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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์สารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญา  กรมทรัพย์สิน
ทางปญัญา  กระทรวงพาณชิย์  จัดโครงการอบรมเรือ่งการสืบคน้ขอ้มูลสิทธบัิตร เม่ือวนัที ่28-29 มกราคม 2553 เพ่ือถ่ายทอด

โครงการอบรม การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

นักศึกษา ภาค กศ.บป. หอ้ง 4933-A15/1 สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
รว่มกบั ชมรม I Photo Club จดัการบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “การบนัทกึการเดนิทาง” เมือ่วนัเสารท์ี ่ 30 มกราคม 2553
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิคม  คุปตะวินทุ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ
โดยมี ผศ.นรีนารถ  นรีนารถ  คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการบรรยาย

ซึ่งการจัดบรรยายในครั้งนี้  มีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  นักศึกษาในชมรม I Photo Club และผู้สนใจ
การถ่ายภาพเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

นิเทศศาสตร ์ ร่วมกับ  ชมรม  I  Photo  Club จัดบรรยายการบนัทึกการเดนิทาง

ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีความสำคัญไปสู่
กล ุ ่มเป ้าหมาย เพ ื ่อให ้การบร ิการและ
ส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศซึ ่งให้บริการในลักษณะเชิง
พาณิชย์ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการ
สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี จาก
เอกสารสิทธิบัตร ซึ ่งคนไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์
มหาว ิทยาล ัย นักว ิจ ัยของภาคร ัฐและ
เอกชน สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อ
มูลสิทธิบัตรดังกล่าวในการศึกษา วิจัย
และพัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์คิดค้นของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐก ิจของประเทศได ้อ ีกช ่องทางหน ึ ่ง ในการอบรม คร ั ้งน ี ้ ได ้ร ับเก ียรต ิจาก ผศ .ดร .นิว ัต  กลิ ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 28 มกราคม 2553  ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในพิธีปิดและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร  เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2553
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ผศ.ดร.เท่ียง เหมียดไธสง  ผู้ดำเนินการจัดงานวันนักประดิษฐ์ แจ้งเร่ืองการจัดงาน“วันนักประดิษฐ์” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์
3. เพื่อแสดงศักยภาพของนักประดิษฐ์ในการประดิษฐ์คิดค้น
4. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกของการเป็นนักสร้างสรรค์มากกว่านักบริโภค
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักประดิษฐ์
ในการจดังานครัง้นีไ้ดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เปน็ประธานในพธิี

เปดิงานวนันักประดษิฐ ์ เม่ือวนัที ่ 2 กุมภาพันธ ์ 2553 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีและมผีูส้นใจสง่ผลงานสิง่
ประดษิฐเ์ข้ารว่มแสดงทัง้สิน้ จำนวน 15 ช้ิน ประกอบดว้ยบคุคลทัว่ไปจำนวน 3 ช้ิน อาจารยม์หาวทิยาลยั จำนวน  6 ช้ิน
และเปน็ผลงานของนกัศึกษาจำนวน  6  ช้ิน   ซึง่งานนีท้างผูด้ำเนินงานมคีวามประสงคจ์ะจดัข้ึนทกุป ีจงึขอเชญิชวนคณาจารย์
นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านได้เตรียมสิ่งประดิษฐ์ และร่วมแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครั้งต่อไป

งานวันนักประดิษฐ์

ในระหวา่งวนัที ่12-14  มกราคม 2553  โดยการนำของอาจารยสุ์ขุม หลานไทย และอาจารยช์าญยทุธ ์อรณุสวสัด์ิ นำ
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน
โรงไฟฟา้พลังน้ำแม่สะงา โรงไฟฟา้พลังเคร่ืองยนต์ดีเซล และโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2  ของประเทศไทย
ณ จงัหวดัแมฮ่่องสอน รวมถงึศกึษาระบบการสง่จา่ยไฟฟา้  อำเภอปาย และอำเภอเมอืง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่  และ
เป็นการเพิ ่มพูน
ป ร ะ สบก า รณ ์
ที ่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอน
อีกทั ้งนักศึกษา
ยังสามารถนำมา
ประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ก า ร เ ร ี ยนและ
การทำว ิจ ัยของ
นักศึกษาได้อีกต่อไป

เทคโนโลยไีฟฟ้า  ศึกษาดงูานโรงไฟฟา้พลังน้ำ
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นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานัก
ศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื ่อร ับรางวัลพระ-
ราชทาน ระดับอุดมศึกษา  เขตภาคใต้  ประจำปีการศึกษา
2552 วนัที ่4 กุมภาพันธ ์2553 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต

ในก า รค ั ด เ ล ื อกด ั ง กล ่ า ว
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพชรบุร ีได ้
พ ิจารณาค ัดเล ือก นายบรรพต
บุตรน้ำเพชร นักศึกษาชั ้นปีที ่ 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป ็นตัวแทนนักศึกษาของมหาว ิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
เข้ารว่มการคดัเลือกนักศกึษาเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน ระดบั
อุดมศึกษาในครัง้นี ้ส่วนผลการคดัเลือก  กองพฒันานกัศึกษา
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

การคัดเลือกนักศึกษา
เพือ่รับรางวลัพระราชทาน  ประจำป ี2552

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  กองพัฒนา
นักศึกษาจดังานสานสมัพันธว์นัชาวหอ We are Family 2009
ให้แก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของชาวหอพัก เมื่อ

สานสัมพันธ์วันชาวหอ

วันอาทติย์ท่ี  31  มกราคม  2553  ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในงานมี
การทำบญุตกับาตร การประกวดขวญัใจหอพกั กิจกรรมฐาน
และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลขวัญใจชาวหอ ได้แก่ นางสาวอรอนงค์  เชื้อ-
หนองโปรง่ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และนายวุฒิชัย  ป้องคำสิงห์  สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รางวัลชนะเลิศกีฬา
พ้ืนบา้น  ไดแ้ก ่ทมีหอพกัหญงิ 4 และหอพกัชาย 1  รางวลั
“กล้าซ่า บา้บิน่”  ไดแ้ก ่นางสาวอมรรตัร ์ เพ็งเอยีด นักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์

รางวัลกัลยาณมิตรหอพัก ได้แก่  กัลยาณมิตรหอพักชาย
1 หรรษานิเวศน์ นายนาวี  ศรีนวล  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หอพักหญิง 1
นิวาสรตัน ์ นางสาวจริาภรณ ์เพชรเยน็ สาขาวชิาภาษาองักฤษ
ธรุกจิ ช้ันป ี 4 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  หอพัก
หญิง 2  รกุขชาต ิ นางสาวมณฑริา คุ้งสวุรรณบรริกัษ ์ สาขา
วิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หอพักหญงิ 3 (เปีย่มสุข)  นางสาววนัเพ็ญ พุทธเิลิศ  สาขา
วิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศึกษา
และหอพักหญงิ 4 (ขวญัเรยีม) นางสาวธญัญาภรณ ์ อุ้ยนอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโน
โลยีการเกษตร
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ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที ่ 37 ประจำป ี 2553 “แมโ่ดมเกมส”์ มีการ
แขง่ขนัเรอืพายในระหวา่งวนัที ่22-30 มกราคม 2553 ณ สนาม
แข่งขันภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเปตอง ในครัง้นี ้จำนวน 4 คน คือ

นายกิตติพัฒน์ อินทร์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชาการจดัการทรพัยากร  คณะวทิยาการจดัการ นายปญัญา
เอ่ียมเพชร  นักศึกษาชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายสัญชัย เชือนเชื้อ นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  นายดทินนัต ์ สุกชว่ง  นักศึกษาชัน้
ปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์

ในการนี ้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จึงขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมแก่นักศึกษา
ในการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองจากการแข่งขันเปตอง  ประเภททีม  มา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที่กอง
พัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมอาสาพยาบาล และองค์การ
นักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดเ้ชิญชวนคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วม
บรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวประเทศเฮต ิโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันบริจาคเงิน
จำนวน 42,600 บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังมี
รายนามผู้บริจาคต่อไปนี้

คณะวิทยาการจัดการ 7,900 บาท  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 8,400 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร ์2,900 บาท  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 5,200 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,700 บาท คณะเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 3,400 บาท คณะครุศาสตร์ 1,300 บาท พนักงาน
มหาวิทยาลัย 4,600 บาท  ข้าราชการพลเรือน 1,600 บาท

ผู้บริหาร  4,000 บาท และลกูจ้างประจำ 600 บาท
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ประเทศเฮต ิมา ณ โอกาสนี้

สรุปยอดการบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเฮติ

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า รัฐบาล
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา
ภายใตโ้ครงการ Darmasiswa (non degree) จำนวน 750
ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาด้านภาษาและศิลปะ
ในมหาวทิยาลยัของสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 45 แหง่ เปน็ระยะ
เวลา 6 เดือน – 1 ปี  ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุม
เฉพาะค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ
5,000 บาท  โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบค่าบัตร
โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่ประสงค์จะศึกษา
4. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
5. ผู ้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและแนบเอกสาร

ทีเ่ก่ียวขอ้ง จำนวน 3 ชุด คือ
-  สำเนาหนงัสอืแสดงผลการศกึษา
-  รูปถา่ยขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
ผูส้นใจสามารถสง่ใบสมคัรโดยตรงที ่ สถานเอกอัครราช

ทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 02-2523135
หรอืสถานกงสลุอินโดนเีซยีภายในวนัที ่ 19 กุมภาพันธ ์ 2553
และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชฑูตอินโดนีเซีย
ประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวดัสงขลา
และ www.darmasiswa.diknas.go.id

ทุนการศกึษา  ภายใตโ้ครงการ
Darmasiswa (non degree)

ติดตามฟงัรายการ สาระความรู ้รายการเพลง ได้ท่ี

99.05MHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยุเพื่อการศึกษาและบริการชุมชน
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สาขาวชิานาฏยการแสดง  คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรเอกชนที่ผลิตการ
แสดงให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ วิกหัวหิน
อำเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์เม่ือวนัที ่30
มกราคม 2553 โดยไดช้มกิจกรรมการแสดงกลาง
แจง้ทางดา้นดนตรไีทย สากล การแสดงนาฏศลิป์
แบบล้านนา การจักสานใบไม้ของชาวพื้นเมือง
ล้านนา รวมทั้งการเข้าชมการแสดงละครเพลง
ร่วมสมัย เรื่อง ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ โดย
ได้ดัดแปลงจากวรรณคดีชิ้นเอกของแผ่นดิน นำ

เสนอเรื่องราวความรักความปรารถนา  และกิเลสตัณหาของมนุษย์  ผ่านศิลปะการแสดงที่ผสมผสานทั้งศาสตร์ตะวันออก
และตะวันตก  รวมเข้าเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ความ เป็นไทยแต่เข้าใจได้ในระดับสากล เพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ทางด้านการบริหาร การจัดการทางด้านการแสดงทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังมาพัฒนาทักษะวิชาชีพการเรียนการสอน ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทัศน์  นาคจั่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและ
ผศ.โสภา  กิมวงัตะโก  อาจารยจ์ติสภุวฒัน  สำราญรตัน ์และ อาจารยร์ฐัศาสตร ์ จัน่เจรญิ  สาขาวชิานาฏยการแสดงเปน็
ผู้ควบคุมดูแลโครงการในครั้งนี้

สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ นำโดย อาจารยศิ์ริเพ็ญ
ไหมวัด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ 1 พร้อม
ด้วย ผศ.พูลสวสัด์ิ มุมบา้นเซา่ ประธานสาขาวชิา นำนักศึกษา
ชั้นปีที ่ 3 จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอก
สถานที ่  ณ เขาพะเนนิทุ่ง จงัหวดัเพชรบรุ ี  ในระหวา่งวนัที่
23-25 มกราคม 2553

การเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ในครั้งนี้ทำให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพ ซึ ่งเป็นส่วน

หน ึ ่ งของการ
เรียนการสอน
รายว ิชาเทคนิคการถ ่ายภาพ 1 ในสถานที ่ซ ึ ่งม ีธรรมชาต ิอ ันงดงาม
ทำให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดมุมมองที่สวยงามผ่านงาน
ศิลปะภาพถ่าย ซึ่งผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ใน
ครั้งนี้จะนำมาร่วมจัดนิทรรศการศิลปะของสาขาวิชาฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
เข้าร่วมชมความงดงามของธรรมชาติในครั้งต่อไป

สาขาวิชานาฏยการแสดงจดัโครงการศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวชิาศลิปะฯ   เข้าร่วมกิจกรรมถา่ยภาพนอกสถานที่
ณ  เขาพะเนนิทุง่  อุทยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน  จ.เพชรบรีุ
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“ ... วธีิการสอนทีท่ำอยูเ่ปน็ประจำคอืสอนโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรยีน  ทำใหนั้กศึกษาไม่รู้สึกเบ่ือ และ
ที่สำคัญต้องแสดงให้เขารับรู้ว่าเรารัก  ปราถนาดี และทุ่มเท
เพ่ือประโยชนข์องเขาจรงิ ๆ    ...”

อาจารยจ์รรยาพร   บุญเหลอื
สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สอนอยา่งไรใหน้กัศกึษาสนกุ คดิเปน็ ทำงานเปน็และกลา้แสดงออก
การสอนให้นักศึกษาเรียนรู ้อย่างมีความสุข คิดเป็น ทำงานเป็นและกล้าแสดงออกเชื ่อว่าเป็นความฝันของคน

ที่เป็นครูทุกคน โดยส่วนตัวได้พยายามทำ แต่ขณะนี้รู้สึกว่ายังทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
สำหรับวิธีการสอนที่ทำอยู่เป็นประจำ คือสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้นักศึกษาไม่รู้สึกเบื่อ

และที่สำคัญต้องแสดงให้เขารับรู้ว่าเรารัก ปราถนาดี และทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของเขาจริง ๆ การสอนในระดับอุดมศึกษา
ต้องสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ จึงเน้นการสอนที่ทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง
โดยสอนทฤษฏีควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วย  แม้จะเป็นวิชาที่เน้นการบรรยายก็ตาม

วิธีการสอนที่พบว่าได้ผลมากวิธีหนึ่ง  คือการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
สอนก่อนการเรยีนแตล่ะสปัดาห ์ สลับหมนุเวยีนกันทำหนา้ทีสั่ปดาหล์ะ 10-15 นาท ี เพ่ือทบทวนเนือ้หาทีเ่รยีนจาก สัปดาห์
ก่อนและเชือ่มโยงเขา้สู่บทเรยีนใหม ่  การทบทวนเนือ้หาหา้มใช้การบรรยาย แตต่อ้งใชเ้กมส์หรอืกิจกรรมทีส่รา้งสรรค ์สนุก
และทำให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคนอ่านหนังสือมาก่อนล่วงหน้า  ผู้ที่เล่นเกมส์ชนะจะได้
รับรางวัล  ทำให้เกิดการแข่งขัน และมีแรงจูงใจในการทบทวนบทเรียน  นอกจากนั้นผู้ช่วยสอนจะมีหน้าที่สรุปข่าวธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาสัปดาห์ละ 3-5 ข่าวด้วย  เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่อ่านข่าวธุรกิจ

วธิดัีงกลา่วขา้งตน้ทำใหนั้กศึกษามคีวามสนใจในการทบทวนบทเรยีน  รบัรูข่้าวสารทางธรุกจิทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการเรยีน
และสามารถสอนเนือ้หาตา่ง ๆ ไดเ้รว็ขึน้ นอกจากนัน้ นักศึกษายงัไดป้ระโยชน์จากการฝกึการทำงานเปน็ทมี  ฝกึความคดิ
สร้างสรรค์  ฝึกวางแผนการทำงาน  กล้าแสดงออกมากขึ้นและมีความสุขในการเรียน.

สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดอบรมโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพบัญชี ให้แก่นักศึกษา
สาขาวชิาการบญัชี  จำนวน  60 คน วิทยากร โดย
นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัเฟสิท ์ ออดิท
แอนแอดไวซ ์จำกดั เม่ือวนัที ่26 มกราคม 2553 ณ
หอ้งประชมุมรกต  อาคารเพชรนำ้หนึง่  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

คณะวทิยาการจดัการ  อบรมเตรยีมความพรอ้มสูวิ่ชาชพีบญัชี
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⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุม
งานบัณฑิตศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิต

ศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2553
วนัพุธที ่2 กุมภาพันธ ์2553 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุ
สภามหาวทิยาลยั ช้ัน 9  อาคารวทิยาภริมย์

การประชุมในครั้งนี้มีการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 ราย แยกเป็น
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 4 ราย และรัฐประศาสนศาตรมหา
บัณฑติ 2 ราย

คุณประไพ  ขมแกว้  หวัหนา้งานทะเบยีน แจง้เรือ่งการ
ผ่อนผันค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินและยัง
ไม่ได้ดำเนินการแจ้งขอผ่อนผันกับทางฝ่ายทะเบียน  ให้นัก
ศึกษารบีดำเนินการผอ่นผันใหเ้สร็จส้ินก่อนวันสอบปลายภาค
และนักศึกษาท่านใดที่พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาค
การศึกษาที่ยังค้างอยู่ให้นักศึกษาเขียนคำร้องขอชำระเงินโดย
มหาวทิยาลยัจะคคิค่าปรบัในราคาภาคการศกึษาละ 100 บาท
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2/2552

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บัญญติั  ศิริธนาวงศ ์  ขอแจง้
ขา่วด!ี  สำหรบัคณาจารย ์ นักศึกษา และบคุคลทัว่ไป  เก่ียว
กับการขยายระยะเวลาการเปดิรับบทความเพือ่นำเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
ครัง้ที ่ 1 ซึง่จะจดัในระหวา่งวนัที ่ 13-14 พฤษภาคม  2553
ณ ห้องประชมุศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดยจะเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน หรอืที ่ โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3300
ต่อ 1310  หรอืเวบ็ไซด ์http://acad.pbru.ac.th

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ควรเข้า

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ แจง้เรือ่งการผอ่นผนัคา่ลงทะเบยีนฯ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ การจดัประชมุวิชาการระดบัชาติ

ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวจัิยในครัง้น้ีด้วยเพ่ือเป็นการเตรยีม
ความพร้อมล่วงหน้าในการที ่จะนำเสนอผลงานของตนเอง
ต่อไป

ผศ.รพพีรรณ  เทยีมเดช  ผูอ้ำนวยการสำนกัส่งเสรมิวชิา
การและงานทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้ปฏทินิ
วิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้

4  กุมภาพันธ ์2553 เวลา  13.30  น.  ประชมุสภาวชิาการ
ณ หอ้งประชมุช้ัน  9

10 กุมภาพันธ ์2553  เวลา  08.30 น. ประชมุสหกจิศกึษา
ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์ 2

⌦⌦⌦⌦⌦ปฏิทินวิชาการประจำเดอืนกุมภาพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชี้แจงขั้นตอน
ในการเบกิจา่ยค่าสอน  ดังนี้

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ช้ีแจงขัน้ตอนในการเบกิจา่ยคา่สอน
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 3 คน คือ
คุณประหยดั  เดชกล้าหาญ  คุณสรอ้ยน้ำค้าง  ทองเงนิ และคณุสภุาพร  อินทรอ่์อน  มาบรรยายใหค้วามรูใ้นหวัขอ้“ประสบ
การณใ์นการสมคัรงานและการทำงาน” เม่ือวนัที ่26 มกราคม 2553  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นิวตั กล่ินงาม  อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน.

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสขุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศกึษาตามหนงัสอืเลขที ่051/2552 ออกให ้ณ วนัที ่31 กรกฏาคม
2552

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ไดรั้บการรบัรอง
        มาตรฐานการศกึษา จาก สมศ.

15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ
หอ้งประชมุสภา  ช้ัน 9  อาคารวทิยาภริมย์

24 กุมภาพันธ์  2553  เวลา 11.30 น. บัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับพระราชทานปรญิญาบตัร ณ  สวนอัมพร

กรณีที ่เรียนไม่ครบ 15 สัปดาห์ให้สอนเพิ่มเติมในวันที ่ 23,25,26
กุมภาพันธ ์ 2553

ผศ.วรรณา  กอวฒันาวรานนท ์ และ ดร.ศิรวิรรณ แดงฉำ่ นำนักศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ ช้ันปทีี ่1-3 ศึกษาดงูาน
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  เช่น ไม้ผล ไม้ดอก แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ สวนเทพพิทักษ์ แหล่งผลิตทับทิมพันธุ์ศรีปัญญา สวนส้มร่มเกล้า
น้ำตกพาเจริญ และไร่กุหลาบปฐมเพชร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2553 การศึกษาดูงาน
ครัง้นีเ้ปน็การเปดิโอกาสใหนั้กศึกษาไดเ้รยีนรูถึ้งการจดัการเทคโนโลยตีา่ง ๆ ในการเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานในสถานที่จริง.

เกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน
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ผศ.พจนารถ บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบัน
วิจัยฯ  ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น  เป็นที่พึ่งทาง
ปัญญาแก่ชุมชน  โดยจะใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
กับองคก์รชมุชน ในการรว่มกนัเพ่ิมขีดความสามารถ และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้เกิดแก่ประชา
ชนโดยทั่วไป เพื่อให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากคนที่รู ้
กฎหมายให้น้อยที่สุด  และมีความเข้าใจกฎหมายในชีวิต
ประจำวันเพิ่มมากขึ้น

สถาบันวิจัยฯจึงร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัด
เพชรบุรี และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านทับคาง จำกัด
โดยม ีผศ.สุวิทย์  เปยีผอ่ง  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวิจัยฯ
เป็นผู้ประสานงาน จัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน
เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน การเผยแพรค่วามรูด้า้น
กฎหมายในชีว ิตประจำวันแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่น เม่ือวนัศุกรท์ี ่5 กุมภาพันธ ์2553 ณ  หอ้งประชมุ
โรงเรียนบ้านทับคาง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

สถาบันวิจัยฯ ร่วมมือกับสำนักงานอัยการ
จัดอบรมกฎหมายใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

จากสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี นายสรรเพชญ
ตรเีทพ อัยการจงัหวดัประจำกรม นายสรุพงษ ์ อินทรสระ
รองอัยการจังหวัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน
บ้านทับคาง จำกัด จำนวน 60 คน  โดยในการบรรยาย
วิทยากรได้หยิบยกกรณีตัวอย่างเกี ่ยวกับกฎหมายการ
กู ้ย ืม จำนอง จำนำ กฎหมายครอบคร ัวและมรดก
มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม

หลังจากการอบรมสถาบันวิจัยฯ ได้สำรวจความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีความประทับใจใน
วิทยากรที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงทำให้เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายได้เป็น
อย่างดี  เปดิโอกาสใหซ้กัถามปญัหาตา่ง ๆ และเรือ่งทีม่า
บรรยายก็ตรงกับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เครดิต
ยูเนี ่ยน และต้องการให้ขยายผลไปยังสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
สถาบันวิจัยฯ จะจัดการอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง
เพ่ืออบรมใหแ้ก่สมาชิกของสหกรณ ์เครดิตยูเน่ียนบ้านซ่อง
วังจันทร์ จำกัด ในการนี ้ สถาบันวิจัยขอขอบคุณผู ้
เก่ียวขอ้งทกุทา่น มา  ณ  โอกาสนี้
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ศึกษาดูงาน : อาจารยม์ธรุส  ปราบไพร ี  อาจารยป์ระจำ
สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ีนำนักศึกษาชัน้ปทีี ่ 3 สาขาวชิาการพฒันาฯ  ศึกษา
ดูงาน  ณ  หมู่บ้านแม่กำปอง  อำเภอแมอ่อน  จังหวดัเชียงใหม่
เชียงราย ลำพูน และลำปาง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
รวมถึงศึกษาสถานที่ท่องเที ่ยวที ่สำคัญของภาคเหนือ ใน
ระหวา่งวนัที ่13-18 มกราคม 2553

ศกึษาดงูาน : อาจารยณั์ฐวฒิุ  สุวรรณชา่ง  ประธานสาขา
วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา
วิชาการพัฒนาฯ ศึกษาดูงานจังหวัดสมุดสงคราม  ณ บ้าน
อัมพวา  รีสอร์ท  แอนด์ สปา  เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
โดยศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง  ในเรื่องของงาน
ด้านการใหบ้รกิาร  เม่ือวนัที ่27 มกราคม 2553

อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องหลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับบุคลากร
ภายในคณะ เพื่อรู้เท่าทันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  เมื่อวันศุกร์ที่
5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยมี นายอนุศักดิ์
ผึ ้งทอง และคณะ จากเทศบาลเมืองสมุทรปราการ เป็น
วิทยากรในการอบรม

วิทยาการจัดสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
“ว ิ ทยาการจ ัดการ
สืบสานตำนานลูกทุ่ง
ไทย” เมื่อวันพุธที่ 3
กุมภาพันธ์ที ่ผ ่านมา
ณ ห้องประชุมวิทยา
ภิรมย์ 1 ซึ ่งผลการ
ประกวด  ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิอันดับที ่1 คือ นางสาวสดุารตัน ์พันธสั์งข ์อันดับที ่ 2 นางสาวอารมณ ์ อินทรพ์ราหมณ์
และอนัดับที ่3 คือ นางสาวทพิน์อักษร  บวัแฝก


