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เครื่องแบบพิธีการ		พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน	ขณะนี้สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง	 เครื่องแบบพิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 พ.ศ.	 2554		
ลงวันที่	 19	 ธันวาคม	 2554	 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้แต่ง
กายในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี	 รัฐพิธี	 หรือพิธีตามที่ระบุในหมาย
กำาหนดการ	หรือกำาหนดการ	และในโอกาสอื่นๆ	ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีหรือประกาศนัดหมาย	 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของบุคลากร
ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เพื่อเป็นเกียรติ	 เป็นสิริ
มงคลและความมีศักดิ์ศรีในการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิ	ต่อตนเอง	ครอบครัวและวงศ์ตระกูล

 เครื่องแบบพิธีการ ชาย-หญิง

อินทรธนูประดับบ่าหญิง

ประกอบด้วย
	 1.	เสื้อขาว	กางเกงขาว	รองเท้าหุ้มส้นสีดำา(ชาย)	และ
																เสื้อขาว	กระโปรงขาว	รองเท้าหุ้มส้นดำา	(หญิง)	
	 2.	อินทรธนู
	 3.	กระดุมกลมรูปครุฑ
	 4.	เครื่องหมายสังกัดเสมาธรรมจักรที่คอทั้ง	2	ข้าง	
	 5.	แถบแพรเปล่า(แถบแพรที่ระลึก)	บุคลากรของรัฐสามารถติดแถบแพรที่ระลึกได้

             อินทรธนู             เสมาธรรมจักร                              กระดุมครุฑ



อบรมเชิงปฏิบัติการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผศ.ดร.เพ็ญศรี	 	 เปลี่ยนขำา	 	 	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม	 เพื่อ

สังคมสุขภาวะ	(รุ่นที่	2)		ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และ	อสม.	เขต

อำาเภอเมือง		ระหว่างวันที่	26	-	27		กรกฎาคม		2555		ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	วิทยากรโดย	อาจารย์ชยา	 เครื่องทิพย์	 	นักวิชาการสาธารณสุข

ชำานาญการจากโรงพยาบาลบ้านลาด		ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี		ผศ.ดร.นิวัต		กลิ่นงาม		

เป็นประธานเปิดงาน

ชี้แจงการลงทะเบียนวิชาพื้นฐาน

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 	 จะเปิดให้นักศึกษาได้เลือกลงวิชาพื้นตามความ

ถนัดและความสนใจ	 	 จึงจัดประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการลงทะเบียนวิชาพื้นฐานขึ้น	 	 	 โดยได้เชิญคุณ

ศักดิพัต		สีอร่ามรุ่งเรือง		ผู้ดูแลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นวิทยากร	เมื่อ

วันพุธที่	15	สิงหาคม	2555	เวลา	15.00	น.		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์		1		อาคารวิทยาภิรมย์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	โดยเป็นเครื่องแบบปกติขาวทั้งชายและหญิง	ประดับด้วยเครื่องหมายเสมาธรรมจักร	ที่คอปกเสื้อทั้ง	2	ข้าง	ระบุถึงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ	กระดุมครุฑ	แถบแพรสี(จะติดหรือไม่ก็ได้)	อินทรธนูได้นำาลายปูนปั้นมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ	เนื่องจากเป็น
ศิลปะที่เป็นเอกลักษณะความเป็นเพชรบุรี	โดยกระบวนการปั้นปูนต้องมีความตั้งใจในการถ่ายทอดอารมณ์	ความคิดและความศรัทธาใน
ผลงาน	ผู้ปั้นต้องประสานความรู้สึก	การมองเห็น	ความรับรู้	และการสัมผัส	เข้าเป็นหนึ่งเดียวในการถ่ายทอดผลงาน	ให้กลายเป็นงานปูน
ปั้นที่สวยงาม	จึงนำามาเป็นสัญญลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีสมาธิ	ความอดทน	ทักษะใน
การทำางาน	จริยธรรม	คุณธรรม	พัฒนาการทางอารมณ์	และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ	1.	อินทรธนูมหาวิทยาลัยมีให้ยืม	ลงชื่อยืมและรับได้ที่	ชั้น	M	อาคารวิทยาภิรมย์	ตั้งแต่	บัดนี้
	 			2.	เครื่องหมายเสมาธรรมจักร	ราคาคู่ละประมาณ	100	บาท	กระดุมครุฑ	ราคา		ประมาณ				
																	140-	200	บาท	หาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องหมายทั่วไป
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	 เมื่อวันที่	 18	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาสถาน

ที่สำาคัญทางวัฒนธรรมจีน	 ในจังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร	 เพื่อ

ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ผ่านนิทรรศการรูปแบบ

ส่ือผสม	(Multi-Media)	พร้อมท้ังสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีเพ่ือความเป็นสิริมงคล

จากนั้น	 ชมประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน	ณ	 บ้านขุนจำานงจีนารักษ์	 และศึกษา

วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตลาดร้อยปีสามชุก	ซึ่งจากการเดินทางทัศนศึกษาในครั้งนี้

ผู้ร่วมเดินทางกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ทั้งความรู้และความประทับใจกลับมาโดยทั่วหน้า

สาขาวิชาภาษาจีนทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมโครงการ	Transnational	ASEAN	Camp	For	Language	and	Cultural	Exchange

สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศ	และสัมมนาการเดินทางไปศึกษา	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ระหว่างวันที่	8-10	สิงหาคม	2555	ตัวแทนนักศึกษา	3	คนจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		ประกอบด้วย		นางสาวพรทิพย์	คงพูล			นางสาวชาลินี

ทิพย์บูรณ์	และนายภานุวัฒน์	เขียววิชัย		เข้าร่วมโครงการ	Transnational	ASEAN	Camp	For	

Language	and	Cultural	Exchange	ที่จัดขึ้น	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์	 (	ศูนย์

บางคล้า	)		จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 สาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 และการสัมมนาหัวข้อ	 การเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	ที่ผ่านมา	เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน	 กฎ	 ระเบียบ	 การปฏิบัติตน	 ในระดับอุดมศึกษา	 และการให้ความ

รู้เรื่องการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในชั้นปีที่	 3	 เป็นเวลา	 1	 ปี	 โดยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปศึกษา	 ณ	

มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน	มาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

	 กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 นักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 และ

นักศึกษาจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน	ได้แก่	 	ประเทศลาว	และประเทศกัมพูชา	 	ทำากิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	 เช่น	 การเต้นบัดสลบของประเทศลาว	 และ	 coconut	 dance	 ของ

กัมพูชา	 การสานจักจั่นและปูและการทำาขนมบัวลอยของไทย	 นอกจากนี้เยาวชนยังได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาร่วมกัน	 ได้เข้าชมสถานที่สำาคัญ

ในประเทศไทย	 ได้แก่	 	 พระบรมมหาราชวัง	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร	 และวัดพระแก้ว	 ตลอดทั้งสามวันนี้ทุกคนได้ทั้งความรู้	 ความ

สนุกสนาน	และมิตรภาพที่ดีงาม



6

	 ผศ.รพีพรรณ		เทียมเดช		กรรมการ	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		รายงานว่า		จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี	 	ครั้งที่	3/2555		เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2555		เวลา	09.30	น.		ณ	ห้องประชุมสำานักงาน	สกสค.	จังหวัด

เพชรบุรี		มีสาระที่สมาชิกควรทราบ		ดังนี้

	 1.	ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา		ได้เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

	 2.	วันเสาร์ที่	17	พฤศจิกายน	2555		สำานักงานคณะกรรมการ	สกสค.	จะนำาผ้าพระกฐินพระราชทาน		ประจำาปี	2555		ไปถวาย	ณ	

พระอารามหลวงวัดเทวสังฆาราม		จังหวัดกาญจนบุรี		ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา		ร่วมทำาบุญได้		โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย	จำากัด		สาขา

กระทรวงศึกษาธิการ		บัญชีออมทรัพย์		เลขที่	059	–	0	–	17626	–	9	ชื่อบัญชีเงินบริจาคสมทบกฐินสำานักงาน	สกสค.		หรือส่งที่สำานักงาน	

สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี

	 3.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ		ประจำาปีงบประมาณ	2555		ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู		จะดำาเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู

และบุคลากรทางการศึกษา	 	 ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นผู้ประพฤติดี	 	 มีคุณธรรม	 	 จริยธรรม		

เป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับเยาวชนและสังคมสืบไป		จึงจัดกิจกรรมประกวด	3	ประเภท		คือ

	 	 1)	ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 2)	ประเภทผู้ประสบผลสำาเร็จในการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 3)	รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่	4	และ	5

	 รางวัลมี	3	ลำาดับ	คือ	 	รางวัลชนะเลิศ	 	รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 	และรองชนะเลิศอันดับสอง		 เป็นโล่เกียรติยศและศึกษาดูงานต่าง

ประเทศ		สมัครในวันที่		1		-	10	สิงหาคม	2555		สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		โทร.	0	-3242	–	5902

เวลา	13.30	น.		เป็นการประชุมคณะกรรมการ	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		ครั้งที่	4/2555		ซึ่งมีสาระสำาคัญที่สมาชิกควรทราบ		ดังนี้

	 1.	จำานวนสมาชิกทั่วประเทศ		ช.พ.ค.	965	,	453	ราย	และ	ช.พ.ส.		363,621	ราย

	 2.	โครงการสวัสดิการเงินกู้	ช.พ.ค.	ยังไม่ปิดรับสมัคร		ขณะนี้มีผู้สมัครจำานวน	100	ราย		ท่านใดสนใจรีบติดต่อที่		สำานักงาน	สกสค.	

จังหวัดเพชรบุรี		โดยเร็ว

	 3.	ด้วยผู้นำาด้านการจัดสวัสดิการในหน่วยงานครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	(	2	ปี)	แล้ว	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2555	และทาง	สกสค.	

จังหวัดเพชรบุรี		ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อมาให้ภายในวันที่	10	สิงหาคม	2555	เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 4.	งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ของ	สกสค.	เป็นงบบริหารงานประจำา		จำานวน		813,200	บาท

	 5.	การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน		ให้ได้ทุนมูลนิธิทวี		บุนยเกตุ		ทุนให้เปล่า		ทุนละ	5,000	บาท		และไม่ต่อเนื่อง		มีผู้สมัครมา	22	คน		

ที่ประชุมมอบหมายตัวแทนกรรมการไปตรวจสอบสถานที่จริงและมารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม	ณ	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 วันที่	 15	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2555		

โดยนำาเสนอผลงานบริการวิชาการ	 1	 คณะ	 1	 อำาเภอ	 (อำาเภอบ้านลาด)	 ที่มีการดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง	3	โครงการ	คือ

	 1.	โครงการค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ศิวาพร	เหมียดไธสง	รองคณบดี

	 2.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่าง

เมืองเพชรบุรี	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 อาจารย์จีรนันท์	 ครองสินชัย	 ผู้ช่วยคณบดี	 และอาจารย์

ปณิธิ	แก้วสวัสดิ์	อาจารย์ประจำาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การออกแบบและผลิตหนังสือฉลาดสำาหรับผู้สอน	ผู้รับ

ผิดชอบโครงการ	อาจารย์จิรวัฑฒ์	แก้วโกศล	อาจารย์ประจำาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการประชุม	สกสค.

โครงการการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ช้ันปีท่ี	3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการภาษาพาเพลิน	เม่ือวันท่ี	9	กรกฎาคม	2555	ณ	โรงเรียนวัดท่าคอย	

(สกุณอุปถัมภ์)	สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	2	บ้านท่าคอย	ตำาบลท่า

คอย	อำาเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี	 อาจารย์พัชรินทร์	 สุริยวงค์	ประธานสาขาวิชาภาษา

ไทย	เป็นประธานเปิดงาน

	 สำาหรับโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

	 1.	เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับทักษะด้านการพูด

	 2.	เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูดในโอกาสต่าง	ๆ	ได้

	 3.	เพ่ือให้นักเรียนนำาความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้อง

	 4.	นำาความรู้ท่ีตนเองได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ต่อยอดความรู้

โครงการภาษาพาเพลิน

เสนอผลงานวิจัย

มรภ.เพชรบุรี	รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	1

	 อาจารย์ศิริพันธุ์		วิชัยดิษฐ		อาจารย์ประจำาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร			

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำา

เสนอผลงานวิจัย		หัวข้อเรื่อง	“New	Hybrid	Adaptive	Ant	Colony	Optimization	and	

Self-Organizing	 Map	 for	 DNA	 Microarray	 Group	 Finding”	 ในงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ	 “2012	 IEEE	 International	Conference	on	Computer	Science	and	Au-

tomation	 Engineering	 (CSAE	 2012)”	 ที่จัดโดย	 สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นานาชาติ	 (The	 Institute	 of	 Electrical	 and	 Electronics	 Engineers	 :	 IEEE)	ณ	 เมือง	

Zhangjiajie	ประเทศจีน	เมื่อวันที่	25	-27	พฤษภาคม	2555	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม	ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ

แข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน		ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

สู่การใช้ประโยชน์	:	การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน	ประจำาปี	2555	จัดโดย	สำานัก

งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ร่วมกับ		สมาคมเครื่องบินจำาลองและวิทยุบังคับและสถานี

โทรทัศน์	Thai		PBS		

	 จากการแข่งขันการพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน		สนามที่	2	 	ภาคกลางและ

ภาคตะวันออก	“ศึกปีกหมุนประลองปัญญา”		ระหว่างวันที่	4	–	5	สิงหาคม	2555		ณ	ห้องประ

ชุมมังคลอุบล	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 	 วิทยาเขตบางพระ	 	 จังหวัดชลบุรี		

ผลปรากฏว่า		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1	(ถ้วยรางวัล		พร้อมทุนการศึกษา	15,000	บาท)		สมาชิกในทีม

เพชรจ้าวเวหา		ประกอบด้วย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย		ซันประสิทธิ์		อาจารย์ที่ปรึกษา		นายวชิรวัฒน์		อังศุพาณิชย์		และนายกิตติพงษ์		เทศ

มาลี		นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์		ชั้นปีที่	1		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 หมายเหตุ	:	ทีมเพชรจ้าวเวหา		มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปในรอบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		ซึ่งจะทำาการแข่งขันในวันที่	1	–	

2	กันยายน		2555		ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร		จังหวัดพิษณุโลก
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	 เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2555	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9	อาคารวิทยาภิรมย์	สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน	ร่วมกับ	กองพัฒนานักศึกษา			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้านักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุม	ทั้งนี้	มีคณะกรรมการส่งเสริม

นิสิตนักศึกษาตาบอดเรียนร่วมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม		ดังนี้

	 1.	นายวินิจ		มูลวิชา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ		มูลนิธิฯ

	 2.	นายอุดมศักดิ์		ข้าวหอม		ผู้อำานวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา

	 3.	นายชูชาติ		ปัททุม		หัวหน้ากลุ่มงานบริการสื่อสิ่งอำานวยความสะดวกฯ

	 4.	นางสาวสุกัญญา		อุทัยแสน		ผู้ประสานงานนักศึกษา

	 5.	นางสาวจันทร์ศิริ		แก้วมณี		หัวหน้าศูนย์ประสานงาน		เข้าร่วมประชุมและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ		เทียมเดช	ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ทีมงานสำานักส่งเสริมวิชาการฯ	กองพัฒนานักศึกษา		อาจารย์นพวัฒน์		

สุวรรณช่าง		อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย		เข้าร่วมประชุมชี้แจงความเป็นอยู่ของนักศึกษาในระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยและร่วมแก้ไข

ปัญหาให้แก่นักศึกษา		โดยมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษาดังกล่าวต่อไป	

	 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมทักษะในวิชาพื้นฐานให้กับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงจัดบรรยาย

พิเศษเรื่อง	 “อ่านเป็น วิเคราะห์ได้”	 เป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาไทย	 โดยได้เชิญ

อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2555	ตั้งแต่เวลา	

12.30	-	15.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1		อาคารวิทยาภิรมย์	 	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี								

	 ตามท่ี	องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	ร่วมกับ	ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยท่ี	37

จังหวัดเพชรบุรี	จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพทำาขนมเบเกอรี่ในชุมชน	จำานวน	20	คน	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	 และเพิ่มทักษะ

ความรู้	ตลอดจนเทคนิคต่างๆ	ในการทำาขนมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ในการนี้	สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดย		อาจารย์ณปภา	หอมหวล

และนักศึกษาในสาขาวิชา	จำานวน	4	คน	คือ	นางสาวกาญจนา	ผ่องจินดา	นางสาวจิราภรณ์		

อยู่เนียม	นางสาวศิริรัตน์	กิจมะโน	และ	นายสัณพิชญ์	นนทรี	ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้

เกี่ยวกับการทำาเบเกอรี่	 ได้แก่	 เอแคร์	 โดนัท	 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก	 ระหว่างวันที่	 4-5	

สิงหาคม	2555		เวลา	08.30	–	16.00	น.	ณ	ศาลากลางหมู่บ้าน	หมู่	3	บ้านหนองไผ่	ตำาบล

หนองหญ้าปล้อง	อำาเภอหนองหญ้าปล้อง	จังหวัดเพชรบุรี

ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น

อ่านเป็นวิเคราะห์ได้

รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำาเบเกอรี่
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	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้บริหาร	และคณาจารย์		

ได้ไปร่วมงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศล	แด่ท่านผู้หญิงประสานสุข	ตันติเวชกุล	และทำาบุญฉลองสิริ

อายุ	73	ปี		ให้แก่	ดร.สุเมธ		ตันติเวชกุล		เมื่อวันที่	26		สิงหาคม	พ.ศ.	2555		เวลา	10.00	น.		

ณ	วัดยาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยไปเล้ียงภัตตาหารเพลท่ีศาลา	ซ่ึงตระกูลตันติเวชกุล

ได้สร้างไว้

	 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 ผู้อาวุโส	 และแขกผู้มีเกียรติร่วม

งานจำานวนมาก	หลังจากถวายภัตตาหารเพลแล้ว	มีพิธีรดนำ้าอวยพรให้แก่ท่าน	ดร.สุเมธ

ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 และ	

คุณหญิง	ดร.จินตนา	ตันติเวชกุล		และหลังจากนั้นเวลา	13.00	น.		มีการประชุมสมาคมชาว

เพชรบุรี		จังหวัดเพชรบุรี

	 ในโอกาสนี ้	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	โปรดอภิบาลคุ ้มครองให้ท่านและ

ครอบครัว	 ประสบแต่ความสุข	 มีสุขภาพแข็งแรง	 และเป็นหลักชัยของคนเมืองเพชรและ

มหาวิทยาลัยสืบไป

ขออำานวยพร

ขอขอบคุณ

	 ผศ.ศรชัย	 เย็นเปรม	 นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	 กล่าวขอบคุณนายกสภา

มหาวิทยาลัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ศิษย์เก่า	 และ

บัณฑิตทุกท่านท่ีให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับค่ัง	ในการจัดงานฉลองบัณฑิตและชุมนุมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2555		เวลา	18.00	น.		ณ	บริเวณ

ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 การจัดงานครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 นายกสภามหาวิทยาลัย		

เปิดงาน	กล่าวแสดงความยินดี	และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น		นอกจากนี้ยังได้รับความ

ร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาขาวิชานาฏยการแสดง		สาขาวิชาดนตรี		องค์การนักศึกษา		สำานักงาน

อธิการบดี	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ทีมพิธีกร	นำาโดย	 	 อาจารย์มณีรัตน์	 	 ไกร

พิบูลย์	 และคณะ	 คณะกรรมการบริหารสมาคมและทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ

อย่างดียิ่งจนการจัดงานครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 การจัดงานครั้งนี้	 นับเป็นความสำาเร็จที่งดงามเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่

และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่ได้มาประชุมสังสรรค์	 	กลับมาเยี่ยมครูอาจารย์	 	มาเยี่ยมสถาบัน		

จะได้ต่อเนื่องและขยายเครือข่ายของศิษย์เก่าทุกรุ่นให้กว้างขวางต่อไป	 	ซึ่งน่าเสียดายที่หลาย

ท่านไม่ได้มาร่วมงาน	 และขออภัยหากมีข้อบกพร่อง	 ทางสมาคมฯ	 ขอนำาข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงแก้ไขและดำาเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป

	 และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน	มาเยี่ยมสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี	ที่ชั ้น	7

อาคารวิทยาภิรมย์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 ตามที่	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้จัดการประกวด	 สถานีบริการ	

ปตท.	ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนให้สถานี

บริการนำ้ามัน	ปตท.	มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ

โดยเฉพาะในด้านภาพลักษณ์	การบริการและธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ	รวมถึง	

ความสะอาดของห้องนำ้า	อันส่งผลต่อความพึงพอใจและความประทับใจกับลูกค้า

ผู้ใช้บริการตลอดจนการเพิ่มยอดขายในระยะยาว

	 จากผลการดำาเนินการตามโครงการดังกล่าว	ในปี	2555	สถานีบริการ

นำา้มันเช้ือเพลิงเพ่ือสวัสดิการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ภายใต้การนำาของ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์นรีนารถ	 ศรีวรนารถ	 ประธานกรรมการบริหารจัดการฯ	 และคณะ

กรรมการชุดปัจจุบัน	มีความภูมิใจท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า	สถานีบริการนำา้มันเช้ือเพลิง

เพื่อสวัสดิการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	 ได้รับรางวัล	 “สถานีบริการดีเด่น 

ระดับ Silver ประจำาปี 2555”	 ซึ่งนับเป็นการรับรางวัล	 “สถานีบริการดีเด่น 

ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน” 

	 สำาหรับในปี	2555	น้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธ์ิ	ศรีวรรณ	กรรมการบริหาร

จัดการฯ	ในฐานะผู้จัดการสถานีฯ	พร้อมด้วย	นายนัทธพงศ์	สุกสว่าง	สมุห์บัญชีฯ

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขึ้นรับมอบรางวัล		

ในงานสัมมนาผู้แทนจำาหน่าย	ผลิตภัณฑ์ของ	ปตท.	 เมื่อวันที่	 14	สิงหาคม	2555		

ณ	โรงแรม	Centara	Grand	&	Bangkok	Canvention	Centre	Cintral	World	

กรุงเทพมหานคร

	 ทั้งนี้	รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้	เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ	ร่วมแรง

ร่วมใจ	และความเอาใจใส่ของ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	คณะกรรมการ

บริหารจัดการฯ	และพนักงานทุกคน	ตลอดจนการสนับสนุนและการให้ความไว้วางใจ

ในคุณภาพและบริการของลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่านและทุกหน่วยงาน	ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ราชภัฎเพชรบุรี	 คณะกรรมการบริหารจัดการฯ	 พร้อมด้วยพนักงานทุกคน	 ขอ

ขอบคุณทุกท่านไว้	ณ	โอกาสน้ี	และขอให้คำาม่ันว่า	จะรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์

ในการบริการที่ดีเด่นเช่นนี้ให้ยาวนานต่อไป	 เพื่อเป็นการขอบคุณและรักษาไว้ซึ่ง		

ความพึงพอใจและความประทับใจของผู้ใช้บริการ

สถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัล	สถานีบริการดีเด่นระดับ	Silver	5	ปีซ้อน
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ASEAN		KNOWLEDGE
	 สวัสดีค่ะ	 พลเมืองอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน	 เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	 ที่

ผ่านมา	อาจารย์พนัส ชัยรัมย์	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	และ	อาจารย์เอกชัย มลเลษ	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ	 ครั้งที่	 8/55	

เรื่อง	“มาตรการด้านความมั่นคงภายหลังการเข้าประชาคมอาเซียน : ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติ”  

ณ	อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 โดยมีวิทยากรร่วมประชุมสัมมนา	 ได้แก่	

รศ.ดร.	นฤมล	นิราทร	อาจารย์ประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นายภัทรวุธ				

เภอแสละ	หัวหน้ากลุ่มพิจารณาจัดระบบนำาเข้าแรงงานต่างด้าว	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	และ

นายกนกกฤษณ์		รักษาพราหมณ์	ผู้ช่วยนักวิจัย	ศศย.	สปท.	โดยมีประเด็นที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้

	 แต่ละหน่วยงานควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

เนื่องจากในปัจจุบันภายใต้บริบททางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำาให้อาเซียนต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ	อีกทั้งยังเห็นความจำาเป็นที่ต้อง

รวมตัวกัน	เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

และในเวทีระหว่างประเทศ	ซ่ึงผู้นำาอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าอาเซียนควรร่วมมือกันให้เหนียวแน่น	เข้มแข็ง

และมั่นคงยิ่งขึ้น		จึงได้มีการประกาศ	“ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือของอาเซียน	ฉบับที่	2”	(	Declaration	

of	ASEAN	Concord	ll	)	และมีการตกลงให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เสร็จภายใน	ปี	2558

	 ความท้าทายด้านความม่ันคงร่วมภูมิภาคท่ีสำาคัญประการหน่ึงในประชาคมอาเซียน	ได้แก่	ปัญหา

ด้านแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวท่ีมีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	ซ่ึงเป็นปัญหาแรงงาน

ข้ามชาติที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกำาลังเผชิญอยู่	ณ	ปัจจุบัน	ทั้งนี้การบริหารจัดการต่อปัญหาดังกล่าวของ

หน่วยงานภาครัฐยังไม่ประสบผลสำาเร็จอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ	อาทิ	การขาดข้อมูล	หรือ

นโยบายที่ชัดเจน	เป็นต้น

	 เนื่องจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	

และถือว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558		จะเป็นโอกาสและความท้าทายของประเทศสมาชิก

อาเซียน	ท่ีจะร่วมมือกันแก้ไขและปกป้องปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคงรูปแบบใหม่ท่ีได้รับผลกระทบมา

จากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติ		มีความน่าสนใจที่จะวิเคราะห์มาตรการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้ดังนี้

	 1.	ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง

ของชาติ	ซ่ึงได้รับผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติท่ีลักลอบเข้าเมืองมาทำางานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย

ได้อย่างไร	อันจะสร้างประโยชน์และความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน
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	 2.	ประเทศไทยจะมีการกำาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างไร	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติภายหลังการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	โดยให้ดูจากกรณีประเทศเวียดนาม	ที่กำาลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ	และมีปัญหาในเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้	ซึ่งได้นำา

เอาเรื่องนี้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	นับว่ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้	แต่ทั้งสองฝ่ายกำาลังตั้งคณะทำางานร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่	

	 3.	ยุทธศาสตร์ของท่าเรือนำ้าลึก	ที่ทวาย	ของพม่า	ที่มีถนนตัดจากเวียดนาม	ลาว	และไทย	ผ่านลงไปสู่	ทวาย	ซึ่งนับว่าเป็นเส้นทางสำาคัญของ

อาเซียนในระยะใกล้	จะมีผลต่อแรงงานของพม่าในเมืองไทยมากน้อยเพียงไร		บทสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้อธิบายเกี่ยวกับค่าแรงค่าจ้าง	และความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นของแรงงานต่างด้าวไว้ว่า	 ถ้าที่ประเทศไทยมีค่าแรงที่สูงกว่า	 และไม่มีการแข่งขันแรงงานราคาถูก	 กลุ่มแรงงานนี้ก็จะไม่ย้ายกลับพม่า	 	 นอกจากนี้

ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ	กลุ่มพม่าหรือกลุ่มอื่นๆ	ที่มาอยู่เมืองไทย	แถวสมุทรสาครสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียง	ได้มีการสร้างครอบครัวและมีลูก

หลาน	กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิในประเทศไทยในอนาคตมากน้อยเพียงไร	ภาครัฐมียุทธศาสตร์	อะไรรองรับในประเด็นนี้

	 4.	 หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	 2558	หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทย	ควรเตรียมความพร้อมหรือมีมาตรการรับมือ

ต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างไร	ท้ังแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีหล่ังไหลเข้าทำางานในประเทศ	และแรงงานไทยท่ีเดินทางออกไปทำางานยังต่างประเทศ

	 5.	ประเทศไทยควรมีความร่วมมือในอาเซียนด้านการบริหารจัดการปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างไร

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย	โดยให้ดูกรณีตัวอย่าง	จากการที่นางอองซานซูจี	ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านของรัฐบาลพม่า	ได้มาเยือนเมืองไทย	และ

ได้ไปเยี่ยมแรงงานพม่าก่อนที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีของไทย	ซึ่งได้พูดในด้านแรงงานและความเป็นอยู่ของแรงงานพม่า	รวมถึง	สวัสดิการที่แรงงานพม่า

ได้รับจากนายจ้างคนไทย	 ประกอบกับค่าแรงที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป	 นับว่าเป็นการทำาให้บทบาทเรื่องแรงงานเข้าไปสู่วาระสำาคัญในการ

ประชุมอาเซียนที่น่าจับตามอง	กับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนในอนาคตอันใกล้	...

	 พวกเราคงจะเห็นนะคะว่า	การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2558	กำาลังใกล้เข้ามาทุกที	และยังมีปัญหาอีกหลายด้านที่ต้องการแก้ไข	ต้องการ

คำาตอบ	และต้องการความเข้าใจในบริบทอย่างรอบด้านอย่างแท้จริง	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคมวัฒนธรรม	และการเมือง	รวมทั้งความมั่นคงในประเทศและ

ระหว่างประเทศ	 ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่แต่ละประเทศมีต่อกันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน	 น่าจะเป็นทางออกที่

ชัดเจนในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

	 เรามาร่วมกันสร้างความรู้ความใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยกันนะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 สวัสดีครับชาวคลับ	“ดอนขังใหญ่”	หลาย	ๆ	ภารกิจที่สำาคัญ	ๆ	ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน	ประจำาปีการศึกษา	2554	พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	ฯลฯ	บุคลากรทุกฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มศักยภาพ	
เต็มความสามารถ	 คุณลุง	 QA	 ขอยกนิ้วให้เลยครับ	 แต่อย่าลืมนำาข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 เพื่อไปปรับปรุงหรือทำาแผนพัฒนาคุณภาพกันนะ
ครับ	 เพื่อพัฒนาการดำาเนินงานในปีต่อไปตามวงจรคุณภาพ	 PDCA	 และในฉบับนี้คุณลุง	 QA	 คิดว่า	 เห็นผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วเป็นที่ปลิ้มปิติ	ถึงความร่วมมือ	ร่วมใจกันดำาเนินงาน	หากผู้บริหารจะตัดสินใจบริหารจัดการแบบ	TQM	ก็
น่าจะไม่ผิดหวัง
	 ถ้าอย่างนั้น	เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่นำามาสู่การจัดการคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งองค์กร	(Total	Quality	
Management	:	TQM	)	ที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งใช้เป็นหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา	ดังนี้
	 การประกันคุณภาพ	 (Quality	 Assurance	 :	 QA)	 เป็นกระบวนการวิชาการเชิงระบบที่ระบุลักษณะความต้องการของตลาด
และทำางานให้ตรงตามความต้องการนั้น	 ขณะเดียวกันองค์กรอาจจะพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของตน	 แต่โดยทั่วไปมักจะรับเอา
มาตรฐานสากลที่องค์กรต่าง	ๆ	ยอมรับว่าเป็นระบบคุณภาพ	ดังเช่น	BS5750	หรือที่เรารู้ว่า	ISO9000	เป็นต้น
	 ISO9000	เป็นระบบที่ออกแบบสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม	แต่ก็มีผู้พยายาม	หาวิธีประยุกต์		ISO9000		มาใช้ในการฝึกอบรม
และการจัดการศึกษา	ปรับให้เหมาะกับครูและผู้เรียน	โดยให้สอดคล้องกันกับมาตรฐานวิชาชีพที่พัฒนามาเป็นเวลานานเช่นกัน	
	 การประกันคุณภาพเป็นระบบบริหารการจัดการ	 โดยทั่วไปเมื่อกล่าวคำาว่า	 ประกันคุณภาพมักจะให้ความรู้สึกลึกลับ	 หรือให้
ความรู้สึกว่าจะต้องใช้ทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนจึงจะถึงจุดหมายได้	แท้ที่จริงแล้ว	การประกันคุณภาพเกิดขึ้นในวงธุรกิจที่ต้องการที่จะรักษา
ภาพลักษณ์ของตนเองให้คงอยู่ตลอดไป	 การประกันคุณภาพเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถบริหารได้	 การประกันคุณภาพเป็นเรื่อง
ง่าย		ช่วยให้การทำางานได้อย่างราบรื่น	และก้าวหน้าไปพร้อมๆกันได้อย่างเหมาะสม	เป็นเรื่องของการทำางานในชีวิตประจำาวัน	กล่าวโดย
สาระสำาคัญการประกันคุณภาพ	เป็นวิธีการทำางานในองค์กรที่มั่นใจได้ว่า
	 1.	พันธกิจและจุดมุ่งหมายขององค์กรมีความชัดเจน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนรู้
	 2.	ระบบของการทำางานให้สำาเร็จ		ได้คิดไว้แล้ว		ได้รับพิสูจน์ทุกคนรับรู้
	 3.	ทุกคนมีความชัดเจนว่าใครรับผิดชอบเรื่องอะไร
	 4.	สิ่งที่องค์การกำาหนดว่าคุณภาพนั้นต้องมีความชัดเจนมีเอกสารแสดง
	 5.	มีระบบการตรวจสอบว่างานทุกอย่างดำาเนินไปตามแผนที่ได้กำาหนดไว้
	 6.	หากมีความผิดพลาดใดๆ	เกิดขึ้น	มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะทำาให้ถูกต้องได้อย่างไร
 การประกันคุณภาพ	มีความหมายแตกต่างจากการควบคุมคุณภาพ	ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันมาช้านานและรู้จักกันอย่างกว้างขวาง	การ
ควบคุมคุณภาพเป็นวิธีการตรวจสอบและคัดงานที่บกพร่องออก	ซึ่งบางครั้งอาจใช้วิธีทางสถิติเข้าช่วย	ส่วนในการฝึกอบรมและการจัดการ
ศึกษา	มีการวัดผลด้วยการสอบ	หากใครไม่สามารถผ่านเกณฑ์ได้จะสอบตกหรือถูกคัดออก	แต่ในการประกันคุณภาพจะให้ความสำาคัญใน
การป้องกัน	 ดังคำากล่าวที่ว่า	 การประกันคุณภาพ	 หมายถึง	 การทำาสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อป้องกันความผิดพลาด	 แต่ไม่ใช่มาทำาให้
ถูกต้องในภายหลัง	การประกันคุณภาพ	(QA)	ยังแตกต่างไปจากการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	(TQM)	ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการ
แข่งขันกันในตลาดระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา	ตลาดความต้องการคุณภาพและความเชื่อถือในราคาที่ยุติธรรม	ดังนั้น	จึงเป็นเรื่องที่
คุ้นเคยกันดีในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	ดังจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทนี้มีผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าที่
เคยผลิตเม่ือ	10-20	ปีท่ีแล้วในวงการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาในอดีตท่ีผ่านมา	ไม่มีความกดดันให้ต้องแข่งขันเหมือนในวงการอุตสาหกรรม
แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีส่ือท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยให้ลูกค้าหรือผู้เรียนมีความจำาเป็นต้องกลับไปเรียน	หรือฝึกหัด
ในสถาบันการศึกษาน้อยลงทุกที		สถาบันการศึกษาที่จัดการฝึกอบรมหรือจัดการศึกษา	จึงต้องตระหนักว่า	ต้องพบการแข่งขันทั้งทางด้าน
คุณภาพและราคา	สถานการณ์เช่นนี้ต้องใช้การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือที่เรียกว่า	TQM	

TQM	และ	QA
แตกต่างกันอย่างไร
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	 TQM	มีสมมุติฐานว่า	การจัดการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาจะคงอยู่ได้ถ้าพิสูจน์ให้เห็นว่ามีทั้งคุณภาพและราคา	ความคิดนี้
มิใช่ความคิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรม	แต่เพ่ิงมีการนำามาใช้การฝึกอบรมและการจัดการศึกษา	เราคงจะเคยได้ยินว่า	ครูบางคนขอทรัพยากร
สนับสนุนเพื่อจะให้เกิดคุณภาพ	 แต่	 TQM	 จะเป็นการพิสูจน์คุณภาพ	 โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดที่จะสามารถแข่งขันได้	 องค์กรจะเสียค่า
ใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่มีคุณภาพน้อยลงด้วยการทำาสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก	เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง	QA	และ	TQM	สิ่งที่สำาคัญก็คือ	TQM	
คิดถึงค่าลงทุนเพ่ือสร้างคุณภาพและถือว่าเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสำาคัญ	เงินลงทุนจะต้องลดลงแต่เพ่ิมคุณภาพด้วยการป้องกันปัญหา	มีการตรวจสอบ
น้อยลง	และทำางานเสียหรือต้องกลับมาทำาใหม่ต้องลดลง	โดยรวมก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าแต่ราคาลดลง	ส่วน	QA	ไม่คิดค่าลงทุนดังกล่าว
ความแตกต่างระหว่าง	QA	และTQM	อาจสรุปได้ดังนี้
 QA เป็นระบบพื้นฐานของการบริหารจัดการ มีสาระสำาคัญคือ
	 1.	มีการกำาหนดพันธกิจ
	 2.	มีลำาดับขั้นการทำางาน
	 3.	มีระบบการตรวจสอบเพื่อดูว่าเป็นไปตามลำาดับขั้นการทำางานหรือไม่
	 4.	มีระบบการแก้ไขเพื่อให้ทำางานได้ถูกต้อง
	 5.	มีการทบทวน	มีการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบ
 พื้นฐานความคิดของระบบ QA
	 1.	มาตรฐานคุณภาพได้จากความต้องการของลูกค้า
	 2.	งานจะสำาเร็จได้	ถ้าทุกคนช่วยกันกำาหนดระบบการทำางานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเขียนกระบวนการทำางาน	ระบบประกัน
คุณภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทำาตามข้อตกลง
 TQM มีลักษณะที่สำาคัญคือ
	 1.	ผู้ร่วมงานทุกคนพอใจที่จะพยายามพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
	 2.	ทีมงานตรวจสอบคุณภาพการทำางานของตน
	 3.	กลุ่มย่อยของหน่วยงาน	จะแก้ปัญหาทันทีที่พบ
	 4.	วิธีการทำางานอาจปรับได้	ถ้ากลุ่มการทำางานพบวิธีการทำางานที่มีประสิทธิภาพกว่า	เพื่อให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น
 พื้นฐานความคิดของ TQM 
	 1.	มาตรฐานคุณภาพ	ควรปรับปรุงตามกาลเวลา
	 2.	มาตรฐานต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่า
	 3.	ทุกคนสามารถบอกปัญหาและมีส่วนช่วยคิดแก้ปัญหา
	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้	QA	หรือTQM	มาประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา	จะเห็นผลไม่แตกต่างกัน	
แต่	TQM	เป็นระบบที่สามารถนำามาปรับใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกว่า	โดยที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพขององค์กร
	 เมื่อมีหลักการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว	สถาบันการศึกษา	ต้องนำาหลักการมาวางระบบการทำางานให้มีคุณภาพ
ขณะเดียวกันต้องเตรียมการเพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย	ในการวางระบบการทำางาน	เพ่ือการตรวจสอบการประเมิน
จะมีการนำาทฤษฏีเข้ามาใช้มาก	ซึ่งส่วนมากนิยมใช้	CIPP	Model	(	Context	Input	Process	Output	Model)	เป็นแนวทางและกำาหนด
องค์ประกอบหรือมาตรฐานในการทำางานไว้เป็นกรอบคุณภาพ	การประกันคุณภาพเป็นระบบการบริหารจัดการท่ีวงการอุตสาหกรรมนำามาใช้
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าได้คุณภาพที่ดี	 ตรงกับความต้องการของลูกค้า	สามารถแข่งขันในตลาดได้	 ส่วนในวงการฝึกอบรมและการ
จัดการศึกษา	 จะมีการพัฒนามาตามลำาดับลักษณะวิชาชีพ	 จนเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น	 มีการแข่งขันกันสูงขึ้น	 สถาบันการศึกษาทุก
ระดับมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 จึงมีการนำาเอาแนวคิดเรื่องของการประกันคุณภาพมาใช้ในสถาบัน
การศึกษา	แต่ด้วยเหตุผลที่สถาบันทางการศึกษาเป็นองค์การที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้วยหลายฝ่าย	มีระบบการทำางานที่ต้องประสานงานกัน		
เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน	จึงมีความเหมาะสมที่จะนำาวิธีการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพทาง
การศึกษา	เพ่ือให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้และมีผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสูงข้ึนตามลำาดับ	แต่การประกันคุณภาพทางการ
ศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน	ดังนั้น	ครู	อาจารย์	และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ		เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความ
สามารถทำางานของตนได้

ที่มา	:	รัตนา	ประเสริฐสม		(ออนไลน์).แหล่งที่มา	:	http://dusithost.dusit.ac.th/		
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ทุนการศึกษา
โครงการแข่งขัน ชิงทุนการศึกษาเพชรยอดมงกุฎ

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนงลงกรณ์ มอบทุนการศึกษาเรียนดี ขาดทุนทรัพย์ 

	 พระธรรมภาวนาวิกรม	หรือท่านเจ้าคุณธงชัย	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

ประธานมูลนิธิร่มฉัตร	พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ	และผู้อำานวยการโรงเรียนต่าง	ๆ	ที่ร่วมโครงการเพชรยอดมงกุฎ	เปิดแถลงข่าวโครงการแข่งขัน

เพชรยอดมงกุฎในปี	2555	มีกำาหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ	ปี	2555	ดังนี้

	 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	15	ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

	 	 วันรับสมัคร	11	มิถุนายน	–	30	กรกฏาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	18-19	สิงหาคม	2555	สถานที่แข่งขัน	โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

	 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	4	ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 วันรับสมัคร	28	มิถุนายน	-	10	สิงหาคม2555	วันแข่งขันวันที่	25-26	สิงหาคม2555	สถานที่แข่งขัน	โรงเรียนสตรีวิทยา	2

	 ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่		9	ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

	 	 วันรับสมัคร	15	มิถุนายน-10	สิงหาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	26	สิงหาคม	2555	สถานที่แข่งขัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	9	ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

	 	 วันรับสมัคร		9		ก.ค.	-	20	สิงหาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	1	-	2	กันยายน		2555	สถานที่แข่งขัน	โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

	 ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ		ครั้งที่		9	ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

	 	 วันรับสมัคร	1	ก.ค.	-	15	สิงหาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	8	-	9	กันยายน		2555	สถานที่แข่งขัน	โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

	 ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	2	ทุนการศึกษามูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์

	 	 วันรับสมัคร	1	ตุลาคม-31	ตุลาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	11	พฤศจิกายน	2555	สถานที่แข่งขัน		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ		ครั้งที่	7		ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

	 	 วันรับสมัคร	1	กันยายน-30	กันยายน	2555	วันแข่งขันวันที่	17-18	พฤศจิกายน	2555	สถานที่แข่งขัน	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

	 ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	5	ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

	 	 วันรับสมัคร	 1	 กันยายน-10	 พฤศจิกายน	 2555	 วันแข่งขันวันที่	 24-25	 พฤศจิกายน	 2555	 สถานที่แข่งขัน	 โรงเรียนสตรีวิทยา	

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

	 ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	7	ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

	 	 วันรับสมัคร	1	กันยายน-31	ตุลาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	16	ธันวาคม	2555	สถานที่แข่งขัน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

รัตนโกสินทร์	(ศาลายา)

	 พุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	9	ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี

	 	 วันรับสมัคร	1	ตุลาคม-15	ธันวาคม	2555	วันแข่งขันวันที่	24-25	ธันวาคม	2555	สถานที่แข่งขัน		โรงเรียนเทพศิรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม	http://www.romchatra.com

	 มูลนิธิ	คุณแม่จินตนา	ธนงลงกรณ์	จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยจัดสอบให้เกิดความยุติธรรม
	 กำาหนดการ
	 	 ส่งใบสมัคร																	พุธที่	1	สิงหาคม		ถึงศุกร์ที่		28	กันยายน		2555
	 	 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ						ศุกร์ที่		5		ตุลาคม	2555
	 	 สอบข้อเขียน															เสาร์ที่		13	ตุลาคม		2555
	 	 ประกาศผลสอบ											ศุกร์ที่		26		ตุลาคม		2555
	 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
	 มูลนิธิคุณแม่จินตนา		ธนาลงกรณ์		เลขที่	12		ถนนอรุณอมรินทร์		บางกอกน้อย		กรุงเทพฯ		10700
	 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่	http://www.enn.co.th/uploads/contents/20120731110500_1.pdf
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ชื่อเรื่อง	:	108	ข้อคิด	เพื่อชีวิตที่มีสุข
ผู้แต่ง	:	ธัมมนันทาภิกษุณี
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ส่องสยาม
ปีที่พิมพ์	:	2553
เลขเรียกหนังสือ	:	294.3444	ธ479ร	หนังสือทั่วไปชั้น	3
	 หนังสือเรื่อง	 108	 ข้อคิด	 เพื่อชีวิตที่มีสุข	 เป็นหนังสือที่รวมหลักคำาสอนของหลวงแม่	 ใน

โอกาสต่างๆ	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข	 ถ่ายทอดด้วยสำานวนภาษาอ่านง่าย	 ให้ทั้งความ

เพลิดเพลิน	และข้อคิดอันหลากหลาย	ซึ่งคุณสามารถนำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี	

	 ที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนั้น	เวลามีผู้มาซื้อหนังสือ	ทางร้านจะมีวิธีการทำาให้ผู้มาเยือนรู้สึก

ใกล้ชิดกับธรรมะ	 เมื่อซื้อหนังสือแล้ว	 ก็มีการให้หยิบฉลาก	 ซึ่งท่านธีมมนันทาเขียนด้วยลายมือของ

ท่านเอง	 เป็นธรรมะสั้นๆ	 พอให้เป็นอุบายได้พิจารณาในวันนั้น	 ธรรมะ	 2-3	 บรรทัดนี้เอง	 บางครั้งก็

ต้องอธิบาย	 เพราะไม่เข้าใจนัยยะของหัวข้อธรรมะ	พออธิบายแล้วก็ร้อง	อ๋อ	ซึ่งเป็นอุบายที่ดีก็เลยนำา

มารวบรวมแล้วเขียนบรรยายไว้ในที่เดียวกัน	เพื่อมิให้สูญหาย	เพราะคิดว่า	น่าจะเป็นประโยชน์	ข้อคิด

บางข้อก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆ	ด้วย

ชื่อเรื่อง	:	รอยทางแห่งเวลา
ผู้แต่ง	:	นิพัทธ์พร		เพ็งแก้ว
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	2

สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ศยาม
ปีที่พิมพ์	:	2554

เลขเรียกหนังสือ	:	915.9304	น618	หนังสือทั่วไป	ชั้น	5
	 หนังสือ	“รอยทางแห่งเวลา”	เล่มนี้	เป็นหนังสือเชิงปกิณกะหรือเรื่องเล่าเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ที่ผู้เขียน

ผ่านพบท่ามกลางการเดินทางในแผ่นดินไทย	 อาทิ	 ผู้หญิงที่มีคอเป็นอาวุธ	 อย่ากินอย่างม่าน	 อย่าทาน

อย่างเงี้ยว	ตำานานแม่นำ้า	รื่นรมย์ชมหินที่ภูผาเทิบ		มหาสารคามยามแล้ง	คุ้ยความลับฝรั่งที่วังนารายณ์	ไป

วัดฝั่งธนฯ	ล่องนำ้าเพชร	เรื่องเล่าจากสทิงพระ		สุดเขตสยาม	และอื่น	ๆ		อีกมากมาย	นอกจากนั้นมีเรื่อง

ใหม่อีก	3	เรื่องซึ่งเป็นการเดินทางไปในประเทศเวียดนามและญี่ปุ่น

	 พ้ืนท่ีท่ีดึงดูดให้ผู้เขียนเดินทางไปหา	มักเป็นท่ีท่ีเก็บงำาเร่ืองราวภูมิรู้โบราณของมนุษย์เอาไว้อย่าง

อุดมสมบูรณ์	 ผู้คนที่ดึงดูดให้ผู้เขียนไปพบ	 มักเป็นคนที่เป็นตัวจริงในทางของเขาหรือเธอ	 คือเป็นคนที่มี

ภูมิรู้โบราณของมนุษย์สั่งสมอยู่เต็มตัว	ไม่ว่าเครื่องแบบภายนอกจะแตกต่างกันขนาดไหน	นับแต่ชาวบ้าน

ธรรมดา	ศิลปิน	นักบวช	กระทั่ง	นักรบ	ชีวิตส่วนใหญ่ของผู้เขียนจึงคลุกคลีอยู่กับเรื่องที่เธอสนใจอย่างยิ่ง

คือภูมิความรู้โบราณที่มุ่งสู่การตอบคำาถามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอคือความจริงมนุษย์โลก	 และชีวิตนั้น

เป็นเช่นไร...

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

	 สวัสด.ี..ชาวดอนขังใหญ่และผู้อ่านทุกท่าน	ขอต้อนรบัด้วยความยินดทีีทุ่กท่านให้ความสนใจ
ในการอ่านคอลัมน์ที่ทำ	ให้หายเครียด	อ่านไปหัวเราะไป	ด้วยทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะที่นำ	ข่าวสารต่าง	ๆ	
มานำ	เสนอทุกเรื่องราว	 ให้โลกได้รู้	 ความจริงได้ปรากฏ	 แต่มีหลายคนที่ทำ	ใจยอมรับความจริงไม่ได้	
เราอยู่ในโลกสังคมปัจจุบัน	 เราทำ	อะไรผิด	 เราก็ต้องยอมรับผิด	 ไม่ใช่ไปโยนความผิดให้ผู้อื่น...แหม!!	
เกือบลืม	นำ	คำ	คมดี	ๆ	มาฝากนักศึกษา	เมื่อเห็นรูปและได้อ่าน	คงจะเปลี่ยนตัวเองตั้งใจเรียน	เป็น
คนดี	ขยัน	ซื่อสัตย์	อดทน	เพื่ออนาคตที่สดใสวันข้างหน้า	ถ้าทำ	ได้เพียงเท่าน้ีคนที่กำ	ลังปักกล้าดำ	นา
อยู่	 คงไม่เสียดายหยาดเหงื่อที่ลงบนพื้นนา...เจ๊าะแจ๊ะเอาใจช่วยและเป็นกำ	ลังใจให้เสมอ	 ยังไม่สาย
หากจะปรับปรุงตัวเอง	ก่อนที่จะไม่มโีอกาส
	 เปล่ียนผันมาเสพย์ข่าวของทีมงานเจ๊าะแจ๊ะบ้างที่หยิบข่าวควันหลงปริญญาบัตรมาให้พวก
เราได้ฟังได้เห็นกัน	 กับทีมงานซ้อเจ็ด....งานน้ีเขาฝากชื่นชมทีมงานกองพัฒนานักศึกษานำ	โดย	 ท่าน
ผอ.คนสวย	 และทีมงาน	 JB	 ของกองพัฒนานักศึกษา	 รวมไปถึง	 ทีมงานองค์การบริหารนักศึกษา	
สภานักศึกษา	สโมสรนักศึกษา	ที่ ได้ทุ่มเทกำ	ลังกาย	กำ	ลังใจ	ให้งานน้ีออกมาเป็นอย่างดี	ดีกว่าบาง
คนที่มีข้ออ้างสารพัดประโยชน์	 แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี	 ถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง	 ก็ถือ
เป็นบทเรียน	ในการนำ	ไปปรับปรุงแก้ไข	 ...สู้	ๆ	 เพื่อชาติและบ้านเมือง	 (ห้ามลา	ห้ามป่วย	ปล.ห้าม
ตายด้วยป่าว..อิอิ)	 และต้องขอชื่นชมทุกฝ่าย	 ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้งานน้ีผ่านไปด้วยดี	 แต่ที่
สำ	คัญ	 ต้องขอชื่นชมบัณฑิต	 ที่มีความอดทนขยันฝึกซ้อม	 จนทำ	ให้ภาพวันรับพระราชทานปริญญา
บัตรวันจริง	ออกมาสวยสดงดงาม	เป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก....
	 อีกงานหนึ่งที่ประสบผลสำ	เร็จไปไม่แพ้กัน	กับงานฉลองบัณฑิตและงานชุมนุมศิษย์เก่า	นำ	
โดยนายกสมาคมฯ	 ที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการณ์งานสร้าง	 ทำ	งานอย่างมืออาชีพจริง	 ๆ	 คนมาร่วม
งานล้นหลาม	 ต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่สมาคมฯที่ทุ่มเทแรงกายประสานงานสิบทิศให้งานน้ี ไม่มีข้อ
บกพร่อง	 และที่สำ	คัญมีดารามางานน้ีด้วย	 ไม่รู้แจกลายเซ็นไปเท่าใด	 ..ก็เจ้หมูแห่งสำ	นักส่งเสริมวิชา
การฯแต่งตัวมาปรากฏในงานนึกว่าดารามาร่วมงาน	ลืมบอกคิวพิธีกรให้เชิญขึ้นไปร้องเพลงกล่อมแขก
ซักกะหน่อย...

มือถือกล้า	 ทำานา	 ส่งลูกเรียน
ข้าวที่ปลูก	 ส่งลูก	 ได้ศึกษา
ทนลำาบาก	 หาเงิน	 ให้แก้วตา
แม้นกายา	 โรยรา	 ล้าอ่อนแรง
ยังอดทน	 กัดฟัน	 ขยันสู้
เพื่อลูกรู้	 เรียนอยู่	 เมืองสีแสง
ลูกอยู่ห้อง	 นอนหอ	 ราคาแพง
แม้นเสียแรง	 เพื่อลูก	 อยู่สบาย

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 โดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 อธิการบดี	 พร้อม
ด้วยคณาจารย์	และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ขอเชิญผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ใน
งานฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ปี	2555	วันเสาร์ที่	1	กันยายน	2555	ตั้งแต่เวลา	18.00	น.	ณ	หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงานน้ีจัดข้ึนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	
ปี	2555	“เพชรล้ำ	ค่า	ปริญญากิตติมศักดิ์”	จำ	นวน	5	ท่าน		ดังน้ี		1.	นายยุทธ	อังกินันทน์	ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์		2.	นายแสวง	เอี่ยมองค์	
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	 3.	 ศาสตราจารย์	 ดร.เหอ
หลงฉวิน	 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาบริหารการศึกษา	 4.	 นายยุทธนา	
เมืองเล็ก	 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 5.	
พระครูพิศาลวัชรกิจ	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน		
	 ควันหลงกันไปเยอะเลย	 เด๋วคอลัมน์น้ีจะเต็มก่อน	 ...	 มาปิดท้ายฉบับกับค่ายสิงห์อาสากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 โดย	 องค์การบริหาร
นักศึกษาและสภานักศึกษา	ได้ดำ	เนินการออกค่ายระหว่างวันที่	31	สิงหาคม		2555	–	1	กันยายน	2555	ณ	บ้านห้วยลิ้นช้าง	อำ	เภอหนองหญ้าปล้อง	
ฉบับหน้าจะนำ	ภาพมาฝากต่อไป	เพราะเจ๊าะแจ๊ะส่งทีมงานไปเก็บภาพ	ฉบับน้ีลาไปก่อน	ฝันดีทุกคน	...
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	 ฉบับนี้ขอนำาทุกท่านไปกราบนมัสการหลวงพ่อโต	 หรือสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (โต	
พรหมรังสี)	 ซึ่งหล่อเป็นรูปเหมือนด้วยทองเหลืองใหญ่ที่สุดในโลก	 ณ	 วัดตาลเจ็ดยอด	 ตำาบล	
ศาลาลัย		อำาเภอสามร้อยยอด		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ		
900	 เมตร	 ในแต่ละวันมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวไปกราบนมัสการหลวงพ่อโตกันไม่ขาด
สาย	ทั้งที่เป็นหมู่คณะและบุคคล
	 วัดตาลเจ็ดยอด	 เริ่มก่อตั้งครั้งแรก	 เมื่อปี	 พ.ศ.2526	 เป็นสำานักสงฆ์	 ต่อมาปี	 พ.ศ.
2530	 ได้รับการยกฐานะเป็นวัด	 มีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาเริ่มตั้งแต่	 หลวงตามี	 พระ
อธิการอุดม	จิรปุญฺโญ		พระอธิการปรีชา	ทีปกโร	และพระมหาจำานงค์	จรณธมฺโม	เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน	ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันทุกรูปได้ขยายพื้นที่วัดและก่อสร้างถาวรวัตถุ		
เช่น	ศาลาการเปรียญ	อุโบสถ	กุฏิ	ห้องนำ้า	ศาลาปฏิบัติธรรม	 โรงทาน	และบ่อนำ้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์	
เป็นต้น
	 ปี	พ.ศ.2548	พระมหาจำานงค์	จรณธมฺโม	เจ้าอาวาสได้จัดสร้างรูปหล่อเหมือน	สมเด็จ
พระพุฒาจารย์	(โต	พรหมรังสี)	ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า	หลวงพ่อโต	ด้วยทองเหลืองทั้งองค์	หน้า
ตักกว้าง	11	เมตร	สูง	18	เมตร	หนัก	50,000	กิโลกรัม	ใช้ทุนก่อสร้างประมาณ	30	ล้านบาทเศษ		

วัดตาลเจ็ดยอด

นับว่าเป็นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา	 และขณะนี้ทางวัดกำาลังจัดหล่อรูปเหมือนพระเกจิชื่อ
ดังที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ	คือ	หลวงพ่อสด	วัดปากนำ้า	และหลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้
	 พระมหาจำานงค์	 จรณธมฺโม	 เป็นพระนักวิชาการ	 นักบริหาร	 และนักพัฒนา	 จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดตาลเจ็ดยอดเป็นศูนย์กลาง
การเผยแผ่พระธรรมคำาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 จัดอบรมเยาวชน	หน่วยงานราชการ	 เอกชน	และประชาชนทั่วไป	ทั้ง
ภายในและภายนอกวัด	 จัดกิจกรรมสำาคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจำาทำาให้วัดตาลเจ็ดยอดเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของชาวพุทธและสาธุชนโดย
ทั่วไป
	 จึงขอเชิญครู	อาจารย์	นักเรียน	 	นักศึกษา	โรงเรียน		สถานศึกษา		หรือหน่วยงาน		ภาครัฐและเอกชน		สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม
ปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยาย		สอบถามรายละเอียดได้ที่		พระมหาจำานงค์		จรณธมฺโม		โทร		086-8431328



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

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี


