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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างอาจารย์แนะแนวและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 11 กันยายน 2552 ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2 อาคารวทิยาภริมย ์มหา-
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรีุเป็นประธานในพธีิเปิด ต่อจากน้ันจึงเปน็การฉายวดิีทัศน์แนะนำมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  การบรรยายพเิศษเรือ่งอยู่อย่างไรกบัวยัรุน่ยคุใหม ่ วิทยากรโดย อ.วัลลภ
ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) และการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต โดย
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ในคร้ังน้ีเป็นคณาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ราชบรีุ  นครปฐม สุพรรณ
บุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดชุมพร

สัมมนาโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
อาจารย์แนะแนวและนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.จารกึ ชูกิตตกุิล คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากโรงเรยีน
พาณิชยการหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำโดย อาจารย์บัณฑิต  มีแก้ว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พรอ้มด้วยนกัเรยีนและคณาจารย ์จำนวน 178 คน เม่ือวนัศุกรท์ี ่11 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ
เป็นการแนะแนวให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช.ได้หาข้อมูลด้านหลักสูตรในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ดร.จารกึ  ชูกิตตกุิล ไดแ้นะนำหลกัสูตรทีด่ำเนินการสอนในปจัจบุนั  จดุเด่นของหลกัสูตรตา่ง ๆ ทีมี่อยู่หลากหลาย สามารถ
นำไปประกอบอาชพีหลังจากจบการศกึษา และยนิดีต้อนรับผูท่ี้สนใจทีจ่ะเขา้ศึกษาในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศในโอกาสตอ่ไป
จากนัน้ อาจารยอ์นุชาต ิ บญุมาก ผูอ้ำนวยการสำนกังานคณะ  ไดน้ำชมการดำเนนิงานของคณะ  หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยี  ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนเดินทางกลับ

โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน  ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
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คณะคร ุศาสตร ์
นำโดยอาจารย์จีระวัฒน์
แดงแก้ว จัดโครงการ
อบรมคุณธรรม-จริย
ธรรม แก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
ณ วัดใหญสุ่วรรณาราม

ต.ทา่ราบ  อ.เมือง  จ.เพชรบรุ ี ในระหวา่งวนัที ่28-29 สิงหาคม 2552  เพ่ือปลกูฝงัคณุธรรม-จรยิธรรมอนัดีใหแ้กนั่กศึกษา
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชีวิตการเรียน-การทำงาน ตลอดจนนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดีในสังคมต่อไป

ในการนี้ อาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม

คณะครศุาสตร ์ อบรมคณุธรรม - จริยธรรม นักศกึษาชัน้ปท่ีี 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เม่ือวันจันทร์ท่ี 7 กันยายน 2552 เวลา 08.00–
16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย คุณศิริลักษณ์  ตันศิริ  บรรยายในหัวข้อ
ปลุกยักษ์ในใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการ
สมัครงาน แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้มีประสบการณ์และสร้างความมั่นใจ
แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ในการนี ้คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ขอขอบคณุทกุทา่นทีเ่ข้าฟัง
การบรรยาย มา ณ โอกาสน้ี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เม่ือวนัที ่5-6  กันยายน 2552  อาจารยก์ฤษฎา  สุรยิวงศ ์ ประธานสาขาวชิานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน” ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ในจงัหวดัเพชรบรีุ จำนวน 50 คน ณ หอ้ง 221 คณะวทิยาการจดัการ เพ่ือเปน็การ
ให้ความรู ้ในการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ ณ หาดเจ้าสำราญ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม(บางแพ) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
และตลาดน้ำอัมพวา ทำให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีโอกาสได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเองในด้าน
การถ่ายภาพ การอมรมครั ้งนี ้
ได้รับเกียรติจาก ผศ.นรีนารถ
ศรีวรนารถ คณบดีคณะวิทยา
การจัดการ เป ็นประธานเป ิด
การอบรม

นเิทศศาสตร ์ จดัอบรม “การถา่ยภาพขัน้พืน้ฐาน”
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash รุ่นที ่2” ใหกั้บคณาจารยท์างการศกึษา
และผู้ท่ีสนใจระหวา่งวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์424 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์อติชาต โพธิพันธ์ และอาจารย์
ปิยะวัฒน์ เนียมมาลัย เป็นวิทยากรในการอบรม ผศ.จันทร์วดี
ไทรทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้เข้ารับการอบรม

เมื่อบ่ายวันพุธที่ 2 กันยายน 2552  สโมสรนักศึกษา
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดกิจกรรม
การประกวด  MG  Freshy Boy  & Girl 2009  และการแสดง
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของคณะ 6
สาขาวชิา โดยม ีผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ คณบดคีณะวทิยาการ
จัดการ อาจารย์วัชระ  เวชประสิทธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
น ักศ ึกษาและคณาจารย ์ของคณะให ้ เก ียรต ิร ่วมงานและ
ร่วมเป็นกำลังใจ

คณิตศาสตรจั์ดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลกัสตูร “การสรา้งสือ่ Multimedia โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash รุ่นที ่2”

ผลการประกวด
MG  Freshy Boy  & Girl

ผลการประกวดมีดังนี้
Freshy  Boy  รางวลัชนะเลศิ  ไดแ้ก ่ นายดำรงศกัด์ิ  เทยีมทอง  สาขาวชิา

นิเทศศาสตร ์ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1   ไดแ้ก ่นายมนตม์นัส  ศิรโิส  สาขาวชิา
การจดัการทัว่ไป  และ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2   ไดแ้ก ่นายสุทธพิร  ศิรวิรรณ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Freshy  Girl  รางวลัชนะเลศิ  ไดแ้ก ่  นางสาวเขมพร  จบัใจ  สาขาวชิา
นิเทศศาสตร ์ รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่นางสาวอมรรตัน ์ เจมิขวญั  สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนลินี  ทองสุข
สาขาวิชาการตลาด

การแสดงเชงิสรา้งสรรค ์  รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่การแสดงของนกัศึกษาสาขา
วิชานิเทศศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  รองชนะเลิศอันดับ 2
ไดแ้ก ่   การแสดงของนกัศึกษาสาขาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ  และ รางวลัขวญัใจมหาชน  ไดแ้ก ่นางสาวเขมกิา  เกิดเจรญิ
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สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ การ
โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ประจำเดอืนสิงหาคม 2552 ดังนี้

3–7 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม การจัดการบริการต้อนรับส่วนหน้าและ
การจัดการงานแมบ้่าน ในโครงการตน้กล้าอาชีพ โดย อาจารย์
ลัคนา ชูใจ และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช
ชะอำ

10–11 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ ์ในโครงการตน้กลา้อาชพี โดย อาจารยณั์ฐวฒิุ
สุวรรณชา่ง และคณะ ณ โรงแรมฮอลเิดย ์ อินน ์ รเีจน้ท ์บชี
ชะอำ

17 สิงหาคม 2552 จดัอบรมหลกัสูตรการพฒันาทรพัยา-
กรมนุษย์ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย ผศ.ดร.พิมพ์ระวี
โรจนร์ุง่สตัย ์และคณะ ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รเีจน้ท ์บชี
ชะอำ

18–19 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลกัสูตรการสร้างองคก์ร
ให้เข้มแข็ง ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อาจารย์ มธุรส

ปราบไพรี และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช
ชะอำ

17–19 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทกัษะงานบรกิารสว่นหนา้ โดย อาจารยลั์คนา ชูใจ และคณะ
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

20  สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการบรหิาร
ในโครงการตน้กล้าอาชีพ โดย อาจารย์มลทิชา แจ่มจันทร์ และ
คณะ ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รเีจน้ท ์บชี ชะอำ

18-20  สิงหาคม 2552  จัดบูธการสาธิตการผสมเครือ่งด่ืม
และนำเสนอบริษัททัวร์จำลอง บริษัท ฮอลิเดย์ เมคเกอร์
ทราเวล  และนิทรรศการงานวิจัยทางการท่องเที่ยว ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

21 สิงหาคม 2552 เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูล
และวางผงัอนภุาค กลุ่มภาคกลางตอนลา่ง กลุ่มที ่2  จดัโดย
กรมโยธิการและผังเมือง และบริษัท โชติจินดา มูลเชล
คอนซลัแตนท ์ จำกดั

24–26 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะงานอาหารและเครือ่งดืม่ โดย อาจารยลั์คนา ชูใจ และ
คณะ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว
สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ

จากการจัดอบรมเมื่อวันที่ 4-5
กรกฏาคม 2551 พบว่า ครูบรรณา
รักษ์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษามีภาระงาน
มาก จ ึงต ้องการให ้ม ีการอบรม
นักเรียนช่วยงานห้องสมุด

ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวบรรณารักษ์ มัธยมศึกษา” ที่ห้อง 612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24–25 สิงหาคม 2552
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์จำนวน 64 คน ในการนี้ สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินการอบรม พบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับมาก (X=4.49, S.D.=.62) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.62, S.D.=.60) ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.60,S.D.=.67) ด้านคุณภาพของการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X=4.63, S.D.=.55)

-

สารสนเทศศาสตร ์ บรกิารวชิาการแกชุ่มชน คร้ังที ่ 2/2552

-

-

-
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รศ.ดร.นิตยา  ประพฤติกิจ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ แจ้งว่า
ในช่วงเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2552 สาขาฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยในหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการเรียนการสอนด้วย
นวตักรรม ดังน้ี

- วนัเสารท์ี ่  5  สิงหาคม 2552  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ   หลาบมาลา  เปน็วทิยากรบรรยาย ณ หอ้ง 821
ในหัวข้อ “การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์กับการบริหารการศึกษา”

- วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 อาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี และโรงเรียน
อรุณประดิษฐ

- วันเสารท่ี์ 5 กันยายน 2552  รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวพา  เดชะคุปต ์มาเป็นวทิยากรบรรยาย ณ ห้อง 836 ใน
หัวข้อ “รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้”

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที ่กว้างไกล มีประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน
การบรหิารจดัการสถานศึกษา และการใชน้วัตกรรม “รูปแบบพหปัุญญา” (Multiple Intelligence) ในการสอนเด็กปฐมวยัและ
ประถมศึกษา จากการประเมินพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากวิทยากร
ทั้งสองท่าน และจากการศึกษาดูงานในสองโรงเรียนดังกล่าว

กิจกรรมเสริมของนักศึกษาปริญญาโทปฐมวัย

คณะครุศาสตร์จัดอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้
โครงการ “การพัฒนาครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู”  วนัที ่ 26-27 สิงหาคม
2552 โดยมีกิจกรรมเพื ่อ

พัฒนาการสร้างนวัตกรรม  ตลอดจนการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรมเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
ซึง่ไดร้บัความสนใจจากคร ูผูบ้รหิารและบคุลากรมาเขา้รว่มในโครงการครัง้นี ้  จำนวน 40 คน  โดยมวีทิยากร 4 ทา่น

เปน็ผูด้ำเนินกิจกรรมใหค้วามรู ้  นำโดย อาจารยจ์ำรสั  แจม่จนัทร ์  ดร.สุมาลี  พงษต์ยิะไพบลูย์  ดร.มณฑา จำปาเหลอืง
และดร.ปยิะนาถ  บญุมพิีพิธ  ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ววิฒัน ์  วรวงษ ์  คณบดคีณะครศุาสตรเ์ปน็ประธาน

คณะครุศาสตรจั์ด “โครงการ...พัฒนาวชิาชีพครู”
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการ
จดังาน ประเพณลีอยกระทง สืบสานประเพณไีทย ปี 2552
ในวนัจนัทรท์ี ่2 พฤศจกิายน 2552 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี

การจดังานครัง้นี ้ มีการประกวดนางนพมาศ ประกวด
ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแสดงดนตรี การ
แสดงของนักศึกษาไทยและจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การออกรา้นค้า ปดิทอง หลวงพอ่เกตนุ้อย ละครชาตร ี ลาน
วัฒนธรรม  และรำวงยอ้นยุค

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดนางนพมาศ ชิงเงิน
รางวัลกว่า 36,000 บาท โดยมีเกณฑ์การประกวดนาง
นพมาศ ดังนี้

1. นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
2. ผู้หญิงสถานะภาพโสด อายุ 15–25 ปี ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา

นางนบัวรรณ   เอมนกูุลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  สำนักงาน
อธกิารบด ี แจง้วา่ ตามทีก่องพฒันานกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมรณรงค ์ไขห้วดัใหญ่
2009  วิทยากรโดย นายหาญพล ศิรชัยประภา นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน
2552  ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์2  อาคารวทิยาภริมย์

การจดักิจกรรมในครัง้นี ้นอกจากผูเ้ข้ารบัการอบรมจะไดร้บัเจลลา้งมอืและ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาธารณสขุจังหวัด
รณรงคไ์ข้หวดัใหญ ่2009

หน้ากากอนามัยแล้วยังได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค
ไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม่ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยท่ีดี
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
2009 อีกด้วย

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ีมา ณ โอกาสนี้

ลอยกระทงคร้ังย่ิงใหญ่
สืบสานประเพณไีทย  2 พฤศจกิายนนี้

3. ไม่เคยเป็นผู ้ได้รับรางวัลในการประกวดระดับ
จังหวัดหรือสูงกว่านั้น

4. ค่าสมัครคนละ 400 บาท เปดิรบัสมคัรตัง้แตว่นัที่
12–31 ตุลาคม 2552 ณ กองพฒันานกัศึกษา อาคารองค์
การนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี (รบัสมคัรทกุวนั
เวลา 09.00–16.00 น.)

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน จำนวน 1 ฉบบั
2. รูปถา่ยเตม็ตวั ขนาด 4 x 6 น้ิว จำนวน 1 รูป
3. เงนิค่าสมัคร จำนวน 400 บาท
4. ใบสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ จำนวน 1

ฉบับ
นอกจากนี้ยังมีการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ

ธรรมชาต ิ  ชิงเงนิรางวลักวา่ 7,000 บาท โดยมเีกณฑก์าร
ประกวดดังนี้
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การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
1. นักเรยีนนักศึกษา และประชาชนทัว่ไป สมัครเปน็ทมี ทมีละ 2 คน
2. อายุไมเ่กิน 22 ปี ไมจ่ำกดัเพศ และวฒิุการศกึษา
3. ค่าสมัครทมีละ 100 บาท เปดิรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่12 – 31  ตลุาคม  2552  ณ กองพฒันานกัศึกษา อาคารองคก์าร

นักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี (รบัสมคัรทกุวนั เวลา 09.00 – 16.00 น.)
หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน ทัง้ 2 คน ๆ ละ จำนวน 1 ฉบบั
2. เงนิค่าสมัครทมีละ จำนวน 100 บาท
3. ใบสมคัรผูเ้ข้าประกวดตกแตง่กระทงสด จำนวน 1 ฉบบั
ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โทรศัพท์/โทรสาร

0-3249-3278  หรอืหน่วยสง่เสรมิกิจกรรมนกัศึกษา โทร. 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1115

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แหง่พระราชบญัญติั
รบัราชการทหาร พ.ศ.2497  และ ข้อ 2 (1) (ก) แหง่กฎ
กระทรวงกลาโหม  การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจำการแก่บุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.2549
ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จงึประกาศรายละเอยีด
เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจำการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดังน้ี

1. ผูท้ีจ่ะตอ้งดำเนนิการยืน่เอกสารขอผอ่นผนัการ
เข้ารบัการตรวจเลอืกทหาร ประจำป ี 2553  ดังนี้

1.1 เป็นนักศึกษาชายทีเ่กิดในป ีพ.ศ. 2532
1.2 ยังไม่เคยย่ืนขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษาใดๆ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1.3 ไมไ่ดเ้รยีนนักศึกษาวชิาทหาร (ร.ด.) จบชัน้ปทีี ่3

2. หลักฐานทีใ่ช้ประกอบการผอ่นผันฯ
2.1 แบบ สด.9 (สำเนาหนา้-หลงั จำนวน 2 ชุด)  ขอรบั

แบบได้ท่ีอำเภอภูมิลำเนา
2.2  แบบ สด.35 (สำเนา จำนวน 2 ชุด) ขอรับแบบไดท่ี้

อำเภอภูมิลำเนา
2.3  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบยีนเรียน จำนวน  1

ฉบับ
2.4  สำเนาทะเบยีน   จำนวน  2  ฉบบั

3. กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน  2552  -  8  มกราคม  2553  หากพ้น
กำหนดดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบดำเนินการใดๆ
ให้ท้ังส้ิน  และสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองพัฒนา
นักศึกษา  โทร. 032-493278

เม่ือวนัที ่26 สิงหาคม 2552 นักศึกษา กศ.บป. สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผศ.ศุภศี  ศรีสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ ณ โรงเร ียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับการต้อนรับจากทาง
โรงเรียนด้วยความอบอุ ่นและทางโรงเรียนยังอำนวยความ
สะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นักศึกษาสาขาปฐมวยัดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ ่งเป็น
หน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง
ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยใชว้ฒันธรรม
เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้าง
วัฒนธรรมให้มีชีวิต  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์
ในชุมชน ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วัฒนธรรมประจำสถาบันวิจัยฯ คุณทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์
จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายไทดำทั่วประเทศไทย  ครั้งที่ 1
เม่ือวนัที ่15 สิงหาคม 2552 โดยม ีรองอธกิารบด ีผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ใหเ้กียรตเิป็นประธานในการประชมุ  และประชมุ
สมาชิกเครอืข่ายไทดำทัว่ประเทศไทย  ครัง้ที ่2 เม่ือวนัที ่5 กันยายน 2552  ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน  สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิ
ศิลปวฒันธรรม โดยมอีธกิารบด ี  ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม  เปน็ประธานในการประชมุ เพ่ือกำหนดการจดังาน “ไทดำรวมใจ

เทดิไทพ้ระจอมเกลา้”  จดุเริม่ตน้ของแนวความคดิทีจ่ะจดังาน
ในครั ้งนี ้ สืบเนื ่องจากในปี 2552  เป็นปีมหามงคลยิ ่งที ่
พระนครคีรีมีอายุครบรอบ 150 ปี ซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นมี
หลกัฐานทีค้่นพบวา่ การกอ่สรา้งพระนครครีมีีพ่ีน้องเชือ้สายโซง่
จำนวนหนึ่งเป็นกำลังหลักในการก่อสร้าง  สมาชิกเครือข่าย
ไทดำทั่วประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งที่ประชุม
ได้มอบให้เกตุทัตศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว  เป็นประธาน
ในการจัดงาน โดยมติที่ประชุมได้กำหนดจัดงานในวันที่ 2
เมษายน  2553  ส่วนในรายละเอยีดตา่ง ๆ ของกจิกรรมในการ

จดังานจะมกีารประชมุคณะกรรมการในการดำเนนิงานเปน็ครัง้ที ่ 3  ในวนัที ่ 4 ตลุาคม 2552 ตอ่ไป
ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวิจัยฯ จัดประชุมไทดำท่ัวประเทศไทย

สถาบนัวจิยัฯ เข้ารว่มสมัมนา  “ขับเคลือ่นพลงัชมุชนเพือ่โลกอนาคต”
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า

ตามพันธกิจของสถาบนัวิจัยฯ ท่ีมุ่งส่งเสริมงาน บริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื ่องมือเพื ่อสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล ยั่งยืนและมี
ความสุข  สถาบันวิจัยฯ โดย ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ ผศ.อรอนงค์  ศรีพวาทกุล  รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยฯ จึงเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
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ครั้งที่ 2 เรื่อง“ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต และบทบาทมหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน” วันที่ 2-4 กันยายน 2552  ณ ห้องประชุม 3  อาคาร HS๐5  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์ของงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนผลงาน ทางวิชาการ

และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมวิชาการ ด้าน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  ซึ่งกิจกรรมหลัก
ภายในงานประกอบไปด้วยการ อภิปรายเวทีรวมเรื่อง
“ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลก อนาคต” โดย รศ.สุริชัย
หวันแก้ว จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นพ.สมศักดิ์
ชนุหรศัมิ์ จากมลูนิธสิาธารณ สุขแหง่ชาต ิรศ.ดร.กิตตชิยั
ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คุณสุนทรี เซ่งกิ ่ง จากกป.อพช. คุณสิน
ส ื ่อสวน รองผ ู ้อำนวยการ พอช . ผศ .ดร .จ ิตต ิ

มงคลชยัอรญัญา คณบดคีณะสงัคม สงเคราะหศ์าสตร ์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เปน็ผูด้ำเนนิรายการ
นอกจากนี ้ผอ.สถาบนัวจิยัฯและคณะ  ยังไดมี้โอกาสเขา้ศึกษาดงูานชมุชนตน้แบบโฮมสเตยบ์ไุทร บ้านบุไทร ตำบล

ไทยสามคัคี  อำเภอวงันำ้เขียว  จงัหวดันครราชสมีา โดยมี นายอนิทร ์มูลพิมาย ประธานกลุม่ฯ ใหก้ารตอ้นรบั ปจัจบุนั
ชุมชนต้นแบบโฮมสเตย์บุไทร เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร นิเวศน์แบบยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ในเขตพื้นที่กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการลงพื้นที่นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง การเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด กอปรกับการกระตุ้น
เร่งเร้าให้ชุมชนได้แนวคิดและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในพื้นที่ให้ถูกต้องและยั่งยืน พร้อมอบรมให้
ความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ  อย่างเปน็ระบบ รวมถงึการสง่เสรมิใหเ้กิดการรวมกลุม่ ในทีสุ่ดก็สามารถพฒันาชมุชนตน้แบบเพือ่การ
ทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตยชุ์มชนไดเ้ปน็ผลสำเรจ็ ซึง่หลงัจากการเขา้รว่มสมัมนาและศกึษาดงูานดงักลา่ว สถาบนัวจิยัฯ จะได้
นำหลกัคิดตา่ง ๆ ทีไ่ดร้บัมาปรบัเขา้กับแผนยทุธศาสตร ์ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหชุ้มชนรูจ้กัรกัษาถิน่ทีอ่ยู่และพฒันาใหมี้คุณคา่
ย่ิงข้ึน  การท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมย่อมแสดงใหเ้ห็นถึงความสำคัญและมีของดีท่ีต้องการใหบุ้คคลภายนอกเข้ามาร่วมช่ืนชม
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมองภาพเชิงบูรณาการ ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

ในการนี ้สถาบนัวจิยัฯ ขอขอบคณุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ จัดโครงการสมัมนาGreen
Leaf Hotel “โรงแรมใบไมสี้เขยีว”
วิทยากรโดย คุณสุขุม  ฤทธาภัย
รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี ่  หัวหิน
เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่ 3  กันยายน  2552   เวลา 08.30 - 12.00  น. ณ  หอ้งขวญัเพชร  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยม ีผศ.ดร.สุทศัน์  นาคจัน่  คณบดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์ปน็ประธานเปดิงาน

โครงการสมัมนาGreen  Leaf  Hotel
“โรงแรมใบไมสี้เขียว”
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นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปนำเสนอผลงานวิจัย ทั้ง
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื ่องความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้น
ท้องถิ่นโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุร ี เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ในงาน “การนำเสนอผลงานวจิยัแหง่ชาต ิ2552” (Thailand Research Expo
2009) โครงการ Thailand Research Symposium 2009 จัดโดยสำนกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นักศกึษาสารสนเทศศาสตรศึ์กษาดงูาน : เม่ือวนัที ่19 สิงหาคม  2552  คณาจารยส์าขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
จำนวน 4 คน นำนักศึกษา จำนวน 42 คน ศกึษาดงูานการบรหิารจดัการและการนำระบบ RFID มาใชใ้นการปฏบัิติ งาน
ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00–12.00 น. ผลการ ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและการฝึกงานใน
ระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.60, S.D. = .63)  และในเวลา 13.00–16.30 น.
ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและจัดการและการจัดการความรู้ ณ
ศูนย์ความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผลการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษา
และการฝกึงานในระดบัมาก (X=4.39, S.D.=.66)  ในการนี ้คณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณบุคลากรของ
หนว่ยงานทัง้สอง มา ณ โอกาสนี้

สถาบันพลศึกษา ศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ : เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 คณะศึกษาศาสตร์
สถาบนั พลศึกษา วทิยาเขตชลบรุ ีเดินทางมาเยีย่มชมและศกึษาระบบการบรหิารงาน การปฏบิตังิาน และไดมี้การแลกเปลีย่น
ข้อมูลในการบริหารองค์กร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดการต้อนรับ
เป็นอย่างดี  โดยมี ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์
คณบดีคณะครุศาสตร์  อาจารย์จำรัส
แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.เพ็ญทพิย์  สายกฤษณะ  ประธานสาขา
วิชาพลศึกษา และเจ้าหน้าที ่ของคณะ
ครุศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ

-

-

ขอแสดงความยินดี : นางสาวสโรชา  บุญมีสุข  นักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  แขนงการ
โรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  สาขาพนักงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม จากการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23
ระดบัภมิูภาคตะวนัตก ณ ศูนย์พัฒนาฝมืีอแรงงานจงัหวดัเพชรบรุ ีและ
โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอแสดงความยนิดีแกนั่กศึกษา มา ณ โอกาสนี้


