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ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  ท่านกล่าวถึงทิศทางของ
มหาวิทยาลัย จุดยืน  และบทบาทในการบูรณาการกับภาคต่างๆ
โดยทา่นกล่าวถงึยทุธศาสตรส์ำคัญของมหาวทิยาลยั  คือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามาเรียนแสวง
หาความรู้เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการทำงาน
รวมทั้งมีบทบาทในการที ่จะศึกษาวิจัยและร่วมกับชุมชน
องคก์รปกครองตา่ง ๆ ใหแ้ขง็แรงอยูใ่นทา่มกลางของกระแส
โลกาภิวัตน์ที ่โถมทับเข้ามาในสังคมไทย  เพราะฉะนั ้น
ยุทธศาสตรส์ำคัญของมหาวทิยาลยั คือ

1)เปดิโอกาสทางการศกึษาเพราะเรามคีวามเชือ่วา่ คนที่
ได้รับโอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสนั้นต่างกัน คนที่ไม่มีโอกาส
จะก้าวไม่สู่อนาคตลำบาก แต่คนที่มีโอกาสก็จะมีผลทำให้
เขาเจริญรุ่งเรืองได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้อง
เป็นสถาบันที่ให้โอกาสกับคนในท้องถิ่น ประชาชนในทุกหมู่
ทุกเหล่าเข้ามาแสวงหาความรู้และประสบการณ์

จงัหวดัเพชรบรุมีีประชากร  456,061  คน  มีครวัเรอืน
190,000  ครวัเรอืนเศษ    อาชีพหลกั 87%  คือ เกษตรกรรม
รองลงมาคอืเรือ่งของการทอ่งเทีย่ว  แถบหวัหนิ  ชะอำ เพราะ
ฉะนั ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้องให้โอกาสกับคน
กลุ่มนี้ในหลายรูปแบบ  การจัดการศึกษาและการให้โอกาส
จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวัยเรียน
อย่างเดยีว แมแ้ตค่นทีอ่ยู่ในวยัทำงาน  ก็สามารถเขา้มาแสวง
หาความรู้ได้

2)เราจะต้องจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาที ่มี
ความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาห
กรรม  ภาคเกษตร  เช่น  ประกาศนียบัตร  ปริญญาโท
ปรญิญาเอก หรอืแมแ้ตห่ลักสูตรฝกึอบรมอืน่ ๆ  การทำงาน

ตามพันธกิจเหล่านี ้เราจะคำนึงถึงมาตรฐานของกระทรวง
ศึกษาธกิาร  มาตรฐานของสมาคมวชิาชีพ  มาตรฐานของผูใ้ช้
บณัฑติของเรา ส่ิงหนึง่ทีเ่ราทำอยา่งมาก ๆ คือ ในแงข่องกาย
ภาพทั้งหลายจะทำพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้กลับไปสู่เรื่อง
ของธรรมชาติ คือ เขียวขจี  ร่มรื่น ร่มเย็น  และสะอาด
เพ่ือรองรบัการผลติบณัฑติ

ในการฝึกอบรมบัณฑิตให้เขาเป็นคนดี ให้มีฝีมือในการ
ทำงาน  จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน
เพราะเราเช่ือว่าเด็กจะเก่งได้ต้องได้ครูเก่งและครูดี จึงสนับสนุน
ใหค้รบูาอาจารยไ์ดพั้ฒนาตวัเอง  เช่น การเรยีนตอ่ หรอืแมแ้ต่
เรื่องของการทำผลงานทางวิชาการ  สำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน
ส่วนของการปฏิบัติงาน  ในสายสนับสนุน  ก็ใช้หลักการเดียวกัน
ส่งเสริมให้รู้จักคิดและพัฒนางานมหาวิทยาลัย  มีศูนย์คอม
พิวเตอร์  มีศูนย์ภาษา มีห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิชา
ครบถ้วน  ถ้าผู้เรียนมีความต้ังใจ  มุ่งม่ัน  ขยัน  อดทน  เขาก็จะ
ประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเรากำลังจะ
เชื่อมโยงการเรียนในชั้นเรียนไปผนวกกับเรื่องของการทำงาน
ในภาคการผลิต นักศึกษาจะเรียนด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้
ตอ้งเรยีนควบคูไ่ปกบัการปฏบิตั ิ  เพ่ือเปน็การใหเ้ขาไดค้้นพบ
ตัวเองให้เจอ ให้เขารูจ้ักตัวเอง ให้เขารู้จักคนที่สำคัญคือทำให้
เขาได้รู้จักกับงานท่ีจะไปทำเมือ่เขาจบการศึกษาไปแล้ว  เม่ือเป็น
ดังนี ้การเชือ่มโยงในระบบเครอืข่ายจงึมคีวามจำเปน็อย่างยิง่

3)มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่นี ้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำ
เรื่องของการผลิตความรู้ เอาความรู้มาจากท้องถิ่นแล้วเอา
ความรู้มา  ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้   ถ่ายทอด  เอาสิ่งเหล่านี้
เพ่ือไปปรับปรุงในการทำงานของเขาทัง้ในแง่ของในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม จะเหน็ไดว้า่เครดติยเูนียนเปน็เครือ่งมอือันหนึง่ที่มหา-

“ ... เพราะเราเชื ่อว่าเด็กจะเก่งได้ต้องได้ครูเก่งและครูดี
จึงสนับสนุนให้ครูบาอาจารย์ได้พัฒนาตัวเอง  เช่น การเรียนต่อ
หรอืแมแ้ตเ่รือ่งของการทำผลงานทางวชิาการ  สำหรบัเจา้หนา้ทีท่ีอ่ยู่
ในส่วนของการปฏิบัติงาน  ในสายสนับสนุนก็ใช้หลักการเดียวกัน ...”

ทิศทางมหาวทิยาลยั  จะกา้วไปดว้ยกันอยา่งไร
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Fulbright สำหรบัโรงเรยีนมัธยม (รัฐ)  Educational
Seminars (Special Admin)

Teacher Excellence and Achtevement Program
(TEA)

English Teaching Assistantship Program (ETA)
Fulbright สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (รัฐและเอกชน)

Junior Research Scholarship Program (JRS)
Thai Visiting Scholar Program (TVS)
New Century Scholar Program (NCS)
Scnior Speciallst Program (สำหรบัชาวอเมรกัิน)
Visiting Scholar Program (สำหรบัชาวอเมรกัิน)
Foreign Language Teaching Assistant Program

(FLTA)

Fulbright Thailand ช่วยสถานทูตสนับสนุนโรงเรียน
มัธยมและสถาบนัอุดมศึกษา

Study of U.S. Institutes Program
นอกจากนี ้ โครงการทนุฟุลไบรทเ์อง  มีทนุอ่ืน ๆ ท่ีเปดิ

สำหรับบุคคลทั่วไป  ซึ่งอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน
มัธยมและสถาบนัอุดมศึกษาสามารถสมคัรไดเ้ช่นกัน

โครงการ Outreach
นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีกิจกรรม อ่ืน

ๆ ตามคำขอในช่วงเวลาท่ี เหมาะสม  สำหรับสถาบันการ ศึกษา
หนว่ยงานตา่ง ๆ ศิษยเ์ก่าเครอืข่ายฟุลไบรทแ์ละบคุคล ทัว่ไป

Tailored-made Session
บรรยายพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ฟุลไบรท์  ในหัวข้อตาม

ความสนใจของผูฟั้ง เช่น การจดัหลกัสูตรนานาชาต ิ การจดั
การข้ามวัฒนธรรม  การประกันคุณภาพการศึกษาความเป็น
ผูน้ำ  ทกัษะวเิทศสมัพันธ์

Fulbright Talk Series
การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับชีวิตหลังมหาวิทยาลัย

โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ศิษย์เก่าและ เครือข่ายฟุลไบรท์ เช่น
การรูจ้กัตนเองเพือ่วางแผนอนาคต การเตรยีมตวัศกึษาตอ่ใน
ต่างประเทศ การสอบสัมภาษณ์ คำแนะนำในการเขียน ใบสมัคร

Fulbright  Special Talk
การบรรยายหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญ

อเมริกัน ภายใต้โครงการฟุลไบรท์ที ่อยู ่ในประเทศไทย
ในชว่งเวลานัน้ ๆ

Fulbright Study  Visit
ทัศนศึกษาเพ่ือการเรยีนรู้
กิจกรรมอืน่ ๆ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้  และการ

สรา้งเครอืข่ายฟุลไบรท ์เช่น หนงัสอืและสิง่พมิพ์  ค่ายภาษา
อังกฤษ  และกจิกรรมชว่ยเหลอืชุมชน

มูลนิธกิารศกึษาไทย-อเมรกัิน (ฟุลไบรท)์  ช้ัน 3  อาคาร
ไทวา 1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120  โทร.(66) 0-2285-
0581-2  โทรสาร (66) 0-2285-0583  อีเมลล์ TUSEF@
fulbrightthai.org

ในชว่งซมัเมอร ์ จะเชญิทางกองทนุฟุลไบรท ์มาบรรยาย
ทา่นใดสนใจขอใหแ้จง้ชือ่ไดท้ีฝ่า่ยประชาสมัพันธ ์โทร. 1101

โครงการฟุลไบรท์จึงไม่ได้ อยู่เพียงตัวบุคคลผู้รับทุน
เทา่น้ัน  แตยั่งถงึหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ทีเ่ปน็สถาบนัการศกึษา
และหนว่ยงานอืน่ ๆ ในภาครฐัและเอกชน  ดังนี้

ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้  ...

วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำไปสู่สังคม เพื่อให้สังคมนั้น
รูจ้กัรว่มมอืกัน ไวว้างใจกนั และทำงานรว่มกนั เพ่ือใหเ้ขาเอง
น้ันแขง็แรงและสมบรูณ์

นอกจากนี ้ยังมีโครงการอีกส่วนหนึ ่งที ่มุ ่งให้ชุมชน
ค้นพบตัวเองและร่วมกันศึกษาชุมชนเพื่อแก้ปัญหา เช่น
เรื่องของโครงการปริญญาเอกที่ไปทำในพื้นที่ตำบลนายาง
บ้านดอนโค้งเศรษฐี  โดยมี  ศ.ดร.เฉลียว   บุรีภักดี  และคณะ
เป็นผู้ดูแล  โครงการชมุชนหมู่บ้านโค้งตาบาง  มี ผศ.พจนารถ
บัวเขียว ผอ.สถาบันวิจัยฯ และคณะเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้
ยังมีโครงการที ่ฝึกอบรมให้กับคนในพื้นที ่  โดยมีคณะ
ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้อง และลึกไป
กวา่น้ัน  หลายทา่นคงจะจำไดว้า่  ทา่น้ำวดัทา่ไชย  เปน็ทา่
น้ำทีมี่ ส่วนรว่มในการปกปอ้งคุม้ครองบา้นเมืองเพชรบรุี

โปรดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...



 ดอนขงัใหญ่ 4

นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  ตามทีก่องพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ  ชมรมนาฏยนาฏดนตรี ได้จัดโครงการ“รักษ์ไทย ใจลูกทุ่ง  มุ่งสู่ฝัน” ปีที่ 3 โดยมีการประกวด
รอ้งเพลงไทยลกูทุง่ เม่ือวนัอาทติยท์ี ่14 กุมภาพันธ ์ 2553 ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1  อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ี  ซึง่ผลการประกวดมดัีงนี้

ผลการประกวดรอ้งเพลง
“รักษไ์ทย ใจลกูทุ่ง  มุ่งสูฝั่น” ปีท่ี 3 (ชิงชนะเลศิ)

ผลการคดัเลอืกทุนการศกึษานวัิตไิกรฤกษ์

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่ เด็กชายธนกฤต  อยู่สุข โรงเรยีนคงคาราม
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก่ เด็กหญิงดวงพร เขม็เมือง  โรงเรยีนคงคาราม
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก่ เด็กหญงิเกศแกว้ ผดุผาด  โรงเรยีนวดัหนองแก
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่   เด็กหญงิมนสัวี  ล้ำเลิศ โรงเรยีนวิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่   เด็กหญงิปรยีา  พราหมณเ์ล็ก โรงเรยีนปรยัิติรังสรรค์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา
รางวลัชนะเลศิ  ไดแ้ก ่ นางสาวพชิชารย์ี  เก่งกาจ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก่ นางสาวพนดิา รบแคล้ว  โรงเรยีนสุวรรณรงัสฤษฏว์ทิยาลยั
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก่ นางสาวบษุรนิทร ์  วงคห์นองหวา้   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหเ์พชรบรุี
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่   นายปฐมพร เรอืงทบั    โรงเรยีนชะอำคณุหญงิเนือ่งบรุี
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่   นายธนัวา จติรวตัร    มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ตามที ่มูลนิธนิิวตัไกรฤกษ์  ไดม้อบทนุการศกึษาใหแ้กนั่กศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จำนวน 1 ทนุ ๆ  ละ 20,000
บาท (สองหมืน่บาทถว้น)  น้ัน  มหาวทิยาลยัไดพิ้จารณาคดัเลือกนักศึกษาทีมี่คุณสมบตัติามมลูนิธไิดก้ำหนด   เม่ือวนัที่
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ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
องค์การนักศึกษา จัดการประกวดวงดนตรี
PBRU Contest เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ลานไทรข้างหอประช ุมมหาว ิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรีุ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ
และพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรี  เป็นการ
ส่งเสรมิใหนั้กศึกษามคีวามกลา้แสดงออกในทางทีถู่กตอ้ง  มีความคดิ
สรา้งสรรค ์ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์ หา่งไกลยาเสพตดิ  ซึง่ผลการ
ประกวดมดัีงน้ี

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  วง  Present Simple โรงเรียนชะอำ
คุณหญงิเนือ่งบรุ ี จงัหวดัเพชรบรุี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  วง Up sports  โรงเรียน
พรหมานสุรณ ์ จงัหวดัเพชรบรุี

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่ วงหนิอ่อน  โรงเรยีนเตรยีม
อุดมศึกษาพฒันาการปราณบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์

รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่วง Blacklight  โรงเรยีนหวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์
รางวลัชมเชย  ไดแ้ก ่วง True  Tone  โรงเรยีนพรหมานสุรณ ์ จงัหวดัเพชรบรุี

ผลการประกวดวงดนตร ี“PBRU Contest”

19  กุมภาพันธ ์  2553  ณ กองพฒันานกัศึกษา  ซ่ึงผลการ
พิจารณาคดัเลือก   ได้แก่   นายรังสรรค ์  สร้อยสม   นักศึกษา
ชัน้ปทีี ่  3 โปรแกรมวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้  คณะเทคโน
โลยกีารเกษตร

ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณ คณะกรรมการ
คัดเลือกนักศึกษาผูข้อรบัทนุทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

รบัสมคัรเจา้หนา้ทีค่อมพวิเตอร ์  : บรษิทั คอมแพค็ อินเตอรเ์นช่ันแนล (1994) จำกดั เลขที ่ 36 หมูท่ี ่ 4
ตำบล หนองชุมพล  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ต้องการรับสมัครบุคคลในตำแหนง่เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ จำนวน
1 อัตรา ผู ้สนใจสมัครและสอบถาม รายละเอ ียดเพิ ่มเต ิมได ้ท ี ่ โทร .0-3244-7661-5 ต่อ 315 (E-
mail:hrepi@asiacompact. com)

รับสมัครพนักงาน  : บริษัท เกียรติศิริ มอเตอร์ เพชรบุรี จำกัด เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลต้นมะม่วง  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุร ี  ต้องการร ับสมัครพนักงานขาย  พนักงานบัญชี
พนักงานชา่งซอ่มรถยนตแ์ละพนกังาน รับรถบรกิารซอ่ม  ผู้สนใจสมคัรและสอบถาม รายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้ โทร.
0-341- 4631- 3, 08 - 1949 - 4040



 ดอนขงัใหญ่6

เมื ่อวันที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2553  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
จ ัดอบรมปฏิบ ัต ิการ“การช ่วยเหล ือฟื ้นค ืนช ีพ (CPR)” ให ้แก ่
น ักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั ้นปีท ี ่ 2 จำนวน 53 คน โดยมี
นายแพทย์ธีรพงษ์ สินเจริญมณี  และคณะ จากโรงพยาบาล พระจอมเกล้า
มาเปน็วทิยากรใหค้วามรู ้สาธติและฝกึปฏบิตักิาร ช่วยเหลอืฟ้ืนคืนชีพ

อบรมปฏบิตักิาร  “การชว่ยเหลอืฟืน้คนืชพี (CPR)”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร ้อมในการทำงานด ้านว ิทยา
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาสาขา
วชิาวทิยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม ช้ันปทีี ่ 1-4
เปน็เวลา 20 ช่ัวโมง  ในระหวา่งวนัที ่ 5 มกราคม – 4 กุมภาพันธ ์ 2553  ณ หอ้ง 1462  อาคารวทิยาภริมย์

การอบรมครั ้งนี ้  ได้ร ับเกียรติจาก ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
เป็นวิทยากรในการอบรม  ซ่ึงความรู้ท่ีได้จากการอบรมครัง้น้ีช่วยเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษใหกั้บนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการทำงานและแสวงหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อไป

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน

นักศึกษาโครงการความ
ร่วมมือทางว ิชาการระหว ่าง
มหาวิทยาลัย ฯ กับกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถ่ินรุ่นท่ี 3
ได้ร่วมออกร้านโดยนำอาหาร
ท้องถิ ่นจากจังหวัดเพชรบุร ี
และจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์

ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ผู ้ร่วมงานได้รับประทานและเป็นการแนะนำท้องถิ่นของตน  เช่น นำพริกปลาทู และขนมเทียน
สลัดงาจากสมทุรสงคราม ลูกจากลอยแกว้ และหอยทอดจากบา้นแหลม ตาลโตนด นำตาลสดและแกงหวัตาลจากบา้นลาด
แกงเหมง็และสบัปะรดจากประจวบฯ  หมหูนัจากปากทอ่  และอาหารพืน้ถ่ินของเพชรบรุอ่ืีน ๆ อีกมาก ไดร้บัความสนใจชมิ
และรับประทานจำนวนมาก  จากการจัดงานนิทรรศการ“สืบสานอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี ครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ”ี เม่ือวนัที ่14 กุมภาพันธ ์ ทีผ่า่นมา

ร่วมงานสืบสานอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี
ครบรอบ 84 ปี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
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ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม Big
Cleaning day เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาร่วมกันทำประโยชน์และพัฒนาความสะอาด
แก่คณะและมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทุีกช้ันปีร่วมกนัทำกจิกรรมครัง้น้ี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และชมรม UBIs Club จัดโครงการฝึกประสบการณ์
ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา ภายใต้กิจกรรม เทศกาล
แห่งความสุข Valentine’s Day  เมื่อวันที่ 12-14
กุมภาพันธ ์ 2553  ณ หา้งสรรพสนิค้า Big C สาขา
เพชรบรุ ีโดยทำความรว่มมอืกับสาขาวชิาตา่ง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการ
บริการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา
และการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชา
สัตวศาสตร ์และสาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัวน้์ำ

เพื่อดำเนินโครงการร่วมกัน และจะเป็นการทำให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทางธุรกิจมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ภายหลังจากจบการศึกษา อีกทั้งเป็นการ
เพ่ิมรายไดใ้หนั้กศึกษาในระหวา่งการศกึษาระดบัอุดมศึกษาอีกด้วย อีกท้ังเปน็การกระตุน้กระแสการบรโิภคผลติภัณฑ ์สินค้า
ของนักศึกษา หรอืหน่วยงานของสถาบนัอุดมศึกษา อีกท้ัง นักศึกษา สาขาวชิา/คณะตา่ง ๆ  ท่ีมีการสง่เสรมิการสรา้งผลติภัณฑ์
ทีมี่มูลค่าเชิงพาณชิย์ มีโอกาสนำผลติภณัฑม์าทดสอบตลาดสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นวงกวา้ง โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.เสนาะ
กลิ่นงาม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และคุณธัญชนก  กัลวทานนท์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า Big C
สาขาเพชรบรุ ีเปน็ประธานในพธิเีปดิโครงการฝกึประสบการณท์างธรุกจิสำหรบันกัศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศึกษาดูงาน ไทยแลนด์
อินดัสเตรยีล แฟร ์2010 และอตุสาหกรรมอาหารและบรรจภัุณฑ ์(Thailand
Industrial Fair VS Food Pack 2010)  เม่ือวนัที ่6 กุมภาพันธ ์2553 ณ
ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ กรุงเทพฯ (BITEC - บางนา)
และเข้าร ่วมการบรรยายพิเศษ เร ื ่อง กลยุทธ์การเป็นผู ้ประกอบการ
อย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้แก่
ผูท้ีเ่ข้ารบัฟงัอกีด้วย

กิจกรรม Big Cleaning day

ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิฯ ศกึษาดงูาน

โครงการฝกึประสบการณท์างธรุกิจสำหรบันกัศกึษา
ภายใตกิ้จกรรม เทศกาลแหง่ความสขุ Valentine’s Day



⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชาสมัพันธ์โรงเรยีนสาธติ มรภ.เพชรบรุี
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพภายนอก
ระดบัอดุมศึกษา รอบทีส่าม  เพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไดร้บั
ทราบ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิคุณภพภายนอก
สรปุสาระสำคญัดงันี้

1. ช่วงการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที ่สาม
ระหวา่งป ี2553-2554

2. การแบ่งกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม สมศ.ไดแ้บง่กลุม่ออกเปน็สถาบนั
อุดมศึกษา เปน็ 6  กลุ่ม  ดังนี้

กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน
กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตรี

ข (1) สถาบนัทีเ่น้นการผลติระดบัปรญิญาตรี
ข (2) สถาบันท่ีเน้นการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรี

และพฒันาสงัคม (มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุอียู่ในกลุม่น้ี)
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง

ค (1) สถาบนัทีเ่น้นการผลติเฉพาะทางระดบับณัฑติ

วันอังคารท่ี  16  กุมภาพันธ์  2553  ดร.อัจฉรีย์  ภุมวรรณ
นางสาวเฉลย  ทองคำ  และ นางจีรนุช  ปิ ่มเปี ่ยม
ออกแนะแนวและประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำอำเภอตา่ง ๆ ในจงัหวดัเพชรบรุ ีดังนี้

โรงเรยีนบา้นแหลมวทิยา  บ้านลาดวทิยา   ท่ายางวทิยา
และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยได้รับการต้อนรับ
จากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงถือโอกาสขอบพระคุณทุก
โรงเรยีนทีอ่ำนวยความสะดวกในการประชาสมัพันธค์รัง้นี ้มา
ณ โอกาสน้ี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เชิญประธาน
สาขาวชิาทกุสาขา ประชมุเม่ือวนัที ่17 กุมภาพันธ ์2553  เวลา
15.00 น.  ณ  หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ช้ัน 9  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งประธานทุกสาขา
ที ่เข้าประชุมจำนวน 44 คน ประธานได้ให้แนวทางการ
ดำเนินงาน และให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนางานของสาขาให้
ก้าวหน้า โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนนักศึกษา การจัดแผน

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ การประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับอุดมศึกษา
         รอบ  3

ศึกษาและวิจัย
ค (2) สถาบันที ่ เน ้นการผลิตเฉพาะทางระด ับ

ปรญิญาตรี
กลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัช้ันสูงและผลติบณัฑติระดบั

บัณฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก
3. ระดบัของการประเมนิ  ประกอบดว้ย 4 ระดบัคือ 5

คณะวชิา  วทิยาเขต ศูนย์การเรยีนนอกสถานทีต่ัง้และสถาบนั
4. การรับรองมาตรฐาน  สถาบันจะได้รับการรับรอง

มาตรฐานการจัดการศึกษา  เมื่อผลการประเมินได้รับการรับ
รองมาตรฐาน (ไม่ผ่านระดับใดระดับหนึ่งถือว่าสถาบันไม่ผ่าน
การรบัรอง)

5. คะแนนการประเมนิอิงมาตรฐานเทา่น้ันไมมี่คะแนนองิ
พัฒนาและบรรลเุปา้หมาย

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุมประธานสาขาวชิา
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ตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี(3D)
3 ดี ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย

หา่งไกลยาเสพตดิ
D Democracy  Decency  Druy-Free
กรอบแนวคิด  การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพของผู ้เร ียน กระบวนการจัดการศึกษา
ที่สมบูรณ์ จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ ด้านหนึ่ง
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น อีกด้านหนึ่งคือเป็น
การบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม

นโยบาย 3 ดี (3D)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนา
ใหผู้เ้รยีนมีคุณลกัษณะทีดี่ 3 ด้านไดแ้ก่

Democracy ด้านประชาธิปไตย คือ การมีความ
ตระหนักเห็นความสำคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์เป ็นประมุข
รงัเกยีจการทจุรติและตอ่ตา้นการซือ้สิทธิข์ายเสียง

Decency ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเปน็ไทย
คือการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงามรู้จักผิดชอบชั่วดี
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยืดถือและปฏิบัติ
ในการดำรงชพีสืบไป

Drug-Free ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด คือการมีความเข้าใจ รู ้จักพิษภัยของยาเสพติด
และรูจ้กัการหลกีเล่ียง

ทีม่า:แผนกลยทุธกระทรวงศกึษาธกิาร ป ี252-2553

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ แผนยทุธศาสตร์

นักศึกษาจีน ห้อง 5200/01-1
สาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  จัดสัมมนาเรื ่อง “หางาน
อย่างไรให้ได้งาน” เม่ือวันท่ี 29 มกราคม
2553 ณ ห้อง 129 ว ิทยากรโดย
อาจารย์สุพรรณ ไวลิขิต  ซึ่งมีความรู้
และม ีช ื ่อ เส ียงด ้านการสอนท ั ้ งใน
ประเทศไทยและประเทศจนี  มีผูเ้ข้าฟัง
การสัมมนา จำนวน 120 คน มีทั ้ง
นักศึกษาจนีและนกัศึกษาไทย

นกัศกึษาจนี สาขาวชิาภาษาไทย
จดัสมัมนา  “หางานอยา่งไรใหไ้ดง้าน”

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว“ดอนขงัใหญ”่ ได้ท่ี http://www.pbru.ac.th

ตดิตามฟงัรายการ  การศกึษา  สาระความรู ้ รายการเพลง  ไดท้างสถานวีทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

วทิยเุพือ่การศกึษาและบรกิารชมุชน  คล่ืน 99.05 MHz

การเรียน – กิจกรรม และการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
หลงัจากนัน้ ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดไีดช้ี้แจง
ถึงเรื ่องการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ในสาขาการพัฒนา
ผลงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร TQF ปี 2553  การพัฒนา
นักศึกษาและการดูแลรักษานักศึกษาในสาขาวิชาตั้งแต่การ
วางแผนรับนักศึกษาไปจนนักศึกษาจบหลักสูตร และการมี
งานทำ ช่วงทา้ยเป็นการซกัถามปัญหา และรว่มกันหาแนวทาง
พัฒนาการดำเนนิงานใหก้้าวหนา้ตอ่ไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์จนารถ
บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพชรบ ุร ี
แจ ้งว ่า ตามพระราชบ ัญญัต ิ
มหาวทิยาลยัราชภฏั  พุทธศกัราช
2547  มาตรา 7 มีวัตถุประสงค์
ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชา
การและวชิาชีพช้ันสูง  ทำการสอน

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมซ่ึงเป็นหน่วย
งานที่มีหน้าที่โดยตรงในการบูรณาการ
การดำเนนิงานตามภารกจิดงักลา่ว โดย
ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึง

จดังาน “สืบสานอตัลักษณ์เมอืงเพชรบรีุ  ครบรอบ  84  ปี  มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ” ข้ึน ในวนัที ่14 กุมภาพันธ ์2553
โดยในพธิเีปดิไดร้บัเกยีรตจิาก อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม ใหเ้กียรตเิป็นประธาน

กิจกรรมในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป การจัดเสวนาเร่ือง “84 ปี  จากโรงเรียน
ฝกึหดัครสูู่มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ”ี  วทิยากรคอื อ.พะนอม  แก้วกำเนดิ  อ.เสยย ์  เกิดเจรญิ  อ.ล้อม  เพ็งแกว้
และผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  โดยมีผศ.บญุมา  แฉง่ฉายา  เปน็ผูด้ำเนินรายการ  ส่วนกจิกรรมในชว่งบา่ยเปน็การจดัเสวนา
เรื่อง“ข้าว  น้ำตาล  เกลือ : สู่วิถีอัตลักษณ์เมืองเพชร”  วิทยากรเรื่องข้าวคือคุณวีระพงษ์  จันทร์ลาด  วิทยากร
เรือ่งนำ้ตาลคอืกำนนัถนอม  ภูเ่งนิ  และวทิยากรเรือ่งเกลอืคือคุณระยอง  ปิยะโชคคณากลุ  โดยมี  ผศ.มน ู  อุดมเวช
เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน  สาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรและการแสดงโขน  ตอน
ตีลิงยกรบ  จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี  ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ กลุ่มศิลปินเมืองเพชร  องค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรีุ  องค์การบรหิารสว่นตำบลดอนยาง  องค์การบรหิารสว่นตำบลสำมะโรง  เทศบาลตำบลบา้นลาด
เครอืข่ายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรุ ี  ประจวบครีขัีนธ ์  ราชบรุ ี  และสมทุรสงคราม  พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาตพิระนครครี ีโรงเรยีนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส โรงเรยีนวดัเขาตะเครา คณะตา่ง ๆ ทัง้ 7 คณะ สำนักงาน
อธกิารบด ี สาขาวชิานาฏยการแสดง และกรรมการผูท้รงคณุวฒิุของสถาบนัวจิยัฯ ทกุฝา่ย มา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวจิยัฯจดังาน 84 ปี ราชภฏัอยา่งยิง่ใหญ่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำลังดำเนินการเรื่อง “สัญลักษณ์อัตลักษณ์”ของมหาวิทยาลัยว่าควรจะมีรูปแบบ
อย่างไรเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เหมาะสม  ในเบื้องต้นจึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ช่วยกรอกแบบสอบถามนี้  และส่งกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือ email
aunthika_pr@hotmail.com

อัตตลกัษณข์องมหาวทิยาลยัในมมุมองของทา่นควรจะเปน็      ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

สัญลกัษณท์ีส่ามารถสือ่อัตลกัษณข้์างตน้คือ  --------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ     -----------------------------------------------------------------------------------------------
-

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553 สาขาวิชาศิลปะและการ ออกแบบ
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั ราชภฏัเพชรบรุี
จ ัดพิธ ีเป ิดนิทรรศการศิลปะ (Mini Exhibition) ขึ ้น ณ
อาคารสำนักวิทยบริการฯ 2 ชั ้น 1  โดยได้ร ับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ  โดยการจัดนิทรรศการ
ในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากโครงการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อ
แนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาศิลปะฯ ซึ ่งได้จัดขึ ้นภายใน
โรงเรยีนจงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์ ตลอดภาคเรยีนที ่2  จำนวน 12
โรงเรยีน  โดยโรงเรยีนสุดทา้ยคือโรงเรยีนวงัไกลกงัวล

นิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ได้จัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ในดา้นตา่ง ๆ อาท ิวาดภาพ งานปัน้ หนิทราย ดินเผา เปเปอรม์าเช่
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  งานออกแบบการฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
และนอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลงานการถ่ายภาพ จากวิชาเทคนิค
การถา่ยภาพ 1 มารว่มจดัในนทิรรศการ ฯ ครัง้นีด้้วย

ท้ังน้ี สาขาวิชาศิลปะฯ ขอเชิญผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ
ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมได้ในระหว่างวันที่ 19–28 กุมภาพันธ์ 2553
ในเวลาเปิดทำการปกติของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ จัดนทิรรศการศลิปะ (Mini Exhibition)
ระหวา่งวนัที ่19 – 28 กุมภาพนัธ ์2553


