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เม่ือวันจันทรท์ี ่ 18  มกราคม  2553  เวลา 09.30  น.
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและองคมนตรี เป็นประธานการประชุมสภามหา
วทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีคร้ังที ่1/2553 ณ  หอ้งประชมุสภา
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี  ช้ัน 9  อาคารวทิยาภริมย์
โดยมีสาระที่สำคัญของการประชุมดังนี้

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีมอบของทีร่ะลกึ
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เฉลียว  บุรีภักดี  อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
ประจำป ี2553” จากครุสุภา  เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2553

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
นักศึกษาสาขาสตัวศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ไดร้บั
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคล้องโค ประเภททีมหญิง ได้แก่

1. นางสาวรชันี เพียรวิบูลย์กิจ
2. นางสาวลกัษมณ กุ้ยอ่อน
3. นางสาวองัคณา เทศลำลึก
4. นางสาวองัคณา สมหวงั
5. นางสาววภิาดา มูลเมือง

การสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา 2552  จำนวน 4  ราย ได้แก่

1. นายนิพนธ์  จุกมงคล  ปริญญาวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.ม.)

2. นายเสยย ์ เกิดเจรญิ  ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ปร.ด.)

3. นายพะนอม แกว้กำเนิด ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ด.)

4. นายขวัญแกว้  วชัโรทยั  ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ปร.ด.)

การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู ้สำเร็จการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอการอนุมัติให้
ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2552  ในการนี้ขอนำเสนอการอนุมัติให้ปริญญา
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จำนวน 368 ราย
และประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู  จำนวน 2 ราย  รวมจำนวน
ผูส้ำเร็จการศกึษา  จำนวน  370  ราย  ในการนี ้จงึขออนุมัติ
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่
ผูส้ำเร็จการศึกษา  รวมเปน็ 370 คน

การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อให้การ
บริหารราชการในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งรองอธิการบดีจำนวนหนึ่งอัตรา ได้แก่
ผศ.ดร.พิมพ์ระว ีโรจนร์ุ่งสัตย ์ ตัง้แตว่ันที่ 18 มกราคม  พ.ศ.
2553

4. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว

กาญจนา  บุญส่ง  ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขา
การศกึษา  ทัง้น้ี ไม่ก่อนวนัท่ี  11  สิงหาคม  2552

ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยประชมุ คร้ังที ่ 2/
2553  ในวนัจันทรท์ี ่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา  09.30 น.
ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลัย  ช้ัน 9  อาคารวทิยาภริมย์

ประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
คร้ังท่ี 1/2553

สาขาวชิาภาษาไทย   คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรพเิศษ 7 เดือน  ซึง่เปน็โครงการแลกเปลีย่น
ทางวชิาการระหวา่ง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี กับวทิยาลัย
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน 69 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตร

อธิการบดีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีนท่ีจบการศึกษา
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นักศึกษาจนี หอ้ง 5200-01/2  สาขา
วิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
จัดการบรรยายพิเศษเรื ่อง “การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื ่อเสริมสร้างภาพลักษณ ์”

วทิยากรโดย อาจารยภู์วดล  วงศร์ตัน์  เม่ือวันศุกร์ที ่ 22 มกราคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้งบษุยรตัน์ (129)
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทัศน์  นาคจั่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

“การพัฒนาบคุลิกภาพเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์”

ผศ.ชำนาญ  งามสมบตัิ  ผูอ้ำนวยการสำนกังาน
อธิการบด ี แจง้วา่  ตามที ่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
อนุญาตให้ดำเนินการจำหน่ายรถโดยสารปรับอากาศ
ขนาด 12 ทีน่ั่ง  ทะเบยีน  ม-2922 พบ. โดยวธิกีารโอน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และมหีนว่ยงานขอรบัโอนรถยนตจ์ำนวน 2
หน่วยงาน น้ัน

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริการต่อชุมชน  จึงขอโอนรถยนต์
ดังกล่าว  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
เพื่อนำไปใช้ในการบริการต่อชุมชน โดยมี ผศ.ศรชัย
เย็นเปรม  รองอธกิารบดเีปน็ตวัแทนมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรุมีอบรถยนตแ์ก ่ สิบเอกวลัลภ  แจม่จำรสั  นายกองคก์าร
บรหิารสว่นตำบลโพไรห่วาน เม่ือวนัที ่ 25 มกราคม 2553

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
มอบรถโดยสารปรบัอากาศ  ใหแ้ก่ อบต.โพไรห่วาน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำภาคเรียนที่2/2552 ให้แก่นักศึกษาซึ่งได้ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
หลังสำเร็จการศึกษา ซ่ึงมีการจัดการบรรยายทางวชิาการเร่ือง หาคนตรงงาน
หางานตรงใจ โดยไดร้บัเกียรตจิาก คุณอธพิงษ ์ อิสสอาด ผูจ้ดัการแผนก
ฝกึอบรมและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ บ.เอ็น โอเค พรีซซีัน่  คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จำกดั เปน็วทิยากร  เม่ือวนัศุกรท์ี ่  29  มกราคม  2553
เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนัก
ศึกษา กำหนดจดัการประกวดวงดนตร ี PBRU Contest ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2553 ณ  ลานไทรข้างหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและพัฒนาฝีมือ
ทางด้านดนตรี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกใน
ทางที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมได้ดังกล่าวจัดให้มี
การประกวดวงดนตรี  ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้

1. เยาวชนทัว่ไป  อายุไมเ่กิน  25 ปี
2. จำนวนสมาชกิในวง  5–8 คน
3. เพลงที่ใช้ในการประกวด  เพลงช้า จำนวน 1

เพลง เพลงเรว็ จำนวน 1 เพลง
4. ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาค หรือสูงกว่านั้น
5. ผู้สมัครตอ้งเขา้รับรายงานตวัเวลา 11.30–12.50

น.
6.

อ ุ ปก รณ ์ ท ี ่ ใ ช ้ ใ นก า รปร ะกวดถ ้ า นอก เหน ื อ จ ากท ี ่
คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมให้  ผู้ประกวดจะต้อง
จัดเตรียมมาเอง

7.
การแต่งกายให้ใส่เสื้อทีมของแต่ละวงที่จะทำการ ประกวด

8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน/บตัรนกัเรียน นัก

ศึกษา
3. รูปถ่ายผู้เข้าร่วมการประกวดขนาด 2 น้ิว จำนวน

1 รูป

ขอเชิญชวนเข้าร่วม
การประกวดวงดนตร ี “PBRU Contest”

ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่
สนใจ  ประกวดดนตรี สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกิตติภพ
รกัษาราษฎร ์  โทร. 086-1625596อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างเครือข่ายฯ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนา
นักศึกษา ส่งนักศึกษาจำนวน 4 คน  คือ นายชูเกียรต ิ พังกุ่ย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  นายฐติวิฒุ ิ  สินสอน นักศึกษาสาขา
วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ นาย
สันทัด  อ่อนละมูล  นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และนางสาวปวีณา
บญุมี  นักศึกษาสาขาสาธารณสขุศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรฯ์
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ปกีารศกึษา 2552  เม่ือวันท่ี  27  มกราคม  2553  ณ หอ้ง
ประชมุราชพฤกษ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่้านจอมบงึ โดยมี
ผศ.จารุศรี  เสียงใส ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา และ
นางสาวยุวดี แสงส่งกล่ิน  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  กองพัฒนา
นักศึกษา เป็นผู้กำกับดูแล

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
แบบ PDCA นำความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร
จัดการ คุณภาพไปใช้ในกิจกรรม/โครงการนักศึกษาให้ครบ
วงจรและเพื่อให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ



5 ดอนขังใหญ่

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับชมรมอาสาพยาบาล และองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ

ซึ่งขณะนี้คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วม
บริจาคเป็นเงิน จำนวน 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ส่งใหก้องพัฒนานักศึกษาแลว้ กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคณุ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี และคณะวิทยาการจัดการ จัดงาน
วันนดัพบแรงงาน เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 29 มกราคม 2553 ณ หอ
ประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ตัง้แตเ่วลา 08.30 น.

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาผู้ว่างงาน
ทั่วไป และสถานประกอบการที่ต้องการบุคลากรไปร่วมงาน
เป็นศูนย์กลางระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ในการนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมในการสมัคร
งานเป็นจำนวนมาก

วันนัดพบแรงงาน

การศึกษาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน รวมทั้ง
ได ้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในระบบประก ันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย อีกด้วย

ความคืบหน้า  การบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ

ทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวน
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแจ้งความ
ประสงค์ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  ที่หน่วยงานของท่านหรือ
ที่กองพัฒนานักศึกษา

วันที ่ 28 ธันวาคม 2552 นำนักศึกษาจีนไปแสดง
นาฏศิลป์จีน  ในงานฉลองปีใหม่ของสหสมาคมมูลนิธิชาวจีน
7 คณะ ณ ทีท่ำการมลูนิธิ

วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 นำนักศึกษาจีนไปแสดง
นาฏศิลป์จีน ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของโรงแรม
รอยัลไดมอนจังหวัดเพชรบุรี

วนัท่ี  9  ธนัวาคม  2552  คณาจารยส์าขาวชิาภาษาไทย
นำนักศึกษาไทย – จีน  จำนวน 60 คน ไปจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติแก่เยาวชนที่หมู่บ้านระหารใหญ่ อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

ว ันที ่ 22 มกราคม 2553 อาจารย์แสนประเสร ิฐ
ปานเนียม  รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิปัญญา
จากศิลปะและสถาปัตยกรรมท้องถิ ่น” แก่นักศึกษาที ่ลง
ทะเบียนเรียนในวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วนัท่ี  25  มกราคม  2553  จดัพิธมีอบประกาศนยีบตัร
แก่น ักศึกษาจ ีนจากมหาว ิทยาลัยธ ุรก ิจการค้าระหว ่าง
ประเทศกวางส ี ในโอกาสทีส่ำเร็จการศกึษา  ณ  หอ้งประชมุ
วิทยาภิรมย์ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แจ้งกิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย

บณัฑติมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  รบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัร  ป ี 2553  ในวนัพุธที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ณ อาคารใหม ่ สวนอมัพร  กรุงเทพฯ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในระหว่างวันท่ี
20-22 กุมภาพันธ์  2553  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ิ ่ง
แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
การจัดการน้ำเส ียและขยะมูล
ฝอย เม่ือวันที ่22 มกราคม 2553
ณ ระบบบำบัดน้ำเสียและสถาน
ที ่ฝ ังกลบขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับ
ประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและ
เข้าใจการปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอยในสภาพจริงมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ศึกษาดูงานการจัดการน้ำเสียและขยะ

อาจารย์ณัชชานุช  พิชิตธนารัตน์  นำนักศึกษาสาขา
วชิารฐัประศาสนศาสตร ์  ช้ันปีที่ 4 คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี
และราชบุรี โดยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภาวะผู้นำ
ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากหัวหน้าอุทยานธรรมชาติ
วิทยาอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอำเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบรุี
และร่วมกิจกรรมสันทนาการจากสำนักงานการท่องเที่ยว
กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี  ในการนี้
จงึขอขอบพระคณุทกุท่าน มา ณ โอกาสน้ี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ จัดการอบรมภาวะผู้นำ

เม่ือวันศุกร์ที่ 29 ธนัวาคม 2552  คณุบญัชา เฉลมิชยักิจ ประธาน
กรรมการบรหิาร สำนกัพิมพ ์ตถาตา พับบลเิคชัน่ จำกดั  มอบหนงัสอื
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณค่า มี
ความน่าสนใจและมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ เช่น เจาะลึกคำ
กรยิาจนีกลาง 1,000 อักษรจนี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอรับบริการหนังสือ
ได้ที่ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3249
-3300-6 ตอ่ 1522 สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหา-
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

ข่าวจากสำนักวิทยบริการฯ
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ถ้าถามว่า อาจารย์จะมีวิธีการสอนอย่างไรที่จะทำให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนสอน กล้าคิด และกล้า
แสดงออก

การที่จะทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าทำ ในขณะสอนอาจารย์
มีหน้าที่กระตุ้น ทบทวน ปูพื้นความรู้ของนักศึกษาให้พร้อม
จะเรียนรู้...เป็นการเปิดใจของผู้เรียน   โดยเริ่มจากความรู้
ที่เขาคุ้นเคย มีความรู้มาก่อน ทบทวน หรือเริ่มจากเรื่องง่าย
ไปสูเ่รือ่งยาก  อาจารยต์อ้งนำเสนอความรูโ้ดยเนน้ใหนั้กศึกษา
มีส่วนร่วม แล้วอาจารย์คอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้
นั้นได้มาตรฐาน

อาจารย์จะต้องมีการเตรียมเนื้อหาของการสอนแต่ละบท
รวมถึงมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บางทีกิจกรรม
อาจเป็นเกมส์ง่าย ๆ เป็นใบงาน หรือกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับเนือ้หา อย่างเชน่ สอนวชิาวทิยาศาสตรก์ารสง่เสรมิสุขภาพ
เรื่องการเลือกซื้ออาหาร จะมอบหมายใบงานให้นักศึกษาไป
เยี่ยมชมตลาด

ในใบงาน อาจจะให้นักศึกษาเลือกซื ้ออาหารตามที ่
อาจารย์ระบุไว้ เมื่อนักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกซื้อเสร็จแล้ว
ให้นักศึกษากลับมานำเสนอหน้าชั้นเรียนว่านักศึกษามีหลัก
หรือวิธีการเลือกซื้ออาหารนั้นอย่างไร  และถามความคิดเห็น
ของเพื่อนกลุ่มอื่นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการเลือก

“ ...
การท ี ่ มหาว ิทยาล ัยและคณะจะพ ัฒนาได ้น ั ้ น
มีปัจจัยแวดล้อมมากมาย  ปัจจัยหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญ
ต่อการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
และคณะ  คือการพฒันาองคก์รและหนว่ยงานควบคูไ่ป
กับการสง่เสรมิพัฒนาบคุลากร   ...”

อาจารยช์ดิชนก    ปานวเิชยีร
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซื้ออาหารของเพื่อนกลุ่มที่นำเสนอ  ซึ่งก็ทำให้นักศึกษาแต่
ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  โดยให้ผู้เรียนร่วม
กันสรุปความรู้ที่ได้จากใบงาน มีอาจารย์เป็นผู้คอยให้คำ
อธิบายเสนอแนะและสรุปเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้ง

ส่ิงสำคัญคือการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
โดยมีการเสรมิแรงใหกั้บผูเ้รียน อาจจะมกีารใหร้างวลัเล็กๆ
น้อยๆ หรอือาจจะเปน็เพียงแคเ่สียงปรบมอืจากเพือ่น ๆ ส่ิง
เหล่านี ้จะช่วยทำให้ผู ้เร ียนมีกำลังใจและเรียนอย่างมี
ความสุขมากขึ้น

“มหาวิทยาลัยและคณะของอาจารย์มีสิ่งใดบ้างที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น”  การที่มหาวิทยาลัยและคณะจะพัฒนาได้
นั้นมีปัจจัยแวดล้อมมากมาย  ปัจจัยหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญ
ต่อการพัฒนา เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
และคณะคือการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนให้เกิดความ
ก้าวหนา้  การสรา้งขวญักำลงัใจและสวสัดิการตา่ง ๆ ใหมี้
ความมั่นคง การมอบหมายงานให้เหมาะกับคน จัดคน
ให้เหมาะกับงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนมากเกินไปในการ
ทำงาน การสร้างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน การพัฒนาองค์กรและ
หน่วยงานต้องไม่หยุดนิ่งพัฒนาต้องมีการปรับปรุงกระบวน
การทำงานให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดนิ่ง

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  และมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ต้ังแตบั่ดน้ีจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์
2553  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 032493279 , 032493312 http://acad.pbru.ac.th
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชี้แจงขั้นตอนในการเบิก-จ่ายงบประมาณค่าเอกสารการสอนดังนี้
ข้ันตอนการเบกิค่าสอนของสำนกัส่งเสรมิวชิาการฯ

⌦⌦⌦⌦⌦     ช้ีแจงขัน้ตอนในการเบกิ-จ่ายงบประมาณคา่เอกสารการสอน

เอกสารที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ต้องการให้แนบมากับใบเบิกค่าสอน คือ 1. ใบตารางสอน  2. ใบรายชื่อนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนตามรายวิชา (พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต)

สาขาวิชา/คณะวิชา  ส่งใบเบิกค่าสอน

ลงเลขที่รับและลงวันที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

ตรวจสอบตารางสอน/คุณปิ่นทอง (ผู้ตรวจสอบ)

ตรวจสอบใบรายชื่อนักศึกษา/คุณประไพ (ผู้ตรวจสอบ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  ลงนามรับรอง

ส่งใบเบิกค่าสอนต่อไปยังกองนโยบายและแผนงาน

⌦⌦⌦⌦⌦     มอบของขวญัและอวยพรปใีหม่
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษารุ่นที่ 1

ศูนย์ใหก้ารศึกษาบางสะพาน มอบของขวญัและอวยพรปใีหม่
พร้อมให้กำลังใจในการทำงานแด่ ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม เน่ืองจากงานมาตรฐานประกนัคุณภาพการศกึษา  สำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เชิญคณะกรรมการดำเนิน
การระดับคณะ/สำนัก/ศูนย์ มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจใน
การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
งานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้

1. คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. แบบประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
ทั้งน้ีเอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินการเรียนการสอน

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ งานประกนัคุณภาพการศกึษา

รองอธกิารบด ี เม่ือวนัอาทติยท์ี ่25 มกราคม 2553 ณ  สำนัก
ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
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⌦⌦⌦⌦⌦ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ออกประชาสัมพันธ์และ

แนะแนวการศกึษาตอ่  ดังน้ี
22 มกราคม 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนร่วมจัดนิทรรศการ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย และโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุี  ในงาน“วชิาการ 52” ณ บรเิวณสนามกฬีาโรงเรยีน
หัวหนิ  จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์

24 มกราคม 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย
ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและ
ประชาสมัพันธ์โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ใน
งาน “เปดิบา้นอนบุาล” ณ หอประชมุโรงเรยีนอนุบาล จงัหวดั
เพชรบุรี

25 มกราคม 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ แนะแนวและประชา
สัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการร่าง
ม.ค.อ. 2 หมวดการศกึษาทัว่ไปของกลุม่ราชภฏัตะวนัตก ได้
รว่มประชมุและดำเนนิการจดัทำรา่ง ม.ค.อ.2  ณ หอ้งประชมุ
สำนักส่งเสริมวิชาการ โดยผลการดำเนินงานในขั ้นตอน
ของการจัดทำร่าง ม.ค.อ.2 หมวดการศึกษาทั ่วไปเป็นที ่
เรียบร้อยแล้ว และจะทำการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการหมวดวิชาการศึกษา
ท่ัวไปทุกท่านเข้าร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรหมวดการศกึษาท่ัวไป
โดยพร้อมเพรียงกัน

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ รายงานความคบืหนา้เรือ่งการจดัทำ
        ร่าง ม.ค.อ.2  หมวดการศกึษาทัว่ไป

โดยนักศึกษา ถ้าท่านเห็นควรพิจารณาปรับปรุง
อย ่ างไรให ้แจ ้งท ี ่ งานมาตรฐานการประก ันค ุณภาพ
การศกึษาทราบภาย ในวนัที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี
27 มกราคม 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ ห้อง
ประชมุตะนาวศร ี  อาคารทวารวด ี  วทิยาลัยเทคนคิราชบรุี

28 มกราคม 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบ ียนร ่วมจ ัดน ิทรรศการแนะแนวการศ ึกษาต ่อ ณ
โรงเรียนเมืองปราณ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  นำนักศึกษาซึง่ศึกษาวชิาจรยิธรรมธรุกิจ จำนวน 70 คน ไปเลีย้ง
อาหารกลางวนัและทำกจิกรรม เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2553 ซึง่นักศึกษาและคณาจารยผ์ูค้วบคมุไดน้ำขนม เครื่องใช ้และเงนิ
สมทบทนุอาหารกลางวนั จำนวน 12,850 บาท ไปใหน้้อง ๆ
ที่โรงเรียนธรรมิกชนวิทยา  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการได้เรียนรู้ถึงการ
เป็นผู้ให้และความมีน้ำใจให้แก่คนในสังคมเดียวกัน โดย
เฉพาะผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

โรงเรยีนธรรมกิชนวทิยา สามารถรองรบันักเรียนไดถึ้ง
180 คน กำลังเปดิรับสมคัรนกัเรยีนตาบอดทีข่าดทนุทรพัย์
ให้เรียนรู้ อยู่กินที่นี่ฟรีตลอดจนกว่าจะจบการศึกษา โดยมี
บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแล สอบถามเรื่องการ
สมัครเรียนได้ที่ 08-1753-3389 หรือ 0-3256-1603 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบค่าอุปกรณ์
การเรียนและของใช้ที่จำเป็น โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ์ บญัชีออมทรพัย์ ธนาคารกรงุไทย สาขาพระนครครี ี เลขทีบ่ัญชี  731-0-11222-9

โครงการปนันำ้ใจใหน้อ้งผูด้อ้ยโอกาส  คร้ังที ่ 2
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี แจง้เรือ่ง การจดังาน “สืบสานอตัลกัษณ์เมอืงเพชรบรุ ีครบรอบ 84 ป ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี” มี
วตัถุประสงคท์ีส่ำคัญ คือ

1. เพ่ือเป็นการระลกึถึงพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานนาม
“ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ

2. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื ่อส่งเสร ิม  สนับสนุนให้เยาวชนนักเร ียน

นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของ
จงัหวดัเพชรบรุ ี ในวนัอาทติย์ที ่14  กุมภาพันธ์  2553 ณ
ลานวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและ ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยกิจกรรมในงานแบง่ออก
เป็น 3 ช่วง คือ

- กิจกรรมในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้  พระสงฆ ์จำนวน 29  รปู

การจดัเสวนา  เร่ือง“84 ป ีจากฝกึหัดครสูู่มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ”ี  วทิยากรโดย  อาจารยพ์ะนอม  แก้วกำเนดิ
อาจารยเ์สยย์  เกิดเจรญิ  เกตุทตัศาสตราภชิานล้อม  เพ็งแกว้ และ ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  ดำเนินรายการโดย  ผศ.บญุมา
แฉ่งฉายา

- กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการจัดเสวนา  เรื่อง“ข้าว  น้ำตาล  เกลือ : สู่วิถีอัตลักษณ์เมืองเพชร”  วิทยากรเรื่องข้าว
คือ คุณวีระพงษ์  จันทร์ลาด  วิทยากรเรื่องน้ำตาล คือ กำนันถนอม  ภู่เงิน  และวิทยากรเรื่องเกลือ คือ คุณระยอง
ปยิะโชคคณากลุ  ดำเนินรายการโดย  ผศ.มนู  อุดมเวช

- ตลอดทัง้วนัชมการสาธติการทำอาหารพืน้บ้านและรว่มรบัประทานอาหารพืน้บ้านฟรี  อาท ิแกงหลอก  แกงหวัตาล
ขนมไทยโบราณ  ขนมจีนทอดมัน  ทอดมันมะละกอ  ข้าวเกรยีบวา่ว  และขา้วเกรยีบงา  พร้อมชมการประกวดกลองยาว
พื้นบ้านชิงชนะเลิศจังหวัดเพชรบุรี

- การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรพร้อมลงมือปฏิบัติจริง  อาทิ  งานปูนปั้น  งานเขียนลายรดน้ำ งานแทงหยวก
งานปัน้หวัสตัว ์  งานประดษิฐจ์ากกิง่ไม ้  การแสดงงานตอกกระดาษ  หนงัใหญ ่  และการปดิทองประดบักระจก

- ในชว่งคำ่  ชมการแสดงโขน  ตอนตลิีงยกรบ  จากวทิยาลยันาฏศิลป์สุพรรณบรุ ี การแสดงหนงัตะลงุ  การแสดง
ละครชาตรี  และการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวัน
เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอเชิญร่วมงานงาน “สืบสานอตัลักษณ์เมืองเพชรบุรี
ครบรอบ  84  ปี มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ”
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ผศ.ชำนาญ  งามสมบตัิ  ผู้อำนวยการสำนกังานอธกิารบด ี แจง้วา่ สำนักงานอธกิารบด ี  จดัโครงการกจิกรรม BiG
Cleaning Day  เมื่อวันพุธที่  27  มกราคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม
รองอธิการบดี  เป็นประธานการเปิดโครงการ  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ีรว่มมอืกันพัฒนาสำนกังาน อาคารสถานทีแ่ละบรเิวณใหส้ะอาด  เขียวขจ ี  รม่ร่ืน  น่าอยู่  น่าดู  น่าเรยีน  และ
น่าทำงาน  ทัง้น้ีได้รบัความรว่มมือจากคณะ สำนักและสถาบนั  ประกอบดว้ย นักศึกษา คณาจารย ์ พนักงานมหาวทิยาลัย
และพนกังานปัม๊น้ำมัน ปตท.จำกดั (มหาชน) จำนวน 950 คน

โครงการกจิกรรม BiG Cleaning Day

ติวก่อนสอบ มอบความสุข : ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความรักและ
เทศกาลสำคญัของไทย สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ขอเชิญชวนนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมอบความรู้สึกดี ๆ ให้กันในกิจกรรม เพราะรักเพื่อนจึงชวน
เพ่ือนตวิหนงัสือ(ก่อนสอบ)  เน่ืองจากสำนกัวทิยบรกิารฯ ไดข้ยายเวลาการใหบ้รกิาร ตัง้แต่
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้ โดยสำนัก
วิทยบริการฯ ได้จัดพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือไว้บริการแก่นักศึกษาที่มาใช้บริการเป็น Zone
ตา่ง ๆ ในบรเิวณพืน้ท่ีทีใ่หบ้รกิาร   รกัเพือ่น ... อย่าลืมชวนเพือ่นตวิหนงัสือ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรและการทำแนวการสอนแบบ
TQF สาขาวชิาคอมพิวเตอร ์เม่ือวันจันทรท์ี่ 25 มกราคม 2553
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 332 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ภายในคณะมีความ
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร และสามารถจัดทำแนวการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

โดยเชิญ ดร.โฉมยง  โต๊ะทอง  ผู้เชี่ยวชาญทีมงานของ สกอ. เป็นวิทยากร  โครงการนี้ดำเนินการโดย ผศ.ศิวาพร
เหมียดไธสง รองคณบดี ตามนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของคณบดี ดร.จารึก ชูกิตติกุล ซึ ่งจะจัดเป็นระยะ ๆ
จนหลักสูตรของคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาได้เสร็จทันกำหนดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จดัอบรม TQF
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ผศ.ชำนาญ  งามสมบตัิ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามที่กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน (พพ.) จดัทำโครงการสง่เสรมิและกำกบัดูแลอาคารภาครฐั  ใหส้ามารถดำเนนิการอนรุกัษ์พลังงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการนี ้ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้จัดโครงการสง่เสริมและกำกบัดูแลอาคารควบคมุภาครฐั
โดยมี  ดร. มานนท์  สังข์กล่ินหอม  รศ.ทววัีฒน์  สุภารส  อาจารยถ์วิล  แสงธรรมชวิีน  และอาจารยเ์อกลักษณ ์ ศุภปัญญาพงศ์
มาบรรยายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ตัวแทนของหน่วยงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่
21 มกราคม 2553  ณ หอ้งประชมุมรกต  อาคารเพชรนำ้หน่ึง  โดยไดร้บัเกียรตจิาก  ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดี
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการสง่เสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับใบประกาศนียบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์
จลุานนท ์ นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุแีละองคมนตร ีเม่ือวันจันทรท์ี ่18  มกราคม  2553 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง
ประชมุสภามหาวทิยาลยั ช้ัน 9 อาคารวทิยาภริมย์  มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุ ี  ในฐานะทีส่ร้างช่ือเสียงใหกั้บมหาวทิยาลยั
ในการเข้าร่วมการแข่งขันคล้องโค ใน
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน ประจำปี
2552  ณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวดันครปฐม
ไดร้ับรางวลัชนะเลิศ  ประเภททมีหญงิ
จำนวน 5 คน  ดงันี้

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

นศ.คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  รับใบประกาศนยีบัตรจากนายกสภา
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ขอเชิญชวนรว่มแสดงสิ่งประดษิฐใ์นวนัที่ 2 กุมภาพนัธ ์ 2553 เวลา
08.30–16.00 น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่ทรงประดิษฐ์
คิดค้น “เครือ่งกลเตมิอากาศทีผ่ิวน้ำหมนุช้าแบบทุน่ลอย” หรอื “กังหันน้ำ
ชัยพัฒนา” ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2536 หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีสนองพระราชดำรใินการพฒันากังหันน้ำ ได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานญุาตใหย่ื้นขอรบัสทิธบิัตรเมือ่วันที ่2 มิถุนายน 2535  จึงนับวา่เปน็
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย
และครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น“วันนัก
ประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนัก
ประดิษฐ์และประชาชนทั ่วไปให้มีโอกาสแสดงผลงานความสามารถ

ต่อสาธารณชน ผู้สนใจสง่สิ่งประดษิฐเ์ข้ารว่มแสดงในงานตดิตอ่ไดท้ี ่  ผศ.ดร.เที่ยง  เหมยีดไธสง  โทร. 08-6128-7678

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์

ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  กรรมการสง่เสรมิสวสัดิการ และสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา (สกสค.) จงัหวดั
เพชรบรุ ี รายงานจากการประชมุคณะกรรมการ สกสค. จงัหวดัเพชรบรุ ี คร้ังที ่1/2553  เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2553 เวลา
09.30 น. ณ หอ้งประชมุสำนักงาน สกสค. จงัหวดั เพชรบรุ ี  มีสาระสำคญัทีส่มาชิกทุกท่านควรทราบ ดังน้ี

1. สกสค. ดำเนินโครงการสวสัดิการรา้นค้าอุปโภค-บร ิ โภค เพ่ือลดราคาใหแ้ก่สมาชิกที่ไปใชบ้รกิาร  ซึง่รายชื่อร้านค้า
จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

2. การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ  โดยขยายเวลาการรับสมัครไปถึงวันที่ 28 มกราคม 2553
สมาชิกทียั่งไมไ่ดส้มัครโดยเฉพาะผูท้ีมี่อายุ 35 ปี ข้ึนไป แตไ่มเ่กิน 60 ปี นับถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 รบีสมคัรดว่น

3. ผลการคดัเลือกผู้ทำคณุประโยชนท์างดา้นการศกึษา เพ่ือยกย่องเชดิชูเกียรต ิประจำป ี2553 ในสว่นของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุี ไดแ้ก ่ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี  โรจนร์ุง่สัตย ์  รองอธกิารบด ี  จงึขอแสดงความยนิดี มา ณ โอกาสนี้

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

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

ข่าวจาก สกสค.

เปดิบรกิารถงึ 2 ทุม่ : สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี  ขยายเวลาการ
ใหบ้รกิาร  ในวนัจันทรถึ์งศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอยีด
เพ่ิมเติมได้ที ่โทร. 0-3249-3271, 0-3249-3272 หรอืท่ี http://gold.pbru.ac.th
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนการศึกษา
รปูแบบใหม ่ คือ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ” เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านกำลังคนภาครฐัโดยการสรรหาในเชงิรกุ  โดยมีวตัถุ
ประสงคเ์พ่ือสรรหานกัศึกษาชัน้ปีที่ 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
ในหรอืต่างประเทศ ตามเงือ่นไขที ่ก.พ. กำหนด โดยภายหลงั
สำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วน
ราชการเดิมที่บรรจุ

ในการนี ้ นักศึกษาทา่นใดสนใจดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้
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

ทุนรฐับาลเพือ่ดึงดดูผู้มีศกัยภาพสงู ฯ ในการนี้ 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
เลือกตั้งของคณะ ซึ่งผูท้ีไ่ดร้ับเลอืกใหด้ำรงตำแหนง่นายกองค์
การนกัศึกษาไดแ้ก่ นายชเูกยีรต ิ  พังกุย่ นักศึกษาชั้นปทีี ่ 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้

หมายเลข 1 นายชูเกียรต ิ พังกุ่ย  ได้คะแนน  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
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ชื่อ นายชเูกยีรต ิ  พังกุย่
อายุ 20 ปี
โทรศพัท์  085-8044072
ที่อยู่ปจัจบุนั บา้นเลขที ่ 51 หมูท่ี่

5 ตำบลดอนขุนห้วย  อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

หอพัก 100/3 หมู ่บ้านเทพพานิช ตำบลโพไร่หวาน
อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุี

การศึกษา กำลังศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลที่ได้รับ
- นักเรยีน “กัลยาณมติร” ป ี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
- เข้าเฝา้ทูลถวายรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ TO

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

- ดำรงตำแหน่งผู ้จ ัดการธนาคารนักเรียนโรงเร ียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

- คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิง
เนื่องบุรี

- ดำรงตำแหนง่รองนายกองคก์ารนกัศึกษาฝา่ยวชิา การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552

- ปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนัก ศึกษา
(ภาคปกต)ิ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี  ปกีารศกึษา 2553

วิสัยทัศน์  มุ้งเน้นวิชาการ สรรสร้างกิจกรรม พัฒนา
คุณธรรมนักศึกษา ปูพื้นฐานการดำรงชีวิต

คติประจำใจ   คิดดี  ทำด ี พูดดี  ทกุอย่างก็ดีเอง

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

8.59

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจง้วา่ หน่วยทนุการ
ศึกษา งานบริการและสวัสดิการ  กองพัฒนานักศึกษา
กำหนดจัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.
ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอ้งประชมุวิทยาภริมย์ 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
อรณุฤกษ ์ 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
วิชาการเขยีนสารคด ี จัดออกคา่ยสารคดสัีญจร ในระหวา่งวนัท่ี 15-16 มกราคม 2553  ณ อุทยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน
อำเภอแกง่กระจาน  จงัหวดัเพชรบรุ ี  โดยมอีาจารยท์นงค ์  จนัทะมาตย ์  อาจารยส์าขาวิชาภาษาไทยเปน็ผูถ่้ายทอด
ความรูด้้านการเขยีนสารคด ี  ซึง่การออกคา่ยครัง้นีนั้กศึกษาไดพั้กค้างแรมทีล่านพะเนนิทุง่  และตอนเชา้อาจารยแ์ละ
นักศึกษาเดินทางไปชมความงามของทะเลหมอก

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนสารคดี เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในราย
วชิาดังกล่าว  เกิดแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานเขยีน  อีกท้ังยังเปน็การฝกึประสบการณใ์นการเกบ็ข้อมูลการ
เขียนสารคดแีนวทอ่งเทีย่ว  แนวธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ออกค่ายเขียนสารคด ีณ แก่งกระจาน

นิเทศศาสตร์บริจาคส่ิงของท่ีมูลนิธิเด็ก
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจง้วา่ ตามทีไ่ด้เกิดเหตแุผน่ดินไหว กรุงปอรโ์ตแปรงซ์
ประเทศเฮติ  ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นการสูญเสียสูงสุดในประวัติศาสตร์สำหรับสหประชาชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ชมรมอาสา
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนของประเทศเฮติ  โดยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงชื่อบริจาค
ได้ทีเ่ซ็นช่ือของแตล่ะคณะ/สำนัก สำหรบันักศึกษาสามารถบรจิาคไดท้ี ่กล่องรบับรจิาคของชมรม อาสาพยาบาล หรอืท่ีกอง
พัฒนานักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-3249-3278 ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวชมรม
อาสาพยาบาล  องค์การนกัศึกษา กองพฒันานกัศึกษา จะนำไปสมทบกบัสภากาชาดไทยเพือ่นำไปชว่ยเหลอืประเทศเฮตติอ่ไป

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ

ตามที ่สำนัก
วิทยบริการและเทค
โนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบ ุร ี จ ัดให ้
คณ าจ า รย ์ แ ล ะ
นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการคัดเลือก
ซ้ือหนงัสอืเขา้ห้องสมดุ เมือ่วนัที ่ 11-13 มกราคม 2553 ของศนูย์หนงัสือจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั(ศูนย์หนังสือจฬุา) 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 ี ต้องการรบัสมคัรสอบแขง่ขันบุคคลทัว่ไปเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็พนักงานมหาวทิยาลยั
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  อาคารวิทยาภริมย์  โทรศพัท์ 0-
3249-3300  ตอ่ 1121  หรอื www.pbru.ac.th

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
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⌦⌦⌦⌦⌦     แนะแนวการศกึษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดนิทรรศการ
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จงัหวดัเพชรบรุ ี ในวนัพฤหัสบดีที ่ 14  มกราคม 2553 โดย
เชิญอาจารยว์ชัระ นาคประสทิธิ ์ เป็นวทิยากรในการบรรยาย
รว่มกบัสถาบนัอ่ืน รวม 7 สถาบัน

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

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

ดร.อัจฉรย์ี  ภุมวรรณ  ผูแ้ทนสำนกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนพร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเร ียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการประชุมร่าง

ผศ.ดร เสนาะ  กล่ินงาม   รองอธกิารบด ี  รศ.พินันทร์
คงคาเพชร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
คณะกรรมการการออกแบบเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียน
สาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ประชมุเรือ่งพจิารณาเครือ่ง
แต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2553  ณ หอ้งประชมุสำนักส่งเสรมิวิชา
การและงานทะเบียน

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

⌦⌦⌦⌦⌦     จดันทิรรศการแนะแนวการศกึษาตอ่

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุมผู้ปกครอง

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุม

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จดันทิรรศการ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ แจกเอกสารประชาสมัพันธ์

ผู้ปกครองมีความเข้าใจและยินดีให้นักศึกษาไปเรียนต่อที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื ่อจะได้เรียนกับเจ้าของภาษา
ตลอดจนเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดนิทรรศการ
ในงานวชิาการ 52 ประจำปกีารศกึษา 2552  วนัที ่22 มกราคม
2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวหิน  ในการนี้ได้นำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบให้กับอาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปกครอง
นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่ 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.รพีพรรณ  เทียมเดช  ผอ.สำนักส่งเสรมิ
วิชาการฯ และ ผศ.วีระชัย  คอนจอหอ  เป็นผู้บรรยาย
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จดับรรยาย

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จดันทิรรศการ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ จดันทิรรศการแนะแนวศกึษาตอ่

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

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปรารถนาที่จะขยายเวลา
ในการแสดงผลงานสู่ผู้สนใจและชื่นชอบศิลปะ โดยนำผลงานบาง
ส่วนมาจัดแสดง ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2553  เพ่ือถ่าย
ทอดความสุขที่หลากหลายให้กับทุกท่านได้ชมผลงานกันอีกครั้ง

นิทรรศการ “ส่งความสขุ” ศิลปะบนไปรษณยีบัตรสัญจร
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีกับองค์การบริหารการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี
เม่ือวันที ่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
ธรรมาภิบาล  ดังน้ันเพ่ือให้การดำเนินงานของมหาวทิยาลัยตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน พัฒนาศักยภาพขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง สถาบันวิจัยฯจึงได้จัดการประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุกัีบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จังหวดัเพชรบรุ ีทัง้ 84 แหง่ และสถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน
(พอช.) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน
โดยมี ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม อธกิารบด ี เปน็ประธานการประชมุและกลา่วตอ้นรับผูบ้รหิาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
จังหวดัเพชรบรีุ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยนายกฯ และปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบล/เทศบาล  จำนวน 110 คน  และไดรั้บเกียรติ
จากประธานคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลัย  พลเอกสรุนิทร ์ พิกุลทอง ใหแ้นวคดิในการทำงานรว่มกนัระหวา่ง

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

ประชาชนในทอ้งถิน่  และกลุม่ท่ี 2 เปน็กลุ่มของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบล/เทศบาล  โดยมี รศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่
เป็นผู้ดำเนินการประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุไดน้ำเสนอประเดน็ความรว่มมอืกับมหาวทิยาลยัในการพฒันาทอ้งถิน่  ได้แก่  การรว่ม
กันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษา  การพัฒนาความรู้ด้านเทค
โนโลย ีการพฒันาเชงิพ้ืนที่ในเรื่องของการจดัการสิ่งแวดลอ้มเพ่ือแกป้ัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถิน่  การสง่เสรมิพัฒนา
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น การจัดการองค์ความรู้ร่วมกับท้องถิ่นโดยใช้ยุทธศาสตร์งาน
วิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่น  โดยผลจากการประชุมทางสถาบันวิจัยฯ
จะได้นำไปปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 84
แห่ง  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ
นำไปปฏบิตัไิด้จรงิและเกดิประโยชนแ์ก่ทอ้งถ่ินอย่างเตม็ท่ี  และสถาบนัวิจยั ฯ จะไดป้ระสานงานกบัองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีความพร้อม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง 3 หน่วยงานในโอกาสต่อไป

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ
โอกาสนี้

สถาบนัวิจยัฯ  จดัประชมุร่าง MOU กับ อปท.เพชรบรีุ 84 แหง่
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คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการแสดงหนังใหญ่
วัดขนอน เม่ือวันพุธที ่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”

เม่ือวันท่ี  20  มกราคม  2553    นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 391 คน พร้อมทั้ง
คณาจารยผ์ูค้วบคมุ  จำนวน 13 คน  จากโรงเรยีน
วัดดอนไก่เต้ีย อำเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยคณติศาสตร ์  ณ  อาคารศูนย์วทิยา
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   เม่ือวนัที่ 20 มกราคม
2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษา


