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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

สารบัญ
C   O   N   T   E   N   T

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี 
คณะท่ีปรึกษา : ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม  รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดี
บรรณาธิการประจำาฉบับ : ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
บรรณาธิการ : รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำา  ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น  ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำา
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช  ผศ.อรพินทร์ เชียงปิ๋ว  อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์  นางอัญธิกา ถาวรเวช
นายเสรี ถาวรเวช  ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำานัก/สถาบัน
ออกแบบและพิมพ์ที่ : เพชรบุรีออฟเซ็ท 39 ถ.รอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-413192, 081-9815929 www.phetchaburioffset.com
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	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำาริ	ระหว่างวันที่	1-5	พฤษภาคม	2555	ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	โดยมี	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	กล่าวรายงาน	“สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม			
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 ที่ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำาริ
	 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และการปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2544	 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และ
จากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนที่ผ่านมา	 พบว่า	 คะแนนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	
ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ตำา่	สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีหน้าที่โดยตรงในการสนองงานตามโครงการพระราชดำาริในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	
	 ในการนี้	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จึงได้ร่วมกับกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	14	ค่าย
พระมงกุฎเกล้า	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ในปีการศึกษา	2554	ที่ผ่านมา	ผลการประเมินพบว่า	ผู้เข้ารับการอบรมต้องการที่จะให้สถาบันวิจัยฯจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี	เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	สถาบันวิจัยฯ	จึง
ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำาริ	
โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1.	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	 2.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	14
	 3.	เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	14”	
	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ประธานในพิธีเปิดการอบรม	 กล่าวว่า	 “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ได้
มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตาม
แนวพระราชดำาริ
	 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นเรื่องที่สำาคัญที่เราจะต้องตามให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง		
จากการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระ
ราชดำาริ	 จึงเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	14		ได้
	 ขอขอบคุณคณะวิทยากร	 ที่เสียสละมาให้ความรู้แก่บุคลากรของกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่	 14	 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เป็นศูนย์กลางในการให้การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง	และขอขอบคุณทุกท่าน		ทุกหน่วย
งาน		ที่ร่วมกันดำาเนินการจัดการอบรมครั้งนี้”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	ประจำาปี	2555
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	 เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2555		พลเอกสุรินทร์	พิกุลทองในฐานะประธานคณะกรรมการส่ง

เสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม		

อธิการบดี	และ	ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	รองอธิการบดี	เข้าร่วมประชุม	สรุปสาระจาการประชุมได้ดังนี้

 1.	ด้านโครงการกองทุนรวมเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	พบว่า	การดำาเนินงานยัง

ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร	 คณะกรรมการฯ	 จะหาวิธีรณรงค์เชิงรุกเพื่อหารายได้เข้าโครงการให้เป็นระบบ

มากขึ้น

 2.	โครงการจัดทำาหนังสือ	“ในหลวงกับจังหวัดประจวบคิรีขันธ์”	ขณะนี้ได้ดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง	ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	ในฐานะประธานดำาเนินงาน	แจ้งว่า	ขณะนี้ได้ประเด็นในการเขียน	

และได้ผู้มีจิตอาสาที่เหมาะสมในการเขียนหนังสือทั้ง	5	เล่มแล้ว	และอยู่ระหว่างการตั้งชื่อหนังสือทั้ง	

5	เล่ม	คณะกรรมการฯ	มีมติจัดพิมพ์	10,000	ชุด	หนังสือทั้งหมดจะแล้วเสร็จโดยผ่านกระบวนการ

ประกวดราคาการจัดพิมพ์	พร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่โรงเรียน	องค์กรและหน่วยงานต่างๆ	ภายในวัน

ท่ี	5	ธันวาคม	2555	และขณะน้ีมีงบประมาณเหลือจากการจัดพิมพ์คร้ังท่ีแล้วจำานวนหน่ึง	ท่านใดมีจิต

ศรัทธาจะสมทบทุนในการจัดพิมพ์	ขอเชิญแจ้งความจำานงได้ที่	อธิการบดี	หรือ	ผศ.ศรชัย	เย็นเปรม	

หรือ	พลเอกสุรินทร์	พิกุลทอง

 3.	การสนับสนุนการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น	คณะกรรมการฯ	มีมติสนับสนุนการทำา

วิจัยเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์เมืองเพชร	ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	

และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความพร้อมที่จะเผยแพร่ความเป็นเพชรบุรีสู่สายตาภายนอก

และสู่ประชาคมโลกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	 5	 ปี	 (2553	 –	 2557)	 ในการนี้	 อาจารย์สัณฐาน	

ถิรมนัส	ศิลปินอาวุโสเมืองเพชรและเป็น	1	ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ได้นำาเสนอ

โครงการสร้างสรรค์เอกลักษณ์เมืองเพชรด้วยท่ารำาเพชรบุรีให้เป็นที่ปรากฏเฉกเช่นท่ารำาทวารวดี	ศรี

วิชัย	ลพบุรี	เชียงแสน	ซึ่งท่ารำา	รวมทั้งเครื่องแต่งกายจะมีปรากฏอยู่ตามจิตรกรรมฝาผนัง	ทวารบาล

วัดต่างๆ	หรือซุ้มหน้าต่างวัดมหาธาตุ	เป็นต้น	ซึ่งคณะกรรมการฯ	ลงความเห็นว่างานสำาคัญเช่นนี้จะ

ไม่มีผู้ใดทำาได้	 นอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ที่มีพร้อมทั้งบุคลากรและเครือข่าย	 และเมื่อ

งานนี้สำาเร็จจะกลายเป็นงานชิ้นสำาคัญที่แสดงเอกลักษณ์เมืองเพชรบุรีอีกทางหนึ่ง	 นอกเหนือจาก

สกุลช่างเพชรบุรีที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์แล้ว	 และในการนี้อาจารย์สัณฐานได้เสนอตัวเองเป็นผู้ร่วม

วิจัย	พร้อมทั้งให้ข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นไว้อีก	12	ท่านเพื่อการสืบค้น	ประดิษฐ์และประยุกต์เป็นท่ารำา	

พร้อมการทำาเพลงประกอบที่พร้อมเผยแพร่	 ซึ่งคณะกรรมการฯจะนำาเสนอเป็นโครงการหลัก	 และ	

concept	paper	เพื่อการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป

 4.	 คณะกรรมการฯ	 มีมติสนับสนุน	 “โครงการแต่งกายดีเป็นศักดิ์ศรีสถาบัน”	 ดังที่ได้

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้จัดทำาเมื่อปีที่ผ่านมา	 โดยจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ

การคัดเลือก	เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรมที่ดีงามแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	

 5.	 คณะกรรมการฯเสนอให้	 พลเอกสุรินทร์	 พิกุลทอง	 ได้มีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศ

นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างของการสู้ชีวิตสู่ความสำาเร็จและการทำาตนให้เป็น

ประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ได้คำานึงถึงสิ่งตอบแทน

สรุปสาระจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 ตามที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมและ

รณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	ระหว่างวันที่	20	–	24	เมษายน	2555	ณ	โรงเรียนบ้านจันเดย์		

ตำาบลท่าขนุน	 อำาเภอทองผาภูมิ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้ส่ง

นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

การทำากิจกรรมร่วมกันและมีจิตอาสาใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ผลการจัดกิจกรรม

ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์

ผู้นำาองค์กรกิจกรรม		ร่วมกิจกรรมค่ายอาสา

	 เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2555			ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม		รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์

การผลิตบัณฑิตและวิชาการ		และอาจารย์ทัศนพรรณ		แย้มคง		ประธานคณะเลขานุการ

ดำาเนินงานปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน		เป็นวิทยากรใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน

ราชวินิต			กรุงเทพฯ

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	โดย	อาจารย์ทัศนพรรณ	แย้มคง	จัดโครงการ

มิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่นำ้าโขงกับเยาวชนลุ่มแม่นำ้าเพชรบุรี	 กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่

เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

และนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี	 ให้มีความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษ	 และมี

ความตระหนักในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน	 รวมทั้งมีทักษะในการทำางานและ

อยู่ร่วมกัน	โดยจัดขึ้นตามวันและเวลาดังนี้

	 27		เมษายน	2555		ณ	ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น	2	

	 15-16	พฤษภาคม	2555		โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

	 22-24	พฤษภาคม	2555		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ตั้งแต่เวลา	08.00	–	16.30	น.

	 เมื่อวันที่	4	–	6	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	ตัวแทนนักศึกษาจาก	สโมสรนักศึกษา	สภานักศึกษา	องค์การบริหารนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้า

ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา	โดยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา	8	สถาบัน	ณ	ศูนย์วิทยพัฒนา		

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	และ	บ้านพักเย็นเนชาเร็ท	ตำาบลแหลมผักเบี้ย	อำาเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	นักศึกษาได้นำาความรู้เกี่ยว

กับการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดำาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	

เป็นวิทยากร

มิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำาโขงกับเยาวชนลุ่มแม่น้ำาเพชรบุรี

ประกันคุณภาพทางการศึกษา
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	 เม่ือวันท่ี	 27-29	 กุมภาพันธ์	 ท่ีผ่านมา	 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 อ.สุนันทศักด์ิ	 ระวังวงศ์	 และนักศึกษาทุนครูพันธ์ุใหม่นำาร่อง	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	น.ส.ดวงฤดี	อังกินันท์	น.ส.พัชราภรณ์	เจริญสุข	น.ส.สุภาวดี	ระวังแค้ม	นาย

บรรพต	บุตรนำา้เพชร	นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และน.ส.นราภรณ์	ชาตรี

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	ชั้นปีที่	5	ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาโครงการ

ผลิตครูพันธุ ์ใหม่นำาร่อง		รุ ่นปีการศึกษา	2553		ณ	ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา		อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา	

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	“การจัดการความรู้กับ

การพัฒนาองค์การ”	 ให้แก่บุคลากรกองพันทหารขนส่ง	 	 กรมสนับสนุน	 	 กองพลทหารราบที่	

9		จำานวน	25	นาย		โดยมี		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต		กลิ่นงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 	 ให้การต้อนรับ	 	 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนาะ		กลิ่นงาม		รองอธิการบดี		

เป็นวิทยากรบรรยาย		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	10	พฤษภาคม		2555		ณ	ห้องประชุมชั้น	9	อาคาร

วิทยาภิรมย์		เวลา	10.00	-	11.00	น.

บรรยายพิเศษ	“	การจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์การ”

สาขาฟิสิกส์ฯ	นำานักศึกษาปัจฉิมนิเทศโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำาร่อง

	 ตามที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ร่วมกับ		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	มหาวิทยาลัยชินวัตร	วิทยาลัยราชพฤกษ์	วิทยาลัยนครราชสีมา	วิทยาคาร

กรุงเทพฯ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี	ซ่ึงได้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง

มาตั้งแต่ปีการศึกษา	2553	จนถึงปัจจุบัน	จากกิจกรรมดังกล่าวทำาให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง	 และเมื่อวันที่	 3	 พฤษภาคม	 2555		

ผศ.สุมาลี	 งามสมบัติ	 และคุณนำ้าฝน	 แสงอรุณ	 ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ	 และได้นำา

เสนอ	 “รูปแบบและแนวทางการเขียน	 SAR	 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

	 ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิต/นักศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษาที่เกี่ยวกับการ

เตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพ	จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำาให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน	มีความรอบรู้และฝึกตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของสังคม	มีวิธีการ

ในการพัฒนาตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	 รวมทั้งยังสร้างเครือข่ายครู	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนาการศึกษา

ของประเทศในอนาคต
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ประชุมวิชาการระดับชาติ	“การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”

	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ร่วมอภิปรายหัวข้อ	

“สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตกกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”	 ร่วมกับ	 คุณหญิง

ลักษณาจันทร	เลาหพันธ์	นายกสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย	รศ.ดร.สมบัติ	ชิณะวงศ์	รอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	และ	รศ.ดร.บุญมาก	ศิริเนาวกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด		โดยมีคุณจอม		เพชรประดับ		เป็นพิธีกรดำาเนิน

รายการ	 ในการสัมมนาประชุมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาค

ตะวันตก	เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”	เมื่อวันที่	2–3	เมษายน		

2555	 	ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล	 	 “บ้านผู้หว่าน”	 	 อำาเภอสามพราน	 	 จังหวัดนครปฐม		

ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปกรเป็นแม่ข่ายจัดการสัมมนาในครั้งนี้	 	 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสถาบัน

อุดมศึกษาเขตภาคตะวันตก	จำานวน	23	แห่ง				

	 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	นำาโดย	อาจารย์จารุวัลย์	รักษ์มณี	รองคณบดีฝ่าย

บริหาร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จำานวน	24	คน		ศึกษาดู

งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2555	โดยมี	รศ.พินันทร์

คงคาเพชร	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ	คุณนิภา	ไพโรจน์จิรกาล	หัวหน้าสำานักงาน	คุณชุติมา	

แฉ่งฉายา	 คุณสุจิตรา	 ถึงโพค	 นักวิชาการศึกษา	 คุณวรรณวิไล	 ยกย่อง	 พนักงานราชการ	

ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการดำาเนินการของคณะฯ	นำาคณะศึกษาดูงานเข้าชม

ห้องทำางาน	ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์	และศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์		เช่น	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	เคมี	และชีววิทยา

สัมมนาเครือข่าย

	 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

นำาโดย	ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ		ดร.ปิยะนารถ	บุญมีพิพิธ		อ.สุกุมา	อ่วมเจริญ	คณาจารย์และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมฯ	ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างภาคี

เครือข่ายในรูปแบบห่วงโซ่คุณภาพในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	สร้างวิถีชีวิตคุณภาพสู่วัฒนธรรมคุณภาพ	ในระหว่างวันที่	10	-	11	พฤษภาคม	2555		

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

สายสนับสนุน		มรภ.	เลย		ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์

	 จากการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครั้งนี้	 	 ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำางานในด้านต่างๆ	 ทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน		ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		และเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง		ขอขอบพระคุณผู้บริหาร		คณาจารย์		บุคลากร		และนักศึกษา		จากสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง		พร้อมด้วยสถานประกอบการภายในจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง		ท่ีให้ความ
สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่าย
สหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง		เม่ือวันศุกร์ท่ี	20	เมษายน		2555		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1		
อาคารวิทยาภิรมย์			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		มา	ณ	โอกาสน้ี
	 สำาหรับท่านท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 คุณอิทธิกร		
ชำานาญอักษร		โทร.	08-6157-2049	E-mail:ake_eit@hotmail.com

							สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	

ในโครงการ	 “การส่งเสริมสุขภาพชุมชนพอเพียงของ	 อสม.	 ใต้ร่มพระบารมี”	 โดย	 อาจารย์	

ดร.ศรีงามลักษณ์	คำาทอง	ระหว่างวันท่ี		19-20	มีนาคม	2555	ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ตำาบลนาวุ้ง		อำาเภอเมือง		จังหวัดเพชรบุรี

	 เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2555		นายกิตติภพ	รักษาราษฏร์		และ	ตัวแทนนักศึกษาจาก

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	และองค์การบริหารนักศึกษา	 เข้า

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำากิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ

ไทยภาคตะวันตก	 	ณ	โรงแรมลองบีช	อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งในการประชุมสัมมนา

ครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายและรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	 และรับทราบนโยบายของ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

อบรมผู้นำากิจกรรมประชุมเชียร์และรับร้องใหม่

ขอขอบพระคุณ

	 นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา	แจ้งว่า	ตามที่กองพัฒนา

นักศึกษา	ร่วมกับ	องค์การนักศึกษา	 ได้จัดการอบรมการเขียนโครงการที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

นักศึกษา	ระหว่างวันที่	10	–	11	พฤษภาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์ภาษา		อาคารศูนย์ภาษา

และคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เพื่อให้ผู้นำานักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ		

ขั้นตอน		การดำาเนินงานตามกระบวนการ	PDCA		โดยมีตัวแทนผู้นำาจากสโมสรนักศึกษาทั้ง	7	

คณะ	สภานักศึกษา	องค์การบริหารนักศึกษา	และชมรมต่างๆ	เข้ารับการอบรม	

อบรมการเขียนโครงการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	อบรม	อสม.นาวุ้ง
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	 เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2555	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด		นำาโดย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดุสิต	อุบลเลิศ		รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด	พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร	 	จำานวน	 	32	 	คน	 	ศึกษาดูงานคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 นำาโดย	 อาจารย์	 ดร.ปัทมาพร	 ยอดสันติ	 รอง

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 	 คุณนิภา	 ไพโรจน์จิรกาล	 	 หัวหน้าสำานักงานคณะวิทย์ฯ	 คุณ

ชุติมา	แฉ่งฉายา	นักวิชาการศึกษา	คุณสุจิตรา	พูลชะนะ	นักวิชาการศึกษา		ให้การต้อนรับ

	 เมื ่อวันที่		26-29		มีนาคม		2555		พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน		คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำานวน	20	คน	ได้ศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	ซึ่งเป็น

สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง	จัดขึ้นตามพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว	สถานีแห่งนี้เป็นที่ทดลอง	ค้นคว้า	 วิจัยพืชผลเมืองหนาวเพื่อนำาผลการทดลอง	 ไปส่ง

เสริมให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ใช้ปลูกทดแทนฝิ่น	 เพื่อชาวไทยภูเขาจะได้ตั้งหลักแหล่งที่อยู่ที่

แน่นอน	 ไม่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปที่อื่น	 อันเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้และต้นน้ำาลำาธาร	

มรภ.	ร้อยเอ็ด		ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน	สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

	 ทางคณะได้ศึกษาดูงานจากทางสถานี	โดยมีวิทยากรนำาชมและแนะนำาส่วนต่างๆ	ของทางสถานีฯ	ที่มีมากมาย	ทั้งที่เป็นไม้ดอก	ไม้

ประดับ		พืชผัก		ไม้ผล		และไม้ยืนต้น	โดยส่วนใหญ่จะเป็นพืชเมืองหนาว		วิทยากรยังได้นำาคณะศึกษาดูงาน		ชมโรงงานผลิตและแปรรูป

ต่างๆ	 ของสถานีแห่งนี้อีกหลายแห่ง	 รวมถึงการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานี

เกษตรหลวงอ่างขาง		

	 ครั้งนี้คณะศึกษาดูงาน	ได้รับความรู้และคำาแนะนำาจากทางสถานีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก		โดยจะนำามาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำาให้

เกิดประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และมหาวิทยาลัยต่อไป

และบรรยายสรุปข้อมูลการดำาเนินการของคณะฯ	 นำาคณะศึกษาดูงานเข้าชมห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 และหน่วยงานต่างๆ	 ของศูนย์

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		โดยมี	อาจารย์ศิริพรรณ		ศรัทธาผล	ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป		นำาชมและ

ให้ข้อมูล			สาขาวิชาเคมีมีคุณนิภา	ไพโรจน์จิรกาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล		ส่วนสาขาวิชาชีววิทยามีท่านอาจารย์ดำารง		พงศ์พุทธชาด	

เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูล	 	 จากการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 พบว่า	 การสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	มีการบริหารจัดการโดยตรงกับคณะครุศาสตร์ทั้งหมด		ซึ่งแตกต่างจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ	

ของเราที่แยกกันบริหารจัดการ	จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะจะได้นำาเอาจุดเด่นและจุดด้อยมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในการบริหารคณะต่อไป
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รับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ	(Maintenance	Technician)

รับสมัครพนักงานให้คำาปรึกษาและบริการสุขภาพ

	 บริษัท	เพาเวอร์	บีซ	รีสอร์ท	กรุ๊ป	จำากัด		เลขที่		145/10	หมู่	1

ตำาบลบ้านใต้	อำาเภอเกาะพะงัน	สุราษฎร์ธานี	84280	ต้องการรับสมัคร

พนักงานหลายอัตรา		ดังนี้

	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล		จำานวน	1	อัตรา	(เงินเดือน	10,000	บาท

	 ตำาแหน่ง	Reception	จำานวน	3	อัตรา		(เงินเดือน	8,000	บาท)

	 ตำาแหน่ง		ashier	จำานวน	4	อัตรา		(เงินเดือน	7,500	บาท)

	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี		จำานวน	1	อัตรา		(เงินเดือน	8,000	บาท)

	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน		จำานวน	1	อัตรา		(เงินเดือน	10,000	บาท)

	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่	Store		จำานวน	1	อัตรา		(เงินเดือน	8,000	บาท)

	 ตำาแหน่ง	IT	Support		จำานวน	1	อัตรา		(เงินเดือน	10,000	บาท)

	 ตำาแหน่งเลขานุการ		จำานวน	1	อัตรา		(เงินเดือน	12,000	บาท)

สวัสดิการ	:	ประกันสังคม		ที่พัก		อาหาร	3	มือ		ยูนิฟอร์ม		และ	Service		Charge

ผู้สนใจ		ส่ง	Resume		ได้ที่	Email	:	Powerbeachresort@hotmail.com		หรือโทร.	077298937	(เวลา	09.00-21.00	น.)

หมายเหตุ	:	เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงานที่เกาะพีพี		จังหวัดกระบี่

	 บริษัท	คิว	แอร์	จำากัด	เลขที่	66/67	หมู่บ้านพระปิ่น	3	ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี	ตำาบลบางแม่บาง	อำาเภอบางใหญ่	จังหวัด

นนทบุรี	11140		ต้องการรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ	(Maintenance	Technician)	

	 คุณสมบัติ	 :	 ชายหรือหญิง	 อายุ	 20	 ปีขึ้นไป	 สำาเร็จการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 สาขาไฟฟ้า	 เครื่องกล	 หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง		จบใหม่หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย	1	ปีขึ้นไปทางด้านบริการและซ่อมบำารุงด้านเครื่องปรับอากาศ

จะพิจารณาเป็นพิเศษ	 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และขับขี่รถยนต์	 พร้อมมีใบอนุญาตจะพิจารณาเป็นพิเศษ	 มีมนุษยสัมพันธ์ดี

และรักการให้บริการ

	 ลักษณะธุรกิจ	:	บริการซ่อมและบำารุงรักษาระบบระบายอากาศ	(พัดลม)	และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับระบบ	HVAC	

	 ลักษณะงาน	:	ตรวจเช็คและบำารุงรักษาระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	ตรวจวัดและปรับปริมาณลมให้คำาแนะ

นำาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

	 ผู้สนใจติดต่อได้ที่		คุณภัสร์ภัค		โทร.	029030683,	0863065726

	 บริษัท	 เอเซียน	 ไฟย์โตซูติคอลส์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทั้ง	 Full	 time	 และ	

Part	time	ด้วยอัตราเงินเดือนขั้นตำ่า	15,000	บาท		ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและบริการในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละ

อำาเภอของประเทศไทย

	 ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่	www.operationbim.com/Health	R&D	ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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โดย	คุณลุง	QA

(การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน	ระดับสาขาวิชา)

เก็บตก

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน		หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		ระดับสาขาวิชาไปแล้ว		ซึ่งจัดขึ้น

ในระหว่างวันที่	 	23	-	27		เมษายน		2555		คุณลุง	QA	รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่ง	

ที่เห็นผู้บริหาร		คณาจารย์	 	บุคลากร	ทุกฝ่าย	ตระหนักและให้ความร่วมมือในการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอย่างดี	ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้จัดตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา	 	 2553	 	 ซึ่งจากการตรวจ

ประเมินในครั้งนี้		พบว่า		สาขาวิชา		คณาจารย์ในสาขามีความรู้เข้าใจในเกณฑ์การประเมิน	และพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		(น่าปลื้ม

สุดๆๆๆๆ)	 	 คุณลุง	 QA	 ได้เก็บภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 	 ระดับสาขาวิชา	 (ระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา)	มาให้ชื่นชมผลงานกันนะครับ
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	 สวัสดีพลเมืองอาเซียนทุกคนค่ะ	พบกันเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะ	ฉบับแรกเรารู้จักประชาคมอาเซียนว่ามีที่มาอย่างไร	มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งอย่างไร	 และมีนโยบายในการดำาเนินงานในด้านการเมืองและความมั่นคง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร	 อย่างคร่าวๆ	
ฉบับต่อมา	 	 เรารู้จักประชาคมอาเซียนในสองเสาหลัก	 ได้แก่	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security	 Commu-
nity:	APSC)	และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	ASCC)	และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ในสองเสาหลักนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	อย่างละเอียด	ฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	และดูการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยกันค่ะ	
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 เป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำาคัญในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียน	ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจ	มีองค์ประกอบสำาคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการ
ผลิตร่วมกัน		โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า		บริการ		การลงทุน		แรงงานฝีมืออย่างเสรี	และเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น		มีความสามารถในการแข่งขันสูง		
มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน	 	 และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก	 ขนาดของตลาด
อาเซียนที่ใหญ่ขึ้น	มีอำานาจซื้อสูงขึ้น	ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น		
	 อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน	การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์	ผ่านไปยัง	มาเลเซีย	ไทย	กัมพูชา	เวียดนามและ
สิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	นอกจากนี้	 การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ส่ง
เสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย	 อาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำาเขตการค้า
เสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area	:	AFTA)	และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำาคัญ	เช่น	ญี่ปุ่น	จีน	เกาหลี	สหภาพยุโรป	ออสเตรเลีย	
ฯลฯ	ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าต่างๆ
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า	และการบริการในสาขาที่
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน	เช่น	การท่องเที่ยว	โรงแรมและภัตตาคาร	สุขภาพ	ฯลฯ	นอกจากนี้	ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน	ซึ่งจะเพิ่มอำานาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก	และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ในอาเซียนโดยรวม

ASEAN		KNOWLEDGE
โดย		ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
	 1.	จัดทำากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด
เสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และ
เร่งเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจให้มีการนำาคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม	 เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ที่ชัดเจน	และนำาไปประเมินค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความรู้	ทักษะอาชีพ	
และประสบการณ์	ตามกลไกตลาด
	 2.	เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบ
ที่จะเข้ามา	พร้อมกับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี	สร้างโอกาสและเพิ่ม
ขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทำางานต่างประเทศ	ยกระดับ
ทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษาควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมจากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
	 3.	เร่งบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ	เพื่อนำาไปสู่
การกำาหนดมาตรฐานการจ้างงาน	การคุ้มครองแรงงาน	และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือที่เหมาะสม	สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
	 4.	สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการนำาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีต้นทุนตำา่	อันเป็นผลจากข้อตกลง
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การเปิดการค้าเสรี	 โดยสนับสนุนการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรไทย	 สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน	
พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสินค้าเกษตรและอาหารนำาเข้า	 เพื่อป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้
ตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้	 และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	โดยการปรับปรุงกระบวนการนำาเข้าวัตถุดิบมาแปรรูปให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
	 5.	ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี	โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน	ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	
ความร่วมมือในการผลิต	 การจัดตั้งระบบสำารองข้าวฉุกเฉิน	 ปรับปรุงกฎระเบียบ	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่มีอยู่	 เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
	 6.	พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา	นวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรค์	และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
	 7.	พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่	โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง	ระบบโลจิสติกส์	มาตรฐานการให้บริการและอำานวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดน	 ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้า	 การลงทุน	 การท่องเที่ยว	 และความ
สามารถในการสกัดกั้นแรงงาน	 ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน	 โดยคำานึงถึงศักยภาพด้านกายภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่	
และความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมอื่นๆ
	 8.	ผลักดันให้ไทยมีบทบาทนำาที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการโดยพัฒนา
บุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ	ภาคการผลิต	อุตสาหกรรมแปรรูป	รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ยกระดับการให้บริการ
ด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุข	ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค	เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา	 ทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 และกำาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพ
สินค้าและบริการ
	 9.	สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การเคลื่อนย้ายแรงงาน	และการส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ	ในลักษณะเกื้อกูลกันผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ
									10.	สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและกำาหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น	โดยเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ	และกฎระเบียบต่างๆ	ให้
เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการค้า	 การลงทุนอย่างเป็นธรรม	 และผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ	 เพื่อรองรับการเปิดเสรี	 เช่น	
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมทั้ง	 จัดทำากรอบแนวทางมาตรการตามกฎหมาย	 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้
ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค	 ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย	 โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆ	 ที่รองรับ
การเปิดเสรีทางการค้า
	 11.	เสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
	 12.	จัดตั้งและพัฒนากองทุนคาร์บอน	เพื่อเป็นแหล่งรับซื้อคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ	ตลอดจนการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการจัดตั้ง	ASEAN	Carbon	Market	ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 13.	 เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	โดยเฉพาะมาตรการภาษีที่เก็บกักสินค้าข้างพรมแดน	(Border	Tax	Adjustments:	BTAs)	ตามบทบัญญัติของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า	(General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade:	GATT)	ซึ่งอาจนำามาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน	ณ	จุดผ่านแดน	การบังคับซื้อ
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 การเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านำาเข้า	 และการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี	 เช่น	 มาตรการฉลากคาร์บอน	 ฉลากแสดง
ข้อมูลการใช้น้ำา	(Water	Footprint)	เป็นต้น
	 ตอนนี้ประชาคมอาเซียนเนื้อหอมมากเลยค่ะ	 ทั่วโลกกำาลังหันมาให้ความสนใจการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน	 โดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีไม่ได้คำานึงถึงเฉพาะผลกำาไรท่ีแต่ละประเทศจะได้รับ	แต่ยังห่วงใยสภาพแวดล้อมและคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีพลเมืองอาเซียน
จะได้รับร่วมกัน	แล้วคุณล่ะคะพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2015	แล้วหรือยัง

...	อ่านต่อฉบับหน้า	
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ทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey
North-South Fellowship Program ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556
	 ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	 (ฟุลไบรท์)	 ได้เปิดรับสมัครทุน	 Hubert	 H.	 Humphrey	 North-South	 Fellowship	 Program	
ประจำาปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	 1-3	 ทุน	 เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลกสำาหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาและอบรมฝึกงานใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	1	ปี	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	นักวิชาการ	นัก
วิชาชีพระดับกลางที่จะก้าวไปสู่ผู้นำาขององค์กรในอนาคตและสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพ	 ให้กว้างขวางขึ้น	 โดยทุนดังกล่าว
เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย	และเหมาะสำาหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
	 ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย	อายุ	30-50	ปี	สำาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า	3.00	และมีผล
คะแนน	TOEFL	อย่างน้อย	525	หรือ	195	สำาหรับการสอบในระบบคอมพิวเตอร์	หรือ	71	สำาหรับการสอบในระบบอินเตอร์เน็ต	ดำารงตำาแหน่ง
บริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	และได้การรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะสามารถกลับเข้าทำางานได้เมื่อการ
รับทุนสิ้นสุดลง	ใบประกาศทุนดังกล่าวตามเอกสารแนบ
	 ผู้ท่ีสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นสืบค้นระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์	www.fulbrightthai.org	(หน้าแรก
ภายใต้หัวข้อ	Today’s	grants)	ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	22	มิถุนายน	2555

	 ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำาประเทศไทย	แจ้งว่า	Moscow	State	Institute	of	International	Relations
(MGIMO)	จะเปิด	International	Summer	Course	for	Foreign	Students	ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ระหว่างวันที่	11	มิถุนายน	-3	สิงหาคม
2555	โดยหลักสูตรดังกล่าวจะครอบคลุม	3	หัวข้อหลัก	ได้แก่
	 -	Russian	Art	and	Culture
	 -	Russia’s	Internal	and	Foreign	Policies
	 -	Russia’s	International	Policy	on	Energy
	 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเลือกเรียนภาษารัสเซีย	 เยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐของรัสเซีย	 สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 และพบปะกับ
นักการเมืองและสื่อมวลชนรัสเซียในระหว่างการอบรม	และเมื่อจบหลักสูตร	ผู้เข้าร่วมการอบรมยังจะได้รับ	International	Educational	Credit	
ด้วย
	 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.english.mgimo.ru	และส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง	umosmgimo@gmail.com	หรือ	
Fax	หมายเลข	+7	495	434	9066

	 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า	รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนียได้เปิดให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี	ประจำาปีการศึกษา	2555-2556
ณ	University	of	Information	Science	and	Technology	“Saint	Paul	the	Apostle”	(UIST)	เมือง	Ohrid	สาธารณรัฐมาซิโดเนีย	โดยสาขา
ที่ให้ทุนมีดังนี้
	 -	Communication	Networks	and	Security
	 -	Computer	Science	and	Engineering
	 -	Information	Systems,	Visualization,	Multimedia	and	Animation
	 -	Information	Theory	and	Analysis
	 -	Machine	Intelligence	and	Robotics
	 โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน	ค่าธรรมเนียมการขอรับตรวจลงตรมและการขอมีถิ่นพำานัก	ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน	
ค่าที่พักพร้อมอาหาร	ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายรายเดือน	เดือนละประมาณ	5,000	ดีน่าร์	หรือประมาณ	82	ยูโร
	 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน	 22	 ปี	 และสำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พร้อมทั้งมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษา	 ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ระหว่างรอสำาเร็จการศึกษา	 อนุโลมให้ส่งหลักฐานการศึกษาภายในวันที่	 1	 สิงหาคม	 2555	 โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ศึกษาข้อมูลของ	UISTY	ได้ที่	www.uist.edu.mk	และสมารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.stipendii.mon.gov.mk	โดยผู้สมัครจะต้องสงใบ
สมัครและเอกสารที่จำาเป็นต่างๆ	ไปยัง	biljana.zafirovska@mon.gov.mk	ภายในวันที่	1	มิถุนายน	2555
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ชื่อเรื่อง	:	วารีบำาบัดมหัศจรรย์แห่งนำ้า
ผู้แต่ง	:		ขวัญข้าว	รักการธรรม
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	แฮนด์บุ๊ค
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	615.853	ข256ว	หนังสือทั่วไปชั้น	4	
	 นำ้า		เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัว		เป็นทั้งอาหารอันวิเศษ	เป็นทั้งยาวิเศษ		ที่ส่งผลให้สุขภาพ

ดี		ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตเป็นไปได้ง่าย		หัวใจไม่ทำางานหนัก		ระบบขับถ่ายสะดวก		ไม่ร้อนใน		

ผิวกายไม่เหี่ยวย่น		การทำางานของไตดี		ผิวกายไม่เหี่ยวย่น		ใบหน้าชุ่มชื่นเต่งตึง		ช่วยให้ชีวิตดำาเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ		ได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว

ชื่อเรื่อง	:	เลิศลำ้าคำาพ่อ	ก่อสุขและสำาเร็จ
ผู้แต่ง	:	อ้อม	ประนอม

ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สถาพรบุ๊คส์

ปีพิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	895.915	อ251ล	หนังสือทั่วไป	ชั้น	5

	 คนไทยมีบุญวาสนาที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย	ซึ่งมี	“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	ทรง

เป็นมิ่งขวัญที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรถ้วนหน้าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ทั่วโลกยอมรับและ

เทิดพระเกียรติ	ในขณะเดียวกัน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ยังทรงเป็นนักสื่อสารที่เลิศลำ้า	ใช้คำา

ที่คมชัดสอนแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้	 และเป็นหลักการดำาเนินชีวิตที่ดีงาม	 ดังนั้นการดำาเนินตามรอย

พระยุคลบาทโดยการน้อมนำาพระราชดำารัส	ตลอดจนพระบรมราโชวาทในวาระโอกาสต่างๆ	และจาก

ส.ค.ส.	พระราชทานปี	2530	-	2554		ท่ีประมวลไว้ในหนังสือ	“เลิศล้ําคําพ่อ ก่อสุขและสําเร็จ”	เล่มน้ี

จึงนับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิต	อันจะทำาให้ผู้อ่านจะได้เสริมสร้างพลังความคิดที่ดี	อยู่อย่างมีความหวัง

และใช้พลังแห่งตนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันตามหน้าที่ของตน

ชื่อเรื่อง	:	อาหารลูกรัก
ผู้แต่ง	:	วิภาวัน	จุลยา
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
ปีพิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:		641.5622	ว656อ			หนังสือทั่วไป		ชั้น	4
	 อาหารลูกรัก	 เป็นหนังสือที่นำาเสนอสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์และจำาเป็นสำาหรับเด็ก

ปฐมวัย	 เนื้อหาในเล่มได้ให้รายละเอียดของเครื่องปรุง	 และส่วนประกอบไว้โดยละเอียด	 พร้อม

ภาพประกอบชัดเจน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้วย		ข้าวบดกับนำ้าซุป		ข้าวบดไข่แดง		ข้าวต้มกุ้ง		ข้าว

บดกับฟักทอง		ซึ่งเหมาะสำาหรับคุณแม่มือใหม่ที่ต้องดูแลลูกน้อย		จะได้นำาไปปรุงอาหารมื้อหลัก

หลังลูกหย่านม		เพื่อพัฒนาการของลูกน้อยต่อไป		

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

	 ต้อนรับคุณผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	 ..	 เข้าสู่คอลัมน์ที่มีคนแอบอ่านมากที่สุด	 (สำ	รวจเอง)	 เจ๊าะแจ๊ะเองเจ้าค่ะ	ที่มาเขย่าเหย้าแหย่	 ให้คันๆ	
เสียวสันหลังเล่นๆ	กันไปวันๆ	แบบว่า	ชิวๆ	จะชิวขนาดไหน	ถึงขนาดนำ	เพลงเก่ามาให้ผู้อ่านได้ฝึกร้องกัน	เข้ากับบรรยากาศที่กำ	ลังเปลี่ยนแปลง	แดด
ออก	ฝนตก	เพราะเจ๊าะแจ๊ะน่ังเขยีนตอนฝนตก	ลมแรง	กบกระโดดไปกระโดดมา	นึกถึงเพลงน้ีก็เลยหยิบยกมาฝึกร้องกันนิดหน่อย	อยากฝึกร้องเต็มๆ
หาเนื้อร้องกันได้ตามแผงเทป	แต่ถ้าสมัย	50	UP	คงจะอยู่ในใจเสมอ	เพราะเพลงน้ีเก่านานมากแล้ว	ต้อนรับข่าวแรกที่น่าดี ใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ที่ปีน้ียอดนักศึกษาพุ่งแตะเพดานที่	4,000	คน	เห็นจะได้	แสดงว่าบุคลากรก็ย้ิมออก	เพราะจะไม่ต้องถูกเลิกจ้างใช่ป่ะ	(อิอิ	ล้อเล่น)	นักศึกษา
เยอะแบบน้ี	แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพสู่ระดับสากล	ต้องช่วยกันหล่ะเพราะนักศึกษามจีำ	นวนมาก	ก็ต้องมีความวุ่นวายกันบ้างในหลายๆ	เรื่องที่
ต้องประสบพบเจอกัน	ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร	คณาจารย์	พนักงาน	แต่ก็ไม่รู้จะตกหนักที่ทีมงานผู้นำ	องค์กรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือป่าวนะ
เจ๊าะแจ๊ะเป็นห่วงจริงๆ	นะเจ้าคะ	...	
	 มาอีกข่าวต่อเนื่องกันไปที่สาวสวยแห่งฝ่ายยานพาหนะ	งานยุ่งทั้งวันก็เพราะตั้งแต่มีรถตู้คันใหม่	สายโทรศัพท์ไม่ค่อยว่าง	เอ๊ะหรือว่ามีคน
จองไปราชการกันตลอดเวลาเลย	 แบบน้ีหัวจะฟูหรือไม่ล่ะ	 หรือว่าจะหัวฟูยุ่งเรื่องดูแลอุปกรณ์หอพักนะ	 แต่ถึงยังงัยก็ ให้คนขับรถเขาพักกันบ้างนะ	
เพราะว่า	 ...	 อายุเยอะแล้ว	 สมควรที่จะให้พ ักผ่อนเยอะๆ	 แต่เสียงเบาๆ	 จากพี่หนุ่ยบอกว่า	 เต็มที่เลย	 พี่จะได้มีเงินไว้เลี้ยงครอบครัว	 (แหม!!!รัก
ครอบครัวเหลือเกิ้นน)		น่าสรรเสริญยิ่งนัก	แต่ที่แน่ๆ	ข่าวน้ีก็ไม่แพ้กันที่ทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะส่งมาเขย่าวงการกับการปฏิบัติงานของท่านประธานสภา
นักศึกษาคนใหม่	ที่ช่วงน้ีออกงานทุกวันทั้งงานราษฏร์งานหลวง	และที่สำ	คัญได้เป็นตัวแทนผู้นำ			ไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วย		ส่วนประเทศอะไร
เจ๊าะแจ๊ะขออุบไว้ก่อน	เด็กน้อยไฟแรง	มีผู้ใหญ่สนับสนุนแบบน้ี	อนาคตอีกยาวไกล	แต่ไม่รู้เจ้หน่อย	แห่งอุตสาหกรรม	(ไม่ใช่บ้านเลขที่	111	นะ)	ไม่มี
คนวิ่งงานให้	เพราะต้องย้ายสังกัดมาอยู่กองพัฒนานักศึกษา	แต่ท่านประธานสภานักศึกษาบอกว่า	เลือดสีม่วงมันแรง	ถึงอย่างไรก็ทิ้งเจ้ไม่ได้	น่ารัก
ไหมล่ะ...	(เจ้ดันมาดี)	อิอิอิ...

			ถึงฝนจะตก	 ถึงฟ้าจะร้อง
ถ้าได้มาเห็นหน้าน้อง	 แล้วพี่สบ๊าย	สบาย
อยู่ใต้ฟ้า	 จะกลัวอะไรกับฝน
เกิดเป็นคน	 เมื่อถึงที่ก็ตาย
ฝ่าฝนด้นมา	 ฝ่าอันตราย
เปียกโชกทั้งกาย	 เพราะอยากจะเห็นหน้าเธอ	…

	 ข่าวคราวต่อมา	เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
และที่สำ	คัญเป็นการรับทราบนโยบายของสำ	นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	นายกิตติภพ
รกัษาราษฏร์	และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครศุาสตร์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และองค์การบริหารนักศึกษา	จึงเข้าร่วมการประช ุมสัมมนาผู้นำ	กิจกรรมการประช ุมเช ียร์และ
รับน้องใหม่เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก	เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2555	ณ	โรงแรม
ลองบีช	อำ	เภอชะอำ		จังหวัดเพชรบุรี	ปีน้ีการรับน้องใหม่จะสร้างสรรค์อย่างไรก็ต้องติดตามดูกันล่ะ
	 สำ	หรับผู้อำ	นวยการกองพัฒนานักศึกษา	 นางนับวรรณ	 เอมนุกูลกิจ	 ต้องการให้ผู้นำ	
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ	 ขั้นตอน	 การดำ	เนินงานตามกระบวนการ	 PDCA	 ก็เลยจัดการ
อบรมการเขียนโครงการ	ให้แก่ตัวแทนผู้นำ	จากสโมสรนักศึกษาทั้ง	7	คณะ	สภานักศึกษา	องค์การ
บริหารนักศึกษา	และชมรมต่างๆ	ในระหว่างวันที่	10	–	11	พฤษภาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์
ภาษา	อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
	 ข่าวแจ้งมาจากทีมงานหอพัก	 ตั้งแต่วันที่	 12	 –	 15	 พฤษภาคม	 ที่ผ ่านมา	 นักศึกษา
หอพักเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก	 ทำ	ให้กองพัฒนานักศึกษาแทบแตก	 อาคารสั่นสะเทือน		
เพราะนักศึกษาและผู้ปกครองมากันเป็นจำ	นวนมาก	 แต่ที่สำ	คัญไปกว่านั้น	 ท่านอธิการบดี	 และ
ท่านผู้ช่วยสาโรช			มาให้การต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยตนเอง
	 สำ	หรับนักศึกษาใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ		ระหว่างวันที่	28	พฤษภาคม	ถึงวันที่	
1	มิถุนายน	2555	ณ	หอประชุมใหม่		อาคารอเนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี			ฉบับ
น้ีขอตัวก่อน		ไปเคลียร์ข่าวที่ทีมงานส่งมาให้เยอะแยะมากมาย		จนไม่รู้ว่าจะนำ	ข่าวไหนมาเขย่ากัน
ก่อน			ไปก่อนนะจ๊ะ	....
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 วัดมหาสมณาราม	เป็นพระอารามหลวงชั้นโท	ชนิด	“ราชวรวิหาร”	เดิมชื่อ

“วัดเขาสมน”	เป็นวัดด้ังเดิมมีมาแต่โบราณ	บริเวณวัดต้ังอยู่เชิงลาดไหล่เขาสมนด้านทิศตะวัน

ออกทางด้านทิศเหนือติดกับทางข้ึนพระนครคีรี	ณ	เลขท่ี	45	ถนนคีรีรัถยา	ตำาบลคลองกระแชง

อำาเภอเมืองเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี

	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้าง	“พระ

นครคีรี”	ขึ้นบนเขาสมนและได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดเขาสมนให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย	และ

พระราชทานชื่อว่า	“วัดมหาสมณาราม”		ซึ่งต่อมาชาวเพชรบุรีพากันเรียกว่า	“เขาวัง”	และ

เรียกวัดมหาสมณารามว่า	“วัดเขาวัง”	ตามไปด้วย	ท้ังน้ีคงจะมาจากสาเหตุท่ีว่า	มีพระราชวัง

บนยอดเขานั่นเอง

	 บริเวณวัดท้ังหมด		มีเน้ือท่ีประมาณ		16	ไร่	10	ตารางวา		ส่ิงสำาคัญประกอบด้วย

พระอุโบสถ		พระวิหาร		และกุฏิสงฆ์		ตั้งอยู่สูงกว่าระดับนำ้าทะเลประมาณ		10	-	20		เมตร

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		รัชกาลที่	5		ได้ทรงอุปถัมภ์วัดมหาสมณารามราชวรวิหารตลอดมา	เช่น	ปฏิสังขรณ์วัด	ขุด

บ่อนำ้า	พระราชทานทรัพย์เลี้ยงพระสงฆ์		ถวายกฐินหลวง		เทียนหลวงจำาหลักประจำาพรรษา		เป็นต้น

	 วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร	เป็นวัดท่ีมีความสำาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี	ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานและ

โบราณวัตถุ	รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของ	“ขรัวอินโข่ง”	จึงขอเชิญทุกท่านได้เยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ที่สำาคัญๆ	ดังนี้

	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	 	 โปรดเกล้าฯ	 ให้	“ขรัวอินโข่ง”	ช่างเขียน

ชาวเมืองเพชรเขียนภาพฝากผลงานไว้	เช่น	ภาพพระราชวังพระนครคีรี	พระพุทธบาทสระบุรี	พระปฐมเจดีย์และภาพแสดงถึงวิถีชีวิตและประเพณี

ของไทย	เป็นต้น		

 พระวิหาร	มีลักษณะทรงไทย	จัตุรมุข	ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดเขาวัง	พระพุทธบาทจำาลอง	พระแท่น

บรรจถรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	และของเก่าอีกหลายอย่าง	ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

 ครอบนํ้ามนต์ใหญ่	ครอบนำ้ามนต์ใหญ่เนื้อสำาริด	มีเชิงและพานรอง	เป็นครอบนำ้ามนต์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่		4		ซึ่งทางวัดใส่นำ้ามนต์สะสมเรื่อยๆ	เรียกว่า	“นำ้ามนต์	100	ปี”	ปัจจุบันอยู่ในพระอุโบสถ

 ระฆังเหล็กหลวงแขวนอยู่บนหอระฆัง	 หอระฆังก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน	 2	 ชั้น	 ทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมไม่มีลวดลายประดับ	 สร้างมา

พร้อมกับวัด	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	 ได้พระราชทาน	 “ระฆังเหล็ก”	 มาขอนหนึ่งให้นำาไปแขวนไว้ที่หอระฆัง

ประจำาวัด	ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้

 ถํ้าพระพุทธโฆษาจารย์	 เป็นถำ้าที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือกุฏิสงฆ์เป็นคูหาอยู่ลึกลงไปประมาณ	 15	 เมตร	 ทางเดินลงแคบแต่เมื่อถึงบริเวณ

ด้านล่างจะเป็นคูหาใหญ่	เนื้อที่ประมาณ	50	ตารางวา	ในถำ้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน	ยาวประมาณ	3	วา	3	ศอก	1	คืบ	มี

มาก่อนการสร้างพระนครคีรี	พุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปประจำาถำ้าที่ตั้งอยู่ในเขตวัด

 วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร	ถึงแม้จะอยู่บนเชิงเขา	แต่ก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่น	ด้วยพรรณไม้นานาชนิด	มีความสะอาด	สวยงาม	น่า

เลื่อมใส	สมกับเป็นพระอารามหลวงที่ควรค่าแก่การศึกษาและดูชมอย่างยิ่งวัดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
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	 สวัสดีท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่	ทุกท่าน	ฉบับนี้	คนทำางานขอสรุปผลการดำาเนินงานของ	UBI

หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ	คือ	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ก่อตั้งโดยการ

สนับสนุนของ	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เมื่อปี	พ.ศ.2551	นับว่า	UBI	ปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่	4		โดยมี	พันธกิจหลัก	4	ประการสำาคัญ	คือ

1.	ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจโดยใช้ศักยภาพและฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา

2.	ด้านการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา	ศิษย์เก่า	บุคลากร	ผู้สนใจ	ให้มีความสนใจ	เข้าใจ	และมี

ระดับทักษะเพิ่มขึ้นที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต	3.	ด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้	ผลงาน

วิจัย	นวัตกรรม	ผู้เชี่ยวชาญ	สู่การใช้ประโยชน์ของสังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆ	และ	4.	 ด้านการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภายในและภายนอก	 เพื่อผสานความร่วม

มือในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้การสนับสนุน

ของ	UBI	

	 สำาหรับฉบับนี้	UBI	ขอรายงานสรุปผลการดำาเนินงานประจำาเดือน	 เมษายน	2555	ที่ผ่าน

มาว่าเราได้ดำาเนินการกิจกรรม	โครงการ	เพื่อตอบสนองพันธกิจของ	UBI	อย่างไรบ้าง

	 1.	งานพระนครคีรี	เมืองเพชร	ครั้งที่	26	ระหว่างวันที่	28	มีนาคม	–	6	เมษายน	2555

ณ	บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี	และบริเวณโดยรอบพระนครคีรี	สำาหรับกิจกรรมในปีนี้	ศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	4	ส่วน	คือ	1.	คณะทำางานจัดลานตลาด

ย้อนยุค	ด้านบนพระนครคีรี	เพื่อนำาเสนอบรรยากาศของตลาดในสมัยโบราณ	โดยมีผู้ประกอบการ

ของเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	เพชรบุรี	มาออกร้านจำาหน่ายอาหารคาว	หวาน	ของที่ระลึก	ของฝาก

เป็นต้น	2.	การออกร้านจำาหน่ายสินค้าภายในงาน	เพ่ือขยายฐานตลาด	และกระตุ้นรายได้ของกิจการ

ให้เพิ่มมากขึ้น	โดย	ผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ	คุณวาสนา	กุญชรรัตน์	ผลิตภัณฑ์บำารุง

ผิวนมแพะ	 (อาบทอง)	 3.	 การประกวดรำาวงย้อนยุค	 ชิงแชมป์พระนครคีรี	 ครั้งที่	 1	 จัดโดย	 สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	 ในนามศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	 โดยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก	4.	การประกวดหนุ่มลุ่มนำ้าเพชร	ครั้งที่	1	จัดโดย	สำานักงานเหล่า

กาชาดจังหวัดเพชรบุรี	ในนามเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	เพชรบุรี	โดยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

	 2.	การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง	ครั้งที่	3

/2555	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	19	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	19	มหาวิทยาลัย

สยาม	 กรุงเทพมหานคร	 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	 เป็นผู้แทน	 ผศ.ดร.เสนาะ	 กลิ่นงาม	 รอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

	 3.	การประชุมสรุปความร่วมมือในการเตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“SMEs

Roadmap	 :	 เปิดแนวรุกบุก	 AEC”	 ครั้งที่	 2/2555	 เมื่อวันที่	 2	 เมษายน	 2555	ณ	ห้องประชุม	

สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	 โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 ศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	 หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี	

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี	 สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	 เครือข่ายธุรกิจ	 Biz	

Club	 จังหวัดเพชรบุรี	 และเครือข่าย	 OTOP	 จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อสรุปความก้าวหน้าและติดตาม

การเตรียมจัดโครงการฯ
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	 4.	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	 และ

บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”	จัดโดย	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เมื่อวันที่	3	เมษายน	

2555	 ณ	 หอประชุมภูมิแผ่นดิน	 กิจกรรมดังกล่าว	 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	 เข้าร่วมอบรม	

และประสานเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอน

ล่าง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 ศูนย์หัวหิน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 มหาวิทยาลัย

นานาชาติแสตมฟอร์ด	เข้าร่วมกิจกรรม

	 5.	 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 พร้อมด้วย	 ดร.กรัณย์	

สุทธารมณ์	ประธานเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	นายพรชัย	คุ้มมี	นางจินดา	แจ่มจันทร์	

และนายอภิเชษฐ์	เทพคีรี	กรรมการเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	ร่วมพิธีถวายดอกไม้

จันทน์	ในส่วนภูมิภาค	งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสุดา	 สิริโสภาพัณณวดี	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2555	 ณ	 วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร	

อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมี	นายวินัย	บัวประดิษฐ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	และนางราตรี	

บัวประดิษฐ์	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	นำาพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี	

	 6.	การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	เดือน

เมษายน	2555	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2555	ณ	สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	 ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายฯ	 เข้าร่วมประชุม	 ทั้งนี้	

คณะกรรมการเครือข่ายฯ	 ได้จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำาขอพรหัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เพชรบุรี	และผู้อาวุโสของเครือข่ายฯ	ภายหลังจากการประชุม

	 7.	งานขอบลาน	อารต์มาเช่	ครั้งที่	3	ระหว่างวันที่	14	–	18	เมษายน	2555	ณ	โรงแรม

รอยัล	ไดมอน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการ

พัฒนาผู้ประกอบการ	ได้ประสานงานและนำาผู้ประกอบการในโครงการเข้าร่วมออกร้านจำาหน่ายสินค้า

เพื่อขยายช่องทางการตลาด	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	 (จันกะพ้อ)	 ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ	

(อาบทอง)	ผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายความเครียด	(วรดา)	ของทีระลึกและของชำาร่วย	(ศจีปั้นจิ๋ว)	 เข้าร่วม

ออกร้านในงานดังกล่าว

	 8.	โครงการสัมมนา	เสริมสร้างความรู้	และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบ

สหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง	 เมื่อวันที่	20	 เมษายน	2555	ณ	ห้องประชุม

วิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 โดยการมอบ

หมายจาก	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เป็นผู้ประสาน

การดำาเนินงานจัดขึ้น	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา	300	คน	จากผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษา	

ของสถาบันเครือข่ายฯ	และสถานประกอบการภาครัฐ	เอกชน	การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังที่จะขยาย

เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น	และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ

ได้จัดกิจกรรมแสดง	และจำาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการ	เพื่อเป็นการขยายช่องทางการ

ตลาดเพิ่มขึ้น	เช่น	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่อนคลายความเครียด	(วรดา)	เป็นต้น

	 9.	 การประชุม	 คณะทำางานเชิงประเด็น	 UBI	 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง	

ครั้งที่	 1/2555	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2555	 ณ	 ห้องประชุมธรรมรักษา	 อาคารสัมมนา	 ชั้น	 3	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 กรุงเทพมหานคร	 ในการประชุมดังกล่าว	 ผู้จัดการศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	 ในฐานะคณะทำางานเข้าร่วมประชุม	 เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการทำางาน	

พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบและการเตรียมจัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน	

นักศึกษา	 ประชาชน	 และรับทราบความคืบหน้ากองทุนตั้งตัวได้	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 โดยจะให้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	นำาไปดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมในอนาคต



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

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

	 10.	การสัมมนา	หัวข้อ	นวัตกรรมทางธุรกิจ	ปรับเปล่ียนวิธีคิด	เพ่ิมตลาด	เพ่ิมรายได้

เมื่อวันที่	 19	 เมษายน	 2555	 ณ	 โรงแรมรอยัล	 ไดมอน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบุรี	 จัดโดย	

สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ	65	 คน	 การสัมมนา

ครั้งนี้	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ได้นำาผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ	เข้าร่วมจำานวน	

5	 ราย	 ได้แก่	 1.	 หจก.มาหญ้า	 ไซเลจ	 2.	 ผลิตภัณฑ์สมุนไทยไร่ส้ม	 (จันกะพ้อ)	 3.	 ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรหอม	 (วรดา)	 4.	 ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ	 (อาบทอง)	 5.	 เพชรบุรีเธียเตอร์	 (ละคร

ชาตรี)	

	 11.	กิจกรรมสงกรานต์ราชภัฏ	รดน้ำา	ขอพร	ปี	2555	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2555	

ณ	อาคารวิทยาภิรมย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโดย	สำานักงานอธิการบดี	กิจกรรมดังกล่าว

ผู้จัดการ	และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีไทยให้

ดำารงอยู่สืบไป

 คอลัมน์	คนทำางาน	UBI	ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่	ทุกท่านที่ติดตาม

การทำางานของ	UBI	มาโดยตลอด	และเราจะปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจต่อไปอย่างเต็มท่ี	แล้ว

พบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ

คนทำ�ง�น UBI


