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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการปฐมนิเทศ

แก่นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันท่ี

24-28 พฤษภาคม 2553  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  กิจกรรม WAIK RALLY  “ทอดน่อง  ท่องเมืองเพชร”

กิจกรรมฐานวิชาการในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2553  เป็นการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มีอธิการบดีและ

รองอธิการบดีกลา่วต้อนรบัและให้โอวาทแก่นกัศกึษาใหม่

ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี   กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  ดังน้ี

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณาจารย์

นักศึกษา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ยินดี

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏแห่งน้ี

เพ่ือให้นักศึกษาได้สานฝัน  สานความมุ่งม่ันให้เป็นจริง

ในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาต้องการเรียน  มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเปิด

โอกาสให้แก่นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาแสวงหาความรู้อย่าง

เต็มท่ี   ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร   มหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีห้องสมุดท่ีทันสมัย

ท่ีสุดในเขตภูมิภาคตะวันตก  มีคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  มีคณาจารย์ผู้สอนท่ีจบในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็น

ส่วนใหญ่  ถ้านักศึกษาใหม่ทุกคนมีความ ขยัน  มุ่งม่ัน   อดทน  เอาจริงเอาจัง  รักการอ่าน  เข้าเรียนตรงเวลา เม่ือเป็น

อย่างน้ีแล้ว  นักศึกษาจะไม่เก่งได้อย่างไร

ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนใช้ความขยัน  ความอดทน  ให้มากท่ีสุด   เม่ือเรียนจบแล้วต้องได้ปริญญา  แต่ส่ิงท่ี

เหนือกว่าปริญญาคือปัญญา   เข้ามาเรียนก็ต้องเอาปัญญามาด้วยอย่าเอาแต่ปริญญา  ดังท่ี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยท่านได้ให้ข้อคิดกับพวกเราว่า  จงนำไปคิดทบทวนและเอาไปปฏิบัติ   สิบปากว่าไม่เท่า

ตาเห็น  สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเอง   เพราะฉะน้ันการเรียนท้ังหลายต้องทำเอง   ต้องทำให้ได้  ทำให้สำเร็จ หินก้อนใหญ่ๆ

ทุบคร้ังเดียวมันไม่แตก  แต่ถ้าเราทุบหลาย ๆ  คร้ังอย่างต่อเน่ืองหินน้ันก็สามารถแตกได้  ความพยามยามของเราต้องทำ

อย่าง ต่อเน่ือง อย่างมุ่งม่ัน  อย่างฉันทะ  รับรองว่าสำเร็จอย่างแน่นอน

บ้านเมืองของเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความ

สำคัญและมีสถาบันท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง คือ สถาบันชาติ  ศาสนา  และองค์พระมหากษัตริย์  จึงอยากจะฝากกับศิษย์ท่ีรัก

ท้ังหลายว่าเราจะต้องรู้จักคืนความดีงามและชดใช้แผ่นดินเกิดของเรา  เพ่ือให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศท่ีมีความสมบูรณ์

ท้ายที่สุดขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ  คุณงามความดี  ความรักปรารถนาดีของพ่อแม่

ตลอดจนคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-

“ ¶éÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁè·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂÑ¹ ÁØè§ÁÑè¹
Í´·¹ àÍÒ¨ÃÔ§àÍÒ Ñ̈§  ÃÑ¡¡ÒÃÍèÒ¹
à¢éÒàÃÕÂ¹ μÃ§àÇÅÒ àÁ×èÍà»ç¹ÍÂèÒ§¹ÕéáÅéÇ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐäÁèà¡è§ä é́ÍÂèÒ§äÃ ”

ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี
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ฐานะครูบาอาจารย์   พูดในฐานะศิษย์เก่าท่ีจะสอนน้อง ๆ

ว่าทุกวัน คือ โอกาส  เร่ิมต้ังแต่วันน้ียังไม่สาย

คำว่า “ราชภัฏ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรง

พระราชทานนามให้เม่ือวันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2535   ราชภัฏ

แปลว่า  ผู้รับใช้พระราชา  ข้าของแผ่นดิน    เพราะฉะน้ัน

การเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ถือว่าเป็นลูกศิษย์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การท่ีจะรักษาศักด์ิศรี

ของความเป็นราชภัฏ คือ อยู่ในกฏระเบียบ   การแต่งกาย

เรียบร้อย  การเข้าร่วมกิจกรรม  เพราะนักศึกษาเป็นส่วน

หน่ึงท่ีเป็นศักยภาพในการสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอช่ืนชม  และดีใจ  ในโอกาสท่ีได้มาใช้ประสบการณ์

ในดินแดนที่มีคุณค่า  และสร้างคนจนประสบผลสำเร็จ

หวังว่านักศึกษาจะเป็นอีกคนหน่ึงท่ีอย่างน้อยในระยะเวลา

4  ปี  นำความสำเร็จความภาคภูมิใจ ไปให้พ่อแม่หรือผู้

ปกครอง ไม่ได้สูญเปล่า สามารถคืนมาเป็นความดี

ความเก่ง  และความก้าวหน้า ขอให้นักศึกษามีความสุข

ความเจริญและประสบความสำเร็จ.

ราชินีนาถ  ดลบันดาลให้ศิษย์ท้ังหลายมีกำลังกาย   กำลังใจ

มีกำลังสติปัญญาในการท่ีจะศึกษาเล่าเรียนตรงเวลา   รัก

การอ่าน  แต่งกายเรียบร้อย  รู้จักอ่อนน้อม  คิดกว้าง

มองไกล  ใฝ่รู้   สู้งาน  คิดให้ไกล ไปให้ถึง  สวัสดีครับ.

ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และการพัฒนาระบบบริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

ดังน้ี

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน  สู่ร้ัว  เขียว - เหลือง

ส่ิงท่ีต้องการจะบอกกับนักศึกษาในเบ้ืองต้น  คือ การใช้ชีวิต

ในรั ้วมหาวิทยาลัย  ที่นี ่คือจักวาลแห่งประสบการณ์

ขอให้นักศึกษาได้นับถอยหลังตั้งแต่วันนี้  ให้ใช้โอกาส

ตักตวงประสบการณ์ให้คุ ้มกับเวลา  คุ้มกับเงินทอง

คุ้มค่ากับ กำลังใจที่พ่อแม่ให้มา  ต่อไปนี้ทุกก้าวคือ

ประสบการณ์ใหม่  ท่ีน่ีคือดินแดนแห่งโอกาส   พร้อมท่ีจะ

ให้นักศึกษาได้หาความรู้และประสบการณ์  ซึ่งมันเป็น

โอกาสทองของคนที่ใช้โอกาสเป็น  แต่คนที่ไม่ใช้โอกาส

ก็จะเสียโอกาส  ซ่ึงข้ึนอยู่กับตัวของนักศึกษาเอง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับทุกวันนี้ โดยสถานภาพ

นักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา  ต่อไปน้ีจะเป็นผู้ใหญ่ข้ึน

ถ้ามีเร่ืองทุกข์ร้อนใด ๆ  ก็ตาม  นายกองค์การนักศึกษา  สภา

นักศึกษา  หัวหน้าช้ัน  อาจารย์ท่ีปรึกษา  โปรแกรมวิชา

บอกกล่าวได้  นอกจากน้ันนายกองค์การนักศึกษา  ประธาน

สภานักศึกษา  ยังเป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดใหญ่  เพราะ

ต้องการเสียงจากนักศึกษาว่าต้องการอะไร ขาดแคลนอะไร

และจะดำรงไว้ซ ึ ่งศ ักดิ ์ศร ีของมหาวิทยาลัยของเรา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้เรียนจนถึงระดับปริญญาเอก

แต่ต้องมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ท่ีพูดน่ีพูดท้ัง

และ ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธิการบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ กล่าวต้อนรับ

นักศึกษาใหม่  ดังน้ี

สวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกคน   รุ่นน้ีเป็นรุ่นท่ีมีนักศึกษาถึง

2,788 คน  ตัวเลขจำนวนมากของนักศึกษาท่ีเข้ามา  ครูกำลัง

จะบอกว่ามันจะเกิดอะไรบ้าง การเข้ามาเรียนในมหาวิทยา

ลัยราชภัฏเพชรบุรีน้ันต้องมีความต้ังใจ  เพราะมหาวิทยาลัย

มีความแตกต่างจากโรงเรียนมัธยม  หรือวิทยาลัยอาชีวะ

หรือวิทยาลัยเทคนิค  หรือวิทยาลัยการอาชีพ  หรือ กศน.

ท่ีนักศึกษาเรียนอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวและตรงน้ี
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จะเป็นอุปสรรคสำคัญแก่นักศึกษาบางคนท่ีไม่ต้ังใจเรียน  เพราะมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นดินแดนแห่งโอกาส  คือ  เป็น

โอกาสให้นักศึกษาได้เรียนหนังสือ  จะมีสักก่ีคนท่ีมีโอกาสได้มาน่ังเรียนหนังสือในท่ีต่าง ๆ  ของประเทศไทย  และมหาวิทยา

ลัยราชภัฏเพชรบุรี  ถ้านักศึกษาไม่ใช้โอกาสน้ีให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองมันจะเป็นอุปสรรคทันที  คือทำให้เราไม่จบการศึกษา

ตามท่ีได้ต้ังใจไว้  การเข้ามาเรียนจึงเป็นเร่ืองสำคัญเม่ือ  มหาวิทยาลัยเป็นดินแดนแห่งการให้โอกาส  ขอให้นักศึกษาพยายาม

ใช้โอกาส  เช่น  โอกาสในการออกกำลังกาย  เรามีสนามกีฬาท่ีดีท่ีสุดในแถบน้ีนักศึกษาใช้โอกาสหรือยัง  คณะวิทยาการ

จัดการมห้ีองฟิตเนสในการออกกำลงักายนกัศกึษาไปใช้โอกาสนัน้หรือไม่

ครูเช่ือว่าท้ังตัวนักศึกษาเอง  ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีเราอยู่ร่วมกันในครอบครัว  ทุกคนมีความมุ่งหวังในตัวนักศึกษา

อย่างแน่นอน  อยากให้ลูกหลานได้ใช้ดินแดนแห่งโอกาส  พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  ในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีสาขาวิชาให้เลือกเรียน 47 สาขาวิชา  ปริญญาโท  14 สาขาวิชา  ปริญญาเอก 2 สาขาวิชา

มีโรงเรียนสาธิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  และท่ีน่ียังเป็นท่ีรวมของนักศึกษาชาวต่างชาติ  อาทิ  นักศึกษาจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน 265 คน   ในอนาคตได้ให้ทุนแก่นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ของมูลนิธิ

ชัยพัฒนามีโอกาสเป็นนักเรียนทุน  เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และอาจจะมีโรงเรียนในกลุ่มอาเซียน

ประเทศใกล้เคยีงเขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยัเราดว้ย

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความขยัน  อดทน  ต้ังใจเรียน  รักการอ่าน  มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง

มีความรับผิดชอบ  แต่งกายถูกระเบียบและมีวินัยในตนเอง.

คณะครุศาสตร์จัดประชุม TQF : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  จัดการประชุมเร่ือง TQF  เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม  2553

ณ ห้องประชุม  926 อาคาร 9 โดยมี ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดีคณะ

ครุศาสตร์  เป็นประธาน ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์  รองคณบดีคณะ

ครุศาสตร์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากตัวแทน

สาขาวิชาท่ีผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ท้ัง 10

สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
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ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  จำนวน

12 คน ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ด้านการจัดการเรียนการสอน งานประกัน

คุณภาพการศึกษา และงานฟาร์ม  เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม

2553 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมี ผศ.อุบล สมทรง คณบดี

รองคณบดี  ประธานสาขา  และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่าย ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนทั้งภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ และงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มรภ. สกลนคร
ศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี

มอบบัญชีกองทุนเพชรพัฒนา : เม่ือวันท่ี  30  เมษายน  2553  ดร.สุเมธ

ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (อดีตนายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี)

มอบบัญชีกองทุนเพชรพัฒนา (โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล และคณะ)

เป็นจำนวนเงิน  603,568.27 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื ่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อไป

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ติดต่อประสานงานมายัง

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร

TQF  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการ

จัดการสำนักงานและการจัดการเรียนรู้ โดยทางคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้จัดอาคาร

สถานที่รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาดูงาน

ในคร้ังน้ี  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในการนี้  คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่คณบดี

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

มรภ.เทพสตรี  ศึกษาดูงานด้าน TQF
คณะครุศาสตร์  มรภ.เพชรบุรี
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  เข้าประชุมเม่ือวันท่ี  27 เมษายน 2553  เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน

9 อาคารวิทยาภิรมย์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  วงศ์ชัยศักด์ิ  บรรณาธิการและประธานการประชุมได้ให้คำแนะนำและกล่าวถึง

แนวทางการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการจัดทำ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นช่องทางให้นักศึกษา  คณาจารย์และผู้สนใจได้มีโอกาสตีพิมพ์ผลงาน  อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อวงการวิชาการต่อไป

ท่ีประชุมได้พิจารณาแนวทางในการจัดทำวารสารในด้านต่าง ๆ  ต้ังแต่รูปแบบการพิมพ์  การดำเนินการพิมพ์  เกณฑ์

พิจารณาผลงาน  ค่าตอบแทน  และการประชาสัมพันธ์  ซ่ึงในเบ้ืองต้น สรุปว่าจะออกวารสารปีละ 2 ฉบับ  และมอบ

ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างต้นฉบับและข้อมูลต่าง ๆ  จากข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  เพ่ือนำเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในการ

ประชุมครั้งต่อไป

นักศึกษา คณาจารย์  และผู้วิจัยทุกท่านท่ีสนใจส่งผลงานตีพิมพ์ขอให้รีบเตรียมการ  ส่วนรายละเอียดความก้าวหน้า

จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ประชมุคณะกรรมการดำเนนิงานจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต  ได้รับความ อนุเคราะห์

จากผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยวิพากษ์หลักสูตร ดังน้ี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชา

ชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์   ได้รับเกียรติ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์รังสรรค์  ศรีสาคร   อาจารย์

ดร.วนิดา  อินประโยชน์ศักด์ิ  อาจารย์นันทวรรณ  หรรษาเวก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  จัดประชุมวิพากษ์
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต

รอง ผอ.คนึง  กายสอน   ผอ.ธีระพันธ์ุ  ธีรานันทร์   และ รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  นาคะบุตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประยุกต์   ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.นพ.ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร์  คุณทวีศักด์ิ

วัดอุดม  และคุณนักสิทธ์ิ  ศรีสวัสด์ิ

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.  2553  เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม416  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในการน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว
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เม่ือวันท่ี 3-5 พฤษภาคม  2553 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการพัฒนาครู

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง “การสัมมนา

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการ

ศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาเพชรบุรีด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม” ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ครู

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 และ เขต 2 เข้ารับการอบรม

ในโครงการครั้งนี้  โดยมี ดร.มณฑา  จำปาเหลือง

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์  คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ

ในคร้ังน้ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ตกลงให้ความร่วมมือในการบริการ

วิชาการ กับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เขต 1 ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริย

ภาพดา้นคณติศาสตร์และวิทยาศาสตรส์ำหรับนักเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นระยะเวลาต่อเน่ือง  3  ปี และกำหนดจัดกิจกรรม

ค่าย ครั้งที่ 4  ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2

พฤษภาคม 2553  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี อาจารย์ ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร์  ผศ.เป่ียม  แก้วสวัสด์ิ  ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ว่าท่ี

ร.ท.คงฤทธ์ิ  ติณะรัตน์  อาจารย์กฤษณะ  พวงระย้า  อาจารย์จันทนา  ก่อนเก่า  อาจารย์สุธิดา  ทองคำ  อาจารย์ณรงค์

ไกรเนตร์ และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนท่ีฉายแววอัจฉริยภาพ หรือความ

สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมบูรณาการ  สู่ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคล่ือนให้เกิดการต่ืนตัว  เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ให้สูงขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพยิ่งของประเทศชาติต่อไป ในการนี้ รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 4

คณะครุศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
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นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ด้วยศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศด้านนโยบาย

สาธารณะและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทือบิงเงน (Tuebingen) สหพันธ์สาธารณ

รัฐเยอรมัน  จัดการประกวดข้อเขียนในระดับนานาชาติในหัวข้อ “คุณค่าที่กำกับวิถีชีวิต” โดยผู้ชนะการประกวด 10

ท่านจะได้รับเชิญให้ไปศึกษา หรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัยทือบิงเงน เป็นเวลา 6 เดือน

นักศึกษาท่านใดสนใจจะส่งงานเขียนเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาในสาขาภาษาและวรรณคดีหรือนิติศาสตร์

ท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี งานเขียนดังกล่าวจะต้องเขียนเป็นภาษาเยอรมัน หรือ อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน และภาษาไทย

(ท้ังน้ีในกรณีของต้นฉบับเป็นภาษาไทย คณะกรรมการคัดสรรฝ่ายไทยจะแปลผลงานท่ีผ่านการคัดสรรเป็นภาษาเยอรมันให้)

โดยให้ส่งต้นฉบับความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับประวัติย่อของผู้เขียนทาง e-mail : prokati@tu.ac.th

ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2553

การประกวดงานเขียนว่าด้วยคุณค่าที่กำกับชีวิต

สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ  พ.ศ.

2553-2557” โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.เชาวลิต   คงแก้ว

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษ

เรื่องทิศทางและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดร.โฉมยง

โต๊ะทอง  บรรยายเร่ือง แนวทางการสร้างแผนกลยุทธ์ของ

สำนักวิทยบริการฯ  กิจกรรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการทบทวนแผนและผลการปฏิบัติท่ีผ่านมา และนำผลท่ีได้

มาปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ  ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ  และท่ีสำคัญคือการ

สร้างความรู้  ความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึน ของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสำนักเกิดแนวทางการ

พัฒนาท่ีชัดเจน  สำนักวิทยบริการ ฯ  ขอขอบพระคุณวิทยากร ท้ัง 2 ท่าน มา ณ โอกาสน้ี

ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการฯ

เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ  เทศบาลเมือง หัวหิน  จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลหัวหิน

สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยคณะครุศาสตร์รับผิดชอบ

ด้านเน้ือหาการอบรมและวิทยากร คือ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดี

คณะครุศาสตร์ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ รองคณบดีคณะ

ครุศาสตร์  อาจารย์จำรัส  แจ่มจันทร์  รองคณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ  ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ

โดยได้รับเกียรติจาก นายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน  เป็นประธานเปิดการอบรม

คณะครุศาสตร์  ร่วมกับเทศบาลหัวหิน   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ผศ.ปัญญา ทองนิล  ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   นำนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี

พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 29  ในระหว่าง

วันท่ี 1-8 พฤษภาคม  2553  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ เทนนิส เปตอง และบาสเกตบอล

ผลการแข่งขันนักกีฬาเทนนิสได้ 1 เหรียญทองแดง จาก

ประเภทคู่ผสมท่ัวไป  นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันคือ อาจารย์

นวรัตน์ ประทุมตา และ อาจารย์อัตภาพ มณีเติม  ในโอกาสน้ี  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรีท่ีให้การสนับสนุน

(ผู้สนใจสามารถดูผลการแข่งขันได้ท่ี http://www.kankraogames.ubu.ac.th/)

สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดย ผศ.รพีพรรณ   เทียมเดช  และอาจารย์พัชรินทร์

สุริยวงค์    นำนักศึกษาจีนห้อง  5100/1  และ ห้อง 5100/2   รวม  52  คน  ท่ีเรียนรายวิชาการเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์

ไปศึกษาดูงานท่ีสำนักพิมพ์เพชรภูมิ   เม่ือวันท่ี  18  พฤษภาคม  2553  เวลา 09.00-12.00 น.

การไปศึกษาดูงานคร้ังน้ี  ได้รับเกียรติจาก  คุณประโยชน์   สุนทรวาทะ    คุณนิรัญญา   สุนทรวาทะ    คุณวิลาลัลย์

สุนทรวาทะ   และ คุณศักดิ์สิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ  พร้อมทีมงานให้การต้อนรับอย่างดี  โดยได้บรรยายให้

ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ  ข้ันตอนการทำงานหนังสือพิมพ์  การเขียนคอลัมน์ต่าง ๆ   การนำเสนอ

หนังสือพิมพ์ที่มีคุณค่า และยังอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารว่าง  นำชมห้องการออกแบบ และการพิมพ์หนังสือพิมพ์ ทำให้

นักศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และได้รับประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดี  นอกจากน้ียังเป็นแรงเสริม

ท่ีจะทำให้นักศึกษาสร้างผลงาน  งานเขียน และเห็นความสำคัญของการผลิตงานเขียน  และการจัดทำหนังสือพิมพ์  ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป  จึงขอขอบพระคุณทางสำนักพิมพ์เพชรภูมิ

เป็นอย่างสูง  มา ณ โอกาสน้ี

นักศึกษาจีน  ศึกษาดูงาน สำนักพิมพ์เพชรภูมิ

กันเกราเกมส์  คร้ังท่ี  29  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่าตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ได้ร ่วมมือกับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาล

เมืองเพชรบุรีในการเป็นภาคีความร่วมมือที่จะส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ให้มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นการ

พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีจึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ

ความต้องการจำเป็นเกี ่ยวกับปัญหาในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตกต่ำใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ ซึ่งเมื ่อวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า

สาเหตุหลักที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ตกต่ำ อาจมาจากสาเหตท่ีุครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้

ดังกล่าว ไม่มีความถนัดหรือเรียนจบมาไม่ตรงกับสาขาวิชา

ที่สอนเป็นปัญหาในอันดับต้น จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ดังน้ัน ทางสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ

คีรีขันธ์ เขต 1 และเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จึงจัดทำโครงการ

“การอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ” ในพิธีเปิด

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธิการบดี

ให้เกียรติเป็นประธาน  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก

นายจิระ  พงษ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าว

ต้อนรับ  โดยจัดอบรมในระหว่างวันท่ี 22-26 เมษายน 2553

มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยครูในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 40 คน

ครูในสังก ัดเทศบาลเม ืองห ัวห ิน  จำนวน 75 คน

ครูในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จำนวน 15 คน  รวม

130 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเป็นการประเมินผล

และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รศ.ดร.กาญจนา

บุญส่ง  รองอธิการบดี  จึงประสานความร่วมมือกับหน่วย

งานที่จัดอบรมครั ้งนี ้จัดตั ้งศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการ

ศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการ

ผลักดันให้เกิดเครือข่ายการวิจัย เพิ่มขีดความสามารถ

ของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย

พัฒนาการเรียนรู้และเสาะแสวงหากลไกเชิงระบบที่ช่วย

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในการน้ี สถาบันวิจัยฯ ขอขอบพระคุณเทศบาลเมือง

หัวหิน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์     เขต

1  เทศบาลเมืองเพชรบุร ี  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี

สถาบันวิจัยฯ  จัดอบรม
เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
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ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี  นำคณะนักกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เจ้าหน้าที่  บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

คร้ังท่ี  30 “ย่าโมเกมส์” ในระหว่างวันท่ี 19-20 พฤษภาคม

2553  โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งใช้สถานที่จัดการ

แข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยา-

ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสนามกีฬาเทศบาล

นครนครราชสีมา มีกีฬาท้ังส้ิน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล

ชายอายุไม่เกิน 40 ปี ฟุตบอลชายอายุเกิน 40 ปี วอลเลย์

บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด และ

ขวัญใจศรีราชภัฏอีกด้วย

สำหรับสัญลักษณ์ในการแข่งขันเป็นรูปของคุณ

ย่าโมหรือท้าวสุรนารี ตั้งอยู่เหนือ 8 ห่วง ซึ่งคุณย่าโม

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา

ห่วง 8 ห่วง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 8 กลุ่ม

ส่วนช่ือ ย่าโมเกมส์  หมายถึง  การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าท่ี

การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศนี้ เป็นกิจกรรมประเพณีที่สืบทอด

กันมายาวนาน จนเป็นสัญลักษณ์ความเป็น “ราชภัฏ”

ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ชาวราชภัฏทุกคน

มีความภาคภูมิใจ  โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 30 มีวัตถุ

ประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีเช่ือมความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยและเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรจะได้สร้าง

ความสนิทสนม กลมเกลียวในหมู่คณะทั้งสถาบันของ

ตนเองและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  ซ่ึงจะนำ

ไปสู่ความร่วมมือและการรวมพลังท่ีจะทำให้มหาวิทยาลัย

มีความเข้มแข็งในการทำหน้าท่ีรับใช้ท้องถ่ินและประเทศ

ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

การแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ
คร้ังท่ี 30 “ย่าโมเกมส์”


