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สำนักนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานผลการจัดทำประชามติ ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยา
ลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 -2567  เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม
2553 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เม่ือเวลา 13.30 น. ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รักษา
การอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมและบรรยาย
เร่ืองแนวคิดในการทบทวนแผนกลยทุธศาสตร์  มหาวิทยา-
ลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะทำงานทบทวนแผนกลยทุธม์หาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหา-
วทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 15 ป ี (พ.ศ. 2553-2567)  เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์2 อาคารวทิยาภริมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร
ร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 –2567  โดยเรียนเชิญ ผศ.ศรชัย
เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ รักษาการอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม
และบรรยายเรื ่อง แนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ตอ่มา ผศ.เชาวลติ  คงแกว้
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและนวัตกรรม
ประธานคณะทำงานทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย

รายงานผลการจดัทำประชามติ
ร่างยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ พ.ศ. 2553 -2567

ราชภัฏเพชรบุรี  ได้บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2553-2567  หลังจากการบรรยาย จึงเชิญผูร่้วมประชมุ
แสดงความคดิเหน็  โดยมผู้ีร่วมแสดงความคดิเหน็ดังน้ี

1. ในการวิเคราะห์สภาพนั้นอยากทราบว่าสิ ่งใดที ่
เปลีย่นแปลงยากทีสุ่ด และสิง่ใดเปลีย่นแปลงไดง้า่ยทีสุ่ด

2. จากร่างยุทธศาสตรก์ารพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี 15 ป ี (พ.ศ. 2553-2567) หนา้ที ่ 8 6) ผูบ้รหิาร
มีศักยภาพ... อยากทราบวา่ ผูบ้รหิารในทีน้ี่อยู่ในระดบัไหน
และ 8) มีกองทนุพัฒนา ... อยากทราบวา่ เรามยีอดเงนิใน
กองทุนเท่าไหร่

3. ยากทราบว่าคณะทำงานได้ดูแผนยุทธศาสตร์ชาติ
หรือไม่ และสิ่งที่เราได้นำมาวิเคราะห์นั้นมันเก่าไปแล้ว
หากพดูถึงแผน 15 ป ีทัง้เรือ่งทอ่งเทีย่ว อาหาร ทำไมเราไม่
ทำในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปทำในสิ่ง
ท่ีย่ังยืน ดูว่าคนไทยเขาทำอาชีพอะไรเพ่ือ พัฒนาการคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่เพ่ือให้สามารถเล้ียงตัวเองได้ในภาวะบีบค้ัน

4. หนา้ที ่9 จุดอ่อนด้านการเรยีนการสอน 4) ขาดการ
สนับสนุนให้อาจารย์... อยากทราบวา่ ขาดการสนับสนุนด้าน
ไหน

5. ขอเสนอปรัชญา คือ คุณภาพ คุณภาพ และคุณภาพ
6. ส่ิงทีเ่ปน็หว่งคอื การนำไปปฏบิตั ิและการประเมนิ
7. หลักสูตรท่ีเราเปิดสอนไม่สอดคล้องกันท้องถ่ิน การ

พัฒนาสังคมและประเทศ และภารกิจไม่ตอบสนองตอ่ความ
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ผศ.ดร.นิวตั   กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร
ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี  โรจนรุ่์งสัตย ์  รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการพเิศษ  พร้อมด้วยคณาจารยค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
ศาสตร ์ รว่มใหก้ารตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารจากวทิยาลยัภาษาตา่งประเทศตางฟาง  จำนวน  3 ทา่น  ไดแ้ก ่ Prof.Zhou
Yi  อธกิารบด ี Assoc.Prof.Wei LongZhen  รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ  Mr.He Tao ผูอ้ำนวยการฝา่ยวเิทศสมัพันธ์
เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชมุสำนักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ เพ่ือปรกึษาหารอืในโครงการ
ความรว่มมอืทางดา้นวชิาการและการแลกเปลีย่นนกัศึกษาในสาขาวชิาทีเ่ก่ียวขอ้งตอ่ไป

คณะผูบ้รหิารวทิยาลยัภาษาตา่งประเทศตางฟาง  เย่ียมชม มรภ.เพชรบรีุ

ต้องการด้านการศึกษา
8. นโยบายเกีย่วกบัการวจัิย นวตักรรมและสทิธบัิตรไมชั่ดเจน
9. พันธกจิ ข้อ 2 สรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้... น่าจะอยูใ่นประเดน็ยุทธศาสตร์
10. ประเดน็ยุทธศาสตร ์ข้อ 3 และ 4  น่าจะอยูใ่นพนัธกจิ
11. ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะไม่ได้วางแผนการพัฒนามาแต่แรก แต่เราก็มีตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหา

วทิยาลยันเรศวร  แตส่ิ่งทีอ่ยากเหน็มากกวา่แผนยทุธศาสตร ์คือ อีก 15 ป ีเราจะมอีะไร หรอืเราจะเปน็อะไร น่ันคือการ
วาดฝนัในสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรม  เช่น  มีคณะแพทย ์มีโรงพยาบาล เปน็ตน้ เพราะหากเรามองวา่มันเปน็ไปไมไ่ด ้ไมไ่ดต้ัง้
ความหวงั เรากไ็มเ่คยทีจ่ะทำอะไรเพือ่ทีจ่ะได ้หรอืเปน็ในสิง่นัน้ สาขาวชิาทีก่ำลังตอ้งการมาก เช่น  การจดัการกอลฟ์
พานิชย์นาว ีอุตสาหกรรมอาหารทะเล  พยาบาล เปน็ตน้

12. ตามทีไ่ดต้ัง้จดุเน้นด้านอาหาร  ทอ่งเทีย่ว  จึงเหน็วา่เรานา่จะมจุีดขายของมหาวทิยาลยัอาจเปน็ขนม อาหารวา่ง
จดุถ่ายรปู  ส่ิงทีบ่อกวา่ทีน่ี่มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีถ้ามาทีน่ี่ตอ้งชมิ

13. ยุทธศาสตร์เร่ืองความร่วมมือกับประเทศจีน  เป็นโอกาสท่ีเราควรเปิดตัวและบริหารจัดการให้ดีข้ึน เกิดประโยชน์
และช่ือเสียงกับมหาวิทยาลัย อีกท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงถือเป็นอีกยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญและเราไม่แพ้ใครในหมู่ราชภัฏ

อบรม : คณะวิทยาการจัดการ  จัดอบรม
ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการท่ัวไป  ในโครงการ
อบรมการพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  วิทยากร โดย ผศ.โสภาพร
กล่ำสกุล วนัที ่12 มีนาคม 2553 และโครงการ
อบรมเร่ืองการพัฒนางานสารบรรณ  วิทยากรโดย
ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช วันท่ี  13 มีนาคม  2553
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สาขาวิชาสาร
สน เทศศาสตร ์
จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ  นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4  ภายหลัง
จากการฝึกประสบ
ก า รณ ์ ว ิ ช า ช ี พ
เมื่อวันอังคารที่ 9
มีนาคม  2553  เวลา  08.30 น.  ณ ห้อง 119  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ในการนี ้  นักศึกษาไดน้ำเสนอผลการฝกึประสบการณว์ชิาชีพ  โดยม ีอาจารยป์ระภา  โกศลนรัิตวิงษ ์  ประธานสาขา
วิชาสารสนเทศศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ให้ข้อคิดในด้านการเป็นบรรณารักษ์และนักสารสนเทศที่ดี ข้อคิด
การหางานใหไ้ดง้านทีดี่   คุณสมบตัแิละบคุลิกภาพทีดี่ทีอ่งคก์รตอ้งการ  ซึง่ทำใหนั้กศึกษามคีวามเขา้ใจ และสามารถ
นำไปปฏบัิติเพ่ือสมัครงานหรอื ทำงานในองคก์รด้านสถาบนับรกิารสารสนเทศได ้ ผลการประเมนิกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ
พบว่า ความพึงพอใจในการปจัฉิมนิเทศเกือบทุกด้านมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคร้ังน้ี
เช่น กระบวนการและขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร  ด้านเจา้หนา้ทีผู้่ใหบ้รกิาร ด้านความพงึพอใจในสิง่อำนวยความสะดวก
ฯลฯ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรปั์จฉิมนิเทศนักศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับ
สมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language
Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี
การศกึษา 2554 ตัง้แตว่นัที ่ 10 มีนาคม - 10 มิถุนายน
2553

เพ่ือสรรหาอาจารยรุ่์นหนุม่สาวทีส่อนภาษาองักฤษใน
ประเทศไทย ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐ
อเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาตไิทย
- การศกึษาระดบัปรญิญาตรข้ึีนไป
- เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาหรือ

โรงเรียนสาธิต
- อายุไมต่ำ่กวา่  21  ป ีและไมเ่กิน  29  ปี
- คะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 (PBT) หรอื 213

(CBT) หรอื 80 (IBT) หรอื 6.0 (IELTS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนฯ
- ต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานเดิมหลังจากรับทุน

(ระยะเวลา 9 เดือน)
- มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถ จูงใจใหผู้้เรียนสนใจ

เรียนภาษาและเขา้ใจวฒันธรรมไทย และพรอ้มท่ีจะเรยีนรู้
เรื ่องประเทศสหรัฐฯ (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
ใบสมคัรจากเวปไซต ์www.fulbrightthai.org)

ประโยชนข์องทนุ FLTA
1. บุคลากรได้ฝึกฝนและเพ่ิมประสบการณ์ตรงด้านการ

ใช้ภาษาองักฤษ
2. เพ่ิมจำนวนบคุลาการทีมี่คุณสมบติัเหมาะสมในการ

สอนภาษาองักฤษ
3. เพ่ิมจำนวนผูเ้ปน็ Fulbrighter
4. มีเครอืข่ายกับสถาบนัทีมี่ช่ือเสียง ในสหรฐัฯเพิม่ข้ึน
5. เรียนรู้ความเป็นไปของโลกอนาคตจากประเทศ

สหรัฐฯ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
ก้าวหนา้ทางวชิาการ
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สมัมนาผูน้ำนกัศกึษา  ปีการศกึษา  2553
นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ ตามทีก่องพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพชรบรีุ  จัดโครงการสมัมนาผูน้ำนักศึกษา  ประจำปกีารศกึษา  2553  ระหวา่งวนัที ่ 17-21  มีนาคม 2553  ณ
สวนเพชรรีสอร์ท   อำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการอบรม

การอบรมครัง้นี ้  มีผูน้ำนักศึกษาจากองคก์ารนกัศึกษา  สภานักศึกษา และสโมสรนกัศึกษาทัง้ 7 คณะ จำนวน
60 คน ซ่ึงนกัศึกษาทีเ่ข้ารบัการอบรมจะไดร้บัความรูจ้ากการบรรยายพเิศษ  เรือ่งทกัษะความเปน็ผูน้ำ  นโยบายและ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมการวางแผนและการทำงานเป็นทีม ผู้นำกับการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ระเบียบ ข้อบังคับ  คำส่ังมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2553  แนวทางการ
เขียนโครงการและการเสนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ  หน้าที่ของสภา นักศึกษาการติดตามตรวจสอบ
และการรายงานผล  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยในการจัดสัมมนาในคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เป็นผู้นำ  กล้าคิด  กล้าแสดงออกในการตดัสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ   ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษา ขอขอบคณุวทิยากรทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ ตามทีช่มรมเครดติยเูน่ียนจงัหวดัเพชรบรุ ี ไดม้อบทนุการศกึษา  จำนวน 7
ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้
พิจารณาคดัเลือกนักศึกษาทีมี่คุณสมบตัติามทีก่ำหนดเมือ่วนัที ่ 16 มีนาคม 2553  ณ กองพฒันานกัศึกษา  โดยนกัศึกษา
ทีไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลือก มีดังนี้

นางสาวชุติมา  บุญโพธิ์  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  นางสาวสรัลพร  หยดสนิทใจ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ นางสาวสกัุญญา  นุ้ยสุข สาขาวชิาการบญัช ี คณะวทิยาการจดัการ
นางสาวอาริษา  ทองดี  สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ  นายจักริช  หวงโภคาภัณฑ์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นายสุธิศ  วรรณคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกวรีตัน ์ ทดัจนัทร ์  สาขาวชิาสังคมศกึษา  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีในความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาของมหาวทิยาลยั  และขอขอบคณุคณะกรรมการพจิารณาคดัเลือกนักศึกษาดงักลา่วมา ณ โอกาสนี้

ทุนการศึกษา
ชมรมเครดิตยูเน่ียนจังหวัดเพชรบรีุ

รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัคร
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  เพ่ือดำรงตำแหนง่ผู้อำนวยการโรงเรยีนสาธิตฯ  สนใจค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก เว็บไซต์
http.//aead.pbru.ac.th
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เรื่อง“การสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กับนักศึกษาคณะอ่ืน ๆ  ภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ” เม่ือวนัอาทติยท่ี์ 14  มีนาคม
2553 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการ
น้ีไดเ้รยีนเชิญ รศ.สุเทพ ล่ิมอรณุ และ ผศ.หรรษา ผลาทร
เป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจำนวน 4 คน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน
1 คน และนกัศึกษาคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จำนวน 25 คน เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบัิติการ ซ่ึงในการอบรมครัง้น้ี
ไดป้รบัปรงุการจดัอบรมจากในป ี2551 โดยการจดัอบรมในครัง้นัน้  ไมไ่ดใ้หนั้กศึกษาฝกึปฏบิตัใินการจดัทำโครงการ
แบบเครอืข่ายรว่มกนั  แตใ่นปกีารศกึษา 2552 น้ี จงึไดมี้กิจกรรมให ้ นักศึกษาแตล่ะกลุม่ทกุคณะรว่มกนัฝกึปฏบิตัิ
การเขียนโครงการ โดยใชห้ลักการของ PDCA ซ่ึงมีนักศึกษาจดัทำโครงการ ท่ีน่าสนใจ คือ โครงการพฒันาทกัษะดา้น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความรู้วิชาพื้นฐาน โครงการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโครงการอบรมรณรงคก์ารคัดแยกและท้ิงขยะ  จากจำนวนโครงการท่ีนักศึกษา
เครือข่ายได้เสนอมา บางโครงการสามารถนำมาสูก่ารปฏิบัติได้เลย แต่ต้องยุบโครงการรวมกนั เช่น โครงการด้านวิชาการ
(โครงการสง่เสริมความรู้วิชาพ้ืนฐาน และโครงการพฒันาทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการน้ีทางคณะจะ
เป็นแม่ข่ายดำเนินการต่อให้นักศึกษาเพื่อการทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีเครือข่ายร่วมกันระหว่างคณะ
ส่วนโครงการอืน่ ๆ  จะจดังบประมาณสนบัสนุนในปีต่อไป ในการน้ี คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ขอขอบคุณ รศ.สุเทพ
ล่ิมอรณุ  ผศ.หรรษา ผลาทร และ ผศ.อุบล สมทรง  ทีไ่ดใ้หค้ำแนะนำการจดัทำและเขา้รว่มกจิกรรมตลอดโครงการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศกึษาระหว่างคณะ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ เรื่อง “Information Security
and History of the Internet” ให้แก่อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรความมัน่คงคอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่าย และคณาจารย์
ภายในคณะทีส่นใจ  ระหวา่งวนัที ่17-18 มีนาคม 2553 ต้ังแต่
เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชมุ 332  อาคารคณะเทคโน
โลยีสารสนเทศ ท้ังน้ีได้รับเกียรติจากอาสาสมัครอาวุโส ชาวญ่ีปุ่น
Dr.Kotoko Nakata ตามโครงการรว่มมอืระหวา่ง TICA และ
JICA เป็นวิทยากร  โดยการประสานงานของ ดร.ปานจิตร์

หลงประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และ ดร.ทัดทอง  พราหมณี ประธานสาขา
วิชาเทคโนโลยแีละยทุธศาสตรส์ารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการสัมมนา
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⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ผลการประชมุหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ประชมุผูบ้รหิารราชภฏักลุ่มตะวนัตก

ผศ.ดร.เสนาะ   กล่ินงาม  รองอธกิารบด ีรายงานวา่
จากการประชุมวิพากย์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Gen-
eral  Education) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิ  ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
เม่ือวนัจนัทรท์ี ่15-17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30–20.30 น.
ณ หอ้งปะการงั โรงแรมลองบชี  ชะอำ จงัหวดัเพชรบรุี

การประชุมเร่ิมจากในช่วงเช้าเป็นการบรรยายผลการ
เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มตะวันตก และในช่วงบ่ายมีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการโดย ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม กล่าวรายงานและ
ผศ.ดร.ปัญญา  การพานิช ประธานกลุ่มอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกกล่าวเปิดงาน  หลังจาก
น้ันเปน็การวพิากย์หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดย
รศ.ดร.วศนิ  อิงคพัฒนากลุ  รศ.ดร.วเิชียร  ชุติมาสกุล
ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการ และศิษย์เก่ามหา
วิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก ต่อด้วยการอภิปรายผล
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
และมีการระดมสมองเพ่ือจัดทำรายละเอียดรายวิชามคอ.3
โดยมีการแบ่งกลุ่มรายวิชาและแลกเปล่ียนนำเสนอร่วมกัน
โดยเสรจ็ส้ินในวนัท่ี 17 มีนาคม 2553

ผศ.ดร.เสนาะ   กล่ินงาม  รองอธกิารบดรีายงานผลการ
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ ่มภาคตะวันตก
ครัง้ที ่2/2553 เม่ือวนัที ่ 15  มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลองบชี
ชะอำ จงัหวดัเพชรบรุ ี มีสาระสำคญัทีค่วรทราบ ดังนี้

1. ที่ประชุมมอบหมายให้ ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้ประสานงานใน
การจดัระเบยีบ  ข้อบงัคบั  ของกลุม่ภูมิภาคตะวนัตกรว่มกนั

2. วันที่ 15-17 มีนาคม 2553 เป็นการประชุมวิพากย์
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิ
ภาคตะวนัตก พ.ศ.2552  และการทำ มคอ. 3  ซึง่คาดวา่จะ
แล้วเสร็จและนำไปดำเนินการต่อไป

3. วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553 จะมีการประชุมวิชา
การระดบัชาต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มตะวนัตก  ครัง้ที ่1 ณ
อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ ซึง่มกีำหนดการ  ดังน้ี

1 พฤศจิกายน 2552  – 31 ธันวาคม 2552 กำหนดการ
ส่งบทความ

28 กุมภาพันธ์ 2553  วันสุดท้ายของการชำระเงนิค่าสมัคร
รบัสมคัรผูเ้ข้ารว่มฟงั

1 มกราคม  –  30  มีนาคม 2553 ส่งตน้ฉบบับทความ
วจิยัทีป่รบัแกไ้ขตามหลกัการแนะของผูท้รงคณุวฒุิ

31 มีนาคม 2553 ประกาศผลการคัดเลือกบทความที่
นำเสนอ

13 – 14  พฤษภาคม  2553  นำเสนอผลงานวจิยั
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และผู ้สนใจส่งผลงานและ

เข้าประชมุตามวนัดังกลา่ว
4.รูปแบบและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือและการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาที่ควรจะดำเนิน
การร่วมกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร  การพัฒนานักศึกษา  การพัฒนาระบบการบริหาร

ระบบการประกนัคุณภาพ  พัฒนางานวจิยัและศนูย์ภูมิภาค
ตะวันตกศึกษา
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รายงานผลและสง่มอบงานวจัิย โครงการ ABC-PUS/MAG
อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว ผู้จัดการงานวิจัย

โครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์
เพ่ือการเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนท่ี (ABC-PUS/MAG) ประจำปี
2551 แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ทำงานวิจัยตาม
โครงการ ABC-PUS/MAG ข้ึน เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ทำงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนของอาจารย์และ

นักศึกษา โดยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้
พ้ืนทีใ่นการทำวจิยัแบบบรูณาการทกุ ๆ ศาสตรใ์นพืน้ที ่ๆ
เดียวนัน้  ในปงีบประมาณ 2551 ปรากฎวา่มีโครงการที่
ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยจำนวน 11 โครงการ แยกเป็น

ระดับปริญญาตรี 9 โครงการ และระดับปริญญาโท 2
โครงการ โดยใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบ้านแหลม เป็นพื้นที่ในการทำวิจัย  ซึ่งทั้ง 11
โครงการ ได้ทำงานวิจัยจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
สามารถทำผลงานจนได้รับรางวัลในระดับประเทศหลาย

โครงการจึงได้จัดเวทีในการรายงานผลงานวิจัยและทำ
พิธีส่งมอบงานวจัิยข้ึน เม่ือวันอังคารที ่16 มีนาคม 2553 ณ
ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
โดยมีผศ.เชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการรายงานผล และทำพิธีส่งมอบงานวิจัย
แก่นายวิโรจน์ ศรีนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทะเล และไดรั้บเกียรติ จากอาจารย์ภมร พราหมณ์แก้ว
อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดการรายงานผลงานวิจัย
โดยมีนักวิจัยร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 6 คน
และได้รับเกียรติจากผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทะเล  ตลอดจนประชาชนตำบลปากทะเล
เข้าร่วมรบัฟังการรายงานผล  จำนวน 125 คน

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ ท่ีสนับสนนุงบประมาณในการ
ดำเนินการนกัวจัิยในโครงการ  ท่ีมุมานะและเพยีรพยายาม
จนงานวจิยัประสบผลสำเรจ็  ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีส่ถาบนั
วจิยั ฯ ทีอ่ำนวยความสะดวกในทกุ ๆ เรือ่ง  นักศึกษาสาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการดำเนินงาน และผู้
บรหิาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนองคก์ารบรหิาร
ส่วนตำบลปากทะเล ท่ีใหค้วามรว่มมอืในทกุ ๆ ด้านในการ
ทำวจิยั  มา ณ โอกาสนี้

กำหนดการเรยีนการสอน  ภาคการศึกษา 3/2552
วันเปดิเรยีน  เสารท์ี ่27 มีนาคม 2553  ลงทะเบยีน และ http://mis.pbru.ac.th/

ชำระคา่เล่าเรยีน  ธนาคารทหารไทย  ,  ธนาคารไทยพาณชิย์  หรอืทีฝ่า่ยการเงนิมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
เริม่ตน้ปรบั  ตัง้แตว่นัที ่ 28 มีนาคม  2553  วนัสอบ  29 พฤษภาคม  2553
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบนัวิจัยฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย  บูรณาการนโยบาย
การวจัิยของชาตริะหวา่ง พ.ศ. 2551-2554 ท่ีมีสาระสำคญั คือ “ประเทศไทย
มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” สอดคล้องกับ
พันธกจิการวจิยัของชาต ิ คือ “พัฒนาศกัยภาพและขดีความสามารถในการ
วิจัยของประเทศให้สูงข้ึน และสร้างฐานความรู้ท่ีมีคุณค่า เพ่ือสามารถประยุกต์
และพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง

ตอ่ยอดภูมิปญัญา ทอ้งถิน่ใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงพาณชิย์และ
สาธารณะ โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี
ประสทิธภิาพทีท่กุฝา่ยมีส่วนรว่ม”

ในการนี้ ผศ.พรรณี คอนจอหอ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ ผู ้ร ับผิดชอบโครงการจึงประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (นักวิจัยหน้าใหม่ รุ่น 3) ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม  2553  ณ
หอ้งประชมุโรงแรมหวัหนิแกรนด ์แอนด ์พลาซา่ อำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์ เพ่ือเปน็การพฒันานกัวจิยัรุน่ใหมแ่ละ
พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยระดับปฏิบัติการให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนักวิจัยให้กับชุมชนและ
ประเทศชาต ิ โดยในพธีิเปดิโครงการไดรั้บเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม ใหเ้กียรตเิปน็ประธานในพธิ ี ซึง่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ประกอบดว้ยอาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จำนวน 23 คน  ประกอบดว้ย  ดร.อัจฉรย์ี  ภุมวรรณ  อาจารยส์ำรวย
มะลิถอด  อาจารยศุ์ภมาส  เกตเุตม็  ผศ.ดร.สรติา  บวัเขยีว  อาจารยพั์ชรนิทร ์  เกษเดช  อาจารยนั์นทรตัน ์  คงคาเพชร
อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว  ดร.อภิรัตน์  อุดมทรัพย์  อาจารย์กฤษดา  ด่านประสิทธ์ิพร  อาจารย์ปราโมทย ์ ตงฉิน  อาจารย์กังสดาล
ธนะสงัข์  อาจารยบ์รรเจดิ  ทองบวบ  ดร. นพพล  ม่ิงเมอืง  อาจารยสุ์ธดิา  ทองคำ  อาจารยณ์รงค ์ ไกรเนตร  อาจารยส์มนึก
วเิศษสมบตั ิ อาจารยค์งขวญั  ศรสีอาด  ผศ.พิมลพรรณ  พชรสงิห ์ อาจารยจ์รยิา  รชัตโสตถิ ์ อาจารยส์รินยา  ปยิะเนตธิรรม
อาจารยป์ระสทิธิ ์ คำพล  ผศ.อรอรนงค ์ ศรพีวาทกลุ และผศ.สุวทิย ์ เปยีผอ่ง หลกัสูตรนีเ้ปน็หลกัสูตรตอ่เน่ืองในระยะที ่3
ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย  การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS สถิติสำหรับการวิจัย หลักและ
วิธีการเขยีนรายงานการวจัิย บทที ่ 4-5  การเขยีนบทคดัย่อไทย-อังกฤษ การเขยีนกิตตกิรรมประกาศ การเขยีนบทความวจัิย
อภิปรายและฝึกปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อาจารย์ธเนศ
ต่วนชะเอม  ผศ.ดร.วลัยทิพย์  สาชลวิจารณ์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  ในการอบรมครั้งนี้
ผลงานวจิยัทัง้หมดจะไดน้ำเสนอในการประชมุวชิาการ ครัง้ที ่ 1 ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุเีปน็เจา้ภาพ ในเดอืนกรกฎาคม
2553

ในการนี ้สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม ขอขอบคณุ ดร.รุง่โรจน ์ สีเหลอืงสวสัดิ์ รองนายกเทศมนตรเีมืองหวัหนิ
ในการอำนวยความสะดวกดา้นสถานทีฝ่กึอบรม และขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวิจัยฯ บูรณาการนโยบายการวจัิยของชาตสิร้างนกัวิจัยหน้าใหม ่ รุ่น 3
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วนัที ่ 27 กุมภาพันธ์
2553 วันที ่ 6 มีนาคม
2553 และวันท่ี 13 มีนาคม
2553  อาจารย์กฤษฎา
สุริยวงค์ ประธานสาขา
วิชานิเทศศาสตร์  คณะ
ว ิ ท ย า ก า ร จ ั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  จัดอบรมออกทริปถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรมให้แก่นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1
สาขาวชิานิเทศศาสตรแ์ละนกัศึกษาในชมรม I Photo Club จำนวน 200 คน ณ จังหวดัพระนครศรอียุธยา เพ่ือเปน็
การใหค้วามรูใ้น การถา่ยภาพทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเทคนคิการถา่ยภาพทางสถาปตัยกรรมในรปูแบบตา่ง ๆ  ณ วดัไชย
วฒันาราม  วดัพระศรสีรรเพชญ ์และพระราชวงับางปะอนิ  ทำใหนั้กศึกษาทีเ่ข้ารับการอบรมออกทรปิใน ครัง้น้ีได้มี
โอกาสคน้พบความสามารถของตนเองในดา้นการถา่ยภาพอยา่งแทจ้รงิ

กิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณาจารย์
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ประกอบดว้ยนกัศึกษา 25 คน
คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา 5 คน  โดย
ศึกษาดงูานกจิการนกัศึกษา  เม่ือวนัที ่18 มีนาคม
2553  ในการนี ้ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ษุกร  อุ๋ยวงษ์
และคณะ  ร่วมใหก้ารตอ้นรับและใหค้วามรู้

คณะวทิยาศาสตรฯ์  จัดอบรมสถติเิพือ่การวจิยัเบือ้งตน้ รุ่นที ่5

นเิทศศาสตร ์ร่วมกับ ชมรม  I Photo Club ศกึษาดงูานดา้นการถา่ยภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรม สถิตเิพ่ือการวจัิยเบือ้งตน้ รุ่นที่
5 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันท่ี
19–21 มีนาคม 2553 ณ ห้อง 424  คณะวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยา-

ลัยราชภฏัเพชรบรีุ  เปน็ประธานเปดิการอบรม  ผศ.สุวรรณ  จันทรแ์จม่ใส นางสาวสจิุตรา  พูลชะนะ และนางสาว
สุจิตรา  ถึงโภค  เปน็วทิยากรในการอบรมครัง้น้ี  ประกอบดว้ยผูเ้ข้าอบรม จำนวน 39 คน
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สาขาวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติิ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโน-
โลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาอจัฉรยิ
ภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา” ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาของ
โรงเรียนภายในจังหวัดเพชรบุรี  ในระหว่างวันท่ี 15-19  มีนาคม  2553
ณ ห้อง 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี รศ.วัชรี
กาญจนกี์รต ิ  รศ.สุเทพ  ล่ิมอรณุ  ผศ.จนัทรว์ด ี ไทรทอง  อาจารย์
ณรงค ์ ไกรเนตร ์และอาจารยป์ยิวฒัน ์ เนียมมาลัย  เปน็วทิยากร

ในการอบรมคร้ังน้ีมีนักเรียนเข้าร่วมในการอบรม จำนวน 47 คน

อบรมโครงการ “พฒันาอจัฉรยิภาพนกัเรียนระดบัประถมศกึษา”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และคลีนิคธุรกิจ  คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏบิตักิารเรือ่งการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่ครัง้ที ่1
แผนงานพฒันาความรูด้้านการประกอบการ ในระหวา่งวนัท่ี 12-
14 มีนาคม 2553  ณ ห้องประชุมศูนย์ว ิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม
ต่อจากนั ้นจึงเป็นการบรรยายเรื ่อง เตรียมให้พร้อมก่อน
เป็นผู้ประกอบการ  โดยคุณเกรียงไกร  คชศรีสวัสด์ิ  การ บรรยาย

“เคล็ด(ไม่) ลับ สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่”  โดยคุณบุญสม  ยี่สาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
การบรรยาย“การเขียนแผนธุรกิจให้มีชีวิต” โดยคุณธนกร  รัตตมงคล  ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเพชรบุรี และการบรรยายเร่ือง“ผู้ประกอบการและการวางแผนธรุกิจ” โดยอาจารย์ จรรยาพร
บญุเหลอื รองคณบดฝีา่ยกิจการพเิศษ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิ  จดัอบรมการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่ คร้ังที ่1

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2553 อาจารย์ณัชชานุช
พิชิตธนารัตน์  นำนักศึกษา ภาค กศ.บป. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  ศึกษาดูงานการพัฒนาแบบยั่งยืน
โดยใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสาน  ณ  ไร่คุณมน ของคุณ
มนรตัน ์ สารภาพ  อำเภอบอ่พลอย  ศึกษาดงูานการไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อน
ท่าทุ่งนา และการบริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้รับความ
อนุ เคราะห ์อำนวยความสะดวก จากค ุณช ัยยา
สรอ้ยหงษท์อง  หวัหนา้อุทยานแหง่ชาตเิอราวณั  ขอขอบคณุ  มา  ณ  โอกาสนี้

รัฐประศาสนศาสตร ์ ศกึษาดงูานการพฒันาแบบยัง่ยนื


