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มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ไดรั้บการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดบัสถาบนั ประจำปกีารศกึษา
2551  เม่ือวันท่ี  16-19  กันยายน  2552  ณ  หอประชุมภูมิแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กรรมการท่ีมาตรวจประเมิน
เปน็คณะกรรมการภายนอกสถาบนัและภายในสถาบนั รวม 12 ท่าน  ไดแ้ก ่รศ.เท้ือน  ทองแกว้  ประธานกรรมการ
รศ.ดวงตา  สราญรมย ์  อาจารยเ์สงีย่ม  บษุบาบาน  อาจารยพั์ฒนชยั  จนัทร   รศ.สุเทพ  ล่ิมอรณุ   ผศ.สุมาลี
งามสมบัติ  ผศ.อุบล  สมทรง  อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์   อาจารย์เอื้ออารี  จันทร (กรรมการ และเลขานกุาร)
กรรมการและผูช่้วยเลขานกุารอกี 3  ทา่น  คือ ผศ.พรทพิย์  โตะ๊ระหมาน  อาจารยม์ธรุส  ปราบไพร ี และอาจารยภ์าคย์
พราหมณแ์กว้

การตรวจประเมนิคุณภาพ เร่ิมโดย ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี  กล่าวต้อนรับ ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
และสรปุรายงานผลการประเมนิตนเองของมหาวทิยาลยั หลงัจากนัน้ รศ.เทือ้น  ทองแกว้  ประธานกรรมการ  กล่าวถงึ
วัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมิน  แนะนำคณะกรรมการก่อนจะเร่ิมประเมินคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  ตามด้วยองค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้าน  40  ตัวบ่งช้ี  การเย่ียมชมหน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน  การสัมภาษณ์
ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ผูบ้รหิาร ตวัแทนคณาจารย ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสยี ศิษยเ์ก่า และศษิยป์จัจบุนั ก่อนจะสรปุผล
การประเมนิด้วยวาจาใหค้ณะผูบ้รหิารและกรรมการ  รบัทราบผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั
ประจำปกีารศกึษา  2551  อย่างไมเ่ปน็ทางการได้ระดบัดีด้วยคะแนน  2.50  ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดับสถาบนั
ประจำปกีารศกึษา  2551

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
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นักศึกษาสาขาวชิาการพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ช้ันปท่ีี 4 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดการประชมุสัมมนา เร่ือง“ดงึดดูลกูคา้ดว้ยคำวา่แตกตา่ง” เม่ือวนัที ่17 กันยายน 2552
ท่ีผ่านมา  ณ  ห้องขวญัเพชร (119) คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  วทิยากรโดย
คุณกนัทมิา   มากวเิศษ  Human Resources Manager  โรงแรม Veranda Resort & Spa Cha-Am เปน็ผูท้ีมี่
ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในโรงแรมสไตล์ HIP Hotel ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยมีเนื้อหาการ
บรรยายที่เน้นในเรื่องของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทั้งในด้านของตัวบุคคลและธุรกิจโรงแรมและยังเป็นการเปิด
โลกทัศน์ใหม่ ๆ  กับรูปแบบโรงแรมทีก่ำลังเป็นท่ีนิยมรวมถงึสถานประกอบการณโ์รงแรมในภาวะเศรษฐกจิปัจจุบัน

การจัดการสัมมนาในคร้ังน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของวิชาการจัดการประชุมสัมมนา จัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงและนำความรูท่ี้ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคต.

นักศึกษาสาขาวชิาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ช้ันปีท่ี 4 แขนงโรงแรม คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สรุปการจัดโครงการสมัมนาของสาขาวิชา จำนวน 5 โครงการ  ในปีการศึกษา
1/2552 ดังน้ี

1)  การพัฒนาบคุลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน 13 สิงหาคม 2552
2)  การจดัการบคุลากรในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ 21 สิงหาคม 2552
3)  โรงแรมใบไมสี้เขียว Green Leaf Hotel 3 กันยายน 2552
4)  เทีย่วไทยสบายจติ ฝา่วกิฤต 2009 10 กันยายน 2552
5)  ดึงดดูลูกค้าด้วยคำวา่แตกตา่ง 17 กันยายน 2552

การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาสัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดโครงการ

สรุปการจัดโครงการสัมมนา
นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

นักศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จัดประชุมสัมมนา “ดึงดูดลูกค้าด้วยคำว่าแตกตา่ง”
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ
ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษาได้จัด
ทำระบบสารสนเทศ PBRU LOAN

INFORMATION  เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ กยศ. สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลการยื่นคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2552 โดย
ตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง Internet ที่เว็บไซต์ของหน่วยทุนการศึกษา http://
dsd.pbru.ac.th/pbruloan

ในการนี้ นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทุน
การศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา หรอื โทร.032-493300 ต่อ 1116,  086-3223361

ระบบสารสนเทศ  PBRU  LOAN  INFORMATION

ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจ้งว่า เหล่า
กาชาดจงัหวดัเพชรบรุ ีโดย
นางพิจิตรา พานิชพรพันธุ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เ พ ช ร บ ุ ร ี พ ร ้ อ ม คณ ะ
ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนใน
พระบรมราชาน ุ เคราะห ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน  2552 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมให้การ
ต้อนรับ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนดังกล่าว จำนวน 3 คน ๆ ละ 1,000 บาท ในการนี้
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ขอขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี้

นายกเหลา่กาชาดเพชรบรีุ  ตรวจเย่ียมนักศึกษาทุน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 16–19 พฤศจิกายน 2552 ณ
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี เพ่ือเปน็การเตรยีมความพรอ้มในการจดังานดงักลา่ว มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี จึงจดั

การแขง่ขนักฬีาและทกัษะวชิาการ พ.จ.น.ก. สมัพนัธ ์คร้ังที ่32
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จังหวัดเพชรบุรีเชิญประชุมเร่ืองเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนนิงาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

การประช ุมเม ื ่อว ันท ี ่ 23 กันยายน 2552 ณ
ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยมีการ
จัดการแข่งขัน 15 ชนิด จำนวน 42 เหรียญทอง กรีฑา 2
ประเภท จำนวน 29 เหรยีญทอง ทักษะวชิาการ 16 ประเภท
จำนวน 16 เหรยีญทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งนักศึกษาเข้าร่วมในการ
แข่งขันประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล
วอลเล่ย์บอลชายหาด บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อ-
ลอดห่วง  แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  หมากรุกไทย
หมากฮอส  เปตอง  มวยสากลสมคัรเล่น  และกรฑีา

ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาการ  ได้แก่
1. ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย

- การแข่งขันเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
- การแข่งขันจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย

2. ทักษะด้านภาษาไทย
- การประกวดสุนทรพจน์ (สำหรับนักศึกษาไทย)

- การอ่านร้อยแก้ว
- การขับเสภา
- การประกวดสนุทรพจน ์ (สำหรบันกัศึกษาตา่งชาต)ิ

3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- การประกวดสุนทรพจน์
- ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
- การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
- การแขง่ขนั Cross Word

4. ทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม
- การผสมเครื่องดื่มประเภทลีลา

5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- การเขียนโปรแกรม
- การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

6. ทักษะด้านนิเทศศาสตร์
- การอ่านข่าวในพระราชสำนัก
- การจัดรายการวิทยุ

7. การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ

นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกอง
พัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามท่ี ศตส.จังหวดัเพชรบุรี
ได้เช ิญประชุมในโครงการประช ุมสัมมนาเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในระหว่างวันที ่ 17–18
กันยายน 2552 ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

 ในการนี ้ กองพัฒนานักศึกษาได้ส่ง นายกิตติภพ
รกัษาราษฎร ์ นักวชิาการศกึษา  และ นายบญุนาค  รอดพยงุ
เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้
โดย มหาวิทยาลัยได้เสนอร่างแผนป้องกันปัญหายาเสพติด
ด้วยกนั 2 แผน  คือ

1.การอบรมแกนนำป้องกันยาเสติด
2.หอพักปลอดยาเสพติด(หอพักสีขาว)
รอผลการอนุมัติ จาก ศตส.จังหวัดเพชรบุรี
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การตรงต่อเวลามีความสำคัญกับการทำงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
เอกชน ซึ่งรวมไปถึงหน้าที่ของนักศึกษาด้วยเช่นกัน เพราะการตรงต่อเวลานั้นเป็นการแสดง

โอ้เอ๋ยโอ้เอ้ จะหันเหชีวีให้มีหมอง
ไปถึงช้าใช่ว่าดีมีคนมอง งานทั้งผองจะเสียหายไม่เพิ่มพูน
คนโอ้เอ้ลอยชายน่าอายนัก คนเคยรักศรัทธาพาเสื่อมสูญ
อย่ารีรอรีบเร่งเถิดเจิดจำรูญ งานสมบูรณ์หากไม่เตร่โอ้เอ้เอย.

ทีม่า : ผูป้ระพนัธ ์ : ไชยญาณ  บญุยศ
สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของการตรงต่อเวลา ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับชีวิตของ

เราได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ที่สำคัญกว่านั้นเราจะเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในการทำกิจกรรมหรือธุรกรรม
ตา่ง ๆ ของคนรอบขา้งและคนในสงัคมอกีด้วย.

อาจารยช์ยนนัท ์ จงเจรญิชยัมงคล
สาขาการจดัการทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ

“ ... การที่เราเป็นคนตรงต่อเวลานั ้น จะช่วยให้เราเป็นคน ที่ขยันขันเข็ง
เอาการเอางาน มีความกระตอืรอืรน้ รกัทีจ่ะ เรียนรูอ้ยู่เสมอ...“

ให้เห็นถึงลักษณะนิสัยในการทำงานของคนผู้นั ้นว่าเป็นคนอย่างไรและมีความน่าเชื ่อถือแค่ไหนนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน
การตรงต่อเวลาของคนไทยนั้นเป็นที่ยอมรับจากคนต่างชาติว่าเป็นคนตรงต่อเวลาน้อยที่สุด จึงทำให้ชาวต่างชาติมีทัศนะคติ
ทีไ่มดี่กับคนไทยในการประกอบธรุกจิและการทำกจิกรรมตา่ง ๆ กับคนไทย จะเหน็ไดว้า่ชาวตา่งชาตมิองเราอยา่งไร ดังนัน้เรา
จึงต้องเห็นคุณค่าของการตรงต่อเวลาเพราะการตรงต่อเวลาเป็นการเริ่มต้นของคนซื่อสัตย์ และคนรับผิดชอบนั่นเอง

การพัฒนาตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลานั้น เราสามารถทำได้โดยการที่เรารู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ
เป็นการจัดระเบียบให้กับชีวิต สำหรับในการทำงานหรือการเรียนก็ดี คือการพยายามทำงาน หรือส่งงานให้เสร็จก่อนเวลา
เพ่ือจะไดมี้เวลาตรวจทานและสง่งานใหต้รงตามกำหนด รวมถงึหากนดัหมายกบัผูใ้ดควรทีจ่ะเผือ่เวลาเอาไวใ้นการเดนิทางเพือ่
ไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลาสักเล็กน้อย เพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบ  รวมถึงมีเวลาเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง

การทีเ่ราเปน็คนตรงตอ่เวลานัน้ จะชว่ยใหเ้ราเปน็คนทีข่ยนัขนัเขง็ เอาการเอางาน มคีวามกระตอืรอืรน้ รกัทีจ่ะเรยีนรู้
อยู่เสมอ ช่วยใหเ้ราไมเ่ฉ่ือยชา ทนัสมัย มีชีวติชวีา เปน็คนมีวนัิย สามารถจดัการกบังานหรอืส่ิงทีผ่า่นเข้ามาไดอ้ย่างเปน็ระเบยีบ
จึงทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงเป็นคนน่าเชื่อถือ และผู้อื่นให้ความไว้วางใจแก่เรา
ดั่งคำกลอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตรงต่อเวลากล่าวไว้ว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 2
พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พบกับการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ การแสดงดนตรี การแสดงของนักศึกษาไทยและจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การออกร้านค้า ปิดทอง
หลวงพ่อเกตุน้อย ละครชาตรี  ลานวัฒนธรรมและรำวงย้อนยุค ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนา
นักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3278

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณไีทย
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เวลาเป็นทอง มีค่าสำหรับทุกคน เวลาเมื่อผ่านไปแล้วไม่สามารถเรียกให้ย้อนกลับคืนมาได้  การนัดหมายใด ๆ
ควรตรงตอ่เวลา เพราะการลา่ช้าของเรานอกจากเปน็ผลเสยีตอ่ตวัเราเองแลว้ คนอืน่ ๆ ทีนั่ดหมายกบัเรา ก็ไดร้บัผลเสยี
จากความล่าช้าของเราไปด้วย ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับคนอื่น ๆ ในการเรียนการสอนรอคอยผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลา ก็ไม่เป็น
ธรรมสำหรับผู้ท่ีมาตรงต่อเวลา  ถ้าผู้มาสอนสอนไม่ตรงเวลา ก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ท่ีมาตรงต่อเวลา ถ้าผู้สอน สอนตรงเวลา
ผูล่้าชา้ก็จะเสยีโอกาสในการไดร้บัคำสอนนัน้ ๆ   ถ้าชาวนาไมต่รงเวลาในการหวา่นข้าว  ดำนา  ก็จะไดผ้ลผลติตำ่หรอืไดร้บั
ความเสยีหายจากสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมได ้ถ้าชาวนาไมดู่แลตดัแตง่กิง่  ใสปุ่ย๋  ดายหญา้  ใหต้รงเวลา ก็คงไมไ่ด้
ผลผลติมาขาย ถ้าคนทำอาหารขายมือ้เช้า ไมต่ืน่มาเตรยีมอาหารใหต้รงเวลา ก็คงไมมี่อาหารขายใหลู้กค้าในเวลาทีค่วรจะ
ขายได ้ถ้าคนขับรถประจำทางไมต่รงเวลา ผูโ้ดยสารจำนวนมากมายกจ็ะไดร้บัผลกระทบตา่ง ๆ นานา จะเหน็วา่การตรงตอ่
เวลา เป็นเรื่องสำหรับทุกคนและทุกอาชีพ

ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเป็นรุ่นพี่ของน้อง ๆ ก็จะขอฝากในเรื่องของการ
ตรงตอ่เวลานะครบั  ซึง่คณะผูบ้รหิารของเรากมั็กจะเนน้ย้ำอยู่เสมอในเรือ่งของการตรงตอ่เวลา โดยจะเหน็ไดว้า่ในปจัจบุนั
ในยคุแหง่โลกาภวิตัน ์  ไมว่่าจะเปน็เรือ่งของการแขง่ขนัในเรือ่งตา่ง ๆ เช่น เรือ่งการเรยีน  การทำงาน  ทกุส่ิงทกุส่ิงทกุ
อย่างต้องตรงต่อเวลา ถ้าเราช้าแม้แต่วินาทีเดียวเราอาจจะสูญเสียและพลาดโอกาส เกิดการเสียหายได้ง่ายมากเลยทีเดียว

ในเรื่องของการตรงต่อเวลา  โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ๆ หรือแม้แต่การ
ส่งงาน  ส่งการบา้นก็เป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญมาก  ถ้าส่งงานไมต่รงเวลาอาจจะถกูหักคะแนนจากอาจารยผู้์สอน  ซ่ึงเป็นเร่ือง
ทีน่่าเสียดาย  แทนทีเ่ราจะไดค้ะแนนแบบเตม็ที ่ ผมกต็อ้งการใหน้้อง ๆ  เพ่ือน ๆ  พ่ี ๆ  เหน็ความสำคญัของการตรงตอ่เวลา
การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าชั้นเรียน หรือเมื่อเรียนจนจบออกไปแล้ว  จนเข้าสู่ช่วง
เวลาของการทำงาน

นายชเูกยีรต ิ  เพลดิพริง้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“ ... การตรงต่อเวลาเป็นสิ ่งท ี ่สำค ัญที ่ส ุด ไม ่ว ่าจะเป ็นเร ื ่องของการ เข ้าช ั ้นเร ียน
หรือเม่ือเรียนจนจบออกไปแลว้
เขา้สู่ในชว่งเวลาของการทำงาน... ”

ผศ.ทวพีร   เนยีมมาลยั
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ ... ถา้ผูม้าสอน สอนไมต่รงเวลา
ก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่มาตรงต่อเวลา

ถา้ผูส้อน สอนตรงเวลา
ผูล้า่ชา้กจ็ะเสยีโอกาสในการไดร้บัคำสอนนัน้ๆ ... ”
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สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำนักศึกษาอาสา
สมัครของสาขาวชิา จำนวน 25 คน  ไปรว่มกนัสรา้งจติรกรรมฝาผนงั(กำแพง) โรงเรยีนวดัสมุทรธาราม  ตำบลแหลมผกัเบีย้
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2552 โดยมี ผอ.ไพศาล บุญโสภาพรรณ คณะครู นักเรียน
และชาวบ้านในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ดูแลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

กิจกรรมศลิปะสูชุ่มชน(Art for Community) คร้ังท่ี 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (Set Corner) จัดโครงการความรว่มมอื
ทางวชิาการ จัดการบรรยายทางวชิาการ Seminar & Training ใน
หัวข้อวางแผนอย่างไร...มีเงินใช้ตลอดชีวิต (การวางแผนและใช้
จ่ายอย่างชาญฉลาด) รอบเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ เงินเดือน
น้อยนิด ... บริหารชีวิตได้อย่างไร (วางแผนพร้อมสรรพ...เพื่อรับ
เกษียณ) ในรอบบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากรจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณชยุต ปริญญาธนกุล ซึ ่งทำให้

ทราบถึงประโยชน์ของการออมและการวางแผนทางการเง ิน สามารถ
นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกจิต
สำนึกให้รู ้จักการออมและการวางแผนทางการเงินสามารถรับมือกับการ
เกษียณอายุการทำงานได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา
ทีร่ว่มโครงการ เฟ้นหายอดนกัอ่าน Set Corner

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายธีระพันธ์  ปัญญาธิกวัฒน์  นักศึกษา
ภาคปกต ิ สาขาวชิาสังคมศกึษา  รางวลัชนะเลศิอันดับ 2  นายอุสมาน  ทกัุง   นักศึกษาภาคปกต ิ  สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์
และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3  นายสุธิศ  วรรณคร  นักศึกษาภาคปกติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส่งเสรมิการอา่น Activity @Set Corner โดยคดัเลือกจากผูร้ว่มโครงการทีอ่่านหนงัสอืมุมความรูต้ลาดทนุ มากทีสุ่ด 3 อันดับ
ตัง้แตเ่ดือนมิถุนายน - กันยายน 2552 ผูส้นใจสามารถตดิตามกจิกรรมด ีๆ และเขา้โครงการไดท้ี ่ http://gold.pbru.ac.th
หรือติดตามการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป

สำนกัวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการบรรยายทางวชิาการ
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ผศ.พจนารถ บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลป
วัฒนธรรม  แจ้งว่า ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิ-
ภาพสูงสุด  นอกจากการให้ความรู้ด้านทฤษฎีภายในห้องเรียนแล้ว
การจัดมวลประสบการณ์นอกห้องเรียน การสร้างความตระหนักและ
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะนักเรียนของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ยังขาดประสบการณ์ดังกล่าว

ดังนัน้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ซึง่มปีรชัญาทีชั่ดเจนในการ
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือปวงชนและเพือ่การพัฒนาท้องถ่ิน  โดยดำเนินงาน
เพื่อสนองตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี  ในดา้นการพฒันาคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีน
โรงเรยีน ตชด. ในการนี ้สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม จงึจดั
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน กิจกรรม“ค่ายวิชาการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในระหว่าง
วนัท่ี 18-19 กันยายน 2552  ณ โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบา้น
เขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปทีี ่5  จำนวน 145  คน จาก 9 โรงเรยีนซึง่ประกอบดว้ย โรงเรยีน ตชด.บา้นเขาจา้ว  โรงเรยีน ตชด.บา้นย่านซือ่
โรงเรียน ตชด.นเรศวร บ้านห้วยโศก  โรงเรียน ตชด.บ้านคลองน้อย  โรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ โรงเรียน ตชด.
บ้านโป่งลึก โรงเรียน ตชด.นเรศวร  ป่าละอู โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน  โรงเรียน ตชด.บ้านป่าหมาก  ในพิธีเปิดได้รับ
เกียรติจากพันตำรวจโท เพิ่มศักดิ์  ตาตะนันท์ รองผู้กำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เป็นประธาน
กิจกรรมประกอบดว้ยกจิกรรมกลุม่สัมพันธ ์ กิจกรรมเรือ่งความสำคญัของการอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม กิจกรรมฐานพลงังาน  การ
จดัการขยะในโรงเรยีนและครวัเรอืน  โดยไดร้บัความอนเุคราะหว์ทิยากรจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่ปน็เครอืข่ายความรว่มมอืของ
สถาบนัวิจัยฯ  ประกอบดว้ย  วิทยากรจาก สพท.ประจวบฯ เขต 1 ได้แก่ จ.ส.อ.พรชยั เอ่ียมเจรญิ  วิทยากรจากโรงเรยีน
อนุบาลบางสะพาน ได้แก่ นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  นายทวี  เอียตระกูล  นางจิตรา
เอียตระกลู  นายสมชาย  จนัทรเ์สนา  นางนนัทท์วิา  สวสัด์ิตาล  และนางชลธชิา  จนัทรแ์กว้  วิทยากรจากโรงเรยีนบา้นทา่ขาม
ได้แก่ นางพเยาว ์ นกะพนัธุ ์ นางสาวเพยีงใจ  เทยีนสง่รศัม ี และนางเยาวนารถ  วงศเ์รอืง  วิทยากรจากกองรอ้ย ต.ช.ด.ท่ี
147 ได้แก่ ด.ต.อรุณเดช  ภูวรณ ์  จ.ส.ต.วิสันต ์  จันทำ และจ.ส.ต.ชำนาญ  สังขเ์พชร  วิทยากรจากอทุยานแหง่ชาตกุิยบุรี
นายสมพงษ์  กรีดกราย จากผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะต่าง ๆ และสามารถ
นำกลับไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนเองได้มากขึ้น และต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป
ในปีการศึกษาหน้า  ในการนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอขอบคณุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โครงการ “ค่ายวิชาการและอนรัุกษ์ส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือน้องโรงเรยีน ตชด.”

ขอเชิญ คณาจารย ์ บคุลากร  นักศึกษา และผูส้นใจเขา้ร่วมประชมุยกรา่งแผนยทุธศาสตรก์ารบรกิารวชิาการเพือ่สรา้ง
ความเขม้แขง็แกชุ่มชน  ในวนัที ่5 ตลุาคม 2552  ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริม
และพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
การวิจัย สถาบันวิจัยฯ จึงประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจัดโครงการ
สัมมนาสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่ง
: บทบาทของสถาบัน การศึกษาต่อการพัฒนางานวิจัย
ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ใน
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม

สีทราย  โรงแรมลองบชี  อำเภอชะอำ  จงัหวดัเพชรบรีุ  เพ่ือพัฒนาโจทยว์จิยัในการแกป้ญัหาและพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว
อีกท้ังจะเปน็การส่งเสริมและสนบัสุนนการสรา้งความรว่มมือของสถาบนัการศึกษาในเครอืข่ายการบรหิารภาคกลางตอนลา่ง
ไดมี้ส่วนรว่มตอ่การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนใหม้ากย่ิงขึน้  โดยในพธิเีปดิโครงการไดร้บัเกยีรตจิาก  ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุเีปน็ประธานในพธิ ี  ซึง่ผูเ้ข้ารว่มสมัมนาประกอบไปดว้ย อาจารยภ์ายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  อาจารย ์ นักวชิาการจากสถาบนัการศกึษาในเขตภาคกลางตอนลา่ง  คร ูระดบัมธัยมศกึษา
และผูส้นใจ  จำนวน  55  คน

สถาบนัวจิยัฯ  มรภ.เพชรบรีุ
จัดสัมมนาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่งฯ

หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ด้านการ
ทอ่งเทีย่ว  จำนวน  16  เรือ่ง  ซึง่ทางสถาบนัวจิยัฯ จะไดป้ระสานความรว่มมอืกับผูว้จิยัในการตดิตามและสนบัสนนุการ
พัฒนาโจทยว์จิยัดังกลา่วใหแ้ลว้เสรจ็และเผยแพรผ่ลงานในโอกาสตอ่ไป  ในการสมัมนาครัง้นีไ้ดร้บัความอนเุคราะหจ์าก
ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ผศ.ดร.อริศร ์เทยีนประเสรฐิ  ผู้ทรงคณุวฒิุคณะกรรมการ
ส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  นายสืบพงษ ์ เกตนุุติ  ผู้อำนวยการการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  สำนักงาน
เพชรบรุ ีนายววิฒันช์ยั  บญุยภกัดิ ์ ดร.เทดิชาย  ชว่ยบำรงุ และ ดร.โฉมยง  โตะ๊ทอง ใหเ้กียรตเิป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องนโยบายและแนวทางพัฒนาการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัยด้านการท่องเที่ยว ในการนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอขอบคณุผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
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ประชมุ : ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเชญิประชมุ เรือ่ง
การคดัเลอืกนกัศกึษาเพือ่เข้ารบัรางวลัพระราชทาน ระดบัการศกึษา 2552
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ส่ง นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์  นักวิชาการ
ศึกษา และ นายสุรศกัด์ิ  แมน่หมาย  ผูป้ฏบิตังิานผูบ้รหิาร  เข้าประชมุ
ในระหวา่งวนัที ่24–25 กันยายน 2552  ณ  โรงแรมรอยลัริเวอร ์ กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการคัดเลือกและคู่มือการ
ประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักศึกษาที่สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  โทร.0-3249-3278

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา : ศูนย์สหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดหลักสูตรการ
ทดสอบการใชค้อมพิวเตอร ์ ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่ในโครงการเตรยีมความพรอ้ม
นักศึกษาสหกิจศึกษา  เพื่อให้มีความสามารถเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติ
งานในระบบสหกจิศึกษา  วทิยากรโดย  อาจารยอั์ตภาพ  มณเีติม  ในวนัท่ี
21 และ 23  กันยายน 2552  ณ ห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร ์221 คณะ
วิทยาการจัดการ

อบรม“บุคลิกภาพและจติวทิยาบรกิาร” : เม่ือวนัท่ี 19–20 กันยายน 2552 สาขาวชิาการ
พัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ีจดัอบรมเรือ่ง “บคุลกิภาพและจติวทิยาบรกิาร” ณ ห้อง 612 สำนักวทิยบรกิาร
ใหแ้กนั่กศึกษาและผูส้นใจ โดยวทิยากรมอือาชีพ คุณอิสเรศ รุ่งอรณุรักษ ์จากสายการบนิไทย
ผู้ฝึกพนักงานสายการบิน และอาจารย์พิเศษหลายสถาบันที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ในหลาย ๆ
ด้าน อาท ิการสรา้งความประทบัใจเมือ่แรกคยุ การเสรมิสรา้งบคุลิกลักษณะ หลกัสำคัญของ
การแต่งกาย ในการนี้สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษย-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ารับฟังการอบรม มา
ณ โอกาสนี้

โครงการค่ายศิลปะ (Art Camp) ครั้งที่ 1 : สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ นักศึกษาที่
สมัครใจและผูท้ีส่นใจในการสรา้งสรรคศิ์ลปะ  จำนวน  31
คน เขา้ค่ายศลิปะ (Art Camp) โดยเปน็กิจกรรม “การวาด
ภาพทิวทัศน์ทะเล” ณ ชายหาดวัดสมุทธาราม หาดเจ้า-
สำราญ  อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุ ีในระหวา่งวนัที ่19-
20 กันยายน 2552 ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าจดจำ และ
ผลงานแห่งความประทับใจ เป็นสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้

นักศึกษา และผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าวในครั้งต่อไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
จากสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทุกเวลา


