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   โครงการการทำวิทยานิพนธ์คุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สารจากอธิการบดี

	 บัณฑิตศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการการทำวิทยานิพนธ์คุณภาพ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	3	ท่าน	รศ.ดร.บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	รศ.นายแพทย์สมชาติ	โตรักษา	และ

รศ.ดร.พีรเดช	ทองอำไพ		เมื่อวันพุธที่	23	กุมภาพันธ์	2554		เวลา	09.00	น.		ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน		สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี				

	 ผศ.ดร.บัญญัติ	ศิริธนาวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน	กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า

	 “เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันกำหนดแนวทาง	ในการทำวิทยานิพนธ์

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน	มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือ	คณบดี	อาจารย์ประจำ

หลักสูตร	อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลการสัมมนาคาดหวังให้เกิดแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนาท้อง

ถิ่นอย่างแท้จริง”

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าว

เปิดโครงการ

	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

มีพันธกิจท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	มหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	ถ้าเรามองว่า

มหาวิทยาลัยของเราคงไม่ใช่ที่ผลิตบัณฑิตแต่ต้องผลิตความรู้และมีความสอด

คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	งานผลิตบัณฑิตเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อ

เนื่องด้วยความมุ่งมั่นจึงจะเกิดคุณภาพ	มหาวิทยาลัยควรที่จะนำพันธกิจมารวม

กับพ้ืนท่ี	จึงเกิดเป็น	1	คณะ	1	อำเภอ	แล้วทำงานในเชิงเครือข่ายกับคนในชุมชน	

หน่วยงาน	องค์กรอื่น	ๆ	ซึ่งจะทำให้คนในท้องถิ่นสามารถอยู่ในโลกของการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็งและยืนอยู่ในแผ่นดินของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
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  ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “นำศิลปะร่วมสมัยไปสู่สถาบันการศึกษา”

รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  
จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

	 สำนักศิลปกรรม	ราชบัณฑิตยสถาน	และมหาวิทยาลัยนเรศวร	จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง	“นำศิลปะร่วมสมัยไปสู่

สถาบันการศึกษา”	ตามโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร	ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ประจำปีพุทธศักราช	2554	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนราชบัณฑิต	ภาคีสมาชิกให้ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	เสนอความรู้ในด้านทัศนศิลป์	โดย	ศาสตราจารย์วิบูลย์	ลี้สุวรรณ

ด้านสถาปัตยกรรม	โดย	นายมติ	ตั้งพานิช		ด้านวรรณศิลป์	ศาสตราจารย์	ดร.พรสรรค์	วัฒนางกูร		ด้านศิลปะการแสดง	ดร.ไพโรจน์	

ทองคำสุก		และด้านดนตรี	ศาสตราจารย์	ดร.ณัชชา	พันธ์ุเจริญ	และศาสตราจารย์	ดร.สุรพล	วิรุฬห์รักษ์	เป็นองค์ปาฐก	ในการปาฐกถา

เร่ือง	“นำศิลปะร่วมสมัยไปสู่สถาบันการศึกษา”	โดยมี	อาจารย์รัฐศาสตร์	จ่ันเจริญ	และอาจารย์จุฑารัตน์	ศรีสละ	อาจารย์ประจำสาขา

วิชานาฏยการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมการประชุมในโครงการดังกล่าว	เมื่อ

วันที่	29	มกราคม	2554		ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก

	 ตามที่	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	มีความประสงค์ดำเนินโครงการศิษย์

เก่าดีเด่น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าและองค์กรศิษย์เก่า

คณะมนุษยศาสตร์	ท่ีสร้างคุณประโยชน์	สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย	อีกท้ังสร้างขวัญ

และกำลังใจให้ศิษย์เก่า	อันจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตปัจจุบัน	ซึ่งคณะกรรมการ

ได้พิจารณาคัดเลือกให้	อาจารย์รัฐศาสตร์	จั่นเจริญ	ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผลงานเด่นด้านวิชาการ

ซึ่งอาจารย์รัฐศาสตร์	จั่นเจริญ	ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นจาก	ศาสตราจารย์

พิเศษ	ดร.กาญจนา	เงารังสี	รองอธิการฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	เม่ือวันพุธท่ี	16	กุมภาพันธ์

2554	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร
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	 สาขาวิชาภาษาไทย	จัดนักศึกษาจีนที่สังกัดสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน

ซ่ึงจัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี	สหสมาคมชาวจีนเพชรบุรี	7	คณะ	และการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย	ระหว่างวันที่	3-5	กุมภาพันธ์	2554	ณ	ถนนพานิชเจริญ	จังหวัดเพชรบุรี		

	 กิจกรรมที่นักศึกษาจีนเข้าร่วม	ได้แก่	เข้าร่วมขบวนแห่ตรุษจีน		ประกวด	Miss

	Chinese	และการแข่งขันร้องเพลงจีน		โดยมี		นายแดนชัย		แซ่จึง		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ		

อันดับที่	1	จากการแข่งขันร้องเพลงจีน		

	 ทั้งนี้	ได้รับความอนุเคราะห์จาก	อาจารย์วัชรกัจญ์	หอทอง	ส่งนักศึกษาสาขาวิชา

พลศึกษาเข้าร่วมถือธงในขบวนแห่ด้วย

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	6	กุมภาพันธ์	2554	ชมรม I Photo club	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	นำโดย	อาจารย์กฤษฎา	สุริยวงค์	อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม	ได้จัดทริปออกถ่าย

ภาพนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในชมรมและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพได้เรียนรู้และศึกษาถึง

เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ	ในสถานท่ีจริงตามเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี	อาทิ	วัดถ้ำเสือ

สุสานกาญจนบุรี	(ดอนรัก)	สะพานข้ามแม่น้ำแคว	ปราสาทเมืองสิงห์	และถนนคนเดิน

ปากแพรก

 ชมรม I Photo club มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมกับ	สาขาวิชานิเทศศาสตร์		

คณะวิทยาการจัดการ	จัดโครงการ One day trip @ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

เพื่ออบรมพิเศษ	 ในหัวข้อ	 เทคนิคการถ่ายภาพ	 วิทยากรโดย	 อาจารย์นิคม	 คุปตะวินทุ	

ศิลปินร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์	(จิตรกรรม-ถ่ายภาพ)	เมื่อวันเสาร์ที่	29	มกราคม	2554

เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	1	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		

	 ผศ.ฤดี	ธีระเดชพงศ์	ดร.ศรีงามลักษณ์	คำทอง	อาจารย์กุลวดี	เข่งวา	และอาจารย์

บวรจิต	เมธาฤทธิ์	นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ชั้นปีที่	2	จำนวน	56	คน

ศึกษาดูงานสวนงูสภากาชาดไทย	และพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว	กระทรวงสาธารณสุข	

ในวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.	2554	และนำนักศึกษาชั้นปีที่	3	จำนวน	53	คน	ศึกษาดูงานที่

สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดนครปฐม	ในวันที่	9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2554	เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาและเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน

อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ

ศึกษาดูงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นักศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนเมืองเพชร

ชมรม I Photo club  ออกทริปถ่ายภาพนอกสถานที่



	 อาจารย์ปรัชญา	ปานเกตุ	อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	และ	อาจารย์อรรถวิทย์

รอดเจริญ	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เข้าร่วมประชุมเสาวนา

วิชาการนานาชาติเรื่อง	“อิเหนาวรรณกรรมแห่งอุษาคเนย์”	จัดโดย	สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 ระหว่างวันที่	 9-10	 กุมภาพันธ์	 2554	 ณ	

ห้องประชุมพุทธภาคี	หอพุทธธรรมโฆษณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี		

	 การจัดประชุมในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณค่าของวรรณคดี	 เรื่อง	

อิเหนา	จะเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องอิเหนากับศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ	ใน

ทัศนภาพของสังคมไทย	ชวา	มลายู	เขมร	โดยนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ	การ

แสดงละครนอกเร่ืองอิเหนาจากกรมศิลปากร	และการแสดงละครหน้ากาก	(โตแปง)	จาก

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ฝ่ายวิชาการ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	โดย	ผศ.ดร.สริตา	บัวเขียว	จัด
โครงการอบรม	การเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 4	ให้แก่คณาจารย์ภายในคณะฯ	และคณะต่างๆ
ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรม	เม่ือวันท่ี	19	มกราคม	2554	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.สุทัศน์	นาคจ่ัน
คณบดี	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	วิทยากร	โดย	ดร.โฉมยง	โต๊ะทอง	โดยมีวัตถุประสงค์				
	 1.	 เพื่อให้คณาจารย์สามารถจัดทำรายละเอียดในรายวิชา	 ตามแบบ	 มคอ.	 3	 และ		
มคอ.	4
	 2.	เพื่อจัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้ทันใช้สอน
ในภาคการศึกษาที่	1/2554
	 3.	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งในรายวิชาของแต่ละสาขาวิชา
	 4.	เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
	 ผลการอบรมเป็นที่น่าพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		
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เข้าร่วมเสวนาวิชาการนานาชาติ

อบรม การเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 4

	 คณาจารย์และนักศึกษา	ชั้นปีที่	2	และชั้นปีที่	3	รวม	65	คน	ศึกษาดูงานด้าน

พัฒนาสังคม	ณ	มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(สาขาแก่งกระจาน)	ซ่ึงมีแนวทางพัฒนา

สังคมโดยให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก	ครอบครัว	และชุมชนในพื้นที่	อำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	6	ตำบล	52	หมู่บ้าน	เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	และสามารถ

พึ่งตนเองได้	โดยมีการศึกษาสภาพจริงจากการเยี่ยมเยาวชนในอุปการะของมูลนิธิฯ	ณ

โรงเรียนบ้านหนองหงส์	และศึกษาดูงานชุมชนห้วยปลาดุก	ณ	มูลนิธิฯ	ส่งเสริมอาชีพ	อาทิ

การเลี้ยงหมูหลุม	และในภาคบ่าย	เดินทางไปที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ	ตำบล

เขากระปุก	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	ซ่ึงเป็นการเพ่ิมพูนความรู้จากประสบการณ์จริง	และทราบถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ได้เห็นแหล่งน้ำต้นทุน	วิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม	ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนว

ปฏิบัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

	 ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสามารถนำความรู้ที่เป็น

ประโยชน์นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ศึกษาดูงาน



	 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	จัดงาน

วันเด็กแห่งชาติ	ประจำปี	2554	เมื่อวันเสาร์ที่	8	มกราคม	2554	โดยองค์การบริหาร

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมจัดการแสดงและการละเล่นต่าง	ๆ	ใน

การนี้ด้วย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส	สุวรรณสินธ์ุ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	เข้าร่วม

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง	ความหลากหลายของไม้พุ่ม	ไม้รอเลื้อย	และไม้เถาเนื้อแข็ง

ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด	จังหวัดเพชรบุรี	ในการประชุมทางวิชาการ	ปี	2554

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	โครงการจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี	2554

หัวข้อ	“อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

วันที่	27-29	มกราคม	2554	ณ	ห้องมงกุฎเพชร	โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น

	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จัดการอบรมเรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	2

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ

การช่วยฟื้นคืนชีพจากผู้เชี่ยวชาญ	ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้	ใน

วันที่	27	มกราคม	2554	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	โดยมี	นายแพทย์ธีรพงษ์	

สินเจริญมณี	น.ส.ภิญญ์ณิชศา	ป้องกัน	นางชุติมา	สนขาว	และนางถาวร	พิมศร	จาก

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นวิทยากร

	 องค์การบริหารนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดอบรมธรรมะเพื่อจิต

อาสา	วิทยากรโดย	พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	(หลวงพี่น้ำฝน)	วัดไผ่ล้อม	จังหวัดนครปฐม	

เม่ือวันท่ี	19	มกราคม	2554	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	บรรยายให้แก่นักศึกษา	รหัส	52-53	จำนวน	500	คน	ในการนี้	ได้รับ

เกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการอบรม

7

อบรมธรรมะเพื่อจิตอาสา

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ผส.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ ได้รับรางวัล

เพิ่มพูนความรู้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
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	 เมื่อวันอังคารที่	1	กุมภาพันธ์	2554	สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	โดย

อ.ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	อ.สุนันทศักดิ์	ระวังวงศ์	อ.วริษา	ปานเจริญ	อ.ประชุม	พันออด

และ	ผศ.เปี่ยม	แก้วสวัสดิ์	(อาจารย์พิเศษ)	นำนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นปีที่	3	และปีที่	4	จำนวน	30	คน	ที่จะต้องเรียนและกำลังเรียน	วิชาฟิสิกส์แผนใหม่

ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์	ทางสาขา	เห็นว่าการนำนักศึกษาดังกล่าว	ไปศึกษา

ดูงานด้านนิวเคลียร์ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	(ปส.)	และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ	(สทน.)	จะเป็นประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนท่ีดี	คร้ังน้ีได้ศึกษาด้านการทำงาน

การใช้ประโยชน์	ผลดี	ผลเสีย	ผลกระทบ	ของพลังงานนิวเคลียร์	และการจัดการกาก

กัมมันตรังสี	โดยมี	คุณไพรัชน์	ศรีโยธา	ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส	เป็นวิทยากรให้ความรู้	การ

ศึกษาดูงานคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับนักศึกษาและอาจารย์ในการเรียนการสอนและ

ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างมาก

	 อาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง	ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว	และอาจารย์ลัคนา	ชูใจ	อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว	ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร	“การพัฒนาประสิทธิภาพผู้ให้บริการ”

ให้แก่พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน	เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการให้

บริการของพนักงานให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน	เม่ือวันท่ี	10	กุมภาพันธ์

2554	ณ	อาคารท่ีพักสวัสดิการกองทัพอากาศ	อ่าวมะนาว	กองบิน	5	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“พัฒนาศักยภาพผู้นำอำเภอท่ายางในยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลง”	ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	จัดให้แก่	กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	นายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	นายก	อบต.	รองนายก

อบต.	ประธานสมาชิกสภา	อบต.	และสมาชิกสภา	อบต.	จำนวน	3	รุ่นๆ	ละ	1	วัน	ระหว่าง

วันที่	7-9	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง	โดย	นายปราโมทย์

สำเภาเงิน	และ	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธาน

ในพิธีเปิด	นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง	ท้ังในแง่จำนวนผู้เข้าอบรมท่ีสูงกว่าเป้าหมาย

เดิมท่ีต้ังไว้เพียง	300	คน	แต่มีผู้สนใจเข้าอบรมจริง	459	คน	และสำเร็จท้ังด้านวัตถุประสงค์

ของการจัดอบรม	ทำให้ผู้นำอำเภอท่ายาง	รับรู้	และตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงและปัญหา

ความท้าทายหลายอย่างท่ีชุมชน	และสังคมของเราจะต้องเผชิญในอนาคต	เพ่ือจะได้เตรียม

รับมือกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในขณะเดียวกัน	โครงการอบรม

คร้ังน้ี	ทำให้คณะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบาย	หน่ึงคณะ	หน่ึงอำเภอ	ของคณะ

วิทยาการจัดการ	ซึ่งขณะนี้เชื่อมั่นว่า	ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้นำชุมชนจากทั้ง	119	หมู่บ้าน

รู้จัก	“ท่ายางโมเดล”	หรือโครงการที่คณะวิทยาการจัดการ	ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

เอกชน	ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่	พัฒนาพื้นที่ท่ายางให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร

ปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

นักศึกษาวิทย์-เทคโน ศึกษาดูงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การบริการวิชาการ
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	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง	โขน	ระบำ	

รำ	เต้น	ฟ้อน	เซิ้ง	และศิลปะการต่อสู้	เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน	

Thailand	Festival	2011	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน	

	 ผู้สนใจสามารถสมัครและคัดเลือก	ในวันที่	10	มีนาคม		

2554	ณ	ห้องเพชรทัศนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

เวลา	15.00	น.

	 หมายเหตุ	ผู้สมัครต้องเตรียมแสดงความสามารถทางด้าน

การแสดงคนละ	1	นาที	และสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ	สอบ

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	อาจารย์รัฐศาสตร์	จั่นเจริญ	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	โทร.081-433-1521

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง

เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับ การวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 12.00 –
16.30 น. ณ ห้อง 1821 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 วิทยากร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยเชิงพาณิชย์
และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นัก
วิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 100 
คน  (ฟรี)
 สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ช้ัน M
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี
 โทรศัพท์ 032 – 493300 ต่อ 1386
 โทรสาร 032 -493313
 โทรศัพท์มือถือ 081 - 3532403

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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โครงการอบรมการสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน
“ หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย ปี 3 ”

	 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			

ได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการของจากคณะให้ดำเนินการอบรม	การ

สร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน	ในปีงบประมาณ	2554	โดยมี

นางสาวศิริพรรณ	ศรัทธาผล	ประธานสาขาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	และได้

มอบหมายให้	นายประชุม	พันออด	เลขานุการโครงการไปดำเนินงาน	โดยกำหนด

เป้าหมายในการอบรมไว้กับครู	จำนวน	50	คน	ในพื้นที่รับผิดชอบ	อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี	ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

“1	อำเภอ	1	คณะ”	ในการจัดอบรมคร้ังน้ีเป็นผลมาจากการประเมินและข้อเสนอ

แนะให้มีการจัดอบรมและพัฒนาต่อยอดของครู	นักเรียนและผู้สนใจที่เข้า

รับการอบรมการสร้างเครื่องบินจำลอง	ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(ส่วนภูมิภาค)	ปี	2553		

	 ทางสาขาจึงได้ประสานไปยังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ	

กับอาจารย์พิศิษฐ์	มิตรเกื้อกูล	นายกสมาคม	และคุณวันทนี	เหลืองวิสุทธิศิริ	เลขานุการสมาคม	เพื่อปรึกษาและขอ

คำแนะนำรวมถึงการเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรม	ซึ่งทางนายกสมาคมยินดีรับเป็นวิทยากร	และยังแจ้งต่อว่า

ทางสมาคมได้กำหนดแผนงานในปี	2554	ในการจัดอบรมและแข่งขันไว้แล้วโดยในแผนงานนั้นมีจังหวัดเพชรบุรี

อยู่ในเป้าหมายของสมาคมด้วย	จึงได้ส่งรายละเอียดโครงการมาให้ศึกษา	ดังนี้คือ	ระยะที่	1	เป็นการจัดอบรมการ

สร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ	จำนวน	3	วัน	และระยะที่	2	เป็นการจัดการแข่งขัน	จำนวน	2	วัน	ส่วนของ

การจัดการแข่งขันนั้นมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์	ทีวีไทย	(TPBS)	ทุกสนามแข่งขัน

	 	 สาขาวิชาเห็นว่า	โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาครู	นักเรียน	ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	ได้มี

เวทีในการแสดงออก	รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	จึงนำรายละเอียดโครงการปรึกษาเบื้องต้นกับ

นายสะอาด	เข็มสีดา	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	และท่านก็เห็นชอบกับโครงการนี้	เพราะมี

ประโยชน์ท้ังการให้บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก	จึงให้ทางสาขา

นำเสนอต่อท่านอธิการบดี	เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนโครงการน้ี	ซ่ึงสอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ

ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ	เพราะเป็นการอบรมเรื่องเดียวกัน	แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัด

อบรมครั้งนี้	สาขาจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษากับทางผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์	พร้อมได้ปรับแก้

โครงการให้สอดคล้องกัน	โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สถานีโทรทัศน์

ทีวีไทย	และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ	เพื่อเสนอท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	

กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัย	ได้ศึกษารายละเอียด	โดยท่านอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบใน

หลักการจึงได้อนุมัติโครงการดังกล่าว	ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
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กำหนดการแข่งขันและถ่ายทอดสด สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย 
“หนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย”ปี 3

สนามที่ 6  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 ระยะที่	1	จัดโครงการอบรม	การสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน	“หนูน้อย

เจ้าเวหาทีวีไทย	ปี	3”	ในวันที่	15-16	มีนาคม	2554	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	โดยรับสมัครแบ่งเป็น	2	รุ่น	คือ	รุ่นพ้ืนฐาน	(ประถม	/	มัธยมต้น)	รับจำนวน	50	ทีมๆ	ละ	4	คน

รวมครูผู้ควบคุมทีม	และรุ่นพัฒนา	(มัธยมปลาย)	รับจำนวน	15	ทีมๆ	ละ	4	คนรวมครูผู้ควบคุมทีม	

	 ระยะท่ี	2	จัดการแข่งขันเพ่ือประเมินผลโครงการในการพัฒนาต่อยอด	และการนำไปใช้ประโยชน์

จัดใน	วันท่ี	7-8	พฤษภาคม	2554	ณ	สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นการแข่งขันระดับ

ภูมิภาค	เพ่ือหาตัวแทนภาคกลางและภาคใต้ตอนบน	เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในสนามสุดท้ายต่อไป	โดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์	ทีวีไทย	

(TPBS)	ทั้ง	2	วัน

	 สนใจรายละเอียดของโครงการศึกษาได้ที่		http://phy.pbru.ac.th		

หรือสอบถามที่...	คุณประชุม	พันออด	โทร.	089	1500	250	,	080	9080	094		

emil	:	prachum@pbru.ac.th
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	 กระทรวงอุดมศึกษาของคูเวตจะมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาไทย	ประจำปีการศึกษา	

2554-2555	จำนวน	1	ทุน	ในสาขาอิสลามศึกษา	ศึกษาศาสตร์	อักษรศาสตร์	หรือสังคมศาสตร์	เพื่อศึกษาที่

มหาวิทยาลัยคูเวต	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	เงื่อนไขผู้สมัคร

	 	 1.1	เป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างสมัครรับทุน

	 	 1.2	จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ชานาวี)	แล้วไม่เกิน	2	ปี

	 	 				(นับถึงวันที่	1	ตุลาคม	2554

	 	 1.3	มีผลการเรียนดี	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	80	หรือเกรดเฉลี่ย	3.00	สำหรับสายศิลปะ

	 	 					และไม่ต่ำกว่าร้อยละ	75	หรือเกรดเฉลี่ย	2.75	สำหรับสายวิทย์

	 	 1.4	ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

	 2.	เอกสารการสมัคร

	 	 2.1	ใบสมัครขอรับทุน	ให้ระบุคณะที่ต้องการเพียง	1	คณะ

	 	 2.2	สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 2.3	ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน	พร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

	 	 2.4	สำเนาสูจิบัตร	พร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

	 	 2.5	ใบรับรองแพทย์	รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด	พร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

	 	 2.6	ใบรับรองความประพฤติ	พร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

	 	 2.7	รูปถ่ายขนาด	4x6	ซม.	จำนวน	10	รูป

	 ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	ถนนราชดำเนินนอก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท์	0	2628	5646,	0	2628	5648,	0	2281	

6370	โทรสาร	0	2281	0953		ภายในวันจันทร์ที่	28	กุมภาพันธ์	2554	โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่	7	

มีนาคม	2554	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	เพื่อคัดเลือกผู้สมัครตัวจริง	1	คน	

และสำรอง	1	คน

ทุนการศึกษา

	 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย	มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือ	ปริญญาเอก	แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ	ณ	ประเทศฝรั่งเศส	ภายใต้โครงการ	“2011 French

Embassy Scholarship Program”	ประจำปีการศึกษา	2554-2555	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส	รวมไปถึงภาคเอกชน	และนิติ

บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส	ทั้งนี้	คณะกรรมการจะพิจารณา

ผู้สมัครจากผลการเรียนที่ผ่านมา	ประวัติการศึกษา	โครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับทักษะทางภาษาฝรั่งเศสหรือภาษา

อังกฤษ	

	 ผู้ที่สนใจค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์

	 http://www.ambafrance-th.org	หรือ	http://www.ambafrance-th.org/spip.php?rubrique266

	 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง

	 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส	เลขที่	29	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพฯ	10120

	 ภายในวันที่	3	เมษายน	2554

	 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณศลิษา	ลิ่มสกุล	โทร	02	6272100	
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 สวัสด ี... ชาวดอนขังใหญ่ท่ีท่ีเคารพทุกท่าน แอบอ่านเจ๊าะแจ๊ะเปิดคอลัมน์มาบไ่ด้
เว้าเอ่ย (ว่ากล่าว) ผู้ ใดเลย ... นำคำพูดที่ท่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง “รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน” ปีที่ 4 โดยท่านกล่าวช่วงท้ายของการประกวด
ในหัวข้อ Comment แก่ผู้เข้าประกวด กว่า 70 คนที่เข้ามาประกวดในครั้งนี้ .... โดนใจ  
จนมีทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะมาบอกว่า ฉบับน้ีต้องลงผา่นส่ือให้น๊ิดหน่ึง.. (ตอบทนัทีว่า ได้เลย)
... เอาเป็นว่าผู้เขยีนก็เห็นด้วย เพราะเคยผา่นการเป็นนักศึกษามาเหมือนกัน... จติวญิญาณ
ของความเป็นครูหรืออาจารย์ หรืออีกคำที่เรียกว่า (จรรยาบรรณ) คนเป็นครูต้องส่งเสริม
และสนับสนุน อบรมส่ังสอนให้เด็กเป็นคนดมีีคุณธรรมจรยิธรรม ไม่ใชเ่ป็นครูแค่จ้างมาสอน
ก็สอน ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณด้วย เด็กเก่งก็ต้องสนับสนุน... คงจะอิจฉาไม่ได้ว่าเด็กเก่ง
กว่าครู... แต่ก็ขอยกย่องสรรเสรญิ คุณครูท่ีมีหัวใจของความเป็นครูท่ีรักและหวังดีต่อศิษย์
ศิษย์ก็เหมือนลูกคนหนึ่ง ถ้าหากเลี้ยงลูกไม่ดี ไม่ได้อบรมสั่งสอน แล้วลูกจะเป็นอย่างไร... 
ลองคิดดู
 ...ขอเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อน ก่อนที่หลายๆ คนจะอารมณ์เสีย สืบต่อจากงาน
ขอเก็บขา่วจากการจดังานวันสถาปนาพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ซ่ึงปีน้ีฝ่ายจดักิจกรรม
รวมพลังกันจดังานเพ่ือสำนักในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรง
พระราชทานนามและตราพระราชลัญจกรให้แก่พสกนิกรชาวราชภัฏทั่วประเทศ หน่วยงาน
ใด สังกัดใด จะจัดงานร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาประสานงานมาได้ ปีหน้างานจะได้
ย่ิงใหญ่.. แต่ต้องขอช่ืนชมองค์การบรหิารนักศึกษาท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันจดัออกมาได้สมบูรณ์
แบบ.. งานน้ีฝีมือของเด็กองค์การฯ ล้วนๆ ไม่มีแทรกแซงนะจะบอกให้
 ... ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย คุณบุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์จริง ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้นำความรู้มาประยุกต์ ใช้กับตนเอง สามารถออกสู่สังคม
ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี (จะบอกว่าวิทยากรสวยเว่อร์...)
 อ้าววววว!!!!! ... เกือบลืม ขา่วน้ีหากลืมโดนเชือดแน่ๆ นักศึกษาของ มรภ.เพชรบุรี
ท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ รบีสง่คำร้องแก้คะแนนให้ครบ 100 ด้วยนะ เดีย๋วจะไม่จบ
ตามกำหนดเวลา...ตรวจสอบคะแนนความประพฤติได้ท่ี http://dsd.pbru.ac.th/pbruact
หากไม่อยากถูกตัดคะแนนความประพฤติก็ต้องแต่งกายให้ถูกระเบยีบ มีคุณธรรมจรยิธรรม
ที่ดี ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้ที่มีการศึกษา... ข่าวสุดท้ายหลายคนฝากขอบคุณสำหรับ
การปรับปรุงเทิก ให้ลดแรงสั่นสะเทือนของร่างกายให้น้อยลง (ขอบคุณจากใจจริง)
 ฉบับน้ีขอหลบมุมไปก่อน...  ฉบับหน้าข่าวข้น ค้นข่าวได้ที่เจ๊าะแจ๊ะ  จะตีแผ่เรื่องจริง 
ทุกเรื่อง ทุกรส
       สวัสดี

โดย  คน...เบื้องหลัง

ลูกศิษย์จะเกิด...ก็ ให้มันเกิด 
คนเป็นครูอย่าตัด..อนาคตเด็ก
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โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

(Phetchaburi Rajabhat University Business Incubator : PBRU-UBI)

บทบาทและความสำคัญของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
	 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีบทบาทประการหน่ึงท่ีต้องปฏิบัติเหมือนกัน	คือ	การศึกษาวิจัย	ผลของการศึกษาวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	และ

ในบางผลงานอาจเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งนวัตกรรมเหล่านั้นหากนำมาต่อยอดก็สามารถสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้	สังคม

มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังคงมีภาพของการนำผลการศึกษาวิจัยไว้บนห้ิง	ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยหลายเร่ืองสามารถนำลงสู่ห้างได้	กลไกประการหน่ึงท่ีจะช่วย

เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	ท้องถ่ิน	ก็คือ	การดำเนินภารกิจของโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีจะเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างนักวิจัย	กับ	ภาคอุตสาหกรรม	ผู้ประกอบการ	ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้	โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

(UBI)	นั้น	ก็มีบทบาทที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ/นำมาต่อยอดในเชิง

พาณิชย์	เพื่อให้ผลงานวิจัยนั้นเกิดมูลค่าเพิ่ม	ซึ่งจะทำให้คำกล่าวที่ว่า	ผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนอกจากจะเกิดองค์ความรู้

ใหม่	เกิดผลงานทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แล้ว	ก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	ท้องถิ่น	และประชาชน	และประการหนึ่งที่แสดงให้

เห็นได้ชัดเจน	คือ	กลไกของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	(UBI)	จะมีส่วนช่วยให้	นักศึกษา	บัณฑิต	ศิษย์เก่า	ได้เข้ามาใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า

กับเงินภาษีอากรท่ีจ่ายให้แก่รัฐ	และรัฐสนับสนุนมายังสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมาใช้ในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของประชาชนในพ้ืนท่ี	ซ่ึงจะเป็นอนาคต

ของชาติในลำดับต่อไป	กลไกของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	(UBI)	จะดำเนินการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการแก่กลุ่มเป้าหมาย	ด้วยกิจกรรม

ประชุม	บรรยาย	อบรม	สัมมนา	เพื่อเรียนรู้การประกอบการในรูปแบบต่างๆ	และส่งเสริมกิจกรรมธุรกิจจำลองในสถานศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา

อยู่	หรือใช้กระบวนการพัฒนา	ส่งเสริม	สนับสนุน	ในรายที่พร้อมดำเนินการที่จะเป็นผู้ประกอบการ	แต่ขาดปัจจัยบางประการที่ทำให้ธุรกิจเดินได้	เช่น

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์	ช่องทางการตลาด	กลยุทธ์การแข่งขัน	หรือแม้กระทั่งความรู้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยมีต้นทุนสูง

ท่ีจะส่งเสริม	สนับสนุน	กลุ่มเป้าหมายได้ดี	บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็จะพร้อมท่ีจะเผชิญกับสังคมภายนอก	มีความพร้อมใช้ต่อภาคอุตสาหกรรม

ที่กล่าวเช่นนี้	เนื่องจาก	มีเสียงสะท้อนมาอย่างต่อเนื่องเรื่องบัณฑิตที่จบใหม่นั้นไม่ค่อยพร้อมใช้	ต้องมาฝึกหัดกันใหม่	ทำให้เกิดการสะดุดในระบบธุรกิจ	

การเป็นผู้ประกอบการ	นั้น	ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชน	ท้องถิ่น	และประเทศ	ทำให้เกิดการกินดีอยู่ดี	เกิดการจ้างงาน

บัณฑิตสามารถสร้างอาชีพ	มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาจึงนับว่ามีบทบาทอย่างมากต่อระบบการผลิต

บัณฑิต	การเช่ือมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ	เสริมบทบาทมหาวิทยาลัยอีกด้านหน่ึงได้ก็คือ	การจัดบริการวิชาการท่ีหลากหลาย	และครบวงจรมากข้ึน	

ทำให้ตอบโจทก์ประการหน่ึงได้คือ	มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินน้ัน	เราสามารถปฏิบัติได้จริง	แต่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจน้ัน	เป็นงานท่ีอาศัยกลไก

ICON		COMMUNICATION
นายกานต์	พราหมณีนิล		เข้าโครงการเมื่อ	1	ก.พ.	2552
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:	รับออกแบบและจัดทำสื่อ
สิ่งพิมพ์โฆษณา	และประชาสัมพันธ์		
ระดับการพัฒนา	:	Incubatee

นายธนวัฒน์	สุขขี		เข้าโครงการเมื่อ	1	ก.ค.	2552
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:		ผลิตภัณฑ์งานจัดเลี้ยง	
(ผ้าเย็นแฟนซี)	
ระดับการพัฒนา	:	Incubatee

ขนมไทยและเบเกอรี่
นางสาวณปภา	หอมหวล
เข้าโครงการเมื่อ	10	มิ.ย.	2553
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:		ขนมไทยและเบเกอรี่	
ระดับการพัฒนา	:	Incubatee

ละครชาตรีเมืองเพชร
นายอภิเชษฐ์	เทพคีรี		เข้าโครงการเมื่อ	4	ส.ค.	2553
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:
บริการการแสดง/ฝึกสอนละครชาตรีเมืองเพชร	
ระดับการพัฒนา	:	Incubatee

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
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ระยะเวลา	และรอผลของงานท่ีปฏิบัติผลิดอกออกผล	ซ่ึงต้องใช้เวลา	มิสามารถปฏิบัติแบบบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปได้	คือ	เพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ทานได้	แต่แท้ท่ี

จริงไม่ใช่	การทำงานน้ันต้องประสานทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ืออำนวยความสะดวก	ให้คำช้ีแนะท่ีสร้างสรรค์	เป็นไปได้	และมุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจ

หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้ความสำคัญกับงาน	UBI	อาทิ	สิงค์โปร	ไต้หวัน	เยอรมัน	มาเลเซีย	แม้แต่ประเทศไทย	ซ่ึงหลายแห่งให้โอกาส	ส่งเสริม

สนับสนุน	และช่วยผลักดันเต็มที่	เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา	บัณฑิต	ศิษย์เก่า	บุคลากร	และประชาชนในพื้นที่	ที่จะสามารถพึ่งพิงมหาวิทยาลัยของ

ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University Business Incubator : PBRU-UBI)
วิสัยทัศน์
	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นหน่วยงานท่ีให้การผลักดัน	สนับสนุน	ส่งเสริม	และบ่มเพาะนักศึกษาบุคลากร	และผู้สนใจ

เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	เป็นศูนย์กลางเครือข่ายธุรกิจ	และเป็นแหล่งบริการข้อมูล	ให้คำปรึกษา	แก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ	รายใหม่และผู้สนใจ

ทั่วไป

พันธกิจ
	 1.	สรรหาบุคคล/กลุ่มคนที่มีความเหมาะสมและสนใจในการประกอบธุรกิจรายใหม่

	 2.	พัฒนา	ส่งเสริม	สนับสนุน	บุคคล/กลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการของ	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในองค์ประกอบหลักที่

สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ

	 3.	ให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลในด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะในท้องถิ่น

	 4.	พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจในทุกระดับและทุกภาคส่วน

	 5.	เผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ท่ีได้จากบริษัทท่ีเข้ารับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	เพ่ือประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศิษย์เก่า	อาจารย์	นักศึกษา	บุคลากร	ของมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไป	ท่ีมีศักยภาพและสนใจการเป็นผู้ประกอบ

การรายใหม่

	 2.	เพื่อบ่มเพาะความรู้ทางด้านธุรกิจให้แก่ศิษย์เก่า	อาจารย์	นักศึกษา	บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป	ให้พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบ

การรุ่นใหม่ต่อไป

	 3.	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิษย์เก่า	อาจารย์	นักศึกษา	บุคลากร	ของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป	ให้เข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมของศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

	 4.	เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพัฒนาให้เป็นธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

	 5.	เพื่อพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ	สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน	ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

เป้าหมาย
	 1.	เป็นศิษย์เก่า	อาจารย์	นักศึกษา	นักวิจัย	นักวิชาการ	บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 2.	เป็นบุคคลที่สนใจในการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปหรือขยายผลทางธุรกิจ	หรือ

อุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์

	 3.	เป็นบุคคลหรือผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการหรือเริ่มต้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตการบริการหรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 4.	เป็นผู้มีแนวคิดทางธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะประกอบธุรกิจ

	 5.	มีธุรกิจที่สามารถนำมาวิจัยและพัฒนาให้เป็นโรงงานต้นแบบ

	 6.	บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

TT	GARDEN	AND	GOAT	FARM
นางสาววาสนา	กุญชรรัตน์		เข้าโครงการเมื่อ	7	พ.ค.	2553
	ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ	(สบู่
นมแพะ,	ครีมบำรุงผิวหน้านมแพะและโลชั่นบำรุงผิวนมแพะ)
ระดับการพัฒนา	:	Incubatee

Holiday	Maker	Travel
นางสาวมลทิชา	แจ่มจันทร์	เข้าโครงการเม่ือ	1	ส.ค.	2551
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:	รับจัดนำเที่ยวและบริการ
ที่เกี่ยวข้อง	
ระดับการพัฒนา	:	Start	up

มาหญ้า	โคบาล	กรุ๊ป
นายบรรเทิง	นวมภักดี	เข้าโครงการเมื่อ	1	ก.พ.	2552	
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:
อาหารสัตว์	(หญ้าอาลาฟัลหมัก)	
ระดับการพัฒนา	:	Start	up	

จันกะพ้อ
นางสาวเสาวนีย์	โตสวัสดิ์		เข้าโครงการเมื่อ	1	พ.ย.	2552
ผลิตภัณฑ์/บริการที่บ่มเพาะ	:	ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	(ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม,บำรุงผิวพรรณ
และบำบัดโรค	อาทิ	น้ำหอมสมุนไพร	ครีมบำรุงผิวฯ)
ระดับการพัฒนา	:	Incubate
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 คอลัมน์ “แผงหนังสือ” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปักษ์นี้นำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการอ่าน โดย ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่และมีคลังความรู้มนุษย์ (Human
Library) ที่น่าสนใจด้วยแนวคิดที่ว่า “เลือกอ่านแต่สิ่งดี ๆ เพื่อสร้างคุณค่า”
	 จากการพูดคุยมีประเด็นในการสนทนาดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ถ้าให้เลือกหนังสือที่ท่านโปรดปรานที่สุดเพียงเล่มเดียวคือเรื่องอะไร?
	 ท่านตอบว่า	หนังสือเล่มโปรด	คือหนังสือเรื่อง	เดอะ	ซีเคร็ต	(The	Secret)	สำนักพิมพ์	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	

จำกัด	(มหาชน)		เป็นหนังสือที่สร้างความเชื่อมั่น	ในการตั้งเป้าหมายในการดำรงชีวิตและไปให้ถึงเป้าหมายนั้น	มีลักษณะที่อ่านง่าย	

เข้าใจง่าย

ประเด็นที่สอง ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านคืออะไร?
	 ท่านแสดงความเห็นว่า	หนังสือทุกเล่มจะมีแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้	ที่สำคัญคือ	“ต้องเป็นแนวคิด

ในทางส่งเสริม”	พร้อมยกตัวอย่างว่า	สมัยเรียน	ตอนเด็กๆ	เคยร่วมกิจกรรมประกวดคำขวัญเกี่ยวกับ	หนังสือ	(แอบกระซิบว่าได้ที่	

1	ด้วย)	คือ	“หนังสือทุกเล่มในห้องสมุด เปรียบประดุจแสงทอง ส่องปัญญา”	โดยให้ความหมายว่า	“หนังสือทุกๆ เล่มมีประโยชน์ 

ไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหน(ท่ีเราอ่าน)ก็จะเสริมสร้างสติปัญญาของเราท้ังส้ิน”	นอกจากน้ี	“หนังสือยังคอยเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีสำหรับ

เราด้วย คือเม่ือเราเกิดปัญหาหรือพบกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทำงาน หรือการทำส่ิงใดๆ หนังสือก็จะคอยเป็นท่ีปรึกษา

ให้เราได้ (เมื่อเราอ่าน)”

ประเด็นที่สาม มีเคล็ดลับ (ส่วนตัว) การอ่านอย่างไร?
	 ท่านตอบว่า	เวลาอ่านต้องเป็นช่วงเวลาท่ีเราว่างมีเวลาและเลือกท่ีจะให้เวลากับการอ่าน	อาจจะเป็นก่อนนอนสัก	10	ถึง

20	นาทีก็ได้อ่านไปเรื่อยๆ	สรุปก็คือ	“ต้องแบ่งเวลาสำหรับการอ่าน”	และเมื่อเรามีเวลามากขึ้นก็เสริมบรรยากาศในการอ่าน

เข้าไป	เช่น	อ่านหนังสือตามชายทะเล	นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับการอ่านที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง	คือ	แลกหนังสือดีๆ	กันอ่าน...	กับเพื่อน	

ยกตัวอย่างเพื่อนสนิท	คุณวราภรณ์	สมพงษ์	(กระเต็น)	นักข่าวและพิธีกร	รายการ	30	ยังแจ๋ว	เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่า

น่าสนใจก็จะนำมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน	เป็นการเพิ่มความสนุกในการอ่านด้วย

และประเด็นสุดท้าย ฝากข้อคิดที่ได้จากการอ่านคืออะไร?
	 ท่านให้ข้อคิดว่า	“ไม่ว่าอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรก็ตาม ควรเลือกอ่านแต่สิ่งที่ดี ซึ่งนอกจากจะสร้างคุณค่าให้กับตัว

เราเองแล้ว ยังสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่เราอ่านด้วย”

The	secret	(เดอะ	ซีเคร็ต)

ความลับที่ทำให้คุณสมปรารถนาทุกประการ	ทั้งด้านการงาน	การเงิน	ความรัก	และสุขภาพ

“ความลับ”	ที่สร้างปาฎิหาริย์ให้ชีวิตผู้คนนับล้าน	ทั่วโลก

ผู้เขียน	Rhonda	byrne	(รอนดา	เบิร์น)

ผู้แปล		จีระนันท์	พิตรปรีชา

สำนักพิมพ์	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)

(ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่	สำนักวิทยบริการฯ)
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

	 โครงการจำหลักหยวกสืบสาย	จำหลักลายสืบตำนาน	เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการของผู้เขียนและทีมงานในกลุ่มคนรักเมืองเพชร		

ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการอนุรักษ์สืบสานศิลปะฝีมือของไทยด้านการแทงหยวกประกอบเครื่องสด

ซึ่งเป็นศิลปะชั้นครู สืบทอดมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

	 นอกจากน้ันโครงการวิจัยน้ียังมุ่งเน้นในการ	ปรับทัศนคติตลอดจนคติความเช่ือต่าง	ๆ	เพ่ือปรับประยุกต์งานแทงหยวกประกอบเคร่ืองสด

ซึ่งปัจจุบันมีใช้เฉพาะในงานอวมงคลเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น	ให้เข้ามามีบทบาทรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน	ในงานซึ่งเป็นมงคลต่าง	ๆ	ได้	ประกอบ

ทั้งเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้องค์ความรู้ด้านงานแทงหยวกประกอบเครื่องสดนี้	ได้ถ่ายทอดสืบสานสร้างตำนานแห่งความภาคภูมิ

ใจในศิลปะล้ำค่าของชาติและของท้องถิ่นลงสู่คนรุ่นใหม่

ผสมผสานความคิดกัน

ระหว่างบรมครูที่ซึมซับในความเชื่อดั้งเดิมของงานหยวก

กับความคิดปรับประยุกต์หน้าที่การใช้งานของคนรุ่นใหม่

โน้มน้าวเข้าหากันโดยไม่ทอดทิ้งวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาตั้งแต่เดิม

ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ประสม สุสุทธิ และครอบครัวช่างของท่าน

ตลอดจนทีมช่างจำหลักหยวกทุกคนที่เมตตายอมรับในความคิดใหม่ ๆ

แถมยังออกแบบลวดลายที่จะง่ายต่อการฝึกฝนของอนุชนรุ่นใหม่

ที่จะได้รับรู้ ตั้งแต่รากฐานของงานแทงหยวกประกอบเครื่องสดทรงคุณค่า

	 นับตั้งแต่โบราณกาล	มนุษย์เราจะนำวัสดุธรรมชาติรอบตัวมาทำประโยชน์ใช้สอยในขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตประจำวัน

เสมอมา	ศิลปะการแทงหยวกก็เช่นเดียวกัน	เกิดจากการที่	ผู้คนนำต้นกล้วย	กาบกล้วยมาบังความร้อนแรงของไฟบนเชิงตะกอน	เพื่อให้การ

ฌาปนกิจศพได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี																														

 จากการใช้งานโดยท่อนกล้วย หรือต้นกล้วยโดยตรงมาวางพาดบนเชิงตะกอนบ้าง บังเสา 4 มุมบ้าง ก็ได้มีการประดิษฐ์ประดอย

ให้เกิดความสวยงามขึ้นด้วยการใช้มีดปลายแหลมมาสลักฉลุให้เกิดริ้วรอยและลวดลาย วางเป็นแผงกั้นให้สลับซับซ้อนดูงดงาม                       

	 จากภูมิปัญญาของชาวบ้านก็พัฒนาปรับแต่งข้ึน	จนเกิดเป็นงานฝีมือของสกุลช่างในการแทงหยวกประกอบเคร่ืองสดข้ึนมาต้ังแต่คร้ัง

สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ตกทอดเข้ามาสู่เพชรบุรีในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	หรือต้นรัตนโกสินทร์	มาผสมผสานงานให้วิจิตรจำหลัก

ลายด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมของเมืองเพชร	จึงเกิดลวดลายและผลงานประดับจิตกาธานที่งดงามยิ่งใหญ่อลังการ																

	 จากการที่ผู้เขียนได้ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเนิ่นนานนับกว่า	10	ปี	จึงทำให้ได้ซึมซับในคุณค่าของศิลปะทุกประเภทอย่างเข้มข้น																

 โครงการ “จำหลักหยวกสืบสาย จำหลักลายสืบตำนาน” จึงเกิดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก สสส. ...

ก็คงต้องเล่าขานสานต่อถักทอเรื่องราวกันอีกสักสองสามเตื้อ ...

	 *อน่ึง..คอลัมน์น้ี	ถ้ามีท่านผู้ใด	นึกสนุกอยากเล่าขาน..เร่ืองใดบ้างก็ลองส่งมาให้ดูกัน	ผู้เขียน	ยินดีท่ีจะรับพิจารณาและนำมาถ่ายทอด

แบ่งปันสู่กัน.........

จำหลักหยวกสืบสาย
จำหลักลายสืบตำนาน
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อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ลักษณะของสถานท่ี : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอำเภอปัว	อำเภอเชียงกลาง
อำเภอทุ่งช้าง	อำเภอแม่จริม	อำเภอท่าวังผา	และสันติสุข	จังหวัดน่าน	มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์	เป็นป่า

ต้นน้ำลำธาร	และมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง	เช่น	น้ำตกภูฟ้า	น้ำตกแม่จริม	น้ำตกผาฆ้อง

ธารน้ำลอดพระลานหิน	และป่าปาล์มดึกดำบรรพ์	เป็นต้น	อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ	

1,269.84	ตารางกิโลเมตร	หรือ	783,650	ไร่

อาหารพื้นเมือง :	แกงคั่ว	แกงอ่อม	ยำผักแว่น	ยำไก่	น้ำพริกน้ำปู๋	น้ำพริกหนุ่ม	ห่อนึ่งไก่	แอ๊บอ่องออ	แอ๊บปลา	ลาบคั่ว	ลาบดิบ	ลู่	ฯลฯ
ของฝากของที่ระลึก :	ส้มสีทอง	มะไฟจีน	ข้าวหลาม(ไส้ถั่วดำ-เผือก-สังขยา)	ผ้าทอมือ	เครื่องเงิน	และมีด
การเดินทางโดยรถยนต์ :	อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน	ประมาณ	85	กิโลเมตร	ตามทางหลวงหมายเลข	1080	สายน่าน-ปัว	ระยะทางประมาณ	60	

กิโลเมตร	จากนั้นใช้เส้นทางสายปัว-บ่อเกลือ	อีกประมาณ	25	กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถประจำทาง/รถตู้ :	รถสองแถวใหญ่สายปัว-บ่อเกลือ	จอดท่ีหน้าสนามกีฬา	อ.ปัว	มาลงบริเวณท่ีทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

จุดเด่นที่น่าสนใจของดอยภูคา
	 •	ต้นชมพูภูคา	เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียวในโลก	ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา	ต้นชมพูภูคา	เป็นไม้

ยืนต้นขนาดใหญ่	สูงถึง	25	เมตร	เปลือกเรียบ	สีเทาอ่อน	ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

	 •	เต่าร้างยักษ์	(เต่าร้างน่านเจ้า)	เป็นไม้เฉพาะถ่ินของดอยภูคา	จัดเป็นประเภทปาล์มลำต้นเด่ียว	สูงประมาณ	40	เมตร	ยังไม่มีรายงาน

ว่าพบที่ใดในโลก

	 •	ก่วมภูคา	เป็นพรรณไม้ท่ีพบคร้ังแรกในประเทศไทย	จัดเป็นไม้ผลัดใบ	พืชวงศ์เดียวกับเมเป้ิล	ลำต้นสูงประมาณ	15-20	เมตร	ใบอ่อน

สีแดงเว้า	 5	 แฉก	 ใบแก่สีเขียว	 3	 แฉก	 นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้หายาก	 อาทิ	 จำปีช้าง	 ไข่นกคุ้ม	 ค้อเชียงดาว	 โลดทะนงเหลือง	 ขาวละมุน	

เทียนดอย	เสี้ยวเครือ	มะลิหลวง	สาลี่หนุ่ม	เหลือละมุน	กุหลาบขาวเชียงดาว	ฯลฯ

	 •	ถ้ำผาแดง,	ถ้ำผาผึ้ง		•	ถ้ำผาฆ้อง	•	น้ำตกต้นตอง	•	น้ำตกวังเปียน	•	จุดชมวิวลานดูดาว	เป็นจุดกางเต้นท์พักแรมและชมทะเล	

หมอกยามเช้า

	 •	ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง	•	ดอยภูแว	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา	ยอดดอยมีความสูง	

1,837	เมตรจากระดับน้ำทะเล	มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า	ลานหิน	หน้าผา	และพันธุ์ไม้ที่สำคัญ	อาทิ	ดอกกุหลาบพันปี	ค้อ	ทุ่งดอกไม้	เป็นสถานที่

ชมวิวทิวทัศน์และทะเลหมอกอันสวยงาม	การเดินทางสู่ดอยภูแวต้องเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ	8	กิโลเมตร	มีลูกหาบไว้คอยบริการ	

	 (ท่านใดสนใจที่จะไปพิชิตดอยภูแว	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา	ช่วงที่เหมาะคือ	เดือน

ธันวาคม	-	กุมภาพันธ์	อากาศกำลังหนาว	ทะเลหมอกสวย)	

	 •	บ้านมณีพฤกษ์	อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา	เขต	อ.ทุ่งช้าง	เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง	มีโครงการปลูกดอกไม้	พืชผักเมือง

หนาว	ดำเนินการโดยโครงการพัฒนาต้นน้ำ	และจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่	มีถ้ำต่างๆมากมาย	ฐานปฎิบัติการทางทหาร	และมีต้นชมพูภูคา

มากกว่าทางด้านที่ทำการอุทยานฯ	

สิ่งอำนวยความสะดวก :	อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	มีบ้านพัก	ร้านอาหาร	อำนวยความสะดวกต่อผู้มาเยี่ยมเยือน		สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	
ได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	ตู้	ปณ.8	ตำบลูคา	อำเภอปัว	จังหวัดน่าน	55120	โทรศัพท์	054-701	000	หรือที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ	กรมป่าไม้	

โทร.0	2562	0760
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	 เมื่อวันพุธที่	2	กุมภาพันธ์	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดบรรยายพิเศษเรื่อง

การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน	โดย	ดร.พรชัย	ด่านวิวัฒน์	รองเลขาธิการกรมอาเซียนให้เกียรติเป็นพิธีกรบรรยาย	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวต้อนรับ	มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟัง	จำนวน	500	คน	

ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	โดยใช้เวลาในการบรรยาย	3	ชั่วโมง	เริ่มตั้งแต่เวลา	13.00	-	16.00	น.

	 เร่ิมบรรยายจากข้อมูลท่ัวไปของอาเซียน	จุดเร่ิมต้นของอาเซียน	เป็นสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เม่ือวันท่ี	8	สิงหาคม

2510	กฎบัตรอาเซียน	ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	13	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2550	ได้ลงนามกฎบัตรอาเซียน	ซึ่งจะเป็น

เสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร	โดยมีเป้าหมาย	3	ประการ	คือ	

	 -	มีกฎกติกาในการทำงาน

	 -	มีประสิทธิภาพ

	 -	มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย
	 -	เป็นกลไกสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	รักษาสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาคเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย

	 -	เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย	มูลค่าการค้าระหว่างกัน	7	หมื่นล้าน	USD	คิดเป็นร้อยละ	20	ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย	และ

ไทยได้เปรียบดุลการค้าถึง	1	หมื่นล้าน	USD

	 -	เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ	คิดเป็นร้อยละ	20.7	ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย

	 -	นักท่องเที่ยว	3.7	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	25.96	ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

บรรยายพิเศษเรื่อง
การเตรียมการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของอาเซียน

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
 ด้านการเมืองและความมั่นคง
	 -	การควบคุมตรวจสอบดำเนินการของภาครัฐเข้มข้นขึ้น

	 -	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	การค้าอาวุธ

	 -	ช่องว่างในการพัฒนาอาจนำมาซึ่งความขัดแข้งทางสังคม

 ด้านเศรษฐกิจ
	 -	สมาชิกเดิม	6	ประเทศ	ลดภาษีเป็น	0	ตั้งแต่	1	มกราคม	2553

	 -	ประเทศใหม่	4	ประเทศ	ลดภาษีเหลืออัตราร้อยละ	0-2

	 -	สาขาท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	ยางพ													ารา	

มะพร้าว	(น้ำมัน	เนื้อมะพร้าวแห้ง)	กาแฟ	ปาล์มน้ำมัน

	 -	สาขาท่ีได้รับประโยชน์	ได้แก่	สินค้าอุตสาหกรรม	ยานยนต์และช้ินส่วนอุปกรณ์

อาหารสำเร็จรูป	และเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 ด้านสังคม
	 -	ปัญหาด้านสาธารณสุข

	 -	การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน	และสร้างความรู้สึกร่วมของประชาชน

ให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นประชากรของอาเซียน

 และยังมีแนวทางการแก้ไข ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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