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เม่ือวนัที ่  14  ตลุาคม  2552 เวลา 09.00 น. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุไีดใ้หก้ารตอ้นรบัคณะผูแ้ทนจากวทิยาลยั
บริหารธุรกิจแห่งกว่างซี นำโดย รองศาสตราจารย์ Qin Doyong รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำ
วิทยาลัยฯ และคณะรวม 6 คน ซึ่งมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์และหาแนวทางความ
ร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน ซึ่งโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้มากคือการส่งคณะผู้บริหารของเราไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยบริหาร
ธุรกิจแห่งกว่างซี โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม หลังจากการเจรจาเสร็จสิ้น
จึงเป็นการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจแห่งกว่างซี

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ตกลงให้ความร่วมมือในการบริการวิชาการกับ
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีขัีนธเ์ขต 1 ในการ
ดำเนินโครงการส่งเสร ิมและพัฒนาอัจฉร ิยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา
ต่อเน่ือง 3 ปี และกำหนดจัดกิจกรรมคา่ย  คร้ังท่ี 3  ระหวา่ง
วันที ่ 9-16 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีโดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
พรอ้มกันน้ี ดร.บญุสนอง  ช่วยแกว้  ดร.พูนศิร ิ ทพิย์เนตร ์ ผศ.เปีย่ม  แกว้สวสัด์ิ  ผศ.จนัทรว์ด ี ไทรทอง  ผศ.วชัราภรณ์
ประภาสะโนบล  ว่าที ่ร.ท.คงฤทธิ ์ ติณะรตัน ์ อาจารยก์ฤษณะ  พวงระยา้  อาจารยสุ์ธิดา  ทองคำ อาจารยณ์รงค ์ไกรเนตร์
และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็น การส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนที่ฉายแววอัจฉริยภาพ หรือความ
สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมบูรณาการสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดการตื่นตัว  เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้สูงขึ้นเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพยิ่งของประเทศชาติต่อไป

โครงการพฒันาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์คร้ังท่ี 3
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นางนบัวรรณ  เอมนกูุลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  กองพฒันานกัศึกษารว่มกบัองคก์ารนกัศึกษา
และสโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ กำหนดจัดการประกวด Star of PBRU. 2009  ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ
หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี มีการเตรยีมความพรอ้มสำหรบัผูเ้ข้าประกวด  โดยนำผูเ้ข้าประกวดเกบ็ตวั การบำเพญ็
ประโยชน์เพื่อสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพ ในระหว่างวันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2552 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.
(หาดเจ้าสำราญ) จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี (ภาคปกติ) ที่สนใจจะเข้าประกวด Star of PBRU.
2009  ขอรบัและยืน่ใบสมคัรไดท้ี ่งานกจิกรรม  กองพฒันานกัศึกษาตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2552  หรอืสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3249-3278, 08-6162-5596

ขอเชิญนกัศกึษารว่มประกวด “Star of  PBRU. 2009”

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว ่า
เนื่องในวโรกาสวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนน ีและเปน็วนัพยาบาลแหง่ชาต ิด้วยสำนกึ
ในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทางด้าน
การแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมีพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี และวางพานพุ่ม เมื่อ
วันที ่ 21 ตุลาคม 2552 ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในการนี ้
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีนำโดย นางนบัวรรณ เอมนุกูลกิจ ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา นายกิตตภิพ  รกัษาราษฎร์
นักวชิาการศกึษา  และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  เข้ารว่มพธิอีาเศียรวาทราชสดดีุและวางพานพุม่ในพธิ ี  โดยมี
นายชาย พานิชพรพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เน่ืองในวันพยาบาลแหง่ชาติ

รบัสมคัรงาน  :  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  ตามทีบ่รษิทัทกัษณิพสัิย จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัทีด่ำเนิน
ธุรกิจด้านนำเข้าและสำรวจแผนที่เชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จากการที่
บริษัทต้องการขยายงานเพิ่มขึ้น จึงมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงาน
สำรวจขอ้มูล พนักงานนำเขา้ข้อมูล พนักงานตรวจสอบคณุภาพ และพนกังานออกแบบแผนที ่จำนวนหลายอตัรา  ผูส้นใจ
สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ โทร. 085-911-3746, 085-911-3745
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     เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี FM.99.05MHz
กำลังทำการปรับผังรายการใหม่และมีความสนใจรับสมัครคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าเป็นนักจัดรายการ
วิทยุของสถานี ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี FM.99.05MHz คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โทร. 0-3240-5513 หรอื 0-3249-3300 ต่อ 1337

รับสมัครนักจัดรายการวทิยุ :

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  ตามที ่
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ ได้จัดโครงการค่ายสายรุ้ง
สัมพนัธ ์ครัง้ที ่12/2009  ในระหวา่งวนัที ่14–16 ตลุาคม 2552
ณ บ้านเย็นเนซาเร็ท ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี  และทางมูลนิธิฯ ได้ขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  กองพัฒนานักศึกษาจึงส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

และการแสดงของนักศึกษาจีนอีกจำนวน 1 ชุด โดยมี นาย
กิตติภพ  รักษาราษฎร์ และนายสุรศักดิ์  แม่นหมาย เป็นผู้
ควบคมุ เพ่ือเปน็อาสาสมคัรรว่มเปน็พ่ีเล้ียงแกเ่ด็กพิการ โดยมี
กิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสัมพันธ์การร้องเพลงร่วมกัน การ
แนะนำตัว การอบรมจริยธรรมกายบริหาร  กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อาท ิ ช่วงเรารกัษต์น้ไม ้ ช่วงเรารกัษท์ะเล กิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีการจำลองงานวัดในภาคกลางคืนเพื่อ
ให้เด็กพิการได้รับความสนุกสนานและได้รับสาระความรู้ไป
พร้อม ๆ กันด้วย

โครงการค่ายสายรุ้งสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดโครงการ
ต้นไม้พูดธรรมะ ครั้งที่ 2 ณ วัดพระรูป อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี
เม ื ่อว ันท ี ่ 9
ตุลาคม 2552
โ ด ย ม ี ว ั ต ถ ุ
ประสงค์เพื ่อ
สร้างป้ายพุทธสุภาษิตติดที่ต้นไม้ในบริเวณวัด  เพื่อสื่อธรรมะคำสั่งสอนให้กับผู้
พบเห็น พร้อมทั้งได้ทำความสะอาดบริเวณวัดและทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา

เทคโนโลยไีฟฟา้ ร่วมโครงการ  ตน้ไมพ้ดูธรรมะ  คร้ังที ่2
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ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมอบหมาย
ให้ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม
รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธ-
ศาสตร์การผลิตบัณฑิต
และ ผศ .ดร .กาญจนา
บุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน ร่วมกันจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอน และ
ผลงานทางวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุอย่างย่ังยืน
ดว้ย Routine to Excellence” โดยมสีำนักส่งเสรมิวชิาการ
และงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
โครงการฯ และ ดร.อัจฉรย์ี  ภุมวรรณ เปน็ผูป้ระสานงาน
โครงการ ฯ ซึง่ม ีรศ.นพ.สมชาต ิ โตรกัษา เปน็วทิยากรให้
ความรู้และฝกึปฏิบัติการฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถประยุกต์หลักการและวิธีการของการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) มาใชใ้นการพฒันางานประจำใหเ้ปน็งานวจัิย
(Routine to Research หรือ R2R และใช้แนวทางและวิธีการ
ของการวจัิยพัฒนางานอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนื ซ่ึงเปน็ R2R
ทีมี่คุณภาพสงู (Routine to Excellence หร ือ R2E) 2)
ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ให้มีความสามารถในการพฒันางานประจำของตนเปน็ผลงาน
วจิยัและสามารถลงตพิีมพ์เพ่ือเผยแพรผ่ลงานได ้(Publica-
tion Paper) และ 3) พัฒนางานการเรียนการสอนและผลงาน
วิชาการท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาการฝกึอบรม 4 วนั แบง่เปน็ 2 ระยะ ไดแ้ก่
ระยะที ่1 วนัเสารท์ี ่12 ถึงวนัอาทติยท์ี ่13 กันยายน 2552

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานทางวชิาการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุอย่างยัง่ยนื ดว้ย Routine to Excellence”

และระยะที ่2 วันเสาร์ท่ี 3 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 4 ตุลาคม 2552
ผลการดำเนนิการฝกึอบรมระยะที ่1
การอบรมระยะท่ี 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 94

คน จากหนว่ยงาน 12 หนว่ยงาน ผลงานทีเ่ปน็กระบวน
การหรือว ิธ ีการปฏิบ ัต ิท ี ่ เป ็นเล ิศของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผูด้ำเนินงานโครงการฯ
ได้ให้มีการรายงานกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
(Best Practice Report) ของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 12 หน่วยงาน
ภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ผลการดำเนินการ
ปรากฏว่ามีหน่วยงานท่ีส่งรายงานกระบวนการหรอืวิธีการ
ปฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศ จำนวน 11 เรือ่ง จากหนว่ยงาน จำนวน
7 หนว่ยงาน ดังนี้

1. หนว่ยงานทีส่่งผลงาน Best Practice จำนวน 3
เรื ่อง มี 1 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม

2. หนว่ยงานทีส่่งผลงาน Best Practice จำนวน 2
เรื่อง มี 2 หน่วยงาน คือ 1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์และ 2) คณะวทิยาการจดัการ

3. หนว่ยงานทีส่่งผลงาน Best Practice จำนวน 1
เร่ือง มี 4 หนว่ยงาน คือ 1) คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3) สำนักส่งเสริมวิชาการและ
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งานทะเบยีน และ 4) สำนักงานอธกิารบดี
หลังการอบรมระยะที่ 1 ได้มีการให้หน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยเสนอผลงานวิจัย R2R ของหน่วยงาน
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1-2 เรื่อง เพื่อนำเสนอในวัน
เสาร์ท่ี 3 ตุลาคม  2552  มีหน่วยงานแจ้งช่ือเร่ืองวิจัย R2R
จำนวน  16  เรือ่ง  จากหนว่ยงานจำนวน  12  หนว่ยงาน
ดังน้ี

1. หนว่ยงานทีส่่งช่ือเรือ่งวจิยั R2R จำนวน 2 เรือ่ง
มี 4 หน่วยงาน คือ 1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน และ 4) สำนักงานอธกิารบดี

2. หนว่ยงานทีส่่งช่ือเรือ่งวจิยั R2R จำนวน 1 เรือ่ง
มี 8หน่วยงาน คือ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะเทคโน
โลยีอุตสาหกรรม 5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) สถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 7) สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 8) ศูนย์จัดการศึกษานอกท่ีต้ัง

ผลการดำเนนิการฝกึอบรมระยะที ่2
การอบรมระยะท่ี 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 47 คน

จากหน่วยงาน 12 หน่วยงาน คณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ
ไดก้ำหนดใหห้นว่ยงานสง่รายงานผลการวจัิย R2R ของ
หน่วยงานในมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในวันพุธท่ี
30 กันยายน 2552 หลังจากที่ส่งรายชื่องานวิจัย R2R
ไว้ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2552 ผลการดำเนินการปรากฏว่า
มีหน่วยงานท่ีส่งรายงานภายในเวลาท่ีกำหนด  6 หน่วยงาน
จำนวนงานวจิยั R2R  8 เรือ่ง ดังนี้

1. หนว่ยงานทีส่่งรายงานวจิยั R2R จำนวน 2 เรือ่ง
มี 2 หนว่ยงาน คือ 1) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
และ 2) สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

2. หนว่ยงานทีส่่งรายงานวจัิย R2R จำนวน 1 เร่ือง
มี 4 หน่วยงาน คือ 1) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3) คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์และ 4) สำนักงานอธกิารบดี

ในระหวา่งการอบรมวนัเสารท์ี ่3 และวนัอาทติยท์ี ่4
ตลุาคม 2552 วทิยากรไดใ้หห้นว่ยงานตา่ง ๆ นำเสนอ
ผลงานวจัิย R2R  ปรากฎวา่ หนว่ยงานทัง้ 12 หนว่ยงาน
ของมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิจัย R2R ครบทุก
หนว่ยงาน จำนวน 16 เร่ือง ดังน้ี

1. หน่วยงานท่ีนำเสนองานวิจัย R2R จำนวน 2 เร่ือง
มี 4 หน่วยงาน คือ 1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2)
คณะวิทยาการจัดการ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ 4) สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

2. หน่วยงานท่ีนำเสนองานวิจัย R2R จำนวน 1 เร่ือง
มี 8 หน่วยงาน คือ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5) สำนักงาน
อธิการบดี  6) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  7)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 8)
ศูนย์จัดการศึกษานอกท่ีต้ัง

สำหรับผลงานวิจัย R2R ของทุกหน่วยงานทางผู้
ดำเนินโครงการฯ จะดำเนินการพิมพ์เป็นรูปเล่มอีก
ครั้งหนึ่ง และในช่วงต้นปีพ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย R2R อีก
ครั้งหนึ่ง ขอให้คณาจารย์และบุคลากรทุกหน่วยงาน
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
(R2R) และพัฒนางานประจำสูค่วามเป็นเลิศ (R2E) อย่าง
ย่ังยนืตอ่ไป ทางมหาวทิยาลยั ขอขอบคณุทุกหนว่ยงาน
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคเรยีนที ่1/2553 ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2553 ผูส้นใจสมคัรได ้4  ช่องทาง ดังนี ้ 1)สมัครโดยตรง  ณ สำนัก
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2)สมัคร ณ หน่วยการเรยีนรู ้6 แหง่  หัวหนิ ปราณบรีุ ประจวบครีีขันธ์ บางสะพาน นครปฐม
และปากท่อ  3)สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรยีนท่ีศึกษาอยู่  4)สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://pbru.ac.th/mis/admission.jsp
มีโควตาพิเศษสำหรับผู้ท่ีมีผลการเรียนดี  มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและการแสดง และมีทุนเรียนฟรี!อีกมากมาย
ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่โทร.032-493279, 032-493312  ทกุวนัเวน้วนั หยดุนักขัตฤกษ์
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สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดย ผศ.เปี ่ยม
แก้วสวัสด์ิ  นางสาวศิริพรรณ  ศรัทธาผล  นายสุนันทศักด์ิ  ระวังวงศ์
นายประชมุ พันออด อาจารยใ์นสาขาฯ เปน็วทิยากรอบรมใหค้วามรู้
และให้คำแนะนำกับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเร ียน
วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี  จำนวน 75 คน  เมื ่อวันศุกร์ที ่ 2 ตุลาคม  2552
ในโครงการ “ค่ายว ิชาการโรงเร ียนว ัดดอนผิงแดด”
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การ ศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ในการนี ้
น ักเร ียนย ังได ้ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับเร ื ่อง แรงด ันอากาศ
และได้ลงปฏิบัติในการผลิตจรวดขวดน้ำจากวัสดุ เหลือใช้ จากการอบรมนอกจากจะนักเรียนได้รับความสนุกสนานแล้ว
ยังสามารถนำความรู้ หลักการในการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ประกอบการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อีก

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข้าร่วม
โครงการครูสหกิจ ตามนโยบายของสำนักงานคณะ
กรรมการการอดุมศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  เม่ือวันท่ี
15 ตลุาคม 2552 ณ หอ้งประชมุคณะครศุาสตร ์  โดย
พิจารณาส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูสหกิจ ใน
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2552 เพ่ือมุ่งเนน้คุณภาพให้
นักศึกษาครูที่มีความรู้ในวิชาการและเชี่ยวชาญในวิชา

ชีพ  โดยผา่นการเรยีนรูป้ระสบการณจ์รงิในสถานศกึษา ตลอดจนโรงเรยีนทีข่าดแคลนครใูหมี้การจดัการเรยีนการสอนทีดี่ข้ึน
จากการที่มีอาจารย์และครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่ดูแลคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีระบบ และเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับสถานศึกษา โดยผ่านนักศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จำรัส
แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ดำเนนิการ โดยความเห็นชอบของ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์  คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครุศาสตร์เดินหน้าโครงการครูสหกิจ

เชิญชมนิทรรศการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเว ียนภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ ซ่ึงเปน็โครงการกระจายโอกาสสรา้ง
แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ในหัวข้อ
กระบวนการออกแบบ: จากแนวคดิสู่การผลติจรงิ(Design Process)
และพบกับหนังสือด้านการออกแบบที่หลากหลาย โดยนิทรรศการนี้
จดัแสดง ณ อาคารสำนกัวทิยบรกิาร ฯ 2 ช้ัน 1



9 ดอนขังใหญ่

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม แจง้วา่ ตามพนัธกจิของสถาบนัวจิยัฯ
มีหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาระบบการบรหิารงานสูค่วามเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัย  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ผู้บริหารของ
สถาบันว ิจ ัยฯ ประกอบด้วย ผศ .พจนารถ  บัวเข ียว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.พรรณี คอนจอหอ รองผู้
อำนวยการสถาบนัวิจัยฯ นายกฤชณพ์งษ ์ ศรอีำนวย  นักวิจัย
และว่าท่ีร.ต.สมมาตร  ทับทมิแกว้  นักวชิาการศกึษา เข้ารว่ม
งานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 50 ปี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดงาน
ดังกล่าวขึ้น การจัดงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ
การเสวนาทางวิชาการ  การจัดแสดงนิทรรศการ  ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่หลากหลาย  พร้อมกับกิจกรรมของ
ศูนย์การเรยีนรูท้างการวจิยั วช.  โดยผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องสถาบนัวจิยัฯไดเ้ข้าร่วมฟงัการบรรยายเรือ่ง “การวจิยัและการ
ประเมนิผลอย่างมีประสิทธิภาพ”  โดยศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคณุวุฒิ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และการบรรยายเรือ่ง “การวจิยั : เสน้ทางสูค่วามสำเรจ็ของการพฒันาการศกึษา” โดยศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย์  สินลารตัน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สถาบันวิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นการ
เชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระบบงานวิจัย  เพื่อร่วมกันนำผลสำเร็จต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
ต่อไป

สถาบนัวจิยัฯรว่มงานวนัคลา้ยวนัสถาปนา วช. ครบรอบ 50 ปี

ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงาน
ด้านการอนรุกัษ ์  ทำนบุำรงุ ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่  โดยใชว้ฒันธรรมเปน็เครือ่งมอืในการยกระดับคณุภาพ
ชีวติของชมุชน  สรา้งวฒันธรรมใหมี้ชีวติ เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอด
ชีวติของมนษุย ์ในชมุชน ดังนัน้สถาบนัวจิยัฯ จงึไดร้ว่มกบัผูท้รง
คุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ประจำสถาบันวิจัยฯ ผศ.มนู  อุดมเวช
ศึกษาดงูานพิพิธภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ Museum of  Siam
อาคารกระทรวงพาณิชย์หลังเก่า ถนนสยามไชย เพื่อศึกษาถึง
รูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์ ในส่วนของการจัดแสดงการจัด
นิทรรศการหมนุเวยีน  การปรบัภมิูทศัน์ตา่ง ๆ  เพ่ือนำมาเปน็ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรบัสถาบนัวจิยัฯ ในการจดัพิพิธภณัฑท์อ้งถิน่

สถาบนัวจิยัฯ เตรยีมความพรอ้มจดั Museum of Phetchaburi
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ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แทนบคุคลเดิมทีข่อลาออกจากตำแหนง่  เม่ือวนัที ่19 ตลุาคม พ.ศ.2552   โดยดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามมาตรา  42 และ
มาตรา 43  แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี วา่ด้วย การ
สรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547

ผู้สนใจขอรับแบบเสนอชื่อ  ได้ที่กรรมการและเลขานุการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือรับแบบเสนอชื่อและ
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งทีช้ั่น M   กองกลาง  สำนักงานอธกิารบด ี  หรอืสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบนั ในระหวา่งวนัที ่  2-8
พฤศจกิายน พ.ศ.2552 ภายในเวลา 09.00 น. – 15.00 น.

Museum of Phetchaburi  แสดงเรื่องราวที่บอกเล่าความเป็นมา และสภาพความเป็นอยู่ของท้องถิ่น ทั้งในด้าน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ รวมท้ังชีวิตและวัฒนธรรม ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี อาทิ ศิลปินเมืองเพชร
ช่างสบิหมูเ่มืองเพชร  ภูมิปญัญาดา้นอาหาร  ภูมิปญัญาดา้นอาชีพ การทำนำ้ตาล  การละเลน่พ้ืนบา้น ววัลาน กลุ่มชาติ
พันธ์ุต่าง ๆ  ในเพชรบรีุ  ท้ังไทยทรงดำ  ไทยพวน เป็นต้น  โดยถ่ายทอด เร่ืองราวผา่นภาพถ่าย  ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่
ความทนัสมัยผสมผสานกบัความหลากหลายของหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์ส่ิงสำคัญก็คือพิพิธภัณฑท้์องถ่ินท่ีเกิดข้ึนน้ีจะ
ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นโดยตรง รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  เพื่อเป็นการปลุก
จิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นรู ้จักตนเองและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน โดยสถาบันวิจัยฯ จะได้ประชุมหารือกับ
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุปิระจำสถาบนัวจิยัฯ  เพ่ือกำหนดแผนงานดำเนนิการจดัตัง้พพิิธภณัฑใ์นรปูแบบดงักลา่วตอ่ไป
ในการนี ้ สถาบันวิจัยขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แจ้งเรื่องสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน Research Result Management Forum:Road Show
2010 ภาคกลาง ในวนัศุกรท์ี ่6 พฤศจกิายน  2552  ณ  โรงแรมมริาเคลิ  แกรนด ์ คอนเวนชัน่ กรงุเทพ ฯ  โดยมวีตัถุ
ประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำผลงานสู่กระบวนการบริหารจัดการผลงานวิจัยของ วช. เพื่อจัดทำโครงงาน
เพ่ือขอรบัการสนบัสนนุภายใตโ้ครงการ 2-V Research Program ซึง่ทางสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม เหน็วา่
การเข้าร่วมงานดงักล่าวเปน็ประโยชนต่์ออาจารยแ์ละบคุลากรในมหาวทิยาลัย ผู้ท่ีสนใจตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม
ไดท่ี้ ภารกจิบรหิารจดัการผลงานวจัิย  โทร. 029405743, 025612445 ต่อ 569,565,568,458

ขอเชิญรว่มงาน Research Result Management Forum: Road Show 2010

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหนง่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

ตามที ่ ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภัส  อนันตว์รปญัญา  กรรมการประเภทผูแ้ทนคณาจารย ์ไดเ้กษยีณอายรุาชการจงึพ้น
จากการดำรงตำแหนง่กรรมการประเภทผูแ้ทนคณาจารย ์ เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี วา่ด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547

มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์  ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครใน
ระหวา่งวนัที ่ 2 - 4  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2552  เวลา  09.00 – 15.00 น.  ทีผู่อ้ำนวยการสำนกังานอธกิารบด ีหรอืบคุคล
ทีไ่ดรั้บมอบหมาย  ช้ัน  M  อาคารวทิยาภริมย์

รับสมัครคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์
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ศกึษาดงูานรฐัสภา  :  อาจารยเ์พ็ญทพิย์  รักด้วง  นำนัก-
ศึกษาระดบัปรญิญาตรี  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน  82 คน  เข้าศึกษาดงูานและฟงับรรยาย ณ รัฐสภา

ในการนี ้ สาขาวชิาขอขอบพระคณุ คุณหน่ึงฤทยั กระโท
เจ้าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ระดับ 8 รัฐสภาและพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระเจ้าอยู่หัว บุคลากรและผู้

ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาท่าแซะ มรภ.เพชรบุรี ศึกษาดูงาน :
อาจารยเ์พ็ญทพิย์ รกัด้วง นำนักศึกษาสาขาวชิารฐัประศาสน-
ศาสตร ์  ระดบัปรญิญาตร ี  หนว่ยการเรยีนรูท่้าแซะ จังหวดั
ชุมพร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จำนวน  50 คน   ศึกษา
ดูงานประกอบวิชาการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  โดย
ลงพ้ืนท่ีชุมชนบ้านเกาะเตียบ อ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทวิ  จังหวดั
ชุมพร เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและแนวคดิ ลุงจาง ฟุ้งเฟ้ือง เฒ่าทะเล
แห่งบ้านเกาะเตียบ เจ้าของแนวคิดธนาคารปู และเจ้าของ
รางวลัคนดศีรชุีมพร ปี 2549 แหง่จงัหวดัชุมพร ปราชญเ์ดินดินทีรู่จ้กักันดีในคำกลา่วขานทีว่า่ “ถ้าอยากรูเ้รือ่งป ูตอ้งมาดู
ลุงจาง” แนวคดิของลุงจางทีใ่หกั้บพวกเราชาวรฐัประศาสนศาสตร ์คือการฟืน้ฟู อนุรักษ์และรว่มกนัปกปอ้งทรพัยากรชายฝัง่
อย่างยั่งยืน ซึ่งทางนักศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมสืบสานต่อแนวคิดนี้เพื่อคงไว้กับท้องถิ่นสืบไป และขอขอบพระคุณ
นายนิพล  แดงลาศ นายกองค์การบรหิารสว่นตำบลปากคลองทีส่นับสนุนและเอือ้เฟ้ือสถานท่ี   นายชัยรัตน์  รัตนดำรงภญิโญ
ผูอ้ำนวยการโครงการพฒันาสว่นพระองค ์ ชุมพร ทีร่ว่มบรรยายใหค้วามรู ้ และ ผศ.สาโรช  เผอืกบวัขาว ผูช่้วยอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจนเสร็จสิ้นโครงการ มา ณ โอกาสนี้

ศึกษาดูงาน โครงการธุรกิจจำลอง บริษัท PBR Dummy Company
: คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี ศึกษาดงูาน โครงการธรุกจิจำลอง บรษัิท PBR Dummy com-
pany  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี เม่ือวนัที ่13 ตลุาคม 2552

วจก.จัดอบรมฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญ  รศ.ดร.ไพศาล หวงัพานชิ  วนัที ่20-21 ตลุาคม 2552 ณ
ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


