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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ

สารจากอธิการบดี

	 เมื่อวันที่	31	มกราคม	2554	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไป

ทรงเย่ียมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู	หมู่ท่ี	3	ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก	หมู่ที่	8	ตำบลศาลาลัย	อำเภอสามร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง	ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รศ.ยศ	ธีระเดชพงศ์	และผศ.สุวิทย์	เปียผ่อง	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ	ได้เข้าเฝ้าฯ	ถวายรายงาน

การปฏิบัติงานการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนอ่านหนังสือให้มาก	ๆ	พัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน	ซ่ึงในปี	2553

ท่ีผ่านมาสถาบันวิจัยฯ	ได้จัดโครงการพัฒนานักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	โดยร่วมกับสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	จัดกิจกรรมเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียน

ไม่ได้	แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาปีท่ี	1-6	ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง	และขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง	ๆ	ด้วยการให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัด

การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์นำกิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด

ค้นหานวัตกรรมในการพัฒนาการอ่านและเขียน	เพื่อแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนของตนเอง	โดยมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะ

	 ตามท่ี	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มีภารกิจในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ในสังกัดกองกำกับ

การตำรวจตระเวนชายแดนที่	14	จำนวน	9	โรงเรียน	ซึ่งในปี	2553	ที่ผ่านมา	สถาบันวิจัยฯ	ได้ดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	ในด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้	1.	ด้านการพัฒนาผู้เรียน		2.	ด้านการพัฒนาครูผู้สอน	และ	3.	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแมลงดำหนามมะพร้าวระบาดที่
ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

	 แมลงดำหนามมะพร้าว	(Brontispa	longissima	Gestro)	เป็นแมลงที่ทำความเสียหายต่อต้นมะพร้าวและน้ำตาลมะพร้าวซึ่งเป็น

ผลผลิตสำคัญของตำบลบางครก	อำเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	จากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการตามนโยบาย	1	คณะ	1	อำเภอ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2553	ที่ผ่านมา	พบการระบาดต่อเนื่องของแมลงดำหนาม	หลังจากปรากฎข่าวการระบาดที่อำเภอทับสะแกและหลาย

พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ไม่นาน	ทำให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนมะพร้าว	ซึ่งก็เป็นความเสีย

หายที่มีแมลงดำหนามมะพร้าวเป็นสาเหตุ	

	 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรผู้ใช้และผู้บริโภคน้ำตาลมะพร้าว	รวมท้ังส่ิงแวดล้อมโดยรอบ	ผศ.อุบล	สมทรง

และคณะจึงได้ติดต่อประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	เพ่ือขอข้อมูลวิธีการควบคุมการระบาดโดยชีววิธี	พบว่า	มีท้ังตัวห้ำและตัวเบียนท่ีสามารถควบคุมแมลงดำหนามอย่างได้ผล	จึงได้

เชิญวิทยากรจากหน่วยงานดังกล่าวนำโดย	คุณพิมพรรณ	พงศ์พิชญามาตย์	ผู้อำนวยการภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข	สำนักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแห่งชาติมาให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรและประชาชน	จากนั้นจึงได้ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เมื่อวันที่	17

มกราคม	2554	ที่ผ่านมา	ร่วมกับ		คุณพิมพรรณ	พงศ์พิชญามาตย์	ผู้อำนวยการภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข	สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	ร่วมติดตาม	การใช้แมลงหางหนีบ	Chelisoches	morio	F.	ร่วมกับแตนเบียน

หนอน	Acecodes	hispinarum	Boucek	(Hymenoptera:	Eulophidae)	เช้ือราเขียว	Metarhizium	anisopliae	และเช้ือราขาว	Beauveria

bassiana	เพื่อลดประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว	และเพื่อการป้องกันพร้อมเตรียมรับมือกับหนอนหัวดำ	Opisina	arenosella	Walker	ที่

	 					มักพบว่ามีการระบาดในพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวและพืชวงศ์ปาล์มเช่นเดียวกันกับแมลงดำหนาม	หลังจากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด

	 	 	 			เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตัวห้ำตัวเบียนของแมลงดำหนามเพื่อใช้ในสวนของตนเองแล้วพบว่าชาวบ้านหมู่	12	

	 	 	 																									ตำบลบางครก	ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์แมลงหางหนีบและมีเกษตร	3	ราย

	 	 	 	 	 	 	 			สมัครใจที่จะร่วมทดลองใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วยโดยงดการใช้สารเคมีอย่าง

	 	 	 	 	 	 	 					เด็ดขาด	ทำให้เกษตรกรใกล้เคียงในตำบลสมอระบัง	อำเภอเขาย้อย

	 	 	 	 	 	 	 	 ให้ความสนใจในโครงการนี้	ซึ่ง	อบต.บางครกก็พร้อมสนับสนุน

	 	 	 	 	 	 	 	 							การดำเนินการดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง	เพราะเคยทำ

โครงการเพาะเลี้ยงตัวเบียนแล้วได้ผล	แต่เพราะไม่ได้ทำ

อย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดการระบาดของแมลงดำหนาม

ขึ้นมาอีก	ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ต่างยอมรับว่าเห็นด้วย

กับการควบคุมการระบาดด้วยชีววิธีดังน้ัน	ชุมชน

จึงควรร่วมมือกันในการกำจัดแมลงดำหนาม

ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
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	 โครงการประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการ

ประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 เมื่อวันอังคารที่	 1	 กุมภาพันธ์		

2554	เวลา	11.30	-	17.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

เครือข่ายภายนอกและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพศึกษา	โดยมี	10	สถาบัน	เข้าร่วมเครือข่าย	ดังนี้

	 1.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		

	 2.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		

	 3.	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

	 4.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		

	 5.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		

	 6.	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		

	 7.	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี		

	 8.	มหาวิทยาลัยชินวัตร

	 9.	วิทยาลัยราชพฤกษ์

	 10.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี	

	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี	1	เม่ือวันท่ี	19	มกราคม	2554			

ณ		ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน		ภาควิชาปรสิตหนอนและพยาธิ			ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์		

หน่วยวิจัยสมุนไพร		คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการวิพากษ์หลักสูตร

เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาคณะสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ดังนั้นการ

ดำเนินงานสู่เป้าหมายดังกล่าว	จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

ที่หลากหลาย	ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดกรอบคุณวุฒิ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ปี	2552	ขึ้น	และกำหนดให้หลักสูตรที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน	การวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ประกอบด้วย	หลักสูตรวิศวกรรม	สาขา

วิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็ก

ทรอนิกส์	

MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิพากษ์หลักสูตร

	 สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรในคร้ังน้ี	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	ท้ัง	4	ท่าน	รศ.ดร.ประยุทธ	อัครเอกฒาลิน

ผศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข		ผศ.ดร.ชูวงศ์	พงศ์เจริญพานิชย์	และ	คุณพูลศักดิ์	รอดจากทุกข์	ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ

วิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว



	 อาจารย์ชนาธิป	บุบผามาศ	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	พร้อมด้วย

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ช้ันปีท่ี	1	–	2		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรี	จำนวน	140	คน	ร่วมใจกันจัดกิจกรรมปฐมวัยอาสาพัฒนาชนบท	ณ	โรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู	ระหว่างวันที่	1	–	2		กุมภาพันธ์	2554	ซึ่งมีทั้ง

การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียน	 การมอบของขวัญ	 ของรางวัล	 เสื้อผ้า	 อุปกรณ์กีฬา	

หนังสือ	ของเล่น	รวมถึงช่วยจัดห้องเรียนให้แก่น้อง	ๆ	ทำให้ดูสวยงามขึ้น	ในงานน้ี	นอก	

จากจะเห็นโรงเรียนท่ีดูสวยงามข้ึนแล้ว	 ยังได้เห็นรอยย้ิมของเด็ก	 ๆ	 ในชนบทที่ห่างไกล				

ทำให้ครูปฐมวัยมีแรงจูงใจที่จะทำดีเพื่อสังคมต่อไป	

	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ได้รับเชิญจากภาควิชาหลักสูตรและ

วิธีสอนคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงพวงมาลัย	เน่ืองในงาน	“เตรสพรรษ ปรีดีวัฒน์ทัศนา

วันเวลาภาษาไทย”	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	มกราคม	2554	ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

	 อาจารย์ปรัชญา	ปานเกตุ	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม	เร่ืองโครงการพระราชพิธี

ทวาทศมาศ : แบบบันทึกพระราชพิธีของสยาม	แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	เมื่อวันจันทร์ที่	24	มกราคม	2554	ณ	ห้อง	3543	อาคาร	

35	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 สาขาวิชาภาษาไทย		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ได้รับคำเชิญจากคณะกรรมการหมู่บ้านละหานใหญ่	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ	เม่ือวันเสาร์ท่ี	8	มกราคม	2554	ณ	บ้านละหานใหญ่
	 บุคลากรของสาขาวิชา	 นำโดย	 ดร.พวงเพ็ญ	 สว่างใจ	 อาจารย์พัชรินทร์	 สุริยวงค์		
อาจารย์ศิวาพร		พิรอด		อาจารย์แสนประเสริฐ		ปานเนียม		อาจารย์ธัญญาลักษณ์		สังข์แก้ว		
และอาจารย์อรรถวิทย์	รอดเจริญ		พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย		จำนวน	40	คน		
ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการและแจกของขวัญพร้อมอุปกรณ์การศึกษา	กีฬา	ขนม	แก่เด็ก	ๆ	
ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงกว่าร้อยคน

6

ปฐมวัยอาสา พัฒนาชนบท

อาจารย์ภาษาไทยเป็นวิทยากร

สาขาภาษาไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	 ในการนี้	สาขาวิชาภาษาไทย	ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคของขวัญในการจัดงานในครั้งนี้	และขอ
อารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขตลอดไป

	 บริษัท	สยามแม็คโคร	จำกัด	(มหาชน)	มอบทุนการศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษา

ดีเด่น	ในกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย	ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

ประจำปี	2553

แมคโครมอบทุน นักศึกษาดีเด่น
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รายงานผล Fieldtrip จังหวัดกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยา

	 อาจารย์นายกฤษดา	ต้ังชวาล	สาขาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รายงาน

ผล	Fieldtrip	จังหวัดกาญจนบุรี	นักศึกษาห้อง	5343-27-1,	5343-28/1	และ	ห้อง

5243-28/1	จำนวน	1	คน	คือ	นายภานุพงศ์	ทองแย้ม	(ที่พลาดการเดินทางในปีที่

ผ่านมา)	เมื่อวันศุกร์ที่	7	มกราคม	2554	ซึ่งเป็นข้อบังคับของสำนักงานพัฒนาการ

ท่องเที่ยว	ในการยื่นเรื่องเพื่อขอทำบัตรมัคคุเทศก์อาชีพ	ภายหลังการสำเร็จการ

ศึกษา	สรุปผลได้ดังนี้

	 1.	ไม่มีนักศึกษาคนใดไม่ตรงต่อเวลาการเดินทางหรือพลาดการเดินทาง

ในครั้งนี้

	 2.	นักศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยการจับฉลากได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมัคคุเทศก์อาชีพที่ดีได้ใน

อนาคต

	 3.	นักศึกษาคนใดที่ไม่ได้รับการมอบหมายภารกิจใดๆ	ใน	Fieldtrip	นี้

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ	ขึ้นไปอีก	โดยศึกษาจากข้อบกพร่อง/

ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

	 สำหรับ	Fieldtrips	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เม่ือวันอังคารท่ี	18	มกราคม

2554	นักศึกษาห้อง	5343-27-1,	5343-28/1	และ	5243-28/1	สรุปผลได้ดังนี้	

	 1.	นักศึกษาตรงต่อเวลาและมีวินัยในการออกฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้		

	 2.	นักศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยการจับฉลากได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นมัคคุเทศก์อาชีพที่ดีได้ใน

อนาคต

	 3.	นักศึกษาท่ีได้รับการจับฉลากให้เป็นมัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติงานได้สมจริง

	 4.	มีนักศึกษาราว	4	คน	ที่ถูกตำหนิโดยเจ้าหน้าที่จากพระที่นั่งบางปะอิน

ในประเด็นที่ว่า	นักศึกษานุ่งกระโปรงสั้น	(ทางสาขาฯ	ได้ทำความตกลงกับนักศึกษา

เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต่อนี้	ไปจะไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นอีก)

	 5.	นักศึกษาทุกคนได้รับคะแนนจากการฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้ที่	9	คะแนน	

จากคะแนนเต็ม	10

	 6.	นักศึกษาคนใดท่ีไม่ได้รับการมอบหมายภารกิจใดๆ	ใน	Fieldtrip	น้ี	จะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ	ขึ้นไปอีก	โดยศึกษาจากข้อบกพร่อง/ผิดพลาด

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	ในโอกาสต่อไปจะนำภารกิจสุดท้ายของภาคปฏิบัติใน

ภาคการศึกษา	2553	ในวันศุกร์ที่	21	มกราคม	2554	มารายงานผลให้ทราบ
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	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอเชิญ	นักเรียน	นักศึกษา	

คณาจารย์	และประชาชนผู้สนใจร่วมชมผลงาน	และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา	และ

ผลิตภัณฑ์ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ภายในงาน	“เทศกาล

แห่งความสุข Valentine’s Day”	 ระหว่างวันที่	 12	 –	 14	 กุมภาพันธ์	 2554	 เวลา	

10.00	 –	 20.00	 น.	 ณ	 ลานจอดรถ	 ห้างบิ๊กซี	 สาขาเพชรบุรี	 สินค้าภายในงาน	 เช่น	

ผลิตผลทางการเกษตร	ขนมไทย	เบเกอรี่	งานศิลปะ	งานประดิษฐ์	ปลาสวยงาม		สัตว์เลี้ยง	

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ	ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	ฯ

	 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ประกอบด้วย	
น.ส.จริยา	 เพ็งพันธ์	 นายเฉลิมศักดิ์	 องอาจ	 นายสุธิศ	 วรรณคร	 นายธวัชชัย	 คำวิเศษ			
นายนิกร	รจนาสม			นายธนภัทร	ร่วมชาติ			นายชัยมงคล	คเนจร	ณ	อยุธยา	และนายปัญญา	
เอี่ยมเพชร	“เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่”	ในงานวันนักประดิษฐ์	2554	จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	ซึ่งมีผู้เข้า
ร่วมการแข่งขันกว่า	500	ทีมท่ัวประเทศ	โดยมี	อาจารย์ชาญยุทธ์	อรุณสวัสด์ิ	เป็นผู้ควบคุม
ทีม	ในโอกาสนี้	ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ	ทุกท่าน	ที่ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขัน

	 ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ	และ	อาจารย์ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน	แจ้งว่า	เมื่อวันที่	8

กุมภาพันธ์	2554	นักศึกษาครู	ตชด.	จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ที่ได้

ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเทศบาลชะอำ	และโรงเรียน	ตชด.	จังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	โดยคณาจารย์และรองผู้กำกับ	สารวัตรค่ายพระรามหก	ร่วม

นิเทศด้วย	การสัมมนาครั้งนี้	ได้รับข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ทั้งด้านระบบการฝึกประสบการณ์

โรงเรียนร่วมฝึก	และการบริหารหลักสูตรที่สะท้อนผลออกมาจากนักศึกษาครู	ตชด.

เพื่อนำผลมาพัฒนาการเรียนการสอนรุ่นต่อไป	และในวันที่	9	กุมภาพันธ์	2554	ค่าย

พระรามหกจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่	ครู	ตชด.	โดยมี	พล.ต.ต.ยุทธนา	ตุงคะเสน	รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	ประธานในพิธี	พร้อม

ด้วย	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในรุ่นที่	8	นี้	มีนักศึกษาครู	ตชด.	จบหลักสูตร	จำนวน	79	คน

โดยส่งไปประจำโรงเรียน	ตชด.	ทุกภาคของประเทศ	และในปีการศึกษา	2554	นี้	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะจัดการฝึกอบรม	ในรุ่น

ที่	9	อีกจำนวน	80	คน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เชิญชมงานเทศกาลแห่งความสุข

เทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมการแข่งขันร่มพยุงไข่ วช.

ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักศึกษาครู ตชด. รุ่น 8

	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	แจ้งว่า	เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจะมารับบริจาคโลหิต	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 ในวันพฤหัสบดีที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2554	 เวลา	 09.00	 –	 12.00	น.	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในการนี้		

กองพัฒนานักศึกษา	 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ร่วมบริจาคโลหิตตามวัน	 เวลา	

และสถานที่ดังกล่าว	(ท่านใดที่เคยบริจาคโลหิตมาแล้วกรุณานำสมุดมาด้วย)

บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
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	 งานบริหารบุคคล	สำนักงานอธิการบดี	แจ้งเร่ืองหลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติ	สำหรับข้าราชการที่ต้องการเข้าโครงการเกษียณ

ก่อนกำหนด	ประจำปีงบประมาณ	2555	ซึ่งมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 1.	เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอายุ	50	ปี

ขึ้นไป	หรือมีอายุราชการตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	นับถึงวันก่อนออกจาก

ราชการตามมาตรการฯ

	 2.	ต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่	2	ปีขึ้นไป	นับตั้งแต่วันที่

ออกจากราชการตามมาตรการฯ

	 ผู้สนใจ	ขอรับและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่	

	 งานบริหารบุคคล	ชั้น	M	อาคารวิทยาภิรมย์

	 ในระหว่างวันที่	2-12	พฤษภาคม	2554

	 (	09.00-15.00	น.	ในวันและเวลาราชการ	)

	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

แจ้งว่า	ตามที่มณฑลทหารบกที่	15	ได้ดำเนินการฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหาร	ประจำปีการศึกษา	2553	ของนักศึกษาวิชา

ทหารชั้นปีที่	3	ณ	พื้นที่ฝึกภาคสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

วิทยาเขตโป่งสลอด	ตำบลหนองกะปุ	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี

นั้น	ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จึงได้

เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	

2554	เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาวิชาทหารและ

เป็นการตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	

	 ทั้งนี้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร	มีกำหนดจะเดินทางไปตรวจ

เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	4	(หญิง)	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		ท่ีจะออกฝึกภาคสนาม		ในระหว่างวันท่ี	21–25	กุมภาพันธ์

2554	ณ	ค่ายฝึกนักศึกษาทหาร	(เขาชนไก่)	ตำบลลาดหญ้า	อำเภอ

เมือง	จังหวัดกาญจนบุรี			

โครงการเกษียณก่อนกำหนด  
ประจำปีงบประมาณ 2555 ขอเรียนเชิญ

สมาชิกชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (UBIs Club)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน แจ้งความประสงค์

ขอเรียนเชิญ...
 นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และประชาชนผู้ที่สนใจ
 สั่งซื้อ ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
 ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สอบถามรายละเอียดที่
 หมายเลขโทรศัพท์  032 – 493270 
 089 – 4926420 และ 032 – 493300 ต่อ 1386

โดย วิทยากรมืออาชีพ จากภาคเอกชน
ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ระหว่างเวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 
(รับสมัครจำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น)  ฟรี
สำรองที่นั่งหมายเลขโทรศัพท์ 032 – 493300 ต่อ 138

เข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“เส้นทาง...
 การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (UBIs Club)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามฯ
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พจนานุกรม ศัพท์ธุรกิจ ญี่ปุ่น-ไทย

ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

ประวัต	ิ:	 ศศ.บ.	(ภาษาญี่ปุ่น)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 MA.	(Aren	Studies)	Tenching	Japanese	as	a	Foreisn	Language,

	 Tsukuba	University

	 Ph.D.	ZSecond	Language	Acquisition	and	Teaching)	university	of	Arizona

	 การเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อได้ในบริบทต่าง	ๆ

นั้น	ลำพังแต่ความรู้ด้านศัพท์และไวยากรณ์อาจยังไม่เพียงพอ	การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสามารถใช้งาน

ได้จริงในบริบทของการทำงานในสถานประกอบการต่าง	ๆ	ก็เช่นเดียวกัน	จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน

คำศัพท์และสำนวนภาษาที่เป็นธรรมชาติ		เพื่อการสื่อสารอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คำถาม :	อาจารย์มีแนวคิดหรือแรงบันดาลใจอย่างไรถึงได้จัดทำดิกชันนารีศัพท์ธุรกิจญี่ปุ่น-ไทยขึ้นมา

ตอบ :	การศึกษาภาษาญ่ีปุ่นในเมืองไทยยังมีคนศึกษาไม่มาก	ส่ือการเรียนการสอนยังมีน้อย	แต่ปัจจุบันน้ีมีคนศึกษามากข้ึน	ในส่วนหน่ึงท่ีเป็น

ครูสอนภาษาญ่ีปุ่นก็เลยคิดว่าถ้าเรามีส่วนช่วยในการทำให้ส่ือการเรียนการสอนมีจำนวนมากข้ึน	คนท่ีเรียนก็จะเรียนสะดวกข้ึน	มีคนเรียนภาษา

ญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อย	ๆ	แต่คนที่จะสามารถแปลงานวิชาการอย่างเช่น	พจนานุกรมหรือผลิตตำราทางด้านภาษาญี่ปุ่นยังมีจำนวนน้อย	เพราะว่า

ต้องมีความรู้ขั้นต่ำปริญญาโททางด้านภาษาญี่ปุ่น	 มีประสบการณ์การสอนมาพอสมควร	 เพราะว่างานแปลเป็นงานที่ละเอียดอ่อน	 ผิดไม่ได้	

โดยเฉพาะพจนานุกรม		

คำถาม : จากการที่อาจารย์ได้จัดทำดิกชันนารีขึ้นมานั้นมีวางขายที่ไหนบ้าง		
ตอบ : อันนี้คือ	สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	เขาก็

ซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากเจ้าของซ่ึงเป็นสถาบันญ่ีปุ่น	ต่อจากน้ันจึงหาคนท่ีสมควรจะแปล	เขาก็ติดต่อมา	เราก็แปลไป	เพราะฉะน้ันสำนักพิมพ์เขาพิมพ์

และจำหน่ายทั่วประเทศ

คำถาม : ผลการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง
ตอบ : ต้องไปดูแถวช้ันวางหนังสือตามร้านหนังสือในกรุงเทพฯ	ตามช้ันวางหนังสือใหญ่	ๆ	เขาจะมีโซนหนังสือภาษาต่างประเทศ	ตอนน้ีท่ีฮิต

ก็มีญี่ปุ่น	เกาหลี	จีน	มีแบบเรียน	แบบฝึกหัด	คัดไวยากรณ์	เทป	และที่ขาดไม่ได้คือ	พจนานุกรม	เพราะว่าพจนานุกรมเป็นตัวเปิดโลกแห่ง

คำศัพท์พจนานุกรมเป็นหนังสือที่ไม่ได้กำไรมากสำหรับสำนักพิมพ์ที่เขาจำหน่าย	เพราะ

ว่าพจนานุกรมเล่มหนึ่งใช้ได้ทั้งชีวิต	คือ	มันคุ้มสุดคุ้ม	แต่ว่าทางผู้จำหน่ายเขาไม่ได้หวัง

กำไรมาก	พวกสำนักพิมพ์ใหญ่	ๆ	จะมีทำเนียบแปลเราก็สมัครไปได้	ส่งโปรไฟล์ไปให้ดู	

งานน้ีเป็นงานแปลช้ินแรกในชีวิต	คนแปลในประเทศไทยยังมีไม่มาก	ค่าตอบแทนก็ไม่ได้

อะไรมากมาย	ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้พิมพ์อะไรมาก	คือ	วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างเดียว

กำไรน้อย	ขายก็ขายได้น้อยเพราะคนไม่ได้ซ้ือบ่อย	ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีจัดว่ายากท่ีสุด

ในโลก	ภาษาอื่นๆ	ที่จัดว่ายากที่สุดในโลกก็เช่น	รัสเซีย	ญี่ปุ่น	จีน	พจนานุกรมเล่มนี้ก็

ราคา	395	บาทเท่านั้น

ท่านอาจารย์ต้องการฝากอะไรถึงท่านผู้อ่านบ้างไหม
	 ในอนาคตตลาดอาเซียนจะเปิดเสรี	คนอื่นเขาก็มีโอกาสที่จะเข้ามาประกอบ

อาชีพในบ้านเรา	ถ้าคนไทยพูดภาษาไทยได้ภาษาเดียวเราจะเสียโอกาส	ส่วนภาษาอังกฤษ

มีคนท่ีเขาเก่งกว่าเรามากมาย	เช่น	ประเทศท่ีเป็นอดีตเมืองข้ึน	แต่การจะส่ือสารกับโลกน้ัน

ใช้ภาษาไทยภาษาเดียวไม่ได้	เพราะภาษาไทยไม่ใช่ภาษาสากล	เพราะฉะน้ันภาษาอังกฤษ

ต้องได้	และจะมีโอกาสมากขึ้นถ้าได้ภาษาที่	3	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น		เกาหลี	ต่อไปก็จะเป็น

ภาษารอบ	ๆ	บ้านเรา	พม่า	เขมร	และลาว



คำถามจาก
ลุง QA

	 สวัสดีครับ...ท่านผู้อ่านทุกท่าน	แอบเห็นหลาย	ๆ	ท่าน	ในมหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมข้อมูล	หลักฐาน	และสร้างความรู้	ความเข้าใจ		

ในการประกันคุณภาพการศึกษากันแล้ว	คุณลุง	QA	เห็นแล้วรู้สึกดีมาก	ๆ	เลย		ลุง	QA	ก็เลยไปศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย

ในมาบ้าง		โอโฮ้....งานมากจริง	ๆ		เข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมาอีก		ไหนใครบอกว่าตัวบ่งชี้น้อยลง	(เอ่อแต่มันก็น้อยลงจริง	ๆ	นั่นแหละ)	คงจะดีขึ้น		

แต่รู้ไหมครับมันซับซ้อนจริงๆๆๆ		ขอบอก...	คุณลุง	QA	เลยจับประเด็นของตัวบ่งชี้ทั้ง		31		ตัวมาเล่าสู่กันฟัง		เพื่อไปพัฒนาระบบและกลไก	

ตลอดจนการวางแผนการบริหารจัดการ		ซึ่งมีอยู่ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในประมาณ		15		แผนงาน		ดังนี้

	 เป็นไงบ้างครับ	บอกแล้วว่ายาก....แต่เราก็ต้องทำให้ได้นะ	เพื่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		และถ้าหน่วยงาน

ไหนยังไม่ได้ทำก็ควรเร่งดำเนินงาน		และถ้าหน่วยงานใดทำผิดวัตถุประสงค์ก็ควรนำมาทบทวนแต่ตอนนี้ยังไม่สายนะครับ

	 ตอนนี้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	ได้เปิดคลินิกปรึกษา	เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	ทุกบ่ายวันพุธและบ่าย

วันเสาร์	 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่	9	กุมภาพันธ์	2554	–	วันพฤหัสบดีที่	3	มีนาคม	2554	ที่ชั้น	7	อาคารวิทยาภิรมย์	 ใครสงสัยเรื่องอะไร		

มาปรึกษา	และสอบถามกันได้เลยนะครับ

โดย  ลงุ QA

ในการจัดทำแผน สิ่งสำคัญจะต้องมี
ตัวบ่งชี้ (KPI) และเป้าหมาย (Target)
ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสำเร็จ
คุณลุง QA คิดว่า แผนทั้ง 15 แผนนี้  

แผนที่ใหญ่ที่สุด คือ แผนกลยุทธ์
ดังนั้นการกำหนดตัวบ่งชี้

จะต้องครอบคลุมแผนทั้งหมด

11
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	 สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่าสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย	(Indian

Council	for	Cultural	Relations	of	Government	of	India	:	ICCR)	ได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก	รวมทั้งการวิจัยสำหรับปริญญาเอก	ณ	ประเทศอินเดีย	ประจำปีการ

ศึกษา	2011-2022	โดยรัฐบาลอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งหมด	ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน

โดยสารไป-กลับ	ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งออกเป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

	 1.	General	Cultural	Scholarship	Scheme	(GCSS)	จำนวน	10	ทุน	หลายสาขาวิชา

	 2.	Indo-Thailand	Cultural	Exchange	Programme	(CEP)	จำนวน	4	ทุน	หลายสาขาวิชา

	 3.	Scholarships	for	Courses	in	Traditional	Systems	of	Medicine	(AYUSH)	จำนวน	15	ทุน	

ให้แก่นักศึกษาในประเทศสมาชิก	BIMSTEC	สาขาวิชาเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ของอินเดีย	เช่น	Ayurveda,Unanai,	

Siddha	และ	Homeopathy

	 4.	Mekong-Ganga	Cooperation	Scholarship	Scheme	(MGC)	จำนวน	10		ทุน	สาขาวิชาเก่ียวกับ

วัฒนธรรม

	 5.	IOR-ARC	Scholarship	จำนวน	2	ทุน

	 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

	 สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

	 ซอยสุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	โทรศัพท์หมายเลข	0	2258	0300	ต่อ	139	หรือ	

	 E-mail:	indiaemb@indianembassy.in.th		หรือ	www.iccrindia.net	

	 สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงโซล	แจ้งว่า	มหาวิทยาลัย	Sookmyung	Women’s	University	(SMU)

ต้องการที่จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสตรีไทย	เพื่อขอรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโท	ในปี

การศึกษา	2554	โดยมีรายละเอียดของทุน	ดังนี้

	 1.	สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ในระดับปริญญาตรี	คือ	Global	Cooperation	and	Entre-

preneurship	และ	HMBA	(Hospitality	MBA),	TESOL	(Teaching	English	to	Speakers	of	Others	Lan-

guages)และสาขาวิชาที่เปิดสอนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท	คือ	International	Service

	 2.	ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก	โดยผู้สนใจสามารถส่งใบ

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	Office	of	External	Affairs	and	Development	โทรศัพท์	+822	710	

9284	โทรสาร	+	822	710	9285	หรือ	E–mail	:	admission@sm.ac.kr	และจากเว็ปไซต์	http://e.sookmyung.

ac.kr

ทุนการศึกษา

	 สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดร้บัแจง้จากกระทรวงการตา่งประเทศวา่	สถานเอกอคัรราชทตู	

ณ	 กรุงสตอกโฮล์ม	 ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง	 ระบบการจัดเก็บค่าเล่าเรียนใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา	

สวีเดนสำหรับนักศึกษาสัญชาตินอกสหภาพยุโรป	(The	New	System	with	Tuition	Fees	at	Swedish	Uni-

versities	and	Colleges	for	Non-European	Students)	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2553	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	

โดยมีสาระสำคัญ	3	ประการ	ดังนี้

	 1.	 เหตุผลที่สวีเดนต้องเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาสัญชาตินอกสหภาพยุโรป

	 2.	 หลักเกณฑ์การเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาสัญชาตินอกสหภาพยุโรป

	 3.	 ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสวีเดน
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คอลัมน์ “แผงหนังสือ” ของสำนักวิทยบริการฯ ในรายปักษ์นี้
	 ขอเสนอข้อคิดเก่ียวกับ	การอ่าน	โดย	ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งท่านให้ความสำคัญของการอ่านต่อการพัฒนาความคิด	และประโยชน์ที่

ได้รับจากการอ่าน	รวมทั้งส่งเสริมให้คนเป็น	เสมือนคลังความรู้มนุษย์	(Human	Library)

โดยท่านให้แนวคิดว่า	“การอ่าน..ทุกครั้งต้องมีจินตนาการเสมอ”

	 จากการให้สัมภาษณ์	มีประเด็นการสนทนาดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง หนังสือที่ท่านโปรดปรานที่สุดเพียงเล่มเดียวคือเรื่องอะไร?
	 ท่านอธิการฯตอบว่าในส่วนตัวแล้วท่านอ่านหนังสือหลากหลายและอ่านมาก	และอ่านอยู่เป็นประจำซึ่งมีหลายประเภท

ได้แก่

	 “หนังสือในเชิงปรัชญา”	 ปรัชญาก็คือปรัชญาทั้งหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของกรีก	 ปรัชญาทางด้านสังคม	 การเมือง	

เศรษฐกิจ	หรือในเชิงเปรียบเทียบซึ่งไม่จำเป็นว่าผู้เขียนจะเป็นใครท่านก็อ่านได้ทั้งหมด

	 “หนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนา”หนังสือที่เกี่ยวกับหลักศาสนา	แนวคิดต่างๆ	ของทุกศาสนา	โดยเฉพาะศาสนาพุทธ

	 “หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ”	ทุกประเภท

	 “หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต”	ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้

	 “หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพในอนาคตและหนังสือทั่วไป”

 ประเด็นที่สอง ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านคืออะไร?
	 ท่านให้ข้อคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่านคือ	ได้ความความรู้	ได้อรรถรส	สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง	เขียนได้

ถูกต้อง	พูดภาษาได้ดี	และท่ีสำคัญทำให้เรารู้จักสรุปวิเคราะห์ประเด็นท่ีอ่านได้ดีมากย่ิงข้ึน	จึงจำเป็นท่ีจะต้อง	”อ่านทุกวันถึงจะดีท่ีสุด”

	 นอกจากนี้ท่านยังให้ข้อคิดอีกว่า

	 การอ่านทำให้เรามองเห็นภาพในอดีตจนถึงปัจจุบัน	ต้ังแต่เร่ืองของความเช่ือ	ความรู้สึก	พฤติกรรม	ความหวัง	ความสำคัญ

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม	มนุษย์กับส่ิงท่ีมนุษย์มองไม่เห็น	ซ่ึงท้ังหมดจะสัมพันธ์กันและสะท้อนภาพในอนาคต

ออกมาให้เราได้เห็น

 ประเด็นสุดท้าย ฝากข้อคิดที่ได้จากการอ่านคืออะไร?
	 ท่านฝากข้อคิดว่า	การอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อหาความรู้เป็นสำคัญ	แต่ให้อ่านเพื่อจินตนาการ	แม้แต่หนังสือนิทาน	เพราะ

	 	 									นอกจากจะสร้างจินตนาการให้เราแล้วยังสะท้อนคติธรรมในตัวด้วย	และเน้นย้ำว่า

    “ไม่ว่าจะอ่านอะไรสิ่งสำคัญของการอ่านคือ ให้ใส่จินตนาการเข้าไปด้วยเสมอ”
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

	 วันนี้	...	ถ้าไม่เขียนถึงช่างประสม สุสุทธิ บรมครูด้านงานจำหลักหยวกประกอบเครื่องสด ผู้มีชื่อเสียงระบือไกลโด่งดังไปถึงต่าง

ประเทศ	ทำให้ผู้คนได้รู้จักเมืองเพชร	หรือจังหวัดเพชรบุรีขึ้นอีกมากมาย

ว่า ... เป็นเมืองแห่งช่างผู้มีฝีมือล้ำเลิศระดับเทพโดยแท้

น่าภาคภูมิใจแทนคนเมืองเพชร

และผู้ที่มาฝากเนื้อฝากตัวอยู่เมืองเพชรเหลือเกิน

 ช่างประสม สุสุทธิ	มีความสามารถในศิลปะหลายแขนง	ไม่ว่าจิตรกรรมฝาผนัง	ภาพชาดก	ภาพลายเส้นวิจิตรลายไทยที่ท่านไม่ต้อง

ร่าง	แต่เขียนฉับ	ๆ	ออกไปเลย	แบบฟรีแฮนด์เพื่อมอบให้ช่างปูนปั้น	ช่างแกะสลักไม้นำไปเป็นแบบใช้ได้ในทันที

เส้นสาย ลายสวย  ไหวพลิ้ว  งดงามคมชัด  มีชีวิตชีวา

	 มหาวิทยาลัยหลายต่อหลายแห่ง	ขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ทั้งระดับบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และดุษฎีบัณฑิต	ให้แก่ท่านอย่าง

ท่วมท้น

ยังรางวัลศิลปินในระดับชาติอีกหลากหลาย

	 ผู้เขียนเองยังภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นผู้จัดทำเอกสารผลงานวิชาการงานของท่าน	ในการเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นรุ่นแรก ๆ ของช่างเลยทีเดียว

ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่าน	และท่านได้จับมือครอบครูถ่ายทอดงานแทงหยวกประกอบเครื่องสดให้เทใจ

ฝีไม้ลายมือในการแทงหยวกของท่านนั้นคมเฉียบ ปลายมีดเล่มน้อย ที่เซาะลัดลดเลี้ยวปราด ๆ ไปในกาบกล้วยนั้น ราวกับเนรมิตเอา

	 สมแล้วที่สำนักพระราชวังเรียกหาให้ไปถวายงานในการจำหลักหยวกประกอบเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในองค์สมเด็จย่า และ

สมเด็จพระพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนาฯ

ประสม สุสุทธิ
“ เพชร ... ประดับเมือง ”
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ช่างประสม สุสุทธิ ครูช่างผู้โอบอ้อมอารีและนอบน้อมถ่อมตน

บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มิได้ทำตัวใหญ่ยิ่ง

ท่านจดจำรำลึกแม้เราคนเล็กๆที่ได้มีส่วนเชิดชูงานของท่าน

ซึ่งที่จริงแล้ว..ท่านคือเพชรเม็ดงามที่ไม่ต้องมีใครไปเจียระไนก็ส่องแสงพราวตา

	 มีนักศึกษาหลายรุ่น	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีผู้เขียนขอให้ท่านและทุกคนในครอบครัวของท่าน	เมตตาประสิทธ์ิประสาทวิชา

การแทงหยวกประกอบเครื่องสดให้

นับว่านักศึกษาเหล่านั้นล้วนแต่โชคดีที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากท่าน ... ผู้เป็นตัวอย่างของคุณงามความดี

เป็นสิริมงคลแห่งชีวิตตลอดไป

ท่านคือแรงบันดาลใจที่ผู้เขียนอยากจะสืบสานงานหยวกนี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง	และนั่นคือที่มาของ	..

งาน	“จำหลักหยวกสืบสาย จำหลักลายสืบตำนาน”

ที่จะเก็บไว้เล่าในฉบับต่อๆไปอย่างแน่นอน

...ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง..
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 ทกัทายผู้อ่านคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะด้วยคำคมเชน่เคย เอาไว้เตือนสติ ... หลายคนท่ีกำลังพลาดพล้ัง หรอืคิดท่ีจะทำให้ตัวเองต่ำลงด้วย
การกระทำท่ี ไม่ด.ี.. เดือนน้ีเป็นเดือนแห่งความรกั ก็ขอฝากผู้ท่ีมีหัวใจสีชมพู รกัอย่างเข้าใจกัน รกัอย่างมีเหตุผล ไม่ ใชร่กัแล้วจะต้องเสียของ
ที่ตัวเองรัก อุตส่าห์ทะนุถนอมมาตั้งนานสองนาน ... เดี๋ยวปัญหาต่าง ๆ จะตามมาโดยไม่รู้ตัว...
 มาเขย่าวงการของเจ๊าะแจ๊ะกันต่อ ที่ทีมงานพื้นราบรายงานข่าวมาให้ฟังว่า เห็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ไปทำอะไรที่วิทยาเขต
โป่งสลอดของเรา...  งานน้ีทางทีมงานก็เลยต้องส่งสายข่าวของเราไปสืบเสาะหาความจริง ท่านผอ.ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
นั่นเอง แต่งตัวสวยไปเลยนะ...ไปให้กำลังใจลูก ๆ โรงเรียนสาธิตฯ แหม!!!! ขยันแบบน้ี สองขั้นปีหน้าคงไม่หายไปไหน .... 
 เม่ือวันท่ี 2 กมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมาเป็นการอบรมบุคลากรครัง้สุดท้าย ซ่ึงก็เป็นเรือ่งของการประชาสัมพนัธ์มืออาชพี มีผู้เข้ารบัการอบรม
เพียบ ท่านวิทยากรที่บรรยาย คือ ผศ.ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ บอกว่ามีเวลาน้อยจัง อยากจะขอบรรยายอีกสักสองชั่วโมง จะได้ถ่ายทอดกัน
ให้เต็มที่ ไปเลย หวังว่าบุคลากรทุกคณะคงจะนำผลจากการอบรมครั้งน้ี ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ...
 สว่นเม่ือวันอาทิตย์ท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2554 เห็นน้อง ๆ สาธิต มรภ.เพชรบุร ีใสเ่ส้ือเขยีว มาต้อนรบัน้องใหม่ ช้ัน ม.1 และ ม.4 ท่ีมา
รายงานตัวเข้าเรียนของโรงเรียนสาธิต ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 น่าปลื้มใจจัง รักกันไว้นะน้อง ๆ ...
 ประเด็นต่อไปทีมงานทางอากาศรายงานข่าวมาว่า งานส่งดาวก้าวสู่ฝันของ วจก. (วิทยาการจัดการ) สนุกสนานน่าดู งานน้ีท่าน
คณบดี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ทุ่มสุดตัว เพื่อลูกศิษย์ที่กำลังจะจบการศึกษา และรุ่นน้องที่ร่วมฉลองแสดงความยินดี มากันเพียบ...  
เต้นกันเน๊ียบ.. และเห็นสาว ๆ ของสโมสรแต่งตัวสวยเหมือนกับไปงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ที่ ไหนสักแห่งล่ะ ... ถ้าไม่เชื่อดูได้ทาง (face-
book) นะจร้า...
 อีกขา่วรายงานมาจากทีมงานทางหลวงของเราว่า มรภ.เพชรบุร ีสง่ นายบรรพต บุตรน้ำเพชร นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน เขตภาคใต้ ไปคัดเลือกไกลเหลือเกิ๊น... ที่จ ังหวัดภูเก็ตโน่น... มีผู้ติดตามไปกัน
มากมาย กำลังใจเหลือล้น ผลจะเป็นอย่างไรรอฟังประกาศอีกครั้งจะนำมาแจ้งให้ทราบ ... ฉบับน้ีลากันไปก่อน
             สวัสดี

โดย  คน...เบื้องหลัง

จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ ...
จะสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว ...
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 ภูทับเบิก	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์	เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไป

สำรวจท่องเที่ยวได้ไม่นานนัก	แต่ก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่ไปเยือนได้เป็นอย่าง

มาก	จนกลายเป็น	1	ใน	UNSEEN	THAILAND	ท่ีท่านผู้อ่านไม่ควรพลาดการไปเยือน	ด้วยระดับ

ความสูง	1,768	จากระดับน้ำทะเลปานกลาง	อุณหภูมิท่ีหนาวเย็นท้ังปีบนยอดภู	และไร่กะหล่ำปลี

ที่กว้างใหญ่สุดลูกตา	กินบริเวณยอดภูหลายลูก	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	เดิมเป็นสมรภูมิ

สู้รบ	ในภูทับเบิก	มีภูลมโล	ซ่ึงเป็นภูเขาสูงท่ีสุดในอุทยานฯ	ความสูง	1,614	ม.	จากระดับน้ำทะเล

ท้าทายนักเดินป่าผจญภัยยิ่งนัก	โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและหนาว	จากจุดชมวิวธารพายุ	ซึ่งอยู่

ใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ	บ้านทับเบิก	สามารถมองเห็นทะเลหมอกท่ีห่มคลุมผืนป่าดิบเชิงภูลมโล

ได้ชัดเจน	นับเป็นจุดชมทะเลหมอกซ่ึงดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในเขตภาคเหนือตอนล่าง	จนได้รับการยกย่อง

เป็น	1	ใน	Unseen	Natures	and	Wonders	

“นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน” เป็นวลีที่รวบรวมจุดเด่นของ ภูทับเบิกมาอย่างลงตัว
	 จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือที่	ภูทับเบิก	จะมีแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ปกคลุมไป

ทั้งขุนเขา	 ยามกลางคืนนักท่องเที่ยวที่ค้างแรมบนภูทับเบิก	 สามารถชมดาวฟ้า	 และดูดาวดิน	

ได้อย่างชัดเจน	

	 **	ดาวดิน	หมายถึง	แสงไฟจากบ้านเรือน	ที่จะระยิบระยับเป็นจุดเล็กๆ	ตอนกลางคืน	

เมื่อมองจากยอดดอย

ชมทุ่งกะหล่ำปลี  รับลมหนาวที่
“ภูทับเบิก”

ที่พัก (สำหรับขาลุย)
	 ข้างบนภูทับเบิก	มีเต็นท์ท่ีพักให้เช่า	สำหรับผู้ท่ีต้องการค้างคืน	เพ่ือสัมผัสความหนาวเย็น	หรือต้องการชมทะเลหมอกตอนเช้า	โดยท่าน

ที่ต้องการขึ้นไปพักที่นี่	ต้องเตรียมเสบียง	และน้ำให้พร้อมไว้ด้วย	เพราะข้างบนยังไม่มีร้านค้าไว้บริการ	แต่ไม่มีปัญหาเรื่องห้องน้ำ	ลองค้างที่นี่

สักคืนแล้วจะรู้ว่าเป็นประสบการณ์วิเศษอีกที่หนึ่งที่จะลืมไม่ลงทีเดียว	ผู้สนใจ	สามารถติดต่อขอกางเต็นท์ได้ในวันที่ไปถึง	หรือหากต้องการเช่า

เต็นท์พร้อมอุปกรณ์นอน	ก็มีเตรียมสำรองไว้ให้นักท่องเที่ยว	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณท่อ	056	810	737,	084	813	9150

	 การเดินทางไปภูทับเบิก	:	จากกรุงเทพฯ	ถึง	จังหวัดเพชรบูรณ์	ผ่านตัวเมืองไปถึง	ประมาณหลักกิโลเมตรท่ี	258	กิโลเมตร	มีทางแยกให้

ท่านเล้ียวซ้ายเข้าถนนสาย	2278	ขับตรงไปประมาณ	10.4	กิโลเมตร	จะพบส่ีแยก	(ถ้าเล้ียวซ้ายจะไปพิษณุโลก	ถ้าเล้ียวขวาจะไปอำเภอหล่มสัก)

ไม่ต้องเลี้ยวให้ขับตรงไปจะเป็นทางหลวงหมายเลข	2372	ตรงไปประมาณ	12.6	กิโลเมตร	จากนั้น	เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงหลายเลข	2331	

ไปภูทับเบิก	ขับไปตามเส้นทาง	ซึ่งเป็นทางขึ้นเขา	ระยะทางประมาณ	17.7	กิโลเมตร	รวมโค้งหักศอก	ทะแยงขึ้น-ลง	ได้ประมาณ	111	โค้ง		

	 ระหว่างนี้	ท่านจะตื่นเต้นกับธรรมชาติด้านล่างที่สวยงามตลอดเส้นทาง	เมื่อถึงสามแยกที่มีป้ายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	และ

ด่านเก็บเงินค่าเยี่ยมชมอุทยาน	ให้ท่านเลี้ยวขวา	ไม่ต้องเข้าไปในอุทยาน	แล้วขับตรงไปประมาณ	1.5	กิโลเมตร	จากนั้นให้เลี้ยวขวาขึ้นไปยังจุด

ชมวิว	ขับไปประมาณ	300	เมตร	ก็จะถึงลานจอดรถ	จากนั้นก็เดินเท้าประมาณ	200	เมตร	ก็จะถึงจุดชมวิว...ภูทับเบิก		
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ข้อสรุปความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

อิทธิกร ชำนาญอักษร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ้างอิงจาก ทิพวรรณ สังเกตุ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 เมื่อวันเสาร์ที่	14	สิงหาคม	2553	ที่ผ่านมา	หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ในประเทศไทย	กว่า	40	คน	เข้าศึกษาดูงานที่	University	Sains	Malaysia	(USM)	ณ	ประเทศมาเลเซีย	โดยมี	

Prof.	Zainul	Fadzivuddin,	Innovation	Office	Director	และทีมงานให้การต้อนรับ	และร่วมบรรยายกับทีมวิทยากรพอสรุปสาระ

สำคัญได้ดังนี้

	 สถาบันนวัตกรรม	USM	ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี	2006	มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนำผลผลิตหรือผลงานจากห้องปฏิบัติการ	(Laboratory)

สู่ตลาดอุตสาหกรรม	มีกระบวนการและขั้นตอนการจัดการด้านงานวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก	มีทีมงานที่มีความกระตือรือร้น

เป็นตัวขับเคล่ือนงานให้ประสบความสำเร็จ	ท้ังน้ี	USM	มีบุคลากรท่ีมีทักษะ	และความชำนาญจากภูมิหลังท่ีหลากหลายประสบการณ์

มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการจากรุ่นสู่รุ่น

	 สำหรับการผลิตผู้ประกอบการนั้นเกิดจาก	การพัฒนางานวิจัย	เพื่อนำไปสร้างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	และนำเข้าสู่

การค้า	จนเกิดเป็นผู้ประกอบการ	ในขณะเดียวกัน	USM	ยังมีทีมงานด้านสิทธิบัตรคอยดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง

ปัญญา	และคอยสื่อสารให้ลูกค้าภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยทราบ	รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร	และพร้อมไปสู่ความเป็น

มาตรฐานของโลกอีกด้วย

	 ประเด็นที่น่าสนใจจากวิทยากร	NORA	A.	WAHID,	Manager,	Communication,	Sanggar	SAINS	Sdn.	Bhd	อยู่ที่

บทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการบ่มเพาะ	คือ

	 1.	การมีพื้นที่นวัตกรรมสำหรับวิทยาศาสตร์และศิลปะ	กับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	(พื้นที่บ่มเพาะที่ใช้ร่วมกัน	/	

เพื่ออำนวยความสะดวก)	และการสนับสนุนด้านบริการ	

	 2.	สนับสนุนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจและบริการ	

	 3.	สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ	เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้นวัตกรรมได้รับทราบและติดต่อขออนุญาต

นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

	 4.	ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม	กับ	ธุรกิจ

	 ประเด็นที่มุ่งเน้นมากเป็นพิเศษคือเรื่องของการสรรหาผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อมาเป็นผู้ประกอบการ	โดยการนำเสนอ

ผลประโยชน์	คือ	แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาเศรษฐกิจ/อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแรงงานท่ีมีทักษะ/นำเสนอ

การพัฒนาส่งเสริมในรูปแบบใหม่	โดยให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อการพัฒนา	กับประเทศเพื่อนบ้าน/มีการวางแผนด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบ/มีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	เช่น	เวปไซต์/สามารถใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน	เช่น

ห้องประชุม	ห้องปฏิบัติการ	ทั้งนี้	ได้มีกลยุทธ์สู่ความสำเร็จรองรับด้วยการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	Road	Show	โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการค้าและกลยุทธ์	เนื้อหาจะมุ่งเน้นเรื่องของมูลค่าการค้า	การจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา	ทั้งนี้	อาจร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือสำนักงานนวัตกรรม

	 2.	Boot	camp	:	Basic		คือธุรกิจที่มีแนวคิดด้านนวัตกรรม	เฉพาะ	incubatee	เท่านั้น

	 3.	Connection	:	คือการเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน

คู่ค้า	โครงการ	และผู้ประกอบการ

	 4.	Cradle	POC/POV	Forum	:	เป็นการเสนอความร่วมมือกับกองทุนด้านวิทยาศาสตร์	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินและ

มูลค่าสิทธิบัตร	
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	 5.	Pitch	:	Workshop	เป็นการฝึกอบรมนักวิจัย	และผู้ประกอบการ	(เข้าค่าย)	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความต้องการ

ให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพหรือทุนพันธมิตร

	 ผลสรุปของการดำเนินงานต้ังแต่ปี	2006	จนถึงปัจจุบัน	มีจำนวน	26	โครงการผลิตภัณฑ์	(จากสาขาต่างๆ)	ท่ีดำเนินการ

พิสูจน์ด้านความคิด	และไปพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อประเมินความเป็นไปได้		โดยมี		11	โครงการถูกนำไปใช้	จับคู่กับคู่ค้าที่มีศักยภาพ		

4	โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	และ10	โครงการ	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
	 1.	ควรมีผู้อธิบายเป็นภาษาไทยระหว่างการศึกษาดูงาน	เน่ืองจาก

มีหลายท่านท่ีไม่เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ	เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันรวมถึงการ

ซักถามข้อสงสัยต่าง	ๆ	อย่างทันท่วงที

	 2.	การศึกษาดูงานครั้งในต่อไป	ต้องการเยี่ยมชมการทำธุรกิจ

จริง	ๆ	โดยเข้าไปดูกิจกรรม	UBI	ของแต่ละมหาวิทยาลัย	เพื่อให้เห็นภาพ

และสามารถนำส่ิงท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด

อาทิ	แนะนำมหาวิทยาลัย	1	ชั่วโมง	หลังจากนั้นพาไปเยี่ยมชมผู้ประกอบ

การหรือนักศึกษา	ที่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ	เป็นต้น

สิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
	 1.	การสร้างระบบเครือข่ายทางด้านธุรกิจ	โดยเน้นการประสาน

งานอย่างเป็นระบบ	และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย	อาทิ

เช่น	ระบบเครือข่ายทางธุรกิจ	ระหว่างผู้ประกอบการ	กับนักศึกษา	เป็นต้น

	 2.	การนำเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้รับการบ่มเพาะเพื่อมาเป็น

ผู้ประกอบการ		โดยแสดงให้เห็นความมุ่งม่ันในการพัฒนาเศรษฐกิจ	/	อำนวย

ความสะดวกในการเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะ

	 3.	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	ที่เข้ามาบ่มเพาะ	โดยวิเคราะห์ถึง

ความเป็นได้	ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย	โดยมีนวัตกรรมกับงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเข้ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

	 4.	ความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในองค์กร	นักวิจัย	และนักศึกษา

ในการพัฒนาผลงาน	นวัตกรรมให้ไปสู่เชิงพาณิชย์

	 5.	การนำผู้ประกอบการมาฝึกอบรม	(เข้าค่าย)	เพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพและความต้องการให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพหรือทุนพันธมิตร

ทางเข้ามหาวิทยาลัย  USM  ปีนัง  มาเลเซีย

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่แสนร่มรื่นและสวยงาม

สถานที่เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ USM

รับของที่ระลึกจากเจ้าภาพ

ผู้บริหาร  UBI จากเมืองไทย บรรยากาศการบรรยาย  มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน




