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ในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วนัพุธที ่24 กุมภาพันธ ์2553  ณ อาคารใหมส่วนอมัพร กรงุเทพมหานคร

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ
องคมนตร ี  กล่าวแสดงความยนิดีแกบ่ณัฑติ ความวา่

ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่กระผมได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการและเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ การ
บริหารจัดการ  การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือแก่ชุมชนท้องถิ่น ตามลำดับ
และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ในการศกึษา  ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลัยย่อมได้รับการยกยอ่งว่าเป็นบัณฑิต  ซ่ึงหมายความถงึผูมี้สติปัญญา  มีความรู้
มีความสามารถสูง และมีคุณธรรมพร้อมสมบูรณ์ในตน ความเป็นบัณฑิต  นอกจากจะดูได้จากความฉลาด สามารถใน
การใช้วิทยาการให้เกิดผลแล้ว  ยังสังเกต รับรู้ได้จากคุณธรรมความประพฤติอีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ บัณฑิตเมื่อกระทำ
การใด ๆ ก็จะคำนึงถึงเหตุและผลที่ถูกต้อง  เที่ยงตรงตามหลักวิชาและหลักธรรม และเมื่อลงมือปฏิบัติก็ต้องจริงใจที่จะ
กระทำให้บรรลุเป้าหมาย ได้ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยครบถ้วน  ไม่ปฏิบัติทวนหลักการ  หลักวิชาการ
และหลักธรรม หรือทำโดยเพทุบาย ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ อันจะเป็นผลกระทบถึงเกียรติภูมิของตนหรือประโยชน์ส่วนรวม

จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายตั้งใจพยามยามประพฤติปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบให้เป็นปกตินิสัย จะได้เป็นกำลังส่งเสริมให้แต่
ละคนสามารถใชว้ชิาความรูกั้บทัง้สมรรถภาพทัง้มวล  สรา้งสรรคค์วามสำเรจ็ความเจรญิ  และความดงีาม  เพ่ือตน เพ่ือสังคม
ส่วนรวม ให้สัมฤทธิ์ผลอันไพบูลย์ได้ดังประสงค์

ในนามของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ขออวยพรใหบ้ณัฑติใหมป่ระสบความสขุ ความสำเรจ็ พรอ้มทัง้ความเจรญิ
ก้าวหน้าสมปรารถนามีความผาสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบณัฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีนี้กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 รอบเช้าเวลา
11.30 น. บัณฑิตปริญญาตรี  จำนวน 2,495 คน ปริญญาโท จำนวน 186 คน
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบที ่จะถวายปริญญาสาขาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาบรหิารธรุกจิแดส่มเด็จพระบรมราชนีินาถ สาขาวชิาการตลาด ในการทีพ่ระองค์
ได้ทรงริเริ ่มศิลปกรรม  หัตถกรรม และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นในพื้นที่
จนนำมาสู่เรื่องของการศิลปาชีพ โดยได้ใช้เทคนิคด้านองค์ความรู้ด้านการตลาด
ทำใหสิ้นค้าเหลา่น้ันมีคุณคา่ มีความหมายใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดมี้รายไดจ้ากการ
ทำศิลปกรรมเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ประธานสภาเห็นชอบให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2552 กับบุคคลอีก 4 ท่าน ด้วยกันคือ
นายพะนอม    แกว้กำเนดิ   ปรญิญาครศุาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักด์ิ   สาขาวชิาบรหิารการศกึษา (ค.ด.)
นายเสยย์    เกิดเจรญิ     ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักด์ิ      สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารพฒันา (ปร.ด.)
นายขวัญแก้ว    วชัโรทยั      ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักด์ิ  สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารพฒันา (ปร.ด.)
นายนิพนธ์    จกุมงคล     ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศักด์ิ  สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ (วท.ม.)

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

ผศ.ดร.นวัิต  กล่ินงาม
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สำหรับเรื่องของการฝึกซ้อมทางมหาวิทยาลัยเห็นว่า การรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเป็นงานที่กระทำ ต่อหน้า
พระพักต์ เป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ และคิดว่าสำหรับคนคนหนึ่งบางครั้งอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองที่มีโอกาส
ได้เข้าเฝ้าใต้เบื้องพระยุคลบาทและรับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นมงคลแก่ชีวิต ขอให้บัณฑิต
ทุกคนพยายามฝึกซ้อมให้ดีท่ีสุด โดยกำหนดฝกึซ้อมในระหวา่งวันท่ี 20-22 กุมภาพันธ์  2553 และรับพระราชทานปรญิญาบตัร
ณ  สวนอมัพร  ในวนัที ่ 24 กุมภาพันธ ์ 2553  กิจกรรมเหลา่น้ีก็เปน็กิจกรรมทีมี่ความสำคญั ขอเชิญชวนบณัฑติทัง้หลาย
เข้าร่วมในพิธีอันมีเกียรติ สิ่งเหล่านี้มาจากการกระทำของตนเอง เราได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามลำดับ ถือว่าเป็นเกียรติยศกับวงศ์ตระกูลและเป็นการประกาศให้รู้ว่าเรานั้นก็เป็น
บุคคลหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าใต้เบื้องพระยุคคลบาท.

Fulbright  คืออะไร
Fulbright (ฟุลไบรท)์ เปน็โครงการแลกเปลีย่นทางการ

ศึกษาระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ความร่วมมือ  ซึ่ง
รวมถงึประเทศไทยดว้ย  โดยไดรั้บการสนบัสนนุจากรฐับาล
สหรัฐอเมริกาและไทยผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของ
ทัง้สองประเทศ  ผูท้ีไ่ดร้บัทนุภายใตโ้ครงการฟลุไบรทจ์ะถอื
เปน็ผูร้บัทนุรฐับาลสหรฐัอเมรกิาประเภทหนึง่  และไดร้บัวซีา่
ประเภท J-1 มีสถานะเป็น Visiting scholar ไม่เหมือน
นักเรียนทั่วไป  นอกจากนี้  ในทางปฏิบัติผู้รับทุนฟุลไบรท์
จะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างสองประเทศ อันเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ
ฟุลไบรท์ด้วย

TUSEF คือใคร
TUSEF ย่อมาจาก Thailand-United States Edu-

cational Foundation หรือ มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน
หรือ Fulbright Thailand ซึ ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที ่
บริหารทุนฟุลไบรท์ในประเทศไทย  มีคณะกรรมการบริหาร
จำนวน 14 คน  ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากรฐับาลไทย  รัฐบาล
สหรัฐอเมริกา  และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนของ
ทั้งสองประเทศในจำนวนที่เท่ากัน

เอกสทิธ์ิของ “ความเปน็ Fulbright”
สิ่งที่ทำให้ฟุลไบรท์โดดเด่นกว่าโครงการแลกเปลี่ยนอีก

หลายโครงการ คือเปน็ทนุทีไ่มมี่พันธะและผกูพัน  และผูร้บั
ทุนฟุลไบรท์จะเป็นที่ยอมรับของแวดวงต่าง ๆ ทั่วโลก โดย
เฉพาะในสหรัฐอเมริกาว่า  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสรู้จักกับชาวฟุลไบรท์อื่น ๆ ทั่วโลก
เพราะจะมีการประชุมและชุมนุมอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการอยูเ่สมอ  ซ่ึงนอกจากจะทำใหผู้้รับทนุมีโอกาสเดิน
ทางไปรว่มกจิกรรมในรฐัตา่ง ๆ ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ ยังทำ
ให้เครือข่ายของผู้รับทุนฟุลไบรท์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศ
เดียวและทุนประเภทเดียว

Fulbright  ใหม้ากกวา่ทุนศกึษาตอ่โท-เอก
โครงการฟลุไบรท ์มีทุนหลากหลายกวา่ 21 ทุน สำหรบั

ผูท้ีก่ำลังศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรจีนถงึอาย ุ 58 ป ี  ทัง้ที่
อยู่ในหน่วยงานราชการและเอกชน  โดยนอกจากทุนการ
ศึกษาระดบัปรญิญาโท-เอกแล้ว  ยังมีทุนอบรม  ดูงานและทนุ
ทีไ่มใ่ชเ่พ่ือทำปรญิญา  นอกจากนี ้ ยังมทีนุใหอ้าจารยแ์ละผู้
เชี่ยวชาญอเมริกันเดินทางมาร่วมสอนและวิจัยในสถาบันการ
ศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย  ขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ก็มี
โครงการ outreach เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
มหาวทิยาลยั ชุมชนและหนว่ยงานตา่ง ๆ  รวมทัง้กระชบัความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้รับทุน อดีตผู้รับทุน และครือข่ายความ
ร่วมมือของฟุลไบรท์

ดังนัน้ ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากโครงการฟลุไบรทจ์งึไมไ่ด้
อยู่เพียงตัวบุคคลผู้รับทุนเท่านั้น  แต่ยังถึงหน่วยงานต่าง ๆ
ทัง้ทีเ่ปน็สถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานอืน่ ๆ ในภาครฐัและ
เอกชน

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า...
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  กองพัฒนา
นักศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ร่วมกบั
ชมรมนาฏยนาฏดนตรจีดัโครงการ รักษ์ไทย  ใจ
ลูกทุ่ง มุ่งสู่ฝัน ปีที่ 3 โดยมีการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง (รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ ์  2553  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย์

1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  มีผู ้ประกวดระดับ
ประถมศ ึกษา -ระด ับม ัธยมศ ึกษา
ตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวด
จำนวน 26 คน และระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย-ระดบัอุดมศึกษา จำนวน 20
คน

โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ
แรก ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยม
ศกึษาตอนตน้ ดงันี้

เด ็กหญิงส ุพ ัตรา ตันศ ิร ิ เล ิศ
โรงเรยีนแมค่ะเมย  เด็กหญงิรม่ฉัตร   สุขขี   โรงเรยีนปรยัิตริงัสรรค ์เด็กหญงิชไมพร  จนัดาวงศ ์ โรงเรยีนชะอำคณุหญงิ
เน่ืองบรุ ี เด็กหญงิศริพิร มะลแิยม้  โรงเรยีนปรยัิตริงัสรรค ์ เด็กหญงิปรยีา  พราหมณเ์ล็ก  โรงเรยีนปรยัิตริงัสรรค ์ เด็กหญงิ
เกศแก้ว  ผุดผาด โรงเรียนวัดหนองแก เด็กหญิงมนัสรี  ล้ำเลิศ โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา  เด็กหญิงดวงพร
เข็มเมือง  โรงเรยีนคงคาราม  เด็กชายธนกฤต  อยู่สุข โรงเรยีนคงคาราม เด็กชายไตรภพ รอดพว่ง  โรงเรยีนราษฎรวทิยา
เด็กหญิงทิพวรรณ  พงษ์นาค โรงเรียนวัดหว้า เด็กหญิงวิภาพร สุขรักษา โรงเรียนแม่คะเมย เด็กชายเฉลิมฉัตร  ขอสกุล
โรงเรยีนวดัดอนไกเ่ตีย้ เด็กชายสิทธศัิกด์ิ ทศันา โรงเรยีนวดัดอนไกเ่ตีย้ และ นางสาวจฑุามาศ ปาสาทกิะตระกลู  โรงเรยีน
ราษฎรวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ดังนี้
นางสาวชนบด ี บตุรด ี โรงเรยีนชะอำคณุหญงิเนือ่งบรุ ี นายปฐมพร  เรอืงทบั  โรงเรยีนชะอำคณุหญงิเนือ่งบรุ ี นางสาว

อรอนงค ์แซโ่งว้  โรงเรยีนสุวรรณรงัสฤษฏว์ทิยาลยั นางสาวพนดิา  รบแคลว้  โรงเรยีนสุวรรณรงัสฤษฏว์ทิยาลยั  นางสาว
พิชชารย์ี เก่งกาจ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี นายเจตรนิทร ์ วงศร์ตันะ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  นางสาวทพิน์อักษร
บัวแฝก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายธันวา  จิตรวัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นางสาวณหทัย ทองชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นางสาวบุษรินทร์ วงค์หนองหว้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

ผลการประกวดร้องเพลง
“รักษไ์ทย ใจลกูทุ่ง  มุ่งสูฝั่น” ปีท่ี 3 (รอบคดัเลอืก)
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า หน่วยทุน
การศึกษา งานบริการและสวัสดิการ จัดการบรรยายให้
ความรู้เร่ืองระเบยีบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบัิติเก่ียวกับ
การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552
เม่ือวนัพุธที ่10 กุมภาพันธ ์2553 ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย์
1 อาคารว ิทยาภิรมย์ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพชรบุร ี
วิทยากรโดย คุณจารุวรรณ เป็งมล เจ้าหน้าที่วางแผนและ
พัฒนา สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

โดยการจัดบรรยายในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัก
ศึกษาผูกู้้ยืมเงนิกองทนุใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ไดท้ราบถงึ ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบัการชำระหนี้
คืนกองทุน กยศ. และสามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง มีนักศึกษากู้ยืมฯ เข้าฟังการ
บรรยาย  จำนวน 500 คน

การบรรยาย  แนวทางปฏบัิติ
เก่ียวกับการชำระหนีคื้นกองทุน กยศ.

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ
คณะสงฆท์ัว่ประเทศ และองคก์รภาค ีจดัโครงการอปุสมบทหมู ่ 100,000 รปู ทกุหมูบ่า้นทัว่ประเทศไทย ในระหวา่งวนัที ่ 19
มกราคม – วนัที ่ 8 มีนาคม 2553 โดยมวีดัทีเ่ข้ารว่มโครงการเปน็ศูนย์อบรมทัว่ประเทศถงึ 330 วดั โดยเปดิรบัสมคัรนสิิต
นักศึกษาตัง้แตช้ั่นปทีี ่ 3 ข้ึนไป ทัง้ชายและหญงิเขา้รว่มโครงการซึง่มรีะยะเวลา 8 เดือน ตัง้แตว่นัที ่ 1 เมษายน ถึงวนัที ่ 30
พฤศจิกายน 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสวัสดิการให้นักศึกษา ดังนี้

1. บณัฑติอาสาฯ หญงิ ระหวา่งปฏบิตัหินา้ที ่จะไดร้บัทนุเปน็รายเดอืนตามวฒุปิรญิญาตร ีพร้อมอาหาร ชุดปฏบิตัหินา้ที่
ที่พักอาศัย และการรักษาพยาบาล ตามความเหมาะสม

2. บณัฑติอาสาฯ ชาย หลงัการบวชเมือ่จบโครงการมสิีทธริบัสวสัดิการจากกองทนุพัฒนาคณุภาพชวีติเพือ่ใชท้นุกู้ยืมเรยีน
หรือช่วยเหลือทางบ้าน

3. บัณฑิตอาสาฯ ทั้งชายและหญิง เมื่อจบโครงการมีสิทธิขอรับทุนไปศึกษาปริญญาโทต่างประเทศได้ฟรี
นักศึกษาท่านใดสนใจ  สมัครหรอืสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่  โครงการบณัฑติอาสาฟืน้ฟูศีลธรรมโลก  โทร.02-

831-2222  ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่31 มีนาคม  2553

โครงการบัณฑิตอาสาฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตโดยเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่ม
บุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในด้านการ
เสรมิสรา้งทศันคตค่ิานิยมในความซือ่สัตยสุ์จรติ ไดใ้หค้วามสำคญัตอ่นักเรยีน นักศึกษา เยาวชน และบคุลากรทางการศกึษา

ค่ายเยาวชนสมัพนัธ ์ ป.ป.ช. รุ่นที ่5
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เนื ่องจากเป็นกลุ ่มเป้าหมายที ่สามารถจูงใจ และเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที ่ดีงามเอื ้ออำนวยต่อการป้องกัน
และแกไ้ขปญัหา การทจุรติและปญัหาสำคญัของประเทศชาต ิ ดังนัน้ สำนักงาน ป.ป.ช. จงึไดจ้ดักิจกรรมคา่ยเยาวชนสมัพันธ์
ป.ป.ช. รุน่ ที ่5 ระหวา่งวนัที ่ 27 – 30 เมษายน  2553  ณ ชลพฤกษ ์ รสีอรท์  อำเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก

ในการนี้ นักศึกษาท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://www.
nacc.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพฒันานักศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย ผศ.ฤดี   ธีระเดชพงศ์
อาจารย์ชิดชนก  ปานวิเชียร  และ อาจารย์บวรจิต  เมธาฤทธิ์  นำ
นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 2 สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์  ศึกษาดงูาน ณ ศูนย์
อนามัยที่ 4  จังหวัดราชบุรี  ในส่วนงานคลินิกรักษ์สุขภาพ  คลินิก
ฝากครรภ ์ และงานสง่เสริมสุขภาพ  ขอขอบคุณศูนย์อนามัยท่ี 4 ราชบุรี
ที ่ให้การต้อนรับและให้ความรู ้ที ่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามา ณ
โอกาสนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอม
พิวเตอร ์  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  เปน็แกนนำในการทำ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน
194 คน  พร้อมทัง้คณาจารยผ์ูค้วบคมุ จำนวน 4 คน  จากโรงเรยีน
อนุบาลจงัหวดัเพชรบรุ ีและนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา จำนวน 200
คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 10 คน จากโรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  เม่ือวนัที ่ 10  กุมภาพันธ ์ 2553
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี รศ.พินันทร์
คงคาเพชร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จัดโครงการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุ์รกจิ ณ จงัหวดัตาก เชียงใหม ่และ
เชียงราย เพ่ือเปน็การพฒันาความรู ้เพ่ิมพูนทกัษะ
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ ์2553

คณะวิทยาการจัดการศึกษาดูงานภาคเหนือ

สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์  ศกึษาดงูาน  ณ  ศนูยอ์นามยัท่ี 4  ราชบรีุ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
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หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน/ชื่อห้อง ภายใน     ภายนอก หมายเหตุ
ชัน้  1      032-493273
ห้องเครื่องเสียง        101
หอ้งปฏบิตักิารคอมฯ 2 103            คุณอาพร        สุนทรวฒัน์
ห้องพักอาจารย์ 104            ดร.บุญสนอง    ช่วยแกว้

                   ดร.บษุราคมั     ทรพัย์อุดมผล
ห้องพักอาจารย์ 105
ห้องพักอาจารย์ 106             ศ.ดร.เวคนิ     นพนิตย์
ห้อง ศว. 108         107
ชัน้  2
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 201             อ.สุนันทศกัด์ิ  ระวงัวงศ์

                   อ.ศิริพรรณ    ศัทธาผล
                   คุณประชมุ     พันออด

ห้องปฏิบัติการคอมฯ 202
ห้องพักอาจารย์ 203              ผศ.เปีย่ม   แกว้สวสัด์ิ
ชัน้  3
ห้องพักอาจารย์ 301              ผศ.บุษกร   อุ๋ยวงษ์
ห้องพักนักวิชาการ 302              คุณอรณีุ    แก้วบรสุิทธิ์

                     คุณชนดิา   ศรสีาคร
หน้าห้อง  308         303
ช้ัน 4
ห้องพักอาจารย์ 401              อ.ดำรงค ์    พงศพุ์ทธชาติ

                     อ.สุพิตา       พูลสมบติั
ห้องพักอาจารย์ 402              ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ
ห้องพักอาจารย์ 403              ดร.บุญสนอง  ช่วยแกว้

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทำการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารใหม่ ในขณะนี้สามารถใช้งาน
ได้แล้วจึงขอแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงหมายเลขติดต่อภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  โดยท่านใช้โทรศัพท์ภายใน
ของมหาวทิยาลยั กดหมายเลขโทรศพัทภ์ายในหมายเลขใดหมายเลขหนึง่ของศนูย์วทิยาศาสตร ์ฯ ก่อน คือ หมายเลข 1181,
1182 และ 1183  เมื่อท่านได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ท่านกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านต้องการติดต่อดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แจ้งหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อภายในอาคารศนูย์วิทยาศาสตร ์ฯ

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว“ดอนขงัใหญ”่ ไดท่ี้ http://www.pbru.ac.th
ติดตามฟงัรายการ  การศึกษา  สาระความรู ้ รายการเพลง  ได้ทางสถานวิีทยุกระจายเสยีง มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

วิทยุเพ่ือการศกึษาและบรกิารชุมชน  คล่ืน 99.05 MHz



⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ระบบสหกจิศกึษา
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สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระบบสหกจิศกึษา เม่ือวนัพุธที ่10 กุมภาพันธ ์2553
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลาง
ตอนลา่ง โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธกิารบดมีหาวทิยา-
ลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ

ภายในงานมกีารปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “ระบบสหกจิศกึษา
กับการพัฒนา คุณภาพบัณฑิตไทย” โดย ศ.ดร.วิจิตร
ศรสีอ้าน  นายกสมาคมสหกจิศึกษาไทย “ทศิทางการพฒันา
การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
โดย คุณสุภัทร  จำปาทอง  ผูอ้ำนวยการสำนกัประสานและ
ส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (นักวิชาการศึกษา 9) สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย
พิเศษเรือ่ง “ระบบสหกจิศกึษากับการพฒันาคณุภาพบณัฑติ
ในมุมมองผู้ประกอบการ” โดยคุณอิทธิพงษ์  อิสสะอาด
ผู้อำนวยการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บรษิทั  เอ็นโอเค  พรซีช่ัิน  คอมพเนสท ์(ประเทศไทย) จำกดั
และมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ระบบสหกิจ
ศึกษาจากตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลา่ง  โดยม ี รศ.ดร.ศักดา  อินทรวชัิย  เปน็
ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษา สถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่งผูด้ำเนินรายการ   คุณสบืพงศ์
เกตุนุติ  ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการสหกิจศึกษา สถาบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดช่องทางการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทางสำหรับนักเรียน
ในเขตภาคใต้สามารถสมัครได้ที ่สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรธีรรมราชไวเ้รียบรอ้ยแล้ว  ดังน้ันนักเรียนในเขต
ภาคใต้สามารถเลือกสมัครได้อีก 1 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่บัดนี้
จนถงึวนัที ่30 เมษายน  2553

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 3
โรงเรยีนอู่ทองศกึษาลยั โรงเรยีนสระกระโจมวทิยา  โรงเรยีน
เลาขวัญฯ และฝากเอกสารประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสระยาย
โสม ในการนีมี้อาจารยส์ำรวย  มะลถิอด เปน็ผูต้ดิตอ่ประสาน
งาน ขอบคณุคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีท่กุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอื
มา  ณ  โอกาสนี้

⌦⌦⌦⌦⌦แนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ เพิม่ช่องทางการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่

อุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่ง  คุณปญัญา  ซือ่ตรง  ตวัแทน
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา จากเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่ง  และคณุพนดิา  ทพิย์ดารารตัน์
ตัวแทนศิษย์เก่าที่ผ่านระบบสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง
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นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุต
สาหกรรมท่องเที่ยว(การโรงแรม) ชั้นปีที ่ 2 คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จัดโครงการ Student Trainer โดยมี
อาจารย์มธุรส  ปราบไพรี เป็นผู้สนับสนุนโครงการ
ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม
Mocktail  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส
(ศุขประสารราษฎร์) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จำนวน 231 คน

โครงการ Student  Trainer

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีรว่มกบั วทิยาลยั
เทคนคิเพชรบรีุ จัดกิจกรรมแรลลีรั่กการอ่าน
เม่ือวนัเสารท์ี ่6 กุมภาพันธ ์2553 เพ่ือส่งเสรมิ
ท ักษะแก่เยาวชน โดยมีน ักศ ึกษาระด ับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 65 คน ทางสำนักวิทย
บริการฯ จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะในด้านวิชาการและนันทนาการ เช่น การเล่นเกมส์เพื่อสร้างความสามัคคี การสืบค้น
ฐานข้อมูลหนังสือ สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม  แรลล่ีรักการอ่าน

อาจารยลั์คนา  ชูใจ  อาจารย์
สาขาว ิชาการพัฒนาและการจ ัด
การอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว  นำ
นักศึกษาเข ้าร ่วมอบรมการผสม
เคร่ืองด่ืม เพ่ือเข้าสู่การบารเ์ทนเดอร์
ในโครงการ Bartender Academy
2010  ระหวา่งวนัท่ี  3-5  กุมภาพันธ์
2553 ณ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
นครปฐม

ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทักษะในการผสมเครื ่องดื ่ม ซึ่งมีท่านวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ คณะกรรมการจาก BTC ในระดับประเทศเป็นการ
พัฒนาด้านความรู้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการผสมเครื่องดื่มในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมแข่งขันต่อไป.

อบรมการผสมเครือ่งด่ืม
โครงการ  Bartender  Academy  2010
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจ ัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า  ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขต
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ตำบลปราณบุรี ที่ต้องการพัฒนาด้านการ

ศึกษา  ทางเทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับเทศบาลตำบลปราณบุรี  ซึ่งเป็นภาคีความร่วมมือปรารถนาที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ทักษะด้านวิชาการแก่นักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) ซึ่งเป็นโรงเรียน
ในสังกัดแห่งแรก ของเทศบาลตำบลปราณบุรี  ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพด้านการจัดการ
เรยีนการสอนทกุระดบั  และเพือ่เปน็การดำเนนิงานตามบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุโีดยสถาบนั
วิจัยฯ จึงร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมน ุษยศาสตร ์ และส ั งคมศาสตร ์
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)
แก่นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6 ของ
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)
จำนวน 63 คน  ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์
2553  โดยไดรั้บความอนเุคราะหวิ์ทยากรจาก
สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ศุภมาส
เกตุเต็ม อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว  Mr.William
Booth, Miss Azumi และน ักศ ึกษา
สาขาวชิาภาษาองักฤษ จำนวน 8 คน

หลงัจากการจดักิจกรรม สถาบนัวจิยัฯ ไดส้ำรวจความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีเ่ข้ารว่มกจิกรรม พบวา่ มีความชืน่ชอบ
และประทับใจในวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
สนุกสนาน  ทำใหส้ามารถเขา้ใจภาษาองักฤษไดม้ากข้ึน  และตอ้งการใหส้ถาบนัวจิยัฯ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนในลกัษณะ
นี้อีกในโอกาสต่อไป  ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้
ประกอบด้วย คุณธันยวีร์  ศรีอ่อน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปราณบุรี คุณประภิวัฒน์  เดี่ยวฉิมานนท์  ผอ.
กองการศกึษา เทศบาลตำบลปราณบรุ ี  คุณสมปอง  จนัทรชู์กล่ิน ผอ.โรงเรยีนเทศบาลปราณบรุ ี (บา้นปลายนำ้) ผศ.ดร.
สรติา  บวัเขยีว  ประธานสาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุแีละผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้

สถาบนัวจัิยฯ จัดกจิกรรม English Camp
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นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  รว่มกนัจดันิทรรศการในหวัขอ้เรือ่ง “มหศัจรรย์
แหง่รกั” เม่ือวนัที ่3  มกราคม  2553  ณ  บรเิวณดา้นหนา้คณะ
วิทยาการจัดการ

โดยนักศึกษาได้จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วันแห่งความรัก อาทิ ดอกไม้ที่มอบให้กัน ขนมชนิดต่าง ๆ
ทีส่ื่อถึงความรกั ส่ือคู่รกั ชุดแตง่งาน  ตลอดจนบทเพลงไพเราะ
ที่เกี่ยวกับความรัก  ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.นรีนารถ
ศรีวรนารถ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน  สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำความรู้จาก
รายวชิาการจดันิทรรศการมาฝกึปฏบิตัจิรงิ โดยม ีอาจารยก์ฤษฎา สุรยิวงค ์ ประธานสาขาวชิานิเทศศาสตร ์ เปน็ทีป่รกึษาให้
คำแนะนำด้านการจัดนิทรรศการ ผลของการจัดนิทรรศการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากคณาจารย์และนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี ไดเ้ข้ารว่มประกวดสาวงามทะเลโคลน ณ รมิปากอา่วบางตะบนู เชิงสะพานแมน้่ำบางตะบนู
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  วันที่ 31 มกราคม 2553 โดยงานเปิดโลกทะเลโคลน เป็นการ
รวบรวมของดี และกิจกรรมของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไว้นำเสนอนักท่องเที่ยวและ
ผู ้สนใจให้เที ่ยวชม ในงานมีนิทรรศการของดีบ้านแหลม เรือบริการนำเที ่ยว แข่งขันเจ็ตสกี
แขง่ขนักินหอยแครง รา้นอาหาร สินค้าโอทอ็ป และการแสดงตา่ง ๆ มากมาย

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดงเขา้ร่วมประกวดสาวงามทะเลโคลน

นักศึกษาจีน มหา
วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ตงฟาง, กวางสี ห้อง 1
และ ห้อง 2  ที่กำลัง
ศึกษาในสาขาวิชาภาษา
ไทย  คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ร่วมกนัจดันิทรรศการในหวัขอ้ อาหารจนีรสเลศิ เม่ือวันเสาร์ท่ี 6
กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ  โดยมี ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

นักศึกษาจนีสาธติการทำอาหารจนี ทัง้อาหารคาวและหวาน  อาท ิซาละเปา  เก๊ียว  แกงจดื  โจก๊แบบชาวจนี
การแกะสลกัและจดัผลไมอ้ย่างประณตี  สวยงาม  การจดันิทรรศการครัง้นี ้ นักศึกษา  นำความรูจ้ากรายวชิาการจดั
นิทรรศการมาฝกึปฏบิตัจิรงิ  โดยม ีอาจารยก์ฤษฎา สุริยวงค ์ ประธานสาขาวชิานิเทศศาสตรเ์ปน็ทีป่รกึษา

นักศึกษาจนี  จัดนิทรรศการ “อาหารจนีรสเลิศ”

นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งรัก


