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ปรัชญา
“คุณธรรมนำาความรู้	คำ้าชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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4.	 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
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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 แดงฉำ่า
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

ดอนขังใหญ่ย้อนหลัง
http://www.pbru.ac.th

http://www.news.pbru.ac.th
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

aunthika_pr@hotmail.com
99.05radio@gmail.com



3

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา	เมื่อวันอังคารที่	4	ธันวาคม		

พ.ศ.	2555		เวลา	09.30	น.	ณ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี		ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม		อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	กล่าวรายงาน	“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา”	เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		โดยอาคารหลังนี้

สร้างขึ้น		เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า		ซึ่งมีอายุใช้งานมานานกว่า	33	ปี	สร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม	2554		

	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 ทางมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการกราบบังคมทูล	 เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ	

๘๔	 พรรษา	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ครบ	 ๘๔	พรรษา	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 และ

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการเกษตร	 	 นับเป็นมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ	 ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต	 ให้

ใช้ชื่อ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	พร้อมอนุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗		รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔		มาประดิษฐานภายนอกอาคารด้วย

	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา	มีจุดมุ่งหมายสำาคัญ	ดังนี้

	 1.	ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	การวิจัยด้านเกษตรและอาหาร	โดยเน้นสาขาวิชา	คือเกษตรศาสตร์	การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร	และสัตวศาสตร์

	 2.	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 3.	เพื่อใช้เป็นห้องเรียนภาคบรรยาย	บริการให้แก่นักศึกษาคณะอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัย

	 4.	เพื่อใช้ในการจัดประชุม	สัมมนาทางวิชาการ	และให้บริการแก่หน่วยงานอื่น	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	 5.	เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา
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	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 ภาคเรียนละ	 100,000	 บาท	 โดยเป็นทุนในการทำางานเพื่อหารายได้		

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	และเพื่อสร้างประสบการณ์การทำางาน

ให้แก่นักศึกษา	 โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานในการดำาเนินการ

อย่างเป็นระบบ	 	 คณะและหน่วยงานใดประสงค์จะให้โอกาสนักศึกษาไปทำางานในหน่วย

งานของท่าน		สามารถแจ้งความจำานงได้ที่		กองพัฒนานักศึกษา		โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียน

ที่	2/2555	เป็นต้นไป

มอบทุนการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ตระหนักดีว่า		เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น	โดยเฉพาะด้านการเกษตร	

จึงเป็นหัวใจของจังหวัดเพชรบุรี	 และประเทศชาติ	 โดยจะใช้ประโยชน์จากอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิต	 และบริการวิชาการ	 ให้มี

คุณภาพ	เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ	และการเกษตรสืบไป.

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา		ประธานในพิธีเปิด		กล่าวว่า	“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่เปิด

สอน	มาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2469	จนถึงปัจจุบัน	รวม	86	ปี	 โดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม		โรงเรียนฝึกหัดครู	วิทยาลัยครู	สถาบันราชภัฏ	

จนก้าวมาสู่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 เป็นหนึ่งใน	 7	 คณะ	 ของมหาวิทยาลัย	 ที่มีความสำาคัญยิ่ง	 เพราะการเกษตร

เป็นหัวใจของคนไทย	 เป็นวิถีชีวิตและอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิต	 อันมีความสำาคัญต่อประเทศ	 	 ที่มีผลต่อสุขภาพ	 และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงให้ความสำาคัญกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ด้วยโครงการพระราชดำาริ	4	พันกว่าโครงการ	เพื่อพัฒนาการเกษตร	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย

	 สำาหรับในจังหวัดเพชรบุรี		มีโครงการพระราชดำาริ		22	โครงการ		ซึ่งควรนำาโครงการพระราชดำาริเหล่านี้มาเป็นห้องเรียน		เป็นห้องปฏิบัติการ	

เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์	เป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง	ที่จะก่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ	และความชำานาญมากขึ้น

	 การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 ๗	 รอบ	 พระชนมพรรษา	 ได้รับพระราชทานนาม	 และตราสัญลักษณ์ประจำา

พระองค์	นับเป็นสิริมงคลยิ่ง	เพื่อเป็นการสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี		จึงควรใช้อาคารให้คุ้มค่า		ให้เป็นศูนย์รวมของวิทยาการ	

เพื่อพัฒนางานเกษตรให้ก้าวหน้า	 ตลอดจนควรน้อมนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และทฤษฎีใหม่มาเป็นหลักในการดำาเนินงาน	 และถ่ายทอดสู่

นักศึกษา	และประชาชน	เพื่อพัฒนางานเกษตรและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง		และยั่งยืนสืบไป”
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	 สวัสดีท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่	ทุกท่าน	ฉบับนี้	คนทำางาน	UBI	ขอรายงาน
สรุปผลการดำาเนินงานประจำาเดือน	ตุลาคม	–	พฤศจิกายน	2555	ที่ผ่านมาว่าเราได้
ดำาเนินภารกิจเพื่อตอบสนองพันธกิจของ	UBI	อย่างไรบ้าง
 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี	ประจำาเดือนตุลาคม	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2555	ณ	ห้องประชุม	DBD	Biz-
Club	สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	กิจกรรมดังกล่าว	ผู้จัดการศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ	 ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการ	 เครือข่ายธุรกิจ	 Biz	 Club	 จังหวัด
เพชรบุรี	เข้าประชุม	โดยมี	ดร.กรัณย์	สุทธารมณ์	เป็นประธานการประชุม
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุนธุรกิจใหม่”	ระหว่างวันที่	24	-	25	ตุลาคม	2555	ณ	ห้องอิมพีเรียล	3	โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	ร่วมกับ	หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กิจกรรมดังกล่าว	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	เข้าร่วมการอบรม
 3. การประชุมเตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า	 ภายในงาน	
Thailand	SME	Expo	2012	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2555	ณ	ห้องจูปิเตอร์	4	-	6	อาคาร
ชาเลนเจอร์	 เมืองทองธานี	 จัดโดย	 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม	(สสว.)	กิจกรรมดังกล่าว	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	ได้นำาผู้ประกอบการในสังกัดที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม	จำานวน	2	กิจการ	คือ	ทีที	การ์เด้น	แอนด์	โกทฟาร์ม	
(ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ	อาบทอง)	และ	ศจี...ปั้นจิ๋ว	(ของที่ระลึกและของชำาร่วย)
 4. การประชุมคณะทำางานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคกลางตอน
ล่าง	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 ห้องธรรมรักษา	 อาคารสัมมนา	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	การประชุมดังกล่าว	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ใน
ฐานะคณะทำางานเข้าร่วมประชุม	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาเสนอผลการดำาเนิน
งานรอบ	18	เดือน	ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน		
 5. การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมลานตลาดย้อนยุคและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่	 31	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
กิจกรรมดังกล่าว	 ดร.กรัณย์	 สุทธารมณ์	 ประธานเครือข่ายธุรกิจ	 Biz	 Club	 จังหวัด
เพชรบุรี	พร้อมด้วย	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการ	
และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายฯ	เข้าร่วมประชุม
 6. การจัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า ภายในงาน Thailand SME Expo 
2012	ระหว่างวันที่	8	-	11	พฤศจิกายน	2555		ณ		Hall	5	-	6	อาคารอิมแพ็คเมืองทอง
ธานี	 	จัดโดย	สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	กระทรวง
อุตสาหกรรม	กิจกรรมดังกล่าว	ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ	ระดับ	Start	up	เข้าร่วม
ออกบูธ	จำานวน	2	ราย		ได้แก่	ทีที	การ์เด้น	แอนด์	โกท	ฟาร์ม	(ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนม
แพะ	อาบทอง)	และศจี...ปั้นจิ๋ว	(ของที่ระลึกและของชำาร่วย)	
 7. กิจกรรม “ ใจประสานใจ LFC No.3”	 จัดโดย	 ชมรมผู้นำา-นำาการ
เปลี่ยนแปลง	มูลนิธิสัมมาชีพ	ระหว่างวันที่	17	–	18	พฤศจิกายน	2555	ณ	บ้านพัก
ตากอากาศ	 ประธานรุ่นที่	 3	 คุณวิรัช	 ต่อเทียนชัย	 กิจกรรมดังกล่าว	 ผู้จัดการศูนย์

คนทำางาน	UBI
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	 เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2555		อาจารย์	ดร.พูนศิริ	ทิพย์เนตร	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 มอบหมายให้สำานักงานคณะวิทยาศาสตร์จัด	 KM	 (Knowledge	 manage-

ment)	เก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปมีคุณนิภา	ไพโรจน์จิรกาล	หัวหน้าสำานักงาน	เป็นผู้ดำาเนินงาน

โดยเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ	รับบุคลากรใหม่เข้ามาจำานวนมาก	และบุคลากรดังกล่าวยังไม่

ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทำางานต่างๆ	จึงได้จัดให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ซึ่งได้รับความสนใจจาก	อาจารย์และบุคลากรในคณะ	จำานวน	40	คน	เข้าร่วมกิจกรรม		โดยได้

รับความร่วมมือจากพนักงานสายสนับสนุนที่มีทักษะ	 ความชำานาญ	 มาเป็นผู้ให้ความรู้	 ได้แก่	

คณะวิทยาศาสตร์ฯ	จัด	KM	งานบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในคณะ

นางสาวอรุณี	 แก้วบริสุทธิ์	 	 นางชุติมา	 แฉ่งฉายา	 และผู้ที่ผ่านการอบรม	 โครงการ	 “หัวหน้างานมืออาชีพ”	 ได้แก่	 นางสาวอาพร	 สุนทรวัฒน์	

นางสาววรรณวิไล	ยกย่อง		นางสาวสุจิตรา	ถึงโภค	นางสาวสุจิตรา		พูลชะนะ	และนายประชุม		พันออด		โดยทั้งหมดได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

การจัดซื้อ	จัดจ้าง		การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร		การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ	เกี่ยวกับการเรียนการสอน		การเบิกค่าอาหาร	และอาหารว่าง		วิธี

การจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์		

	 การแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำาความรู้ไปใช้งานได้ถูกวิธี		ถูกขั้นตอน		และเป็นการลดปัญหาการ

ทำางานผิดพลาดของบุคลากรให้น้อยลง	อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากรในคณะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บ่มเพาะวิสาหกิจ	 ในฐานะผู้ผ่านการอบรมในรุ่นที่	 3	 เข้าร่วมกิจกรรม	 พร้อมด้วย	
ดร.กรัณย์	สุทธารมณ์	รองผู้จัดการทั่วไป	โรงแรมรอยัล	 ไดมอน	และคุณจุฑารัตน์	ตั้ง
พาณิชย์	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	 บริษัท	 สุคันธา	 ไทยสแน็ค	 จำากัด	 ทั้งนี้กิจกรรมดัง
กล่าวเป็นการผนึกกำาลังและความสามัคคีภายในรุ่น	 เพื่อสานต่อกิจกรรมสัมมาชีพให้
เต็มพื้นที่ประเทศไทย	 ด้วยการขับเคลื่อนจากภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 สถาบัน
การศึกษา	และภาครัฐ	ที่รวมตัวกันดำาเนินกิจกรรม
 8. การนำาเสนอผลการดำาเนินงานบ่มเพาะธุรกิจ รอบ 18 เดือน ตามข้อเสนอ
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2554	 เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	
2555	ณ	ห้องธรรมรักษา	ชั้น	3	อาคารสัมมนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	 กิจกรรมดังกล่าว	 ผู้จัดการ	 และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 ได้นำาผู้
ประกอบการ	ระดับ	Start	up	จำานวน	3	ราย	คือ	คุณวาสนา	กุญชรรัตน์	คุณศิรดา
โกศัยภัทร์	คุณศจีมาศ	นันตสุคนธ์	และ	Spin	off		จำานวน	1	ราย	คือ	คุณบรรเทิง	นวมภักดี
เข้ารายงานผลการดำาเนินงานดังกล่าว	โดยมี	คุณขวัญธิดา	วัฒนวรกิจกุล	อนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะฯ	ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ดร.นิรชราภา
ทองธรรมชาติ	ท่ีปรึกษาสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คุณมงคล	เกษมสันต์	ณ	อยุธยา
ผู้อำานวยการสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ	(สกส.)	รศ.ดร.ศุภชัย
ปทุมนากุล		ผู้อำานวยการสำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นพดล	 เจียมสวัสดิ์	 ผู้อำานวยการสำานักงานเทคโนโลยี	 SMEs	 มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี	 และคุณนิตยา	 นิราศรพ	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการ	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินการดำาเนินงาน  
	 คอลัมน์	คนทำางาน	UBI	ขอขอบคุณท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่านที่ติดตาม
การทำางานของ	UBI	มาโดยตลอด	และเราจะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจต่อไปอย่างเต็ม
ที่	แล้วกลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ		สวัสดี
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	 เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2555		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีการจัดสอบวัดระดับ	

(AUA	Placement	test)	ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มี	2	ช่วง	(เช้า	–	บ่าย)		

ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 ช่วงเช้าเริ่มสอบเวลา		11.00	–	12.00	น.		

	 ช่วงบ่ายสอบเวลา	13.00	–	14.00	น.

	 โดยมีคณะผู้จัดสอบจาก	AUAจำานวน		3	ท่าน		ดังนี้

	 	 1.คุณอนันตยา		ชนกัญจกุล

	 	 2.คุณศิวาพร		สายบัว

	 	 3.	Mr.STUART	MCMULLEN

สอบวัดระดับ	(AUA	Placement	test)

ข่าวจาก	สกสค.

	 ผศ.รพีพรรณ		เทียมเดช		รายงานว่า		จากการประชุมคณะกรรมการสำานักงาน	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		ครั้งที่	6/2555		เมื่อวันที่	23	

พฤศจิกายน	2555	ณ	สำานักงาน	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		มีสาระสำาคัญที่สมาชิกทุกท่านควรทราบ		ดังนี้

	 1.	จำานวนสมาชิก		ณ	วันที่	31	ตุลาคม		2555

	 	 ช.พ.ค.	ของจังหวัดเพชรบุรี	7,700	คน	ทั่วประเทศ	970,219	คน

	 	 ช.พ.ส.	ของจังหวัดเพชรบุรี	2,686	คน	ทั่วประเทศ	393,224	คน

	 2.	ผลการเลือกตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ	สกสค.	ได้แก่	นายสมศักดิ์		ตาไชย		และ	ผศ.ชวลิต	สันถวะโกมล		เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

กฎหมายจังหวัดเพชรบุรี

	 3.	การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู		ทาง	สกสค.	ได้จัดทำา	(ร่าง)	ระเบียบสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา		ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชีวิตครู	พ.ศ.	2525		โดยมีหลักการ	คือ	“จัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครูเพื่อให้บริการทางการ

เงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา”	 	 รายละเอียดความก้าวหน้าจะรายงานให้สมาชิกทราบต่อไป	 	 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		0-3242-5902

	 4.	 การระบุสิทธิทายาทของเงินสงเคราะห์ครอบครัว	 ช.พ.ค.	 ขอให้สมาชิกตรวจสอบการระบุสิทธิทายาทของตนเอง	 	 ซึ่งทายาทต้อง

เป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 	 กำาหนดไปตามลำาดับชั้น	 	 และเป็นไปเกณฑ์ที่กำาหนด	 	 ยกเว้นกรณีเป็นโสดอาจจะยกให้บุคคลหรือหน่วย

งานใดก็ได้	

	 5.	การก่อสร้างอาคารสำานักงาน	สกสค.	จังหวัดเพชรบุรี		กำาลังดำาเนินการหาที่ดินเพื่อก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี	2556

	 ด้วย		งานบริหารพัสดุฯ	กองกลาง			สำานักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ได้จัดทำาระบบการจองรถยนต์ออนไลน์		ซึ่ง

สามารถเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่	17	ธันวาคม	2555	เป็นต้นไป		โดยผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้รถยนต์		และทำาการจองรถยนต์

ออนไลน์ได้ที่	http://mis.pbru.ac.th/service

ข่าวจากงานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
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	 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“วิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”	โดย			ดร.อาจอง

ชุมสาย	ณ	อยุธยา	“นักคิด-นักวิทยาศาสตร์	ผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคาร

ร่วมกับองค์การนาซา		และผู้อำานวยการโรงเรียนสัตยาไส	โรงเรียนสร้างคนดี”

	 ในวันพฤหัสบดีที่		31	มกราคม		2556	เวลา	09.00	-	12.00	น.

	 ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์		1		อาคารวิทยาภิรมย์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 อาจารย์และผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยฯ	รับจำานวนจำากัด	50	ท่าน	....เท่านั้น....!

	 ผู้สนใจสำารองที่นั่งได้ที่		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		โทร.	0	3249	3266

	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		จำานวน	3	คน		ได้แก่		น.ส.พรทิพย์	คงพูล		น.ส.ชาลินี	ทิพย์บูรณ์		และนาย

ภานุวัฒน์	เขียววิชัย	เข้าร่วมโครงการ	Transnational	ASEAN	Camp	For	Language	and

Cultural	Exchange	ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่	8-10	สิงหาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ราชนครินทร	์(ศูนย์บางคล้า)		จังหวัดฉะเชิงเทรา	2555	โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	นักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

และนักศึกษาจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน	ได้แก่	ประเทศลาว	และประเทศกัมพูชา	ได้ทำา

กิจกรรมร่วมกัน	เพื่อพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	เช่น	การเต้น

บัดสลบของประเทศลาว	และ	coconut	dance	ของกัมพูชา	การสานจักจั่นและปูและการทำาขนมบัวลอยของไทย	นอกจากนี้เยาวชนยังได้

มีโอกาสไปทัศนศึกษาร่วมกัน	ได้เข้าชมสถานที่สำาคัญในประเทศไทย	ได้แก่	พระบรมมหาราชวัง	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	พระนคร	และ

วัดพระแก้ว	ตลอดทั้งสามวันนี้ทุกคนได้ทั้งความรู้	ความสนุกสนาน	และมิตรภาพที่ดีงาม

	 เมื่อวันอังคารที่	 6	 พฤศจิกายน	 2555	 อาจารย์	 ดร.พูนศิริ	 ทิพย์เนตร	 คณบดีและ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ให้ต้อนรับสมาชิกคณะทำางาน	ฝ่ายเลขานุการ

สำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	จำานวน	15	คน	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น	เร่ือง	“แนวทางการจัดต้ังศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประจำา

จังหวัดและแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบ

ขนส่ง”	 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณะทำางานที่

เข้ามาศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ประจำา

จังหวัด	โดยให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึก	ถึงปัญหา	อุปสรรคต่างๆ		ที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ	

ได้พบมาเพื่อนำาไปประกอบในการตัดสินใจของคณะทำางานต่อไป

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ		

ร่วมโครงการ	Transnational	ASEAN	Camp	For	Language	and	Cultural	Exchange

สำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ



  

  

รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ
ประจำาปี	2556	

รับสมัครงาน

	 บริษัท	นอร์สเค้สคู้ค	(ประเทศไทย)	จำากัด/โรงงานกระดาษ
สิงห์บุรี		ต้องการรับสมัครพนักงานจำานวน	1	อัตรา		ดังนี้
	 1.	พนักงานบัญชี	(Account	Officer)	
	 	 คุณสมบัติ:
	 	 •	อายุไม่เกิน	25	ปี
	 	 •	วุฒิปริญญาตรี	สาขาบัญชี
	 	 •	มีประสบการณ์ด้านบัญชี	–	การเงิน	1-3	ปี
	 2.	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	(Laboratory	officer)
	 	 คุณสมบัติ:
	 	 •	อายุ	22	ปีขึ้นไป
	 	 •	วุฒิ	ปริญญาตรี	ด้านเคมี	/	ชีววิทยา	/	ชีวเคมี
	 	 			/สิ่งแวดล้อม
	 	 •	มีประสบการณ์ด้าน	Lab	อย่างน้อย	1	ปี
	 	 •	มีความรู้ด้าน	ISO/IEC17025	จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 หลักฐานในการสมัครงาน :
	 •	รูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว	2	รูป
	 •	สำาเนาทะเบียนบ้าน	1	ใบ

	 •	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	1	ใบ
	 •	สำาเนาวุฒิการศึกษา	1	ใบ
	 •	สำาเนาหลักฐานทางทหาร	1	ใบ
	 •	หลักฐานการฝึกอบรม
	 •	เอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)
 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :
	 •	ค่าเดินทาง,	ค่าอาหาร,	ค่ากะ,	เบี้ยขยัน
	 •	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ,	ประกันสังคม,	กองทุนเงินทดแทน
	 •	ประกันชีวิต,	ประกันอุบัติเหตุ
	 •	ประกันสุขภาพสำาหรับพนักงานและครอบครัว
	 •	เครื่องแบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
	 •	ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

 สมัครด้วยตนเองที่
	 โรงงานเลขที่	 64/3	 หมู่	 3	 ถนนสายเอเชีย	 ตำาบลโพกรวม	
อำาเภอเมืองสิงห์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	16000	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	09.00-
16.00	น.	หรือสอบถามฝ่ายบุคคลโทร.	036-531-111	ต่อ	105,	108	
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	 กองทัพอากาศ		มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ	ประจำาปี	2556		สมัคร
ด้วยตนเอง	ทางไปรษณีย์	และทางอินเตอร์เน็ต	ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	
31	มกราคม	2556	โดยกำาหนดรายละเอียดดังนี้.-
 คุณสมบัติผู้สมัคร
	 •	สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3)	หรือ
เทียบเท่า	 อายุ	 15	 –	 18	 ปีเข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ	 (ชอ.)	
เหล่าทหารสื่อสาร	 (ส.)	 และเหล่าทหารสรรพาวุธ	 (สพ.)	 ระยะเวลา
ศึกษา	3	ปี
	 •	สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)
หรือเทียบเท่า	 อายุ	 17	 –	 20	 ปีเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน	
(อย.)	และเหล่าทหารสารวัตร	(สห.)	ระยะเวลาศึกษา	2	ปี
	 •	สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	
หรือเทียบเท่า	แผนการเรียนวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	อายุ	17	–	20	
ปี	 เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์	 (พ.)เหล่าทหารต้นหน	 (ตห.)	 เหล่า
ทหารอากาศโยธิน	 (อย.)	 และ	 เหล่าทหารสารวัตร	 (สห.)ระยะเวลา
ศึกษา	2	ปี	โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร	ไม่ตำ่ากว่า	2.00
 กำาหนดรับสมัคร
	 •	สมัครทางไปรษณีย์ส่งใบสมัครถึงโรงเรียนจ่าอากาศ	ต้ังแต่
บัดนี้		จนถึงวันที่	25	มกราคม	2556

	 •	 สมัครทาง	 Internet	 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	 31	 มกราคม	
2556		ทางเว็บไซต์		http://www.atts.ac.thหรือhttp://atts.thai
jobjob.com/
	 •	สมัครด้วยตนเอง	ระหว่าง	2	–	8	กุมภาพันธ์	2556	เวลา	
08.30	–	15.00	น.	 ไม่เว้นวันหยุดราชการ	ที่ห้องประชุม	 โรงเรียนจ่า
อากาศ	ดอนเมืองกรุงเทพฯ
	 จำาหน่ายใบสมัครท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ,	โรงเรียนนายเรืออากาศ
และกองบินทั่วประเทศ	 ราคาชุดละ	 100.-	 บาท	 สั่งซื้อทางไปรษณีย์	
ราคาชุดละ	160.-	บาท	ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำาการไปรษณีย์
	 ปณฝ.กองทัพอากาศ	10213
	 ในนาม	นาวาอากาศโทหญิงจันทิมา	ไชยปะ
	 จ่าหน้าซองถึง		สำานักงานรับสมัคร
	 นักเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ
	 ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210
 สอบถามรายละเอียด
	 โทร.	0	2534	2841,	0	2534	3763
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ASEAN KNOWLEDGE

	 สวัสดีชาวอาเซียนทุกคนค่ะ	 พบกันอีกแล้วนะคะ	 หลังจากที่เราได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้นำาเอเชีย-ยุโรป	 (อาเซม)	 ครั้งที่	 9		

ในระหว่างวันที่	5	-	6	พฤศจิกายน	ที่กรุงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างละเอียดในฉบับที่ผ่านมา			ฉบับนี้เราจะมาเจาะ

ลึกถึงการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	ครั้งที่	21	ระหว่างวันที่	15-20	พฤศจิกายน	2555	ที่กรุงพนมเปญ		

ประเทศกัมพูชา		โดยมีผู้นำาจาก	10	ชาติสมาชิก	ได้แก่		กัมพูชา		บรูไน		พม่า		ฟิลิปปินส์		มาเลเซีย		ลาว		เวียดนาม		สิงคโปร์		อินโดนีเซีย		และ

ไทย	เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

	 บรรยากาศการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 21	 ณ	 กรุง

พนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 เป็นไปอย่างคึกคัก	 ถนนทุกสายในตัวเมือง

มีการประดับธงชาติกัมพูชา	 และธงชาติของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม

การประชุม	 	 ทั้ง	 2	 ฝั่งถนน	 	 ขณะที่	 มาตรการรักษาความปลอดภัย

เป็นไปอย่างเข้มงวด	 มีการวางกำาลังทหาร	 ตำารวจ	 และตำารวจตระเวน

ชายแดน	ตามแยกถนนต่างๆ		รวมถึง	บริเวณชุมชนและสถานที่ราชการ

ทุกแห่ง	 หลังจากที่ทราบบรรยากาศการประชุมแล้ว	 เรามาดูกันว่าการ

ประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้าง

 1.	ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
	 เร่ืองสำาคัญของการประชุมในคร้ังน้ีคือ	การลงนามในปฏิญญา

สิทธิมนุษยชนของอาเซียน	 (ASEAN	 Human	 Rights	 Declaration	 :	

AHRD)	ซึ่งหากมองหยาบ	ๆ	อาจจะดูว่า	เป็นความคืบหน้าของอาเซียน

ในด้านสิทธิมนุษยชน	อย่างไรก็ตาม	หากดูอย่างละเอียด	จะเห็นปัญหา	

เพราะปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียนกลับไม่ได้มาตรฐานตามที่

ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนของ	 UN	 ได้กำาหนดไว้ตั้งแต่ปี	 1948	 โดย

มีหลายมาตราใน	 AHRD	 ที่ดูอ่อนกว่าปฏิญญาสากลของ	 UN	 โดย

เฉพาะมีการใช้คำาว่า	 cultural	 relativism	 ซึ่งเท่ากับเป็นการบอกว่า	

สิทธิที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกที่	 กฎหมาย

ภายในของประเทศจะสำาคัญกว่าสิทธิมนุษยชนสากล	 นอกจากนี้การ

กำาหนดสิทธิต่าง	ๆ	ใน	AHRD	ก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ซึ่งมองว่าเป็นการ

ล้มเหลวของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 โดยการ

ทำาปฏิญญาสากลอาเซียนก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะเรามีปฏิญญาสากล

ของ	UN	อยู่แล้ว	การทำาปฏิญญาแบบนี้ออกมาเท่ากับเป็นการถอยหลัง

โดย	ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงคลอง		อาเซียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอยู่มาก	

นี่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ	 เพราะประเทศสมาชิกหลายประเทศก็ยัง

เป็นเผด็จการ	จึงทำาให้ความร่วมมืออาเซียนในด้านนี้ไม่พัฒนาเท่าที่ควร

 2.	ปัญหาทะเลจีนใต้
	 การประชุมสุดยอดคร้ังน้ี	ประเด็นสำาคัญท่ีอยู่ในใจของอาเซียน

คือ	การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสำาคัญหลังจากความล้มเหลวของ

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเม่ือเดือนกรกฎาคม	ท่ีไม่สามารถ

จัดทำาแถลงการณ์ร่วมได้	 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์	 45	 ปีของ

อาเซียน	ที่ไม่สามารถจัดทำาเอกสารดังกล่าวได้	และต้นเหตุที่ทำาให้

อาเซียนแตกแยกและขัดแย้งกันอย่างรุนแรงคือ	 ความเห็นที่ขัดแย้งกัน

ในปัญหาทะเลจีนใต้	 การประชุมสุดยอดครั้งนี้	 จึงมีความสำาคัญในการ

ประสานรอยร้าว	และสร้างเอกภาพของอาเซียนให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

	 ซึ่งผลการประชุมก็ถือได้ว่า	ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง

ในการประสานรอยร้าว	 ถึงแม้จะมีข่าวออกมาถึงความขัดแย้งระหว่าง

กัมพูชากับฟิลิปปินส์ก็ตาม	แต่โดยภาพรวมถือว่าประสบความสำาเร็จ

โดยอาเซียนสามารถตกลงท่ีจะมีท่าทีร่วมกันในประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้

ได้	 โดยได้มีการจัดทำาแถลงการณ์ร่วมผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-

จีน	 เกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้	 ประเด็นสำาคัญคือ	 ทั้งสองฝ่ายตอกยำ้า

ความสำาคัญของปฏิญญาทะเลจีนใต้ปี	 2002	 	 ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	

Declaration	on	 the	Conduct	of	Parties	 in	 the	South	China	

Sea	 หรือเรียกย่อว่า	 DOC	 โดยจีนได้ยอมรับจุดยืนของอาเซียน	 6	

ประการด้วยกันคือ	
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	 1.	เดินหน้าในการแปลง	DOC		ไปสู่การปฏิบัติ													

	 2.	เดินหน้าในโครงการความร่วมมือร่วมกัน

	 3.	ร่วมมือในการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล	ซึ่งรวมถึงเสรี

ภาพในการเดินเรือ	

	 4.	กระตุ้นให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีด้วย

การเจรจา	

	 5.	ทุกฝ่ายจะต้องยุติการกระทำาใดๆ	ที่จะทำาให้ความขัดแย้ง

เพิ่มมากขึ้น	

	 6.	เดินหน้าในการปรึกษาหารือเพ่ือนำาไปสู่การจัดทำา	code	of

conduct	 และมองว่า	 การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนในครั้งนี้ประสบ

ความสำาเร็จ	โดยเฉพาะเร่ืองปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	ท้ังน้ีเพราะ

ท้ังสองฝ่ายไม่ต้องการให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย	แต่ความขัดแย้ง

ก็ยังล่อแหลมอยู่	 โดยตัวแปรสำาคัญคือ	 สหรัฐ	 ซึ่งต้องการใช้ประเด็น

ความขัดแย้งนี้ในการเพิ่มบทบาททางทหารของตน	 และต้องการยุแหย่

ให้จีนกับอาเซียนทะเลาะกัน

 3.	RCEP
	 สำาหรับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับมหาอำานาจ

ทางเศรษฐกิจนั้น		เรื่องใหญ่คือการบูรณาการ	FTA	ต่าง	ๆ	ที่อาเซียนมี

อยู่	ทั้งในกรอบ	อาเซียน	+1	อาเซียน	+3	และอาเซียน	+6	โดยได้มีการ

ศึกษาถึงรูปแบบ	FTA	ทั้งหมด	ซึ่งเรียกว่า	ASEAN++FTA	และได้มี

การเสนอรูปแบบที่เหมาะสม	ซึ่งต่อมาได้มีการให้ชื ่อว่า	Regional

Comprehensive	Economic	Partnership	หรือ	RCEP	ในการประชุม

สุดยอดครั้งนี้	ได้มีการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	6

ประเทศ	 ที่มี	 FTA	 กับอาเซียน	 ได้แก่	 จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 อินเดีย		

ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	และได้มีจัดทำาปฏิญญาร่วม	ในการเริ่มการ

เจรจา	RCEP	โดยการเจรจา	RCEP	จะตั้งอยู่บนหลักการเหล่านี้

	 1.	RCEP	จะเป็น	FTA	ที่มีคุณภาพสูงกว่า	FTA	อาเซียน	+1	

ในปัจจุบัน

	 2.	RCEP	จะมีความยืดหยุ่นสูงโดยจะมีหลักการให้การปฏิบัติ

ท่ีเป็นพิเศษและแตกต่างให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีระดับการพัฒ

นาตำา่

	 3.	 FTA	 อาเซียน	 +1	 ทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคีจะยังมี

อยู่ต่อไป	และข้อตกลง	RCEP	จะไม่ขัดแย้งกับ	FTA	เดิมที่อาเซียนมีอยู่

	 4.	ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่ไม่เข้าร่วม	RCEP	 ในตอน

เริ่มต้น	 ก็สามารถเข้าร่วมเจรจาในภายหลังได้นอกจากนี้	 RCEP	 ยัง

เปิดกว้าง

	 พร้อมที่จะให้ประเทศอื่นๆ	 สามารถเข้ามาร่วมใน	 RCEP	 ใน

ภายหลังได้ด้วย

 4.	EAS	และอาเซียน	+3
	 เรื่องสำาคัญอีกเรื่องสำาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุง

พนมเปญในครั้งนี้	คือ	การที่การประชุม	EAS	กำาลังโดดเด่นขึ้นมากขึ้น

เรื่อยๆ	ในขณะที่การประชุมอาเซียน	+3	ก็แผ่วลงไปเรื่อยๆ	โดยจะเห็น

ได้อย่างชัดเจนถึงความคืบหน้าในกรอบ	 EAS	 ซึ่งได้มีการจัดประชุมใน

ระดับรัฐมนตรี	EAS	ในกรอบต่าง	ๆ		ดังนี้

	 -	การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ	EAS	ครั้งที่	2

	 -	การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	EAS	ครั้งแรก

	 -	การประชุมรัฐมนตรีคลัง	EAS	ครั้งที่	2

	 -	การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน	EAS	ครั้งที่	6

	 -	การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม	EAS	ครั้งที่	3

	 -	การประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการ	EAS	ครั้งที่	1

	 นอกจากนี้การประชุมสุดยอด	EAS	ในครั้งนี้ได้จัดทำา	Decla-

ration	on	EAS	Development	Initiative	ด้วย	ส่วนการประชุมสุดยอด

อาเซียน	+3	ดูไม่โดดเด่น	 เรื่องสำาคัญคือ	 เรื่องการประชุมรัฐมนตรีคลัง

อาเซียน+3	 ที่เพิ่มวงเงิน	 CMIM	 จาก	 120,000	 ล้านเหรียญฯ	 เป็น	

240,000	ล้านเหรียญฯ	เรื่องการทำาข้อตกลง	ASEAN	+3	Emergency	

Rice	 Reserve	 และได้มีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซียน	 +3	

ครั้งแรก	รวมทั้งได้มีการออกแถลงการณ์เรื่อง	ASEAN	+3	Partnership

on	Connectivity	แต่โดยภาพรวมแล้ว	เห็นได้ชัดว่า	EAS	ได้กลายเป็น

กลไกที่โดดเด่นกว่าอาเซียน	+3	ไปแล้ว		ปัจจัยสำาคัญคือการเข้าร่วมเป็น

สมาชิก	EAS	ของสหรัฐ			ในอดีต	อาเซียนให้ความสำาคัญกับอาเซียน	+3	

โดยเคยตั้งเป้าว่า	จะให้พัฒนาไปเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก	แต่ก็ได้

รับการต่อต้านจากสหรัฐ		ซึ่งมองว่าอาเซียน	+3	กีดกันตน		พัฒนาการ

ของอาเซียน	 +3	 จึงช้าลง	 ในขณะที่	 EAS	 โดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆ	 โดย

เฉพาะด้วยการผลักดันจากสหรัฐนั่นเอง

	 เราก็ได้ทราบผลการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 ครั้งที่	 21	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 มีเรื่อง

สำาคัญที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนมากมาย	หัวข้อต่างๆ	ในที่ประชุมต่าง

มุ่งเน้นให้ประเทศอาเซียนพัฒนายิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	ดังนั้นพวกเราชาวอาเซียน

ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2015	นี้	

	 แล้วกลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้า		สวัสดีค่ะ

 

Reference :

http://www.thegoldenlightofindochina.wordpress.com

http://www.aseanwatch.org
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	 สวัสดีค่ะ	กลับมาพบกันในฉบับน้ีขอแบ่งปันประสบการณ์

ให้แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามคอลัมน์รอบรู้วิชาการ	หากผู้อ่าน

ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	สามารถส่งความคิดเห็นมาได้ที่	งาน

มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	สำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน	หรืองานประชาสัมพันธ์	กองกลาง	(เพื่อการพัฒนา)	

	 ตามที่	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)		

ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ		เรื่อง	การประกันคุณภาพการ

ศึกษา	:	สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน	โดยมี	นายพงศ์เทพ

เทพกาญจนา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธาน

เปิดการประชุม	ณ	อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค	ฟอร่ัม	ซ่ึงทีมงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา	และเครือข่ายนักประกันคุณภาพการ

ศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำาโดย	ผศ.ดร.เสนาะ	กล่ินงาม

ผศ.รพีพรรณ	เทียมเดช		อาจารย์ภาคย์	พราหมณ์แก้ว		ดร.พูนศิริ

ทิพย์เนตร	รศ.สุเทพ	ล่ิมอรุณ	ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ	ผศ.อุบล	สมทรง

ผศ.ดร.พรรณี	คอนจอหอ		อาจารย์ปิยวรรณ	คุสินธุ์		ดร.ปิยะนาถ			

บุญมีพิพิธ		ดร.นพพล	มิ่งเมือง		ดร.ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน	อาจารย์

กุสุมา	อ่วมเจริญ	น.ส.สวรินทร์	ยั่งยืนรัตน์		นางนงลักษณ์		พหุพันธ์			

นางรัตนา	เสียงสน่ัน		น.ส.กนกเรขา	เผือกประคอง		นายทวี	นวมน่ิม

นายสวัสด์ิ	อุราฤทธ์ิ	และน.ส.นำา้ฝน	แสงอรุณ	ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี

มีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ	 อาทิ	 การประกันคุณภาพการศึกษาของ

อาเซียน	(AUN	QA)	ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน	:	มุมมองของผู้ประเมินคุณภาพ	การบูรณาการ

ระบบบริหารคุณภาพ	(IQA,	EQA,	EdPEx)		ทิศทางการประกัน

การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอาเซียน

คุณภาพการศึกษาในอนาคตเพื่ อมุ่ งสู่ ประชาคมอาเชียน		

วัฒนธรรมการสร้างคุณภาพ	:	บทบาทของสภาและผู้บริหารสถาบัน

เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล	บทบาทของอาจารย์ที่มีต่อความสำาเร็จใน

การประกันคุณภาพการศึกษาฯลฯ	(แล้วจะทยอยนำามาเล่าสู่กันฟัง	

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะ)	

	 รมว.ศธ.	ได้ยำ้าให้เห็นความสำาคัญในเรื่อง	“คุณภาพการ

ศึกษา”	 โดยกล่าวว่า	 ทุกคนต่างบอกว่าการศึกษาเป็นหัวใจสำาคัญ	

ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง	 ไม่มีใครปฏิเสธ	 เพราะทุกคนมองเรื่องการศึกษา

เป็นเร่ืองสำาคัญ	ทุกคนต่างมีมุมมองในเร่ืองการศึกษาและสนใจเร่ือง

การศึกษาเป็นที่สุด	เพราะทุกคนเคยผ่านการศึกษาหรือมีลูกหลาน

เข้าเรียนในระบบการศึกษาทั้งสิ้น	อย่างไรก็ตามสิ่งสำาคัญไปกว่า

“การศึกษาเพ่ือปวงชน”	คือจะต้องเป็น	“การศึกษาท่ีมีคุณภาพ”

เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนในประเทศนั้นๆ

จะยืนหยัดสู้กับคนในประเทศอ่ืนๆ	ได้หรือไม่	หลายท่านคงต้ังคำาถาม

ว่า	เหตุใดสังคมไทยต้องไปแข่งขันกับคนอื่นๆ	จะอยู่ตามลำาพังใน

ประเทศได้หรือไม่	 ซึ่งต้องตอบว่าอยู่ไม่ได้	 เพราะหากเราไม่แข่งขัน

แล้วเราจะนำาเงินท่ีไหนไปซ้ือสินค้าต่างๆ	ท่ีจำาเป็นเข้ามาใช้ในประเทศ

จึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้	ดังน้ัน	เราจึงต้องสร้างคนเพ่ือไปแข่งขัน

พร้อมทั้งได้กำาหนดไว้ในเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	ฉบับที่	11	(พ.ศ.2555-2559)	แล้ว

	 สำาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น		ต้องมีการ

ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา	เพราะเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ

และหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดย		นำ้าฝน	แสงอรุณ
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	 โอกาสนี้	 รมว.ศธ.	 ได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยท่ีได้รับรางวัลจาก	“โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี

(Good Practices) ในการนำาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป

ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”	ซึ่งมี

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

สาธารณสุข	 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด	 31	 แห่ง	 จำานวน	 55	

โครงการ	โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลรวม	8	โครงการ	ดังนี้	

1. ประเภทดีเด่น  3 รางวัล คือ

	 •	โครงการผลิตยารักษานำ้ากัดเท้าและตะไคร้หอมไล่ยุง

เพื่อผู้ประสบอุทกภัย	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	โครงการชาวจุฬาฯ	รวมใจ	ช่วยภัยนำา้ท่วม	จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

	 •	โครงการเส้นทางสู่แชมป์โลกหุ่นยนต์	4	สมัย	:	ชัยชนะ

สู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้		จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ประเภทดี  1 รางวัล คือ

	 •	โครงการพัดลมไล่ยุงเพื่อสุขภาพ	บ้านห้วยระย้า		จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		นครศรีธรรมราช	

3. ประเภทชมเชย  4 รางวัล คือ

	 •	 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต	 (SIFF	 KU)	 ต่อยอด

องค์ความรู้	สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

	 •	โครงการ	นสส.ร่วมใจ	ใส่ใจสุขภาพประชาชน	ภายใต้

กิจกรรม	 “เรียนรู้เท่าทันสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”	 จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 •	 โครงการ	 “รำาไทย	 ป้องกันข้อไหล่ติด”	 จากวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	ชัยนาท

	 •	 โครงการ	 วศม.ห่วงใย	 ขับขี่ปลอดภัยใส่สังคม	 	 จาก

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

	 และในวันที่	30	พฤศจิกายน	2555		รศ.สุเทพ	ลิ่มอรุณ

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้นำาเสนอผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	ในหัวข้อวิจัย	“เรื่อง	การจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการ

ดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการพิจารณาจากคณะทำางานฯ	กอง

บรรณาธิการของ	สกอ.	เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่และนำาเสนอในเวที

ประชุมวิชาการ	ระดับชาติ	จำานวน	6	เรื่อง	โดยมีสถาบันอุดมศึกษา

ต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข	 ส่ง

ผลงานวิจัยเข้าร่วม	22	แห่ง	จำานวน	25	เรื่อง	โดยผลงานวิจัยของ	

รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์และนำาเสนอในครั้งนี้

ด้วย 

อ้างอิง : http://www.moe.go.th/websm/2012/nov/311.

html
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รัฐบาลไต้หวันมอบทุนการศึกษา

โครงการทุน Franco-Thai
ให้นักศึกษาไทยได้เรียนต่อใน

ประเทศฝรั่งเศส

	 รัฐบาลไต้หวัน	 โดยสำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	

ประจำาประเทศไทย	 แจ้งการมอบทุนการศึกษาต่อ	 ณ	 ไต้หวัน	 ภาย

ใต้โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ไต้หวัน	120	ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอทุน

	 -	อาจารย์/บุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	ในกำากับ

และเอกชน

	 -	ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด

	 -	จะต้องไม่มีสัญชาติไต้หวัน

	 -	 มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	 TOEFL	 แบบ	 PBT	 500	

คะแนน/แบบ	CBT	173	คะแนน/แบบ	IBT	61	คะแนน	หรือผลสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ	 IELTS	 5.5	 หรือผลสอบซึ่งเทียบเท่ากับ	 TOEFL	

แบบ	PBT	500	โดยสถาบันอื่น

สิ่งที่จะได้รับจากทุน
	 -	ยกเว้นค่าธรรมเนียการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

ระดับปริญญาโท	2	ปีระดับปริญญาเอก	4	ปี

	 -	รัฐบาลไต้หวันจะดำาเนินการจัดหามหาวิทยาลัยและที่ปรึกษา

ตามความต้องการของผู้สมัคร

	 -	ระหว่างศึกษาอาจมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนในการเป็นผู้ช่วย

วิจัย/ทำางานพิเศษระหว่างเรียน

	 หมายเหตุ	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา

ใบสมัครเฉพาะผู้ที่สถาบันอุดมศึกษาให้การรับรองเท่านั้น	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
	 โทรศัพท์	0-2610-5327	,	0-2610-5329

	 โครงการทุน	Franco-Thai	มอบให้คนไทยท่ีมีอายุตำา่กว่า	35	ปี
เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ฝรั่งเศส	ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท
	 1.	ทุนแบบไม่เต็มจำานวน	 2.	ทุนแบบเต็มจำานวน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 - ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำานวน	ผู้ได้รับทุนจะได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมในประเทศฝร่ังเศส	การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบัน
ของรัฐบางโปรแกรม	สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน
 - ทุนการศึกษาแบบเต็มจำานวน	นอกจากจะได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมแล้ว	ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาท่ีศึกษา
อยู่ในประเทศฝรั่งเศส	ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
ระยะเวลา
	 -	สำาหรับปริญญาโท	จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา	
10	 เดือน	 (หรือชั้นปีที่	 2	 ของระดับปริญญาโท)	 อย่างไรก็ตามบาง
กรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่	 1	 อาจได้รับทุนเป็น
เวลา	2	ปี
	 -	สำาหรับปริญญาเอก	จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา	3	ปี	อย่างไร
ก็ตาม	ผู้รับทุนต้องทำารายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยา
นิพนธ์	เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน
คุณสมบัติ
	 -	เป็นผู้มีสัญชาติไทย	อายุไม่เกิน	35	ปี
	 -	ต้ังใจไปศึกษาต่อในประเทศฝร่ังเศส	ระดับปริญญาโทและเอก
	 -	ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม
	 -	ความเป็นเลิศทางการศึกษา	ประวัติผลการเรียน
	 -	แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
	 เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงต้น
กุมภาพันธ์ปีถัดไป	 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารเท่านั้น
จะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์
 ทุนนี้เปิดให้ส่งเอกสารและสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
	 CampusFrance	Thailand	สถานทูตฝรั่งเศส
	 29	ถนนสาทรใต้	10120	กรุงเทพฯ
	 โทรศัพท์:	+66	2	627	2112-4
	 เว็บไซต์
	 www.thailand.campusfrance.org
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ชื่อเรื่อง	:	ดนตรีไทย	มาจากไหน
ผู้แต่ง	:	สุจิตต์	วงษ์เทศ
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	นครปฐม	:	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล.	
ปีที่พิมพ์	:	2553
เลขเรียกหนังสือ	:	780.ส752ด	หนังสือทั่วไปชั้น	5

	 หนังสือที่จะทำาให้คุณทราบว่า	“ดนตรีไทยมาจากไหน”	ถ่ายทอดโดย	 	สุจิตต์		

วงษ์เทศ		ซึ่งเป็นนักค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี		นักสังคมวิทยา		ศิลปิน		กวี

ผู้หลงรักดนตรีไทยโดยไม่รู้ตัว		เพราะดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แยกจากกันไม่ได้		เขา

มองดนตรีไทยเป็นหุ้นส่วนของวิถีชีวิต		หุ้นส่วนของการประกอบอาชีพ		การทำามาหากิน			

หุ้นส่วนของการพัฒนาสังคม		หุ้นส่วนของด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีทำาให้มุมมอง

ท่ีเห็นดนตรีไทยต่างไปจากนักดนตรีไทยและผู้ใช้ดนตรีไทยประกอบการประโคมอย่างสิ้น

เชิง	ถือได้ว่านี่คือหนังสือที่เป็นโฉมหน้าใหม่ของการศึกษาดนตรีไทยในภูมิภาคอุษาคเนย์

เลยทีเดียว	ดนตรีไทยกับดนตรีสุวรรณภูมิมีรากเหง้าความเป็นมาเดียวกัน	อยู่ในอุษาคเนย์

ตั้งแต่ราว	5,000	ปีมาแล้วจนแยกออกจากกันไม่ได้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง	:	หางดง	ถิ่นหัตถกรรม
ผู้แต่ง	:	สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	เชียงใหม่	:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	745.5	ม246ห		หนังสือทั่วไปชั้น

	 อำาเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นแหล่งรวมผลงานด้านศิลปหัตถกรรมท่ีสำาคัญ

ของภาคเหนือ	 ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากช่างฝีมือภายในท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญา

องค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษ	 อีกทั้งงานศิลปหัตถกรรมบางประเภทเป็นการสืบทอดองค์

ความรู้เฉพาะภายในครอบครัวตนเอง	 มิได้ถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น	 ซึ่งนับเป็นองค์ความ

รู้ที่ทรงคุณค่ายิ่งของท้องถิ่น

	 งานศิลปหัตถกรรมอำาเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	มักถูกสร้างสรรค์ขึ้นตาม

สภาพสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น	เช่น	ลักษณะทางภูมิศาสตร์	รวมไปถึงการใช้วัสดุที่หามา

ได้ในท้องถ่ิน	นอกจากน้ีส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปหัตกรรม	ได้แก่	ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	ความเชื่อ	รวมถึงพิธีกรรมของคนในชุมชนอีกด้วย

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

ชะยา สะนา กะตา พุทธา          เชตะวา มารัง สะวา หะนัง

จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง       เย ปิวิงสุ นะรา สะภา

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย	ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์	ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว	เสวยอมตรส

คือ	อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ	เป็นผู้นำาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์	

 

ตัณหังกะราทะโย พุทธา          อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง            มัตถะเก เต มุนิส สะรา

มี	๒๘	พระองค์	คือ	พระผู้ทรงนามว่า	ตันหังกร	เป็นอาทิ	พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น

 

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง               พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง         อุเร สัพพะคุณา กะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า	องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ

พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง	พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

หะทะเย เม อะนุรุทโธ          สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง     โมคคัลลาโน จะวา มะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ	พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา	พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย	พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง	

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง          อาสุง อานันทะราหุโล

กัสสะโป จะมะหา นาโม         อุภาสุง วามะโส ตะเก

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา	พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย	

เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง          สุริโย วะ ปะภัง กะโร

นิสินโน สิริสัม ปันโน             โสภีโต มุนิปุง คะโว

มุนีผู้ประเสริฐ	คือ	พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง	อยู่ที่ทุกเส้นขน	ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

         สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเจ๊าะแจ๊ะ  วันน้ีขอต้อนรับด้วยคำ คมดี ๆ เตือนสติกันในยามพลาดพลั้ง  เพื่อช ีวิตที่มีความสุข  สุขทั้งกาย สุข
ทั้งใจ  ไม่ทำ ให้คนอื่นเดือดร้อน  เผอิญเจ๊าะแจ๊ะได้นั่งเขียนต้นฉบับ  เมื่อวันที่ 12  เดือน 12 ปี 2012  เขาว่าเลขสวย  ก็เลยถือโอกาสนำ บทสวด
คาถาชินบัญชร  มาฝากทุก ๆ คน  และถือเป็นการอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556  ที่กำ ลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน  เจ๊าะแจ๊ะเลยต้องทำ ความดี   
ไม่หาข่าวมาให้สะเทือนใจกัน  หรือใครจะนำ ไปสวดมนต์ข้ามปี  สะสมบุญบารมีกันไว้เยอะ ๆ ก็จะเป็นการดีแก่ตนเองและครอบครัว   ทำ ความ
ดีมันทำ ค่อนข้างยาก  แต่ความชั่วอาจจะทำ โดยไวและไม่รู้ตัว  เมื่อมโีอกาสโปรดจงทำ ความดีกันไว้เยอะ ๆ นะเจ้าคะ
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กุมาระกัสสะโป เถโร                มะเหสี จิตตะวา ทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง          ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร

พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ		มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำา	

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะสี วะลี

เถรา ปัญจะอิเม ชาตา             นะลาเต ติละกา มะมะ

พระปุณณะ	พระอังคุลิมาล	พระอุบาลี	พระนันทะ	และพระสีวลี	พระเถระทั้ง	๕	นี้		จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

เสสา สีติ มะหาเถรา         วิชิตา ชินะสา วะกา   

เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโน ระสา

ชะลันตา สีละเต เชนะ         อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ	ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย

แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำารงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่	

ระตะนัง ปุระโต อาสิ          ทักขิเณ เมตตะสุต ตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ          วาเม อังคุลิมา ละกัง

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า	พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา	พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย	พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง	

 

ขันธะโม ระปะริตัญ จะ          อาฏานาฏิยะสุต ตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะ สัณฐิตา 

พระขันธปริตร	พระโมรปริตร	และพระอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

ชินานา นาวะระสัง ยุตตา          สัตตัปปาการะลัง กะตา

วาตะปิตตาทิสัญ ชาตา            พาหิรัช ฌัตตุปัท ทะวา

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย	นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้	ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำาลังนานาชนิด	มีศีลาทิคุณอันมั่นคง

คือ	สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำาแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

 

อะเสสา วินะยัง ยันตุ          อะนันตะ ชินะเต ชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจ นะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า	ไม่ว่าจะทำากิจการใดๆ	เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ขอโรคอุปัทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน	อันเกิดแต่โรคร้าย	คือ	โรคลมและโรคดีเป็นต้น	เป็นสมุฏฐาน	จงกำาจัดให้พินาศอย่าให้เหลือ

ชินะ ปัญชะระ มัชฌัมหิ          วิหะรันตัง มะหิี ตะเล

สะทา ปาเลนตุมัง สัพเพ          เต มะหาปุริสา สะภา

ขอพระมหาบุรุษ	ผู้ทรงพระคุณอันลำ้าเลิศทั้งปวงนั้น	จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า	ผู้อยู่ในภาคพื้น	ท่ามกลางพระชินบัญชร

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี	ฉะนี้แล	

 

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข          ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตา ริสังโฆ             สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะ ราโย

สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต            จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ ฯ

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม	จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ	ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า

ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม	ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์	ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ

และรักษาดำาเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ
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	 รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอ

ภาค	 รวมทั้งการพัฒนาประเทสไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์

ในทวืปเอเชีย		รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี	2558	การเปิดเสรีทางการค้า	การเพิ่มขึ้นและการแข่งขัน

ด้านบริการสุขภาพของเอกชน	 อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ	 โรคติดเชื้อ	

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	ทำาให้มีประชากร

สูงอายุเพิ่มขึ้น	ฯลฯ	ทำาให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้น

จำานวนมาก		จำานวนที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่

ต้องดูแล	จึงเป็นเป้าหมายที่สำาคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการ

ที่พึงประสงค์	 ดังนั้น	 การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ	 จึงไม่ใช่เพียง

ปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น	 แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการ

สุขภาพไทยอีกด้วย

	 ปัจ จุบันปัญหาขาดแคลนวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพของ

ประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤต	 จากผลสำารวจล่าสุดปีพ.ศ.	 2554	 ของ

สภาการพยาบาล	 พบว่า	 กระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาล

วิชาชีพอีกถึง	33,112	คน	ขณะเดียวกันยังมีจำานวนพยาบาลวิชาชีพอีก

ส่วนหนึ่งที่จะต้องทยอยเข้าสู่วัยเกษียณอายุ	ถึงร้อยละ	15-20	ต่อปีใน

ระยะเวลาอีกประมาณ	5-10	ปีข้างหน้า	นอกจากนี้ยังมีความต้องการ

ใช้พยาบาลวิชาชีพภายนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล

เอกชน	 โรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม	 โรงงานอุตสาหกรรม	ศูนย์

บริการสุขภาพเด็ก	ผู้สูงอายุ	รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ	อีกจำานวน	

18,000	คน	คิดเป็นสัดส่วนความต้องการพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ

ในปี	2554	รวมจำานวนทั้งสิ้นกว่า	41,100	คน	ทำาให้สัดส่วนพยาบาล	

1	คน	ดูแลประชากรมากกว่า	500	คน	ซึ่งเกินเกณฑ์ที่องค์การอนามัย

โลกกำาหนดไว้ที่	1:500	คน

	 การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ	จึงถือเป็นเร่ืองเร่ง

ด่วนที่ต้องรีบแก้ไข	 ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล

ท่ีสำาคัญประการหน่ึงคือ	การรับสมัครพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

เพิ่มมากขึ้น	 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำาแผนผลิตบุคลากรสาขา

การพยาบาลเพิ่ม	ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2553-2555	รวม

ทั้งสิ้น	 8,500	 คน	 เพื่อกระจายบุคลากรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ	 รวม

ไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลด้วย	 ส่งผลให้ภายในปี	

ความสำาคัญในการผลิตบัณฑิต
สาขาขาดแคลน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เหตุผลและความจำาเป็น
ในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

2557	 กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่	 3,000	 คน	

ซึ่งยังไม่สามารถทดแทนปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการได้เช่นกัน

และยังคงเป็นช่องว่างที่สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ	 สามารถผลิต

พยาบาลวิชาชีพได้อย่างต่อเน่ือง	กอร์ปกับความนิยมเรียนพยาบาลของ

เด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะเป็นวิชาชีพที่มั่นคง	 เรียนจบแล้วมีงาน

รองรับแน่นอน	รวมทั้งมีความก้้าวหน้าทางวิชาชีพสูง

	 จากความจำาเป็นและความสำาคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็น

โอกาสของการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความ

พร้อมในหลายๆ	 ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ	 เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้โดยเฉพาะ

จัดการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามท่ีสภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนดไว้	และจาก

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์		ปรากฏว่า

มหาวิทยาลัยสามารถคืนทุนภายในสามปี	และสร้างคุณค่ามากมาย	ใน

การช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ	 จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร์ขึ้น	 เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์	 ช่วยแก้

ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลทั้งในภาคตะวัน

ตกและในภูมิภาคอื่นๆ	ของประเทศ
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	 เพื่อจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ให้ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้

 1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาล

ให้มีคุณภาพ	ตอบสนองความต้องการของสังคม	เป็นการแบ่งเบาภารกิจ

ของประเทศชาติ

 2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

	 อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน

 3. ศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลและสาธารณสุข

	 เพื่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพงานบริการ	

ครอบคลุม	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกันการเจ็บป่วย	 การรักษา

พยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ให้บริการทั้งบุคคล	 ครอบครัว

และชุมชน

 4. ส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 5. เป็นแหล่งวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์	ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ

1. การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
	 เพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลระดับวิชาชีพคาดว่าจะเริ่มรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา	2557	จำานวน	60	คน	และในปี	2558	จำานวน	
60	 คน	 จะขยายการรับนักศึกษาเป็นปีละ	 100	 ในปีการศึกษา	 2561	
เป็นต้นไป	และจะคงจำานวนการรับนักศึกษาปีละ	100	คน	ไปจนตลอด
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ระยะที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
	 สามารถขยายการผลิตในระดับปริญญาโท	 เพื่อผลิตพยาบาลผู้
เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนความ
ต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ	ตามมาตรฐานหน่วยบริการทุก
ระดับ	 โดยคณะพยาบาลศาสตร์จะเสนอและเริ่มดำาเนินการได้ในกลาง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	12	(พ.ศ.2560-2564)

หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ระยะสั้น (4 เดือน)
	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพงานบริการพยาบาลในสาขา
ต่างๆ	 สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่
ปฏิบัติงานอยู่แล้วในระบบบริการสาธารณสุขเข้ามาศึกษาอบรมเป็น
หลักสูตรหลังปริญญาตรี	คณะพยาบาลศาสตร์จะสามารถดำาเนินการได้
ในปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่	11	(พ.ศ.2555-
2559)	 ภายหลังที่คณะพยาบาลศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตรุ่นแรก

ออกสู่สังคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2. การให้บริการวิชาการแก่สังคม
	 คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ด้าน

สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนท่ัวไป	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตลอด

จนกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	กิจกรรมการ

บริการวิชาการน้ีสามารถดำาเนินการได้ทุกปี	ต้ังแต่คณะพยาบาลศาสตร์

เร่ิมรับศึกษารุ่นแรกเป็นต้นไป	ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาสุขภาพ

อนามัย	 พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ให้ชุมชน

เข้มแข็งและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านสุขภาพ

3. การวิจัย
	 คณะพยาบาลศาสตร์จะส่งเสริม	สนับสนุน	การค้นคว้าวิจัยของ

อาจารย์		เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ

อนามัย		รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน	การพัฒนาคุณภาพการบริการและ

การบริหารจัดการองค์กรการพยาบาล	 โดยส่งเสริมการทำาวิจัยเฉพาะ

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

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

4. การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
	 คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขและร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคณะ

ต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ	หรือ

ในชุมชนตามโอกาสท่ีเหมาะสม	รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย

ในประเด็นปัญหาต่างๆ	 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

อีกด้วย

โดย	อาจารย์ณัทกวี	ศิริรัตน์

อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อุตรดิตถ์


