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ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2552  สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี นำโดย ผศ.วนัชัย
ซันประสิทธิ์  หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้นำ
นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ภาคปกต ิ จำนวน 32  คน  เข้ารว่มศกึษา
ดูงานสถานประกอบการ ดังนี ้ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์
(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครปฐม บริษัท ไทยเอเชีย

แปซิฟิค บริวเวอรี่
จำก ัด จ ังหว ัด
นนทบรีุ บรษัิท โอก ิดาตา้ แมนแูฟคเจอรี ่(ประเทศไทย) จำกดั  จังหวดัพระนคร
ศรอียุธยา  และ บรษัิท เอ็นเอ็มบ ี– มินิแบ ไทย จำกดั จงัหวดัลพบรุ ี และทศัน
ศึกษาสวนสนกุดรมีเวลิด์ จงัหวดัปทมุธาน ี ทัง้นีนั้กศึกษาไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ
มีทักษะ ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน จากการศึกษาดูงานดังกล่าว ภายใต้หัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิต
สินค้า (วัตถุดิบ  เครื่องจักร  ผลผลิต) กระบวนการในการควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิต  การจัดองค์กรและการบริหารงานในหน่วยงาน  และระบบสารสนเทศ
ในหน่วยงาน จากกิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลให้นักศึกษาได้คิดวางแผนการ
ทำงานเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฝึกความอดทน มีความรัก และความ
สามัคคีและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  :  ศึกษาดงูานสถานประกอบการ

สาขาว ิชาการตลาด คณะวิทยาการจ ัดการ  มหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดงานเชิดชูเกียรตินักศึกษาและ
บุคคลดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู ้ผ่านการ
ปฏบิตังิานธรุกจิจำลอง  และทนุส่งเสรมิการศกึษา  เม่ือวนัที่
28 ตลุาคม  2552   ณ  หอ้งประชมุ 1  อาคารศนูย์ภาษา
โดยม ีผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดฝีา่ยยุทธศาสตร์
การบริหารและบุคลากรเป็นประธาน

สำหรับผู้ที ่ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและ
ทุนส่งเสริมการศึกษามีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักศึกษาสาขาวชิาการตลาดดเีด่น  ประจำป ี 2552  ไดแ้ก ่  นางสาวนนัทวรรณ  แสงทอง  นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 4 อดีต
ผู้จัดการฝา่ยบุคคล  บรษัิท PBR Dummy Company  ประจำป ี2551-2552

บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ได้แก่  นายธิติพัทธ์  ดำสะอาด
นักวชิาการศกึษา  และ นางสาวดนติา  นาคผอ่ง  ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร

ทนุส่งเสรมิการศกึษา  ไดแ้ก ่  นางสาววฒุติา  จนัทรร์าย  นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ช้ันปทีี ่ 3  และ นายสุชัยรตัน์
อู่ทอง  นักศึกษาสาขาวชิาการตลาด ช้ันปทีี ่ 1

จัดงานเชิดชูเกียรตินักศึกษาและบุคคลดีเด่น
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เม่ือวนัเสารท์ี ่10 ตลุาคม  2552  นักศึกษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ตามโครงการความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่ง
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีกับกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ไดร้ว่มกนัจดันิทรรศการนวตักรรมการจดัการเปลีย่นแปลง
ในการนีไ้ดบ้รูณาการออกมาเปน็ 8 โครงการ ซึง่ในการดำเนนิการครัง้นี ้  ผศ.ดร.สุทศัน์  นาคจัน่ คณบดคีณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์  ไดใ้หเ้กียรตเิปน็ประธานเปดินิทรรศการ เย่ียมชมและใหก้ำลังใจนกัศึกษา ณ หอ้งบณัฑติศกึษา 1 ช้ัน 3
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาว ิชาดนตร ี คณะมนุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
ในระหวา่งวนัที ่ 5 กรกฎาคม  จนถงึวนัที ่6 กันยายน 2552 และปดิ
การอบรมในวันที่ 20 กันยายน 2552 โดยมี ผศ.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาว ิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี เป ็นผู ้มอบวุฒิบ ัตร
แกผู่เ้ข้าอบรม จำนวน 54 คน ณ อาคารดนตร ี มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี

ขอเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ และผู้สนใจ  เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเรื่อง“ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางอนาคต ...
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี”  ในวนัพฤหสับดทีี ่ 12 พฤศจกิายน  2552  เวลา 09.00 น. ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.สาโรช เผอืกบวัขาว ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้วา่ ในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2552 ศูนย์จดัการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้แก่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 3  เพื่อเป็นการเตรียมตัวที่จะทำวิทยานิพนธ์และจะได้พบปะกับท่านอธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาติ โตรักษา กรรมการผู้ทรงคุณวุติทางวิชา
การของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเปน็วทิยาการบรรยายพเิศษใหแ้กบ่ณัฑติสาขาวชิาสาธารณสขุ  จำนวน 57 คน ไดเ้รยีนรู้
เทคนิคใหม่ ๆ ในการที่จะทำวิจัยต่อไป โดยมี ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดครั้งนี้

สัมมนา ป.โท สาธารณสขุ

นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเปล่ียนแปลง

อบรมดนตรไีทยเฉลิมพระเกียรติ
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ประชุมเตรียมความพร้อมในการจดังาน
ลานศลิปินเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

กลุ่มลานศิลปินเมืองเพชรในหลาย ๆ
แขนง อาทิ กลุ่มศิลปินจิตรกรรมร่วมสมัย
กลุ่มสกุลช่างเมอืงเพชร กลุ่มศิลปะภาพถา่ย
กลุ่มวรรณศิลป์และกลุ่มศิลปินด้านอื่น ๆ
ได้มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าในโอกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญ
พระชนมพ์รรษาครบ 82 พรรษา ในวนัที ่ 5
ธนัวาคม 2552 เพ่ือเปน็การแสดงความจงรกัภักดี สำนึกในพระมหากรณุาธคุิณ และเทดิพระเกยีรตขิองพระองคท์า่น กลุ่มลาน
ศิลปินเมืองเพชร จึงเห็นสมควรที่จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณ
ศาลหลกัเมือง (สวน 60 พรรษา) อำเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี

ในการนี้จึงจัดการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานลานศิลปินเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หวั  เม่ือวนัเสารท์ี ่ 7 พฤศจกิายน 2552 ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยมี
ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผอ.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวต้อนรับ และนาย
เกียรติศักดิ์  ธนวัฒนากุล (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) เป็นประธานการประชุม

นายอิทธกิร   ชำนาญอักษร
ตำแหน่ง  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั 109/112 หมูท่ี ่ 2 ตำบลโพไรห่วาน อำเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี
โทร. 086-1572049 E-mail: ake-eit@hotmail.com
การศึกษา - ปรญิญาตร ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์  จงัหวดัฉะเชงิเทรา

- ปรญิญาโท  มหาวทิยาลยับรูพา  จังหวดัชลบรีุ
ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

-  ประธานเครอืข่ายองคก์าร สโมสร นิสิต นักศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาภาคตะวนัออก
-  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-  กรรมการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-  นักวิชาการกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-  กรรมการและเลขานกุาร รา้นค้าสหกรณร์าชภฏัฉะเชงิเทรา จำกดั ชุดที ่ 27
-  ผู้ประสานงานประจำสถาบันจัดฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-  ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนะนำ ผู้จัดการศนูย์บ่มเพาะวิสาหกจิฯ (PBRU-UBI) คนใหม่

รับสมคัรนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  :  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เปดิรบัสมคัรนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี
ภาคเรียนท่ี 1/2553 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2553  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.032-493279,
032-493312  ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ขอแจ้งข่าวดี!  สำหรับคณาจารย์  บุคคลทั่วไป  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
ซึ่งกำลังหาเวทีเผยแพร่งานวิจัยให้ทราบว่า  ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม  2553  จะมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ครั ้งที ่ 1  ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู ่บ้านจอมบึง
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา  คณาจารย์  และผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/
งานว ิจ ัยของตนเองต ่อท ี ่ประช ุมว ิชาการ ระด ับชาต ิ
ในการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับกลุ ่มวิชา
ที่แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบ คือ

1. สาขาการศึกษาและสาขาบริหารธุรกิจ  - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. สาขาวทิยาศาสตร ์ -  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
3. สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ -  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
4. กลุ่มวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัทอ้งถิน่  -  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี
ในการนำเสนอผลงานวิจัยจะเป็นการบรรยาย โปสเตอร์ และมีการรวมเล่มฉบับสมบูรณ์

นักศึกษาและคณาจารยท์า่นใดสนใจ  สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่นางกนกวรรณ จนัทรว์จิติร  หัวหนา้งานประสาน
การจดับณัฑติศกึษา  สำนกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน โทร.032-493279, 032-493300 ต่อ 1310   หรอืเวป็ไซต ์http:/
/acad.pbru.ac.th  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ควรเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็น
การเตรียมตัวล่วงหน้าที่จะนำเสนอผลงานของตนเองต่อไป

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวทิยาลยัราชภฏัภมิูภาคตะวนัตก คร้ังที ่1

รายละเอียดกำหนดการ

กิจกรรม วันที่
กำหนดส่งบทความ 1 พฤศจกิายน  - 31 ธันวาคม 2552
รับสมัครผู้เข้าร่วมฟัง 28 กุมภาพันธ ์2553

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร 28 กุมภาพันธ ์2553

ส่งบทความวิจัยที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

1 มกราคม - 30 มีนาคม 2553

ประกาศผลคัดเลือกบทความที่นำเสนอ 31 มีนาคม 2553
นำเสนอผลงานวิจัย 13-14 พฤษภาคม 2553

ขอเปลีย่นชือ่ : ตามที ่นางสาวศภุศี  ศรสุีคนธ ์  สังกดัคณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี ไดร้บัพระราชทาน
ชื่อใหม่ จากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ว่า “ไกรรว ี“ ซึ่งแปลว่า ผู้มีแสงสว่างเจิดจรัส ถือเป็นศิริมงคลสูงสุดในชีวิต
ในการนี้  จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ไกรรวี” ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
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ตามที่ นายฤทธี  ทิมรอด ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
ได้เข้าร่วมอบรม Training the Trainer (E-Market Place) โดยเป็น
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกับ Thailand’s Brands to ASEAN ภายใต ้โครงการ
SMEs Flying Greese. เม่ือวนัที ่26-27 ตลุาคม 2552 ณ หอ้งราชาวด ี2
ช้ัน 15 อาคาร ทเีอสท ีสสว.  กรงุเทพฯ  ในการอบรมครัง้นีไ้ดร้บัความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านของผู้ประกอบการ
การเพิม่ขีดความสามารถของศนูย์บม่เพาะวสิาหกจิ และการประชาสมัพันธ์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ แก่หน่วยงานภายนอกให้เป็นที่รู ้จัก โดยการ
อบรมในครั้งนี้มีการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ E-Market โดยมีการ
ให้ความรู ้เกี ่ยวกับการออกแบบเว็ปไซต์ และการบริหาร E-Market

การสรา้งและการจดัการรา้นคา้ออนไลน ์ และการ Workshop สรา้งและการจดัการรา้นคา้ออนไลนต์าม Style  เปน็ตน้

ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ   ในสถาบนัอุดมศึกษา  (University Business Incubator,UBI)
เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบ
การเดมิ หรอืผูป้ระกอบการใหมใ่หมี้ศักยภาพมากขึน้ รวมทัง้ผูท้ีส่นใจเปน็เจา้ของธรุกจิรายใหม่
ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ โดยใช้วิธีการอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่องทั้ง
ทางดา้นการตลาด การเงนิและอืน่ ๆ

ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิฯมคีวามพรอ้มในดา้นแหลง่วชิาการ งานวจิยั ศักยภาพ อาจารย ์ หอ้งปฏบิตักิารและวสัดุอุปกรณ์
โดยเปน็พ่ีเล้ียงให้กับธรุกจิใหม ่และธรุกจิอืน่ ๆ ทีมี่ความตอ้งการทีจ่ะยกระดบัสนิค้าและบรกิาร การบรหิารจดัการ และรบั
คำแนะนำจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ในการนี ้ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ ฯ  กำลังเปดิรบัสมคัร อาจารย ์ นักวจิยั  นกัศึกษาและผูท้ีส่นใจเขา้รว่มโครงการบม่เพาะ
ธุรกิจ รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ (PBRU-UBI)
อาคารวทิยาภริมย ์  ช้ัน M  โทร. 032-493300 ต่อ 1386 ,086-1572049,  084-1580001 และ 081-3532403  E-mail :
pbru-ubi@hotmail.com

อบรม Training the Trainer (E-Market Place)

ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ มรภ.เพชรบรีุ  เปิดรบัสมคัรผู้สนใจ เข้ารบัการบม่เพาะ รุ่นที ่2

อบรม : คณะผูบ้รหิาร บรษัิท  PBR Dummy  Compony  Season
3 ปี (2552-2553) พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์
จรรยาพร  บุญเหลือ เข้ารับการอบรมโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองใน
สถาบันอุดมศึกษาครั้งที ่ 5 ณ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ วิทยาเขต
หัวหมาก เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2552  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่เราได้
เข้าร่วมโครงนี้  การแข่งขันโครงการธุรกิจจำลอง ครั้งที่ 5 จะเริ่ม
วางแผนและปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 และสิ้นสุดการ
แขง่ขนั  ประกาศผลในวนัที ่13 กรกฎาคม 2553
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ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ปีย่ม  แกว้สวสัด์ิ  นางสาวศริิพรรณ
ศรัทธาผล นายสุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์  และนายประชุม
พันออด อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เป็นวิทยากรให้ความรู ้แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาต้อนต้น  ของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประจวบครีีขันธ์เขต 1 คร้ังท่ี  3   ในวันท่ี 11-12  ตุลาคม
2552  โดยในวนัอาทติยท์ี ่ 11  ตลุาคม  2552  ไดใ้หนั้กเรยีน
ศึกษาเกีย่วกบัอเิล็กทรอนกิส์เบือ้งตน้   ณ  หอ้ง ศว.ฟิสิกส์
3 ช้ัน 2 ศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ และใน

วนัจนัทรท์ี ่ 12 ตลุาคม 2552  ไดน้ำนักเรยีน และคณะครพ่ีูเล้ียง  จำนวน  45  คน  ศึกษาดงูานและรว่มกจิกรรมกบั
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร ในการอบรมให้ความรู้และศึกษา
ดูงานคร้ังน้ีนักเรียนและคณะครไูด้รับท้ังความรู ้ความสนุกสาน  ประสบการณท่ี์เป็นประโยชนเ์ป็นอย่างมาก  โดยจะนำมาใช้
ประกอบการเรยีนการสอนทางดา้นคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นชัน้เรยีน  และนำมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำวนัตอ่ไป

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
บริการวิชาการ นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา  จ.ประจวบฯ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(PBRU-UBI) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการ SMEs Flying Geese เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs
ของไทย  การดำเนนิการตามโครงการ SMEs Flying Geese จงึเปน็การสง่เสรมิ สนับสนนุ พรอ้มทัง้ผลกัดันให ้SMEs
ของไทยทีไ่ด้รับการพฒันา หรอืยกระดบัแลว้ใหก้ลายเปน็ SMEs ตน้แบบ หรอืเปน็ผูน้ำทีจ่ะนำพา SMEs ไทยรายอืน่ๆ
ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เร่งพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะติดตาม เดินทาง
นำสินค้าออกสู่ตลาดอาเซียนตามไปด้วยและขยายผลออกไปสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศในอนาคต

สำหรับผู้ประการและเจ้าของธุรกิจที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SMEs Flying Geese ระยะที่ 2
สามารถ ตดิตอ่สอบถามหรอืสมัครไดท้ีศู่นย์บม่เพาะวสิาหกจิ ฯ (PBRU-UBI) อาคารวทิยาภริมย ์ ช้ัน M โทรศพัท ์086-
1572049, 084-1580001, 081-3532403 และ 032-493300 ต่อ 1386  E-mail : pbru-ubi@hotmail.com
ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2552

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
เปิดรบัสมคัรเข้ารว่มโครงการ SMEs Flying Geese ระยะท่ี 2

ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งว่า ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จะจัดสัมมนาให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไปทุกหน่วยเรียนรู้  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 โดยในช่วงเช้า จะพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิต และคณบดีคณะวิชาการจัดการทั่วไป และร่วมทำบุญเลี้ยงพระในการเปิดอาคารใหม่ของ
คณะวิทยาการจัดการ สำหรับช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีความสมัครสมานสามัคคี
และรู้จักกันและกัน โดยมี อาจารย์จริยา  เป็นผู้ประสานงานทีมวิทยากร

จัดสัมมนา
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ผ ู ้อำนวยการสถาบ ันว ิจ ัยและส ่งเสร ิมศ ิลป
วฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้วา่ ตามที่
สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  เปน็หนว่ยงาน
หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีภารกิจหลัก 3
ด้าน คือ งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ  และงานทำนบุำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม  และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยู่และให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของศลิปวฒันธรรมไทย  จงัหวดัเพชรบรุ ี และองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ได้สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกับกลุ่มคนรักเมืองเพชร  จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีการแห่เรือองค์ของจังหวัดเพชรบุรีขึ้น ซึ่งงานประเพณี

ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผู้อำนวยการสถาบนัวจัิยและ
ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้วา่
สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้าน
การอนรุกัษ ์  ทำนบุำรงุ  ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของ

ท้องถิ ่น  โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื ่องมือในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน  สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิตเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน  เนื่องในวันลอยกระทง
เมื ่อวันที ่ 2 พฤศจิกายน  2552 เพื ่อเป็นการธำรงไว้ซึ ่ง
วัฒนธรรมอันมีคุณค่าของไทย  สถาบันวิจัยฯ จึงได้จัด

กิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย  ร่วมใจลอยกระทง” โดยการให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมการทำกระทงใบตองเพื่อนำไปบริจาค
ใหกั้บทอ้งถิน่ไดน้ำไปใชป้ระโยชน ์ โดยไดน้ำกระทงไปบรจิาคใหกั้บวดัหาดทราย และวดัไมร้วกสขุาราม อำเภอบา้นลาด จำนวน
100 กระทง  ซึ่งมีตัวแทนจาก อบต.ท่าเสน และเทศบาลตำบลบ้านลาดมารับมอบกระทงดังกล่าวไปบริจาคให้กับวัดเพื่อ
ทางวัดจะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาทำนุบำรุงศาสนสถานของวัดต่อไป  และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวัฒนธรรมกับท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ
ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยนายอิศรพงศ์  แสงมณี  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญที่ได้กำหนด
จดังานประเพณลีอยกระทงหาดเจา้สำราญ Festival 2009  ในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2552 ทีผ่า่นมาด้วย ในการนี ้สถาบนัวจิยัฯ
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวิจัยฯ จัดงาน“สืบสานประเพณไีทย  ร่วมใจลอยกระทง”

สถาบันวิจัยฯร่วมสืบสานประเพณแีห่เรือองค์



9 ดอนขังใหญ่

นี้ได้สูญหายไปจากจังหวัดเพชรบุรีมาประมาณกว่า  60 ปีแล้ว
กิจกรรมส่วนหนึ่งของประเพณีดังกล่าว  จัดให้มีนิทรรศการประวัติ

ความเป็นมาของประเพณีเรือองค์ การบรรเลงดนตรีไทย การแสดง
กลองยาว  มหกรรม“ห่อข้าวตม้มัดสามัคคี” สาธิตการประกอบอาหารไทย
ประกวดทรงผมเดก็โบราณ  ซึง่ในงานนี ้  ผศ.พรรณ ี  คอนจอหอ และ
ผศ.อรอนงค ์  ศรพีวาทกลุ รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัฯ ไดร้บัเชญิเปน็
กรรมการตัดสินการประกวดทรงผมเด็กโบราณ (จุก แกละ โก๊ะ เปีย)
เนื่องในงานอนุรักษ์ประเพณีการแห่เรือองค์ของจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวัน
อาทติยท์ี ่1 พฤศจกิายน  2552 ทีผ่า่นมา

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว“ดอนขงัใหญ”่ ไดท้ี่
http://www.pbru.ac.th  และ http://news.pbru.ac.th/

ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  แจง้วา่  ตามวสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยั
ที่มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น  โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน  จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ
กับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน นายจิระ  พงษ์ไพบูลย์  พร้อมด้วย รองอธิการบดี   ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา  บุญสง่ คณบดคีณะครศุาสตร์  ดร.ววิฒัน ์ วรวงษ ์ ผอ.สถาบันวจัิยฯ ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  รองนายก
เทศมนตรเีทศบาลเมอืงหวัหนิ นายอธคิณุ  บตุรยิง่ นายสวุทิย ์  เหรยีญรุง่เรอืง ดร.รุง่โรจน ์  สีเหลอืงสวสัดิ์  ปลัดเทศบาล
เทศบาลเมอืงหวัหนิ  นางสาวศรสุีดา  ราตรี รว่มเปน็สักขีพยานเม่ือวนัที ่ 3  พฤศจกิายน 2552  ณ หอ้งประชมุนเรศดำรหิ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเป้าหมายสำคัญของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปรารถนาที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นกรอบแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
พัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุลงนาม  MOU  กับ  เทศบาลเมอืงหวัหนิ
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ผศ.พรรณ ี  คอนจอหอ รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม   แจง้ผลการนำเสนอผลงานวจิยั
ย้อนหลงัสามเดอืน  ในการจดัประชมุทางวชิาการระดบัชาตหิวัขอ้ “การนำเสนอผลงานวจิยัแหง่ชาต ิ 2552” (Thailand
Research Expo 2009)” ระหวา่งวนัที ่ 26-30  สิงหาคม  2552 ณ ศูนย์ประชมุบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์เซน็ทรลัเวลิด์
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

1. ผศ.นันทน์ภัส  สุวรรณสนิธุ ์ นำเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “ความหลากหลายของพรรณไมยื้นตน้ในทอ้งถิน่โปง่สลอด
จังหวัดเพชรบุรี”

2. อาจารย์ปรชัญา  มุขดา  นำเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาอากาศพลศาสตรข์องรถบรรทกุเล็กทีต่ดิอุปกรณเ์สรมิ
และแนวทางการประหยัดพลังงาน”

3. ผศ.อุทยั  ผอ่งรศัมี  นำเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “เครือ่งสลดัน้ำมันสำหรบัผลติภณัฑอ์าหารประเภททอด”
4. อาจารย์จีรพงษ์  ศรีวิชัย  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ขดลวดโรโกฟสกี้สำหรับวัดกระแสรั่วไหล”
5. อาจารย์บุษกร  อุ๋ยวงษ์  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ปริมาณโลหะหนักในหอยแครงและหอยแมลงภู่ที่ได้จาก

ธรรมชาติและเพาะเลี้ยง ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
จากการนำเสนอผลงานวจิยัดังกล่าว  สามารถแสดงใหเ้หน็ถึงศกัยภาพด้านบคุลากรและดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านการวิจัย  ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน

ในการนี้ ทางสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอยกย่องนักวิจัยเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมถือเป็นแบบอย่าง
ทีเ่ผยแพรใ่หส้าธารณชนไดร้บัทราบศกัยภาพของนกัวจิยัและขอขอบคณุนกัวจิยัทีน่ำเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะดบัชาตทิีน่ำ
ชื่อเสียงและความสำเร็จกลับมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอผลงานวจัิยในเวทีสัมมนาระดับชาติ

ผศ.พรรณี  คอนจอหอ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ในการจัดการประชุม
วิชาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในงานประชมุวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานวจัิย คร้ังท่ี 5 “ถักทองานวจัิยท้องถ่ิน
ก้าวไกล สู่สากล” ในวนัที ่18 กันยายน 2552  ซึง่มนัีกวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุไีดเ้ข้ารว่มการนำเสนอผลงาน
วิจัยในครั้งนี้ คือ อาจารย์อมรรัตน์  กอสวัสดิ์พัฒน์  ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการใช้งาน
เทคโนโลย ีขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล : กรณศีกึษาอำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรีุ” และไดร้บัรางวลัการนำเสนอผลงาน
วิจัย ภาคโปสเตอร์ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว

ในการนี้ ทางสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอยกย่องนักวิจัยเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมถือเป็นแบบอย่างที่
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบศักยภาพของนักวิจัยและขอขอบคุณนักวิจัยที่นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติที่นำ
ชื่อเสียง และความสำเร็จกลับมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชาติ

     เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี FM.99.05MHz
กำลังทำการปรับผังรายการใหม่และมีความสนใจรับสมัครคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าเป็นนักจัดรายการ
วทิยขุองสถาน ีผูส้นใจสมคัรไดท้ี ่สถานีวทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีFM.99.05MHz คณะวทิยาการ
จัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โทร. 0-3240-5513 หรอื 0-3249-3300 ต่อ 1337

รับสมัครนักจัดรายการวทิยุ :
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นางนบัวรรณ  เอมนกูุลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่
ตามทีก่องพฒันานกัศึกษาจดังานประเพณลีอยกระทง  สืบสานประเพณไีทย
ป ี 2552  เม่ือวนัที ่2 พฤศจกิายน  2552  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
โดยม ีนายชาย  พานิชพรพนัธุ ์  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุ ี  เปน็ประธาน
เปิดงาน

การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ  การประกวดการ
ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  การแสดง/ดนตรี การแสดงของนัก
ศึกษาไทยและนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดง
ดนตรพีรอ้มแดนเซอร ์  การออกรา้นค้า  รำวงยอ้นยุค และปดิทองหลวงพอ่
เกตุน้อย

ซึ่งในปีนี้ผู ้ที ่ได้รับรางวัลการประกวดนางนพมาศ และประกวดการ
ประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีดังนี้

ผลการประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ ได ้แก ่ นางสาวเพ ็ญพิชชา

สุขจำเริญ   จากโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่  นางสาว

ผการัตน์  จับใจ  จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะ
วิทยาการจัดการ

รางวลัชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่นางสาวนภสัภรณ์
นาเมือง  จาก ไก ่ เวดดิง้สตดิูโอ

รางวัลขวัญใจมหาชน   ได้แก่  นางสาวภาวิณี
หาสขุ  จากคณะครศุาสตร์

ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทง
รางวลัชนะเลศิ   ไดแ้ก ่ นายธนติ  พุ่มไสว  และนายณฐัพงษ ์ สุทธเิพชร  จากทมีศิลปกรรม  คณะมนษุยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่นางสาวกลุฤดี  กระแจะเจมิ  และนางสาวรววิรรณ  สุคนธรงัส ี จากทมี คหกรรม

ศาสตร ์  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  นางสาวสาลิณี  บุญรอดน้อย  และนางสาวสุนิสา  แก้วชู  จากทีมคหกรรมศาสตร์

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
รางวลัชมเชย ได้แก่ นางสาวอรณุรัตน์  คำอ้อ และนางสาวองัคณา  แตงออ่น จากทีมวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะเทคโน-

โลยสีารสนเทศ  นางสาวอรษิา  เพลาวรรณ ์และนางสาวลกัษณมล  กุ้ยอ่อน  จากทมีเกษตรทมี 1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณไีทย


