...ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กับการ
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พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภายใต้
การนำของ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และคณะผู้บริหารได้นำพามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยเฉพาะการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ
ไปสู่สังคม ที่มุ่งเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารผลลัพธ์ ผล
การปฏิบัติงาน มีตัวบ่งชี้และวัดได้ การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อม และความต้องการของสังคม
ท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ตามเจตนารมณ์ ของอธิการบดี ภายใต้นโยบาย
“สิ่งแวดล้อมดี มีค่าเรียนถูก ลูกศิษย์มีงานทำ เป็นผู้นำด้านคุณภาพ
สุขภาพ ภูมิปัญญาไทย ใช้การบริหารจัดการที่ดี และมีความซื่อสัตย์
สุจริต” และวิสยั ทัศน์ทว่ี า่ “มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคมภายในปี พ.ศ. 2556” ซึ่งช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงจำนวนนักศึกษาย้อนหลัง 10 ปีมีผลต่อ
ความมั่นคงของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนนโยบายการรับสมัครนัก
ศึกษาเชิงรุก 

โดยมีเป้าหมายแรกของการขับเคลื่อนนโยบาย

คือการเพิม่ จำนวนนักศึกษาในเชิงปริมาณชัดเจน และตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2553 - 2554 ก็เกิดเป็นรูปธรรม นักศึกษาเพิ่มขึ้น 80 % ส่วนปัญหา
เรื่องของการเดินทางผู้บริหารได้วางระบบรถตู้อำนวยความสะดวกใน
การเดินทางระหว่างเมืองกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 2 เรื่องของคุณภาพการศึกษา ในการ

ปี
แห่งการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยคุณภาพสู่สากล
ตามเป้าหมายการนโยบายปี 2555 จะขับเคลื่อน

นโยบายต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงยุทธศาสตร์สู่สากล
ประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552 ผลการ ต่อยอดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประเมินมหาวิทยาลัยอยู่ลำดับที่ 20 และเป็นที่ 1 ในมหาวิทยาลัย เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เน้น
ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ส่วนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ จัดตั้งสถาบัน
ศึ ก ษาภายใน จากสำนั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) วิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยนานาชาติ โดยมีแผนการรับสมัคร
ปีการศึกษา 2552 ผลการประเมินได้คะแนน 2.55 ระดับดีมาก นักศึกษา ประเภทโควตา และสอบคัดเลือก จัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมินได้คะแนน 4.30 ระดับดี (เกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
การประเมินเปลีย่ นเป็น 5 ระดับ) และในการประเมินคุณภาพภายนอก ราชบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรีที่จะเปิดสาขาวิชาเพื่อการ
รอบสาม จากสมศ. ปี 2554 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 แข่งขัน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษนานา
(อย่างไม่เป็นทางการ)ได้คะแนน 4.14 ระดับดี ซึง่ เกิดจากความร่วมมือ ชาติ ภาษาจีน การท่องเที่ยว แพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน
ร่วมใจของทุกฝ่ายในการสร้างสรรค์สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ และเป็น รองรับกับนโยบาย  ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ตะวันตก และ
ตัวชี้วัดสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและผู้เรียน
การเปิดประตูสู่อาเซียน
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มูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

ที่ยั่งยืน
จากคำ
กล่ า ว ของคุณวลัย

รั ต น์ ทรั พ ย์ คิ รี อดี ต
นายวินัย รุ่งฤทธิเดช
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ที่เห็น
คุณค่าของการศึกษาและเป็นแม่งานหลักในการทำงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดวาระ 3 ปีที่ผ่านมา “ได้ทำงานให้
สังคมกว่า 40 ปีได้พบปะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมากมาย ซึ่งคิดว่า
เป็นการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุ แต่การทำกุศลด้านการศึกษานัน้ เป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ยั่งยืน”
เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นว่า ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงมาตลอด จากผลงานการ
จัดงานประเพณี “ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หาราย
ได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละคณะ คนที่ 2 นายโกมล ตันติวรนุกลู นาย
จัดงานศึกมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที จัดงานประกวดราชินีกล้วยไม้ เล็ ก อั ต ตาหกุ ล นายอั ค รเศรษฐ์
ของภูมิภาคตะวันตกในงานจอมบึงธาราธอน จัดตั้งกองทุนเงินยืม เกษมราช นายอุดม ใจเย็น นาย
หมุนเวียน “ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาในยามฉุกเฉิน (ศนฉ.) สนับสนุน สมบูรณ์ วิชยั บุญ นายขจร สุทธิว์ นิช
การเดินทาง เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและการศึกษาดูงาน นางกมรวรรณ ดาวประกายมงคล
ประเทศจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ระดมทุนจากคณะกรรมการ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะ
และห้างร้าน สโมสรต่างๆ จัดงานทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
84 พรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี และได้มีการมอบทุน แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีหน้าที่ส่งเสริม
การศึกษาปีการศึกษา 2554 จำนวน 184 ทุน เป็นเงิน 920,000 บาท สนับสนุนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
และเพือ่ ให้การจัดกิจกรรม คสม. มีความยัง่ ยืนได้จดั ตัง้ ”มูลนิธสิ ง่ เสริม แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
กิจการมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ในวโรกาสปีมหา นโยบายและแผนพั ฒ นาการจั ด การอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 ส่งเสริมให้มที นุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ให้มโี อกาส
รอบ 84 พรรษา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,840,000 บาท 
ศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาส
สำหรับคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ประจำปีบ ทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการ
ริหาร 2554-2557 ประกอบด้วย นายวินัย รุ่งฤทธิเดช ซึ่งได้รับเลือก เรียนรูร้ ะหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน โดยการขับเคลือ่ นการทำงาน
เป็นประธานคสม.คนใหม่ นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานกรรมการที่ ภายใต้การนำของประธาน คสม.คนใหม่ กำหนดจัดงาน”ราชภัฏหมูบ่ า้ น
ปรึกษา พลตรีปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ พระครูวิทิตพัฒนาโสภณ นาย จอมบึงร่วมใจ “ศึกเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม” ในวันพฤหัสบดีที่ 22
เจริญชัย นพชาติสถิต นายพิสิฐ เสือสมิง นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ มีนาคม 2555 เพื่อระดมทุนจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ประสิทธิ์ 
 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีอุปถัมภ์ ณ
เทียมเดช รองประธานคนที่1 นางชื่นจิตต์ เจริญงาม รองประธาน ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ถนนบายพาส ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
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เปดิ ประตูสู่คณะยอดฮติ
ชาสุดฮอท
Hit and Hot on Hilight สาขาวิ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 6 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยมวยไทยศึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัย คือหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษา บ่มเพาะเมล็ดพันธ์การศึกษา ให้มีคุณภาพ และในปีการศึกษา
2555 มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ
รวม 42 หลักสูตร เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานคุรุสภา

คณะครุศาสตร์

เป็นคณะที่มุ่งผลิตครูที่มีคุณลักษณ์ตามปรัชญาที่ว่า
สร้างครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม พันธกิจ ผลิตและพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม ส่งเสริมและพัฒนาครู ผูบ้ ริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นวิชาชีพชั้นสูง บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรูส้ สู่ งั คม สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยและสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เปิดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุรุสภา (ค.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์การศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ปรัชญา “สร้างคนให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม” วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งสร้างผลผลิตเป็น
ที่ยอมรับของสังคมด้วยองค์ความรู้และระบบคุณภาพ พันธกิจ
สร้างบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้เอื้อต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่
สังคมต้องการ พัฒนาระบบงานบริหารให้มี คุณภาพสู่มาตรฐาน
สากล หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุง่ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ มุง่ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของ
สังคม และให้บริการวิชาการ สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเป็น
ที่พึ่งแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้เรียนควบคู่
กับการพัฒนาฝีมอื แรงงานรองรับกับการมีงานทำโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
พร้อมมีการจัดโครงการต่างๆ ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษานำความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้จริง หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนระดับปริญญาตรี (วท.บ.) 

4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (ค.บ.) 5 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขา
6 วิชาชีววิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มุง่ ดำเนินภารกิจการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับปรัชญา “สร้างบัณฑิต
ให้มีคุณค่า เพื่อพัฒนาตนและสังคม” วิสัยทัศน์ มีคุณภาพ คุณธรรมและ
มีคุณค่าต่อสังคม พันธกิจ สร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะ ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ขั บ เคลื่ อ นคณะ
ไปสู่คุณภาพ คุณธรรมและคุณค่า โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ หลักสูตรทีเ่ ปิด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีน ที่สอนวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ซึ่งคล้ายกับการ
สอบ TOEFL ในภาษาอังกฤษเพื่อนำใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานในการ
ศึกษาต่อ และสมัครงานได้ทั่วโลก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษนานาชาติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รจากสำนั ก อบรมศึ ก ษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตสภาฯ และสภาทนายความหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.)สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
และสาขาวิชาภาษาไทย

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ปรัชญา “ส่งเสริม
มวยไทยและการแพทย์แผนไทยให้มคี ณุ ค่า เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” วิสยั ทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ ด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย สาธารณสุข
ชุมชนภายในปี 2556 มุ่งเน้นภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาคตะวันตกไปสู่
สากล ที่มีหลักสูตรมวยไทยศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอกแห่งเดียวของโลก โดยวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชามวยไทยศึกษา ผลิตบัณฑิตด้านมวยไทยให้มีคุณภาพ
และคุณธรรม เป็นผูน้ ำด้านสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาไทย หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามวยไทยศึกษา (หลักสูตร International)
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผ่านการรับรอง
หลักสูตรจากการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

บัณฑิตวิทยาลัย

“สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม” คือ
แนวความคิดในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้การนำของอาจารย์ ดร.วินัย
ชุ่มชื่น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การขับเคลื่อนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น
ต้องสร้างตัวบัณฑิตและผลงานของบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผลงาน ที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน จัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและเป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด
การออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์ ขั้นต่ำของสำนัก งานการอุดมศึกษา การจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณ ภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ต้อง
เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ซึ่งหลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาใหม่
ในภาคเรียนที่ 1/2555 ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชามวยไทยศึกษา หลักสูตรแห่งเดียวและแห่งแรกของโลก ปริญญาโท หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพือ่ การพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยจัดการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี และศูนย์
ให้การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
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ดาวเด่น...

ราชภัฏ

ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท... มีดาวเด่นราชภัฏ ทั้งอาจารย์
และนักศึกษามาแนะนำสำหรับท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลผู้ทำคุณ
ประโยชน์ด้านวัฒนธรรม” ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรด้านวัฒนธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554 จากนางสุกุมล
คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม ในงานก้าวสู่ 1 ศตวรรษ วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อ
ยกย่อง เชิดชู และเผยแผ่เกียรติคุณของบุคคล องค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้เสนอให้ เข้า
รับการคัดเลือกผูท้ ำคุณประโยชน์ตอ่ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2554 ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
อาภรณ์ สุนทรวาท ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทในการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจน
ร่วมมือกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

อาจารย์ ด ร.พรศั ก ดิ์ สุ จ ริ ต รั ก ษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง “นักศึกษาเก่าดีเด่นแห่ง ม.ศิลปากร”
อาจารย์ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ได้รบั การคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี
2554 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ จากสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาเก่า
และนักศึกษาปัจจุบัน โดยเข้ารับเข็มและเกียรติบัตร จากอาจารย์ดร.อุทัย
ดุลยเกษม อธิการบดีฯในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ
รอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ กรุงเทพฯ อาจารย์ดร.พรศักดิ์ จบการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศึกษา, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฯ, ประธานคณะ
กรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริหารจัดการความรู้ (KM) และ
งานบริหารความเสี่ยง (RM), ประธานคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (โครงการในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ฯลฯ
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แนะนำ...ผู้ช่วยอธิการบดีฯ วิเทศสัมพันธ์
ผศ.อำไพวรรณ สุ ภ าพวานิ ช

โอนย้ า ยมาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย และได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฝ่ายภูมิทัศน์ วิเทศสัมพันธ์และการอาเซียนศึกษา การศึกษา
ปริญญาตรี คบ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Cert. in Japanese Intensive Language
Tohoku University, Japan Course Health และการอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยได้รับทุน
จากประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์งานบริหารระดับวิทยาเขต รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่าย
บริหาร วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลาวิทยาเขตปัตตานี ระดับภาควิชา รองหัวหน้าภาค
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, หัวหน้า
งานกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง,
หัวหน้าแผนกวิชาสุขศึกษาและรองหัวหน้า
ภาควิชาพลศึกษาฝ่ายวิชาการ, หัวหน้า
แผนกวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาภาควิ ช าพลศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ฯลฯ

ขอแนะนำ... นักศึกษาดาวเด่นราชภัฏ
“ดาวเด่นค่ายม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง”
นักชกบัณฑิตอนาคตไกล
สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือ

นายเชาวลิต ยอดพงศา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชน้ั ปีท่ี 1 สาขาวิชามวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นชาวอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยความชื่นชอบในศาสตร์ของแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเชาวลิต
ยอดพงษาได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ โอกาสขึ้น
ชกมวยไทยในรายการต่างๆ ได้รับฉายาว่า สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง นับเป็นดาวเด่นนักชกบัณฑิตอนาคตไกลแห่งค่ายม.ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันและประกวดนาฏมวยไทยชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทยครัง้ ที1่ ชนะเลิศการแข่งขันไหว้ครูมวยไทยทักษะมวยไทย
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 ชนะคะแนน มาเซวู้ด บ้านมวยไทย
(ชาวอิหร่าน) คว้าแชมป์สถาบันการต่อสู้-ป้องกันตัวฉบับไทย (AITMA) รุ่น
ไลท์เวท ศึกมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที และได้มีโอกาสขึ้นชกมวยไทย
ศึกช่อง 7 สีมาอย่างต่อเนือ่ ง
ชนะบ้านดอนเล็ก ว.เพชรพลู
ชนะคะแนน เสมอชาย 
ท.เทพสุทิน และล่าสุดชนะ
คะแนน เดอะสตาร์ ไอเสือดาว
คู่เอกมวยไทยช่อง 7 สี
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มรมจ.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ
พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ สานฝันสู่เศรษฐกิจพอเพียง

“ดอกคูนเกมส์”

ครั้งที่ 34

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
สัมพันธ์ สานฝันสู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 34 “ดอกคูนเกมส์” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายพลวัต ชยานุวัชร
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมในพิธี โดยในพิธีเปิดมีการขบวนพาเหรดของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งที่สื่อถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน และการแสดงพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในชุดมวยไทยกับศึกสงคราม 9 ทัพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
การแสดงจากกองเชียร์ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์เป็นการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแข่งขันระหว่าง วันที่ 27-29 มกราคม 2555 มีกีฬาที่จัดการแข่งขันรวม 8 ชนิด 16 ประเภท และการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์รวม 7 กิจกรรม 
ผลการประกวดดาวเดือน ของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า น้องเบล น.ส.ชัญญานุช ชินภาณุวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าดาวมาครอง ส่วนผลประกวดเดือน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชนะการประกวด ท่ามกลาง
บรรยากาศและสีสันของกองเชียร์ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งผลสรุปการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 34 “ดอกคูนเกมส์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคว้าเหรียญและถ้วยรางวัลกีฬาและทักษะวิชาการรวมเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง อันดับ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและอันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และในพิธีปิดการแข่งขันอธิการบดีมรมจ.ได้มอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาพ.จ.น.ก. แก่ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมรภ.นครปฐม ที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
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อันดับที่

มรภ.

1
2
3
4

นครปฐม
หมู่บ้านจอมบึง
เพชรบุรี
กาญจนบุรี

ทอง
32
10
9
6

เหรียญ
เงิน
21
11
14
10

ทองแดง
11
16
22
18

รวม
64
37
46
34

งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คสม. ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจอมบึง
เทศบาลตำบลจอมบึง และสถานีตำรวจภูธรจอมบึงจัดงานเทศกาลประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง โดยนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธี เปิดงาน ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายพลวัต ชยานุวัช ประธาน คสม.และคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานเทศกาลประเพณีปีนเขา
เข้าถ้ำจอมพลครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลน เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี
การแสดงของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขัน ฟุตซอล กิจกรรมนิทรรศการผลงานของแต่ละคณะ
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 และกิจกรรมการปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณ
ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรมี รี ากฐานทางวัฒนธรรม และประเพณีทสี่ บื ทอดกันมายาวนาน ทีส่ ำคัญถ้ำจอมพล ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

นศ.มรมจ.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2

ธิดาผ้าทองานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งนักศึกษาเข้าประกวดธิดาผ้าทอรางบัว งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณี
ของดีจอมบึง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ซึ่งผลการประกวดน.ส.อภิญญา แซ่หุ่น นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวปี 1 คณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 ธิดาผ้าทอรางบัว พร้อมรับโล่และเงินรางวัลจาก นายอภิชาติ ทิมเจริญ นายอำเภอจอมบึง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหน้าที่
ว่าการอำเภอจอมบึง
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ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
ศูนย์ศึกษาเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hilight Trips ฉบับนี้ จะพา
ไปเที่ยวโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “...ให้ดำเนิน
การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทำการทดสอบวางแผนและจัด
ระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในลักษณะศูนย์สาขาของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...” พระราชดำรัสความตอนหนึ่ง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯครั้งแรก
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ภายหลังเกษตรกรในพื้นที่ได้
น้อมเกล้าฯถวายที่ดินบริเวณดังกล่าว รวมจำนวน 849 ไร่ 3 งาน
22 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่มีการ
ใช้ที่ดินอย่างผิดวิธี สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ปนกรวด มี
ชั้นดินดานแข็ง จนเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์
แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้
ดำเนินการศึกษาหาวีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้กลับมาใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูก รวมทั้งได้มีพระราชดำริในการใช้หญ้า
แฝกในการฟืน้ ฟูธรรมชาติ กลายเป็นศูนย์ตน้ แบบ เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ ปั จ จุ บั น เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านให้ กั บ เกษตรกร
ประชาชนทั่วไป 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เกิดจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกรมพัฒนา
ที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริ ทั้งการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ในการพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและสาธิตทดลอง
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้

Hilight Trips

แก่ เ กษตรกร ที่ มี ก าร
พั ฒ นากิ จ กรรมต่ า งๆ
ตามแนวพระราชดำริ
เ ส มื อ น ห้ อ ง เ รี ย น
ธรรมชาติขนาดใหญ่
โดยจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเส้นทาง

ศึ ก ษาธรรมชาติ
ร ว ม ถึ ง พ ร ะ ร า ช
กรณียกิจต่างๆ การ
ปลูกหญ้าแฝก พืช
มหั ศ จรรย์ ใ นการ
อนุรักษ์ดิน แปลง
สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จากวันนั้นถึงวันนี้
กว่า 1 ทศวรรษ ศูนย์ศกึ ษาวิธกี ารฟืน้ ฟูทด่ี นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้ ฯ
ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีและภาคตะวันตก
ดัง่ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม
2537 ที่ว่า “...เรื่องต้นไม้ขึ้นเองมีอีกแห่งหนึ่ง ท่านทั้งหลายควร
จะไปได้เพราะง่าย คือ โครงการฯ เขาชะงุ้ม ที่จังหวัดราชบุรีที่
ตรงนั้นใกล้ภูเขา เป็นที่ที่ป่าเสียไป เป็นป่าเสื่อมโทรมที่เรียกว่า
เสือ่ มโทรมเพราะไม่มตี น้ ไม้ ไม่มชี น้ิ ดี เริม่ ทำโครงการนัน้ ประมาณ 7
ปีเหมือนกัน ไปดูเมื่อสัก 2 ปี หลังจากทิ้งป่านั้นไว้ประมาณ 5 ปี
ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติมโตขึ้นมา เป็นป่าอุดม
สมบูรณ์ไม่ตอ้ งปลูกสักต้นเดียว คือว่าการปลูกป่านีส้ ำคัญอยูป่ ล่อยให้
เขาขึ้นเอง...”
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