
1



คอลัมน์	 หน้า

Inside	Stories	:
ประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร	์	....................................................................	3

PR	มาแล้วจ้า	...........................................................................................................	 5

ASEAN		KNOWLEDGE	...........................................................................................	 8

การดำาเนินงานเชิงรุกในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน	ไต้หวัน	...........................................................	10

เล่าขานสานต่อ	ถักทอเรื่องราว	:
ขนมเผือกเส้น	...........................................................................................................	12

รอบรู้วิชาการ	:
การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2553-2557)	................................................................................	 13

International		Affairs	News	..............................................................................	15

เจ๊าะแจ๊ะ	...................................................................................................................	 16

Open	Stage
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร

การบริหารจัดการนำ้า	................................................................................................	17

2

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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	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตศาลายา	จังหวัดนครปฐม

ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์		

ระหว่างวันท่ี		6	-	7	กันยายน	2555	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์

(อาคาร	 14)	 การสัมมนาในครั้งนี้มีท่าน	 อาจารย์	 ดร.พูนศิริ	 ทิพย์เนตร	 เป็นผู้

ดำาเนินงานและประสานงาน	 มีท่าน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต	 คงแก้ว	 รอง

อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและนวัตกรรม	 เป็นประธานเปิดการประชุม			

โดยแบ่งออกได้ดังนี้

	 ในวันที ่	6	กันยายน	2555	เป็นการนำาเสนอผลงานจากสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้		มหาวิทยาลัยมหิดล	ในช่วงเช้า																				

	 “การใช้นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”	โดย

ดร.วัชรี		เกษพิชัยณรงค์	

	 “Solar	Cells	Based	on	One-Dimensional	Nanostructured	Ma-

terials”	โดย	ดร.สุพรรณ		ยอดยิ่งยง

	 “From	Habit	To	Innovation”		โดย	ดร.นำ้าค้าง	ศรีวัฒนาโรทัย		

ประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

	 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำาเสนอผลงาน	 เรื่อง	 “เส้นทางสู่การเป็นครูวิทยาศาสตร์

ดีเด่น”	 โดย	อาจารย์สาหร่าย	พริ้มพราย	คศ.3	 โรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก	จังหวัด

เพชรบุรี	ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา	และ	อาจารย์	ดร.บุญสนอง	ช่วยแก้ว	อาจารย์

ประจำาสาขาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ครู

วิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา	ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 ประจำาปี	 2555	 และต่อด้วยการนำาเสนอผลงานของ	 อาจารย์ณรงค์	 ไกรเนตร์		

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เกี่ยวกับ	

“นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์”

	 ในส่วนของวันที่	7	กันยายน	2555	เป็นการนำาเสนอผลงานวิจัย	จากอาจารย์	และ

นักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ดังนี้

	 “การพัฒนาสาหร่ายเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตนำา้มันไบโอดีเซล”	โดย	ดร.สุดารัตน์

ไชยเฉลิม

	 “ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี”	โดย	ดร.อุทัย	เสริมศรี

	 “พรรณพฤษชาติในสวนพฤษศาสตร์เพชรวนาลัย”	โดย	นักศึกษาสาขาชีววิทยา

	 “ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ	ตำาบลนาวุ้ง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี”	

โดย	อาจารย์กุลวดี	เข่งวา

	 “สมบัติแผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยผักตบชวาที่แช่สารหน่วงไฟ”	 โดย	นักศึกษาสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 “การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตำาราในเรื่อง

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุโดยวิธีการสอน

แบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TGT	 สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 2	 สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์”	โดย	ดร.เพ็ญศรี	เปลี่ยนขำา

	 “การสกัดเพคตินจากจาวตาล”	โดย	อาจารย์สุธิดา	ทองคำา

	 “การควบคุมการเกิดสีนำ้าตาลของผลไม้และมันฝรั่งด้วย

สารสกัดจากแตงกวา”	โดย	นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

	 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรวังยาวพัฒนา	อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากกาบใบเตยที่เหลือใช้”	โดย	อาจารย์ศจีมาศ	นันตสุคนธ์

	 “อัตราส่วนของแป้งข้าวจ้าวกับแป้งเค้กในการทำาขนมตาล”

โดย	นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และบริการ

	 ในการนำาเสนอผลงานครั ้งนี ้	มีผู ้สนใจทั้งอาจารย์และ

นักศึกษาจากคณะต่างๆ	ในมหาวิทยาลัย	นอกจากนี้ยังมีครูจาก

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรีนำานักเรียนเข้าร่วมฟัง

การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็นจำานวนมาก	 และผู้เข้าร่วมยัง

สามารถนำาผลและบทสรุปของการประชุมไปพัฒนาหรือทำาวิจัยให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ต่อสังคม	 และประเทศ

ชาติต่อไป
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	 สาขาวิชาพลศึกษา		และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เพ็ญทิพย์	สายกฤษณะ	และคณาจารย์ในสาขาวิชา

นำานักศึกษาชั้นปีที ่	4	ซึ ่งเรียนวิชาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา	จำานวน	40	คน	ศึกษาดูงาน

ณ	สนามนิวไอโมบาย	จังหวัดบุรีรัมย์	และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก	การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย	จังหวัดสระบุรี	เมื่อวันที่	30	-	31	สิงหาคม	2555

	 การศึกษาดูงานครั้งนี้	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามแข่งขัน

กีฬา	และสนามฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน		ซึ่งความรู้ต่าง	ๆ	ที่ได้รับนั้น		ทำาให้นักศึกษา	และ

คณาจารย์สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	และการทำางานของนักศึกษาต่อไปใน

อนาคตได้

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมจัดเตรียมความพร้อมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์		โดยมี		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ		

กลิ่นงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานการประชุม	ในการนี้ได้เชิญ	อาจารย์ณัทกวี		ศิริรัตน์		พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้าน

การดูแลผู้สูงอายุ	เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2555	เวลา	10.00-11.30	น.		ณ	ห้องประชุมสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

	 นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	คณะ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 จัดการอบรมและนิทรรศการ		

“การท่องเที่ยวชุมชน”		วันพุธที่	5		กันยายน		2555		ณ		ห้องขวัญเพชร	(119)		และห้องเพชร

ทรรศนา			คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	โดยมี	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ศรชัย			เย็นเปรม		รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี

เปิดการอบรม		และการบรรยายพิเศษเรื่อง	“การท่องเที่ยวชุมชน”	โดย		Mr.	Peter			Rich-

ards	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของการท่องเที่ยวชุมชน	 	ณ	 	ห้องขวัญเพชร	 (119)	 	 คณะ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนผิงแดด	ตำาบลดอนผิงแดด		อำาเภอบ้านแหลม		จังหวัด

เพชรบุรี	 จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง	 ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 4-6	 	 จำานวน	

125	 คน	 ในวันอาทิตย์ที่	 19	 กันยายน	 2555	 เป็นกิจกรรมโครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะทาง

ด้านวิชาวิทยาศาสตร์	การคิด	วิเคราะห์	และสังเคราะห์	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

พัฒนาการเรียน	โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ	 	นำาโดย	 	อาจารย์	ดร.นิรุต	ลำ้าเลิศ	และคณะ

เป็นผู้ควบคุมดูแล

กิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง

สาขาวิชาพลศึกษา	และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	ศึกษาดูงาน

เตรียมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์

นิทรรศการการท่องเที่ยวชุมชน	
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	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ร่วมกับสำานักงานอธิการบดี		จัดงานฉลอง
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ให้กับบัณทิตกิตติมศักดิ์	5	ท่าน	คือ
-	นายยุทธ	อังกินันทน์	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-	นายแสวง	เอี่ยมองค์	ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารการศึกษา
-	ศาสตราจารย์	ดร.เหอ	หลงฉวิน	ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์	สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา
-	 นายยุทธนา	 เมืองเล็ก	 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-	 พระครูพิศาลวัชรกิจ	 (เชาวลิต	 มหาปัญโญ)	 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ	์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

	 สาขาวิชาภาษาจีน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการบริการวิชาการ	อบรม	“ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบ้ืองต้น”	ณ	โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำานวน	2	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนท่ายางวิทยา	อำาเภอท่ายาง	และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย		
อำาเภอชะอำา	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยหลักสูตรการจัดอบรมประกอบด้วย	 การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในชีวิตประจำาวัน	ศิลปะการเขียนพู่กันและการตัดกระดาษแบบจีน	การรำาไทเก็ก
การร้องเพลงและรำาพัดแบบจีน	 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่าง
มาก	 	 การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการ	 1	 คณะ	 1	 อำาเภอตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 ร่วมกับ	 สำานักงานอธิการบดี	 จัดพิธีถวาย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	แด่	พระครูพิศาลวัชรกิจ	(เชาวลิต	มหาปัญโญ)

เจ้าอาวาสวัดนาพรม	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2555	ณ	วัดนาพรม	โดยคณาจารย์และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีจำานวนมาก

ฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โครงการบริการวิชาการ	“ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้น”

ร่วมงาน	“อัตลักษณาภาษาศิลป์		กับศิลปะ	ศิลปินบนถิ่นไทย

ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์			

	 สโมสรนักศึกษา	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 ส่งตัว

แทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแทงหยวก	 	 แข่งขันร้องเพลง	 	 และประกวดธิดาไทยทรงดำา		

เนื่องในงาน	 “อัตลักษณาภาษาศิลป์  กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย”	 ครั้งที่	 10	 ระหว่างวัน

ที่		22,	25	สิงหาคม	2555		จัดโดย	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		มหาวิทยาลัย

ศิลปากร		วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี		ซึ่งนักศึกษาตัวแทนของคณะฯ	ได้รับรางวัลชมเชยใน

การแข่งขันแทงหยวกครั้งนี้ด้วย
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี	 คอนจอหอ	 	 อาจารย์สุกัญชลิกา	 บุญมาธรรม	 อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ		นางสาวปัทมา	แก้วขาว	นักแนะแนวการศึกษา		สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน	และ	นายโกวิท	ทองมาก	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	3		คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	ทีมวิจัยโครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี	เข้าร่วม
การประชุมเวทีการนำาเสนอรายงานข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลางและกิจกรรม
การถอดบทเรียนงานติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลางซึ่งจัดโดย		
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชน	
ในครั้งนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี	 คอนจอหอ	 ได้นำาเสนอการวิจัยเชิงประเด็นเรื่องศักยภาพ
เครือข่ายเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี		เมื่อวันศุกร์ที่	21	กันยายน	2555		เวลา	09.00-16.30	น.	ณ		
โรงแรมริเวอร์วิวเพลส	อำาเภอพระนครศรีอยุธยา		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดโครงการอบรมการ

พัฒนาการทำาสมุนไพรใช้ในครัวเรือน	 เมื่อวันที่	 21	กันยายน	2555	ณ	ศูนย์สาธิต	 วิจัย	 และ

บริการแพทย์แผนไทย	อาคาร	2	ชั้น	1		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นิวัต	กลิ่นงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เป็นประธานในพิธีเปิด		ดร.อุทัย		

เสริมศรี		กล่าวรายงานการจัดทำาโครงการ

อบรมการพัฒนาการทำาสมุนไพรใช้ในครัวเรือน

การประชุมเวทีการนำาเสนอรายงานข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร	เหมียดไธสง	รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์		ครั้งที่	13		เมื่อ

วันที่	2	กันยายน	2555		ณ		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		โดยได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นิวัต กลิ่นงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ประธานในพิธีเปิด	และ	ดร.จารึก 

ชูกิตติกุล		คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด

	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี	มีความรู้	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์	และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพคอมพิวเตอร์		ลักษณะของโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	ครั้งที่	13

มีการจัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐาน	 มีทั้งฐานที่ให้ความรู้และฐานทางด้านสันทนาการ	 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทำาหน้าที่

เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำาแต่ละฐาน		มีผู้เข้าร่วมโครงการ		เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มัธยมศึกษาปีที่	1		และ	มัธยมศึกษาปีที่	2		จาก

โรงเรียนต่าง	ๆ		ในเขตจังหวัดเพชรบุรี		จำานวน	14		โรงเรียน		ได้แก่		โรงเรียนเขื่อนเพชร	(ชลประทานสงเคราะห์)	โรงเรียนวัดถำ้ารงค์	(ผ่านผดุง)

โรงเรียนวัดถำ้ารงค์	 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา	 โรงเรียนวัดท่าขาม	 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์	 โรงเรียนบ้านหนองแขม	 โรงเรียนพระพุทธบาท

เขาลูกช้าง	 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก	 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย	 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ	 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	 รวมผู้เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	380	คน	ผลการดำาเนินโครงการ	นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น		สนุกกับการได้ร่วมกิจกรรม		โครงการนี้ยังทำาให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ได้มีโอกาสทำางานร่วมกัน	ทำาให้เกิดความสามัคคี	และรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
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ASEAN KNOWLEDGE
	 สวัสดีค่ะ	 พลเมืองอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน	 ในระหว่าง

วันที่	 23	 -	 24	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พิมพ์ระวี	 โรจน์รุ่งสัตย์	 รอง

อธิการบดี	ได้มอบหมายให้	อาจารย์ทัศนพรรณ	แย้มคง	ประธานคณะเลขาฯ	อาเซียน	เข้า

ร่วม	 LMI	 ESP	 Symposium	 (Lower	Mekong	 Initiative	 English	 for	 Specific	Pur-

poses	Symposium)	ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ณ	The	Impe-

rial	 Queen’s	 Park	 Hotel	 โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการประชุมสุดยอดเกี่ยว

กับโครงการภาษาอังกฤษ	 “ทักษะวิชาชีพสำาหรับผู้นำา”	 ในเสาการศึกษา	 ซึ่งเป็นโครงการ

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	 (ESP)	 ในส่วนภูมิภาคแม่นำ้าโขงตอนล่าง	 ได้แก่	

กัมพูชา	 ไทย	 ลาว	 และเวียดนาม	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคนี้ใน

ด้านสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	และสาธารณูปโภค	โดยการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว	มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

กว่า	 120	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้วางแผนนโยบาย	 นักวิชาการ	 และซีอีโอ	 เพื่ออภิปรายมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	(ESP)	และเผยแพร่รูปแบบโครงการภาษาอังกฤษ	LMI	เพื่อจุดประกายและเน้นยำ้าถึงความจำาเป็นในการริเริ่ม

การฝึกอบรม	ESP	ในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น

	 เนื่องจากประเทศในภูมิภาคแม่นำ้าโขงตอนล่าง	(Lower	Mekong)	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ซึ่งเป็น

ตลาดเดียวที่สินค้า	การบริการ	การลงทุน	และที่สำาคัญ	แรงงาน	จะมีการเลื่อนไหลอย่างเสรี	และเนื่องจาก	ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการทำางานของ

ประชาคม	 จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดในการเพิ่มสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อเสริมสร้างการทำางานร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิกและอุตสาหกรรมในประเทศสมาชิก	 พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 และเพื่อ

ช่วยให้ภูมิภาคสามารถชี้แจงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ในที่ประชุมในส่วนภูมิภาคและนานาชาติที่

หลากหลายมากขึ้นได้

	 LMI	 ESP	 Symposium	 จึงได้ถูกจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	 (ESP)	

ในภูมิภาคอาเซียน		เช่น	นายจ้าง		ผู้วางนโยบายทางการศึกษา	ผู้นำาในส่วนภูมิภาค	

นักการศึกษา	 อาจารย์	 และนักศึกษา	 ได้มาพบปะพูดคุยกันและเพื่อสร้างความ

ตระหนักในความจำาเป็นสำาหรับการฝึกอบรม	 ESP	 ในภูมิภาค	 โดยในการประชุม

สัมมนาในครั้งนี้	 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้อภิปรายถึงความต้องการในการสอน

ภาษาเฉพาะทางสำาหรับผู้เชี่ยวชาญในประเทศในลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่างหรือใน
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อาเซียน	เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารในระดับวิชาชีพในการประชุมและการฝึกอบรม

ในส่วนภูมิภาคและระดับนานาชาติ	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนใน	2015	ที่จะถึงนี้	นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนที่ได้จาก

การจัดสัมมนาทางภาษา	 LMI	 ESP	 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องและได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อเร็วๆ	 นี้	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีความเข้าใจถึง

ความต้องการของการสอน	 ESP	 ดังเช่นที่จัดขึ้น	 และเพื่อนำาเสนอรูปแบบสำาหรับการวางแผนการอบรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ	

อุตสาหกรรม	และองค์กรต่างๆ

 ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
	 1.	ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะใช้กลยุทธ์และกระบวนการท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาคร้ังน้ีเพ่ือออกแบบและสอน

โปรแกรม	ESP	ของตนเอง

	 2.	 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะประยุกต์ใช้บทเรียนที่เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่นำาเสนอให้ในการริเริ่มโปรแกรมใหม่หรือปรับปรุงโปรแกรม

ที่มีอยู่แล้วในการสอน	ESP	ออนไลน์	ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน

	 3.	 เครือข่ายและความร่วมมือในการประชุมสัมมนาจะนำาไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม	 ESP	 และนำาไปปฏิบัติใช้ใน

ภูมิภาค

 หัวข้อในการนำาเสนอในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้
	 1.	“LMI	Education	Pillar	English	Project	Overview”	by	Damon	Anderson

	 2.	“The	Micro	and	Macro-economic	Impact	of	ESP”	by	Kay	Westerfield

	 3.	“Assessing	the	Need	for	ESP	”	by	Dr.	Chatree	Duangnet,	MD.,	Tinakorn	Ruenthip,	Perapong	Klinla-Or	and	Robert	

Woodhead	Moderated	by	Suchada	Nimmannit

	 4.	“Lessons	Learned	from	the	LMI	ESP	Project:	Developing	&	 Implementing	the	ESP	Curriculum”	by	LMI	English	

Project	Team

	 5.“IT	for	ESP:	Access,	Advantages	&	Approaches”

	 	 1.	“Pedagogical	Blended	E-Learning	for	ESP:	Access,	Advantages	&	Approaches”	by	Dr.	Jintavee	Khlaisang

	 	 2.	“Social	Media	and	Social	Networking	that	Click”	by	Vorasuang	Duangchinda	Moderated	by	Dr.	Chulaporn	

Kongkeo

	 6.	Keynote	Address	“ASEAN	Integration	and	Collaboration”	by	Dr.	Surin	Pitsuwan

	 7.	“Lessons	Learned	from	the	LMI	ESP	Project:	Planning	a	Regional	ESP	Program”	by	LMI	English	Project	Team

	 จะเห็นได้ว่า	ภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี	2015	ท่ีใกล้

จะถึงในอีกไม่ถึง	3	ปีข้างหน้านี้	ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน	หรือภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำาหรับสาขาวิชาชีพต่างๆ

ดังที่	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เลขาธิการอาเซียนกล่าวในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ว่า	“ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิรูป ถ้าปราศจากการสื่อสาร

แล้ว ประชาคมอาเซียนจะสร้างขึ้นไม่ได้”	 แล้วพวกเราล่ะคะ	 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยมี

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สำาคัญแล้วหรือยัง

	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับสาระดีๆ	เกี่ยวกับอาเซียนค่ะ
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	 ระหว่างวันที่	17-21	กันยายน	2555	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียน	(บวก)	ประเทศไต้หวัน	ได้เดินทาง

ไปยังมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน	ไต้หวัน	ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำานวน	3	แห่ง	ได้แก่	National	Pingtung	University	

of	Science	and	Technology,	Kun	Shan	University	และ	Chung	Chou	University	of	Science	and	Technology	เพื่อศึกษาดูงานด้าน

การจัดการการศึกษา	และเจรจาสานต่อโครงการความร่วมมือต่างๆ	ในเชิงลึกให้เกิดเป็นรูปธรรม	โดยคณะเดินทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

ประกอบไปด้วยตัวแทนเจรจาความร่วมมือในด้าน	วิศวกรรมศาสตร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีการเกษตร	ภาษาต่างประเทศ	การตลาด	และ

การท่องเที่ยว	ในการเจรจาครั้งนี้	 เกิดโครงการความร่วมมือที่พร้อมนำาไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในหลายสาขาวิชา	ทางคณะกรรมการฯ	จึงขอนำา

เสนอสรุปผลการเจรจาดังต่อไปนี้

National Pingtung University of Science and Technology
ความโดดเด่น : 	เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตร	วิศวกรรมศาสตร์	

การจัดการ	 การท่องเที่ยวและโรงแรม	 มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	 เพียบพร้อมไปด้วย

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

กิจกรรมความร่วมมือ : 

	 •	การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กับ	National	Pingtung	University	of	Science	and	Technology	อย่างเป็นทางการ	

	 •	ความร่วมมือในการทำาวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร

	 •	การส่งอาจารย์ชาวไทยไปสอนการทำาอาหารไทย

	 •	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ

โรงแรม

	 •	การส่งอาจารย์ไปศึกษาการสอนในด้านการจัดการ

การดำาเนินงานเชิงรุกในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน

โดย	อาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง
ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานและประสานงาน
ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียน	(บวก)

สาธารณรัฐจีน	ไต้หวัน	และคณะ
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	 ภายหลังจากการเดินทาง	 ทางคณะกรรมการได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือต่างๆ	 ในเชิงรุกอย่าง

ทันที	 เพื่อให้การดำาเนินงานเห็นผลเป็นรูปธรรม	และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาของทั้งสองประเทศ	 โดยโครงการที่กำาลังจะเกิดขึ้นในระยะแรก

ได้แก่	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม	 และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กับ	 Chung	

Chou	University	of	Science	and	Technology	การส่งนักศึกษาเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาการตลาด	กับ	National	Pingtung	University	

of	Science	and	Technology	และ	Kun	Shan	University	ซึ่งทั้งสองโครงการมีกำาหนดการระหว่าง	15	มีนาคม	–	15	พฤษภาคม	2556	และ

ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้	 คือ	 การส่งตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไปสอนการทำาอาหารไทย	ณ	 National	 Pingtung	

University	of	Science	and	Technology	เป็นเวลา	2	เดือน	โดยมีกำาหนดการเดินทางในเดือนตุลาคม	2555	นี้

Kun Shan University
ความโดดเด่น : 	เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์	และมีศูนย์ภาษาจีน

ที่มีมาตรฐานระดับโลก	 นอกจากนี้ยังมีระบบบริการห้องสมุดที่ทันสมัย	 ด้วยระบบการ

ยืมคืนอัตโนมัติ	เพียบพร้อมไปด้วยระบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมความร่วมมือ : 

	 •	การส่งคณาจารย์และนักศึกษาร่วมสังเกตการณ์	การปฏิบัติงานในห้อง

ปฏิบัติการ	(Lab)	ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมพลังงาน	

	 •	ความร่วมมือในการทำาวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์

	 •	 การเขียนตำาราภาษาจีน-ไทยร่วมกัน	 พร้อมสื่อประกอบหนังสือ	 เช่น	 CD	

DVD	เพื่อการศึกษา

	 •	 การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา

และวัฒนธรรมจีน-ไต้หวัน/ไทย

	 •	การแลกเปลี่ยนอาจารย์อบรม	/	สอนหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและ

วัฒนธรรมจีน-ไต้หวัน/ไทย

	 •	การอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้นสำาหรับนักธุรกิจ

	 •	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ

โรงแรม

	 •	การส่งนักศึกษาเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาการตลาด

Chung Chou University of Science and Technology
ความโดดเด่น :	เป็นมหาวิทยาลัยท่ีโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม	วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การตลาด	 และการเกษตร	 นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา	2	ปี

กิจกรรมความร่วมมือ : 

•	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

•	ความร่วมมือในการทำาวิจัยด้านพืชสมุนไพร	และ	Food	Safety

•	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมเครื่องกล	และวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์	

•	การแลกเปลี่ยนอาจารย์	/	นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านการตลาด

•	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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	 ขนมเผือกเส้น		เป็นขนมที่หอมหวานนุ่มนวล	มีเนื้อของเผือกเหนียว	ๆ	เคี้ยวแล้วกรุบ	ๆ	ไม่หวานจัด	หอมเผือกอ่อน	ๆ	ชวนให้ต้องตัก

เป็นคำาที่		2		ที่	3	เลยทีเดียวเจียว		ผู้เขียนเคยลิ้มรสขนมเผือกเส้นครั้งแรกจาก		พันตำารวจโทอ่อน แก้วรอด		สมาชิกกลุ่มคนรักเมืองเพชร	ชาว

บ้านแหลม	ที่ภริยาพี่คือ		คุณจิรา แก้วรอด		กรุณาฝากมาให้น้องนุ่งได้รับประทาน	

โอ้โฮ .... ทั้งหอมทั้งอร่อยนุ่มนวล  ไม่หวานจัด  รสกำาลังดี  ติดใจจนต้องร้องขอพี่ให้เอามาฝากบ่อยๆ

โดยเฉพาะเนื้อเผือกผสมแป้งนำ้าตาลนึ่งสุกใหม่ๆ จะดูใสๆ เหมือนแก้ว น่ารับประทานยิ่งนัก

	 ที่เมืองเพชรนี้		เผือกเป็นพืชผลที่ชาวเมืองเพชรปลูกเอง	มีเนื้อร่วนซุย	เรียกว่าเผือกหอม		นำามาทำาเป็นอาหารรับประทานได้หลายอย่าง		

ขนมเผือกเส้นที่ลือชื่อในความอร่อย		ก็คือ		ตำารับของแม่จิรา		แก้วรอด	ที่นำามาฝากให้ลองทำากินกันเองนี่แหละ

 เครื่องปรุง

	 	 1.	แป้งมัน	(อย่างดี)						2.5	–	3		กิโลกรัม

	 	 2.	มะพร้าว		 	 1		กิโลกรัม

	 	 3.	นำ้าตาล			 	 8		ขีด

	 	 4.	เผือก				 	 1		กิโลกรัม

 วิธีปรุง

	 นำาเผือกมาซอยเป็นเส้นฝอย	ๆ		มะพร้าว	คั้นด้วยมือหรือเครื่องให้ได้กะทิ	เข้มข้น			แล้วนำาแป้ง		เผือก		นำ้าตาล		มาผสมให้เข้ากันดีพัก

ไว้		ต้มนำ้าให้เดือด		นำาถาดเรียงในหม้อลังถึง		ตักเผือกที่ผสมแล้วใส่ถาดนึ่ง	ประมาณ	45	นาที		เห็นว่าสุกใสเป็นแก้ว	หอมฟุ้ง		เป็นอันเสร็จสรรพ			

พร้อมรับประทาน	

                อู๊ยยย...พูดแล้วนำ้ายายไหย ... อยากกินอีก......อิอิ

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
ขนมเผือกเส้น
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2553	-	2557)	โดยมี	รอง

ศาสตราจารย์เทื้อน	ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นประธานคณะทำางาน	ดร.ฉันทวิทย์	สุชาตานนท์	และมีคณะกรรมการจากผู้แทนต่างๆ

อาทิ	ผู้แทนคณบดี	ผู้แทนคณาจารย์ประจำา	ผู้แทนผู้อำานวยการ	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	รวมจำานวน	16	ท่าน	ซึ่งได้ดำาเนินการประชุม

ครั้งที่	1		เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2555		เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	8	เพื่อกำาหนดกรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทบทวน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2553-2557)		โดยมติที่ประชุม		สรุปกรอบการดำาเนินงาน		ระยะที่	1	ดังนี้

การทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2553-2557)
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	 และนำาเข้าสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่		15	ตุลาคม		2555		นี้		ซึ่งต่อไปก็จะดำาเนินการในขั้นที่	3		เป็นการดำาเนิน

การของคณะกรรมการ		ระยะที่	1	หมายถึง	ระยะแรกของการบริหารจัดการตามแนวคิดระบบคุณภาพในการบริหารสถาบัน	P	D	C	A			(P	

=	Plan	,	D	=	Do	,	C	=	Check	,	A	=	Act)
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ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา ปี 2556

University of Bern มอบทุนเรียนต่อปริญญาโทเป็นจำานวน 6 ทุน

ทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากประเทศอังกฤษ

	 ทุนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์		ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาโทและไม่ได้กำาหนดว่าเปิดในสาขาวิชาไหน

 เง่ือนไขของผู้สมัคร

		 	 -	ผู้สมัครต้องจบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีก่อนวันที่	1	กรกฏาคม	2556	

	 	 -	ต้องไม่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศผู้มอบทุน

	 	 -	ผู้สมัครต้องมิได้เป็นพลเมืองของประเทศผู้มอบทุน

	 ทางมหาวิทยาลัยผู้มอบทุนได้มอบทุนน้ีเป็นจำานวนท้ังหมด	 6	 ทุน	 เป็นระยะเวลา	 2	 ปี	 ในปีการศึกษา	 2556	 และ	 2557	 โดยจะมีคณะ

กรรมการคัดเลือกผู้เหมาะสมเข้ารับทุน	ซึ่งจะดูจากผลการเรียนที่ผ่านมา	ศักยภาพที่ผู้สมัครจะสามารถพัฒนาไปถึงได้และแรงบันดาลใจของ

ผู้สมัคร

	 ทุนนี้มีมูลค่า	 1,600	 ฟรังก์สวิส	 ต่อเดือน	 ซึ่งจะให้เป็นรายเดือนไปตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา	 ถ้าตีเป็นราคาเงินไทยแล้วก็จะมี

มูลค่าประมาณ	53,000	บาทต่อเดือน

	 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่	 1	 ธันวาคม	 2555	 สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนและวิธีการ

สมัครได้ที่		http://www.int.unibe.ch/content/incoming/master_grant/index_eng.html

	 ทุนในระดับปริญญาโทท่ี	 Cranfield	 School	 of	 Management	 ทุนการศึกษาน้ีให้สิทธิเฉพาะกับนักศึกษาท่ีต้องการจะศึกษาต่อในด้าน

บริหารธุรกิจ	(Business	Administration)		โดยจะเปิดให้แก่นักศึกษาแบบเต็มเวลาเท่าน้ันซ่ึงจะมีสัญชาติใดก็ได้

	 ทุนน้ีมีเสนอมาให้เพียง	1	ตำาแหน่งเท่าน้ันซ่ึงจะมีมูลค่ากว่า	600,000	บาท		แต่จะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่าน้ัน		โดยการคัดเลือกผู้

สมัครน้ันทางมหาวิทยาลัยจะประเมินจากความสามารถเชิงวิชาการ	ผลงานท่ีเคยได้รับการสัมภาษณ์	ความประพฤติ	 ศักยภาพท่ีจะสามารถพัฒนา

ไปถึง	ทักษะ	และความเป็นผู้นำาผู้สมัครท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับการยืนยันทันทีหลังจากการประเมินส้ินสุด

	 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะสามารถสมัครได้ถึงวันท่ี	1	พฤษภาคม	2556	ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและแบบฟอร์มการสมัคร

ได้ท่ี	 	 http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p18249/Programmes-and-Executive-Development/MBA/Fees-and-funding/Schol-

arships/by-sector

	 มหาวิทยาลัยเซ-มยอง	(Semyung	University)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน	ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี	2530	ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ	8,500	

คน	มีนักศึกษาต่างชาติ	400	คน	เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	โดยสาขาที่มีชื่อเสียง		ได้แก่		พยาบาลศาสตร์		การแพทย์

แผนตะวันออก			การจัดการโรงแรม	และบริหารธุรกิจ			ตั้งอยู่		ณ		เมืองเชชอน	สาธารณรัฐเกาหลี		ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา	“Semyung	

ACE	Global	Scholarship	Program”	ประจำาปีการศึกษา	2556		ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีอายุไม่เกิน	25	ปี	เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	เป็น

ระยะเวลา	5	ปี	

	 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่	Office	of	 International	Affairs	 ของมหาวิทยาลัยเซ-มยอง	 E-mail	 :	 syj81@

semyung.ac.kr		หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์	www.semyung.ac.kr	หมดเขตรับสมัคร	วันที่	23	พฤศจิกายน	2555	
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	 สวัสดีเจ้าค่ะ	 เจ๊าแจ๊ะ	 มาแล้วจร้า	 ห่างหายกันไป
ซะนาน	ใครคิดถึงยกมือขึ้น	มีข่าวสารพัน	มาแจ้งแถลงการณ์
ให้แฟนคลับของเจ๊าะแจ๊ะได้อ่านกันตามเคย	 นำ	ภาพท้องฟ้า
แจ่มใส		กังหันลมแสนสวย		มาให้ชม		คงจะคิดถึงโครงการ
พระราชดำ	ริชั่งหัวมันกันเลยทีเดียว	เป็นสถานที่ที่หลายคนคง
เข้าไปชมและศึกษาดูงานกันถึงการดำ	เนินชีวิตแบบพอเพียง		
เป็นสถานที่หนึ่งที่แนะนำ	ไปนะเจ้าค่ะ	
	 นำ	ควันหลงของการยินดีและดี ใจ	 ของคุณพี่ศรัณย์	
ที่ ได้เปลี่ยนรถขับสักที	พี่แกบอกว่า	รอมานานหลายสิบปี	ได้
เปลี่ยนคราวน้ี	(เป๊ะ)	เลยทีเดียว	ยินดีบริการผู้ใช้รถอย่างมือ
อาชีพ	แต่อย่าไปฉลองจนลืมตัวว่าต้องปฏิบัติงานนะ	เดี๋ยวจะ
ถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ	 ตามที่ออฟ	 	 ปองศักดิ์ร้องไว้ให้
ฟัง	(อุ๊บบบ)...	
	 และควันหลงของการแข่ งขันกีฬาบุคลากร	
พ.จ.น.ก.สัมพันธ์	 บรรยากาศปีน้ีสนุกสนานมากน้อยแค่ไหน
ทุกคนก็คงต้องจะเข้าใจกันดีเพราะปีน้ีมีบุคลากรของเราไป
ร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น	ไม่ว่าจะเป็นการเข้ากระแสของการ
เป็นประเทศแห่งอาเซียน	ด้วยขบวนพาเหรดทีส่วยงาม	ย่ิงใหญ่
ไม่แพ้กัน	ใครเป็นใครในเครื่องแต่งกายชาติไหนก็คงต้องดูกัน
เอาเอง	 ตั้งใจกันทำ	เพื่อมหาวิทยาลัยขนาดน้ี	 รับหมื่นห้าพัน
บาทกันไปแบบชิวๆ	 นักกีฬาของเราก็ไม่ยอมแพ้	 แข่งขันกัน
สะใจไปเลย	 และที่สำ	คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่นใดนั่น
คือการแสดงในยามค่ำ	คืน	 ที่นำ	ทัพการแสดงชุดอนุรักษ์เพลง
ลูกทุ่งไทย	 นำ	ไปให้อีก	 3	 มหาวิทยาลัยได้เชยชม	 ก็ไม่แพ้ใคร
ในราตรีน้ีเลย	 ด้วยความขยันของการฝึกซ้อมของนักเต้น	 การ
แสดงออกมาเลยสพรึ่งไปทั่ว	เตรียมรอชมภาพของการแข่งขัน
ได้	เจ๊าะแจ๊ะส่งทีมงานไปประกบหาข่าวแล้วนำ	เสนอกันจ้ะ	....

	 เรื่องแจ้งจากหน่วยศึกษาวิชาทหาร	กองพัฒนานักศึกษา	ในเรื่อง
ของการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำ	การ		เพื่อ
ให้การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำ	การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ตามมาตรา	 29	
(3)	แห่ง	พระราชบัญญัติรับราชการทหาร	พ.ศ.	2497	และข้อ	2	(1)	(ก)	
แห่งกฎกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำ	การ
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้	 พ.ศ.	 2549	 นั้น	 หน่วยนักศีกษา
วิชาทหาร	 กองพัฒนานักศึกษาจึงขอให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ปฏิบัติ	ดังน้ี
	 1.	 ผู้ที่ต้องดำ	เนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจ
เลือกทหาร	ประจำ	ปี	2556	ดังน้ี
	 	 1.1	เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี	พ.ศ.2535
	 	 1.2	ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษาใดๆ
	 	 1.3	ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร	(ร.ด.)	จบชั้นปีที่	3
	 2.	หลักฐานที่ ใช้ประกอบการผ่อนผัน
	 2.1	แบบ	สด.9	(สำ	เนาหน้า-หลัง	จำ	นวน	2	ชุด)	สามารถขอรับ
ได้ที่อำ	เภอภูมิลำ	เนา
	 2.2	 แบบ	 สด.35	 (สำ	เนาจำ	นวน	 2	 ชุด)	 สามารถขอรับได้ที่
อำ	เภอภูมิลำ	เนา
	 2.3	สำ	เนาทะเบียนบ้าน	จำ	นวน	2	ฉบับ
	 2.4	สำ	เนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน	จำ	นวน	1	ฉบับ
	 2.5	รูปถ่ายขนาด	1	น้ิว	จำ	นวน	1	รูป
	 3.	กำ	หนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
	 ตั้งแต่วันที่	5	มิถุนายน	2555	ถึงวันที่	10	มกราคม	2556	หาก
พ้นกำ	หนดดังกล่าว	มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบดำ	เนินการใดๆ	ให้ทั้งสิ้น

โดย  คน...เบื้องหลัง
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	 สวัสดีผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน		ในฉบับนี้		ดิฉัน		อาจารย์ทัศนพรรณ		แย้มคง	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ		คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		มีประสบการณ์ดี	ๆ	จากการได้รับทุนฝึกอบรมจากสำานักงาน	ก.พ.	มาเล่าสู่กันฟังค่ะ		ดิฉันได้รับการ

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนำ้า		โดยมี	ASEAN	Disaster	Preparedness	Center	(ADPC)	เป็นผู้ให้การอบรม		การอบรมแบ่งออกเป็น	3		ระยะ			

ระยะที่	1	ระหว่างวันที่		27-31	สิงหาคม	2555	จัดการอบรมที่โรงแรมสวิสโซเทล	นายเลิศ	ปาร์ค	ระยะที่	2	ระหว่างวันที่	1-8	กันยายน	2555	ศึกษา

ดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	และวันที่	28	กันยายน	นำาเสนอ	mini	project	ของผู้เข้าฝึกอบรม	สรุปและปิดการอบรม

	 การอบรมในครั้งนี้	แบ่งออกเป็น	5	โมดูล	ได้แก่	โมดูลที่	1	Introduction	to	Disaster	Risk	Management	โมดูลที่	2	Practicing	Disas-

ter	Risk	Management	โมดูลที่	3	Enabling	Environment	for	Disaster	Risk	Management	โมดูลที่	4	Learning	from	the	good	practices	

และโมดูลที่	5	Re-Entering	the	Real	World:	Making	a	Difference	โดยในการอบรมทั้ง	3	ระยะ	5	โมดูล	ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรมค่ะ	ดิฉัน

จะพยายามถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้ผู้อ่านดอนขังใหญ่เข้าใจได้ง่าย	ๆ	นะคะ

	 ในโมดูลที่	 1	 ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์และคำาศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ	 โดยเน้นที่การจัดการนำ้า	 จากนั้นในโมดูล

ที่	 2	พวกเราฝึกการประเมินภัยพิบัติ	 วิเคราะห์มาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ	 มาตรการในการเตรียมความพร้อม	 การตั้งรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีที่เอาไม่อยู่	 และการฟื้นตัวหลังภัยพิบัติ	 พวกเราได้ฝึกวิเคราะห์ปฏิบัติจริงจากกรณีตัวอย่างค่ะ	 มีการจับเวลาด้วยค่ะว่าเราจะสามารถแก้ไข

ปัญหาได้รวดเร็วทันเวลาแค่ไหน	 ซึ่งพวกเราพบว่าไม่งายเลยค่ะที่หลายหน่วยหลายฝ่ายจะมาช่วยกันในการจัดการภัยพิบัติ	 โดยเฉพาะการจัดการนำ้า		

เช่น		เหตุการณ์นำ้าท่วมที่เราเผชิญอยู่		เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(Stakeholders)		ต่างเอาความคิดและผลประโยชน์ของตนเป็นที่

ตั้ง	ทางออกคือต้องเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและเตรียมการแก้ปัญหาให้รอบคอบและทันสถานการณ์ให้มากที่สุดค่ะ			

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการนำ้า

	 ในโมดูลที่	3	พวกเราได้รับการอบรมเกี่ยวกับการผนวกการลดความ

เส่ียงจากภัยพิบัติเข้ากับการพัฒนาประเทศค่ะ	พวกเราได้เรียนรู้ว่านอกจากภัยพิบัติ

จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ	ก่อให้เกิดความเสียหายและทำาให้การพัฒนาหยุด

ชะงักหรือล่าช้าลง	ในขณะเดียวกันเราลืมนึกไปว่าในการวางแผนพัฒนาประเทศ

นั้น	การพัฒนาหรือความเจริญทางวัตถุ	เช่น	ถนนหนทาง	ตึกรามบ้านช่อง	โรงงาน

อุตสาหกรรม	(ซึ่งเราคิดว่าเป็น	“การพัฒนา”)	อาจเป็นสาเหตุสำาคัญที่นำาไปสู่ภัย

พิบัติในที่สุด	ดังที่เราเห็นจากมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา	ดังนั้น	ในการพัฒนา

ประเทศไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนโยบาย	การออกกฎหมาย	การพัฒนาองค์กร

ต้องคำานึงถึงคน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	ไม่ใช่พัฒนาแต่วัตถุแค่เพียง

อย่างเดียว
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	 ในโมดูลที่	 4	 พวกเราได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในประเทศเนเธอร์แลนด์	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ได้เรียนรู้ทั้ง

ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและการอยู่กับปัญหาอันเกิดจากนำ้า	ทั้งนำ้าทะเลและนำ้าจากแม่นำ้า	ที่สำาคัญพวกเราเห็นจริงๆ	ค่ะว่าที่นั่นเขา

บริหารจัดการกันอย่างเป็นระบบ	ทุกภาคส่วนตั้งแต่ชุมชนจนถึงรัฐบาลมีนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายในแนวทางเดียวกัน	พวกเขาทำากันมาหลาย

ร้อยปี	และจะยังคงทำาต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของลูกของหลานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ
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	 หลังจากกลับมาจากเนเธอร์แลนด์พวกเราได้รับมอบหมายให้ทำา	mini	project	 โดยการนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไป

ประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ตนทำางานอยู่	 ดิฉันได้ทำา	mini	 project	 “Flood	 Lesson”	 ร่วมกับอาจารย์อีก	 2	 ท่านที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต	โดยให้ความรู้แก่นักศึกษา	และให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น	โดยดิฉันได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ	(ค.บ.)	ชั้นปีที่	4	และสาขาภาษาอังกฤษ		ชั้นปีที่	3	ที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Writing)	ทำาสื่อเกี่ยวกับนำ้าท่วม	ในรูปแบบ

ต่างๆ	เช่น	ใบปลิว	แผ่นพับ	หนังสือเล่มเล็ก	และออกไปเผยแพร่ให้แก่น้องๆ	นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ	ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ	ทั้งนักศึกษาและ

นักเรียนต่างได้ความรู้ความสนุกสนานและสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ค่ะ

	 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	บทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านดอนขังใหญ่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ	ในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจ	จะ

นำามาเล่าสู่กันฟังอีก	สวัสดีค่ะ


