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ต่อจากฉบับที่แล้ว ... เมื่อครั้งหนึ่งทหารไทยรบกับทหารพม่า
ทหารไทยหมดแรง หนีมาและรบซ่อนตัวอยู่ในวัดท่าไชย
ไดอ้าบนำ้  ด่ืมน้ำบรเิวณวดัทา่ไชย  จนไดร้บัชยัชนะจงึเรยีก
ท่าน้ำนี้ว่า  ท่าน้ำวัดท่าไชย  และท่าน้ำนี้ถือว่าเป็นแม่น้ำ
ศักด์ิสิทธิเ์ปน็  1  ใน  5  น้ำศักด์ิสิทธิข์องประเทศไทย    จะ
อยู่ในราชพธิตีา่ง ๆ  ไมว่า่จะพธิมีงคลสมรส  ครองราชย ์ หรอื
แม้แต่เรื่องของถวายน้ำพิพัฒน์สัตยา  เราต้องไปรื้อฟื้นเพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเพชรบุรีว่า  ได้มีส่วนร่วมใน
การปกปอ้งประเทศ

น่ีเป็นมิติหน่ึงของพันธกิจ  มหาวิทยาลัยจึงปรบัแผนงาน
โครงการใหม ่โดยหวังว่าภายใน  5  ปี  เราจะเปน็มหาวิทยาลัย
ในท้องถิ่นที่สามารถนำท้องถิ่นได้ในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์
ในกระแสแห่งการค้าเสรี เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพของสังคม
ขึ ้นอยู ่กับคุณภาพของคน  คุณภาพของคนขึ ้นอยู ่กับ
คุณภาพของการศึกษาและการเลี้ยงดูในครอบครัว เราเป็น
สถาบันการศึกษาจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีส่วนร่วมทำใหสั้งคมมี
คุณภาพให้ได้  นี ่ค ือความตั ้งใจและปรารถนาในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และยิ่งไปกว่านั้นเราวิเคราะห์ว่า
ประเทศไทยต้องซื ้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศแต่ละ
ปีมากมาย  เราผลิตข้าวได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกแต่เรา
ตอ้งเอาเงนิจากการขายขา้วไปซือ้เทคโนโลยมีาใช ้  ถ้าถามวา่
ต้องผลิตข้าวอีกเท่าไรเพื ่อที ่จะไปซื ้อเทคโนโลยีกลับมา
เราคงไมมี่คำตอบทีร่ะบใุหแ้นน่อนได ้ แตเ่รารูว้า่เราตอ้งผลติ
กลับมาใหม่ให้คนไทยของเรามีความรู้  ความคิดด้านวิทยา
ศาสตร์และเอาวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาประเทศในการแกป้ญัหา   จงึมกีารตัง้
โรงเรยีนสาธิตท่ีเน้นวิทยาศาสตร ์เป็นสาธิตมัธยมเพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นพื้นที่ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี ไดเ้ขามาเรยีนเข้ามาฝกึ  เน่ืองจากเรามเีครือ่ง
มือทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดในสถานศึกษาในภูมิภาค แทบน้ี
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการเร ียนการสอนวิทยา
ศาสตร์ที่ได้รับจากธนาคารโลก  เรากำลังนั่งคิดต่อไปว่า  ใน
โลกการจดัการศกึษา มิใชจ่ดัการศกึษาเพือ่วนัน้ี แตเ่ปน็การจดั
การศึกษาเพ่ือชีวิต  ถ้าถามว่าเราจะจัดการศึกษาในเร่ืองน้ี อย่างไร
เมื่อเรารู้ว่าความรู้เปลี่ยนแปลงเร็ว  วิทยาการเทคโน โลยี
เปลี่ยนแปลงเร็ว นี่คือโจทย์  ความรู้มันเก่าได้  แต่ความ
คิดของมนุษย์ถ้าเขาคิดอย่างต่อเนื ่องมันไม่เก่าและมันจะ
อยู่กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้  โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
สูงและมีความเสี่ยงสูง การอยู่ในชีวิตนี้จึงไม่ใช่ของง่ายต้อง
พยายามปรับรูปแบบการเรียนใหม่แทนที่จะจำความรู้ แต่ถ้า
เรียนด้วยการปฏิบัติเราเรียนเพื ่อให้ได้ประสบการณ์แล้ว
เอาประสบการณก์ลับมาเปน็ความรู้

กล่าวโดยสรปุวา่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุน้ัีนจะเปน็
มหาวิทยาลัยท่ีจะอยู่กับคนส่วนใหญ่ในท้องถ่ินของภูมิภาคแทบน้ี
เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์
ของทุกภาคส่วนของคนในสังคมให้อยู่ในท่ามกลางของการ
เปลี่ยนแปลงและกระแสอันหลั่งไหลของโลกาภิวัตน์ ด้วย
คำนึงถงึมาตรฐาน  คุณภาพ  สภาพแวดลอ้มทีดี่งาม  เขียวขจี
รม่รืน่  รม่เย็น  และสะอาด  พรอ้มทัง้ใหโ้อกาสกบับคุคล

เมื่อหลักการเป็นเช่นนี้  วิธีปฏิบัติต้องไม่ทิ้งจากหลักการ
ตรงนี้  การบริหารจัดการต้องมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ
จากจดุน้ี  ตอ้งการทีจ่ะกราบเรยีน พ่อแม ่พ่ีน้อง ประชาชน วา่
ถ้าท่านสำเร็จ เราก็สำเร็จ ถ้าเราล้มเหลวท่านก็ล้มเหลว
เพราะเราถือว่าท่านกับเรานั ้นเป็นหุ ้นส่วนของกันและกัน
เปา้หมายคอื ทำใหหุ้น้ส่วนของกนัและกนัน้ัน ไมว่า่จะเปน็

“ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีน ั ้น  เป็นมหาวิทยาลัย
ทีจ่ะอยูกั่บคนสว่นใหญใ่นทอ้งถิน่ของภมิูภาคแถบนี ้  เปน็มหาวทิยาลยั
ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน เพื่อยกระดับความรู้

ทิศทางมหาวิทยาลัย  จะก้าวไปด้วยกันอย่างไร
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องคท์อ้งถิน่  ส่วนราชการอืน่ และทีส่ำคัญทีสุ่ด คือ พ่อแมพ่ี่น้องประชาชนทีเ่ปน็เปา้หมายสำคญัทีสุ่ดของการพฒันาประเทศ
ของการจดัการศกึษา และความมัน่คงของประเทศ

ตอนน้ีเรามองวา่พ้ืนท่ีของเรา  316 ไร ่ แคบไป  เพราะมหาวทิยาลัยแหง่น้ีจะตอ้งอยู่กับคนเพชรบรีุ ต่อไปอกีนับเปน็ร้อยปี
ตอ้งทำวนัน้ีเพ่ือวนัหนา้ ไมใ่ชท่ำวนัน้ีเพ่ือวนัน้ี  ทำวนัน้ีเพ่ือวนัหนา้เหมอืนกับทีเ่รามวีนัน้ีเพราะคนในอดตี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดย ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  ผศ.เชาวลิต  คงแก้ว  รองอธิการบดี และ พนักงาน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี รว่มใหก้ารตอ้นรบั  คณะศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 5  มีนาคม
2553 ณ  หอ้งประชมุสำนักงานอธกิารบด ี  อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เห็นว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่า
มีระบบการบริหารงานในด้านงานบริหารการคลัง  และงานด้านนโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ จึงขอศึกษาดูงาน
ในระบบดงักลา่ว

สาขาวชิานิตศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี นำโดย อาจารยท์ศันัย  ทัง่ทอง
และอาจารยพ์งษล์ดา ทัง่ทอง  นำ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 จำนวน 4 คน คือ นายคธาวธุ  ทองลอย  นายยงยทุธ  ศรเีมือง  นายสุธี
กล ิ ่นฉ ุน  และนายอร ุณ  ยังย ืนยง เข ้าร ่วม
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา
ชิงทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย  เนื่องในโอกาส “วันทนายความ 53”
โดยจัดการแข่งขันข้ึน เม่ือวันเสาร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 11.00–17.30 น.  ณ ห้อง Sapphire 5-6
ศูนย์ประชมุอิมแพ็คเมืองทองธานี

ในการน้ี มหาวิทยาลัยและนักศึกษาผู้เข้าร่วม การ
แข่งขันดังกล่าว  ได้รับใบประกาศรับรองเป็นผู ้
ส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการ เน่ืองในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันทนายความ 53” จากสภาทนายความ อีกท้ังนัก
ศึกษายงัไดร้บัประสบการณต์รงในการเขา้รว่มแขง่ขนัและเปน็การสรา้งชือ่เสียงใหแ้กม่หาวทิยาลยัอีกด้วย

นกัศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร ์ เข้ารว่มแขง่ขนัตอบปญัหากฎหมาย
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจง้วา่  สมาคมศิษยเ์ก่าราชภฏัเพชรบรุ ี จดังาน
ฉลองบัณฑิต  ประจำปี  2553 ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการ
ศึกษาในปกีารศกึษา 2551–2552  ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี เม่ือวนัที ่ 22  กุมภาพันธ ์  2553 ณ หนา้อาคาร
วิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี นายยุทธพล
อังกินันทน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา รักษาการอปุนายกสมาคมศษิย์เก่าราชภัฏเพชรบรีุ  เป็นประธานเปดิงาน   ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี
มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  กล่าวแสดงความยินดีแก่บ ัณฑิต และ ผศ.ศรชัย  เย ็นเปรม รองอธ ิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ โดยในงานมีดารานักแสดง นักร้อง และบัณฑิตเข้าร่วมงาน จำนวน 1,851 คน
ในการนี ้ สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุร ี ขอขอบคุณทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวจนประสบ
ความสำเรจ็ดว้ยด ีมา ณ โอกาสนี้

งานฉลองบณัฑติ  ปี 2553

ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร ก อ ง
พัฒนานักศึกษา  แจ้งว ่า
ตามที ่ เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบุรี มารับบริจาคโลหิต ณ
มหาวทิยาลยัราชภฏั เพชรบรุี
เม ื ่อว ันพฤหัสบด ีท ี ่ 18
กุมภาพ ันธ ์  2553 ณ
บริเวณหน้าคณะวิทยาการ

จัดการ (อาคารใหม)่ น้ัน ซ่ึงมีคณาจารย ์เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหติ จำนวน  100 ราย ได้โลหิตจำนวน  45,000
ซซี ี ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  ขอขอบคณุผูบ้รจิาคโลหติทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
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ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ของประเทศไทยไวโ้ดยมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข   ร่วมกัน
(Green and Happiness Society) คนไทยมี คุณธรรม
นำความรอบรู ้ รูเ้ทา่ทนัโลก ครอบครวัอบอุน่ ชุมชน เข้มแขง็
สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและ เป็นธรรม
สิ ่งแวดล้อมมีค ุณภาพและทร ัพยากรธรรมชาติ ยั ่งย ืน
อยู ่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที ่ม ีธรรมาภิบาล
ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจการพัฒนาประเทศ  สำนัก
งานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาจึงได้จัดให้มีการดำเนิน
งานโครงการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในลักษณะ “ค่ายเรียนรู้
คุณธรรม” เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสรมิ ให้สังคมไทยเปน็
สังคม “อยู่เย็นเปน็สุข” (Green and Happiness Society)
โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการส่งเสริมในนิสิตนักศึกษา

โครงการคา่ยเรยีนรูคุ้ณธรรม
นำชวิีตพอเพยีง ปี 2553

มีโอกาสเรียนรู้คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญของแต่ละชุมชน
ที่นำไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความสุขความเข้มแข็งโดยใช้ชื่อ
กิจกรรม “ค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม  นำชวิีตพอเพยีง ปี 2553”

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  กองพัฒนา
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดทำโครงการ
ค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม นำชีวติพอเพยีง ป ี2553  ในระหวา่งวนัที่
19–23 เมษายน  2553  ณ จังหวัดเพชรบุร ี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และ
เรียนรู้จากการไปสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริงในชุมชนเข้มแข็ง
มีความสุขโดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิด
ข้ึนในชมุชนจนนำไปสูสั่งคมอยูเ่ย็นเปน็สุข

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถสมัคร
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที ่ งานกิจกรรมกองพัฒนา
นักศึกษา ตัง้แตบ่ดัน้ีเปน็ตน้ไป (รบัจำนวนจำกดั)

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ
(ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปภีาษ ี2552

ขณะนี ้  ถึงกำหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษเีงนิได้
บคุคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ประจำปภีาษ ี2552  มีกำหนด
เวลาการยืน่แบบตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม  ถึงวนัที ่31 มีนาคม
2553  โดยยื่นแบบแสดงรายการได้ ณ สำนักงานสรรพากร
พ้ืนทีส่าขาทกุสาขา  ในเวลาราชการ หรอื ทา่นสามารถยืน่แบบ
แสดงรายการ ไดด้้วยตนเองทางอนิเทอรเ์น็ต  โดยยืน่ผา่นทาง
เว็บไซต์ของ กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ได้ตลอด 24
ช่ัวโมง

จึงขอเชิญชวนผู้มีเงินได้  ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงนิไดบ้คุคลธรรมดาแตเ่น่ิน ๆ หากมเีงนิคืนภาษทีา่นจะไดร้บั
เงินคืนอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี ้ เพ่ือเปน็การอำนวยความสะดวกแกผู้่มีเงนิได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี  ได้เปิดบริการตั้งบูธเพื่อรับ
ย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ทางอนิเทอรเ์น็ต ณ ศูนย์การคา้บิก๊ซี
สาขาเพชรบุรี ชั้น 2  ในระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2553
ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. กรณีท่านต้องการยื่นแบบทาง

อินเทอรเ์น็ต
ณ บูธบริเวณ
ศูนย์การค้า
บ๊ิกซ ี  สาขา
เ พ ช ร บ ุ ร ี
กรุณาเตรียม
ห ล ั ก ฐ า น
ดังนี้

หนงัสอืรบัรองหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ย  เอกสารตา่ง ๆ
ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการหกัลดหยอ่น  ทะเบยีนบา้นทีมี่ช่ือผูมี้เงนิได้
และกรณีท่านใดเคยลงทะเบียนการยื่นแบบปีก่อนไว้แล้ว
กรุณานำเอา Password มาด้วย

หากท่านต้องการคำแนะนำ หรือ มีข้อสงสัยประการใด
กรุณาสอบถามได้ที ่  สำนักงานสรรพากรพื ้นที ่เพชรบุรี
หมายเลขโทรศพัท ์0-3242-4236-7



 ดอนขังใหญ่6

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดย ดร.
อัจฉรีย์ ภุมวรรณ  อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ และ
อาจารย์อัตภาพ มณีเติม ได้รับเชิญโดยสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดให้มีการประชุม
ปฏิบัติการวิทยากรอาวุโส โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ยกระดับการเรียนการสอน ระหวา่ง 21-26 กุมภาพันธ์ 2553
ณ. โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้  ICT
มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสนับสนุนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น
การใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ 2.0  การแบง่ปนัสาระระหวา่งครแูละนกัเรยีนผา่นบลอ๊ก (blog)  การใชโ้ปรแกรมสรา้งชิน้งานมลัตมีิเดีย
Scratch การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ eDLTV การไตร่ตรอง (Reflection) ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
วิธีการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project Base Learning) เพ่ือตอบสนองสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
ตามหลกัสูตรแกนกลางของการศกึษาข้ึนพ้ืนฐาน

จากนั้นวิทยากรอาวุโสทั้ง 3 ท่านพร้อมกับทีมวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จะถ่ายทอด
กระบวนการดงักลา่วใหแ้กศึ่กษานเิทศกใ์นเขตพืน้ทีภ่าคกลางตอนลา่ง รวมจำนวนกวา่ 80 คน ระหวา่งวนัที ่28 มีนาคม – 2
เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป ซ่ึงสามารถติดตามข่าวสารบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking)
ไดท้าง http://kruthai.ning.com/

ประชุมปฏิบัติการวิทยากรอาวุโส ด้าน ICT
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน

สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมส่วนราชการ เรื่องการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ ์ 2553  ณ  หอประชมุสุขุมนัยประดษิฐ  สำนักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบรุ ี เพ่ือช้ีแจงการพฒันาระบบ ตำแหนง่
ลูกจา้งประจำ  และการจดัตำแหนง่เขา้สู่ระบบใหม ่  โดยม ี 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบรกิารพืน้ฐาน  2. กลุ่มงานสนบัสนนุ  3. กลุ่มงานชา่ง และ 4. กลุ่มงานเทคนคิพิเศษ
โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี  1  เมษายน  2553  ส่วนรายละเอียดช่ือตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดบัช้ันงานตาม ระบบใหม่

สามารถดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่www.pbru.ac.th  หรอืสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิไดท้ี ่งานบรหิารงานบคุคล

เร่ืองแจง้ จาก ก.จ.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ให้แก่
นักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร ์ ณ  จงัหวดัชลบรุ ี เพ่ือเปน็การพฒันา
ความรู้  เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ชมศิลปะ
การแสดงอัลคาซาร์โชว์  ฟังการบรรยายสรุป “กลยุทธ์การตลาด” ณ
สวนนงนชุ  วนัที ่ 10-12  กุมภาพันธ ์ 2553

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ศึกษาดูงาน
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ผศ.ศิวาพร  เหมียดไธสง รองคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะ
กรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา  แจ้งว ่า  เมื ่อว ันที ่ 19
กุมภาพันธ์ 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ ้น  โดย
ดร.จารึก ชูกิตติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามีการจัดขึ้น
เป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยเปิดโอกาส
ใหนั้กศึกษาปทีี ่ 1, 2 และ 3 เข้ารว่มดว้ยเพือ่สะสมประสบการณ ์ อีกทัง้ยงัเปน็การสรา้งความรกั ความสามคัคี และความ
ทรงจำที่ดีให้แก่นักศึกษาในคณะ

ในการจัดงานครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เก่ียวกับประสบการณก์ารทำงาน  การหางานทำ  การเตรยีมความพรอ้มในการทำงาน ได้แก่ คุณนคร พูลทวี เจ้าของ
กิจการธรุกจิคอมพวิเตอร ์บรษิทั คอมพลัสไอทเีซอรว์สิ, คณุนรุิต เอ่ียมสำอาง นักวชิาการคอมพวิเตอร ์แผนกกลุม่พัฒนา
ระบบสขุภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวดัเพชรบรีุ  และคณุรตันชยั ชุนฬหวานชิ ผูจ้ดัการอาวโุส แผนกคอมพวิเตอร์
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) โดยการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ีเข้ารว่มการอบรมสมัมนา
“กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ” โดยมีมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป ็นท ี ่ปร ึกษาโครงการพ ัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาค
อุตสาหกรรม (โครงการศนูย์บ่มเพาะการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
การวิจัยพัฒนา) ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากสำนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ระหวา่งวนัที ่ 4-5 และ วนัที ่ 23-24 กุมภาพันธ ์ 2553  โดยมหีวัขอ้ย่อยใน
การอบรม ดังนี ้ การกำหนดกลยทุธก์ารตลาด  (อาจารยภู์สิต  เพ็ญศริ)ิ  การคดิเชงิกลยทุธ์ (รศ.ดร.สมชาย   ภคภาสววิฒัน)์
ผูน้ำองคก์รแบบ Smart (อาจารยบ์ด ีตรสุีคนธ)์  และ การบรหิารกระแสเงนิสดเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื (อาจารยธ์นเดช
มหโภไคย)

ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิฯ  เข้าร่วมสัมมนา “กลยุทธ์การดำเนนิธุรกิจ”

เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา



⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ สรุปผลการประชมุ  ผลิตผลงานวชิาการ
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ตามที ่ศูนย์วทิยพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช
เพชรบุรี จะจัดสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื ้นที ่จ ังหวัดเพชรบุร ี
โดยได้เชิญนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
เพชรบรีุ ไดแ้ก ่วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้จงัหวดัเพชรบรีุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยกำหนดการจัดสัมมนา
ในวนัอังคารที ่ 9  มีนาคม  2553  ณ ศูนย์วทิยพฒันา มหา
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี โดยทางมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ขอความร่วมมือให้ส่งนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีจำนวน 15 คน เข้ารว่มเครอืข่าย
การประกนัคุณภาพการศกึษาฯ

ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประสานกับ
กองพัฒนานักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการ
สัมมนาในครัง้นีเ้ปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี   ได้เชิญคณะกรรมการการจ่ายเงินทุน
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ  ประชุมครั้งที่ 1/2553
เมื ่อวันที ่  19 กุมภาพันธ์  2553 เวลา  9.30 น. ณ
ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ
กล่ินงาม  รองอธกิารบดเีปน็ประธานในการประชมุ  ทีป่ระชมุ
ได้พิจารณาเกณฑ์การพิจารณาการรับทุนผลงานวิชาการ
(ตามขอ้ 9 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี วา่ด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฎิบัติเกี ่ยวกับการจ่ายเงินทุน
สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552) เพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนนิงานดงัน้ี

1. ผลงานท่ีจะขอรับทุนสนับสนุน  ประเภทเอกสารตำรา
ต้องมีรูปแบบการเขียนและคุณภาพตามเกณฑ์ที ่ ส.ก.อ.
กำหนด

2. ต้องเป็นผลงานที ่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหง่ใดมากอ่น

3. กรณีผลงานประเภทบทความทางวิชาการ แบ่งเป็น
ภายในมหาวทิยาลยั และภายนอกมหาวทิยาลยั (ในประเทศ
-ตา่งประเทศ) ถ้าภายในมหาวทิยาลยัจะแบง่เปน็ ระดบัคณะ
สำนัก  มหาวิทยาลัย  ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
สนับสนุน 1,000 – 5,000 บาท นอกจากนี้ต้องมีคุณภาพ
ตามเกณฑ ์  ส.ก.อ. (เกณฑคุ์ณภาพ) คือ ถูกตอ้ง  ทนัสมัย
เปน็ประโยชนต์อ่วงการวชิาการ  มีการวเิคราะห ์ ใชอ้้างอิงได้
บกุเบกิ  สรา้งสรรค ์และเปน็ทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง

4. กรณีส่งเค้าโครงเรื่องของผลงานวิชาการ ต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการและภายหลังหากมีการ
เปล่ียนแปลงเร่ือง ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ด้วย
นอกจากนี ้ผลงานทางว ิชาการที ่ เสนอต้องสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับเค้าโครงเรื่องที่เสนอมาก่อนแล้ว

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ งานประกนัคณุภาพการศกึษา ส่งนกัศกึษา
เข้าร่วมสัมมนา

5. เนื ้อหาสาระของผลงานวิชาการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
ผลงานวิชาการของผู้อื่น หรือของตนเองที่เสนอในโอกาสอื่นๆ

6.กรณีผลงานวิชาการที่อยูในเงื่อนไขของการรับทุน วิจัย
สนับสนุนแล้วไม่สามารถมาขอรับเงินสนับสนุนได้อีก

7. กรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการกลั่นกรองผลงานทาง
วชิาการ คณะกรรมการสามารถเสนอแตง่ตัง้คณะผูท้รงคณุวฒิุ
หรือคณะอนุกรรมการ  ตามคำแนะนำของคณบดี เพื่อช่วย
กล่ันกรองผลงานทางวชิาการได้

กำหนดการประชมุครัง้ที ่2/2553 จะประชมุเพ่ือพิจารณา
เงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่ขอรับการสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วชิาการ ในวนัที ่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอ้ง
ประชมุสำนักส่งเสรมิวชิาการฯ
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⌦ งานประกนัคณุภาพการศกึษา ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
กองนโยบายและแผนงาน ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่องระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การดำเนนิงานของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม โดยม ีผศ.เชาวลติ  คงแกว้ รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  นายสะอาด  เข็มสีดา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
และเจา้หนา้ท่ีกองนโยบายและแผน  ร่วมใหก้ารตอ้นรบัอยา่งอบอุน่และเปน็กันเอง

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ราชภฏัพิบลูสงคราม  จำนวน 10 คน  เม่ือวนัอังคารที ่23 กุมภาพันธ ์2553  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชมุสำนักงานอธกิารบดี
อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

สาขาวชิานิตศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดยอาจารย์ศิรินทร์  อินทรวิชะ
และอาจารย์พงษ์ลดา ทั ่งทอง  นำนักศึกษาชั ้นปีท ี ่ 4
ที ่กำลังศึกษาวิชาสิทธิมนุษยชน และนักศึกษาชั ้นปีที ่ 3
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน  ศึกษาดูงานบ้าน
กาญจนาภิเษก  พิพิธภัณฑ์หุ ่นขี ้ผึ ้งไทย และพระราชวัง
สนามจนัทร ์ จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัที ่4  กุมภาพันธ ์2553
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิชา
สิทธมินุษยชนอยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนเพือ่เปน็การเปดิโลกทศัน์
ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน

นกัศกึษาสาขาวชิานติศิาสตร ์ ศกึษาดงูาน  บา้นกาญจนาภเิษก

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานกิจกรรม นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง  และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
เพ่ือเปน็การพฒันาผูน้ำกิจกรรมและการบรหิารงานกจิกรรมของสโมสร นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ  ในระหวา่งวนัที ่9-
13 กุมภาพันธ ์ 2553

สโมสรนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ  ศกึษาดงูานภาคเหนอื
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ
ส่งเสรมิงานดา้นการอนรุกัษ ์ ทำนบุำรงุ  ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่
โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื ่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้าง
วฒันธรรมใหมี้ชีวติ เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติของมนษุยใ์นชมุชน ดังนัน้ สถาบนั
วิจัยฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด เพชรบุรี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  จัดทำโครงการอบรมความรู้ เรื ่อง
“การดูแลบริหารจัดการมรดก ทางศิลปวัฒนธรรม” ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกรมศิลปากร  ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒน

ธรรมของชาติสู่สถานศึกษา ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายด้านศิลป
วัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 18-19 กุมภาพันธ์  2553
ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยในพธิี
เปิดได้ร ับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม มาเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมการ
บรรยายเรื ่องแหล่งศิลปกรรมและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ที ่สำคัญในจังหวัดเพชรบุร ี โดยท่านผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคด ีคุณณัฎฐภทัร  จันทวชิ  การบรรยาย
เร่ืองการบรหิารจดัการมรดกทางดา้นศิลปวฒันธรรม โดย หวัหนา้
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี  คณุลักขณา  จนิดาวงษ์
และการบรรยายเรื่อง หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับการดูแลบริหารจัดการมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรม  โดย ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยั และสง่เสรมิศิลป
วฒันธรรม  ผศ.พจนารถ บวัเขยีว และการประชมุกลุ่มย่อยเรือ่ง
มุมมองของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อหน่วยงาน
ของกรมศิลปากรและหน่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม จังหวัดเพชรบุรี  และในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์  2553 ผู้เข้ารับการอบรมได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดบางกระพร้อม
วัดอัมพวันเจติการาม  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  วัดโบสถ์  วัดค่ายบางกุ้ง  วัดประดู่  หลังเสร็จสิ้น กิจกรรมดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี กรอบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  สถาบันวิจัยฯ
จึงได้มีการหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายและการทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม (MOU) กับ กรมศิลปากร
โดยทั ้งสองหน่วยงานจะเป็นภาคีเครือข่ายร่วมมือกันสืบสานงานด้านวัฒนธรรมต่อไป  ในการนี ้ สถาบันวิจัยฯ
ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวจัิยฯ  จัดอบรมมรดกทางวฒันธรรม
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ร่วมกับ คลินิกธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-16.30น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีโดยมวีตัถปุระสงค ์เพ่ือเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเขยีนแผน
ธรุกจิและการดำเนนิธรุกจิ เพ่ิมศักยภาพของคณาจารย ์บคุลากร นักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีและบคุคลภายนอก
ที่สนใจ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และเข้าใจถึงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่สนใจสามารถ
สอบถามขอ้มูลได ้ที ่032-493300 ตอ่ 1386

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างผู้ประกอบการรุน่ใหม ่คร้ังท่ี 1

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษย
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  จัดอบรมคุณธรรม
จรยิธรรม แกนั่กเรยีน นักศึกษาและผูท้ี่
สนใจ  โดย พระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553
เวลา 13.00–16.30 น. ทัง้นีมี้ผูส้นใจและ
เข้ารว่มการอบรมเปน็จำนวนมาก  โดยผูเ้ข้ารบัการอบรม ไดร้บัทัง้ความรู ้ ความซาบซึง้  และความสนกุสนานจากการอบรม
เกี่ยวกับการประพฤติตนในการใช้ชีวิต ในวัยเรียนและในอนาคต

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี   จดัโครงการอบรมภาษาองักฤษเพือ่ผูป้กครอง
เพ่ือการสนทนาในครอบครวั  ในระหวา่งวนัที ่1-19 มีนาคม 2553  โดยมกีารอบรมแบง่ออกการอบรมเปน็ 2 ช่วง  ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เวลา  18.00-20.00 น.  กลุ่มที่ 2 เวลา 16.00-18.00 น.  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะมนษุยศาสตรฯ์ โทร. 1206

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ จัดอบรมคุณธรรมและจรยิธรรม

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี  โดยมีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต ช้ันปีท่ี1
จำนวน 87 คน เข ้า เย ี ่ยมชมแหล ่งเร ียนร ู ้ระบบบร ิหาร
จัดการงานห้องสมุดและสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการฯ
เพ่ือนำไปปฏบิตัจิรงิและใชใ้นการประกอบวชิาชีพในอนาคต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โครงการอบรมภาษาองักฤษเพือ่ผู้ปกครอง


