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กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2552  ในระหว่างวันท่ี
26-28 พฤษภาคม 2552  ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

พิธีเปิดการปฐมนิเทศจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552
เวลา 08.30 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 1,987 คน  โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กล่าวต้อนรับและใหโ้อวาทแกนั่กศึกษาใหม่

ตอ่จากนัน้ ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดฝีา่ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บรรยายเรื่อง
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผศ.เสนาะ
กล่ินงาม  รองอธกิารบดฝีา่ยยุทธศาสตรก์ารผลติบณัฑติและวชิาการ  บรรยายในเรือ่งของการจดัการเรยีนการสอนและ
การเขา้ร่วมกจิกรรมของนกัศึกษา  ผศ.รพีพรรณ  เทยีมเดช  บรรยายเรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษา  และ พ.ต.ท.
พิเศษศกัด์ิ  ชิณเทศ  พนักงานสอบสวนสญัญาบตัร 2  สถานีตำรวจภธูรยอ่ย มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  บรรยาย

เร่ืองการป้องกันภัย
ส่วนช่วงท้ายของการปฐมนิเทศเป็นการแสดงดนตรีจากวง Holiday และ

การแสดง (ลิเก) ตอ้นรบันอ้งใหม ่Amazing PBRU
การปฐมนเิทศในวนัที ่ 27 พฤษภาคม 2552  เปน็การใหนั้กศึกษาใหมร่่วม

กิจกรรมฐาน  จำนวน 12 ฐาน  (เปดิประต ู... สู่รัว้มหาวทิยาลยั) มีดังนี้
ฐานที ่1 พันธไมตร ี น้องพี ่ เขียวเหลอืง  เปน็กิจกรรมนนัทนาการ มุ่งเนน้

การปรบัตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ฐานที ่2 คุณธรรมนำชวิีต - ชมวีดีทัศน์คุณธรรมนำชวิีต เกมส์ส่งเสรมิคุณ-

ธรรม
ฐานท่ี  3  สำนึกท้องถ่ินแดนดินถ่ินวัฒนธรรม - ชมวีดีทัศน์ประเพณีวัฒนธรรม

จังหวดัเพชรบุรีและมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ฐานที ่4  ใตร่้มดงตาล - กิจกรรมนนัทนาการมุง่เนน้การสรา้งภาวะผูน้ำ
ฐานท่ี  5  แหล่งเรียนรู้ IT - แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโน-

โลยีสารสนเทศ

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่  ปีการศกึษา 2552
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ฐานที ่ 6  พ่ีน้องรอ้งเพลงมหาวทิยาลยั - สอนน้อง
ใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

ฐานที่  7 ใจเกินร้อย - แนะนำกฎระเบียบต่าง ๆ
เก่ียวกับนักศึกษาและกจิกรรมนนัทนาการ

ฐานที ่ 8  เรยีนแบบนีพ่ี้ขอบอก - แนะนำการเรยีน
การแบง่เวลา และการดำเนนิชีวิตระหวา่งเรยีน

ฐานที ่ 9  ก้าวแรก - กิจกรรมนนัทนาการ
ฐานที ่10 สาน สรา้ง สุข - กิจกรรมสง่เสรมิสุขภาพ

โครงการสร้างเสริสุขภาวะในมหาวิทยาลัย
ฐานที ่11 ชมรม .. รอน้อง - แนะนำชมรมตา่ง ๆ  เพ่ือ

ชวนน้องเข้าร่วมชมรม

ฐานที ่12 กิจกรรมดดีีท่ีน้องตอ้งรู ้- แนะนำขัน้ตอน
และความรูเ้ก่ียวกบั กยศ.

การปฐมนเิทศในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552  ช่วงเชา้
นักศึกษาใหม่ทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าคณะท่ีตนเอง
สังกัด พี่ Staff ของแต่ละคณะนำนักศึกษาใหม่เข้าห้อง
ประชุมเพ่ือชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย  วีดิทัศน์แนะนำ
หนว่ยงาน  วีดิทัศน์พลเอกสุรยทุธ ์ จุลานนท ์ องคมนตรี
และนายกสภามหาวิทยาลัยให้โอวาท และคณบดีกล่าว
ต้อนรับและให้โอวาท

เวลา 12.30 น. เป็นการเลา่ประสบการณจ์ากศษิย์เก่า
ได้แก่ นายสังเวียน  อ่อนแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโตนดหลวง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  และนาย
เทอดเกยีรต ิ เครอืวณชิธรรม  ผู้จัดการสว่นหนา้โรงแรม

เมธาวลยั  อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบรีุ  ต่อจากน้ันจึงเปน็
พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร  โดย
ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบด ี ผูบ้รหิาร  และตวัแทน
คณาจารย์แต่ละคณะ  กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรม พี่-
น้องร้องเพลงมหาวทิยาลัยเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับกิจกรรม
การปฐมนเิทศ  ทัง้  3 วนั

ตอ่จากหนา้ 2 ...

ขอเชิญคณาจารย์ลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากคณาจารยป์ระจำ  จำนวน 2 คน
ในวนัพุธที ่10 มิถุนายน 2552

เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี
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กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
ประจำปกีารศกึษา  2552 จำนวน  2  ทนุ ซึง่มรีายละเอยีด
ดังน้ี

ทุนการศึกษาอาจารย์ปริญญา  อุดมทรัพย์   จำนวน 1
ทนุ ๆ ละ 7,500 บาท (เจด็พันหา้รอ้ยบาทถว้น) โดยนกั-
ศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

1. เปน็นักศึกษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ช้ันปทีี่
2 - 4

2.  มีผลการเรยีน  2.50  ข้ึนไป
3.  ครอบครวัมีฐานะยากจน
4. มีความประสงค์จะนำทุนการศึกษาไปใช้เพื่อการ

ศึกษาโดยตรง
5. ไม่เป็นนักศึกษาเงินกู้ กยศ.และ กรอ. หรือจาก

ทุนอ่ืน ๆ
นักศึกษาทีส่นใจขอรบัและยืน่ใบสมคัร ไดต้ัง้แตว่นัที่

1-16  มิถุนายน   2552   ณ  กองพฒันานกัศึกษา โดยจะ
ดำเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18
มิถุนายน  2552   เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคารองค์
การนักศึกษา และประกาศผลการคดัเลือกในวันจันทร์ท่ี 22
มิถุนายน  2552   รายงานตวัในวนัอังคารที ่ 23  มิถุนายน
2552  ต้ังแต่เวลา  09.00-11.00  น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์สายัณห์  จันทร์วิรัช
จำนวน  1  ทนุ ๆ   ละ 2,000  บาท  (สองพนับาทถว้น) โดย
นักศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

1.  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่จำกัด
สาขาวิชา

ขอเชิญนักศึกษา
สมัครขอรับทุนการศึกษา

การแข่งขันกีฬาเพาะกาย  - ฟิตเนส
รอบคัดเลือกภาค  2  จังหวัดเพชรบุรี
นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันา

นักศึกษา แจง้วา่ ตามทีส่มาคมกีฬาจังหวดัเพชรบรีุ  ร่วมกับ
สมาคมกีฬาเพาะกาย-ฟิตเนส จังหวัดเพชรบุรี และมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย-
ฟิตเนส คัดเลือกภาค 2 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม  2552 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยมี
ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ

นักกีฬาทั้งหมด 6 จังหวัด  ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด
สุพรรณบรีุ   ลพบรีุ  นครปฐม  พระนครศรอียุธยา  ราชบรีุ
และเพชรบุรี ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีนักกีฬาเข้า
ร่วมในการแข่งขันจำนวน 15 คน  โดยมีอาจารย์ณรงค์

วงศ์พานิช  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
ผู้จัดการทีม   ซ่ึงในการจัดการแข่งขันคร้ังน้ี  เป็นการคัดเลือก
นักกีฬาเพาะกาย - ฟิตเนส เพ่ือเปน็ตวัแทนภาค 2 ไปรว่ม
ในการแขง่ขนักีฬาแหง่ชาตคิรัง้ที ่ 38   ณ  จงัหวดัตรงั
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2.  มีผลการเรยีน  2.00  ข้ึนไป
3.  ครอบครวัมีฐานะยากจน
4.  มีความประพฤตดีิ
นักศึกษาท่ีสนใจขอรับและย่ืนใบสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี  1-

16  มิถุนายน  2552  ณ  กองพัฒนานักศึกษา โดยจะดำเนิน
การพิจารณาสอบสมัภาษณใ์นวนัพฤหสับดท่ีี 18 มิถุนายน
2552   เวลา  13.00  น.   ณ  ห้องประชมุอาคารองคก์าร
นักศึกษา  และประกาศผลการคดัเลือกในวนัจนัทรท์ี ่ 22
มิถุนายน 2552   รายงานตวัในวนัอังคารที ่23 มิถุนายน
2552  ต้ังแต่เวลา  09.00-11.00  น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ   จำนวน
20 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) โดยนักศึกษา
ท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

ดร.จารกึ  ชูกิตตกุิล  คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศพรอ้มด้วยคณาจารยป์ระจำคณะ ร่วมตอ้นรับคณาจารย์
จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดย อาจารย์ปกรณ์
สันตกิจ  ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และ
คณะ จำนวน 8 คน  เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  เม่ือวันอังคารที ่ 26  พฤษภาคม  2552
เวลา 09.00 น. ได้แนะนำคณะและการดำเนินการ
เรียนการสอนหลกัสูตรตา่ง ๆ  ทางดา้นคอมพิวเตอร์
แนวคิด และการบริหารงานของคณะ  ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์ของคณะศึกษาดูงานทางด้านการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ และความรูด้้านวิชาการ  ทักษะ
การปฏิบัติงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกในการ
ประกันคุณภาพทางดา้นการจัดการศึกษาต่อไป

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไม่จำกัดสาขาและช้ันปี

2. ครอบครัวมีฐานะยากจน
3. ไม่ได้รับสิทธใินการเปน็นักศึกษากองทนุ กยศ.
4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืน ๆ
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้

ต้ังแต่วันท่ี  1- 15  มิถุนายน  2552   ณ  กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18
มิถุนายน  2552  ณ บอรด์ประชาสมัพันธ ์  อาคารองคก์าร
นักศึกษา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22
มิถุนายน  2552  ประกาศผลการคดัเลือกในวันอังคารท่ี  23
มิถุนายน  2552   และรายงานตวัในวนัพุธที ่ 24 มิถุนายน
2552  ตัง้แตเ่วลา 09.00-11.00 น. ณ กองพฒันานกัศึกษา

มรภ.ลำปาง  ศกึษาดงูานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มรภ.เพชรบรีุ
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เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม
2552  เวลา  13.00 – 14.30 น. ท่ีผ่านมา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุม
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  ณ  ห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชั้น 2)
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552  ในวันจันทร์
ท่ี 8 มิถุนายน  2552  รวมท้ังการประชา-
สัมพันธ์กิจกรรมในช่วงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ใน

ระหว่างวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2552 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบและความร่วมมือในการทำกิจกรรมน้ัน ๆ  ให้ประสบ
ผลสำเรจ็  รวมทัง้เพ่ือรับทราบแนวทางการทำงานของคณะผูบ้รหิารชดุใหม ่ โดยม ีผศ.อุทยั  ผอ่งรศัมี  คณบดคีณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  เปน็ประธานการประชมุ  มีผู้เข้าร่วมประชมุจำนวน  35  คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุมคณาจารย ์เจา้หนา้ที ่ คร้ังที ่1/2552

สำนักส ่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบ ียน มหาว ิทยาล ัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ประสิทธิภาพของการ
สอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั” เม่ือวันพุธที ่20 พฤษภาคม 2552  ณ
หอประชุมภูมิแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี
ผศ.ดร.นิวตั กล่ินงาม  อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุเปน็
ประธานในพธีิเปิดการประชมุ  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธกิาร
บดด้ีานยุทธศาสตรก์ารวจัิย การสรา้งความเขม้แข็งชุมชน  บรรยาย
เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และอาจารย์

สุกัญญรตัน ์ คงงาม  บรรยายเรือ่งการประเมนิผลตามสภาพจรงิ  มีคณาจารยเ์ข้าร่วมประชมุจำนวน 110 คน  พิธีปิด
ไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดด้ีานยุทธศาสตรก์ารผลติบณัฑติและวชิาการ

ในการนี ้  สำนักส่งเสรมิวชิาการฯ หวงัเปน็อย่างยิง่วา่  คณาจารยท์กุทา่นทีร่ว่มการประชมุเชิงปฏบิตักิารในครัง้นี้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

จะมีความเข้าใจในการสอนที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  สามารถจัดทำ
แนวการสอน มีเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถทำวิจัยเพื ่อพัฒนาสื ่อ
การเรียนรู้และพัฒนาผูเ้รียนได้
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รศ.มยุรี  วดัแกว้  อ.ป้อม  กิมวงัตะโก  และคณะกรรมการสาขาวชิายุทธศาสตรก์ารพัฒนา  จัดโครงการอบรม
เชิงปฏบิตักิาร  เรือ่งการตดิตามและประเมนิผลตามแนวแผนทีผ่ลลพัธ ์ (Outcome  Mapping : OM)  โดยมวีตัถุ
ประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความสามารถของบุคคลท่ีเป็นแกนนำการพัฒนาระดับตำบล  ในการติดตามประเมินผล
โครงการพฒันาทีใ่ช้แนวแผนทีผ่ลลพัธ์ในการวางแผนและดำเนนิงานของชมุชน  การอบรมครัง้น้ีจัดข้ึนในวนัที ่ 14 –
15 พฤษภาคม 2552  ทีผ่า่นมา ทัง้นีไ้ดมี้แกนนำการพฒันาตำบลสขุภาวะจากตำบลทา่คอย   ตำบลแกง่กระจานและ
ตำบลไรใ่หมพั่ฒนา  จงัหวดัเพชรบรุ ี  เข้ารว่มการอบรมจำนวน  45 คน  ณ  รมิแกง่รสีอร์ท  ตำบลแกง่กระจาน
อำเภอแกง่กระจาน  การอบรมไดเ้สรจ็ส้ินและสมัฤทธผิลตามวตัถปุระสงคด้์วยดี

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดโครงการอบรมแก่แกนนำชุมชน

ศ.ดร.เฉลียว  บุรีภักดี  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  และคณาจารย ์ ร่วมใหก้ารตอ้นรบันกัศึกษาปรญิญาโท  สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารพฒันา  จำนวน
27  คน  จากมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ วทิยาลยัชุมชนอุทยัธาน ี วทิยาเขตบา้นไร ่ ทีเ่ดินทางมาศกึษาดงูาน
และรบัฟังการบรรยายเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียง  เม่ือวนัศุกรท่ี์  22 พฤษภาคม 2552  ณ  ห้องบณัฑติศกึษา 2  คณะ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

อ่านว่า   :  เหวีย่น หล ีตู ๋ผิน่
แปลวา่   :  อย่าทดลองยาเสพตดิ

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดย ศ.ดร.เฉลียว
บุรีภักดี  เป็นวิทยากรบรรยาย ต่อจากนั้นจึงนำคณะ
ศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำ
ชุมชนหมูท่ี ่ 1  หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่ 7 ของเทศบาลตำบล
นายาง  เร่ืองแนวทางการพฒันาชุมชนและการจดัต้ังศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน



 ดอนคังใหญ่8

ผศ .พจนารถ  บัวเข ียว
ผ ู ้อำนวยการสถาบ ันว ิจ ัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ท่ีมุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็น
ท่ีพ่ึงของท้องถ่ิน  และพัฒนาการจัด
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับสำนักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ประจวบครีขัีนธ ์เขต 1  จดัทำบนัทกึข้อตกลง(MOU) ในการรว่มกนัพัฒนาครทูกุกลุ่มสาระทีส่อน
ไม่ตรงกับวิชาเอก-โท และความถนัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมี ดร.สมเกียรติ  ชอบผล
รองเลขาธกิาร สพฐ. ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในการลงนามบนัทกึข้อตกลง(MOU)  ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา จากผลการ
ดำเนินงานมาระยะหนึง่  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 นายสมชาย  แสงสวุรรณ  และ
รองผู้อำนวยการ นายไพรัช  มณีโชติ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาการจัดทำโครงการ
ตามบันทึกข้อตกลงเม่ือวันจันทร์ท่ี  25 พฤษภาคม  2552  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยมี ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม  อธิการบด ี  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธกิารบด ีและ ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม  โดยในหลักการเบ้ืองต้นจะจัดโครงการพฒันาครูผู้สอนท่ีสอนไม่ตรงกับวิชาเอก
ในเร่ืองของเน้ือหา   วิธีการจัดการเรียนการสอน  การสอดแทรกเร่ืองของคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูท่ีสอน
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยท่านอธิการบดีเห็นสมควรให้เร่งดำเนินการภาย
ในเดอืนมิถุนายนน้ี  ซ่ึงทางสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประจวบครีีขันธ ์เขต 1 จะไดส้ำรวจจำนวนบคุลากรทีจ่ะเขา้รว่ม
โครงการดงักลา่ว และทางมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จะไดห้ารอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง กำหนดหลกัสตูรในการอบรมเพือ่จดั
อบรมตอ่ไป  ในการนีส้ถาบนัวจัิยฯ ขอขอบคณุผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งเร่ืองการส่งข้อเสนอโครงการวจัิย  การเข้าอบรมและประชมุ
ทางวชิาการ  ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้

1. สมาคมนักวจิยั  จะจดัฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร  หลกัสูตร“การวเิคราะหข้์อมูลด้วยสถติข้ัินสูง” ระหวา่งวนัที ่13-16
กรกฎาคม 2552  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมไดเ้รียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการใช้สถิติข้ันสูงในการวเิคราะห์
ข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.ar.or.th  หรือ โทร.0-2579-0787,0-2942-7522

2. โครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ร่วมกบั หลกัสูตรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิา
สตรีศึกษา  วิทยาลัยสหวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประเพณ“ีสตรีศึกษา” คร้ังท่ี 9  และ“เยาวชนศึกษา”    คร้ังท่ี

ขอเชิญเข้าอบรมและประชุมทางวิชาการ

ความกา้วหนา้ MOU ระหวา่ง มรภ.เพชรบรีุ กับ สพท.ประจวบฯ เขต 1
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2  ในหวัขอ้“สตรแีละเยาวชนศกึษากบัการสรา้งบา้นแปงเมอืง”  ในระหวา่งวนัที ่ 18 - 21  สิงหาคม  2552  ณ
หอ้งประชมุ บญุชโูรจนเสถยีร  ช้ัน  3  อาคารอเนกประสงค ์ 1  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ทา่พระจนัทร)์ สนใจตดิตอ่
สำนักงาน โครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา  โทรศพัท์  0-2613-3150-1  โทรสาร 0-2224-9420

สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์  พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนระดับ
ปรับตำแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย์
วันศุกร์ท่ี 22  พฤษภาคม  2552  ณ ห้องประชมุวิทยาภิรมย์
3 อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ  โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เป็นประธานเปดิงาน  มี รศ. เท้ือน   ทองแกว้ และ

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพฯ

คณาจารยแ์ละนกัศึกษาชัน้ปทีี ่ 2, 3 ,4 และ 5
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์  ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศและรับขวัญนัก-
ศึกษาใหม ่ ปีการศกึษา 2552 สาขาวชิาเอกภาษาไทย
และสาขาวชิาภาษาจนี จำนวน 50 คน เม่ือวนัที ่ 28
พฤษภาคม  2552  เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง
บุษยรัตน ์(129) โดยมี ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจ่ัน  คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธี   กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ยการบายศรี
สู่ขวัญนักศึกษา ผูกข้อมือรับขวัญ ให้โอวาท กล่าว
ต้อนรับของคณาจารย์และรุ่นพ่ี  และรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน  เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ
รุ่นพ่ีกับรุน่น้องแบบชาวสาขาวชิาภาษาไทย

ภาษาไทยจัดปฐมนิเทศ และรับขวัญนักศึกษาใหม่

รศ.ทรรศนีย์พรรณ  อุดมเวช  เป็นวิทยากร
บรรยาย    มีคณาจารย์ท่ีสนใจเข้าอบรมเป็น
จำนวนมาก นับเปน็นิมิตหมายอนัดีวา่ ใน
อนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมี
คณาจารย์ท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ
และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป
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โครงการบา้น ธอส.- กบข. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยข้าราชการ
คร้ังท่ี 6  โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ได้จัดทำสินเช่ือโครงการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการ
ทีเ่ปน็สมาชิก กบข. และขา้ราชการทีไ่มเ่ปน็สมาชิก กบข.
เพื่อช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ และช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของข้าราชการให้
สามารถจดัซือ้/จดัหาทีอ่ยู่อาศัยเปน็ของตนเองไดส้ะดวก
ข้ึน และเพ่ือลดภาระดอกเบีย้เงินกู้ และเงินงวดผ่อนชำระ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงิน
ของโครงการ ดังนี้

คุณสมบัติของผูกู้้
เป็นข้าราชการท่ียังรับราชการอยู่  ท่ีเป็นสมาชิก กบข.

หรอืไมเ่ปน็สมาชิก กบข. แตอ่ยู่ภายในสงักดัเดียวกนักับ
สมาชิก กบข.

วงเงินให้กู้
ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินราคาที่ดิน

พร้อมอาคาร  หรอือาคาร  หรอืห้องชุดตามวตัถุประสงค์
การขอกู้เงินแต่ละประเภท และไม่เกินร้อยละ 100

ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใด
ต่ำกว่า ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน  เงินผ่อนชำระเป็นอัตรา
คงทีต่ามสญัญากู ้ โดยเงนิงวดไมเ่กินรอ้ยละ 80 ของเงนิ
เดือนสุทธิ

ระยะเวลาการกู้
ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ)

รวมกับจำนวนปีท่ีขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุ
ราชการ  แล้วแตร่ะยะเวลาใดยาว

หลักประกันในการขอกู้เงิน
เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือหนังสือแสดง

กรรมสิทธ์ิห้อง
อัตราดอกเบีย้เงนิกู้
ปทีี ่1 = 3.99%

โครงการบา้น ธอส.- กบข.
เพือ่ท่ีอยู่อาศยัข้าราชการ คร้ังที ่ 6

ปทีี ่2 = MRR – 2.25%
ตั้งแต่ปีที่  3  จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา =

MRR – 1.25
การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ  คำนวณโดยใช้อัตรา

ดอกเบีย้ตามขอ้ 6. บวกรอ้ยละ 1.00
การชำระหนีเ้งนิกู้  หนว่ยงานตน้สังกดัของผูกู้้ตอ้ง

ทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหนา้ท่ีหักเงินเดือนของผู้กู้
นำส่งชำระหนีใ้ห้ธนาคาร

กรณีชำระหน้ีปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญา
กู้เงนิครัง้แรก ธนาคารจะคดิค่าเบีย้ปรบัรอ้ยละ 2 ของ
วงเงินกู้ตามสัญญา

การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ  ธนาคารจะ
ยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร
ในกรณดัีงนี้

กรณผู้ีกู้ (ยกเวน้ ข้อ 10.) มีหน้ีค้างเม่ือครบกำหนด
ชำระแลว้ (DPD) เกิน 90 วนั

กรณผีูไ้ดร้บัสทิธติอ่ตาม ข้อ 10. มีหนีค้้างเมือ่ครบ
กำหนดชำระแลว้ (DPD) ตัง้แต ่45 วนั ข้ึนไป

กำหนดระยะเวลายืน่คำขอกู้เงิน
ติดต่อย่ืนคำขอ กู้เงินได้ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม  2552

จนถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาสิน้สุดในการทำนติิกรรม  ผูท้ีย่ื่นคำขอกู้

เงินภายในกำหนดตามข้อ 12. จะต้องทำนิติกรรมกับ
ธนาคารให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี  31 มีนาคม  2553  มิฉะน้ัน
จะถือว่าสละสิทธิในการกู้เงินตามโครงการ

สถานท่ีติดต่อย่ืนคำขอกูเ้งิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ สำนักพระราม 9 สำนัก

งานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง หรือ ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศพัท์ 0-2645-9000
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สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จัดกิจกรรมปจัฉมินิเทศแกนั่กศึกษาจนีหอ้ง 4 และหอ้ง
5  จำนวน  52  คน  ซึง่กำลงัจะสำเรจ็การศกึษาหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทยในปกีารศกึษา 2551
ณ  หอ้งบษุยรตัน ์ อาคาร  1  เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 22  พฤษภาคม  2552 เวลา  08.30-16.00 น. และในชว่งเยน็ของวนัเดียว

กันนี้ได้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่นักศึกษาทั้งหมด ณ บริเวณลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์ ฯ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม  ใหเ้กียรตเิปน็ประธานในการเปดิงานและใหโ้อวาทแกนั่กศึกษา  นอกจากนียั้งไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ศรชยั
เย็นเปรม  รองอธกิารบดฝีา่ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการ  ผศ.ดร.สุทศัน์   นาคจัน่ คณบดคีณะมนษุย-
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  คณาจารย ์ และเจา้หนา้ทีร่่วมแสดงความยนิดี

ภาษาไทยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลา

เม่ือวันท่ี  18  พฤษภาคม  2552  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดย อาจารย์กายทิพย์  โอชะกะ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“สถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการ
และเวบ็เอซอรว์สิ Services Oriented Arocatecture and Web
Services” ข้ึน ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 315 คณะเทคโน
โลยสีารสนเทศ  โดยมวัีตถปุระสงคเ์พ่ือใหค้วามรูใ้นเรือ่งการใชง้าน
การสร้างข้อมูลด้วย หลักการของ SOA และ Web Services
แก่นักศึกษาและอาจารย์ภายนอก  รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกที่สนใจนำไปใช้เป็นการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยใช้แนวคิดของโครงสร้างของธุรกิจสมัยใหม่  ซ่ึงมาจากแนวคิด
และอิทธิพลท่ีเรียกว่า “รูปแบบเปน็ผลมาจากการใชง้าน” ซ่ึงเป็นท่ี
ได้รับความนยิมและใชใ้นการออกแบบสถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร์
ในหลายองคก์รอย่างแพรห่ลาย

ในการนีท้างคณะ  ไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรม  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ชนิศา  เครือไวศยวรรณ
เป็นวิทยากรใหค้วามรู้ตลอดการอบรม

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร SOA and Web Services


