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 เม่ือวนัที ่9  มีนาคม  2553   เวลา   10.00 น.
ณ  ห้องประชุมช้ัน 7  อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศาสตราภิชานล้อม
เพ็งแก้ว   อาจารย์สุพรรณ   ไวยลิขิต  ร่วมกับ  คุณซิว
วันซิว  เจ้าของผลงานพจนานุกรม ไทย-จีน  และ
คุณบญัชา  เฉลิมชัยกิจ  เจา้ของสำนกัพิมพ์สุขภาพใจ

ร่วมกันปรึกษาหารือในการ ปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับไทย – จีน   ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
และประโยชนท่ี์นักศึกษาไทยและนกัศึกษาจนีจะไดรั้บจากการปรบัปรงุพจนานกุรม นอกจากนียั้งเปน็การพัฒนาวชิาการ
และประสานความรว่มมอืต่อกันในการแลกเปลีย่นภาษาของทัง้ 2 ประเทศอกีด้วย

ปรับปรงุพจนานกุรม  ไทย - จนี

คณะคร ุศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพชรบ ุร ี
โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเลา่นิทาน   อ่านหนงัสือ   สร้างส่ือปฐมวยั”
เม่ือวนัที ่ 7 มีนาคม 2553 ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2
อาคารวทิยาภริมย์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูปฐมวัย และผู้ท่ีสนใจในเทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือ
และสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยโครงการ

น้ีไดเ้รยีนเชิญ รองศาสตราจารย์
กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือป้ากุล
ผู ้ม ีประสบการณ์ด้านการจัด
รายการโทรทัศน์สำหร ับเด็ก
ทางช ่อง 11 และคุณสุภาพ
กิตติสุนทร  มาเป็นวิทยากร
ใหค้วามรู ้   ทกัษะ  และเทคนคิ

ตา่ง ๆ แกผู่เ้ข้าอบรมจำนวน 200 คน  ตลอดทัง้ช่วงเชา้และชว่งบา่ย โดยกจิกรรมดำเนนิไปอยา่งสนกุสนานทา่มกลาง
รอยยิม้ เสียงหวัเราะและสาระประโยชนต์า่ง ๆ ทีไ่ดร้บัจากวทิยากรทัง้สองทา่น

ในการนี ้ ดร.สุมาลี  พงศต์ยิะไพบลูย์  รองคณบดคีณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ไดใ้หเ้กียรตเิปน็
ประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ.

คณะครศุาสตร ์จัดโครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร
การเลา่นทิาน   อ่านหนงัสอื   สรา้งสือ่ปฐมวยั
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดการสัมมนาวิชาการเครือข่าย
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนา
ชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย
ครั้งที ่ 10  ในระหว่างวันที่ 5–7
กุมภาพันธ ์ 2553  ณ  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ส่งตัวแทนเข้าร่วม
การสมัมนา  จำนวน 3 คน คือ อาจารยพ์นัส ชัยรัมย์  นางสาวพนารตัน ์อวนวงั
และ นายเทพสรุยิะ อรณุไชยา

ในการนี้ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์  ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
กล่าวว่า “มีความภาคภูมิใจเปน็อย่างมากท่ีอาจารย์และนักศึกษา  ท้ังในและนอก
สาขาวชิาทกุทา่นสามารถทำใหส้าขาวชิาการพฒันาชมุชนไดเ้ข้าไปอยูใ่นเครอืข่าย
ระดับประเทศ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และองค์กรภายนอก รวมถึงรักษาประเพณีอันดีงามของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนเอาไว้ได้”

การสมัมนาในครัง้น้ี  จัดข้ึนเพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานวชิาการของเครอืข่ายมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ และเปน็เวทกีาร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศไทยในอนาคต ประกอบกับผลการสัมมนาครั้งนี้
ทุกเครือข่ายมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมสัมมนามีความเป็นชอบร่วมกันว่า ควรมีการจัดต้ังเป็น สมาคมสภาวิชาชีพพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม  มีชื่อย่อว่า สวพช. เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการเปิด
สอนในสาขาวิชาการพัฒนาการชุมชนและสังคม  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต   การดำเนินงานและการ
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ สาขาวิชาขอขอบพระคุณประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง อาจารย์รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ
และอาจารย์จิตสุภวัฒน์  สำราญรัตน ในการฝึกซ้อมการแสดงให้แก่นักศึกษารวมถึงให้ความอนุเคราะห์ชุดที่ใช้ใน
การแสดงอกีด้วย

อาจารย์และนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน
สัมมนาวิชาการเครือข่ายฯ

ผศ.ฤดี  ธีระเดชพงศ ์  อาจารยชิ์ดชนก  ปานวเิชียร และ
อาจารย์บวรจิต  เมธาฤทธิ์  นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณ
สุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  ช้ันปทีี ่1 และ 2 เข้ารว่มการเดนิ-วิง่ โรงพยาบาลพระ
จอมเกล้าฯ-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน
ครัง้ที ่10   เม่ือวนัอาทติยท์ี ่ 7  มีนาคม  2553
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อาจารยปิ์ยวรรณ  คุสินธุ ์  ผู้อำนวยการสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เม่ือวันอังคารท่ี  9  มีนาคม  2553 ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 44 คน เข้าเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงาน
ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญภายในสำนักวิทยบริการฯ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ
พัฒนาห้องสมุดต่อไป

สำนกัวิทยบริการฯ  ต้อนรับคณะศกึษาดงูาน  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
จัดกิจกรรม“กีฬาสัมพันธ์” แก่นักศึกษาโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัยเพชรบุรี และนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเพชรบุรี
กับสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี   เม่ือวันท่ี  6  มีนาคม
2553 ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี
เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการนี้ ได้จัดขบวนพาเหรดล้อการเมืองและ
มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอลชาย
แชรบ์อลหญงิ เปตอง วอลเลยบ์อลทมีผสม วิง่ 11 ขา
และชักกะเย่อ

หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา  นักศึกษาและ
คณาจารย ์รับประทานอาหารเยน็รว่มกนั  ณ  บรเิวณ
สนามหน้าอาคาร  1  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

กีฬาสัมพันธ์  นักศึกษาโครงการความรว่มมือฯ
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นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปิดรับนักศึกษา
หลกัสูตรปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ี2 ปีหลัง ปีการศกึษา 2553 เพ่ือใหนั้กศึกษาไดท้ราบแนวทาง การจดัการเรยีนการสอน
การใช้ชีวิตระหว่างเรียนและข้อมูลอันเป็นประโยชน์อื่นแก่นักศึกษาใหม่ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้กำหนด จัดพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่ ประจำปกีารศกึษา 2553 โดยมรีายละเอยีดดังนี้

ทัง้นี ้ในวนัปฐมนเิทศขอใหนั้กศึกษาใหม ่  ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ี 2 ปหีลงั   เตรยีมค่าใชจ้า่ย  ดังนี้
ค่าปฐมนเิทศ 150 บาท  ค่าเส้ือกีฬาคณะ 250  บาท  รวมเปน็เงนิ 400 บาท

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
24  พ.ค. 2553 07.00-08.00 น.   นักศึกษารายงานตัว(ตามตัวอักษร)  หอประชุมมหาวิทยาลัย

08.00-11.30 น.   นักศึกษาใหม่พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย  หอประชุมมหาวิทยาลัย
11.30-13.00 น.   ชำระเงนิค่าปฐมนเิทศ  หอประชุมมหาวิทยาลัย
14.00-16.00 น.

25  พ.ค.2553   07.30-17.30 น.  เปดิประต.ู..สู่แดนพรบิพรี   วงับา้นปนื-เขาวงั
26  พ.ค.2553   06.30-16.30 น.   นักศึกษาใหมพ่บกองพฒันานกัศึกษา

  มอบเข็มตราพระราชลัญจกร

 ห้องประชุมคณะวิทยาการ
 จัดการ(อาคารใหม)่
 หอ้งประชมุศูนย์วทิยาศาสตร์
 หอประชมุภูมิแผน่ดิน
 หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 3

 - นักศึกษาใหมพ่บคณะ
 - คณะวทิยาการจดัการ

- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
 - คณะครศุาสตร์

กลุ่ม  A

07.00-08.30 น. นักศึกษารายงานตัว(ตามตัวอักษร)
หอประชุมมหาวิทยาลัย
08.30-12.00 น.

กลุ่ม  B
ห้องประชมุวทิยาภิรมย ์  1
หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2
ห้องประชมุคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาใหมพ่บคณะ
- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
- คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

13.00-15.30 น.  นักศึกษาใหม่พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย หอประชุมมหาวิทยาลัย
15.30-16.30 น.  ชำระเงินค่าปฐมนิเทศ หอประชุมมหาวิทยาลัย
16.30-17.30 น.  ชี้แจงการเข้าฐานกิจกรรม หอประชุมมหาวิทยาลัย

หอประชุมมหาวิทยาลัย

การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ ปีการศกึษา 2553

16.00-17.00 น.  ชี้แจงการเข้าฐานกิจกรรม  หอประชุมมหาวิทยาลัย
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ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจง้วา่  ตามทีศู่นย์
ว ิทยพัฒนา มหาว ิทยาล ัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
เพชรบ ุร ี จ ัดการส ัมมนา
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช  กับนักศึกษาสถาบันอุดม
ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้มีนักศึกษา
จากองคก์ารนกัศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุเข้าร่วมสมัมนา  จำนวน 10 คน
คือ  นายยงยทุธ  ศรเีมือง  สาขาวชิานิตศิาสตร ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ นายพิทกัษ ์ บญุแตง่  สาขาวชิา
วิศวกรรมศาสตร ์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  นายจักรกฤษณ์  ขันทอง  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  นายสาธิต  เพชรรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นายพร้อมพักตร์
แพนาพันธ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นางสาวรักษิณา  ทับแก้ว
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  คณะครศุาสตร ์  นางสาวชติุมา  นาเมือง  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  คณะครศุาสตร์
นายทศันัย  แสงนลิ  สาขาวชิาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ำ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  นายรฐัพล  ตว่นภษูา  สาขาวชิา
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และนายนพพล  เพชรรัตน์  สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ คณะเทคโน
โลยกีารเกษตร  โดยม ีนายกิตตภิพ  รกัษาราษฎร ์ นักวชิาการศกึษาเปน็ผูก้ำกับดแูล

สัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศกึษา

ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดจัดโครงการ
สัมมนาผู้นำนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2553  ในระหว่างวันท่ี 17-21 มีนาคม 2553  ณ  สวนเพชรรีสอร์ท  อำเภอท่ายาง
จงัหวดัเพชรบรุ ี โดยมผีูน้ำนักศึกษาจากองคก์ารนกัศึกษา  สภานักศึกษา  และสโมสรนกัศึกษา ทัง้ 7 คณะ  จำนวน
60 คน  เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
กล้าคิด  กล้าแสดงออกในการตดัสินใจดำเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุตอ่ไป

สมัมนาผูน้ำนกัศกึษา  ปีการศกึษา 2553

หนว่ยอนามยั  กองพฒันานกัศึกษา  จัดทำแผนการรบับรจิาคโลหติ  ประจำปงีบประมาณ  2553  ดังนี้
วนัที ่ 24  มิถุนายน  2553  และ วนัที ่ 25  พฤศจกิายน  2553   ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ในการน้ีกองพัฒนานักศึกษา  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมบรจิาคโลหติตามวนั และสถานทีดั่งกลา่ว

แผนการดำเนนิงานรบับริจาคโลหติ ปี 2553
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⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ การจดัทำหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ผลการประชมุวชิาการ
ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  เลขานุการและรอง

อธิการบดี  รายงานว่า จากการประชมุคณะกรรมการสภา
วชิาการ  ครัง้ที ่2/2553  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ
สภามหาวทิยาลยัช้ัน 9  มีสาระสำคญัทีค่วรทราบ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และกรมการแพทย์แผนไทย  ประชุม
ร่วมกันเพื ่อเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรแพทย์
แผนไทย  เม่ือวนัที ่ 4  มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ
ห้องประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ช้ัน 9  อาคาร
วิทยาภิรมย์  โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวิลาวัณ
จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและคณะ
พรอ้มด้วย ผศ.ดร.เกศินี  ประทมุสุวรรณ  รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะ  ประชมุร่วมกนั

ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ  กล่าวตอ้นรบัและกลา่ววา่เปน็โอกาสอนัดี ทีก่รม
การแพทย์แผนไทยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 2 แห่ง
และผู้ประกอบการมาประชุมร่วมกัน เห็นความสำคัญและ
คุณคา่ของแพทยแ์ผนไทยและนำมาพฒันา เสรมิการเรยีน

การสอน  ซ่ึงจะมผีลตอ่สุขภาพและสาธารณสขุต่อไป
แพทย์หญิงวิลาวัณ  จึงประเสริฐ  อธิบดีกรม

การแพทย์แผนไทย  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ของการแพทย์แผนไทยในด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์
และแพทย์ทางเลือก ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก
มีสถาบันหลายแห่งเปิดสอนและได้รับการยอมรับมากข้ึน
ตลอดจนยินดีที่จะให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยใน
การเปิดการสอนต่อไป

ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบด ีรายงานวา่
เพชรบรีุเป็นจังหวดัท่ีมีความพรอ้มในดา้นน้ี  ด้วยสภาพ
ของภูมิประเทศ  ความเป็นท้องถ่ินเกษตรกรรม  ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นความต้องการของชุมชน
แผนการเปิดสอนหลักสูตรจึงมีแนวโน้มที ่สามารถ
เปิดสอนได้

จากการประชุมครั้งนี้  จึงเป็นการจุดประกายที่จะ
เป็นทางเลือกใหม่ในการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับท้องถิ ่นที ่มีประโยชน์ต่อประชาชนเพราะเน้นด้าน
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ผสมผสานวิทยาการเพื่อ
ใหมี้คุณคา่และคณุภาพทีส่มบรูณม์ากข้ึน

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ขอแสดงความยนิดี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม
รองอธิการบดี ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร
สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการ
ภาครฐัและการจดัการภาคเอกชน) เม่ือวนัอังคาร ที ่9 มีนาคม
2553  ณ  มหาวทิยาลยัรามคำแหง
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⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ กิจกรรมวชิาการ
15-17   มีนาคม 2553 การประชุมวิพากษ์และทำ มคอ.

3 หมวดการศึกษาท่ัวไป  ณ โรงแรมลองบชี  ชะอำ  จังหวัด
เพชรบุรี

29-30 มีนาคม 2553  การอบรมการจัดทำผลงาน
วชิาการ  รุน่ที ่ 2  ณ  อาคารศนูย์ภาษาฯ

29-30  มีนาคม 2553  การอบรมประกนัคุณภาพ ฯ
ณ  ห้องประชมุไพลนิ  อาคารเพชรนำ้หนึง่

1  เมษายน  2553  การประชมุวชิาการ ครัง้ที ่ 4/
2553  ณ  ห้องประชมุสภาวชิาการฯ

1-2   เมษายน    2553   การอบรมทำผลงานวชิาการ
รุน่ที ่3  ณ   อาคารศนูย์ภาษาฯ

จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ
การศกึษา เม่ือวนัพุธที ่ 8  มีนาคม  2553  เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชมุสมาคมศิษย์เก่า ช้ัน 7  โดยม ีผศ.ดร.เสนาะ
กล่ินงาม  เป็นประธานการประชมุ โดยสรปุผลการประชมุ
เพ่ือการประเมนิคุณภาพภายใน  ดังน้ี

1.จะมกีารอบรมเชงิปฏบัิติการ เร่ืองตวับง่ช้ีและเกณฑ์
มาตรฐานขององค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
วันจันทร ์– อังคารที ่29-30 มีนาคม 2553  ณ ห้องประชมุ
ไพลนิ  อาคารเพชรนำ้หนึง่   ผูเ้ข้าอบรมไดแ้กต่วัแทนจาก
คณะ  และสำนกั ๆ ละ 4 คน

2.กำหนดการส่งร่างการประเมินตนเอง ปีการศึกษา
2552 ของคณะ/สำนัก ให้แก่งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 เพ่ือเป็น
การเตรียมจัดประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง
ประมาณปลายเดอืนพฤษภาคม 2553

3.กำหนดการประเมนิภายใน 2 คร้ัง โดยครัง้ที ่1 เป็น
การซ้อมการตรวจประเมินภายใน  ภายในเดือนมิถุนายน 2553
และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจประเมินภายในรอบจริง ภาย
ในเดือนกรกฎาคม 2553 จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ
เพ่ือเตรยีมการประเมนิภายในของปกีารศกึษา 2552

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1.ให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาบัตรแก่
นักศึกษา ระดบับณัฑติศกึษา จำนวน  12  ราย

2.ใหค้วามเหน็ชอบอนมัุต ิ(ร่าง) ข้อบงัคบั มหาวทิยา
ลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา  พ.ศ. 2553

3.ให้ความเห็นชอบการอนุมัต ิการปิดหลักสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.)

4.การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2553 วันที่  1
เมษายน 2553  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภา
มหาวทิยาลยั  ช้ัน 9

สำนักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  จังหวัด
เพชรบรีุ ร่วมกับ โรงแรมรอยลัไดมอน  เพชรบรีุ  และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  นำเสนอเอกลักษณอั์น
โดดเด่นของเมืองเพชร  ด้วยการจดักิจกรรมตลาดนดั
ศิลปะ “ขอบ ลาน อารท์ มารเ์ช”่

ลิ้มรสอาหารเมืองเพชรหลากชนิด
สนุกสนานกับการละเลน่ย้อนยุค
ต่ืนตากบัของสะสม  และการแสดงทางศลิปะ
เรียนรู้วิถีชาวบา้นเมืองเพชร
จบัจา่ยซือ้ของนา่รกั  กุ๊กก๊ิก สุดเก๋

ในระหว่างวันที่ 2–6 เมษายน 2553  เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณลานแสดง  โรงแรมรอยัลไดมอน
ริมถนนเพชรเกษม  อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบรีุ
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการ สถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชา
การแก่ท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการประสานงาน
ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถของชุมชน
คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาการเมอืงภาค
พลเมือง  ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการ

ดำเน ินก ิจกรรมตามโครงการ
“พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง”
ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาการเมือง ฯ และเครือข่าย
องค์กรชุมชน  จังหวัดเพชรบุรี และ
โครงการคนวัยใส ร่วมใจพัฒนา
ประชาธิปไตย  ภายใต้การดำเนิน
งานของสภาองค์กรชุมชนตำบล
จังหวดัประจวบครีีขันธ์  โดยมีวัตถุ
ประสงคเ์พ่ือพัฒนาการเมอืง  ส่งเสรมิและสรา้งโอกาสการเรยีนรูใ้หกั้บภาคประชาชนในสว่นตา่ง ๆ และเพือ่ใหเ้หน็ผล
สัมฤทธิข์องการดำเนนิกิจกรรม

คณะกรรมการบรหิารกองทุน ฯ  จึงขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้ดำเนินการติดตามประเมิน
ผลโครงการดังกล่าว  โดยผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง รองอธิการบดี  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว
ผู้อำนวยการสถาบนัวจัิย ฯ จึงไดจั้ดการประเมนิผลและตดิตามการดำเนนิงานของโครงการดงักล่าวของจงัหวดัเพชรบรีุ
ในวนัพุธที ่ 3  กุมภาพันธ ์ 2553  ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน  และจงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์ ในวนัพุธที ่ 17  กุมภาพันธ์
2553 ณ ห้องประชมุ 60 ปี  วิทยาลัยเทคนคิประจวบครีีขันธ์  โดยไดเ้รียนเชิญตวัแทนผูเ้ข้าร่วมโครงการและสมาชกิสภา
พัฒนาการเมือง ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ซึ่งสถาบันวิจัยฯ จะได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาการเมอืงภาคพลเมอืงตอ่ไป  ในการนีส้ถาบนัวจัิย ฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจัยฯ ประเมินโครงการของสภาพฒันาการเมือง
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม แจง้วา่ ตามพนัธกจิของสถาบนั
วจิยั ฯ มีหนา้ทีส่่งเสรมิและพฒันาระบบการบรหิารงานสูค่วามเปน็เลิศทางดา้นการวจิยั  ผูบ้รหิารของสถาบนัวจิยั
ฯ ประกอบดว้ย รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง รองอธกิารบด ีผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผอ.สถาบนัวจิยั ฯ  ผศ.พรรณี
คอนจอหอ  ผศ.อรอนงค ์ ศรพีวาทกลุ  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยฯ จึงไดเ้ข้าร่วม โครงการความรว่มมอืเพ่ือการ
ติดตามและพฒันาระบบเฝา้ระวงัสภาวการณเ์ด็กและเยาวชน(Child Watch) จังหวดัเพชรบรีุ  ภายใตก้ารสนับสนุน
ทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  โดยมีสถาบันรามจิตติเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในระดับประเทศ

โครงการ ฯ Child Watch  เป็นโครงการวจัิยในระดับประเทศทีมี่วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือเป็นการสำรวจตดิตาม
และเฝ้าระวังสภาวการณ์เด็กและเยาวชน  ภายใต้จังหวัดท่ีทีมวิจัยรับผิดชอบ  ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยฯ
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพชรบุรี  เขต 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี ดำเนินโครงการจนประสบ
ความสำเรจ็มีผลการดำเนนิงานเก่ียวกับการตดิตามเฝา้ระวงัและเปน็ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมขบัเคล่ือนกลุ่มเยาวชน
จงัหวดัเพชรบรุ ี มีผลงานเปน็ทีป่ระจกัษ ์ส่งผลใหส้ภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัเพชรบรุไีดร้บัรางวลัการส่งเสรมิและ
พัฒนาเยาวชน (Child Watch Award) จากสถาบันรามจิตติ  โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวลัดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2553  ในการน้ี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์
มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี นายอภิเชษฐ์  เทพคีรี
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ในการนี ้สถาบนัวจิยั ฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝา่ย มา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวจัิยฯ  และสภาเดก็ฯ  เพชรบรีุ  รับรางวลั Child Watch Award

สำนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรีุ  ขอเชิญชมนิทรรศการ “แลหลงั ... มรดกวฒันธรรมเมอืงเพชร”
ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มรดกล้ำค่าของเมืองเพชร

ในระหวา่งวนัที ่15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2553
ร่วมฟัง  พูดคุย  แสดงความคดิเห็น  รัก  หวงแหน  มรดกล้ำค่าไวใ้หลู้กหลาน  คู่บ้าน ภูมิเมือง  ในวงเสวนา

“แลหลงั ... มรดกวฒันธรรมเมอืงเพชร” ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ หอประชมุ
ภูมิแผน่ดินมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการศกึษา  จัดสัมมนาในหวัข้อ “การฝกึประสบการณวิ์ชาชพีเทคโนโลยี
การศกึษาและสารสนเทศ 2”  เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 5 มีนาคม 2553  ณ หอ้งประชมุ  822
อาคาร 8 คณะครศุาสตร ์  กิจกรรมการสมัมนาคร้ังน้ีเป็นการพูดคุย นำเสนอ และ
แลกเปล่ียนประสบการณข์องนัก ศึกษาช้ันปีท่ี 4  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศกึษา  ในชว่งเวลาทีฝ่กึประสบการณว์ชิาชพีในหนว่ยงานตา่ง ๆ ไมว่า่จะเปน็
สำนักพิมพ์เพชรภูมิ  บริษัท tv pool จำกัด  ร.ร.พรหมานุสรณ์  กองบินท่ี 5  จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ สยามดารา โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา ฯลฯ

โดยบรรยากาศในการสัมมนาคร้ังน้ีเต็มไปด้วย
รอยยิม้  เสียงหวัเราะ และความอบอุน่ซ่ึงไดรั้บการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ผศ.ธนกฤต  ทองคล้ำ
ประธาน สาขาวิชา  ผศ.สุกัญญา  แพงโสม  อาจารย์
ประจำสาขาวิชา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก
อาจารย์จำรัส  แจ่มจันทร์  รองคณบดีคณะ
ครุศาสตร์  เป็นประธานในการกลา่วปิดการสัมมนา
พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที ่กำลังจะก้าวไป
สู่ชีวิตในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป.

ครุศาสตร ์ จดัสมัมนาฝกึประสบการณวิ์ชาชพี

นางสาวตรนุีช   เฉลิมกิติ   รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จัดการ
สอบ TofelZ  (PAPER – BASED) ในวนัที ่10  เมษายน  2553  เวลา  09.00-12.00  น.  ณ หอ้งประชมุ  2 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  สำหรับบุคคลท่ัวไปค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 1,000 บาท ติดต่อและสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเตมิได้ท่ี คุณตรนุีช  เฉลิมกิติ  โทร. 0-8194-4895-6  และคณุเสาวภา  พงษพิ์พัฒน์  โทร. 0-8389-5159-7

การสอบ  TofelZ  (PAPER – BASED )

ด้วยจิตอาสา : นักศึกษาโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฯ กับกรมส่งเสริม
การปกครอง ทอ้งถิน่รุน่ที ่ 3  รว่มกบั  อบต.หว้ยแมเ่พรยีง
มอบอปุกรณก์ารเรยีน  อุปกรณกี์ฬา ใหแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
บ้านโป่งลึก  ตำบลห้วยแม่เพรียง  อำเภอแก่งกระจาน
จงัหวดัเพชรบรุ ี เม่ือวนัที ่ 5  มีนาคม  ทีผ่า่นมา
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