกเสร็จเร�ก็เข้�ม�ที่หอประชุมใหญ่เพื่อ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กลุ่มภาคตะวันตก

ที่จะเข้�สู่พิธีปิดก�รอบรมที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ พวกเร�คณะนักศึกษ�และคณ�จ�รย์ถ่�ยรูปร่วมกันที่อ�ค�รใหม่ของมห�วิทย�ลัย  ซ�นโต โธมัส  หลังจ�กที่
พิธีปิดนั้นเสร็จสิ้นลงทุกคนม�ร่วมร้องเพลงกัน  โดยใช้ชื่อเพลง “We are the world” และร่วมเต้นรำ�กับคณ�จ�รย์และเพื่อน ๆ ในกลุ่มกันอย่�งสนุกสน�น  
ซึ่งถือว่�เป็นประสบก�รณ์ที่ดีที่สุดที่เคยได้รับม�เลยก็ว่�ได้   นอกจ�กนี้ยังเป็นคว�มทรงจำ�ที่ดีที่เร�ได้เล่นกัน คุยกัน แลกเปลี่ยน และแสดงคว�มคิดเห็นที่เร�
มีต่อประเทศของเร�ให้เพื่อน ๆ ที่ต่�งประเทศ  ที่ม�อบรมได้รับรู้อีกด้วย   โครงก�รของ APSSA  ประเทศถัดไปก็คือ   ญี่ปุ่น   สำ�หรับใครที่สนใจก็รอคอย
ก�รรับสมัครได้นะคะ   ขอบอกได้เลยว่�ได้ประโยชน์เป็นอย่�งม�ก 
 ในวันที่ 8 กรกฎ�คม  2555 คือวันสุดท้�ยที่พวกเร�จะอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ พวกเร�ได้ไปทัวร์กับมห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล  โดยสถ�นที่ที่เร�
ไปก็คือ Mall of Asia ซึ่งเป็นห้�งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เพร�ะเป็นศูนย์รวมร้�นค้�ต่�งๆ ในทวีปเอเชียและยังติดกับช�ยฝั่งทะเลและสวนสนุกอีกด้วย
 ก�รม�อบรมที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นับว่�เป็นประสบก�รณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับม�เลยก็ว่�ได้ เป็นครั้งแรกที่พวกเร�ได้ไปต่�งประเทศเป็นครั้ง
แรก จนทำ�ให้รู้สึกวิตกกังวลและกลัวเป็นอย่�งม�ก แต่ตอนนี้พวกเร�ก็ถือได้ว่�ได้รับสิ่งต่�งๆ ม�กม�ยที่ทำ�ให้รู้ว่� โลกช่�งกว้�งใหญ่ยังมีสิ่งที่เร�ยังไม่รู้อีก
ม�กม�ย ดังนั้นนี่ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เร�จะเก็บคว�มทรงจำ�ที่ดี และเร�ยังเอ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ม�นั้นม�พัฒน�ตัวเร�เองได้ม�กที่สุดเช่นกัน ขอขอบคุณ อ�จ�รย์
วัชระ เย็นเปรม ที่ได้นำ�ข่�วส�รม�บอกให้พวกเร�ได้ไปต่�งประเทศเพื่อที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขอขอบคุณมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีที่เปิดโอก�สและ
สนับสนุนพวกเร�ได้รู้จักโลกม�กขึ้น และที่ข�ดไม่ได้  ขอขอบคุณสำ�นักง�นก�รอุดมศึกษ�แห่งช�ติที่เปิดโอก�สให้พวกเร�ได้ร่วมอบรมในครั้งนี้ …
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�กับเรื่องร�วดี ๆ และกิจกรรมที่น่�สนใจ ในชุมชนอ�เซียนของเร�ค่ะ

 เมื่อวันที่ 7 สิงห�คม 2555 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้�ภ�พ

จัดประชุมคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยกลุ่มภ�คตะวันตก ณ ห้อง

ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย ชั้น 9 อ�ค�รวิทย�ภิรมย์ โดยมีส�ระสำ�คัญจ�กก�ร

ประชุมดังกล่�ว สรุป (ร่�ง) คว�มร่วมมือเพื่อก�รทำ�ง�นร่วมกัน 3 ประก�ร คือ

 1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รพัฒน�ง�นต�ม

ภ�รกิจของคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย

 2. ร่วมกันเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมห�วิทย�ลัย

 3. ร่วมกันห�แนวท�งส่งเสริมสัมพันธภ�พอันดี ระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับ

ประช�ชนเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในภูมิภ�ค

 ทั้งนี้คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย ทั้ง 3 แห่ง ได้ตกลงร่วม

กันว่� จะจัดประชุมร่วมกันเป็นร�ยไตรม�ส และไล่เรียงต�มธรรมเนียมปฏิบัติของ 

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ซึ่งครั้งต่อไป มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหมู่บ้�นจอมบึงเป็นเจ้�ภ�พใน

ก�รจัดประชุมในวันที่ 13 พฤศจิก�ยน 2555
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 ส�ข�วิช�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี  ได้ส่งนักศึกษ�เข้�ร่วมก�ร

แข่งขันโครงก�ร ก�รประกวดพ่อครัวมืออ�ชีพ ระดับเย�วชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในระหว่�งวันที่ 26-28 กรกฎ�คม 2555 ณ  

PEACH : ROYAL CLIFF BEACH RESORT  พัทย� จังหวัดชลบุรี  ผลปร�กฎว่� ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 จ�กประเภท Plated  Dessert 

Competition

 ในครั้งนี้  ท�งส�ข�วิช�ได้ส่งนักศึกษ�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์  เข้�ร่วมในก�รแข่งขัน 3 ทีม ทีมละ 3 คน แบ่งเป็น  ประเภท 

Thai Fusion Food จำ�นวน 2 ทีม และ Plated  Dessert Competition จำ�นวน 1 ทีม

มีร�ยชื่อนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมประกวด ดังนี้ 

 1. น�งส�วกัญญ�รัตน์  เหล่�เกษม   2. น�งส�วศิริรัตน์  กิจมะโน  

 3. น�งส�วจิร�ภรณ์  อยู่เนียม  4. น�งส�วก�ญจน�  ผ่องจินด� 

 5. น�ยสัณห์พิชญ์  นนทรี   6. น�ยอัยก�ร  ฉ�ยสุขเกษม

 7. น�ยภัทรพงษ์  พร�หมณ์น้อย  8. น�ยธนชัย  พลเยี่ยม  

 9. น�ยธีร�ทร  บุญแต่ง 

 โดยมี  อ�จ�รย์ณปภ�  หอมหวล และอ�จ�รย์ศจีม�ศ  นันตสุคนธ์   ดูแลนักศึกษ�เข้�ร่วมในก�รประกวด  และขอขอบพระคุณท่�น

อธิก�รบดี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นง�ม   คณบดี และรองคณบดี  คณะวิทย�ศ�สตร์และผู้ที่มีส่วนร่วมให้ก�รสนับสนุนทุกท่�นที่ให้โอก�ส และส่งเสริม

นักศึกษ�   และส�ข�วิช�ไปเข้�ร่วมก�รแข่งขันในครั้งนี้  และหวังว่�จะได้รับก�รสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

 สำ�หรับกำ�หนดก�รและหลักเกณฑ์ก�รให้คะแนน  ร�ยก�ร Thai Fusion Food และ เกณฑ์ในก�รตัดสิน ก�รแข่งขันจัดจ�นของหว�น 

(Plated Dessert Competition)  มีร�ยละเอียดดังนี้

โครงการ การประกวด พ่อครัวมืออาชีพ
ระดับเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2

PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2012

กำาหนดการ
โครงการ การประกวด พ่อครัวมืออาชีพ ระดับเยาวชน 

(PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2012)

 ระยะเวล�      ร�ยก�ร

     1 มีน�คม - 15 มิถุน�ยน 55                         จัดห�ผู้สนับสนุนโครงก�รฯ 

      ประส�นง�นสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อห�แนวท�งก�รประช�สัมพันธ์โครงก�ร

   1 มิถุน�ยน 55 -1 กรกฎ�คม 55   รับสมัครทีมผู้เข้�แข่งขัน และประชุมกฎ กติก� ม�รย�ท ผู้เข้�แข่งขัน 

       • Thai Fusion Food 

       • Plated Dessert Competition

        26-28 กรกฎ�คม 2555   จัดก�รแข่งขัน โครงก�ร ก�รประกวด พ่อครัวมืออ�ชีพ ระดับเย�วชน  

       (PFHE Junior Chef  Culinary Team Challenge 2012)
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หลักเกณฑ์ก�รให้คะแนน ร�ยก�ร Thai Fusion Food

 ก�รให้คะแนน

 1. รสช�ติ  (Taste) 

        พิจ�รณ�จ�กรสช�ติพื้นฐ�นของอ�ห�รที่จะต้อง มีรสช�ติที่ดี  ปรุงรสด้วยคว�มพอดี คำ�นึงถึง รส กลิ่น สี และคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร ของ

อ�ห�ร 30 คะแนน

 2. ก�รนำ�เสนอแนวคว�มคิดในแบบ Thai Fusion Food 

 พิจ�รณ�จ�กก�รเลือกใช้วัตถุดิบ ก�รผสมผส�นของวัตถุดิบ และก�รนำ�เสนอที่สะท้อนคว�มเป็น Fusion และมีก�รผสมผส�นกับ

อ�ห�รช�ติอื่น ๆ อย่�งผสมกลมกลืน 20 คะแนน

 3. ระดับคว�มย�กและคว�มคิดสร้�งสรรค์ (Degree of difficulty and creativity ) 

 พิจ�รณ�จ�กคว�มประณีต คว�มสวยง�ม และคว�มย�กง่�ย คว�มพย�ย�ม ในก�รทำ�ง�น 15 คะแนน

 4. คว�มพร้อมของก�รจัดเตรียมอุปกรณ์ (Material Brought/ Mize-en-place) 

 พิจ�รณ�จ�กคว�มถูกต้องของก�รจัดว�งวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ  คว�มสะอ�ดของสถ�นที่ทำ�ง�น คว�มถูกต้องของตำ�แหน่งก�ร

ทำ�ง�น คว�มสะอ�ดของผ้�ต่�งๆที่ใช้ในครัว เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รที่ถูกต้อง ก�รใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในขณะปฏิบัติง�นอย่�งถูกต้องและ

ทันเวล� 10 คะแนน

 5. อน�มัยคว�มสะอ�ด (Hygiene)

 คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในอน�มัยของอ�ห�รทุกขั้นตอนของก�รปฏิบัติง�น 10 คะแนน

 6. ก�รจัดเตรียมและก�รปฏิบัติง�นอย่�งมืออ�ชีพ (Correct Professional Preparation)  

 พิจ�รณ�จ�กก�รปฏิบัติง�นที่ถูกต้องต�มหลักส�กลของก�รประกอบอ�ห�ร ก�รประกอบอ�ห�รจะต้องมีวิธีก�ร ที่ยอมรับได้ และเป็น

ไปได้ ก�รใส่ส่วนผสมในก�รปรุงที่ถูกที่ ถูกเวล� รวมถึงเทคนิคก�รปรุงอ�ห�รที่เหม�ะสม ในทุกขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น 10 คะแนน

 7. ก�รจัดแสดงและขน�ดของก�รเสิร์ฟ( Presentation and Portion size)

 พิจ�รณ�จ�กขน�ดของภ�ชนะที่ต้องเหม�ะสมกับอ�ห�รและจำ�นวนของก�รเสิร์ฟ รวมถึงก�รจัดว�งและก�รเข้�กันได้เป็นอย่�งดีของ

จ�นหลักและจ�นเสริม 5 คะแนน

 รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

เกณฑ์ในก�รตัดสิน ก�รแข่งขันจัดจ�นของหว�น (Plated Dessert Competition)

 1. รสช�ติ 40 คะแนน 

 รสช�ติของของหว�นที่นำ�ม� และคว�มเข้�กันของสิ่งที่นำ�ม�ตกแต่งของหว�น ให้รสสัมผัสดีนุ่มนวล เข้�กันได้เป็น อย่�งดีในระหว่�ง

ของหว�นทั้ง 3 ชนิดที่นำ�ม�แสดง ควรหลีกเลี่ยงก�รใช้เจลล�ตินที่ม�กจนเกินไป 

 2. เทคนิค และดีกรีคว�มย�กง่�ย 20 คะแนน 

 เทคนิคที่ผู้เข้�แข่งขันใช้ในก�รทำ� และดีกรีคว�มย�กง่�ยของเทคนิคที่ใช้ในก�รตกแต่ง 

 3. ก�รนำ�เสนอและคว�มประทับใจทั่วไป 20 คะแนน 

 ก�รจัดแสดงและก�รสร้�งคว�มประทับใจดึงดูดผู้พบเห็น คว�มทันสมัยโดดเด่น โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มสมดุล ก�รผสมผส�นอย่�ง

กลมกลืนของรสช�ติ, รสสัมผัส, สี, ขน�ดรูปทรง และก�รไปใช้ง�นจริง 

 4. คว�มคิดสร้�งสรรค์และคว�มสวยง�ม 20 คะแนน 

 คว�มคิดสร้�งสรรค์ของก�รตกแต่ง คว�มประณีต คว�มพย�ย�มในก�รทำ�ง�น 

 คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี  ได้รับก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554  ในระหว่�งวันที่ 

7 – 9 สิงห�คม 2555  ณ  หอประชุมภูมิแผ่นดิน  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี โดยมีกรรมก�รตรวจประเมิน  คือ

 1. รองศ�สตร�จ�รย์เทื้อน ทองแก้ว ประธ�นกรรมก�ร

 2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง กรรมก�ร

 3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สถ�พร ถ�วรอธิว�สน์ กรรมก�ร

 4. อ�จ�รย์ ดร.รศรเนต อ�รีโสภณพิเชฐ กรรมก�ร

 5. อ�จ�รย์เสงี่ยม บุษบ�บ�น กรรมก�ร

 6. รองศ�สตร�จ�รย์วัชรี ก�ญจน์กีรติ กรรมก�ร

 7. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�ญจน� บุญส่ง กรรมก�ร

 8. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อุบล สมทรง กรรมก�ร

 9. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์นรีน�รถ ศรีวรน�รถ กรรมก�ร

 10. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พรทิพย์ โต๊ะระหม�น กรรมก�ร

 11. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปัญญ� ทองนิล กรรมก�ร

 12. น�งส�วศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 13. อ�จ�รย์ภ�คย์ พร�หมณ์แก้ว กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 14. อ�จ�รย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 15. น�งนิภ� ไพโรจน์จิรก�ล กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 โดยในวันแรก เป็นพิธีเปิด ก�รตรวจประเมินคณะผู้บริห�รของมห�วิทย�ลัย โดยมีรองอธิก�รบดีและคณบดีคณะต่�ง ๆ ได้เข้�

ร่วมในก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินตนเองของมห�วิทย�ลัยด้วยผลก�รประเมิน 4.78  และคณะกรรมก�รทำ�ก�รตรวจสอบก�รประเมิน

ตนเอง  ระดับมห�วิทย�ลัย  ปีก�รศึกษ� 2554  

 ในวันที่สอง  ช่วงเช้�ท่�นคณะกรรมก�รได้ประชุมร่วมกันก่อนก�รออกเยี่ยมหน่วยง�นต่�ง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล  โดยมีหน่วยง�น

ที่คณะกรรมก�รเข้�เยี่ยม ดังนี้  คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์  คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม  คณะ

เทคโนโลยีก�รเกษตร  คณะครุศ�สตร์  คณะวิทย�ก�รจัดก�ร คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  สำ�นักง�นอธิก�รบดี  สำ�นักส่งเสริม

วิช�ก�รและง�นทะเบียน  สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ  สถ�บันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำาปีการศึกษา	2554
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 ในช่วงบ่�ย เป็นก�รสัมภ�ษณ์ประกอบก�รตรวจประเมิน โดยมีหน่วยง�นที่เข้�รับก�รสัมภ�ษณ์ ประกอบด้วย รองอธิก�รบดี 

คณบดี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก/สถ�บัน/ศูนย์ฯ อ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ นักศึกษ� ผู้ใช้บัณฑิต  

 ในวันท่ีส�ม ในภ�คเช้�คณะกรรมก�รได้ร่วมกันสรุปผลก�รตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือเตรียมนำ�เสนอผลก�รตรวจประเมิน

และในภ�คบ่�ยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยได้เข้�ร่วมรับฟังผลก�รตรวประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554

สรุปผลการประเมิน
 ผลก�รประเมินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554 อยู่ในระดับดีม�ก

 ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.  4.79 ดีม�ก

 ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สมศ.  3.91  ดีม�ก

 ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ มร.พบ.  5.00  ดีม�ก

 ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ รัฐบ�ล  4.50  ดีม�ก

จุดเด่นภ�พรวมมห�วิทย�ลัย

 1. ผู้บริห�รระดับสูงมีวิสัยทัศน์และภ�วะผู้นำ�สูงในก�รพัฒน�ระบบและกลไกในก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยที่มีเป้�หม�ย และ

แนวท�งในก�รปฏิบัติที่ชัดเจน และกลยุทธ์ในก�รขับเคลื่อนไปสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนด รวมทั้งมีก�รติดต�ม และประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 

นำ�ผลม�ปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง 

 2. มห�วิทย�ลัยมีระบบและกลไกในกระบวนก�รพัฒน�แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีที่ชัดเจน และมีก�รปรับ

ปรุงอย่�งต่อเนื่อง ที่ส�ม�รถจัดทำ�เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ รวมทั้งได้ทำ�แผนเชื่อมโยงอัตลักษณ์ นโยบ�ยสภ�มห�วิทย�ลัย กลยุทธ์ โครงก�ร 

งบประม�ณ ในภ�พรวมทั้งมห�วิทย�ลัย 

 3. มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ย ในก�รพัฒน�คณ�จ�รย์ (บุคล�กรและนักศึกษ�) อย่�งต่อเนื่อง และมีนโยบ�ยในก�รเสริมขวัญ

กำ�ลังใจในก�รเพิ่มศักยภ�พท�งวิช�ก�ร และประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นที่ต่อยอดไปสู่ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�  นอกจ�กนี้มห�วิทย�ลัยมี

แผนพัฒน�ผู้นำ�สำ�หรับคณ�จ�รย์  บุคล�กร  และนักศึกษ� รองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในปี 2558 

 4. ภ�วะก�รมีง�นทำ� บัณฑิตของมห�วิทย�ลัยมีอยู่ในระดับดี แสดงถึงหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่ต้องก�รของตล�ดแรงง�น 

และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ทำ�ให้ผู้ใช้บัณฑิตมีคว�มพึงพอใจระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.67 

 5. มีระบบและกลไกในก�รส่งเสริม สนับสนุนก�รทำ�วิจัย และนำ�เสนอผลง�นและเผยแพร่ผลง�นในระดับช�ติ  รวมทั้งมีเวที

นำ�เสนอก�รวิจัยในง�นร�ชภัฏวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืนในระดับช�ติ ให้แก่บุคล�กร อ�จ�รย์ และนักศึกษ�มีส่วนร่วม 

 6. มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยก�รบริก�รวิช�ก�รให้แก่ท้องถิ่น 1 คณะ 1 อำ�เภอ เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่�งชัดเจน      

โดยผ่�นก�รเห็นชอบของสภ�มห�วิทย�ลัย 

 7. มห�วิทย�ลัยมีก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รประกันคุณภ�พม�อย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พจนปร�กฏผล

เชิงประจักษ์  เห็นได้จ�กมีคณ�จ�รย์และนักศึกษ�ได้รับร�งวัลระดับช�ติ
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 ข้อเสนอแนะในภ�พรวม

 1. ควรมีก�รสังเคร�ะห์คว�มเชื่อมโยงอัตลักษณ์ นโยบ�ยสภ�มห�วิทย�ลัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กลยุทธ์ โครงก�ร  

และงบประม�ณ เพื่อให้เห็นภ�พรวมของระบบมห�วิทย�ลัย ที่หน่วยง�นระดับคณะ ศูนย์ สำ�นัก ส�ม�รถเชื่อมโยงต่อเป็นภ�พเดียวกัน  

โดยลดจำ�นวนโครงก�รให้น้อยลง และควรเน้นโครงก�รและกิจกรรมต�มอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

 2. ควรมีก�รบูรณ�ก�รระบบก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นหรือกองนโยบ�ยและแผน ง�นประกันคุณภ�พ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

ก�รจัดก�รคว�มรู้ และก�รเงินและงบประม�ณในก�รจัดทำ�กลยุทธ์ ก�รนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติและก�รประเมินกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริห�ร

ระดับต่�งๆ  โดยดูจ�กแนวท�งของ สกอ. จ�กองค์ประกอบที่  1  7  8  9 และ สมศ. จ�กตัวบ่งชี้ 16.1 16.2 และ 17

 3. มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยในก�รนำ�ระบบประกันคุณภ�พบูรณ�ก�รเข้�เป็นส่วนหน่ึงของระบบบริห�รและบูรณ�ก�รให้เป็นระบบ

เดียวกันที่ชัดเจนดีม�ก จึงควรมีม�ตรก�รในก�รดำ�เนินก�รต�มระบบและกลไกก�รประกันคุณภ�พ คือ ก�รพัฒน�คุณภ�พ ก�รติดต�ม

คุณภ�พ  และประเมินคุณภ�พ ที่เน้นก�รประกันคุณภ�พด้�นก�รสอนและหลักสูตร 

 4. มห�วิทย�ลัยมีวิทย�เขตโป่งสลอด ซึ่งมีพื้นที่กว้�งขว�ง ภูมิทัศน์สวยง�ม เหม�ะสมที่จะพัฒน�เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ในอน�คต  

จึงควรมีก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รนำ�พื้นที่ม�ใช้ประโยชน์โดยเร็ว

 5. ควรสนับสนุนกระบวนก�รจัดห�ผู้เชี่ยวช�ญในก�รเขียนร�ยง�นวิจัยเพื่อก�รตีพิมพ์เผยแพร่ระดับน�น�ช�ติ 

 6. ควรมีก�รสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กก�รให้บริก�รวิช�ก�รม�ใช้ในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจัย

      7. ควรพัฒน�หลักสูตรต�มกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิแห่งช�ติ(TQF) ให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2555 และกำ�กับ ควบคุม 

ดูแลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นทุกหลักสูตร

 8. ควรพัฒน�ก�รนำ�เสนอโครงก�รในลักษณะบูรณ�ก�รเป็นโครงก�รหลัก โดยเกิดจ�กคว�มร่วมมือของหน่วยง�นระดับต่�งๆ 

 9. ควรมีก�รดำ�เนินก�รโครงก�ร 1 คณะ 1 อำ�เภอ อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และชุมชนเข้มแข็งใน

อน�คต 

 

 ทั้งนี้ ง�นม�ตรฐ�นและประกันคุณภ�พก�รศึกษ� สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน ขอขอบคุณหน่วยง�นต่�งๆ ที่ให้

คว�มร่วมมืออย่�งดียิ่งในก�รให้ก�รต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมก�รผู้ตรวจประเมิน รวมถึงผู้เข้�รับก�รสัมภ�ษณ์ทุกท่�นที่ได้ให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยต่อไป
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ชื่อเรื่อง	:	ภาษาอังกฤษสำาหรับคนหางาน
ผู้แต่ง	:	รัชนันต์	จินดาพงศ์
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	เจ.บี	พับลิชชิ่ง,
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	428.24	ร333ภ	2554	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4

 หนังสือ ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับคนห�ง�น เล่มนี้ได้รวบรวมคำ�ถ�มที่ใช้ในก�รสัมภ�ษณ์

ง�นภ�ษ�อังกฤษกว่�พันคำ�ถ�ม พร้อมแนวก�รตอบและคำ�แปลชัดเจน โดยในเล่มแบ่งเนื้อห�

ออกเป็นหมวดหมู่ใว้สำ�หรับผู้ที่เตรียมตัวไปสัมภ�ษณ์ได้คิด วิเคร�ะห์คำ�ถ�มไว้ล่วงหน้� ง่�ย

สำ�หรับค้นห�และทำ�คว�มเข้�ใจ เพื่อที่คุณจะได้ใช้สำ�หรับเตรียมตัว เตรียมคว�มพร้อมในก�ร

สอบสัมภ�ษณ์ง�นในภ�ษ�อังกฤษ

 จุดเด่นของหนังสือเล่มน้ีคือมีคำ�ถ�มม�กม�ยนับเป็นพันๆ คำ�ถ�ม บ�งคำ�ถ�มคุณอ�จ

ไม่ค�ดคิด หรือนึกไม่ถึงก็อ�จเป็นได้ อ�จทำ�ให้เสียประโยชน์ไปจ�กก�รสัมภ�ษณ์ เพร�ะฉะนั้น

ก�รเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ควรที่จะเตรียมก�รรับมือไว้ นอกจ�กนี้ควรตั้งคำ�ถ�ม 

ถ�มตัวเองไว้ จะเป็นอย่�งไรห�กเร�ไม่ได้ง�นทำ�? ถ้�ไม่ได้ง�นที่ต้องก�ร เร�จะทำ�อย่�งไร? 

หรือเร�จะทำ�งนในตำ�แหน่งที่ไม่เหม�ะกับตัวเร�เองไหม? นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เร�ควรเตรียมตัว

ไว้เพื่อก�รพัฒน�ตัวเองจะได้ไม่พล�ดกับก�รสัมภ�ษณ์ครั้งต่อไป 

ชื่อเรื่อง	:	ขุมทรัพย์...ไว้ค้นหา	ภูมิปัญญา...ไว้นำาทางชีวิต
ผู้แต่ง	:		อักษรา		กัณหปักษ์
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1

สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ต้นธรรม,
ปีที่พิมพ์	:	2537

เลขเรียกหนังสือ	:	808.882	ข559	หนังสือทั่วไปชั้น	5

 คู่มือเดินท�งส�ยชีวิตเล่มนี้ จะช่วยบอกคุณว่�ในก�รดำ�เนินชีวิตที่ดีง�มและมีคุณภ�พ

นั้น อะไรคือสิ่งที่เร�ควรทำ�และไม่ควรทำ�  ก�รออกเดินท�ง สิ่งจำ�เป็นในก�รบอกทิศท�ง เพื่อไม่

ให้เร�พลัดหลงออกนอกทิศท�ง มักเป็นแผนที่และเข็มทิศ ถ้�ในยุคปัจจุบันก็คงเป็น จีพีเอส  บ�ง

ครั้งก็ต้องมีผู้นำ�ท�ง เนื่องจ�กเส้นท�งส�ยชีวิตนั้นไม่มีใครม�ช่วยประคับประคอง  หรือคอยบอก

ท�งเร�ได้ตลอดเวล� หล�ย ๆ ครั้งที่เร�ต้องลองผิดลองถูก พลั้งพล�ด เสียทั้งเวล�และทรัพย์สิน 

ฉะนั้น หนังสือ “ขุมทรัพย์...ไว้ค้นห� ภูมิปัญญ�...ไว้นำ�ท�งชีวิต” จะช่วยบอกคุณว่�ในก�ร

ดำ�เนินชีวิตที่ดีง�มและมีคุณภ�พนั้น อะไรคือสิ่งที่เร�ควรทำ�และไม่ควรทำ� คู่มือเดินท�งส�ยชีวิต

เล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ เปรียบเสมือนก�รมีไฟส่องท�ง  ถึงแม้จะเป็นเพียงแสงไฟที่ริบหรี่แต่ก็ยังดีกว่�ที่

จะสุ่มเสี่ยงเดินไปท่�มกล�งคว�มมืดโดยไร้ทิศท�งและจุดหม�ย

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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	 12	สิงหาเวียนมาครบ	เจ๊าะแจ๊ะย้อนรำ	ลึกถึงพระคุณของแม่	ที่เฝ้าคอยเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่	เราลองไตร่ตรองคิดดูให้ดี	เราทำ	อะไรให้
แม่ภาคภูมิ ใจและยิ้มได้	มีความสุข....อันน้ีต้องคิดกันเอง	โตโตกันแล้วนะ.....
	 ขอต้อนรับคุณผู้อ่านคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะ	 ที่ติดตามคอลัมน์ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในดอนขังใหญ่	 เพราะอะไรไม่รู้	 ถึงได้ติดตามกันมากมาย	 ต้องขอ
ขอบพระคุณที่เป็นกำ	ลังใจแก่ทีมงานเจ๊าะแจ๊ะเสมอมา..
	 ขอเริ่มข่าวควันหลงในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะดอนขังใหญ่เกมส์ที่ผ ่านมา	 ทั้งนักกีฬา	 กองเชียร์	 สนุกสนานกันยกใหญ่	 ด้วยบรรยากาศที่
แสนอบอุ่น	ด้วยพลังแห่งความรัก	ด้วยพลังแห่งความสามัคคี	จนก่อเกิดกิจกรรมที่ดีที่หล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	แต่ที่สนุกสนานไปกว่านั้น	
ก็พิธีกรอย่าง	คุณแฮ๊ค	ที่เอาวิญญาณนักศึกษาวิชาทหารมาสั่งเคารพธงชาติ	“ทั้งหมด	ขวาหัน”	โอ๊ยแม่เจ้า	สุดยอดจริงๆ		และที่น่าลุ้นไปกว่านั้น	ด้วยลีลา
การอ่านรายงานผลการแข่งขัน	ของนายกเค	(นายหยาดเพชร	พลอยดีเลิศ)	นายกองค์การบริหารนักศึกษา	ใส่อารมณ์	อินไปกับผู้ชนะ		อ่านให้คนฟังได้ยิน	
หัวใจแทบหยุดเต้น	เพราะลีลาการอ่านของท่านนายก....
	 ตามต่อกับไฮไลน์ของการแข่งขันการแสดงภาคสนาม	 ปีน้ีแต่ละคณะได้ทุ่มทุนสร้าง	 ถึงกับนำ		 ไทยแลนด์ก็อตทาเร้นต์	 มาอยู่กลางสนามกีฬา
มหาวิทยาลัย	ช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นน้ี	ไม่ต้องไปชมถึงห้องส่ง	ประหยัดตังก์ไปตั้งเยอะ….
	 มาต่อกันที่ทีมงานไฉไล	ขยันหาข่าวมาให้จริงๆ	กับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย	ที่ผ ่านไป
ด้วยความน่าภาคภูมิ ใจ	ต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกัน	ทำ	ให้งานประกันของมหาวิทยาลัย
ผ่านด้วยคะแนนที่ดีมากเลยทีเดียว		เพราะรัก	...	รักองค์กร	ต้องช่วยให้องค์กรของเราพัฒนา	อย่ามอง
ที่ตัวบุคคล	ต้องมองที่องค์กร	เราจะได้ทำ	เพื่อองค์กรที่ ให้ข้าวให้น้ำ	เราจนมีวันน้ี...	เจ๊าะแจ๊ะชมซะเยอะเชียว		
อย่าเพิ่งสั่งปิดคอลัมน์นะเจ้าค่ะ
	 ก่อนปิดคอลัมน์ขอแจ้งถึงกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ผ ่านมา	กับการสัมมนาวิชาการ	สัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำ	งานภาคตะวันตก	ประจำ	ปี	2555	วันที่	9	–	10	สิงหาคม	2555	ในงานน้ีมีกิจกรรมมากมาย	
นับตั้งแต่การมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ	งาน		มีการอบรมเรื่อง	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำ	งานในที่อับอากาศ	วิทยากรที่ ให้ความรู้มาจาก	บริษัท	3	เอ็ม
(ประเทศไทย)	จำ	กัด		และยังมีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ	งานให้แก่ผู้บริหาร	
หัวหน้างาน	และนอกจากน้ียังมีการประกวดร้องเพลง	ประกวดคำ	ขวัญความปลอดภัย	ประกวดวาดภาพ	
ประกวดธิดาแรงงาน		นวด	สปา	และยังมีนิทรรศการของภาคเอกชนและส่วนราชการให้ชมอีกด้วย

อุ่นอันใดในหล้าที่ว่าอุ่น			
ไม่ละมุนทดแทนเท่าแขนแม่
ที่ตวัดโอบร่างอย่างดูแล				
ยามลูกแพ้ด้วยฤทธิ์พิษสังคม
มือแม่นั้นโอบมาจากบ่าซ้าย			
แนบเรือนกายกลางหลังฝังความขม
ตบเบาเบาหมายให้ไล่ความตรม		
ดุจสายลมอบอุ่นละมุนละไมโดย  คน...เบื้องหลัง
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