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ปรัชญา
“คุณธรรมนำาความรู้	คำ้าชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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	 ท้องถิ่น
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	 การมีจิตอาสา	 คือ	 การมีจิตที่พร้อมจะสละเวลา	 แรงกาย	 และสติปัญญา	 เพื่อสาธารณประโยชน์	 เป็นการไม่นิ่ง

ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น	และมีความสุขเมื่อได้ทำาความดี	เพื่อเป็นการปลูกฝังให้แก่

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยองค์การบริหารนักศึกษา		จึงร่วมกับ	บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จำากัด		จัดทำา

โครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏเพชรบุรี อาสาพัฒนาชุมชน	ขึ้น		ในพื้นที่บ้านเขากระทิง		ตำาบลหนองหญ้าปล้อง		อำาเภอหนอง

หญ้าปล้อง	จังหวัดเพชรบุรี	โดยกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนได้ช่วยชาวบ้านเขากระทิงสร้างฝายก้ันนำา้เพ่ือป้องกันนำา้ท่วมในพ้ืนท่ี

ดังกล่าว	การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น	เพื่อให้นักศึกษาได้

ฝึกการทำางานเป็นทีมและมอบหมายหน้าท่ีแบ่งงานกันทำา	เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทำางานร่วมกัน		และ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัยให้แก่ชุมชนบ้านเขากระทิง

      การสร้างฝายชะลอนํ้า มี 3 ประเภท

	 	 	 	 	 	 	 1.	ฝายชะลอนำ้าแบบผสมผสาน

	 	 	 	 	 	 	 2.	ฝายชะลอนำ้าแบบกึ่งถาวร

 

	 	 	 	 	 	 	 3.	ฝายชะลอนำ้าแบบถาวร

	 สำาหรับการจัดทำาค่ายอาสาในครั้งนี้เป็นการสร้างฝายแบบที่	1	คือ	ฝายชะลอนํ้าแบบผสมผสาน

โครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏเพชรบุรี  
อาสาพัฒนาชุมชน

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
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	 พิธีเปิดในวันท่ี	31	สิงหาคม	2555	เวลา	08.30	น.

โดยมีนายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ		นายกองค์การบริหาร

นักศึกษา		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		กล่าวรายงาน

“ในนามคณะกรรมการดำาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ

ค่ายสิงห์	–	ราชภัฏเพชรบุรี	อาสาพัฒนาชุมชน	รู้สึกเป็น

เกียรติและขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช

เผือกบัวขาว		ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้

	 สำาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ	“ค่ายสิงห์	–	ราชภัฏเพชรบุรี	อาสาพัฒนาชุมชน”	มีดังนี้

	 1.	เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละเพื่อการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น

	 2.	เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำางานเป็นทีมเกิดความสามัคคี	สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้

	 3.	เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

	 4.	เพื่อเป็นการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กร	หน่วยงาน	และผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการกับชุมชน”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว		ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานในพิธี	กล่าวว่า

“การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีถือเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษา	เพราะว่ากิจกรรมน้ีจะเป็นกิจกรรมท่ีทำาให้นักศึกษามีความ

เสียสละเพ่ือการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อ่ืน	ฝึกการทำางานเป็นทีมเกิดความสามัคคี	มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย

และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กร	 อีกทั้งยังเป็นสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น	 และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์”	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว  
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คนทำ�ง�น UBI 
	 สวัสดีท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน		 ในฉบับนี้	คนทำางาน	UBI	นำารายงานสรุปผลการ

ดำาเนินงานประจำาเดือนสิงหาคม	 2555	 ที่ผ่านมาว่าเราได้ดำาเนินการกิจกรรม	 โครงการ	 เพื่อตอบ

สนองพันธกิจของ	UBI	อย่างไรบ้าง

 1.	ประชุมความร่วมมือระหว่าง	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	สำานักงานเพชรบุรี	กับ

เครือข่ายธุรกิจ	 Biz	 Club	 จังหวัดเพชรบุรี	 เรื่องการจัดทํา application phetchaburi	 เมื่อ

วันที่	2	สิงหาคม	2555	ณ	ร้านเทคอะเรส	โดยมี	ดร.กรัณย์	สุทธารมณ์	ประธานเครือข่ายธุรกิจฯ	

นายอิทธิกร	ชำานาญอักษร	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และรอง

ประธานฝ่ายวิชาการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประชุมกับผู้ช่วยผู้อำานวยการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	สำานักงานเพชรบุรี

 2. โครงการอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3	จัดโดย	มูลนิธิสัมมาชีพ	สัปดาห์

ท่ี	3	ระหว่างวันท่ี	4	-	5	สิงหาคม	2555	ณ	สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิกร	ชำานาญอักษร	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วม

อบรม	ซึ่งสัปดาห์นี้ได้มีวิทยากรผู้บรรยาย	เช่น	ศ.ดร.ธเนศ	อาภรณ์สุวรรณ	นพ.สุรพงษ์	สืบวงศ์ลี

รศ.ดร.ณรงค์	 เพ็ชรประเสริฐ	 	 ดร.ยุกติ	 มุกดาวิจิตร	 	 คุณศิโรตม์	 คล้ามไพบูลย์	 	 ผศ.ดร.ประภาส	

ปิ่นตบแต่ง	คุณอธิกกิต	แสวงสุข	ศ.ดร.สังศิต	พิริยะรังสรรค์	ศ.ดร.ธเนศวร์	เจริญเมือง	ศ.ดร.ผาสุก	

พงษ์ไพจิตร	คุณไพโรจน์	พลเพชร	และคุณจอม	เพชรประดับ

 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี	ประจำา

เดือนสิงหาคม	2555	เมื ่อวันที่	9	สิงหาคม	2555	ณ	ห้องประชุม	DBD	Biz	Club	สำานักงาน

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี	ผู้เข้าประชุมได้แก่	หัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เพชรบุรี	ประธานเครือข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี	คณะกรรมการเครือข่ายฯ	และผู้จัดการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่าย

ธุรกิจ	ฯ

 4. ประชุมคณะทํางานยกร่างข้อบังคับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ 3/2555		เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2555	ณ	ห้อง	DBD	Biz	Club	สำานักงานพัฒนาธุรกิจการ

ค้าจังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี	 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในฐานะ

รองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายธุรกิจฯ	 ทำาหน้าที่ประธานคณะทำางานยกร่างข้อบังคับฯ	 และ

คณะทำางานยกร่างข้อบังคับเครือข่ายฯ	 เข้าประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดของ	 (ร่าง)	 ข้อบังคับเครือ

ข่ายธุรกิจ	Biz	Club	จังหวัดเพชรบุรี
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 5. ประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเตรียม

จัดงานมหกรรมแสดงผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	 	 เมื่อวันที่	 15	 สิงหาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 3	 สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 โดยมี	 นายอิทธิกร	 ชำานาญอักษร	 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 6. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2555	 (ส่วนภูมิภาค)	 ระหว่างวันที่	 16	 -	

18	สิงหาคม	 	 2555	 	ณ	 	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

กิจกรรมดังกล่าว	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ	ได้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการแนะนำาผู้ประกอบการ

ระดับ	Start	–	up	คือ	สมุนไพรหอมผ่อนคลายความเครียด	WORADA	(วรดา)

 7. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2555	เมื่อวันที่	17

สิงหาคม	2555		ณ		ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		วัตถุประสงค์

เพื่อ	 รายงานผลการดำาเนินงาน	 1	 ปี	 ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	

ประจำาปี	 2554	 ให้คณะกรรมการรับทราบ	 ตลอดจนรายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ	ด้านต่างๆ	และเสนอแผนงานโครงการประจำาปี	2556	เพื่อพิจารณา	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	

กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	และ

คณะกรรมการเข้าประชุมพิจารณารายละเอียด

 8. โครงการอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3	จัดโดย	มูลนิธิสัมมาชีพ	สัปดาห์ที่	4

ระหว่างวันที่	 18	 -	19	สิงหาคม	2555	ณ	ห้องประชุมโรงแรมชัยนาทธานี	 และลงพื้นที่ตำาบลนางลือ	

ตำาบลห้วยงู	ตำาบลเที่ยงแท้		พร้อมด้วยตำาบลหันคา		นายอิทธิกร	ชำานาญอักษร		ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่สำารวจร่องรอยของสัมมาชีพ	 เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และสรุปวิเคราะห์ว่าหากขยายผลให้เต็มพื้นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนหรือไม่	ในการลงพ้ืนท่ีดังกล่าว	รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยนาท	 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท	 ได้มากล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลของ

พื้นที่ในผู้เข้าอบรมผู้นำา	–	นำาการเปลี่ยนแปลง	รุ่นที่	3	ได้รับทราบ

 9. งานฉลองบัณฑิตและชุมนุมศิษย์เก่า 55	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2555		ณ		เวทีกลางแจ้ง

หน้าอาคารเอนกประสงค์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยกิจกรรมดังกล่าว	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 	 ได้จัดทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์	 กองทุนตั้งตัวได้	 จำานวน	 1,500	 แผ่น	

เผยแพร่ให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายของ

รัฐบาลนายกรัฐมนตรี	นางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร	

 10. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แก่กลุ่ม

เป้าหมาย	ในงานฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำาปี	2554	ระหว่างวันท่ี	19	–	21

สิงหาคม	2555	ณ	อาคารเอนกประสงค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยมี	ผู้ประกอบการบ่มเพาะ

ธุรกิจ	 เข้าร่วม	 1	 ราย	 คือ	 สมุนไพรหอมวรดา	 และกลุ่มธุรกิจจำาลองของนักศึกษาสาขาอาหารและ

โภชนาการประยุกต์	 สาขาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ	 เข้าร่วมออกร้านจำาหน่าย

สินค้า	จำานวน	5	กลุ่ม	 (กลุ่มก๋วยเตี๋ยวต้มยำาลูกตาลอ่อน	กลุ่มหอยครก	กลุ่มหวานเย็น	กลุ่มลูกชิ้นปิ้ง	

กลุ่มวอฟเฟิลลูกตาลอ่อน)
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 11. การแสดงผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ	เมื่อวันที่

23	สิงหาคม	2555	ณ	ห้องฮอล์	3	อิมแพ็คเมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	กิจกรรมดังกล่าว	ศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้นำาผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจพร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายที่

จะเข้ากองทุน	ตั้งตัวได้	ร่วมออกบูธแสดงผลงานของธุรกิจ	ได้แก่	สมุนไพรหอมผ่อนคลายความเครียด	

WORADA	 รุ่งอรุณฟาร์ม	 และร้าน	 SAMURAI	 PRO	 BIKE	 ทั้งนี้ได้นำานักศึกษาสาขาอาหารและ

โภชนาการประยุกต์	 จำานวน	 3	 คน	 พร้อมอาจารย์ประจำาสาขา	 เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษาเข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้	

 12.	โครงการต้นทางการสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมทางธุรกิจ	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2555	ณ	

ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี			แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ	2	กิจการ	คือ	ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ	อาบทอง	

และสมุนไพรหอม	WORADA	ที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่	ขยายผลิตภัณฑ์

เพิ่มขึ้นเป็น	การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายในฟาร์มแพะ	และชุดสปาเท้าสำาเร็จรูป	ซึ่งทั้ง	2	กิจการ	ได้

รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและนำาเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	ประจำาปี	2555

 13. งานรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต		ระหว่างวันที่	25	–	26	สิงหาคม

2555	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม		จังหวัดเพชรบุรี		และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		กิจกรรม

ดังกล่าว	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เป็นตัวแทนสำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำากองทุนตั้งตัวได้	ตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี	ท้ังน้ี	ยังได้นำาธุรกิจจำาลองของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์	โดยการ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ศจีมาศ	 นันตสุคนธ์	 และอาจารย์ณปภา	 หอมหวล	 เข้าร่วมโชว์และจำาหน่าย

สินค้า	จำานวน	4	กลุ่ม

 14.	โครงการอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3	จัดโดย	มูลนิธิสัมมาชีพ		สัปดาห์

ที่	5	ระหว่างวันที่	25	-	26		สิงหาคม	2555		ณ	ห้องประชุมข่าวสด		กรุงเทพมหานคร			กิจกรรมดัง

กล่าว	นายอิทธิกร	ชำานาญอักษร		ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เข้า

ร่วมอบรมโดยมีวิทยากรมาบรรยายครั้งนี้		เช่น	คุณอภิชาต	จงสกุล		คุณประยงค์		รณรงค์		นพ.พลเดช		

ปิ่นประทีป		ดร.วีรพงษ์		รามางกูร		ดร.วีระศักดิ์			โควสุรัตน์		ดร.อมรวิชช์		นาครทรรพ		คุณพงษ์ศักดิ์		

พยัฆวิเชียร		เป็นต้น

 15.	การอบรมเชิงอภิปราย	เรื่องการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดโดย	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 กิจกรรมดังกล่าว	 ผู้จัดการศูนย์บ่ม

เพาะวิสาหกิจฯ	 ได้เข้าร่วมเสวนาและแนะนำาภารกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 พร้อมแนะนำานโยบาย

กองทุนตั้งตัวได้	ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้า

มาร่วมโครงการ

	 คอลัมน์	 คนทำางาน	 UBI	 ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่านที่ติดตามการ

ทำางานของ	UBI	มาโดยตลอด	และเราจะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจต่อไปอย่างเต็มที่	แล้วพบกันใหม่ใน

ฉบับหน้านะครับ
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	 ผศ.นสพ.มหิศร	ประภาสะโนบล	อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	คณะเทคโนโลยี
การเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์	เรื่อง
Anovulatory	effect	of	 levonorgestrel	 implantation	 in	 female	 long-tailed	ma-
caques	 :	 an	 implication	 for	 contraception	 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ	 “The	
third	International	Symposium	on	Southeast	Asian	Primate	Research”	ที่จัดโดย		
คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมกับ	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
และ	Primate	Research	Institute	of	Kyoto	University,	Japan	ระหว่างวันที่	27	-	30		
สิงหาคม	2555	ณ	โรงแรมสยามซิตี้	(สุโกศล)	กรุงเทพฯ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	จังหวัดปทุมธานี	นำาโดย	ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์	ศิริโวหาร
และคณะ	ขอเข้าศึกษาดูงาน	บัณฑิตศึกษา	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	วันที่	11	กันยายน	2555	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด	แนวปฏิบัติ	ความคิดริเร่ิมและการ
พัฒนาตนเองในงานที่รับผิดชอบ	โดยมี	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดี	ผศ.รพีพรรณ	
เทียมเดช	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 ผศ.ดร.บัญญัติ	 ศิริธนาวงศ์	
รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ร่วมให้การต้อนรับ

	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ช้ันปีท่ี	3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 ได้ไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการที่ดินและระบบสหกรณ์และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำาแนวคิดเกี่ยวกับโครงการตาม

พระราชประสงค์หุบกะพงมาปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียน

วิชาสหกรณ์	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2555	ตั้งแต่เวลา	08.30	–	15.30	น.	ณ		โรงเรียนบ้าน

หุบกะพง		อำาเภอชะอำา		จังหวัดเพชรบุรี

เสนอผลงานวิจัย

ศึกษาดูงาน

โครงการค่ายศิลปะแสนสนุก

ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง	

	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้รับเชิญ

จากโรงเรียนเทศบาล	 1	 วัดแก่นเหล็ก	 จัดกิจกรรมในโครงการค่ายศิลปะแสนสนุก	 ให้แก่เด็ก

ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่	1	–	3		โดยได้นำานักศึกษาชั้นปีที่	3		เข้าร่วมจัดกิจกรรม		แบ่งออกเป็น	6	

ฐาน	ได้แก่	มักกะโรนีย้อมสี	ขนมถ้วยฟู	ว่าวน้อย	หมวกอินเดียนแดง		ลูกชุบ		และพวงมะโหด		

เมื่อวันที่	24		สิงหาคม		2555	ณ	หอประชุมโรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก		ในงานนี้ทำาให้

นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์		และมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กปฐมวัย
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	 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ได้ส่งทีมเพชรจ้าวเวหา	เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์	:	การพัฒนาเคร่ืองบิน

บังคับวิทยุแบบปีกหมุน	ประจำาปี	2555	“ศึกปีกหมุนประลองปัญญา”		จัดโดย...	สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ร่วมกับ	สมาคมกีฬาเครื่องบินจำาลองและวิทยุบังคับ	และ

สถานีโทรทัศน์	Thai	PBS	ซ่ึงในการแข่งขันคร้ังน้ีเป็นการแข่งขันสนามท่ี	5	รอบชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(ระดับประเทศ)	พร้อมเงินรางวัล	จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก	โดยก่อนหน้าได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภาค		4		สนามรอบคัดเลือก

เพื่อหาตัวแทนแต่ละภาค/สนาม	ๆ	ละ	16	ทีม	ทั้งนี้ทีมเพชรจ้าวเวหา	(ทีม	PBRU	เดิม)	จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ผ่านรอบคัดเลือก	1		ใน	16		ทีม	สนามท่ี	2		ภาคกลางและภาค

ตะวันออกครั้งนั้นได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1		จึงมีสิทธิ์เข้ามาแข่งขันในสนามที่	5		รอบชิง

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(ระดับประเทศ)	เม่ือวันท่ี	1	–	2		กันยายน	2555

ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	ซึ่งในวันนั้นมีทีมเข้าร่วมแข่งขันที่มาจากโรงเรียนใน

ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	และอุดมศึกษา	ทั้งหมด	49	ทีมจากตัวแทนแต่ละ

ภาคทั่วประเทศ

 สรุปทีมเพชรจ้าวเวหา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	(ถ้วยพร้อมเงินรางวัล	30,000	บาท)

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบสร้างสรรค์	ชื่อผลงาน	เพชรหงส์เหินลม		(ถ้วยพร้อมเงินรางวัล	10,000	บาท)

	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ออกแบบสร้างสรรค์	(โล่พร้อมเงินรางวัล	3,000	บาท)

	 (รวม	2	ถ้วยกับอีก	1	โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม	43,000	บาท)

 สมาชิกทีมเพชรจ้าวเวหา ประกอบด้วย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย		ซันประสิทธิ์				อาจารย์ที่ปรึกษา

	 นายวชิรวัฒน์		อังศุพาณิชย์		และนายกิตติพงษ์	เทศสาลี			สมาชิกทีม

	 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์		ชั้นปีที่	1		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 คณะครุศาสตร์	 จัดบริการวิชาการ	 “โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการสนุกเต้น เล่นดนตรี พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย”	ให้แก่ครู	บุคลากรทางการศึกษา

และผู้ที่สนใจทางการศึกษาปฐมวัย	จำานวน	50	คน	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้รับ

ความรู้ในเรื่องการใช้ดนตรีส่งเสริมพัฒนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย	การเล่นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด

เบ้ืองต้น	และสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก	เม่ือวันท่ี

18	สิงหาคม	2555	ณ	ห้อง	926	คณะครุศาสตร์	โดยมี	อาจารย์ชนาธิป	บุบผามาศ	เป็นวิทยากร

บริการวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย

ศึกปีกหมุนประลองปัญญา
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	 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	 คว้ารางวัลคอนกรีตมวลเบาสีเขียว	 (Green	 Concrete)	 มาครองได้สำาเร็จ
โดยมีทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เข้า
ร่วมการแข่งขัน	 33	 ทีม	 จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา	 ระดับอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 6	 (6th	
Lightweight	Concrete	Competition)	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ระหว่างวันที่	5	-	7	กันยายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์	วิทยาเขตวังไกลกังวล	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 นำาทีมโดยอาจารย์		ดร.สุรชัย		ทรัพย์เพิ่ม

	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ช้ันปีท่ี	3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต	 (เขา

เจ้าลายใหญ่)	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำาแนวคิดในการนำา

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตฯ	 ไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน	 ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	 (พิบูลย์สงเคราะห์)	 อำาเภอชะอำา		

จังหวัดเพชรบุรี		เมื่อวันที่		23		สิงหาคม		2555		

อุตสาหกรรม		คว้ารางวัลคอนกรีตมวลเบาสีเขียว

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยศึกษาดูงาน

มีรายชื่อนักศึกษาร่วมทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ดังนี้
	 1.		นายนฤพงศ์		ทองคำา
	 2.		นายนัทธพงศ์		คูณทวีทรัพย์ชัย
	 3.		นายสิทธิโชค		ชะริโต
	 4.		นายบัณฑิต		สมพงษ์

ผลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา  ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 6
6th  Lightweight Concrete Competition

ชิงถ้วยพระราชทาน		สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
วันที่	5	–	7	กันยายน	2555		

ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		วิทยาเขตวังไกลกังวล
	 	 รางวัลชนะเลิศ	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	(นครราชสีมา)
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	(ปราจีนบุรี)
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 	 รางวัลชมเชย	 	 	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
	 	 รางวัลชมเชย	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 	 รางวัลชมเชย	 	 	 มหาวิทยาลัยพะเยา
	 	 รางวัลชมเชย	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	(ศาลายา)
	 	 รางวัลชมเชย	 	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 	 รางวัลคอนกรีตมวลเบา		สีเขียว	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 	 รางวัลคอนกรีตมวลเบา		ประเภทเบาที่สุด	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 	 ดูรายละเอียดผลการแข่งขันได้ที่	http://www.kkw.rmutr.ac.th/lightweightconcrete
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อบรม

เปิดสอบเข้ารับราชการ

	 สถาบัน	Shortcut	to	be	IT	Professional	จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	ประจำาเดือนกันยายน		2555		ดังนี้

	 1.	ผู้ดูแลระบบเครือข่ายด้วยลีนุกซ์ขั้นสูง	(Linux	Admin	II),	วันที่	13-14	กันยายน	2555	(รับ	6	ท่าน)

	 เรียน	2	วัน	ราคา	4,990	บาทเท่านั้น

	 *	สอนด้วย	CentOS	Linux	6.3

	 หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ	ผู้ดูแลระบบเครือข่ายด้วย	Linux	Server	System	Support,	System	Engineer	ที่ต้องการดูแลและ

บริการจัดการลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท	หรือของลูกค้า	ครู	อาจารย์ที่สอนหลักสูตรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 2.	การทำาเครื่องบริการอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร	(e-Learning	Server),	วันที่	18	กันยายน	2555	(รับ	6	ท่าน)

	 เรียน	1	วันเต็มราคา	2,990	บาทเท่านั้น

	 *	สอนด้วย	CentOS	Linux	6.3	(Bind,	Apache,	MySQL,	PHP,	phpMyAdmin,	Moodle,	....)

	 หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ	 ผู้ดูแลระบบ	 e-Learning	 ขององค์กร	 System	 Support,	 System	 Engineer	 ที่ต้องการดูแลและ

บริการจัดการเครื่อง	 e-Learning	 Server	 ของบริษัท	 หรือของลูกค้า	 ครู	 อาจารย์ที่ต้องการเรียนรู้การติดตั้งเครื่อง	 e-Learning	 	 แบบ	

Step-by-Step

	 3.	ผู้ดูและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร	(System	Admin	Level	I)	รุ่นที่	12	วันศุกร์ที่	21	กันยายน	2555	(รับ	10	

ท่าน)

	 เรียน	1	วันเต็มราคา	2,990	บาทเท่านั้น

	 หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ	 ผู้ดูแลระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร	 ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาเป็นผู้ผู้แลระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร	 System	 Support,	 System	 Engineer	 ที่ต้องการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท	 หรือของ

ลูกค้า	ครู	อาจารย์ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้าน	Network	&	Security

	 4.	การทำาเครื่องเก็บ	Log	Files	ด้วย	CentOS	Linux	Server,	วันที่	27-28	กันยายน	2555	(รับ	6	ท่าน)

	 เรียน	2	วัน	ราคา	4,990	บาทเท่านั้น

	 *	สอนด้วย	CentOS	Linux	6.3	(Squid,	SARG,	Syslog,	NTP,	Kiwisyslog,	...)

	 หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ	ผู้ดูแลระบบ	Log	Files	ขององค์กร	System	Support,	System	Engineer	ที่ต้องการดูแลและบริการ

จัดการเครื่อง	Log	Server	ของบริษัท	หรือของลูกค้า	ครู	อาจารย์ที่ต้องการเรียนรู้การติดตั้งเครื่อง	Log	Server		แบบ	Step-by-Step

	 กรมศิลปากร	ดำาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า

รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	ตำาแหน่งนักโบราณคดี

ปฏิบัติการ(กลุ่มโบราณคดีใต้นำ้า)		วุฒิปริญญาตรี		จำานวน	1	อัตรา		

สมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	สำานักบริหารกลาง

กรมศิลปากร	 ถนนหน้าพระธาตุ	 แขวงพระบรมมหาราชวัง	 เขต

พระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	 10	 กันยายน	

2555
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ASEAN		KNOWLEDGE
	 สวัสดีค่ะ	 พลเมืองอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 อาจารย์วริษา	 ปานเจริญ	 เลขานุการคณะ
เลขานุการดำาเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติอาเซียนศึกษา	ในเร่ือง	“บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
กับการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน”	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	1	ชั้น	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	วัตถุประสงค์
ของการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนทั้ง	10	ประเทศเป็นอย่างดี	
	 สำาหรับในวันแรกของการสัมมนาจะเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ	 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 อาทิ	 “TRENDS	 model	 กับการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”	 โดย	 รศ.ดร.สุพล	 วุฒิเสน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ซึ่งแนวความคิดนี้มาจาก
อักษรย่อแต่ละขั้น	ดังนี้
	 ขั้นที่	1	Transmitting	of	International	Knowledge	–	T		คือการถ่ายทอดความรู้สากลแก่นักศึกษาทุกประเภท			อันถือเป็นภารกิจพื้นฐานที่
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษากระทำาอยู่แล้ว
	 ขั้นที่	 2	 	 Research/Recovery	 of	 Data	 –	 R	 คือการทำาวิจัยและการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นซึ่งเป็นความพยายามเข้าใจท้องถิ่นบนฐานของวิชาการ
สากล
	 ขั้นที่	3	Experiment	in	Local	Situation	-	E	คือเมื่อใดได้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่จากการสรุปและการวิจัย	ต้องมีการทดลอง/ตรวจสอบในท้องถิ่น	
หรือในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนเผยแพร่ต่อไป
	 ขั้นที่	4	Newly	appropriate	Knowledge	–	N	คือการสรุปจาก	3	ขั้นตอนแรกให้เหมาะสมสำาหรับการเผยแพร่ในท้องถิ่น	สิ่งที่ได้รับจะเป็นความ
รู้ใหม่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
	 ขั้นที่	5	Distribution	of	Knowledge	to	Development	–	D	คือขั้นการเผยแพร่ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา	ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่หรือสอนความ
รู้ใหม่ให้แก่นักศึกษา
	 ขั้นที่	6	Service	to	Locality	–	S		คือขั้นการนำาสิ่งค้นพบสู่การพัฒนาท้องถิ่น	โดยปฏิบัติการให้ความรู้ใหม่นั้นสนองความต้องการของท้องถิ่น	ซึ่ง
หมายรวมถึงความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นด้วย	 ซึ่งท่านได้ใช้หลักการนี้ในการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์จาก
การทำางานวิจัย	เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปมีความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนา
	 หลังจากน้ันเป็นการบรรยาย	ในหัวข้อ	“ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558”
โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	รศ.นิธิ	รตะนานุกูล	และหัวข้อ	แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการเครือข่ายอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยอาเซียน	โดยท่านอธิบดีกรมอาเซียน	ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงความร่วมมือในแต่ละเสาหลักของประชาคมอาเซียน
และบทบาทในแต่ละเสาหลักท้ังสามของประชาคมอาเซียนท่ีส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทย	ความร่วมมือของการศึกษาไทยเม่ือมีการเปิดประชาคมอาเซียนกับ
ประเทศต่างๆ	 ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่น่าจะเกิดขึ้น	 ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและกลยุทธ์	 เพราะเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน	 ย่อมมีทั้งส่วนวิกฤตและ
โอกาส	ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ทั้งในส่วนที่เป็นวิกฤต	เช่น	การที่จะมีมหาวิทยาลัยจากต่างชาติเข้ามาเปิดวิทยาเขตในประเทศไทย	ซึ่งจะทำาให้เกิดการแข่งขันทาง
การศึกษาสูงขึ้น		และในส่วนที่ประเทศของเราจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือของประเทศต่างๆ	และมีโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น	
	 สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการเป็นประชาคมอาเซียนนั่นคือ	 ภาษา	 เพราะเมื่อมีการรวมของหลายประเทศซึ่งสังคมและวัฒนธรรมต่างกัน	 การสื่อสารเป็น
สิ่งจำาเป็น	ดังนั้น	การผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของอาเซียนนอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศอื่นๆ	
แล้ว	 ยังจะต้องมีทักษะทางภาษาที่ดีอีกด้วย	 การสอนที่เน้นความรู้พร้อมสอดแทรกความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำาเป็นเป็นอย่างยิ่ง	 รวมถึงการ
ผลิตบัณฑิตที่มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ	มีทักษะในการทำางาน	ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำาคัญ
 

จะเห็นได้ว่า	การเป็นประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะเข้ามาถึงในปี	พ.ศ.	2558	นั้น	สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทที่สำาคัญมาก
ทั้งในเรื่องของการเตรียมบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน	และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน	ทางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับในเรื่องเหล่านี้เช่นกัน	แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้
ความร่วมมือจากทุกๆ	ฝ่าย	เราทุกคนมาร่วมมือกันก้าวสู่อาเซียนด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน	ด้วยกันนะคะ

 
เครียดกันมาเยอะเลยทีเดียว	มาผ่อนคลายกันบ้างดีกว่าค่ะ	นอกจากในเรื่องของวิชาการแล้ว

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ยังมีนิทรรศการต่างๆ	เกี่ยวกับอาเซียน
รวมถึงการแสดงจากนักศึกษาที่สวยงามมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดูเพื่อเป็นการผ่อนคลายด้วยค่ะ

สวยงามมากทีเดียว	เก็บมาฝากกันในฉบับนี้	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ
ขอให้พลเมืองอาเซียนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
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“อะไรเอ่ย ... กลม ๆ เหมือนวงพระจันทร์  มีงาตั้งพัน  แทงคนไม่เข้า”
อะไรเอ่ย ... ติ๊กต็อก .. ติ๊กต็อก..

	 ปริศนาคำาทายนี้ใช้ภูมิปัญญาเด็ก	ๆ	ทายเล่นกัน		จากขนมพื้นบ้านเมืองเพชรแท้	ๆ		คำาตอบคือ	“ข้าวเกรียบงา” ของเมืองเพชรนั่นเอง	
	 “ข้าวเกรียบงาเมืองเพชร”นั้น		ทั้งหอมทั้งอร่อย		รับประทานกันได้ทั้งวันโดยไม่รู้เบื่อหน่าย	จะรับประทานเมื่อสุกใหม่	ๆ 	ร้อน	ๆ 	ก็จะอร่อยชื่นใจใน
รสชาติที่หอมกลมกล่อมนิ่มนวล		เคี้ยวนุ่มลิ้นนุ่มฟัน		กี่แผ่นกี่แผ่นก็วับหายเข้าปากจนลืมตัว			
	 ถ้าผึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งสนิท		แล้วเอามาปิ้งกลับไปกลับมาบนเตาถ่าน	จนเหลืองหอม	
 กลิ่นของข้าวเกรียบงาก็จะยิ่งหอมยั่วให้นํ้าลายไหล  
	 รอให้เย็นสักหน่อย	ก็จะกรอบ		หอมมะพร้าวที่ย่างจนหอมเกรียม
	 เคี้ยวแล้วจะหยุดไม่ได้		เพลินจนลืมตัวลืมตาย		อาจแน่นท้องเอาง่าย	ๆ			เพราะเคยมาก่อน			อิอิ....ผู้เขียนเคยนึกอยากกินด้วยรำาลึกถึง		คิดถึง	ข้าว
เกรียบงาเมืองเพชรเต็มที		แม้จะผิดหวังที่เดี๋ยวนี้		มะพร้าวที่ใส่ดูไม่แน่นเต็มแผ่น		ดูเวิ้งว้างไปหน่อย		แต่ก็ยังอร่อยสมใจ		
 เลยเคี้ยวเพลินไปซะ 10 แผ่น   โอ... แม่เจ้า ....
	 กว่าจะรู้ว่าเป็นอะไร		ทำาไมปวดท้องจริง	...	ก็ต้องกินยาธาตุตามเข้าไป			ช่างน่าอายจริง	ๆ		ในความตะกละของตัวเอง	....	
 นี่ก็ยังไม่เข็ด  ข้างๆ ตัวยังมีโหลแก้วใส่ข้าวเกรียบงาเมืองเพชรไว้ใกล้ๆ   นึกขัดใจขึ้นมา 
 เดี๋ยวให้ว่างสักหน่อยเถอะ  จะทํากินเอง ใส่มะพร้าวเสียให้มากๆ สมใจทีเดียวเจียว....
	 ในปัจจุบันข้าวเกรียบงาเมืองเพชรยังคงเป็นของกำานัลของฝาก		ให้แก่ผู้คนต่างถิ่นอยู่อย่างยืนยง	
	 และยังคงรสชาติของความหอมหวานอร่อยด้วยนำ้าตาลโตนดเมืองเพชร		อย่างไม่รู้เสื่อมคลาย
	 เรามาลองฝีมือ	ทำาข้าวเกรียบงาเมืองเพชร	กินกันเองดีกว่า	รับรองอร่อยกว่าที่เขาวางขายอยู่แน่นอน	เพราะจะเอาหวานมันขนาดไหน	ก็ประเคน
ใส่เครื่องปรุงลงไปเองให้พอใจ		
 ข้อสําคัญ  กินเพลิน...ลืมตัวลืมตาย ปวดท้องขึ้นมา จะมาต่อว่าผู้เขียนได้ไม่นา  ... พี่น้องเอ๊ยยยย..... 

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร ข้าวเกรียบงาเมืองเพชร

เครื่องปรุง
	 1.	ข้าวกล้องโม่ไม่ทับนำ้า			 1	ลิตร
	 2.	งาดำาคั่วหอม			 	 100	กรัม
	 3.	มะพร้าวหั่นหยาบ	ๆ		 ½	กิโลกรัม
	 4.	นำ้าตาลโตนดหรือนำ้าตาลปึก		1	กิโลกรัม
	 5.	เกลือป่น			 	 2	ช้อนชา
วิธีปรุง
	 แช่ข้าว	1	คืน		ล้างนำ้าทิ้ง		เติมนำ้า	1	ลิตร		แล้วนำาไปโม่ไม่ต้องทับนำ้า		จากนั้นใส่
นำ้าตาลปึก		นวดกับแป้งให้เข้ากัน		ใส่มะพร้าว		งา		เกลือ		คนให้เข้ากัน	(แป้งต้องไม่ใสจน
เกินไป)		นำาหม้อเหล็กใส่นำ้าครึ่งหม้อ		ผูกผ้าขาวบาง	(แพรเลี่ยน)	ที่ปากหม้อให้ตึง		เจาะช่อง
ที่ผ้าไว้นิดหน่อยด้านบนให้ไอนำ้าพลุ่งออกได้
	 ยกหม้อไปตั้งไฟ		ให้นำ้าเดือด		ใช้ทัพพีทองเหลืองตักส่วนผสมที่เตรียมไว้		ละเลง
เป็นวงกลมบาง	ๆ	บนผ้า	1	ครั้งจะละเลงได้	4	วง		ปิดฝาจนสุก		ใช้พายไม้มูก		แซะตากบน
แผงไม้		เรียงให้เป็นระเบียบ		นำาไปตากแดดจนแห้ง		ตากผึ่งแดดไว้	1	วัน		เวลารับประทาน
ก็เอาไปปิ้งไฟอ่อน	ๆ	จนเหลืองหอม		วางพักให้เย็นเก็บลงโหล		รับประทานได้ตลอดวัน			

ตํารับนี้ขอมาจาก คุณสายยงค์ แย้มนิล ร้านข้าวเกรียบนํ้าเพชร
รับรองว่าอร่อยสมใจแน่ๆ

อย่าลืมไปเฝ้าหน้าเตา รับประทานข้าวเกรียบงาที่แซะออกมาใหม่ ๆ นุ่ม ๆ หอมหวาน 
รับรองว่าอร่อยไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่ผู้เขียนคุยไว้นั่นแล....
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โดย	คุณลุง	QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การบูรณาการ	ค่านิยมหลัก	แนวคิดกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

	 ก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปใน	หัวข้อฉบับที่แล้วที่ได้กล่าวถึง	TQM	(Total	Quality	Management)	และเพื่อให้ตอบสนองแผน

อุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	(ฉบับที่	2	พ.ศ.2551-2565)	กล่าวไว้ว่า	“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย		เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร

ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในโลกาวิวัฒน์		รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....”	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 	 จึงได้นำาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	 	 ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ	 	 นั้นคือ	 Education	 Criteria	 For	 Performance	

Excellence	 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำามาเป็นกรอบการดำาเนินงานบริหารจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด			ดังนั้น		ในฉบับนี้ขอนำาเสนอ	Education	Criteria	For	Performance	Excellence	(EdPEx)	เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ		โดยมีหลักการพัฒนา		ดังนี้

 EdPEx		ย่อมาจาก	“Education	Criteria	for	Performance	Excellence”		หรือ	“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนิน

การที่เป็นเลิศ”	 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์	 Malcolm	 Baldrige	 National	 Quality	

Award:	 MBNQA	 ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 	 (Thailand	 Quality	 Award:	 TQA)	 	 เกณฑ์	 EdPEx	 	 คือกรอบที่ทำาให้

มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ	(มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด)	และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน	จากจุดเน้น

ที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

การนำาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า

การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล

การให้ความสำาคัญกับพนักงานและลูกค้า

ความคล่องตัว

การมุ่งเน้นอนาคต

การจัดการเพื่อนวัตกรรม

การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า

มุมมองในเชิงระบบ

ก้าวใหม่
ก้าวไป

สู่ความเป็นเลิศ
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ข้อแตกต่างระหว่าง

ประโยชน์จากการนำาแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	EdPEx	มาใช้
	 •	เห็นโอกาสที่จะปรับปรุง

	 •	มุ่งเน้นในเรื่องที่สำาคัญ

	 •	การปรับปรุงงานไปในทิศทางเดียวกัน

	 •	กระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวและใส่ใจมากขึ้น

	 •	การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในองค์กรดีขึ้น

	 •	ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ลูกค้า(นักศึกษา)ดีขึ้น

	 •	ประสิทธิผลและความสามารถ

คุณค่าของ	EdPEx
	 •	ทุกคนคือผู้ชนะ

	 •	ทุกคนสามารถเข้าร่วมและได้รับประโยชน์

	 •	ได้ประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด

	 •	สถาบันอุดมศึกษาได้รับรายงานป้อนกลับทุกแห่ง

	 	 	 โปรดติดตามต่อฉบับหน้าค่ะ.....

EdPEX,TQA

ไม่ได้บอกวิธีการที่ตายตัว

เป็นข้อสอบมีแต่คำาถามชี้นำาแต่ไม่ได้ชี้แนะ
(เพื่อประเมินตนเองและพบโอกาสในการเรียนรู้)

ครอบคลุมทุกกระบวนการขององค์การที่ต้องการเป็นเลิศใน
การจัดการ

เน้นแรงจูงใจภายนอก	Motivation

TQM

เป็นหลักการ	แนวคิด	เครื่องมือสำาหรับเรียนรู้ที ่กำาหนดไว้
แน่นอนเพื่อชี้นำาไปสู่ความเติบโตและเป็นอมตะขององค์กร

มีระบบบริหารขั้นพื้นฐานที่แน่นอน	(HK,QC,XF,DM)
มีเครื่องมือสำาหรับบริหารที่ได้รับการพัฒนามาจาก	QCC

ครอบคุลมทุกกระบวนการ		ตามความเป็นจริงของแต่ละ
องค์การ

เน้นแรงจูงใจภายใน

โครงการบริการวิชาการ	“ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้น”

	 สาขาวิชาภาษาจีน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการบริการวิชาการ	อบรม	“ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบ้ืองต้น”	ณ	โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำานวน	2	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนท่ายางวิทยา	อำาเภอท่ายาง		และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย		
อำาเภอชะอำา	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยหลักสูตรการจัดอบรมประกอบด้วย	 การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในชีวิตประจำาวัน	ศิลปะการเขียนพู่กันและการตัดกระดาษแบบจีน	การรำาไทเก็ก
การร้องเพลงและรำาพัดแบบจีน			ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่าง
มาก	 	 การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการ	 1	 คณะ	 1	 อำาเภอตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
รับสมัครสอบทั่วประเทศ ก่อนเดือนตุลาคมนี้

โครงการทุน Franco-Thai
	 โครงการทุน	Franco-Thai	มอบให้คนไทยท่ีมีอายุตำา่กว่า	35	ปี
เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ฝรั่งเศส	ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท
	 -	ทุนแบบไม่เต็มจำานวน
	 -	ทุนแบบเต็มจำานวน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
	 -	ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำานวน	ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส	การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐ
บางโปรแกรม	สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน
	 -	ทุนการศึกษาแบบเต็มจำานวน	นอกจากจะได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมแล้ว	ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาท่ีศึกษาอยู่ในประเทศ
ฝรั่งเศส	ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
ระยะเวลา
	 -	สำาหรับปริญญาโท	จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา	10
เดือน	 (หรือชั้นปีที่	 2	 ของระดับปริญญาโท)	 อย่างไรก็ตามบางกรณีที่
ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่	1	อาจได้รับทุนเป็นเวลา	2	ปี
	 -	สำาหรับปริญญาเอก	จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา	3	ปี	อย่างไร
ก็ตาม	ผู้รับทุนต้องทำารายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์
เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน

	 ทุนการศึกษาแนะนำาผู้ ท่ีสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภายในประเทศ	 เป็นการสอบชิงทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันการจัด
การปัญญาภิวัฒน์	ในปีการศึกษา	2556	โดยเริ่มสอบตั้งแต่	13	ตุลาคม	
2555	และจะประกาศผลหลังสอบในวันเดียวกันทันที
โดยมีสาขาวิชาต่าง	ๆ	ดังนี้
	 บริหารธุรกิจ	 ธุรกิจค้าปลีก,	 ธุรกิจอาหาร	 	 (ทั้งสองสาขาถ้า
เกรดรวม		2.5		ขึ้นไป		สามารถรับการสัมภาษณ์ได้ทันที)	,	การจัดการ
โลจิสติก
	 นิเทศศาสตร์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	 เทคโนโลยีสารสนเทศ,	
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,	วิศวกรรมอุตสาหการ
	 คณะศิลปศาสตร์		สาขาภาษาจีนธุรกิจ
	 คณะวิทยาการจัดการ	การจัดการทรัพยากรมนุษย์,	การจัดการ
อาคารและทรัพยากรกายภาพ

เอกสารประกอบการสมัคร
	 -	ใบสมัคร
	 -	รูปถ่าย	1	นิ้ว	พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล		ติดหลังรูป
	 -	สำาเนาทะเบียนบ้าน		พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
	 -	สำาเนาบัตรประชาชน		พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
	 -	เอกสารแสดงผลการเรียน	4-5	เทอม
โดย	สามารถดาวน์โหลดตารางสนามสอบได้ที่
	 http://www.pim.ac.th/pit-news/item/download/266
	 โดยจะเริ่มสอบตั้งแต่เวลา		08.00		–	16.00	น.	ทุกสนาม

คุณสมบัติ
	 -	เป็นผู้มีสัญชาติไทย	อายุไม่เกิน	35	ปี
	 -	ต้ังใจไปศึกษาต่อในประเทศฝร่ังเศส	ระดับปริญญาโทและเอก
	 -	ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม
	 -	ความเป็นเลิศทางการศึกษา	ประวัติผลการเรียน
	 -	แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
	 ทุนการศึกษา	Franco-Thai	เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน
เป็นต้นไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ปีถัดไป	 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจาก
เอกสารเท่านั้นจะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์
	 ทุนนี้เปิดให้ส่งเอกสารและสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
	 CampusFrance	Thailand	สถานทูตฝรั่งเศส
	 29	ถนนสาทรใต้	10120	กรุงเทพฯ
	 โทรศัพท์:	+66	2	627	2112-4
	 เว็บไซต์		www.thailand.campusfrance.org
ที่มา : Franco Thai มอบทุนเรียนต่อ ป.โท - ป.เอก ในประเทศฝรั่งเศส
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ชื่อเรื่อง	:	ธรรมะ	Delivery	ฉบับปันยิ้ม	อิ่มสุข
ผู้แต่ง	:	พระมหาสมปอง		ตาลปุตโต
ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	บิสซี่เดย์
ปีที่พิมพ์	:	2555
เลขเรียกหนังสือ	:	294.3444	พส358ธป	หนังสือทั่วไปชั้น	3

	 ธรรมะเดลิเวอรี่ของแท้กลับมาอีกครั้ง	 ตามคำาเรียกร้อง	 พระมหาสมปอง	 ตาลปุตโต	

ชวนให้คนไทยมาแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่กัน	 ใน	 “ธรรมะ	 เดลิเวอรี่	 ฉบับปันยิ้ม	 อิ่มสุข”	 คราวนี้	

พระมหาสมปองกลับมาพร้อมกับการแปลงโฉม	 การถ่ายทอดธรรมะรูปแบบใหม่	 ตื่นตาไปกับ

ภาพการ์ตูนท่ีนำามาประกอบให้เข้ากับเน้ือหา	เพ่ือคุณผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินผ่านตัวอักษร

และภาพวาดน่ารัก	ๆ		สีสันสดใส	

	 เมื่อได้อ่าน	 	 “ธรรมะ	 เดลิเวอรี่	 ฉบับปันยิ้ม	 อิ่มสุข”	 	นอกจากจะได้รอยยิ้มกลับไป

แล้ว	 คุณผู้อ่านจะได้ข้อคิดและคำาถาม	 ที่พระมหาสมปอง	 พกมาเต็มบาตร	 เต็มสาระ	 เต็มทั้ง

ความฮา	แบบที่รับรองได้ว่า..	ท่านผู้อ่านจะได้เต็มอิ่มกันแน่นอน

ชื่อเรื่อง	:	มหัศจรรย์แห่งการเขียน	
ผู้แต่ง	:	วิธาน	ฐานะวุฑฒ์

ครั้งที่พิมพ์	:	พิมพ์ครั้งที่	1
สำานักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ศยาม

ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	808	ว612ม	หนังสือทั่วไป	ชั้น	5

	 นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้รู้จัก	เข้าใจ	และพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น	ผ่าน	“การ

เขียน”	ซึ่งถือได้ว่าเป็น	“การสื่อสาร”	กับตัวเองที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง

ของผู้เขียนที่ใช้ได้ผลมาแล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสิ่งที่คุณกำาลังคิด	 กำาลังรู้สึก	 สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น

จริง	ๆ 		กับคุณ	ณ	เวลานั้น	ๆ 	เมื่อคุณได้เห็นได้รู้สึก	ก็จะเกิดการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	สถานการณ์

ที่กำาลังเกิดขึ้นจริง	ๆ	ได้ง่ายมากขึ้น	 ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม	และนี่แหละที่เป็น	

“ปฐมบทแห่งการเยียวยา”	ด้วยตัวเองที่คุณจะได้เรียนรู้

	 การเขียนที่สมำ่าเสมอจะทำาให้คุณค่อย	 ๆ	 “รู้ตัว”	 ได้ว่าคุณกำาลังคิดอะไรหรือกำาลังรู้สึก

อะไร	 ซึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถ	 “ดำารงอยู่กับปัจจุบัน”	 ได้เป็นอย่างดี	 การเขียน

ที่สมำ่าเสมอมากขึ้นจะค่อย	ๆ	ทำาให้คุณสามารถ	“ซื่อตรง”	กับความคิดและความรู้สึกของคุณได้

มากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 “การรู้ตัวและซื่อตรงต่อความจริง”	 จะค่อย	 ๆ	 ทำาให้คุณเกิด	 “ความรู้สึกสงบ”	

เกิดความสุขได้มากขึ้น	เพราะความคิดแต่เดิมที่สับสนวุ่นวายจะค่อย	ๆ	“ช้าลง”	และในที่สุดอาจ

จะสามารถนำาพาให้คุณได้พบกับ	“ปัญญาญาณ”	ที่อยู่ภายในตัวคุณก็เป็นได้

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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	 สวัสดีเจ้าค่ะ	 เจ๊าแจ๊ะมาแล้ว	 มาแล้ว	 มาพร้อมกับทีมข่าวประเด็นเด็ดเจ็ดย่านน้ำ		 เริ่มต้นด้วยรูปภาพที่นำ	มาฝากกันเพราะต้องการ
เสนอผ่านท่านผู้อ่านคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะ	 ซึ่งตอนน้ีกำ	ลังเป็นปัญหาที่สำ	คัญตามมาไม่แพ้กับปัญหายาเสพติด	 นั่นคือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่
ไม่พร้อม	ณ	ปัจจุบันสถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่น	15	คน	ต่อ	1	ชั่วโมง	ลองคิดดูหาก	1	ปี	จะมจีำ	นวนประชากรเพิ่มขึ้นเท่าไร	และเขาเหล่านั้น
มีความพร้อมในการดูแลบุตรมากน้อยแค่ไหน	 ฝากครอบครัวช่วยดูแล	 และคณาจารย์ช่วยให้คำ	ปรึกษา	 หากเราห้ามไม่ได้	 ก็ต้องให้ทราบถึงวิธี
ป้องกันอันตรายที่จะตามในอนาคต	ช่วยกันละนิด	เพื่อสังคมที่ดีกว่า	......	ด้วยความปรารถนาดจีากทีมงานเจ๊าะแจ๊ะเจ้าค่ะ......
	 มาเริ่มกับข่าวน้ีหากไม่นำ	เสนอทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะที่ตามไปเก็บภาพมาไกลแสนไกล	 ส่งข่าวมาให้เจ๊าะแจ๊ะก็บ่นพรึมพรำ	ไปด้วยว่าการ
เดินทางครั้งน้ี ไกลมากๆ	 ถนนก็ฝุ่นเต็มไปหมด	 กับการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน	 ขององค์การบริหารนักศึกษา	 และสภานักศึกษา	 ที่นำ	
โดย	นายกเค	 นายกองค์การบริหารนักศึกษา	 	 ที่ ได้จับมือกับ	 บริษัทสิงห์	 คอร์เปอเรชั่น	 จำ	กัด	 	 ที่เดินทางไปออกค่ายถึงบ้านลิ้นช้าง	 อำ	เภอ
หนองหญ้าปล้อง	เกือบถึงน้ำ	ตกกระดังลาแล้วหล่ะ	ไปทำ	ฝายชะลอนํ้าแบบผมผสานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีน้ำ	ไว้ใช้ทำ	ไร่	ทำ	สวน	งานน้ีเด็กๆ	
บอกว่าได้สัมผัสรสชาติช ีว ิต	ได้แผลกันมาคนละเล็กคนละน้อย	แต่ที่สำ	คัญฝนตกมาด้วย	แต่เด็กๆ	บอกว่า	มาแล้วต้องทำ	ให้บรรลุเป้าหมาย
ไม่ถอย	ไม่ทิ้ง	เพื่อท้องถิ่นของเรา	แหม	...	สะพรึงกันเลยทีเดียว	ใครหลายคนที่ยังคิดที่จะมจีิตอาสาเพื่อคนอื่นไม่ได้ลองทบทวนใหม่นะเจ้าค่ะ	....
	 มาอ่านข่าวอันน้ีกัน	 นำ	เสนอมาจากทีมงานทางหลวง	 ซึ่งในขณะน้ี	 ทางกรมทางหลวงได้เริ่มมาสร้างไฟเขียวไฟแดงกันแล้ว	 ที่หน้า
มหาวิทยาลัย	 โดยผู้ใหญ่ใจดีอย่างท่านอธิการบดีของเราได้ประสานงานให้จนสำ	เร็จ	 อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น	 อยู่บ่อยครั้งคงจะลดน้อยลงไป	 แต่
ถ้าหากไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุก็ขับรถด้วยความระมัดระวัง	 อย่าประมาท	 สวมหมวกนิรภัย	 เมาไม่ขับ	 ไม่คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ	 แค่น้ีก็จะ
ปลอดภัย	ไกลโลงศพกันนะเจ้าค่ะ	...
	 งานสำ	คัญกำ	ลังจะมาถึง	(ช่วงน้ีมีงานสำ	คัญบ่อยๆ)	อีกงาน	“เพชรราชภัฏ 60 ปี ... คนดีศรีราชภัฎ”	หรืองานเกษียณอายุราชการของ
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดในวันศุกร์ที่	 21	กันยายน	2555	ณ	อาคารอเนกประสงค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
เริ่มงานเวลา	17.30	น.	ขอเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ซึ่งในปีน้ีมีคณาจารย์จำ	นวน	4	คน	บุคลากรมหาวิทยาลัย	
จำ	นวน	3	คน	ดังน้ี	รศ.สายัณห์	จันทร์วิรัช	ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ	ผศ.เชาวลิต	คงแก้ว	อาจารย์สรินยา	ปิยะเนติธรรม	นายเจื่อน	เถาเครือมาส		
นางบุญช่วย	มณีตัน		และนายภิรมย์	พูลสวัสดิ์
	 สลับสับเปลี่ยนมากระเซ้าเหย้าแหย่กันบ้าง	ช่วงนี้เห็นห้องการเงินเปิดไฟอยู่ทำ	งานกันจนดึก	มิ ใช่ไม่ทำ	งานเล่นแต่เฟสนะจ๊ะ	ขอทำ	
ความเข้าใจหน่อยว่าเขาทำ	งานล่วงเวลา	 เพื่อเคลียร์ฎีกา	 เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ	 ขอเอาใจช่วยสำ	หรับ	 คุณพี่ทิพย์วรรณ	 หัวหน้างานคลังฯ		
คุณนายฝน	แห่งเงินยืม	 	 คุณเจ้น้อยหน่าผู้ตรวจฏีการายใหญ่	 คุณหญิงเปิ้ลผู้ผลิตเช็ค	 และคนอื่นๆ	ที่ ไม่ได้เอ่ยนาม	 เดี๋ยวเจ๊าะแจ๊ะถูกหวยเมื่อ
ไหร่		จะเอาเงินไปทำ	โล่	แล้วจัดพิธีมอบให้ยิ่งใหญ่ไปเลย	..		ขอเสียงปรบมือให้งานการเงินหน่อยนะเจ้าคะ..	หน่วยงานอื่นไม่ต้องน้อยใจ	ก็เห็นๆ	
กันอยู่		ใครทำ	อะไรก็ต้องได้รับสิ่งนั้นกลับคืน	ทำ	ดีต้องได้ดี	ฉบับน้ีร่ำ	ลากันไปก่อน	เพราะเจ๊าะแจ๊ะต้องไปออกรายการทีวี	เขาเชิญมา	โชคดีพี่น้อง
ชาวเขียว	-	เหลือง	บ๊ายบาย.

โดย  คน...เบื้องหลัง
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	 วัดเขาบันไดอิฐ		เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำาบลไร่ส้ม		อำาเภอเมืองเพชรบุรี		จังหวัดเพชรบุรี		
ตัววัดทั้งหมดก่อสร้างอยู่บนไหล่เขาบันไดอิฐ	 	 ทางด้านทิศใต้	 	 ยอดเขาบันไดอิฐมีความสูงเพียง	
121	เมตร		แต่ก็เป็นยอดเขาที่สูงกว่าเขาหลวงและเขาวัง		วัดเขาบันไดอิฐสันนิษฐานว่า		แต่เดิม
เป็นสำานักวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย
	 ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ พระอาจารย์แสงเป็นพระภิกษุท่ีมีเวทย์มนต์ขลัง	เช่ียวชาญ
ทั้งทางพุทธศาสตร์	ไสยศาสตร์	และวิปัสสนากรรมฐาน	พำานักอยู่ที่วัดมเหยงค์	กรุงศรีอยุธยา
ท่านเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเจ้าเสือ	ได้ออกจาริกธุดงค์มาพำานักจำาพรรษา	ณ	วัดเขาบันไดอิฐ
สมเด็จพระเจ้าเสือสืบทราบสาเหตุ	 จึงเสด็จประพาสเพชรบุรีโดยทางชลมารค	 ได้เสด็จฯ	 มายัง
วัดเขาบันไดอิฐ	 ทรงอ้อนวอนพระอาจารย์แสงให้กลับกรุงศรีอยุธยา	 แต่ไม่สำาเร็จ	 จึงโปรดฯ	 ให้
สร้างอุโบสถ	วิหาร	กุฏิ	เจดีย์	ได้สร้างถนนและบันไดอิฐขึ้นลงเขา	จึงได้เรียกชื่อว่า	วัดเขากะไดอิฐ  
แล้วเลื่อนเป็นชื่อ		วัดเขาบันไดอิฐ		จนถึงปัจจุบัน
 โบสถ์เมียน้อยเมียหลวง	เป็นงานสถาปัตยกรรมทรงไทยสมัยอยุธยา	สร้างอยู่บนลาน
หินบนไหล่เขาด้านทิศใต้	 ประกอบด้วยอุโบสถ	 (โบสถ์เมียหลวง)	 วิหาร	 (โบสถ์เมียน้อย)	 และมี
เจดีย์ทรงลังกาอยู่ตรงกลางที่หน้าบันอุโบสถและซุ้มประตูตกแต่งลวดลายปูนปั้นฝีมือสกุลช่าง
เมืองเพชรสมัยอยุธยา	เป็นท่ียกย่องช่ืนชมว่ามีฝีมือการป้ันเป็นเลิศ	เพราะลีลาลวดลายพล้ิวสะบัด
อย่างวางจังหวะลวดลายได้อย่างลงตัว	ทำาให้เกิดความสวยสดงดงามยิ่งนัก
	 สำาหรับเจดีย์ที่อยู่กึ่งกลาง	มีเรื่องเล่าว่า	เศรษฐีแสงมีภรรยา	2	คน	ภรรยาหลวงสร้าง
โบสถ์	ภรรยาน้อยสร้างวิหาร	ตนเองสร้างเจดีย์ไว้ตรงกลาง	ภรรยาทั้งสองอธิษฐานว่า	ถ้าสามีรัก
ใครมากกว่าให้ยอดเจดีย์เอนไปทางนั้น	ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่ายอดเจดีย์เอนไปทางวิหาร		แม้จะ
มีการซ่อมยอดเจดีย์ให้ตั้งตรงมาหลายครั้งก็ตาม	เจดีย์ก็ยังมียอดเอียงไปทางเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

วัดเขาบันไดอิฐ
มัคคุเทศน์น้อย
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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

 มณฑปพระครูญาณวิลาศ (หลวงพ่อแดง)	เป็นมณฑปคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทรงจัตุรมุข
ยอดปรางค์มีทางเข้า	4	ทิศ	บานประตูและหน้าต่างมีลวดลายไทยประดับมุกสวยงามมาก		ภายใน
องค์ปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำาวัน	 	 และรูปหล่อพระครูญาณวิลาศ (หลวงพ่อแดง)  
อดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงและเกียรติคุณของวัดเพื่อให้บุคคลโดยทั่วไปได้สักการบูชา
 กุฏิพระอาจารย์แสงและไหเผาโบราณสมัยสุโขทัย	 กุฏิหลังนี้	 หลังคาไม้	 ผนังก่ออิฐ
ถือปูน	 คล้ายวิหารขนาดย่อม	 สมเด็จพระเจ้าเสือ	 โปรดฯ	 ให้สร้างเพื่อพระอาจารย์แสง	 ซึ่งเป็น
พระอาจารย์ของพระองค์จำาศีลภาวนาและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน		เป็นตึก	5	ห้อง		กว้าง	4.85	
เมตร		ยาว	12.55	เมตร		ทรงปั้นหยาแบบโบราณชั้นเดียว		และมีไหดินเผาสมัยสุโขทัยขนาดใหญ่
มากแต่ปากแคบตั้งอยู่	 10	 ใบ	สูงประมาณ	1.10	 เมตร	ปัจจุบันเก็บรักษาไว้บนกุฏิ	 ซึ่งเป็นหลัก
ฐานสำาคัญที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี		ควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง
 ถ้ําเขาบันไดอิฐ	วัดเขาบันไดอิฐ	ต้ังอยู่บนเขาบันไดอิฐ		บริเวณวัดมีถำา้อยู่หลายถำา้	เช่น
ถำ้าสมเด็จพระเจ้าเสือ		ถำ้าประทุน		ถำ้าพระอาทิตย์		ถำ้าพระจันทร์		ถำ้าพระนอน		ถำ้าดุ๊ก		ถำ้าตับเต่า		
ถำ้าฤษี		ทุกถำ้าสามารถเดินติดต่อถึงกันได้		ปัจจุบันยังคงรักษาสภาพความงดงามตามธรรมชาติที่
รังสรรค์ไว้		มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเย็นสบาย		ถำ้าแต่ละถำ้า		พระพุทธรูปแต่ละองค์		โบราณวัตถุ
แต่ละชิ้น	ล้วนมีประวัติและความสำาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ควรแก่การศึกษาและ
เยี่ยมชมยิ่งนัก		
 พระพุทธรูปปางดีดน้ํามนต์	พระพุทธรูปองค์ใหญ่	ประดิษฐานอยู่บนไหล่เขาทางทิศใต้
ของวัดเขาบันไดอิฐ	 ท่านพระครูโสภณพัฒนกิจ	 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน	 เป็นผู้ดำาริและออกแบบ
ก่อสร้าง	พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางดีดนำ้ามนต์	ขนาดสูง	16	เมตร	หน้าตักกว้าง	9	เมตร		
ซึ่งมองเห็นทั้ง	 4	ทิศ	 เริ่มสร้างเมื่อ	พ.ศ.	 2544	ขณะนี้กำาลังใกล้เสร็จสมบูรณ์	 จึงขอเชิญผู้สนใจ
บริจาคได้ตามกำาลังศรัทธาที่	พระครูโสภณพัฒนกิจ	เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ


