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ผศ.ชำนาญ  งามสมบตั ิ  ผูอ้ำนวยการสำนกังานอธกิารบด ี  แจง้วา่  ตามทีก่ระทรวงพลงังานโดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรุกัษพ์ลังงาน (พพ.) จดัทำโครงการสง่เสรมิและกำกบัดแูลอาคารภาครฐั  ใหส้ามารถดำเนนิการอนรุกัษพ์ลังงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการน้ี  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดโครงการสง่เสรมิและกำกบัดูแลอาคารควบคมุภาครฐั
โดยมี  ดร. มานนท์  สังข์กล่ินหอม  รศ.ทววัีฒน์  สุภารส  อาจารยถ์วิล  แสงธรรมชวิีน  และอาจารยเ์อกลักษณ ์ ศุภปัญญาพงศ์
มาบรรยายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ตัวแทนของหน่วยงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่
21 มกราคม 2553  ณ หอ้งประชมุมรกต  อาคารเพชรนำ้หนึง่  โดยไดรั้บเกยีรตจิาก  ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดี
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับใบประกาศนียบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์
จลุานนท ์ นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุแีละองคมนตร ีเม่ือวนัจนัทรท์ี ่18  มกราคม  2553 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง
ประชมุสภามหาวทิยาลยั ช้ัน 9 อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ในฐานะทีส่รา้งชือ่เสียงใหกั้บมหาวทิยาลยั
ในการเข้าร่วมการแข่งขันคล้องโค ใน
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ประจำปี
2552  ณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวดันครปฐม
ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ  ประเภททมีหญงิ
จำนวน 5 คน  ดังนี้

1. นางสาวรัชนี  เทียรวิบูลย์กิจ
2. นางสาวลักษมณ  กุ ้ยอ่อน 3.
นางสาวอังคณา  เทศลำลึก  4.  นางสาว
อังคณา  สมหวัง  5. นางสาววิภาดา
มูลเมือง

นศ.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  รับใบประกาศนยีบัตรจากนายกสภา
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ขอเชิญชวนรว่มแสดงสิง่ประดษิฐใ์นวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์ 2553 เวลา
08.30–16.00 น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่ทรงประดิษฐ์
คิดค้น “เครือ่งกลเตมิอากาศทีผ่วินำ้หมนุช้าแบบทุน่ลอย” หรอื “กังหนันำ้
ชัยพัฒนา” ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2536 หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีสนองพระราชดำรใินการพฒันากังหนัน้ำ ได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานญุาตใหย่ื้นขอรบัสทิธบิตัรเมือ่วนัที ่2 มิถุนายน 2535  จงึนบัวา่เปน็
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย
และครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น“วันนัก
ประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนัก
ประดิษฐ์และประชาชนทั ่วไปให้มีโอกาสแสดงผลงานความสามารถ

ตอ่สาธารณชน ผูส้นใจสง่สิง่ประดษิฐเ์ข้ารว่มแสดงในงานตดิตอ่ไดท้ี ่  ผศ.ดร.เทีย่ง  เหมยีดไธสง  โทร. 08-6128-7678

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์

ผศ.รพพีรรณ  เทยีมเดช  กรรมการสง่เสรมิสวสัดิการ และสวสัดิภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา (สกสค.) จงัหวดั
เพชรบรุ ี รายงานจากการประชมุคณะกรรมการ สกสค. จงัหวดัเพชรบรุ ี ครัง้ที ่1/2553  เม่ือวนัที ่22 มกราคม 2553 เวลา
09.30 น. ณ หอ้งประชมุสำนักงาน สกสค. จงัหวดั เพชรบรุ ี  มีสาระสำคญัทีส่มาชิกทกุทา่นควรทราบ ดังนี้

1. สกสค. ดำเนินโครงการสวสัดิการรา้นค้าอุปโภค-บร ิ โภค เพ่ือลดราคาใหแ้กส่มาชิกทีไ่ปใชบ้รกิาร  ซึง่รายชือ่รา้นค้า
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

2. การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ  โดยขยายเวลาการรับสมัครไปถึงวันที่ 28 มกราคม 2553
สมาชิกทียั่งไมไ่ดส้มัครโดยเฉพาะผูท้ีมี่อายุ 35 ป ี ข้ึนไป แตไ่มเ่กิน 60 ป ี นับถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 รบีสมคัรดว่น

3. ผลการคดัเลือกผูท้ำคณุประโยชนท์างดา้นการศกึษา เพ่ือยกย่องเชดิชูเกียรต ิประจำป ี2553 ในสว่นของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ีไดแ้ก ่ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี  โรจนร์ุง่สตัย ์  รองอธกิารบด ี  จงึขอแสดงความยนิดี มา ณ โอกาสนี้

4. จำนวนสมาชกิทัว่ประเทศ (ข้อมูล 30 ธนัวาคม  2552) ชพค. 760,355  ราย  ชพส.  360,357  ราย
5. โครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ เปิดจองสิทธิแล้ว  ที่ตั้งโครงการใกล้มหาวิทยาลัย

1 กิโลเมตร  จองวนัน้ีรับฟรรีถจกัรยานยนต ์1 คัน หรอื แอร ์13,000 BTU  จำนวน 2 เครือ่ง  หรอื LCD  TV  32 น้ิว  1
เครือ่ง  พร้อมโฮมเธยีเตอร ์1 ชุด ผูส้นใจสอบถามไดท้ี ่ฝา่ยขาย 087-8226469, 086-1622230, 089-9909511

ข่าวจาก สกสค.

เปดิบรกิารถงึ 2 ทุม่ : สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ   ขยายเวลาการ
ใหบ้รกิาร  ในวนัจนัทรถึ์งศกุร ์ เวลา 08.00-20.00 น. ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่28 กุมภาพันธ ์2553 สอบถามรายละเอยีด
เพ่ิมเตมิไดท้ี ่โทร. 0-3249-3271, 0-3249-3272 หรอืที ่http://gold.pbru.ac.th
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนการศึกษา
รูปแบบใหม ่ คือ “ทนุรฐับาลเพือ่ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงูทีก่ำลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ” เพื่อเตรียมความ
พรอ้มด้านกำลังคนภาครฐัโดยการสรรหาในเชงิรกุ  โดยมวีตัถุ
ประสงคเ์พ่ือสรรหานกัศึกษาชัน้ปทีี ่3 ในสาขาวชิาตา่ง ๆ ใหร้บั
ทุนเพื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี

ในชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศใน
สาขาวิชาและระดับคะแนนที่กำหนด

รูปแบบของทุนกำหนดช่วงเวลาการให้ทุนเป็น 2 ระยะ
ดังนี้

ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปี
สุดท้ายจนสำเร็จปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ต้อง
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในหรอืตา่งประเทศ ตามเงือ่นไขที ่ก.พ. กำหนด โดยภายหลงั
สำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วน
ราชการเดิมที่บรรจุ

ในการนี ้ นกัศึกษาทา่นใดสนใจดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา หรือดูข้อมูลได้ที่
www.ocsc.go.th โทร.02-5471734 หรอื call center 1786

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า กลุ่มบริษัท
แหลมทองสหการ เปดิรบัสมคัรนสิิตนกัศึกษาจบใหม ่ประจำปี
2553  เพื ่อสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำสำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร หรือประจำที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
แขนงต่าง ๆ หรือฟาร์มปศุสัตว์ปีก ที่ตั้งกระจายอยู่ในเขต
ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ตลอดจนสาขาย่อยการขายการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร

ทุนรัฐบาลเพือ่ดึงดดูผู้มีศักยภาพสงู ฯ ในการนี ้ นักศึกษาทา่นใดสนใจดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา หรือสอบถาม
รายละเอยีดไดท้ี ่ โทร. 0-2252-3777, 0-2255-0255 ตอ่ 920,
921, 922

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที่กอง
พัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ณ หน่วย
เลือกตัง้ของคณะ ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกใหด้ำรงตำแหนง่นายกองค์
การนกัศึกษาไดแ้ก ่นายชเูกยีรต ิ  พังกุย่ นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้

หมายเลข 1 นายชูเกียรต ิ พังกุย่  ไดค้ะแนน  531 คะแนน
หมายเลข 2 นายสันทัด  อ่อนละมูล ได้คะแนน 382

คะแนน
หมายเลข 3 นายชูเกียรติ  เพริศพริ้ง ได้คะแนน 461

คะแนน
หมายเลข 4  นายเขมรจุ  ปกปอ้ง  ไดค้ะแนน 217 คะแนน
ผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง จำนวน 1,816 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 33.62 ของนกัศึกษาทัง้หมด

ผลการเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา
ภาคปกต ิ ปีการศกึษา 2553



5 ดอนขังใหญ่

ชื่อ นายชเูกยีรต ิ  พังกุย่
อายุ 20 ปี
โทรศพัท์  085-8044072
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั บา้นเลขที ่ 51 หมูท่ี่

5 ตำบลดอนขุนห้วย  อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

หอพัก 100/3 หมู ่บ้านเทพพานิช ตำบลโพไร่หวาน
อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุี

การศึกษา กำลังศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลที่ได้รับ
- นักเรียน “กัลยาณมติร” ปี 2549
- รางวลั “คนดีศร ีชน.” ในดา้นการเรยีนดีด้วยเกรดเฉลีย่

3.61
- เยาวชนหา่งไกลยาเสพตดิ ป ี 2549
ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม
- อบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการผู ้นำน ักศึกษามหาว ิทยาล ัย

ราชภฏัเพชรบรุ ีป ี 2552

ประวัตินายกองค์การนักศึกษา
ภาคปกต ิ ปีการศกึษา 2553

- โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ (ส.ส.ส.)
- การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย ปี 2552
ประสบการณ์การทำงาน
- เข้าเฝา้ทลูถวายรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ TO

BE NUMBER ONE (บ้านแสนสุข) ต่อทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยอาชีว
ศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

- ดำรงตำแหน่งผู ้จ ัดการธนาคารนักเรียนโรงเร ียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

- คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิง
เนื่องบุรี

- ดำรงตำแหนง่รองนายกองคก์ารนกัศึกษาฝา่ยวชิา การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552

- ปจัจบุนัไดร้บัการเลอืกตัง้เปน็นายกองคก์ารนกั ศึกษา
(ภาคปกต)ิ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  ปกีารศกึษา 2553

วิสัยทัศน์  มุ้งเน้นวิชาการ สรรสร้างกิจกรรม พัฒนา
คุณธรรมนักศึกษา ปูพื้นฐานการดำรงชีวิต

คตปิระจำใจ   คิดดี  ทำด ี พูดดี  ทกุอย่างกดี็เอง

บัตรด ี จำนวน 1,591 ใบ  คิดเปน็รอ้ยละ 87.61
บตัรเสยี จำนวน 12 ใบ คิดเปน็รอ้ยละ 3.80
บตัรไมป่ระสงคล์งคะแนน จำนวน 66 ใบ คิดเปน็รอ้ยละ

8.59

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ หนว่ยทนุการ
ศึกษา งานบริการและสวัสดิการ  กองพัฒนานักศึกษา
กำหนดจัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.
ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน
ใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ไดท้ราบถงึระเบยีบ หลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.
และสามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุนฯ
ได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้  ขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที ่
ดังกล่าว

ขอเชิญฟังบรรยาย
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กิจกรรม“ดูนกสัมพันธ์ครั้งที่ 1” : ชมรมดูนกมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กำหนดจัดกิจกรรม“ดูนกสัมพันธ์”
ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกชมรมดูนกทุกชั้นปี บัตรราคา 120
บาทเท่านั้น เงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อเตนท์และกล้องดูนก จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมดูนกทุกชั้นปี สำรองซื้อบัตร
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรมดูนกทุกคน  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดย ผศ.จารุวรรณ
อรุณฤกษ ์ ผศ.โสภาพร  กล่ำสกุล  และอาจารยก์ฤษฎา
สุรยิวงค ์  นำนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร ์  จำนวน
25 คน  พร้อมกันนี้ได้นำเครื ่องแบบนักเรียนและ
อุปกรณ์การศึกษาไปบริจาคให้ก ับมูลนิธ ิเด ็ก ณ
โรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีท่างสาขาวชิาจัดข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ
และสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรียนราย
วิชาการเขียนสารคดี  จัดออกคา่ยสารคดสัีญจร ในระหวา่งวนัท่ี 15-16 มกราคม 2553  ณ อุทยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน
อำเภอแกง่กระจาน  จงัหวดัเพชรบรีุ  โดยมอีาจารยท์นงค ์  จนัทะมาตย ์  อาจารยส์าขาวชิาภาษาไทยเปน็ผูถ่้ายทอด
ความรูด้้านการเขยีนสารคด ี  ซ่ึงการออกคา่ยครัง้น้ีนักศึกษาไดพั้กค้างแรมทีล่านพะเนนิทุง่  และตอนเชา้อาจารยแ์ละ
นักศึกษาเดินทางไปชมความงามของทะเลหมอก

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนสารคดี เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในราย
วชิาดังกลา่ว  เกิดแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานเขยีน  อีกทัง้ยงัเปน็การฝกึประสบการณใ์นการเกบ็ข้อมูลการ
เขียนสารคดแีนวทอ่งเทีย่ว  แนวธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ออกค่ายเขียนสารคด ีณ แก่งกระจาน

นิเทศศาสตร์บริจาคส่ิงของท่ีมูลนิธิเด็ก
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ ตามทีไ่ดเ้กิดเหตแุผน่ดินไหว กรงุปอรโ์ตแปรงซ์
ประเทศเฮติ  ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นการสูญเสียสูงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับสหประชาชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ชมรมอาสา
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนของประเทศเฮติ  โดยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงชื่อบริจาค
ไดท้ีเ่ซน็ช่ือของแตล่ะคณะ/สำนัก สำหรบันกัศึกษาสามารถบรจิาคไดท้ี ่กล่องรบับรจิาคของชมรม อาสาพยาบาล หรอืทีก่อง
พัฒนานักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-3249-3278 ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวชมรม
อาสาพยาบาล  องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จะนำไปสมทบกบัสภากาชาดไทยเพือ่นำไปชว่ยเหลอืประเทศเฮตต่ิอไป

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ

ตามที ่สำนัก
วิทยบริการและเทค
โนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบ ุร ี จ ัดให ้
คณ าจ า รย ์ แ ล ะ
นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการคัดเลือก
ซ้ือหนงัสอืเขา้ห้องสมดุ เมือ่วันที ่ 11-13 มกราคม 2553 ของศนูย์หนงัสอืจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั(ศูนย์หนังสอืจฬุา) และ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาและบุคลากรเป็นจำนวนมาก

ในขณะนี้  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศูนย์หนังสือจุฬา) ได้จัดส่งหนังสือมาให้กับทางสำนักวิทยบริการฯ
ในบางส่วนแล้ว คณาจารย์และนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ขอรับบริการ สามารถสืบค้นหนังสือได้จากระบบห้องสมุด
อัตโนมติั(VTLS Virtua) ของสำนักวิทยบรกิาร ฯ  หรือสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี ฝ่ายวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ
หมายเลขโทรศพัท ์0-3249-3300-6 ต่อ 1522

ข่าวประชาสัมพันธ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ตอ้งการรบัสมคัรสอบแขง่ขนับคุคลทัว่ไปเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็พนักงานมหาวทิยาลยั
สายวชิาการ   จำนวน  24  อัตรา  ดังนี้

สังกัดคณะครุศาสตร์  จำนวน  3  อัตรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 9  อัตรา
คณะวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  จำนวน  2  อัตรา  คณะวทิยาการจดัการ  จำนวน  3  อัตรา  เทคโนโลยกีารเกษตร
จำนวน  3  อัตรา เทคโนโลยอุีตสาหกรรม จำนวน  2  อัตรา  และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน  2 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2553  ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอยีดไดท้ีง่านบรหิารงานบคุคล กองกลาง สำนักงานอธกิารบด ี  ช้ัน  M  อาคารวทิยาภริมย ์  โทรศพัท ์ 0-
3249-3300  ต่อ 1121  หรอื www.pbru.ac.th

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
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⌦⌦⌦⌦⌦     แนะแนวการศกึษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดนิทรรศการ
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จงัหวดัเพชรบรุ ี ในวนัพฤหสับดทีี ่ 14  มกราคม 2553 โดย
เชิญอาจารยวั์ชระ นาคประสทิธิ ์ เป็นวทิยากรในการบรรยาย
ร่วมกบัสถาบนัอ่ืน รวม 7 สถาบนั

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดนิทรรศการ
แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุแีละโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีในงาน
การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิกและนานาชาติ วันที่ 19
– 21 มกราคม  2553  ณ ประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม รองอธกิารบดฝีา่ยยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและวิชาการ เป็นประธานการประชุมผู ้
ปกครองนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  เพ่ือติดตามผลการเรียน
และเตรียมการจะไปเรียนต่อ  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน
เม่ือวนัที ่15 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ
สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  จากการประชมุทำให้

ดร.อัจฉรย์ี  ภุมวรรณ  ผูแ้ทนสำนกัส่งเสรมิวชิาการและ
งานทะเบียนพร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเร ียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการประชุมร่าง

ผศ.ดร เสนาะ  กล่ินงาม   รองอธกิารบด ี  รศ.พินันทร์
คงคาเพชร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
คณะกรรมการการออกแบบเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ประชมุเร่ืองพจิารณาเครือ่ง
แต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เม่ือวนัที ่19 มกราคม 2553  ณ หอ้งประชมุสำนักส่งเสรมิวชิา
การและงานทะเบียน

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน จดัการแนะแนว
การศึกษาให้กับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนท่าชนะ
จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ีเม่ือวนัพุธที ่13 มกราคม 2553  ณ หอ้ง
ประชุมวิทยาภิรมย์ 2  อาคารวิทยาภิรมย์  โดยมี ผศ.ดร.
เสนาะ  กลิ่นงาม  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิต
บัณฑติและวชิาการ  ผศ.รพีพรรณ  เทยีมเดช ผูอ้ำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์และ
นักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมให้การแนะแนวในครั้งนี้

⌦⌦⌦⌦⌦     จัดนทิรรศการแนะแนวการศกึษาตอ่

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุมผู้ปกครอง

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุม

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จัดนทิรรศการ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ แจกเอกสารประชาสมัพนัธ์

ผู้ปกครองมีความเข้าใจและยินดีให้นักศึกษาไปเรียนต่อที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื ่อจะได้เรียนกับเจ้าของภาษา
ตลอดจนเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศ



9 ดอนขังใหญ่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดนิทรรศการ
ในงานวชิาการ 52 ประจำปกีารศึกษา 2552  วันท่ี 22 มกราคม
2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวหิน  ในการนี้ได้นำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบให้กับอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปกครอง
นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่ 3 จำนวน 100 คน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดนิทรรศการ
แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 โดยในงานมี
นักเรียนจากโรงเรียนหัวหินให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดบรรยายเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยมี
ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบด ี ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม
รองอธกิารบด ี  ผศ.รพพีรรณ  เทยีมเดช  ผอ.สำนักส่งเสรมิ
วิชาการฯ และ ผศ.วีระชัย  คอนจอหอ  เป็นผู้บรรยาย
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จัดบรรยาย

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จัดนทิรรศการ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จัดนทิรรศการแนะแนวศกึษาตอ่

จากนิทรรศการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่จัดแสดงไปเมื่อวันที่
28 ธนัวาคม 2552 ถึงวนัที ่9 มกราคม 2553 ณ หอ้งเพชรทรรศนา
คณะมนษุยศ์าสตรฯ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  มีการนำเสนอ
ผลงานศิลปะในรูปแบบของไปรษณียบัตร ฝีมือของคณาจารย์
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะฯ และคณาจารย์ที่สนใจศิลปะอีกจำนวน
หนึ่ง ได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงในการจัดนิทรรศการด้วย
ผลปรากฎว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปรารถนาที่จะขยายเวลา
ในการแสดงผลงานสู่ผู้สนใจและชื่นชอบศิลปะ โดยนำผลงานบาง
ส่วนมาจัดแสดง ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระหวา่งวนัที ่11 มกราคม ถึงวนัที ่22 มกราคม 2553  เพ่ือถ่าย
ทอดความสุขที่หลากหลายให้กับทุกท่านได้ชมผลงานกันอีกครั้ง

นิทรรศการ “ส่งความสขุ” ศิลปะบนไปรษณยีบัตรสัญจร
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีกับองค์การบริหารการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี
เม่ือวนัที ่20 มกราคม 2553 เวลา 12.00 น. ณ หอประชมุ
ภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย คลังปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทย  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพเพิ่มความเข้มแข็งชุมชน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภบิาล  ดังน้ันเพ่ือให้การดำเนินงานของมหาวทิยาลัยตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน พัฒนาศักยภาพขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง สถาบันวิจัยฯจึงได้จัดการประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุกัีบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรุ ีทัง้ 84 แหง่ และสถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน
(พอช.) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน
โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธกิารบด ี เปน็ประธานการประชมุและกลา่วตอ้นรบัผูบ้รหิาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
จังหวดัเพชรบุรี  ซ่ึงประกอบไปดว้ยนายกฯ และปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบล/เทศบาล  จำนวน 110 คน  และไดรั้บเกียรติ
จากประธานคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลยั  พลเอกสริุนทร ์ พิกุลทอง ใหแ้นวคดิในการทำงานรว่มกนัระหวา่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในช่วงของการประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ได้แยกกลุ่มผู้ประชุมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่ม
ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล/เทศบาล  โดยม ีผศ.
พจนารถ  บัวเขียว และ ดร.โฉมยง  โตะ๊ทอง  เปน็ผู้
ดำเนินการประชมุ  ซึง่ทีป่ระชมุไดมี้การนำเสนอเกีย่วกบั
จุดเด่นของแต่ละท้องถิ ่นและสิ ่งท ี ่ต ้องการให้มหา
วิทยาลัยร่วมมือในการพัฒนา ได้แก่ เรื่องการส่งเสริม
การศึกษา การพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว และการเพิ ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชนในทอ้งถิน่  และกลุม่ที ่2 เปน็กลุ่มของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล/เทศบาล  โดยม ีรศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
เปน็ผูด้ำเนินการประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุไดน้ำเสนอประเดน็ความรว่มมอืกับมหาวทิยาลยัในการพฒันาทอ้งถิน่  ไดแ้ก ่ การรว่ม
กันพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในดา้นการเพิม่วฒุกิารศกึษา  การพฒันาความรูด้้านเทค
โนโลย ีการพฒันาเชงิพืน้ทีใ่นเรือ่งของการจดัการสิง่แวดลอ้มเพ่ือแกป้ญัหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถิน่  การสง่เสรมิพัฒนา
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น การจัดการองค์ความรู้ร่วมกับท้องถิ่นโดยใช้ยุทธศาสตร์งาน
วิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่น  โดยผลจากการประชุมทางสถาบันวิจัยฯ
จะได้นำไปปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 84
แห่ง  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ
นำไปปฏบิตัไิดจ้รงิและเกดิประโยชนแ์กท่อ้งถิน่อย่างเตม็ที ่  และสถาบนัวจิยั ฯ จะไดป้ระสานงานกบัองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีความพร้อม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง 3 หน่วยงานในโอกาสต่อไป

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ
โอกาสนี้

สถาบนัวจิยัฯ  จดัประชมุร่าง MOU กับ อปท.เพชรบรีุ 84 แหง่
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คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการแสดงหนังใหญ่
วดัขนอน เม่ือวนัพุธที ่20
มกราคม 2553 ณ ห้อง
ประช ุมว ิทยาภ ิรมย ์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่รู ้จักได้รับเกียรติ
จากท่านพระครูพิทักษ์ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอนและลูกศิษย์วัดมาบรรยายสาธิตและทำการแสดง ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักเรียน/นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ขอขอบคณุทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

การแสดงการอนรัุกษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย “หนังใหญ่วัดขนอน”

เม่ือวนัที ่ 20  มกราคม  2553    นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 391 คน พร้อมทั้ง
คณาจารยผ์ูค้วบคมุ  จำนวน 13 คน  จากโรงเรยีน
วัดดอนไก่เต้ีย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยคณติศาสตร ์  ณ  อาคารศนูย์วิทยา
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยมี รศ.
พินันทร์  คงคาเพชร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

ผศ .สุมาล ี  งามสมบัต ิ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบ ียนเป็น
วิทยากรบรรยาย เรื ่อง“การให้
ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการประก ัน
คุณภาพการศึกษา”แก่นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน
200 คน   เม่ือวนัที ่20 มกราคม
2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ
หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 3  อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษา


