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ฉบับที่แล้วเป็นการเปิดประตูสู่ไต้หวันด้านสภาพ
บ้
า
นปางหมิ
่น องการปกครอง ฉบับนี้ขอนาท่าน
ภูมิศาสตร์ และการเมื
ไ ป สู่ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ห่ง ช า ติ กู้ ก ง แ ละ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY
พิ พิ ธภั ณฑ์ กู้ กงแห่ งชาติ เริ่ ม การก่ อ สร้ า งในปี
ค.ศ. 1962 ซึ่งมีต้นแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุง
ปักกิ่ง เดิมชื่อพิพิธภัณฑ์ จง ซาน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นี้
เป็น ที่เ ก็ บ วัต ถุแ ละผลงานทางศิ ล ปะของจีน โบราณที่ มี
ประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่

ที่ สุ ด ในโลก ซึ่ งของล้ าค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ มี มากกว่ า
620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน ประกอบด้วยภาพเขียน
หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก
เครื่ องเขี ย นโบราณ เครื่ องแกะสลัก งานปัก งานทอมื อ
หนังสือ และสิ่งของอื่นๆ อีกรวม 14 ประเภท มีห้องแสดง
หยกที่ล้าค่าโดยเฉพาะ หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มี
ตั๊กแตนเกาะอยู่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามเป็น
อั น ดั บ 1 ของโลก รวมไปถึ ง หยกหมู ส ามชั้ น งาช้ า ง
แกะสลัก 17 ชั้นและตราลัญจกรของจักรพรรดิเฉียนหลง
เรือสาเภาจิ๋ว (ต้องใช้กล้องส่องดูคนละ 1 วินาที) นอแรด
แกะสลัก ไก่แกะสลัก ลูกสมอแกะสลัก คณะของเราต้อง
เข้าแถวเดินตามไกด์อย่างใกล้ชิด เพราะผู้คนเข้าชมมากมาย
ต้องเบียดกันจึงจะได้เข้าชม ซึ่งเดินชม 3 วัน ก็คงชมไม่ครบ
แน่นอน
จึ ง มี ห ลายคนกล่ า วว่ า “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ต้ ห วั น
เป็ นพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ที่แสดงศิลปวั ตถุจีนที่ล้ าค่าที่ สุดในโลก”
“การขายศิล ปวั ฒนธรรมเป็ น การลงทุ น น้ อ ยที่ สุด แต่
น้ามาซึ่งชื่อเสียงและรายได้จากการท่องเที่ยวระยะยาวและ
ยั่งยืน” เมื่อหันมาดูพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย จะพบว่า
มีคนไทยไปศึกษาหาความรู้น้อยมาก บางวันเจ้าหน้าที่นั่ง
เหงา หรื อ นั่ ง หลั บ จะมี ก็ เ ฉพาะชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มาชม
เท่ า นั้ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควรวิ เ คราะห์ ว่ า เป็ น เพราะอะไร
ท าไมคนไทยจึ ง ไม่ ช อบเข้ า ชมโบราณสถานและ
โบราณวัตถุต่า งๆ ทั้งๆที่เ รามี สิ่ งของที่ล้าค่ า บ่งบอกถึง
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ความรุ่ งเรื องในอดี ต ถึงเวลาแล้ วที่ผู้ บริ หารบ้านเมื องทั้ ง
กระทรวงศึ กษาธิ การ และกระทรวงวั ฒนธรรมจะต้องหา
แนวทางปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
สาหรับการศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ
National Taiwan Normal University (NTNU) ซึ่งคณะ
ของเราได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านวั น ที่ 23 พ.ย.55 ภาคบ่ า ย
มหาวิทยาลัยนี้อาคารแต่ละหลังไม่สูงมาก และจะสร้าง
ด้วยอิฐแดง ระหว่างอาคารจะมีต้นไม้ร่มรื่น

คณะเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยและผู้ บริ หารหลั กสู ตร Political Science
ผู้บริหารเขาจะนาเสนอข้อมูลโดยใช้ Power Point และแจก
เอกสารแนะนามหาวิทยาลัยให้ 2 เล่ม เป็นภาษาอังกฤษ และ
อีกเล่มหนึ่งแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งทาให้อ่านง่าย เป็นสิ่งเล็ก ๆ
น้อย ๆ แต่สร้างความประทับใจให้พวกเรามาก ดังคากล่าวที่ว่า
“ความประทับใจเมื่อแรกพบ ย่อมตรึงใจยาวนาน”
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 แต่
เดิมเป็นวิทยาลัยอบรมครูแห่งมณฑลไต้หวัน ต่อมา พ.ศ.2510
ได้ยกฐานะขึ้ นเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัย NTNU มี 8 คณะคื อ คณะ
ศึ กษาศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะการดนตรี คณะเทคโนโลยี คณะพล
ศึกษาและสันทนาการ คณะนานาชาติและการศึกษาของชาวจีน
โพ้ นทะเล และมี 52 สาขาวิ ชา ที่ แปลกคื อสาขา Political

Science อยู่ในคณะครุศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาโท
และปริ ญญาเอก จุ ดเน้ นของการสอน คื อ การพั ฒนาชาติ
รัฐศาสตร์เปรียบเทียบ โลกาภิวัตน์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น Professor ที่มีอาวุโสและมี
ผลงานวิจัยมากปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 11,560 คน มี
นั กศึ กษาต่างชาติ ประมาณ 1,537 คน จากการจัดอันดั บ
มหาวิทยาลัยของโลก เมื่อเดือน กรกฎาคม 2554 (Webometrics
Ranking of World Universities) มหาวิทยาลัย NTNU อยู่ใน
อันดับที่ 17 ของเอเชีย และอันดับที่ 176 ของโลก
จากการศึ กษาดู งานที่ NTNU ครั้ งนี้ คิ ดว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ผู้บริหารและคณาจารย์ที่จะได้นารูปแบบของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยจากรากเหง้าของความเป็นมหาวิทยาลัยครู
เช่นเดียวกับ มรอ. มาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับ
ต้น ๆ ของเอเซียได้ โดยเฉพาะการร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับ NTNU ในระดับคณะที่มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมื อนกั น เช่ น ดุ ริ ยางคศิ ลป์ ภาษาจีน ศิ ลปกรรม
รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ โดยระยะแรกอาจแลกเปลี่ยนใน
การศึกษาดูงานระหว่างผู้บริหาร หรือการส่งอาจารย์ไปศึกษา
ต่อ เป็นต้น แต่สิ่งที่จะต้องเร่งทาในระยะสั้นคือ การพัฒนา
อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆที่จะรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มิฉะนั้นเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัย
ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ไต้หวันยังมีจุดเด่นที่
ทาให้หลายประเทศอยากมาเที่ยว เช่น ตึกไทเป 101 ซึ่งมีขนาด
ความสูง อันดับ 2 ของโลก และมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก รถไฟ
หัวกระสุน (Rocket head Train) ที่มีความเร็วถึง 300 กม./ชั่วโมง
วิ่งระหว่างเมือง
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การวางผั งเมื อ งมี ค วามเป็นระเบีย บเรี ย บร้ อ ย
มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม หรื อ แม้ แ ต่ ก ารจราจรไม่ ติ ด ขั ด
รถยนต์ที่วิ่งตามถนนจะวิ่งระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถนน รถจะวิ่งไปตาม
เลนของตน ไม่มีการวิ่งแซงกัน บนถนนจะมีมอเตอร์ไซด์
น้อย และมีจุดรับส่งผู้โดยสาร ห้ามขึ้นลงบริเวณที่มิใช่
จุด รั บส่ งผู้ โ ดยสาร และรถยนต์จะจอดข้ า งทางขณะติ ด
เครื่ อ งเกิ น 5 นาที ไ ม่ ไ ด้ จะถู ก ปรั บ จึ ง ท าให้ ร ถไม่ ติ ด
ผู้คนเดิ นข้ ามถนนตรงทางม้ าลาย รู้ สึกปลอดภัย เพราะ
รถยนต์ จ อดสนิ ท ให้ ค นข้ า ม แสดงว่ า กฎหมายจราจร
ค่อนข้างเข้มงวด และประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบดี
ถึงเวลาหรื อยังที่ ประเทศไทยจะมีก ารจัดระบบระเบียบ
ของสังคมเสียใหม่ อย่าเน้นแต่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เดี ยว จนละเลยการพั ฒนาสังคม ศิล ปวั ฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม สังคมไทยจะได้เป็น“สังคมน่าอยู”่ ที่แท้จริง

การประชุมครม.สัญจร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556ที่ผ่าน ได้มีการประชุม
ครม.สัญจร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในระหว่างการ
เยี่ยมเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่ตั้งอยู่

ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากเสร็จภารกิจ
การสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ก็ได้พบปะกับ
ตัวแทนกลุ่มประชาชนเพื่อรับหนังสือร้องเรียน
มติในการประชุมครม.สัญจร ภาคเหนือตอนล่าง
ครั้ งนี้ มีมติอนุ มัติงบประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท เพื่ อ
พัฒนา 5 จังหวัด อันได้แก่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้
เห็นชอบแผนงาน/โครงการสาหรับโครงการที่ดาเนินการ
ได้ทันที 35 โครงการ วงเงิน 672.71 ล้านบาท เห็นชอบใน
หลักการรวม 76 โครงการ วงเงิ น 51,330.47 ล้านบาท
รวมเป็นโครงการทั้งสิ้น 111 โครงการ วงเงิ น 52,003.18
ล้านบาท โดยโครงการที่สามารถดาเนินการได้ทันที ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทารายละเอียดคาขอรับ
การจั ด สรรงบรายจ่ า ยประจ าปี 2556 จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก
งบประมาณภายใน 2 สั ป ดาห์ เพื่ อ พิ จ ารณาวงเงิ น
งบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2556 งบกลางรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นต่อไป
ส่วนโครงการที่เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และ
จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งดาเนินการตาม
ขั้ นตอนของระเบี ยบ ให้ ส านั กงบประมาณใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลาดับ
สาหรับโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
1.โครงการพัฒนาแหล่งน้าแก้มลิงบึงบัว จังหวัด
พิษณุโลก ระยะที่ 1 25 ล้านบาท โดยขุดลอกคลองรอบบึง
บัวและคลองชักน้าลงบึงบัวพร้อมบดอัดดินลูกรัง
2.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองน้ามณี
บรรพต จังหวัดตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รองรั บประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นบนเส้ นทางระเบีย ง
เศรษฐกิจ 25 ล้านบาท
3.โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทาง
รถไฟสายจัตุรัส ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลาภู หรือลานารายณ์เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัว ลาภู 35 ล้านบาท
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4.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย
คมนาคม เป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ห้วย
ช้าง – ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 20 ล้านบาท
5.โครงการพั ฒนาการเรี ยนการสอนและบริ การ
วิชาการแก่ท้องถิ่น เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
13.66 ล้านบาท
6.โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของอุตรดิตถ์
รองรับการค้าชายแดนภูดู่ และเอทีซี 16.32 ล้านบาท
7.โครงการศึกษาสินค้าการจาแนกความเหมาะสมของ
พื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิ จเพื่อรองรั บเออีซี 20
ล้านบาท
การประชุ มครม.สั ญจร ที่จั ดขึ้ น ณ มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฎอุ ตรดิ ตถ์ ครั้ งนี้ ถื อว่ าส่ งผลดี ต่ อจั งหวั ดโดยตรง
โดยเฉพาะการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณที่เป็น
งบกลางสาหรับดาเนินโครงการพัฒนาของจังหวัดข้างต้น ซึ่ง
ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และค่านิยมการ
ด้ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ให้แก่เด็กและเยาวชน (ครังที่ 2)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 นางสาว
วิ ไ ลวรรณ ชมเชย และนางสาวนุ ต ธกาญ ขั น ทะสี ล า
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เข้ า ร่ วมประชุ มเชิ งปฏิบัติการ ในโครงการส่ งเสริ มการ
เรี ย นรู้ และค่ า นิ ย มการด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และวินัยให้แก่เด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 2) ที่จัด
โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ เป็นการให้คณะกรรมการโครงการฯจาก
มหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
นั กศึ กษาทั้ ง 2 คน เป็ นคณะกรรมการเครื อข่ ายปปช.
ภาคเหนือที่ร่วมเสนอกิจกรรม เพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว

ตั้งแต่การประชุ มครั้ งที่ 1 โดยโครงการนี้ จะเริ่ มด าเนิ นใน
เดื อนมี นาคมที่จะถึ ง ซึ่ งจะได้ เสนอให้ทราบในรปศ.นิ วส์
ฉบับเดือนมีนาคม 2556 ต่อไป

โครงการจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น

เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2556 คณะอาจารย์ แ ละ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ
จานวน 42 คน ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
บ้านปางหมิ่ น ตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขั น จังหวั ด
อุ ตรดิ ตถ์ โดยมี การจั ดกิ จกรรมพั ฒนาสนามกี ฬา สนาม
เด็กเล่น และเครื่องเล่น ตลอดจนทาสีอาคารโรงเรียน รวมถึง
มี การจั ดกิ จกรรมนั นทนาการเสริ มความรู้ และทั กษะแก่
นักเรียนพร้อมกับแจกของรางวัลด้วย อีกทั้งมีการเลี้ยงอาหาร
กลางวั นแก่ เ ด็ กและประชาชนที่ เข้ า ร่ วมกิ จกรรมในวั น
ดังกล่าว ซึ่งเป็นสานสายสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์กับโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น

 Initiating structure หมายถึง การบริหารงานที่มุ่ง
งานมากกว่าคน เป็นลักษณะการบริหารงานตามแนวทางของ
ทฤษฎีเอ็กซ์ (X) ของ Douglas McGregor ซึ่งตรงกันข้ามกับ
Consideration structure ที่หมายถึงการบริหารงานที่เน้นคน
มากกว่างาน หรือการบริหารตามแนวทางทฤษฎีวาย (Y)
 Morality administration หมายถึง การบริหารจรรยา
เป็ นการใช้ ค้ า สอนทางด้ า นสั ง คม การเมื อ ง และศาสนาเป็ น
แนวทางในการสร้างมาตรฐานที่ใช้วัดคุณภาพของการบริหาร
รัฐกิจ เฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของความซื่อสัตย์
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