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	 ตามที่	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	จัดโครงการ	Thailand		Festival	2012	–	Thai	Nights	at	Sea	ระหว่างวันที่	1	–	5	

มิถุนายน	2555	บนเรือครุยส์	Tallink		Silja	Line	เส้นทางไปกลับกรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน	–	กรุงทาลลินส์	ประเทศเอสโตเนีย

	 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ	แจ้งว่า	 โครงการ	Thailand	Festival	 2012	–	Thai	Nights	 at	 Sea	 เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมภาพ

ลักษณ์	ความเชื่อมั่น	ประเพณี	และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย	รวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	การค้า	การท่องเที่ยว	ให้เป็นที่นิยมของ

ชาวเอสโตเนีย	 ชาวสวีเดน	 และนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 ทั้งนี้รูปแบบของโครงการประกอบด้วยการให้บริการอาหารไทย	 การแสดงศิลปวัฒนธรรม

และจำาหน่ายสินค้าไทย	รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านการค้า	การลงทุนและการท่องเที่ยว

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้พิจารณาส่งอาจารย์ณปภา	 หอมหวล	 สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 เข้าร่วมโครงการฯ	 บนเรือครุยส์	 เส้นทางกรุงสตอกโฮล์ม	 –	 กรุงทาลลินน์	 ระหว่างวันที่	 1-	 5	 มิถุนายน	 2555	 เพื่อควบคุมดูแลการ

ประกอบอาหารไทยของพ่อครัวต่างชาติประจำาเรือครุยส์	ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาหารไทยมีผู้โดยสารประมาณเที่ยวละ	1,500	คน

	 อาจารย์ณปภา	หอมหวน	ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ว่า

	 1.	ได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร

	 2.	 ได้พัฒนาตนเองในด้านอาหาร	 ที่ได้ลงมือปฏิบัติให้แก่คนทุกระดับ	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 และได้รับการตอบรับที่ดี	 	 โดยทราบได้จาก

ปริมาณอาหารที่ทำาเป็นจำานวนมาก	และจากการพูดคุยซึ่งส่วนใหญ่มีแต่เสียงชื่นชมจากลูกค้า/ผู้ที่มารับประทานอาหารไทยบนเรือ		บอกว่าอร่อย		

รวมถึงท่านฑูตไทยในสวีเดนก็ชื่นชม	

	 3.	 ได้ทราบถึงระบบการทำางาน	 (แบบมืออาชีพ)	 โดยเฉพาะการทำางานบนเรือสำาราญ	ที่ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นการ

แบ่งหน้าที่	การใช้อุปกรณ์	หลักการปรุงอาหาร		ความสะอาด	และความปลอดภัยในการทำางานที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญมากในการเป็น	chef

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมโครงการ Thailand Festival – Thai Nights at Sea

ณ ประเทศสวีเดน

อาจารย์ณปภา	หอมหวล

	 สำาหรับรายการอาหารไทยที่ทำาบนเรือสำาราญ	ดังนี้

	 	 1.	แกงเขียวหวานไก่	 	 2.	พะแนงเนื้อ	 	 	 3.	ทอดมันกุ้ง

	 	 4.	ยำาเนื้อ		 	 	 5.	ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์	 	 6.	ต้มข่าไก่

	 	 7.	ต้มยำากุ้ง	 	 	 8.	ผัดไทย		 	 	 9.	ขนมอาลัว

	 	 10.	ฝอยทองกรอบ		 	 11.	ขนมหน้านวล	 	 	 12.	ขนมดอกลำาดวน

	 ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และผู้ที่ร่วมให้การสนับสนุนส่ง

เสริมทุกท่าน	ที่เห็นความสำาคัญในการพัฒนางานด้านอาหารและพัฒนาคณาจารย์ให้มีประสบการณ์โดยตรง	มา	ณ	โอกาสนี้
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		 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	ดอนขังใหญ่ทุกท่าน	ฉบับนี้คนทำางาน	UBI	นำาเรื่องราวการทำางานของ	UBI	หรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของโครงการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	 สำาหรับคอลัมน์นี้จะขอแนะนำา
สมาชิกที่ประกอบธุรกิจและเข้าร่วมโครงการ		คือ	สมุนไพรหอมวรดา		

 วรดา  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวแช่เพชรบุรี
	 ข้าวแช่	เป็นอาหารคาวที่นิยมรับประทานกันในจังหวัดเพชรบุรี		ตั้งแต่สมัยโบราณในช่วงฤดูร้อนโดยการนำาข้าวสุกไปแช่กับนำ้าเย็นที่ลอย
ด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและรับประทานพร้อมกับเครื่องเคียงหลากหลายชนิด	ใน	“นำ้าข้าวแช่”	แสนหอม	และเย็นชื่นใจ	จะมีการลอยด้วยดอกไม้
หอม	เช่น	มะลิ	ชมนาด	กระดังงา	กุหลาบมอญ	โดยนำาไปใส่ในคนโทดินเผาแบบมอญ	ใส่นำ้าแข็งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เย็นจับใจยิ่งขึ้น	ใครได้ลิ้มรสเป็น
ต้องรู้สึกถึงความสดชื่นและคลายร้อนได้ทันใจ	ในเวลาเดียวกัน
	 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี	 และเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ	 ข้าวแช่	 เป็นชีวิตจิตใจ	 ทุกครั้งที่รู้สึกร้อน	 ก็อดที่จะนึกถึงข้าว
แช่ไม่ได้	วันหนึ่งระหว่างที่นั่งกินข้าวแช่อยู่นั้น	โดยความหอมของนำ้าอบเทียนลอยด้วยดอกกระดังงา	ความเย็นของนำ้าแข็งที่แช่อยู่ในข้าว	มันทำาให้
รู้สึกเย็น	สดชื่น	คลายร้อน	กินครั้งไหนก็รู้สึกสดชื่นทุกครั้ง	จึงทำาให้เกิดความคิดขึ้นมาว่า	ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ	หอม	เย็น	สดชื่น	แบบ
นี้	โดยที่เราสามารถพกพาความรู้สึกแบบนี้ไปได้ทุกที่ทุกเวลาก็คงจะดี	หลังจากวันนั้นจึงได้ศึกษาและทดลอง	เรื่องของความหอมของดอกไม้ที่ช่วย
ทำาให้เราผ่อนคลายไปพร้อมกับความเย็น	และเหมาะกับอากาศร้อนๆ	แบบบ้านเรา	ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดขึ้นก็คือ	Cooling	oil	ที่ให้ทั้งความหอม	
เย็น	สดชื่น	คลายร้อนได้ในทันที	ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า	WORADA	(วรดา)	ซึ่งวรดานั้นแปลว่า	ผู้ประเสริฐ	วรดานั้นจึงเปรียบเสมือนตัวแทนชาว
เพชรบุรี	ที่จะส่งมอบความสุข	ความสดชื่น	ที่ทุกคนสามารถพกพาความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปได้ทุกที	ที่คุณต้องการ	และผลิตภัณฑ์ของวรดาก็เริ่มที่จะ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ภายใต้ความเป็นธรรมชาติ	สัมผัสสู่ความเย็นสดชื่นและผ่อนคลายไปกับ	วรดา	ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ	ปลอดภัยต่อ
ผิวคุณ

คนทำางาน UBI
สมุนไพรหอมวรดา

 Air fabric/easy sleep		สเปรย์ฉีดหมอนและปรับอากาศให้ความหอมที่สะอาด
จากพฤกษานานาชนิด	สร้างบรรยากาศเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย	ลดกลิ่นอับชื้น	หลับสบาย	
นำาไปฉีดที่หมอนจะช่วยทำาให้นอนหลับสบายและฝันดี	 สามารถฉีดตามผ้าม่าน	 รถยนต์	 ห้อง
ครัว	หรือฉีดตามที่ต่างๆ	ที่คุณต้องการลดกลิ่นอับชื้นได้
	 กลิ่นซากุระ	 (cherry	 blossom)	 ให้ความรู้สึกหอมหวานอย่างเป็นธรรมชาติ	 เพิ่ม
ความรู้สึกผ่อนคลาย	สร้างบรรยากาศโรแมนติกได้เป็นอย่างดี
	 กลิ่นคาโมมายล์	 (comomile)	 เป็นนำ้ามันหอมระเหยที่ปลอดภัยที่สุดชนิดหนึ่ง	 มี
แหล่งกำาเนิดในแถบยุโรปจากอังกฤษและฝรั่งเศส	 มีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือ
อาการทางจิตใจ	ปวดศีรษะหรือไมเกรน	นิยมใช้ก่อนนอนช่วยให้หลับอย่างสบายได้ดี
	 กลิ่นเมนทอลเปปเปอร์มิ้น	 (Menthol	 Peppermint	 )	 กลิ่นหอมเย็นช่วยกระตุ้น
การผลิตอะดรีนาลิน	 ทำาให้มีพลังงานมากขึ้น	 หายใจโล่งสบาย	 จิตใจเบิกบาน	 และลดการ
เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ

 cooling oil			ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ			สารสกัดจากนำ้ามันมิ้นต์	ผสมผสานสมุนไพร	
ให้ความหอมจากดอกไม้นานาชนิด	 ช่วยทำาให้คุณรู้สึก	 เย็น	 สดชื่น	 ผ่อนคลาย	 	 นอนหลับ
สบาย	ทุกครั้งที่ได้สัมผัส	และทุกที่	ทุกเวลาที่คุณต้องการ			
	 กลิ่นพฤกษาสน	 (Natural	 	 flora)	 กลิ่นพฤกษาที่บ่งบอกถึงพลังอิสระ	กลิ่นที่หอม
เย็น	ให้ความรู้สึกสดชื่น	มีชีวิตชีวา	เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ			
	 กลิ่นคาโมมายด์	 (comomile)	 ให้ความรู้สึกหอมสะอาด	 สดชื่น	 แจ่มใส	 ทำาให้มี
สมาธิ	ช่วยทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย	
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	 กลิ่นส้มมะนาว	 (Relax)	 กลิ่นที่ผสมผสานระหว่างส้มกับมะนาวที่ช่วยทำาให้รู้สึกถึง
ความสดชื่น	ร่าเริง	ผ่อนคลายความตึงเครียด
	 กลิ่นกุหลาบชาเขียว	 (Green	 tea	 rose)	 กลิ่นที่ผสมผสานระหว่างกุหลาบและชา
เขียวอย่างลงตัว	กลิ่นโรแมนติก	หอมชื่นใจ

 Natural Soap	 มหัศจรรย์ของการผสมผสานนำ้าผึ้ง	 รำาข้าวและหัวไช้เท้า	 อย่าง
ลงตัวด้วยคุณค่าของนำ้าผึ้ง	 รำาข้าวและหัวไช้เท้า	 คืนความเปล่งปลั่งสู่ผิว	 ควบคุมความมันบน
ใบหน้าขจัดปัญหา	สิว	ฝ้า	กระ	รอยหมองคล้ำา	ทำาให้ผิวเนียนนุ่ม	ชุ่มชื้น	รู้สึกได้ครั้งแรกที่ได้
สัมผัส	และลดริ้วรอย	ผิวหน้าดูอ่อนวัยอยู่เสมอ

 BODY LOTION	 โลชั่นที่ผสมสารสกัดจากนำ้ามันจากเมล็ดมะรุม	 (Organic	 Mo-
ringa	 Seed	 Oil)	 เนื้อครีมที่บางเบาที่อุดมไปด้วยโปรตีน	 	 วิตามินอี	 ช่วยคืนความนุ่มนวล
ชุ่มชื้นให้ผิวหนัง	 ความหอมของดอกไม้	 ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	 บำารุงผิวให้นุ่มนวลชุ่มชื้น	
เหมาะสำาหรับผิวที่บอบบาง	และช่วยบรรเทาอาการผดผื่นคันอีกด้วย

 นํ้าดอกกุหลาบดามัสเซน่าออเเกนิกส์ 100%	 จะช่วยคลายความเเห้งกร้านของ
ผิวคุณในหน้าร้อนนี้	 ซึ่งมาจากเเหล่งที่เครื่องสำาอางธรรมชาติของฝรั่งเศสนิยมใช้นำาไปเป็น
ส่วนผสมและยังได้รับมาตรฐานของ	 Soil	 Association	Organic	 Standard	 ละอองสเปรย์
บางๆ	และกลิ่นหอมๆ	ของนำ้ากุหลาบ	ช่วยให้รู้สึกเย็นสดชื่น	และทำาให้ผิวพรรณชุ่มชื่นขึ้นได้
ในทันทีสามารถใช้สเปรย์ฉีดพ่นบนผิวหน้าได้เลย	

 ขี้ผึ้งสมุนไพร กลิ่นดอกไม้ของดอกบีป	ลาเวนเดอร์	ดอกไม้	9	ชนิด	ตะไคร้หอม	ที่
ให้ความรู้สึกหอมเย็น	 ผ่อนคลายปลอดภัยต่อผิวเด็กและผิวที่บอบบาง	 ใช้สำาหรับทา	 ถู	 นวด
เบาๆ	 ตามร่างกาย	 และช่วยบรรเทาอาการผดผื่นคัน	 แมลงกัดต่อย	 และกลิ่นตะไคร้หอมยัง
สามารถป้องกันยุงกัดได้อีกด้วย

 ครีมสมุนไพรลูกประคบ	สารสกัดจากสมุนไพร	ลูกประคบ	และสมุนไพรหัวดองดึง	
รูปแบบครีม	เพื่อให้ใช้สะดวกขึ้น	แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของสมุนไพร	เป็นของขวัญของฝากที่มี
ค่าอย่างยิ่ง	เหมาะสำาหรับถวายพระภิกษุสงฆ์	ผู้สูงวัย	ผู้ที่ปวดเมื่อย	เคล็ดขัดยอก	ปวดข้อเข่า	
และนักกีฬามีไว้ติดตัวสำาหรับทา	ถู	นวด	เพื่อช่วยให้ร่างกายเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

	 สนใจเป็นตัวแทนจำาหน่ายและสั่งซื้อสินค้าได้ที่	
	 www.worada.com		Facebook.com/woradaspa
	 123/1	ม.2	ต.โพไร่หวาน	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000	
	 โทร.	083-188-9968	และ088-851-8809
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	 เมื่อวันเสาร์ที่	 23	มิถุนายน	2555	กองพัฒนานักศึกษา	สำานักงานอธิการบดี	 จัดพิธี

ทำาบุญหอพัก	ประจำาปีการศึกษา	2555	เวลา	10.00	น.	 	ณ	บริเวณหอพักเพชรไพลิน	และ

หอพักเพชรสายรุ้ง	เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หอพักนักศึกษาและผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในหอพัก		

โดยมี	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 เป็นประธานในพิธี		

ผศ.สาโรช	เผือกบัวขาว		ผู้ช่วยอธิการบดี	นางนับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำานวยการกองพัฒนา

นักศึกษา		คณาจารย์		และนักศึกษา			ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

	 องค์การบริหารนักศึกษา	สภานักศึกษา	ร่วมกับ	สโมสรนักศึกษาท้ัง	7	คณะ	จัดพิธีไหว้ครู

และหล่อเทียนพรรษา	เมื่อวันที่	21	และ	28		มิถุนายน	2555	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1,	2

และ	3	นักศึกษาใหม่ทั้ง	7	คณะ	เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง	อีกทั้งคณาจารย์ได้เข้าร่วม

ในพิธีเป็นจำานวนมาก		ซึ่งในพิธีดังกล่าว		มีการมอบโล่	ครูดีในดวงใจ	ให้แก่อาจารย์ที่นักศึกษา

โหวตให้เป็นครูดีในดวงใจ		มีดังนี้

	 คณะวิทยาการจัดการ		 	 ผศ.รัตนาภรณ์	ปรีดาศักดิ์

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผศ.จันทร์วดี	ไทรทอง

	 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	 อาจารย์ปรัชญา	ปานเกตุ

	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์	โต๊ะระหมาน

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	 อาจารย์ดวงฤดี	ชูตระกูล

	 คณะครุศาสตร์	 	 	 อาจารย์อัญชนา	เถาว์ชาลี

	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 	 อาจารย์ชลิดา	ช้างแก้ว

	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดภาพหนูกับครูที่รัก	ซึ่งผลการประกวด	มีดังนี้

	 รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่		นางสาวเสาว์คนธ์	นาคแท้	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1			ได้แก่		นายกฤษฏา	บุญช่วย	สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่			นายนฤชา	สายหมี	สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 กองนโยบายและแผน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดประชุมสัมมนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	เมื่อวันพุธที่	6	มิถุนายน	2555	เวลา	11.00	-	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยา

ภิรมย์	1	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานเปิด

การประชุม	และบรรยายพิเศษ	เร่ืองการส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา	3D	ต่อจากน้ันจึงเป็นการ

เสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานของผู้บริหารระดับสูง	ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน	วิทยากรโดย	ศ.(พิเศษ)	ดร.ภาวิช

ทองโรจน์

พิธีทำาบุญหอพัก		

พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา

ประชุมสัมมนาบุคลากร
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	 งานวิเทศสัมพันธ์		สำานักนโยบายและแผน		และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี		ได้จัดการปฐมนิเทศและต้อนรับคณะนักศึกษาจีน			จากมหาวิทยาลัย	Yulin	

Normal		University			จำานวน	12		คน	และอาจารย์	1	คน			โดยท่านอธิการบดี		ผศ.ดร.นิวัต		

กล่ินงาม		กล่าวต้อนรับ	พร้อมท้ังแนะนำาคณะอาจารย์ผู้สอน	และการเรียนการสอน		เม่ือวันท่ี	

7	มิถุนายน	2555			นอกจากน้ีงานวิเทศสัมพันธ์ยังได้นำานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาในจังหวัด

เพชรบุรี		ได้แก่		พระนครคีรี			หาดเจ้าสำาราญ		และชะอำา

ต้อนรับคณะนักศึกษาจีน	จากมหาวิทยาลัย	Yulin	Normal	University

ปฐมนิเทศ	นักศึกษาใหม่ภาคนอกเวลา	ประจำาปีการศึกษา	2555

อบรมสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม

เชิญรับคู่มือนักศึกษาประจำาปี	การศึกษา	2555

	 กองพัฒนานักศึกษา	ร่วมกับ	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ภาคนอกเวลา	 ประจำาปีการศึกษา	 2555	 	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิวัต	

กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ให้เกียรติเป็นประธาน	ในการน้ี	คณบดี	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์รพีพรรณ	เทียมเดช	ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	นาง

นับวรรณ	เอมนุกูลกิจ	ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา	ร่วมให้การต้อนรับ	มีการบรรยายเรื่อง

งานทะเบียนและหลักสูตร	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วีระชัย	 คอนจอหอ	 เรื่องกฎระเบียบ

	 คณาจารย์สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม	เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย

การทำางานด้านศิลปวัฒนธรรม	ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	และจัดทำาคู่มือการสร้างเครือข่ายร่วม

กัน	ในระหว่างวันที่	30	–	31	พฤษภาคม	2555	ณ	ห้องประชุมรินลอุบล	ชั้น	1	อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ	48	พระชันษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 ขอเชิญอาจารย์ท่ีปรึกษา	 นักศึกษา	 หรือตัวแทนห้อง	 ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษาประจำาปีการศึกษา	

2555		ได้ท่ีสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

และสิทธิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	นายกิตติภพ	รักษาราษฎร์	นักวิชาการศึกษา	มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง	จำานวน	

300	คน	เมื่อวันเสาร์ที่	16	มิถุนายน	2555		ตั้งแต่เวลา	10.00	–	12.00	น.		ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	3			อาคารวิทยาภิรมย์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	และในเวลา	13.00	-	15.00	น.	เป็นการรายงานตัวนักศึกษาใหม่		ณ	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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	 ตามที่	 สำานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา	 เขต	 10	 ได้รายงานผลการสำารวจสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนป่าเด็งวิทยา	ของพลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์
องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย	และคณะ	สำานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา	เขต	10	
ได้ขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสนับสนุนอุดหนุนการศึกษา	 จำานวน		
5	ทุน	นั้น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำาเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว	 และเห็นควรให้ได้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	 (ประเภทความประพฤติดี	 จริยธรรมดี	 และมีจิตสำานึกต่อมหาวิทยาลัย)	 โดย	
พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัย	มอบหนังสือแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษา
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา		ชั้นปีที่	1		จำานวน	5	ราย			ดังนี้
	 1.	นางสาวลัดดาวัลย์		ไพศาลสมุทร			 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	 2.	นายพัชรินทร์				 พิลึก			 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
	 3.	นายเอกนรินทร์			 บุตรประเสริฐ			 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
	 4.	นางสาวอุไรวรรณ			คำางาม			 	 สาขาวิชาชีววิทยา
	 5.	นางสาวศิริลักษณ์			เหล็กขอ			 สาขาวิชาชีววิทยา

	 นายวัลลภ	 	 แจ่มจำารัส	 	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพไร่หวาน	 	 เก็บกระเป๋า

สตางค์ของนายชยพัฒน์	 	แก้วมา		นักศึกษาชั้นปีที่	2		 	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล		คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้	 	 และนำาส่งคืนให้แก่นักศึกษาเมื่อ

วันจันทร์ที่	18	มิถุนายน	2555		โดยมี	ผศ.ศรชัย		เย็นเปรม		รองอธิการบดีร่วมเป็นสักขีพยาน

	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 	 ประชุมเสริมกิจกรรมเน้นอัตลักษณ์ของสำานักส่งเสริมวิชาการฯ	 	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นิวัต	 	 กลิ่นงาม	 อธิการบดี	 	 เป็นประธานการประชุม	 มติที่ประชุมสำานักส่งเสริมฯ	 	 จะปรับปรุงบุคลิกภาพในการให้บริการ	 	 ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

	 ตามที่	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	เพื่อเป็นการเชิดชู

เกียรติและขอบคุณที่อนุเคราะห์สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง	 ในการนี้	 พลเอกสุร

ยุทธ์	จุลานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก	ดังนี้		

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์	พงศ์พิชญามาตย์	นายประสงค์	พิทูรกิจจา	และนางรสลิน	เจียมเจริญ

มอบทุนการศึกษา

คนดีศรีสังคม

สำานักส่งเสริมฯ	เน้นอัตลักษณ์บริการเป็นเลิศ

มอบเกียรติบัตร
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กำาหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคนอกเวลา

	 1	 16	-	17	มิถุนายน	2555	 เปิดภาคการศึกษา	1/2555

	 2	 23	-	24	มิถุนายน	2555	 เรียนตามปกติ

	 3	 30	มิถุนายน	-	1	กรกฎาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 4	 7	-	8	กรกฎาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 5	 14	-	15	กรกฎาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 6	 21	-	22	กรกฎาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 7	 28	-	29	กรกฎาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 8	 4	-	5	สิงหาคม	2555	 สอบกลางภาค

		 	 11	-	12	สิงหาคม	2555	 หยุดวันแม่

		 	 18	-	19	สิงหาคม	2555	 หยุดซ้อมรับปริญญา

	 9	 25	-	26	สิงหาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 10	 1	-	2	กันยายน	2555	 เรียนตามปกติ

	 11	 8	-	9	กันยายน	2555	 เรียนตามปกติ

	 12	 15	-	16	กันยายน	2555	 เรียนตามปกติ

	 13	 22	-	23	กันยายน	2555	 เรียนตามปกติ

	 14	 29	-	30	กันยายน	2555	 เรียนตามปกติ

	 15	 6	-	7	ตุลาคม	2555	 เรียนตามปกติ

	 16	 13	-	14	ตุลาคม	2555	 สอบปลายภาค

	 17	 20	-	21	ตุลาคม	2555	 สอบปลายภาค

	 มิถุนายน	 16	 17

	 	 23	 24

	 	 30	 	

	 กรกฏาคม	 		 1

  7 8

	 	 14	 15

	 	 21	 22

	 	 28	 29

	 สิงหาคม	 4	 5

	 	 25	 26

	 กันยายน	 1	 2

	 	 8	 9

	 	 15	 16

	 	 22	 23

	 	 29	 30

	 ตุลาคม	 6	 7

	 	 13	(สอบ)	 14	(สอบ)

	 	 20	(สอบ)	 21	(สอบ)

 เดือน เสาร์ อาทิตย์

ปฐมนิเทศ/รายงานตัว	นักศึกษาใหม่	2555	 16	มิถุนายน	2555

เปิดภาคการศึกษาท่ี	1/2555																				 16	มิถุนายน	2555

ยืนยันการลงทะเบียน	เพ่ิม-ถอนรายวิชา		 1	-	24	มิถุนายน	2555

ย่ืนผ่อนผันการชำาระเงิน	 16	-	24	มิถุนายน	2555

ชำาระเงินค่าลงทะเบียน	 1	-	24	มิถุนายน	2555

ลงทะเบียนล่าช้า	(เสียค่าปรับ)	 25	มิถุนายน	2555

ปรับค่าลงทะเบียนล่าช้าสำาหรับนักศึกษา	ท่ีย่ืนขอผ่อนผัน	 30	กรกฏาคม	2555

สอบกลางภาค	 4	-	5	สิงหาคม	2555

สอบปลายภาค		 6	-	7	,	13	-	14	ตุลาคม	2555

ส่งผลการเรียน	 31	ตุลาคม	2555

เปิดภาคการศึกษาท่ี	2/2555																				 27	ตุลาคม	2555

**กำาหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม**

หมายเหตุ		*การเรียนการสอนต้องเรียนให้ครบ	15	สัปดาห์

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		23	พฤษภาคม	2555

ปฏิทินงานภาคนอกเวลา

คร้ังท่ี วันท่ี รายการ
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ไทยแลนด์	เอนิเมชั่น
คอนเทสต์		2012		

ประกวดมิวสิควีดีโอ ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์	ระดับ
ปริญญาโท	และปริญญาเอก	

	 บมจ.	อยุธยา	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันชีวิต	ร่วมกับ	ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	มูลนิธิ	5	ธันวามหาราช

และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์			สานต่อโครงการ	“ไทยแลนด์	เอนิเมชั่น	คอนเทสต์

โดย	อยุธยา	อลิอันซ์	ซี.พี.”		ประจำาปี	2012	ภายใต้หัวข้อ	“เยาวชนรุ่นใหม่	ใฝ่ดี	มีคุณธรรม”		ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี		หวังสร้างทัศนคติให้เยาวชนรุ่นใหม่ประพฤติดี		มีคุณธรรม	ผ่านการสร้างภาพยนตร์เอนิเมชั่นส่งเสริมการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		ตลอดจนพัฒนาฝีมือนักสร้างสรรค์ให้แก่อุตสาหกรรมเอนิเมชั่นไทย		แบ่งการแข่งขันออกเป็น	2	ระดับ			สำาหรับ

เยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

	 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม	ๆ	ละ	3	คน	โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง	โดยผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวด

จะต้องมีความยาวไม่เกิน		3	นาที	และสร้างด้วยโปรแกรม	Open	Source	เท่านั้น	หมดเขตรับสมัครในวันที่		14		กรกฎาคม		2555		ดูราย

ละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่	www.aacp.co.th/thailandanimation		สอบถามรายละเอียดได้ที่	ฝ่ายการตลาด	-	กิจกรรมเพื่อสังคม		

บมจ.	อยุธยา	อลิอันซ์	ซี.พี.ประกันชีวิต	ชั้น	6	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	898	ถนนเพลินจิต		กรุงเทพฯ		10330		โทร.	02-305-7768	หรือ	

02–305-7407	

	 ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาที ่กำาลังศึกษาอยู ่ใน

มหาวิทยาลัยทุกแห่งท่ัวประเทศไทย	ส่งผลงานสร้างสรรค์มิวสิค

วีดีโอ	รณรงค์การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	โดยใช้เพลง	“จี๊ดใจ”	ของ

ศิลปิน	 จุ๋ย	 จุ่ยส์	 เป็นเพลงประกอบมิวสิควีดีโอ	 ความยาว	

3	 นาที	 ส่งเข้าร่วมประกวด	 ชิงรางวัลเงินสด	 50,000	 บาท				

20,000	บาท		และ	10,000	บาท		พร้อมประกาศนียบัตร	

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่	31	กรกฏาคม	2555

ส่งผลงานพร้อมแนบ

สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

เอกสารประกอบบทเนื้อหาที่

แสดงแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์มิวสิควีดีโอ	

จำานวน	2	ชุด	พร้อมส่ง	DVD

(MP4)	ได้ที่	สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

31/9	ซ.ศูนย์วิจัย	แขวงบางกะปิ	

เขตห้วยขวาง	กทม.	10310	

	 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา	ขอเชิญ
ส่งวิทยานิพนธ์	ระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก	เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา		
ประจำาปี	 2555	 โดยเป็นวิทยานิพนธ์สาขาทางสังคมศาสตร์		
เป็นผลงานภาษาไทยของนิสิต/นักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันระดับอุดมศึกษา	 ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย		ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม	และ
ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน	 5	
ปี	(ตั้งแต่ปีการศึกษา	2550	-	2554)	
	 ผู ้สนใจส่งผลงานด้วยตนเอง	หรือทางไปรษณีย์
(โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำาคัญ)	 ได้ที่สำานัก
วิชาการ	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 เลขที่	 499	 อาคาร
สุขประพฤติ	 ชั้น	 26	 ถนนประชาชื่น	 เขตบางซื่อ	 กรุงเทพฯ	
10800	ตั้งแต่บัดนี้	จนถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2555	
	 ประกาศผลประมาณกลางเดือนกันยายน	 2555		
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 www.senate.go.th	 หรือ
ติดต่อกลุ่มงานวิจัยและข้อมูล	 สำานักวิชาการ	 โทรศัพท์	 02-
8319310-12			
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รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร

	 คนไทยเรามักใช้แป้งข้าวเจ้า		แป้งข้าวเหนียว		มาดัดแปลงทำาเป็นขนมต่าง	ๆ	ได้หลากหลายชนิด		ตะโก้เป็นขนมอย่างหนึ่งที่ทำาจากข้าว

เจ้าซึ่งทำาได้ง่ายและอร่อยมาก	

ยิ่งมี	เผือก แห้ว หรือข้าวโพด		ใส่ลงไปด้วยแล้ว			รับรองว่า ตะโก้หมดถาดโดยไม่รู้ตัวทีเดียว 

	 ที่เมืองเพชรนี้	 เราจะหา	 “ตะโก้เผือก ตะโก้แห้ว”	 หวานมัน	 รับประทานได้ทุกเช้าและทุกวันเลยทีเดียว	 แถวตลาดเช้าข้างธนาคาร

กรุงเทพ  ตลาดริมนํ้า ตลาดอนามัย ตลาดนัดทั่วไป  

แถมใส่กระทงน้อยๆ	ที่ประดิษฐ์จากใบเตยหอม	น่ารับประทานอย่างที่สุดทีเดียว			

อย่ากระนั้นเลย  เรามาลองแสดงฝีมือ ทําตะโก้ ด้วยตัวของเราเองจะดีกว่า  ภูมิใจด้วย  อร่อยด้วย  ...  ขอบอก

   เครื่องปรุง

	 1.	แป้งข้าวเจ้า	(ถ้าโม่เองจะมีกลิ่นหอมสดกว่าแป้งสำาเร็จ)	1/3	ลิตร

	 2.	นำ้าตาลทราย		(ชิมดูพอหวานตามต้องการ)

	 3.	เผือก	(หรือแห้ว		ข้าวโพด	หรืออื่น	ๆ	ที่ชอบใส่ในเนื้อตะโก้	ใช้ได้ทั้งนั้น)

	 4.	กะทิ		 1		กิโลกรัม

	 5.	เกลือ	 นิดหน่อย

	 6.	ถ้ามีนำ้าลอยดอกมะลิ		จะทำาให้ขนมตะโก้นี้หอมหวานมากขึ้นไปอีก

   วิธีปรุงตัวแป้ง

	 กวนแป้งข้าวเจ้ากับนำ้าลอยดอกมะลิใสๆ	ใช้ไฟแรงๆ	กวนนานๆ	จนเหนียวมาก	จากนั้นใส่นำ้าตาลทรายลงไปผสมด้วย	ชิมรสดูให้หวานนำา		

เพราะจะมีหน้ากะทิเค็มราดด้วย		

 นําเผือกหรือแห้วมาต้มให้สุก หั่นใส่ลงไป นําแป้งที่กวนนี้ยกลง ตักใส่กระทงแต่ละกระทงอย่าให้เต็มกระทง			เพราะ	ต้องเหลือที่ไว้

สำาหรับใส่หน้ากะทิ		ซึ่งเป็นหน้าขนมลงไปด้วย

   หน้าขนม

	 นำากะทิ		กวนกับแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อย		พอให้กะทิจับตัวไม่เหลวเมื่อเย็นลง		ใส่เกลือและนำ้าตาลทรายนิดหน่อย

เมื่อตัวแป้งในกระทงเย็นดีแล้ว		ก็ตักหน้าตะโก้ที่เพิ่งกวนเสร็จนี้เติมลงไปให้เต็มกระทง

ตะโก้เผือก ตะโก้แห้ว

เท่านี้ละ  จะได้ตะโก้รสเลิศ เมืองเพชร  ที่พร้อมรับประทานแล้วจ้า...

ตะโก้สูตรนี้		ได้มาจากตำารับของพี่สมาน กลิ่นนาค ซึ่งเป็นผู้ที่แสนเชี่ยวชาญ

เรื่องขนมหวานเมืองเพชร 

ว่าแต่ว่า	...		ถ้าลองทำาแล้ว		ได้ตะโก้รสอร่อยถูกใจ	อย่าลืมเอามาฝากกันบ้าง

ก็แล้วกันเน้อ....
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ASEAN		KNOWLEDGE

	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน	ในระหว่างวันที่	30	พฤษภาคม	-	1	มิถุนายน	2555	ประเทศไทยถูกจับตามองจากทั่วทุกมุมโลก	ใน
ฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก	ครั้งที่	21	หรือ	“World	Economic	Forum	on	East	Asia	2012”	ภายใต้
หัวข้อ	“Shaping	 the	Region’s	Future	 through	Connectivity”	ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า	“กำาหนดอนาคตของภูมิภาคผ่านการเชื่อมต่อระหว่าง
กัน”	หรือ	“กำาหนดอนาคตของภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยง”	ที่บรรดาผู้นำาประเทศและนักบริหารระดับสูงของภาคเอกชนระดับโลกกว่า	600	คน	เดินทาง
มาร่วมงานเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสเติบโตของภูมิภาคนี้	
	 สำาหรับงานวันที่	30	พฤษภาคม	เป็นการพบปะของผู้นำาทางธุรกิจโดยการนัดหมายล่วงหน้า	ไม่มีการประชุมบนเวทีที่ถ่ายทอดสู่สาธารณะ	ใน
วันที่	31	พฤษภาคม	เปิดงานโดย	ศาสตราจารย์	Klaus	Schwab	ผู้ก่อตั้ง	World	Economic	Forum	ตามด้วยหัวข้อที่นำามาพูดคุยกันที่น่าสนใจหลาย
หัวข้อ	 ได้แก่	 East Asian Models for Transforming the Global Economy หรือ	 ความท้าทายของเอเชียตะวันออกต่อระบบเศรษฐกิจโลก	
Transforming Competitiveness: The Health Advantage	หรือ	การสร้างนวัตกรรมทางระบบสุขภาพ	และสุขภาวะในการทำางาน	From G2 
to G3: The Evolving Geopolitics of East Asia	หรือบทบาทของอาเซียนต่อจีนและสหรัฐ	ในประเด็นเรื่องความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชีย
ตะวันออก	Driving Growth through Travel and Tourism	หรือ	นโยบายด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน	ต่อการรวมประชาคมอาเซียน	ทั้งในแง่
เศรษฐกิจ	แรงงาน	การแข่งขัน	นวัตกรรม	Dealing with the Extreme	หรือการพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติ	Chain Reaction: Sup-
plying Asia’s Growth		หรือระบบซัพพลายเชน	ของเอเชียตะวันออก	ประเด็นเรื่องค่าแรง	สาธารณูปโภค	ผลกระทบจากจีน	และบทเรียนจากนำ้าท่วม
ในไทย	Bridging Populations through Culture	หรือ	ประชากร	คุณค่าเชิงวัฒนธรรม	และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	Planting Seeds for a Sus-
tainable Future	หรือ	ความมั่นคงทางอาหารของเอเชียตะวันออก	การบริหารจัดการทรัพยากร	ธรรมชาติ	นโยบายด้านการเกษตร	Increasing East 
Asia’s Risk Resilience	หรือความยืดหยุ่นของเอเชียตะวันออกในการพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงต่างๆ
	 ในวันที่	1	มิถุนายน	เริ่มต้นด้วยกิจกรรม	One-on-One Conversation with a Leader	หรือปาฐกถาและตอบคำาถาม	โดย	อองซานซูจี	ซึ่ง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	และตามด้วยประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น	 ได้แก่	Escape from Poverty หรือ	การแก้ปัญหาความยากจนของ
ภูมิภาค	และบทเรียนจากนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	The Infrastructure Imperative	หรือ	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของอาเซียนให้เท่าทันประเทศ
พัฒนาแล้ว	รวมถึงกระบวนการหาทุนสนับสนุนแบบใหม่ๆ	Engaging Tomorrow’s Consumer	หรือ	พฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออก	บทบาท
ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย Asian Women as the Way Forward	หรือบทบาทของสตรีในเอเชียต่อการผลิต	การเมือง	และเศรษฐกิจ	The 
Education, Skills and Jobs Nexus	หรือการจ้างงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง	และเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ของอาเซียน	The Soft Power behind Smiles	หรือ	การใช้	“อำานาจแบบอ่อน”	ของประเทศไทย	เช่น	วัฒนธรรมเก่าแก่	และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	
ในการสร้างแบรนด์ของประเทศ	Protecting the Greying and the Growing หรือ	ปัญหาประชากรสูงวัย	นโยบายด้านสังคมต่อประชากรสูงอายุ
ในประเทศกำาลังพัฒนาของเอเชีย Values: Lost in Translation?	หรือ	คุณค่าทางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างประชากรแต่ละรุ่น	ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมเมืองและชนบท	ASEAN Connectivity: Roadmap to 2015	 หรือการเชื่อมโยงของอาเซียน	 ความเท่าเทียมของภูมิภาคย่อยในอาเซียน	
วิเคราะห์โมเดลของยูโรโซน	Financing ASEAN’s Future	หรือ	สถาปัตยกรรมทางการเงินของอาเซียน	การสร้างดุลย์ระหว่างกลไกตลาดและนโยบาย
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ของรัฐบาลกลาง	Powering the Region’s Growth: The Future of Energy	หรือนโยบายพลังงานของอาเซียน	สาธารณูปโภคด้านพลังงาน	และ
การจัดการพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร	 Technology: Enabling Industries, Bridging Communities	 หรือ	 การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนวัตกรรม	 การส่งเสริมความสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับผู้ประกอบการ	 และปิดท้ายด้วย	The Promise 
and Future of Myanmar	นโยบายการปฏิรูปของพม่า
	 สำาหรับหัวข้อหลักของการประชุมในคร้ังน้ี	คือการกำาหนดอนาคตภูมิภาคโดยการเช่ือมโยง	ซ่ึงเป็นการปรับบทบาทของภูมิภาคน้ีผ่านความเช่ือม
โยงในรูปแบบต่างๆ	 ที่มุ่งเน้นเรื่องเพิ่มความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคว่าจะนำาไปสู่รูปแบบการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น	 รวมไปถึงความ
ท้าทายเช่นกรณี	ภัยพิบัติ	รวมทั้งยังมีเวทีย่อย	“Thai	Economic	Forum”	ที่เสนอทิศทางแนวโน้มการลงทุนของไทยที่เน้นไปใน	5	ประเภทหลักที่เป็น
อุตสาหกรรมโดดเด่นของไทย	ได้แก่	การท่องเที่ยว	สุขภาพ	อาหารและเกษตร	พลังงาน	และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ไอซีที)
	 “อาเซียน”	ถือว่าเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอาหารและการเกษตรที่ทั้งไทยและอาเซียนต่างชำ่าชอง	จึงกลายเป็น
โอกาสท่ีดีท่ีต้องหาลู่ทางระหว่างกันว่าจะเพ่ิมมูลค่าและส่งผ่านไปยังท่ัวโลกได้อย่างไร	โดยเฉพาะอย่างย่ิงไทยท่ีสามารถขยายโอกาสตรงน้ีด้วยการเช่ือมโยง
ทางกายภาพ	นั่นคือ	เส้นทางคมนาคม	ว่าสามารถทำาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้ประโยชน์	
จากนั้นจึงช่วยดึงให้เพื่อนบ้านได้ประโยชน์ตามไปด้วย
	 ทั้งนี้การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในอาเซียนนี้	 ไทยมีแผนดำาเนินการเพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกัน	 ทั้งทางถนนและรถไฟที่จะ
ช่วยประหยัดต้นทุน	เวลาเดินทาง	พลังงาน	เพราะสามารถขนส่งได้ทั้งคนและสินค้าเป็นจำานวนมาก	ซึ่งได้เชื่อมต่อระหว่างกันอยู่แล้ว	ในส่วนของระเบียง
เศรษฐกิจหรืออีสต์-เวสท์	 คอริดอร์	 ที่ทำาอยู่แล้ว	 ขณะที่การเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอนาคตในภูมิภาคนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่
ไทยถือว่าเป็นฐานการผลิตที่สำาคัญที่สุดของโลกและสิ่งที่ตามมาคืออุตสาหกรรมชิ้นส่วน	 ที่มีเขตอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 รองรับอยู่แล้ว	
รวมไปถึงโอกาสของอุตสาหกรรมต้นนำ้าทั้งเหล็กต้นนำ้าหรือปิโตรเคมี	 ที่ต้องการท่าเรือนำ้าลึกเพื่อขนส่ง	 ซึ่งไทยเองได้ลงทุนอยู่แล้วในนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย	และอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่างคำานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว	ขณะที่ไทยเองมีกฎหมายที่ชัดเจน
	 ประธานาธิบดี	 อินโดนีเซีย	 คาดหวังว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต	 จะทำาให้อาเซียนมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีเศรษฐกิจ
ที่แข็งแกร่ง	 รวมทั้งจะเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นในโลกได้ง่ายขึ้น	 ด้านนายกรัฐมนตรีเวียดนาม	 กล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
จากนำ้าท่วม	 และเห็นว่าในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียต้องเผชิญกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลก	 ทั้งอัตราเงินเฟ้อ	 หนี้ภาครัฐ	 และค่าครองชีพที่สูงขึ้น	 การ
รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน		จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและทำาให้มีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงเศรษฐกิจภายนอก		ขณะที่	นายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 คาดหวังเช่นกันว่า	 ในอนาคตเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน	 ลาวจะผลักดันตัวเองให้เชื่อมต่อกับ
ภูมิภาคนี้มากขึ้น	 เพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปภายในปี	 2015	 และจะพยายามหลุดพ้นการเป็นประเทศด้อยพัฒนาให้ได้ในปี	 2020	 หวังว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกอาเซียนในอนาคตด้วย	ทางด้านนายกรัฐ	มนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน	มองว่า	การประชุมครั้งนี้จะช่วยกำาหนดทิศทาง
ของภูมิภาคอาเซียนด้วยการเชื่อมโยงกันมากขึ้น	 ทั้งด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และมีบทบาทในการเป็นแรงบันดาลใจให้หลายประเทศที่กำาลัง
พัฒนาเห็นเป็นแบบอย่าง

	 แล้วกลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้า	กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2015	ค่ะ
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 สวัสดีครับ	 กลับมาพบกันอีกครั้งในคอลัมน์รอบรู้วิชาการ	 หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสาขาวิชา		คณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ	ไปเรียบร้อยแล้ว	จากการตรวจประเมินฯ	คุณลุง	QA	พบว่า	อาจารย์	บุคลากร	หลายส่วน

ยังมีข้อสงสัย	หรือปัญหาเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	(TQF)		(มคอ.1-7)	ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า		หลักสูตรทุกหลักสูตรในปี

การศึกษา		2555		จะต้องเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	(TQF)		ดังนั้นในฉบับนี้	คุณลุง	QA	ขอนำาข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	(TQF)	มาอธิบายคร่าว	ๆ	นะครับ

	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นกรอบกว้าง	ซึ่งเปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นที่สาขาวิชา	สถาบัน	และคณะจะสามารถเพิ่มเติมความ

เฉพาะเจาะจงและจุดเด่นของตนเอง	เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรได้หลากหลาย	อย่างไรก็ตาม	ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

ของ	TQF	เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ	ของกระบวนการบริการจัดการที่ดี	(Plan	–	Do	–	Check	–Act)	โดยเรียกขั้นตอนต่างๆ	เป็นแบบอักษร

ย่อว่า	มคอ.	1-7	(มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหมายเลข	1-7	แต่ไม่ได้หมายความว่า	อาจารย์ทุกท่านจะต้องจัดทำาเอกสาร	มคอ.1-7)

แต่เพื่อให้มั่นใจว่า	กระบวนการจัดการศึกษามีการถ่ายทอดและปลูกฝังมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำาหนดในหลักสูตรไปถึงผู้เรียนอย่างครบ

ถ้วน	 เกิดวงจรคุณภาพในการจัดการศึกษาและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการทำางาน	 สำาหรับแบบ	 มคอ.1-7	 นั้น	 เป็นการแบ่งหน้าที่กัน

ดำาเนินการร่วมกันในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง	อาจารย์ทุกคนจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำาเอกสารทุกหมายเลข	แต่จะเป็นการรวมพลังกัน

ดำาเนินการ	และไม่จำาเป็นต้องผลิตเอกสารมากมายตามที่เข้าใจกันอย่างผิดๆ	เพราะแบบ	มคอ.หมายเลขต่างๆ	สถาบันอุดมศึกษาสามารถ

จัดทำาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนได้ก็

คงจะดี	(จะช่วยคณาจารย์ได้เป็นอย่างมาก....ขอฝากไว้ด้วยครับ)		สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพดังนี้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา	(TQF)
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	 -	มคอ.1	มาตรฐานคุณวุฒิสาขา	สกอ.	 เป็นผู้ประสานให้คณาจารย์ในสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	ผู้ใช้บัณฑิต		และผู้แทน

องค์กรวิชาชีพ	 (ถ้ามี)	 เป็นผู้จัดทำา	 	 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำาหนดมาตรฐานพื้นฐานที่ควรจะเป็นของสาขาวิชานั้นๆจากการศึกษาวิจัย

ร่วมกัน	 	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำาไปเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาหลักสูตรที่ทุกสถาบันจะสามารถเพิ่มเติมจุดเน้น	 เอกลักษณ์เฉพาะ

ของสถาบันได้อีกอย่างอิสระ		หลักสูตรจึงมีความหลากหลาย		แต่จะมีมาตรฐานพื้นฐานที่เทียบเคียงกันได้

	 -	มคอ.2	รายละเอียดของหลักสูตร	(เป็น	มคอ.เพียงฉบับเดียวที่ส่ง	สกอ.)	และมคอ.7	การรายงานภาพรวมผลการดำาเนินการของ

หลักสูตร		จัดทำาโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

	 -	 มคอ.3	 รายละเอียดของรายวิชา	 และ	 มคอ.5	 การรายงานผลรายวิชา	 จัดทำาโดยอาจารย์ผู้สอน	 มคอ.3	 จะมีลักษณะคล้าย	

Course	 Syllabus	 ที่คณาจารย์ทุกท่านต้องจัดทำาอยู่แล้วแต่มีส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกลยุทธ์	 	 วิธีการสอน	 	 การวัดและประเมินผลเพื่อให้

บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ	 แบบ	 มคอ.3	 จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่ออาจารย์เองด้วย	 	 เพราะมี

หัวข้อคล้ายคลึงกันกับเกณฑ์การประเมินผลการสอนของอาจารย์เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ

	 -	มคอ.4	การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา	และมคอ.6	รายงานผลการดำาเนินการ	จัดทำาโดยอาจารย์ผู้ดูแลการฝึก		ทั้งนี้	หากไม่มีการ

ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาก็ไม่ต้องจัดทำาทั้ง	มคอ.4	และ	มคอ.6

	 สรุป	ปัจจัยในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้	(Learning	Outcomes)	ตามที่	TQF	กำาหนดเพื่อให้สามารถเทียบคุณวุฒิได้

กับสากล	นั้น		จะต้องเกิดจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	โปร่งใส		และตรวจสอบได้		อาทิ	การออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย		กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน		ฯลฯ		ดังนั้น	คุณภาพการศึกษาจะมีผลกระทบต่อการยอมรับคุณวุฒิซึ่งกันและกัน

	 หลายท่านคงพอจะถึงบางอ้อกันบ้างนะครับ	หากท่านใดมีข้อสงสัยแล้วต้องการให้คุณลุง	QA	ตีแผ่	ไขข้อสงสัย	สามารถส่งคำาถาม

ได้ที่	E-mail	:	Numfon0735@hotmail.com		ได้เลยนะครับ		คุณลุง	QA	ยินดีตอบคำาถาม		หากไม่ทราบคำาตอบก็จะเร่งรีบไปเฟ้นหาจาก

ผู้รู้		ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าขานกันต่อไปนะครับ

ที่มา		:	http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/TQF27022555/tqf02.pdf

	 สืบเนื่องจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมองเห็นแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำางานร่วมกัน	ระหว่างผู้สนับสนุนกิจการ

ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคตะวันตก	 จึงได้หารือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันตก	 เมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว	จึงมีมติว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งแรก	ซึ่ง

กำาหนดไว้ในเบื้องต้นว่า	จะจัดในวันที่	7	สิงหาคม	2555	สาระสำาคัญในการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วย	การนำาเสนอผลงานและกิจกรรมการดำาเนิน

งานในปีที่ผ่านมา	 ร่วมกับแผนที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นในปีต่อๆ	 ไปของแต่ละมหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้ต้องยึดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มาตรา	 26	 เป็นหลักในการดำาเนินงาน	 อาทิ	 การหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและอาจารย์	การจัดหาสถานที่ฝึกงานที่เอื้อต่อโอกาสการทำางานของนักศึกษา	เป็นต้น			

	 นอกจากนี้	 ในวันดังกล่าวจะจัดให้มีการทำาบันทึกช่วยจำา	 (MOU)	 เพื่อกำาหนดแนวทางความร่วมมือด้วย	 การจัดประชุมดังกล่าวจะหมุนเวียน

กันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมตามแนวปฏิบัติของ	พ.จ.น.ก.	 สัมพันธ์	 โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีตัวแทนผู้บริหาร	ประธานและตัวแทนกรรมการส่งเสริมฯ		

และนักประชาสัมพันธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กลุ่มภาคตะวันตก
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ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา สำาหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษา
ในระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่กำาหนด 

	 รัฐบาลเยอรมนี	มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	จำานวน	2	ทุน	โดยเรียนภาษา

เยอรมัน	2	เดือน	ก่อนเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม	2556	หลักสูตรเน้นศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่

ย่ังยืน	ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ในประเด็นต่างๆ	ด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดข้ึนและเป็นปัญหา

ทางสังคม	การอภิปรายเปรียบเทียบกรอบการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างของมุมมองทางสังคม	เศรษฐกิจ

การเมือง	ความรู้และทักษะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการของธรรมาภิบาลสิ่ง

แวดล้อมในระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ	เป็นต้น	

	 คุณสมบัติผู้สมัคร

	 -	มีอายุไม่เกิน	36	ปี

	 -	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า	โดยมีผลการเรียนดีเยี่ยมด้านรัฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	กฎหมาย	

เศรษฐกิจ	ชาติพันธุ์วิทยา	การจัดการสิ่งแวดล้อม	การวางแผนการใช้ที่ดิน	และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 -	มีประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย	2	ปี

	 -	คะแนนสอบภาษาอังกฤษ	TOEFL	(แบบ	internet-based	test)	100	คะแนน	หรือ	IELTS	7

		 หมดเขตรับสมัคร	ในวันที่	31	กรกฎาคม	2555

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารอื่นๆ	ได้ที่

	 ศูนย์บริการข้อมูลทางการศึกษา	DAAD	โทรศัพท์	0-2286-8708-09		E-mail:	info@daad.or.th			Website:	www.daad.or.th

	 มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลตั้งอยู่ในเมืองหลวง
ประเทศออสเตรเลีย	เปิดสอนทั้งใน	ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	
ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันสอนภาษา	 (UCELI	หรือ	University	of	Canberra	
English	 Learning	 Institute)	 เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ต้องการเสริม
สร้างทักษะทางด้านภาษา
	 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร	Diploma	 เช่น	Business,	 IT,	Com-
munication,	Design,	Information	Technology,	Justice	Studies	and	Sci-
ence	สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
	 โดยนักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี	 ปี	 2	 เมื่อสำาเร็จ
การศึกษาในระดับ	 Diploma	 ซึ่งใช้เวลาในการจบหลักสูตรปริญญาตรีได้ภายใน	
2	 ปี	 ครึ่ง	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่	 http://www.canberra.edu.au/college/
diploma
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ชื่อเรื่อง	:	เปิดตำานานบุคคลดังของเอเชีย
ผู้แต่ง	:		มานพ	ถนอมศรี
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ฐานบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์	:	2552
เลขเรียกหนังสือ	:	อซ	920.05	ม443ป	หนังสือทั่วไป	(มุมอาเซียน)
	 หนังสือเปิดตำานานบุคคลดังของเอเชีย	ตีแผ่เรื่องราวชีวิตของบุคคลสำาคัญที่ถือว่าเป็นตำานาน
ของประเทศในทวีปเอเชียไล่เรียงตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	เรื่องราวชีวิตของพวกเขาจึงเป็น
เสมือนบันทึกแห่งหน้าประวัติศาสตร์	ท่ีจะทำาให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เหตุการณ์ท่ีสำาคัญต่อประเทศ	สุดท้าย
แล้วพวกเขาคือวีรบุรุษ	หรือ	ซาตานกันแน่?	
	 นอกจากเร่ืองราวของบุคคลท่ีขับเคล่ือนโลกเหล่าน้ันแล้ว	ในหนังสือน้ียังสอดแทรกเร่ืองราวของ
สถานท่ีอันเป็นแหล่งกำาเนิดของพวกเขาเหล่าน้ันต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน	รวมท้ังเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ	ไว้อย่าง
มากมาย	ท้ังน้ีเพ่ือเปิดโลกแห่งความรู้ให้ทรงคุณค่ามากข้ึน	โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นส่วน
หนึ่งของการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป

ชื่อเรื่อง	:	สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำา
ผู้แต่ง	:		โคริน	เฟื่องเกษม

ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์เดือนตุลา

ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	อซ	320.95957	ค694ส	หนังสือทั่วไป	(มุมอาเซียน)

	 รวมบทความต่างๆ	 ของผู้เขียนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	 การเมือง	 ผู้นำา	 การต่างประเทศ	 และการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์	ซ่ึงเคยเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของหนังสือท่ีเก่ียวกับประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และเคยใช้เป็นตำาราประกอบการเรียนการสอนในโครงการวิชาโททาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา		ของคณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		โดยผู้เขียนได้ค้นคว้าเพิ่ม
เติมเพื่อเสริมเนื้อหาในบทความต่างๆ	ให้ทันสมัยและครอบคลุมข้อมูลถึงปีปัจจุบัน	 เหมาะกับนักศึกษาและ
อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ที่เปิดสอนเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่
สนใจประเทศเพื่อนบ้าน

ชื่อเรื่อง	:	ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจในเอเชีย
ผู้แต่ง	:		บอสร๊อค,	แมรี่	เมอรี่
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	หน้าต่างสู่โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์	:	2549
เลขเรียกหนังสือ	:	อซ	395.52	บ245ก	หนังสือทั่วไป	(มุมอาเซียน)
	 สารพันเคล็ดลับในการ	“Fit	 in”	กับวัฒนธรรมต่างประเทศ		สำาหรับนักเดินทางที่ใฝ่รู้และนัก
ธุรกิจที่ใฝ่หาความสำาเร็จ	 	 ในประเทศกลุ่มเอเชีย	 เช่น	จีน	ฮ่องกง	ไต้หวัน	 เกาหลีใต้	อินเดีย	อินโดนีเซีย	
ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์		สิงคโปร์	เวียดนาม	ออสเตรเลีย
	 สิ่งหนึ่งที่สำาคัญในการที่นักธุรกิจจะประสบความสำาเร็จในต่างประเทศได้นั้น	 นอกจากสมอง
อันชาญฉลาดและทักษะในการเจรจาที่เป็นเลิศ	 นั่นคือ	 การสร้างความประทับใจ	 วัฒนธรรมการทักทาย	
สิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำาคัญที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า	คุณใส่ใจในประเทศคู่ค้าของคุณ	ความประทับใจที่อีก
ฝ่ายได้รับจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจและบริษัท	 หนังสือเล่มนี้	 เป็น	 “คู่มือ”	 หนึ่งเดียวที่จะทำาให้การเดิน

แ ผ ง ห นั ง สื อ

ทางเพื่อธุรกิจในเอเชียของคุณกลายเป็นความรื่นรมย์	 	 เพราะหากเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีปฏิบัติของผู้คนสักนิด	 	การติดต่อค้าขาย
อาจมิได้เป็นแค่เรื่องฉาบฉวย	ธรรมดา	คู่ค้าต่างชาติของคุณวันนี้อาจจะพัฒนาสัมพันธภาพจนเป็นเพื่อนที่ดีในวันข้างหน้าก็ได้	ใครจะรู้
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โดย  คน...เบื้องหลัง

	 สวัสดจีร้า....	ชาวเจ๊าะแจ๊ะ	และชาวดอนขังใหญ่	ฉบับน้ีมาสนุกสนานกันต่อ	หยิกนิดเกาหน่อย	เพื่อกระตุ้นความขยันหมั่นเพียร	ของใคร
หลายๆ	คน	พบกันต้นเดือนแบบน้ี	คงจะมีผู้ใหญ่ใจดีพาทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะไปเลี้ยงบ้างกันบ้าง	ต้นเดือนรู้สึกหิวๆ	ยังไงก็ม่ายรู้
	 ฉบับน้ีออกมาต้นเดือนกรกฎาคม	 เป็นเดือนที่นักศึกษาแต่ละคณะกำ	ลังมีงานใหญ่จะเกิดขึ้น	 อย่าเพิ่งตกใจนะ!!!!!!	 เขาไม่ได้ตั้งขบวน
ประท้วงใคร	แต่นักศึกษาตั้งขบวนเพื่อเดินขบวนพาเหรด	ในการแข่งขันกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์	ครั้งที่	26	เป็นการแข่งขันกีฬา	กองเชียร์	ลีดเดอร์		
การแสดงภาคสนาม	ขบวนพาเหรด	ที่ยิ่งใหญ่อลังการณ์	ซึ่งปีน้ีเอาใจท่านผู้บริหารเป็นพิเศษ	กับ	Concept	เปิดประตู	...	สู่อาเซียน	ที่ถ่ายทอด
ผ่านการแสดงให้ผู้ชมได้ตะลึงอีกครั้ง	 อย่าลืมและห้ามพลาดติดตาม	 ได้ในระหว่างวันที่	 30	 กรกฎาคม	 –	 1	 สิงหาคม	 2555	 ณ	 สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...
	 มาเริ่มหยิกแกมหยอกกันที่ข่าวแรก	ที่ต้องขอชื่นชมกับการที่	มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงขยายช่องทางการจราจรเกือบเสร็จแล้ว	ช่างไฮโซ
อะไรเช่นน้ี	แต่เสียงนักศึกษาเขาสงสัยเลยฝากเจ๊าะแจ๊ะมาถามว่า	แล้วนักศึกษาจะเดินทางไหน	ผู้เกี่ยวข้องโปรดชี้แจงด่วน	...
	 อีกกระแสไม่แพ้กัน	กับสถานที่ที่จอดรถของนักศึกษา	ที่ต้องจอดรถในสถานที่กำ	หนด	สีประจำ	คณะ	ซึ่งนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละ
คณะได้มจีิตอาสา	 รับงานมาจากท่าน	 ผอ.สำ	นักงานอธิการบดีมาแจกให้แก่นักศึกษา	 ทางทีมงานทางหลวงได้แจ้งเจ๊าะแจ๊ะมาว่ามีหลายความคิด
เห็น	มีหลายกระทู้ร้อนๆ		สะท้อนให้เห็น	อยากทราบว่ามีอะไรในกระทู้บ้าง	ต้องเข้าไปอ่านใน	Facebook	มันแรงซะจน	...	ต้องรีบออกจากการ
อ่านกระทู้เลย	หากไม่เช ื่อต้องติดตาม	....
	 มาเกาๆ	 ให้หายคันกันที่ข่าวน้ี	 กับข่าวการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุนเรียนดีและประพฤติดี	 ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2555	เวลา		09.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2	ที่ผ ่านมา	ซึ่งทีมข่าวล้อหมุนรายงาน
มาว่า	 ประทับใจและกดไลน์ให้กับผู้ปกครองของนักศึกษา	 ที่ ได้แสดงความคิดเห็นและเป็นห่วงการเข้าออกของบุคคลที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย	
รปภ.น่าจะซักถาม	ตรวจบัตร	 เข้มงวดให้มากกว่าน้ี	อย่าอาศัยแค่กล้องวงจรปิด	 เพราะหากเกิดการสูญหายจะทำ	ให้เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย		
(กระแส	รปภ.น้ีแรงไม่หยุดจริงๆ)	สงสัยต้องใช้	3ป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไป  ....
	 ข่าวน้ี ได้อ่านแล้ว	ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ	ต้องร้อนๆ	หนาวๆ	กับการมีกระแสข่าวว่าสาขาโน้นสาขาน้ี	จะออกไป
รับน้องข้างนอกมหาวิทยาลัย	 แต่ที่น่าสงสารที่สุด	 ต้องรองคณบดีฝ่ายกิจฯ	 ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	 อาจารย์ประอรนุช	 โปร่ง
มณีกุล	 จะออกตามไหวไหมหนอ	 เพราะกำ	ลังตั้งท้อง	 ที่จะมีหลานให้พวกเราชาว	 PBRU	 กันในเร็ววันน้ี	 แต่คงไม่มี ใครกล้าทำ	อย่างนั้น	 เพราะ
มหาวิทยาลัยมีการลงโทษ	 และออกประกาศ	 พร้อมนโยบาย	 ไม่อนุญาตให้นำ	นักศึกษาออกไปรับน้องนอกมหาวิทยาลัย	 ..	 ขอให้ท่านผู้ปกครอง
สบายใจ	หายห่วงได้เลย	...
	 มีข่าวฝากกับการจัดเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน	ซึ่งจัดเป็นประจำ	ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	โดยในครั้งน้ีจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่	11-15	กรกฎาคม	2555	เวลา	10.00-20.00	น.	ภายในงานท่านจะได้พบกับหนังสือเด่นๆ	และน่าสนใจจากสำ	นักพิมพ์มากมายที่นำ	มาให้
ได้เลือกซื้อเลือกชม	ไม่ว่าจะเป็น	SE-ED,	เนชั่น,	มติชน,	แปลน	ฟอร์	คิดส์,	บงกช,	บรรลือสาส์น,	สถาพร,	ห้องเรียน	และ	สนพ.	ชั้นนำ	อีกมากมาย	
รวมถึงกิจกรรมดีๆ	ที่ ไม่ควรพลาด
	 ปิดขา่วสุดท้ายของคอลัมน์กับการทำ	บุญหอพกันักศึกษาทีมี่	เจ้าของงานอย่างเจ้โอ๋เป็นแม่งาน	นักศึกษาหอพกัมากันเต็ม	แต่ทีส่วยงาม
ที่สุด	นักศึกษาชายหอพักนิวาสรัตน์	แต่งตัวได้เป็นระเบียบ	แบบเดียวกัน	ต้องขอชื่นชม	และที่สำ	คัญกับการแสดงฝีมือของคุณแม่บุญล้น	ที่ต้อง
ทำ	ก๋วยเตี๋ยวถึง	900	ชาม	เล่นเอาเข่าเสื่อมกันไปเลย	งานน้ีเขาจัดกันไปเมื่อวันที่	23	มิถุนายน	ที่ผ ่านมา..	สุดท้ายขอให้คุณผู้อ่านทุกท่าน	มีความ
เจริญๆ	ขึ้นไป	คิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนา	บ๊าย	บาย	ราตรีสวัสดิ์...
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	 เขาสามร้อยยอดเป็นชื่อที่มีตำานานเล่าว่า	 พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน	 ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำาเภาจีนแล่นผ่าน
มาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปาง	 จึงแวะหลบภัยเข้ามาตามร่องนำ้าด้านทิศตะวันตกของเกาะ	 	 แต่เนื่องจากไม่ชำานาญพื้นที่	 เรือได้ชนกับ
หินโสโครกอับปางลง		ผู้คนจมนำ้าตายจำานวนมาก		ที่เหลือรอดตายขึ้นมาอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ	300	คน	จึงได้ตั้งชื่อว่า	“เกาะสามร้อยรอด”	ต่อ
มาระดับนำ้าทะเลได้ลดลง	 เกาะกลายเป็นภูเขา	 ชาวบ้านเรียกคลาดเคลื่อนเป็น	“เขาสามร้อยยอด”	 บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียก
ว่า	“อ่าวทะเลสาบ”	เคยมีผู้พบซากเสากระโดงเรือโบราณในบริเวณนี้ด้วย	บางข้อสันนิษฐานว่า	เป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่		หรือมียอดเขา
มากมายถึง	300	ยอด		
	 พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด	 เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ตอนล่างสุดของภาคกลาง	หรือด้านเหนือสุดของภาคใต้ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกของอ่าวไทย	 ในท้องที่ของกิ่งอำาเภอสามร้อยยอด	 และอำาเภอกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ครอบคลุมเขตการปกครอง	 2	 อำาเภอ	
คือ	กิ่งอำาเภอสามร้อยยอด	และอำาเภอกุยบุรี	มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	98	ตารางกิโลเมตร	หรือ	61,300	ไร่	ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา
หินปูนสูงชัน	ริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเล	ที่เป็นหาดเลน	และห้วงนำ้าทะเลตื้น	รวมถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายอยู่ใกล้ชายฝั่ง		เป็นที่อยู่อาศัย
ของนกนานาชนิด	ซึ่งมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์		ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่	28		มิถุนายน	พ.ศ.	2509	เป็น
อุทยานแห่งชาติลำาดับที่	4	และเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย	บริเวณอุทยานฯ	มีสถานที่ท่องเที่ยว	ดังนี้
 จุดชมวิวเขาแดง	ต้ังอยู่บ้านเขาแดง	บนยอดเขาแดง	เวลาท่ีเหมาะแก่การข้ึนชมวิวคือ	05.30-07.00	น.	เน่ืองจากสามารถชมพระอาทิตย์
ขึ้นและทัศนียภาพโดยรอบๆ	ได้อย่างสวยงาม	ไม่ว่าจะเป็นวิวเขาสามร้อยยอด	ชายหาดสามพระยา	บ้านเรือนต่างๆ	เชิงเขาแดงมีศูนย์บริการนักท่อง
เที่ยว	 การเดินทาง	 ต้องเดินเท้าจากที่ทำาการอุทยานฯ	ประมาณ	 500	 เมตรหรือขับรถไปหมู่บ้านเขาแดงจะมีทางแยกด้านซ้ายมือ	 จอดรถแล้วเดิน
เท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ	725	เมตร	ใช้เวลาประมาณ	1	ชั่วโมง		
 คลองเขาแดง	 เหมาะต่อการล่องเรือชมทิวทัศน์	 และสัตว์นานาชนิดในระบบนิเวศน์ป่าชายเลน	 นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือได้จาก
หมู่บ้านเขาแดงและหมู่บ้านบางปู	โดยลงเรือที่ท่านำ้าหน้าวัดเขาแดง	ล่องไปตามลำาคลองประมาณ	3-4	กิโลเมตร	ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ	1	
ชั่วโมงครึ่ง	เวลาที่เหมาะแก่การล่องเรือคือ	เวลาประมาณ	16.00	-	17.00	น.	เพราะอากาศไม่ร้อน	และสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม
 หาดสามพระยา	 ห่างจากที่ทำาการอุทยานฯประมาณ	 5	 กิโลเมตร	 เป็นหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว	 1	 กิโลเมตร	
หัวหาดและท้ายหาดมีเขาหินปูนขนาบทั้งสองด้าน	เหมาะสำาหรับเล่นนำ้าและกางเต็นท์พักแรมได้	บริเวณชายหาดมีร้านอาหารและห้องนำ้าไว้บริการ
 ถํ้าไทร	 อยู่ในหมู่บ้านคุ้งโตนด	 ห่างจากที่ทำาการอุทยานฯประมาณ	 9	 กิโลเมตร	 สามารถนำารถยนต์	 ไปจอดบริเวณหมู่บ้านใกล้เชิงเขา	
แล้วเดินขึ้นไปบนถำ้าระยะทางประมาณ	280	 เมตร	 ช่วงแรกของถำ้ามีต้นไทรซึ่งเป็นที่มาของชื่อถำ้า	 ช่วงถัดไปมีหินงอกหินย้อยงดงามหลายจุด	 จุดที่
น่าสนใจในถำ้า	 ได้แก่	 สระโบกขรณี	ห้องหินงอกหินย้อย	ห้องม่านเจ็ดสี	นำ้าตกแห้ง	อนุสาวรีย์ตาเอิบซึ่งเป็นผู้พบถำ้าคนแรก	บ่อนำ้าน้อยหน่าและหิน
โดม	ภายในถำ้าค่อนข้างมืด	นักท่องเที่ยวสามารถเช่าตะเกียงเจ้าพายุ	หรือไฟฉายจากชาวบ้านที่หมู่บ้านคุ้งโตนดได้
 ถํ้าแก้ว	 อยู่ที่เขาหุบจันทร์	 ห่างจากที่ทำาการอุทยานฯไปทางบ้านบางปู	 16	 กิโลเมตร	 เลี้ยวซ้ายผ่านบริเวณนากุ้งจนสุดถนนลูกรังแล้ว
เดินเท้าไปยังปากถำ้า	 ภายในถำ้ามีหินงอกหินย้อยระยิบระยับสวยงาม	 ภายในถำ้ามืดมาก	 และค่อนข้างอันตรายเพราะมีเหวลึก	 จำาเป็นต้องมีตะเกียง
เจ้าพายุ	และเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ	นำาทาง
 ทุ่งสามร้อยยอด	อยู่ด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ	เป็นบึงนำ้าจืดขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยพืชจำาพวกอ้อ	กก	จึงเป็นแหล่งอาศัยของ
นกอพยพนานาชนิด	 เช่น	 นกยาง	นกกานำ้า	 นกอีลำ้า	 นกกระสาแดง	นกอีโก้ง	 ฯลฯ	 สามารถล่องเรือชมธรรมชาติ	 เรือถ่อ	 เรือแคนู	 ดูนก	 ถ่ายภาพ		
เหมาะกับการศึกษาค้นคว้า	หากมาในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีนกและดอกบัวมาก
 หาดแหลมศาลา	อยู่บริเวณเขาเทียน	ห่างจากที่ทำาการอุทยานฯประมาณ	16	กิโลเมตร	บริเวณหาดมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	ห้องอาบ
นำ้าจืด	หาดอยู่หน้าทางเข้าถำ้าพระยานคร	เป็นหาดลักษณะคล้ายแหลมยื่นออกไปในทะเล	มีภูเขาปิดล้อมทั้งสองด้าน	สามารถเล่นนำ้าทะเลได้
	 การเดินทาง	จากถนนปราณบุรี-ปากนำ้าปราณบุรี	เลี้ยวขวาเข้าอุทยานฯ	ตรงไปถึงสี่แยกบ้านบางปู	เลี้ยวซ้ายทางบ้านบางปู	ข้ามสะพาน
คลองบางปูถึงตีนเขาเทียน	จากนั้นต้องเดินเท้าข้ามเขาเทียนไปประมาณ	480	 เมตร	ถึงหาดแหลมศาลา	หรือ	 ใช้บริการเหมาเรือจากบ้านบางปูไป
หาดแหลมศาลาใช้เวลาเดินทางประมาณ	30	นาที
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 ถํ้าพระยานคร	อยู่ห่างจากหาดแหลมศาลาประมาณ	500	เมตรและห่างจากที่ทำาการอุทยานฯ	ไปทางทิศเหนือประมาณ	17	กิโลเมตร	
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยทางเรือ	 โดยเช่าเรือจากหมู่บ้านบางปู	 บริเวณหาดบางปูมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว	 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ	30	นาที	ราคา	250	บาทต่อลำา	(นั่งได้	8	คน)	หรือ	จะเดินข้ามเขาเทียนเป็นระยะทางประมาณ	530	เมตร	จากชายหาดแหลมศาลามีทาง
เดินขึ้นเขาไปยังถำ้าพระยานคร	ระหว่างทางมีบ่อนำ้ากรุด้วยอิฐดินเผารูปสี่เหลี่ยมคางหมู	กว้าง	1	เมตร	ลึก	4	เมตร	เรียกว่า	“บ่อพระยานคร”	
	 ตามประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่	1	เจ้าพระยานคร	ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชได้แล่นเรือผ่านทางเขาสามร้อยยอด	และเกิดพายุใหญ่
ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้	จึงจอดพักเรือหลบพายุที่ชายหาดแห่งนี้เป็นเวลาหลายวัน	และได้สร้างบ่อนำ้าเพื่อใช้ดื่ม	“ถำ้าพระยานคร”	เป็นถำ้าขนาด
ใหญ่	บนเพดานถำ้ามีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้	
	 จุดเด่นของถำ้าแห่งนี้	 คือ	 “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์”	 เป็นพลับพลาแบบจตุรมุข	 สร้างในสมัยรัชกาลที่	 5	 คราวเสด็จประพาสเมื่อวัน
ที่	 20	มิถุนายน	พ.ศ.	2433	 เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์	ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพฯ	แล้วส่งมาประกอบทีหลังโดยให้
พระยาชลยุทธโยธินเป็นนายงานก่อสร้าง	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง	ที่กำาแพงหินด้านขวามีพระ
ปรมาภิไธยย่อในรัชกาลที่	 5	 และรัชกาลที่	 7	 เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตา	พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นับเป็นจุดเด่นของถำ้าพระยานคร	 และเป็น
ตราประจำาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน
	 อุทยานฯ	 มีบริการบ้านพักที่บริเวณ	 เขาแดง	 และที่	 หาดแหลมศาลา	 และยังมีบริการเต็นท์ให้เช่า	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	โทร.	0	2562	0760	หรือ	www.dnp.go.th	หรือ	อุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด	ตำาบลเขาแดง	อำาเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77150	โทร.	0	3261	9078
	 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด	โทร.0-3282-1568	หรือที่	ททท.	สำานักงาน
ประจวบคีรีขันธ์	โทร.	0-3251-3885,0-3251-3871,0-3251-3854		องค์การบริหารส่วนตำาบลสามร้อยยอด	โทร.0-3260-2982,0-3261-9037	ต่อ	
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