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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(PBRU-UBI) ร่วมมือกับสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการ SMEs Flying Geese
เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ของไทย  การดำเนินการตามโครงการ
SMEs Flying Geese จึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
พร้อมทั้ง ผลักดันให้ SMEs ของไทยที่ได้รับการพัฒนา
หร ือยก ระด ับแล ้วให ้กลายเป ็น SMEs ต้นแบบ
หรือเป็นผู้นำที่จะนำพา SMEs ไทยรายอื่น ๆ ทั้งใน
ก ล ุ ่ ม อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ด ี ย ว ก ั น แ ล ะ ธ ุ ร ก ิ จ ท ี ่
เกี ่ยวข้องได้เร ่งพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพเพียงพอ
ที ่จะต ิดตามเด ินทางนำส ินค ้าออกสู ่ตลาดอาเซ ียน
ตามไปด้วย และขยายผลออกไปสู่ตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 ศูนย์บ่มเพาะ

โครงการ SMEs Flying Geese

วสิาหกจิฯ ไดจ้ดัประชมุผูท้ีผ่า่นการคดัเลือก ตดิอันดับ 1 ใน
20  Best Practice ระดับภาคตะวันออกและตะวันตก
ในส่วนที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้ส่งเข้าร่วมและผ่านการ
คัดสรรทัง้สิน้ 5 ราย ไดแ้ก่

1.  กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน่
1.1  คุณพงศธรณ์  รุจิรา  หจก.จีราด้า เลเธอร์

แอนด์โปรดักส์
2.  กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่พมิพ์และพมิพ์สกีน

2.1  คุณนฤมล   ตรปีระสทิธิชั์ย   หจก.จุฬากราฟิก
แอนด์พริ้นติ้ง

3.  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรปู ยา และสมนุไพร
3.1  คุณสนทนา ธงสวุรรณ   ขนมไทยลกูเจีย๊บ

3.2  คุณเสาวนย์ี  โตสวสัด์ิ  สมุนไพรไรส้่ม จนักะพอ้
3.3  คุณสมพงษ ์  หนศูาสตร ์  เกลือทะเลกงัหนัทอง

ในการดำเนินงานระยะต่อไปศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ จะ
ได้จัดทำแผนงานในการพัฒนาตราสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่มีความสนใจเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SMEs Flying Geese ระยะที่ 2
ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที ่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี (PBRU-UBI) โทรศัพท์ 086-
1572049,084-1580001,0813532403,032-493300 ต่อ 1386
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cms.sme.go.th/cms/
c/portal/layout? p_l_id=22.388  ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่30
พฤศจิกายน 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2553
หลายสาขาวชิา  เริม่รบัสมคัรตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่30  เมษายน 2553  ผูส้นใจสมคัรได ้4  ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครโดยตรง  ณ สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
2. สมัคร ณ หนว่ยการเรยีนรู ้6 แหง่  หวัหนิ ปราณบรีุ  ประจวบครีีขันธ ์บางสะพาน  นครปฐม  และปากทอ่
3. สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
4. สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://pbru.ac.th/mis/admission.jsp
มีโควตาพเิศษสำหรบัผูท้ีมี่ผลการเรยีนดี  ความสามารถพเิศษ  ด้านกีฬา  ดนตร ี ศิลปะและการแสดง  และมทีนุเรยีนฟรี

อีกมากมาย  ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ โทร.032-493279, 032-493312  ทกุวนัเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (สกสค.)
ครัง้ที ่3/2552  เม่ือวนัที ่9 ตลุาคม  2552  เวลา  09.30 น. ณ  หอ้งประชมุสำนักงาน สกสค.จงัหวดัเพชรบรุ ีมีสาระสำคญั
ที่สมาชิกควรทราบดังนี้

1. สำนักงาน สกสค. ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการ สกสค. จงัหวดัเพชรบรุ ี เรยีบรอ้ยแลว้ (ตามคำสัง่ ที ่ 234/
2552  ส่ัง ณ  วันที ่22  กันยายน  2552)

2. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตครู ได้เพิ่มเงินกู้เป็น 1.5 ล้านบาท และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน สมาชิกสนใจสามารถรวมกลุ่มและเสนอโครงการได้ ช่วงนี้มีผู้ขอกู้มา 14 ราย และที่ประชุมอนุมัติให้กู้ได้
โดยจะส่งข้อมูลให้ธนาคารอออมสินดำเนินการต่อไป

3. โครงการเงนิกู้ ช.พ.ค. ทีส่มาชิกย่ืนขอกู้เงนิไป (อนุมัตเิม่ือ 17 กันยายน 2552) ทางธนาคารจะดำเนนิการใหเ้สรจ็สิน้
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2552

4. คณะกรรมการฯ จะประชุมทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม กรุณาแจ้งได้ที่ ผศ.
รพีพรรณ  เทียมเดช (ตัวแทนกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษา)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้าถึงพลัง
ปัญญาแห่งมนุษยชาติ “ลับแล  แกง่คอย” ของอุทิศ  เหมะมูล  วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ปี 2552 : เจาะลึกจากนักเขียน
สู่นักอ่าน – นักวจิารณ ์เม่ือวนัที ่25 กันยายน 2552  เวลา 08.300-16.30 น. ณ หอ้งประชมุช้ัน 8 อาคารจนัทรา-กาญจนาภเิษก
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  จดัโดย สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สารธรุกจิและสำนกัพิมพ์สัมปชญัญะ  วทิยากรทีเ่ข้า
รว่มการสมัมนาในครัง้นีป้ระกอบดว้ย  อุทศิ  เหมะมลู  นักเขียนซไีรต ์ ป ี2552  ชมัยพร  แสงกระจา่ง นักเขียน-นักวจิารณ์
และ อาจารยว์รวรรณ  ศรียาภัย

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้าถึงพลังปัญญาแหง่มนุษยชาติ

ผลการประชมุ สกสค.

เม่ือวันพุธท่ี 7  ตุลาคม  2552  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กับมหาวทิยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กับสถานีตำรวจภูธรเมือง
เพชรบรุ ี โดยคณะกรรมการจากทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรุ ี นายสุรนิทร ์ ธรีจามรนนัท ์ ทอ้งถิน่จงัหวดัสมุทรสงคราม นายนเรศ
วงศาโรจน์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี  พ.ต.อ.พัฒนินท์  นพจินดา  พ.ต.อ.วิฑูรย์  พละสาร  พ.ต.ท.พรศักดิ์
วรคตุตานนท ์  รว่มประชมุกับคณะกรรมการจากมหาวทิยาลยั  ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบด ี ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม
ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธกิารบด ี ผศ.ดร.สุทัศน์  นาคจ่ัน  คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ และอาจารยป์ระชา
รตัวร  ประธานสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  เข้าร่วมประชมุเพ่ือรบัทราบความกา้วหนา้ของโครงการพจิารณาการดำเนนิการ
ทีผ่า่นมา ณ หอ้งบณัฑติศกึษา 2  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ประชุม
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ทอดกฐินสามัคคี
นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ ตามทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีรว่มเปน็เจา้ภาพ

ในการทอดกฐนิสามัคคี  ณ  วดัเพรยีง ในวนัที ่ 11 ตลุาคม  2552 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสืบทอดประเพณทีางพทุธศาสนา
ให้คงอยู่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศล อีกทั้งยังร่วมสมทบทุนสร้างพระโมคคลาน์และพระสารีบุตร
ประดิษฐานในอุโบสถวัดเพรียง  ซึ่งขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทั้งคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  คนงาน  นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไป จำนวน 70,678 บาท (เจด็หมืน่หกรอ้ยเจด็สิบแปดบาทถว้น / ยอด ณ วนัที ่8 ตลุาคม 2552)

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   แจ้งว ่า
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษา
จีน  จัดกิจกรรม “เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์” เม่ือวันเสารท่ี์
3 ตุลาคม 2552  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี ให้แก่น ักศึกษาจากประเทศสาธารณร ัฐ
ประชาชนจีน ที่มาศึกษาอยู ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของจีน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ ที่นำขนมไหว้พระจันทร์มามอบ
ให้แก่นักศึกษาจีนมา ณ โอกาสนี้

เทศกาลไหว้พระจันทร์

กองพฒันานกัศึกษา  ขอเชิญรว่มงาน ประเพณลีอยกระทง สืบสานประเพณไีทย ป ี 2552 ในวนัจนัทรท์ี ่ 2
พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พบกับ การประกวดนางนพมาศ การประกวดการประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  การแสดง/ดนตรี  มีการแสดงของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และร้องเพลงลูกทุ่ง   การออกร้านค้า  ปิดทองหลวงพ่อเกตุน้อย  รำวงย้อนยุค  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โทรศพัท์/โทรสาร 0-3249-3278 และ โทร.086-1625596

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณไีทย
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ  สำนักงาน
กองทนุสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) กำหนดจดักิจกรรมโครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยจดัการ
อบรม “การบรโิภคอยา่งปลอดภยัใส่ใจสขุภาพ” ตามโครงการการสรา้งเสรมิสุขภาวะในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ในวนัพุธที่
29 ตลุาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษาไดมี้ความรู ้ความเขา้ใจ
ในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพให้แข็งแรง

ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิชวนนกัศึกษา คณาจารย ์ข้าราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยัเข้ารว่มการอบรม
ในครั้งนี้

เชิญอบรมการบรโิภคอย่างปลอดภยัใสใ่จสขุภาพ

ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้า : สาขาวิชานาฏยการแสดง  ได้รับเชิญ
รว่มแสดงในงานเลีย้งตอ้นรบัลกูค้า ของ บรษิทั ไทย อีซี ่ ลีเซอร ์  จำกดั เม่ือวนัที ่ 5
กันยายน  2552  ณ  โรงแรมอสัสรา วลิล่า & ซทูโฮเตล หวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์
โดยมี ผศ.โสภา  กิมวังตะโก ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง อาจารย์จิตสุภวัฒน์
สำราญรตัน และอาจารยร์ฐัศาสตร ์  จัน่เจรญิ  ควบคมุและฝกึซอ้มการแสดง

ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน : สาขาวิชานาฏย
การแสดง ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มครัง้ที ่ 20  จดัโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เม่ือวนัที่
12  กันยายน  2552  ณ โรงแรมไฮแอทรเีจนซี ่หวัหนิ จังหวดัประจวบครีีขันธ์  โดยมี
ผศ.โสภา  กิมวังตะโก ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง อาจารย์จิตสุภวัฒน์
สำราญรตัน  และอาจารยรั์ฐศาสตร ์  จัน่เจรญิ  ควบคมุและฝกึซอ้มการแสดง

แสดงในงานเลีย้ง คนืสูเ่หยา้  เหลา่ทหารราบ :  สาขาวชิานาฏยการแสดง
ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานเลี้ยง “คืนสู่เหย้า  เหล่าทหารราบ” สังกัดค่ายธนะรัชต์
อำเภอปราณบรีุ จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์ เม่ือวนัที ่23 กันยายน 2552  ณ โรงแรมฮลิตนั
อำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์ โดยม ีผศ.โสภา  กิมวงัตะโก  ประธานสาขาวชิา
นาฏยการแสดง  อาจารยจิ์ตสุภวฒัน์  สำราญรตัน และอาจารยรั์ฐศาสตร ์  จ่ันเจรญิ
ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง

ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุ : สาขาวิชานาฏย
การแสดง ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ นักกีฬาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในวนัที ่19 -20 สิงหาคม 2552 ณ หอประชมุโรงเรยีนวดัดอน
ไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผศ.โสภา  กิมวังตะโก ประธานสาขาวิชา
นาฏยการแสดง  อาจารย์จิตสุภวัฒน์  สำราญรัตน  และอาจารย์รัฐศาสตร์
จัน่เจรญิ  ควบคมุและฝกึซอ้มการแสดง
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้เรือ่งการเปดิภาคการศกึษา การลงทะเบยีน
เรียน และการชำระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา   สำหรบันักศึกษา
ภาคปกต ิ  ภาคการศกึษาที ่2  ปีการศกึษา 2552

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การ
รับ-จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.2552  กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวัน
ชำระ เง ินค ่ าธรรมเน ียมการศ ึกษาให ้น ักศ ึกษาทราบ
มหาว ิทยาลัยจ ึงขอแจ้งกำหนดการลงทะเบ ียนและชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ  ภาคการ
ศึกษาที ่2 ปีการศกึษา 2552  ดังตอ่ไปนี้

1. กำหนดการเปิดภาคการศึกษา
ภาคการศกึษาที ่  2  ปกีารศกึษา  2552  เปิดเรยีนวนัที่

26 ตุลาคม 2552
2. กำหนดการลงทะเบียน

2.1 นักศึกษาสามารถยนืยันลงทะเบยีนเรยีน และเพิม่
– ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต ได้ต้ังแตวั่นท่ี 19  ตุลาคม  2552
พร้อมทั้งพิมพ์ใบลงทะเบียนสำหรับนำไปชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา

2.2 นักศึกษาที ่มีปัญหาในการลงทะเบียนรายวิชา
เรียน หรอืมีปัญหาดา้นการเงนิใหไ้ปตดิต่อท่ี งานทะเบยีน สำนัก
ส่งเสรมิวชิาการฯ ใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัที ่ 25 ตลุาคม 2552

3. กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

3.1 นักศึกษาทียื่นยันลงทะเบยีนแล้ว สามารถชำระ
เงนิได ้ตัง้แตว่นัที ่19 – 25  ตลุาคม  2552

3.2 นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ตามกำหนดการได้ตามสถานที่ดังนี้

- ฝา่ยการเงนิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ตัง้แต่
เวลา 09.00 – 16.00 น.

- สำนักงานธนาคารทหารไทยในมหาวิทยาลัย หรือ
สำนักงานต่างสาขา

- ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
3.3 หากนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในเวลาที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้  จะต้องเสียค่าปรับ
กรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำหนด  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื ่องอัตราและวิธี
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.2552

4. นักศึกษากู้ยืมเงิน ลงทะเบียนตามปกติเช่นเดียว
กับนักศึกษาทั่วไป และปฏิบัติตามข้อตกลงของกองพัฒนา
นักศึกษาโดยเคร่งครัดมิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับกรณีชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำหนดและถูกพิจารณา
ตัดสิทธิ์ในการให้กู้ยืมครั้งต่อไป

5. นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาม
กำหนด หรือไม่ชำระเง ินเพื ่อรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา จะทำให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เปิดภาคการศกึษา  ลงทะเบียนเรียน และการชำระคา่ธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานฉลองวันชาติ
สาธารณรฐัประชาชนจนี ครบรอบ 60 ป ี จดัโดย  สหสมาคม-มูลนิธิ
ชาวจนีเพชรบรุ ี 7  คณะ  เม่ือวนัที ่ 1 ตลุาคม  2552   เวลา  18.00-
21.00  น.  ณ  หอประชมุสมาคมฯ

ในการนี ้ สาขาวชิาภาษาไทยไดจ้ดัใหนั้กศึกษาจนีหอ้ง 3, 4 และ
5 แสดงนาฏศิลป์จ ีนในชุดเฉลิมฉลองในฤดูหนาว เพ ื ่อเป ็น
การแสดงความยินดีแก่ทางสหสมาคมและชาวจีนอีกด้วย

ร่วมงานเฉลมิฉลอง 60  ปี  วันชาตจินี
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อาจารย์สาขาภาษาไทย รับเชิญเป็นวิทยากร
อาจารย์พัชร ินทร์

สุริยวงศ์  และ อาจารย์
แสนประเสรฐิ  ปานเนียม
สาขาวชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับ
เกียรติจากโรงเรียนวัดดอนผิงแดด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นวิทยากร จัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ในโครงการค่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2552  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนดอนผิงแดด  ตำบลบางขุนไทร  อำเภอ
บา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบรุี

เม่ือวนัที ่ 6 ตลุาคม 2552 คณะกรรมการดำเนนิ
โครงการ eDLTV ได้จัดบูตประชาสัมพันธ์โครงการ
“เครอืข่าย เผยแพร ่ ถ่ายทอด และพฒันาสือ่ eDLTV
ในโรงเรยีนเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี” ต่อผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที ่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2
โดยผู้นำเสนอโครงการฯ คือ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผูอ้ำนวยการโครงการ  ดร.อัจฉรย์ี ภุมวรรณ ผูป้ระสาน
งานโครงการ  อาจารยอั์ตภาพ มณเีตมิ รว่มดว้ยทมีงาน
อาจารย์นวรัตน์ ประทุมตา และ ทีมพนักงานสำนัก

ส่งเสรมิวิชาการฯ  พรอ้มนำเสนอโครงการแผนการ
ดำเนินงาน  การสาธิตการใช้งาน ระบบ eDLTV
การตดิตัง้ระบบ  ข้ันตอนการใหบ้รกิารสือ่ eDLTV
และร่วมตอบคำถามต่าง ๆ กับโรงเรียนผู้บริหาร
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ผลการเผยแพร่ประชาส ัมพันธ ์โครงการ
eDLTV ครั้งนี้ ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้
บริหาร และครูผู้เข้าฟังรวมจำนวน 110 คน ให้ความ
สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยังสมัครเข้าร่วม
โครงการ ฯ กวา่ 20 โรงเรยีน

คณะผู้ดำเนนิโครงการ eDLTV เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์โครงการฯตอ่ผู้บริหาร ครู
โรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัเพชรบรีุ เขต 1 และ เขต 2
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เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา  หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้รับแจกเจล
ล้างมอืฆา่เช้ือโรคกนัไปบา้งแลว้  ซึง่ในการนี ้  สาขาวชิาเคมีไดร้บังบประมาณจากมหาวทิยาลยัเปน็ค่าวสัดุในการทำเจลลา้งมอื
เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่มีการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือใช้บริการภายใน
มหาวทิยาลยั  ซึง่ถอืเปน็ส่วนหนึง่ในมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม ่ 2009 รวมถงึโรคอืน่ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่มาในช่วงปลายฝนต้นหนาว  โดยอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเคมีได้ช่วยกันทำเจลล้างมือเพื่อที่จะ
แจกจา่ยใหกั้บหนว่ยงานตา่ง ๆ ตัง้แตว่นัที ่28  กันยายน  2552  เปน็ตน้ไป  หากหนว่ยงานใดยงัไมไ่ดร้บัหรอืตอ้งการเพิม่เตมิ
สามารถตดิตอ่ขอรบัไดท้ี ่  สาขาวชิาเคมี  ช้ัน  1  อาคาร  7
หรอืโทรศพัทภ์ายในหมายเลข 1307  สำหรบัสตูรในการทำเจล
ล้างมือนี้นำมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย(วว.) มีรายละเอียดดังนี้

สูตรการทำเจลล้างมือ
1.  เอทานอล  95% 377   มล.
2.  น้ำสะอาด 128   มล.
3.  carbopal  940 1.5   กรัม
4.  triethanolamine 1.5   กรัม
5.  สีและนำ้หอม

แจกฟรี!
เจลล้างมือฆ่าเช้ือโรค  จากสาขาวชิาเคมี

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาที่มีคุณภาพตามแนวการสอนและ
สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงของภาคการศึกษาที่ 1/2552 โดยนิทรรศการศิลปะ
“ART AND DESIGN 1/2552” จัดแสดงในระหว่างวันจันทร์ที่ 28
กันยายน ถึงวนัจนัทรท์ี ่  5  ตลุาคม  2552  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ที่ผ่านมา ณ ห้องเพชรทรรศนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างเสริม
ประสบการณ์และความก้าวหน้าให้แก่นักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยน
มุมมองของผู้ที่สนใจและชื่นชอบผลงานศิลปะและการออกแบบ วิพากษ์
วจิารณเ์ปน็แนวทางในการพฒันาและแลกเปลีย่นความคดิทางดา้นศลิปะ
และการออกแบบต่อสาขาวิชาในระยะยาวต่อไป

นิทรรศการศลิปะ  ART AND  DESIGN 1/2552

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว “ดอนขงัใหญ่” ได้ท่ี  http://www.pbru.ac.th
และ http://news.pbru.ac.th/
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยและ
ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ไดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัใหศึ้กษาความคดิเหน็ของชาวบา้นโปง่สลอด อำเภอบา้นลาด จงัหวดั
เพชรบุรี เกี่ยวกับการใช้พื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยฯ โดย
รองอธกิารบด ีผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง และ ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว จงึไดจ้ดัทำเวทปีระชาคม เม่ือวนัศุกรท์ี ่2 ตลุาคม 2552
เวลา 17.00-19.00 น. ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยเชิญผู้นำชุมชนในเขต
พ้ืนทีว่ทิยาเขตโปง่สลอด  ตำบลหนองกะป ุ เข้าร่วมการทำประชาคม   ประกอบดว้ย  นายบญุเลศิ  พุ่มจติร  ประธานคณะ
กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย จำกัด  นายชิต  นวมนิ่ม  อดีตกำนันตำบลหนองกะปุ  นายพิศูจน์  พูลเสม
โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง  นายเสถียร  เลิศอาวาส ผอ.โรงเรียนท่าศาลาราม  นายบุญชู  พุ่มจิตร นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกะปุ  จ.ส.อ.สวัสดิ์  เพนเทศ  ประธานประชาคมหมู่บ้าน  นายอ่าน  ยิ้มรอด  นายประสิทธิ์  สวยงาม
ผูใ้หญบ่า้น หมู ่3 บา้นหว้ยขอ้ง   นายเสน่ห ์ คำใส  ผช.ผูใ้หญบ่า้น  หมู ่3  บา้นหว้ยขอ้ง   นายเล่ียม  ทองมาก  ผูใ้หญบ่า้น
หมู ่  6  บา้นโปง่สลอด  นายณรงค ์  จอนพุม่ สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองกะป ุหมู ่  6 โปง่สลอด   นายสมพร
เลิศอาวาส  ผูใ้หญบ่า้นหมู ่ 5  บา้นหนองกะป ุ  นายสมชัย  บงัจติ  อดีต ผอ.โรงเรยีนหนองโสน  นายมานิตย ์  เวยีงมา
กำนันตำบลหว้ยขอ้ง  นายเย่ียม  นามปกัษา  โดยม ีผศ.มน ู  อุดมเวช  เปน็ผูด้ำเนินรายการโดยเปน็การพดูคุยเพ่ือทราบ
ถึงสภาพทัว่ไป  สภาพปญัหาและความตอ้งการจำเปน็ของประชาชนในพืน้ที ่  ซึง่สามารถสรปุผลการทำเวทปีระชาคม ไดดั้งนี้
1)ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปจัดการเรียนการสอน เพราะลูกหลานจะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยในวิทยาเขต
โปง่สลอด  2)ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัจดัโครงการเสรมิสรา้งดา้นอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หกั้บชมุชน  3)ตอ้งการใหมี้การเชือ่มโยง
ด้านการทอ่งเทีย่ว โดยชมุชนมีภูมิปญัญาเดน่ ๆ หลายเรือ่ง เช่น ภูมิปญัญาเกีย่วกบัการทำเกวยีน  4)ตอ้งการใหมี้ค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรยีนในพืน้ที ่  “ถ้าราชภฏัมโีครงการด ีๆ ทำอะไรแลว้เหน็ผลเรว็มคีวามคุม้คา่ ผมเชือ่มัน่วา่คนในโปง่สลอดรบัได้
แต่จะเป็นอะไรยังดูไม่ออก แต่ก็เชื่อว่าทำได้ แล้วยิ่งความฝันเมื่อครั้งที่พวกเรารู้ว่าราชภัฏจะมาตั้งที่นี่ พวกเราดีใจ ไม่ใช่
เฉพาะคนโป่งสลอด คนพื้นที่ใกล้เคียงก็ดีใจ ดีใจเพราะอะไร เมืองปิดที่โป่งสลอด ถึงแม้มันจะปิด แต่ราชภัฏมาเปิดให้
เน่ียถือว่า สุดยอด และคนโปง่สลอด หนองกะปุ โพธ์ิลอย ถึงแม้จะไม่ได้รับผลประโยชนโ์ดยตรง แต่ประโยชนท์างอ้อมค่อนข้าง
มากมายมหาศาล เราเคยฝัน ... แต่ความฝันมันหายไปนาน ตั้ง 15 ปีแล้ว แต่อย่าหายไปเลยนะ” (นายชิต  นวมนิ่ม
อดีตกำนันตำบลหนองกะปุ) ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวิจัยฯ จัดทำเวทีประชาคมกับผู้นำชุมชนวิทยาเขตโปง่สลอด



  ดอนขงัใหญ่10

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจง้วา่ ตามที ่มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป ็นสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา
เพ ื ่อการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น
เปน็แหลง่เรยีนรู ้ วจิยั คลังปญัญา  ศูนย์การเรยีนรู ้ ภูมิปญัญาไทย และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีมี่คุณภาพ เพ่ิมความ
เข้มแข็งและขีดความสามารถของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาต ิ ยุทธศาสตรข์องจงัหวดั ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั และความตอ้งการของทอ้งถิ่นอย่างแทจ้รงิ  มหาวทิยาลยัฯ
จึงได้จัดการประชุมยกร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนขึ้น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก
อธกิารบด ีผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม มาเปน็ประธาน พร้อมด้วยรองอธกิารบด ีผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  โดยมี ผศ.มนู
อุดมเวช  เป็นผู้ดำเนินรายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ยกร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ในการประชุมยกร่างแผนมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน
ทัง้ภาครฐัและตวัแทนภาคประชาชน  จำนวน  20 คน  ประกอบดว้ย  นายไพรชั  มณโีชติ  รองผอ.สพท.ประจวบครีขัีนธ์
เขต  1   ดร.ชูศักด์ิ  ประเสรฐิ สพท.เพชรบรุ ี เขต  1   นายอุดม  เทศนุม่ สพท.เพชรบรุ ี เขต  2  นายพัสร  บุญผกู
ปลัด อบต.ดอนยาง  ส.ต.อ.สันต ิ สว่างศรี  ปลัด อบต.สำมะโรง   นายบญุช ู เนาวรตัน์ สหกรณเ์ครดติยเูน่ียนวดัใหม่
ประเสรฐิ  นายเกียรติกรณ์  รงค์วราโรจน์  เทศบาลตำบลปราณบุรี  พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์  ตาตะนันท์   ร.ต.อ.ทรงชัย
ขาวผอ่ง  กองกำกบัการตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 14   นายธนไชย  อ่ำจัน่  ประธานเครอืข่ายกองทนุหมูบ่า้นอำเภอเมอืง
ดร.พระมหาสมศักดิ์  ปุณณโชโต   อาจารย์วิเชียร  เรียบร้อย  นายอัมพร  โชยา  นายฉันท์  อัครสกุลภิญโญ
ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ผศ.วันทนา  กลิ่นงาม  อาจารย์พนัส  ชัยรัมย์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์ไพลิน
ทรพัย์อุดมผล  สาขาวชิาพัฒนาสงัคม  ผศ.สุวรรณ  จันทรแ์จ่มใส  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผศ.บุญมา  แฉง่ฉายา
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยฯ  โดยผลจากการประชุมยกร่างแผนกลยุทธ์ทางมหาวิทยาลัย จะได้นำไป ปรับปรุง
แผนกลยทุธ์การบรกิารวิชาการเพ่ือสร้างความเขม้แข็งชุมชนของมหาวทิยาลัยให้เกิดความสมบรูณ์  มีประสทิธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ
ผูเ้ข้ารว่มประชมุยกรา่งแผนกลยทุธท์กุทา่น มา  ณ  โอกาสนี้
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ตามที่ ที่ประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาห -
กรรม  มหาวทิยาลัยราชภฏั  คร้ังที ่9 วันท่ี 3 – 8 พฤศจิกายน
2551 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  มีมติให้คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั ่ว
ประเทศ ครั ้งท ี ่ 10 ซึ ่งคณะเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดการจัดประชุม
ในระหวา่งวนัที ่ 20–22 ตลุาคม  2552

ในการประชมุสภาคณบดีคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการผลิตบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตผลงาน
ด้านการวจัิยและการบรกิารวชิาการรว่มกนั ซ่ึงในการนี ้คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดก้ำหนดกจิกรรมตา่ง ๆ  ดังนี้

20 ตุลาคม 2552
13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบยีน/พิธเีปดิการประชมุสภา

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครัง้ที ่10  โดย  ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม    อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13.30 – 16.30 น .  การบรรยายพิเศษ เร ื ่อง
“งานวิจัยเชิง พื้นที่สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาว ิทยาล ัย ราชภ ัฏท ั ่วประเทศ ” ณ
ห้องประช ุมคณะเทคโนโลย ีอ ุตสาห-  กรรม 2 โดย
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผูอ้ำนวยการ สกว.

16.30 – 18.30 น.  ประชมุสภาคณบดคีณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10
หอ้งประชมุคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2  โดย รศ.ดร.วชัิย
แหวนเพชร / ผศ.อุทยั ผอ่งรศัมี

18.30 – 22.00 น.  งานเลีย้งตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารและ
อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม (การแสดง 1 ชุด) ณ ลานอเนก
ประสงค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 ตุลาคม 2552
08.30 – 12.00 น.  การนำเสนอผลงานการวจิยั Oral

Presentation  ห้องประชมุคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2
13.00 – 16.00 น.  การบรรยายพเิศษ เร่ือง “การนำ

ผลงานการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร”  ณ ห้อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2  โดย ผู้อำนวยการ
สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

18.00 – 22.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ ณ สถาน
พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ

22 ตุลาคม 2552
8.30 – 12.00 น.  การบรรยายพเิศษ เร่ือง  “การผลติ

บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร”
โดย ดร.กมล  ตรรกบตุร

13.00 – 15.00 น.  ชมนิทรรศการการผลติสือ่การเรยีน
การสอน

15.00 – 16.30 น.  มอบวฒุบิตัร/พิธปีดิ  โดย  ผศ.ดร.
นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มรภ.เพชรบรีุ  เป็นเจา้ภาพจดัประชมุ
สภาคณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ  คร้ังที ่10

สาขาวิชาภาษาไทย โดยนักศึกษาจีนห้อง 9  จัดสัมมนา
ในหัวข้อ “นักธุรกิจหน้าใหม่” โดยเชิญ อาจารย์คงขวัญ
ศรีสะอาด  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
เป็นวิทยากร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
สัมมนาภาษาไทย และไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.สุทศัน์  นาคจัน่
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธเีปดิ  เม่ือวนัที ่ 16 กันยายน 2552   เวลา  13.00 น. ณ

หอ้ง 129  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

สัมมนา นักธุรกิจหน้าใหม่


