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ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศ
แก่นกั ศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่
24-28 พฤษภาคม 2553 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม WAIK RALLY “ทอดน่อง ท่องเมืองเพชร”
กิจกรรมฐานวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึง่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เป็นการพบผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีและ
รองอธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นกั ศึกษาใหม่
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นกั ศึกษาใหม่ ดังนี้
ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี คณาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดี
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งนี้
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้สานฝัน สานความมุง่ มัน่ ให้เป็นจริง
ในสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องการเรียน มหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ปิด
โอกาสให้แก่นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาแสวงหาความรู้อย่าง
เต็มที่ ขอให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ หี อ้ งสมุดทีท่ นั สมัย
ทีส่ ดุ ในเขตภูมภิ าคตะวันตก มีคอมพิวเตอร์ทท่ี นั สมัย มีคณาจารย์ผสู้ อนทีจ่ บในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็น
ส่วนใหญ่ ถ้านักศึกษาใหม่ทกุ คนมีความ ขยัน มุง่ มัน่ อดทน เอาจริงเอาจัง รักการอ่าน เข้าเรียนตรงเวลา เมือ่ เป็น
อย่างนีแ้ ล้ว นักศึกษาจะไม่เก่งได้อย่างไร
ขอให้นกั ศึกษาใหม่ทกุ คนใช้ความขยัน ความอดทน ให้มากทีส่ ดุ เมือ่ เรียนจบแล้วต้องได้ปริญญา แต่สง่ิ ที่
เหนือกว่าปริญญาคือปัญญา เข้ามาเรียนก็ตอ้ งเอาปัญญามาด้วยอย่าเอาแต่ปริญญา ดังที่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยท่านได้ให้ขอ้ คิดกับพวกเราว่า จงนำไปคิดทบทวนและเอาไปปฏิบตั ิ สิบปากว่าไม่เท่า
ตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเอง เพราะฉะนัน้ การเรียนทัง้ หลายต้องทำเอง ต้องทำให้ได้ ทำให้สำเร็จ หินก้อนใหญ่ๆ
ทุบครัง้ เดียวมันไม่แตก แต่ถา้ เราทุบหลาย ๆ ครัง้ อย่างต่อเนือ่ งหินนัน้ ก็สามารถแตกได้ ความพยามยามของเราต้องทำ
อย่าง ต่อเนือ่ ง อย่างมุง่ มัน่ อย่างฉันทะ รับรองว่าสำเร็จอย่างแน่นอน
บ้านเมืองของเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีม่ คี วาม
สำคัญและมีสถาบันทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง คือ สถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ จึงอยากจะฝากกับศิษย์ทร่ี กั
ทัง้ หลายว่าเราจะต้องรูจ้ กั คืนความดีงามและชดใช้แผ่นดินเกิดของเรา เพือ่ ให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศทีม่ คี วามสมบูรณ์
ท้ายที่สุดขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ คุณงามความดี ความรักปรารถนาดีของพ่อแม่
ตลอดจนคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม2
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ราชินนี าถ ดลบันดาลให้ศษิ ย์ทง้ั หลายมีกำลังกาย กำลังใจ ฐานะครูบาอาจารย์ พูดในฐานะศิษย์เก่าทีจ่ ะสอนน้อง ๆ
มีกำลังสติปญ
ั ญาในการทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียนตรงเวลา รัก ว่าทุกวัน คือ โอกาส เริม่ ตัง้ แต่วนั นีย้ งั ไม่สาย
การอ่าน แต่งกายเรียบร้อย รู้จักอ่อนน้อม คิดกว้าง
คำว่า “ราชภัฏ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรง
มองไกล ใฝ่รู้ สูง้ าน คิดให้ไกล ไปให้ถงึ สวัสดีครับ. พระราชทานนามให้เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ราชภัฏ
แปลว่า ผูร้ บั ใช้พระราชา ข้าของแผ่นดิน เพราะฉะนัน้
การเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือว่าเป็นลูกศิษย์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การทีจ่ ะรักษาศักดิศ์ รี
ของความเป็นราชภัฏ คือ อยูใ่ นกฏระเบียบ การแต่งกาย
เรียบร้อย การเข้าร่วมกิจกรรม เพราะนักศึกษาเป็นส่วน
หนึง่ ทีเ่ ป็นศักยภาพในการสร้างชือ่ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ขอชืน่ ชม และดีใจ ในโอกาสทีไ่ ด้มาใช้ประสบการณ์
ในดินแดนที่มีคุณค่า และสร้างคนจนประสบผลสำเร็จ
หวังว่านักศึกษาจะเป็นอีกคนหนึง่ ทีอ่ ย่างน้อยในระยะเวลา
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์ 4 ปี นำความสำเร็จความภาคภูมใิ จ ไปให้พอ่ แม่หรือผู้
และการพัฒนาระบบบริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปกครอง ไม่ ไ ด้ ส ู ญ เปล่ า สามารถคื น มาเป็ น ความดี
ดังนี้
ความเก่ง และความก้าวหน้า ขอให้นักศึกษามีความสุข
ยินดีตอ้ นรับนักศึกษาใหม่ทกุ คน สูร่ ว้ั เขียว - เหลือง ความเจริญและประสบความสำเร็จ.
สิง่ ทีต่ อ้ งการจะบอกกับนักศึกษาในเบือ้ งต้น คือ การใช้ชวี ติ
ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่นี่คือจักวาลแห่งประสบการณ์
ขอให้นักศึกษาได้นับถอยหลังตั้งแต่วันนี้ ให้ใช้โอกาส
ตักตวงประสบการณ์ให้คุ้มกับเวลา คุ้มกับเงินทอง
คุ้มค่ากับ กำลังใจที่พ่อแม่ให้มา ต่อไปนี้ทุกก้าวคือ
ประสบการณ์ใหม่ ทีน่ ค่ี อื ดินแดนแห่งโอกาส พร้อมทีจ่ ะ
ให้นักศึกษาได้หาความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมันเป็น
โอกาสทองของคนที่ใช้โอกาสเป็น แต่คนที่ไม่ใช้โอกาส
ก็จะเสียโอกาส ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ตัวของนักศึกษาเอง
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับทุกวันนี้ โดยสถานภาพ
และ ผศ.ดร.เสนาะ กลิน่ งาม รองอธิการบดีฝา่ ย
นักศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา ต่อไปนีจ้ ะเป็นผูใ้ หญ่ขน้ึ ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ กล่าวต้อนรับ
ถ้ามีเรือ่ งทุกข์รอ้ นใด ๆ ก็ตาม นายกองค์การนักศึกษา สภา นักศึกษาใหม่ ดังนี้
นักศึกษา หัวหน้าชัน้ อาจารย์ทป่ี รึกษา โปรแกรมวิชา
สวัสดีนกั ศึกษาใหม่ทกุ คน รุน่ นีเ้ ป็นรุน่ ทีม่ นี กั ศึกษาถึง
บอกกล่าวได้ นอกจากนัน้ นายกองค์การนักศึกษา ประธาน 2,788 คน ตัวเลขจำนวนมากของนักศึกษาทีเ่ ข้ามา ครูกำลัง
สภานักศึกษา ยังเป็นกรรมการอยูใ่ นบอร์ดใหญ่ เพราะ จะบอกว่ามันจะเกิดอะไรบ้าง การเข้ามาเรียนในมหาวิทยา
ต้องการเสียงจากนักศึกษาว่าต้องการอะไร ขาดแคลนอะไร ลัยราชภัฏเพชรบุรนี น้ั ต้องมีความตัง้ ใจ เพราะมหาวิทยาลัย
และจะดำรงไว้ ซ ึ ่ ง ศั ก ดิ ์ ศ รี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ของเรา มีความแตกต่างจากโรงเรียนมัธยม หรือวิทยาลัยอาชีวะ
มหาวิทยาลัยมีทนุ การศึกษาให้เรียนจนถึงระดับปริญญาเอก หรือวิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยการอาชีพ หรือ กศน.
แต่ตอ้ งมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทีพ่ ดู นีพ่ ดู ทัง้ ทีน่ กั ศึกษาเรียนอยูค่ อ่ นข้างมากทีเดียวและตรงนี้
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จะเป็นอุปสรรคสำคัญแก่นกั ศึกษาบางคนทีไ่ ม่ตง้ั ใจเรียน เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ป็นดินแดนแห่งโอกาส คือ เป็น
โอกาสให้นกั ศึกษาได้เรียนหนังสือ จะมีสกั กีค่ นทีม่ โี อกาสได้มานัง่ เรียนหนังสือในทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศไทย และมหาวิทยา
ลัยราชภัฏเพชรบุรี ถ้านักศึกษาไม่ใช้โอกาสนีใ้ ห้เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองมันจะเป็นอุปสรรคทันที คือทำให้เราไม่จบการศึกษา
ตามทีไ่ ด้ตง้ั ใจไว้ การเข้ามาเรียนจึงเป็นเรือ่ งสำคัญเมือ่ มหาวิทยาลัยเป็นดินแดนแห่งการให้โอกาส ขอให้นกั ศึกษาพยายาม
ใช้โอกาส เช่น โอกาสในการออกกำลังกาย เรามีสนามกีฬาทีด่ ที ส่ี ดุ ในแถบนีน้ กั ศึกษาใช้โอกาสหรือยัง คณะวิทยาการ
จัดการมีหอ้ งฟิตเนสในการออกกำลังกายนักศึกษาไปใช้โอกาสนัน้ หรือไม่

ครูเชือ่ ว่าทัง้ ตัวนักศึกษาเอง ตัวพ่อแม่ผปู้ กครองทีเ่ ราอยูร่ ว่ มกันในครอบครัว ทุกคนมีความมุง่ หวังในตัวนักศึกษา
อย่างแน่นอน อยากให้ลกู หลานได้ใช้ดนิ แดนแห่งโอกาส พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง ดี มีสขุ ในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสาขาวิชาให้เลือกเรียน 47 สาขาวิชา ปริญญาโท 14 สาขาวิชา ปริญญาเอก 2 สาขาวิชา
มีโรงเรียนสาธิต ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 และทีน่ ย่ี งั เป็นทีร่ วมของนักศึกษาชาวต่างชาติ อาทิ นักศึกษาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 265 คน ในอนาคตได้ให้ทนุ แก่นกั ศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของมูลนิธิ
ชัยพัฒนามีโอกาสเป็นนักเรียนทุน เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจจะมีโรงเรียนในกลุ่มอาเซียน
ประเทศใกล้เคียงเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเราด้วย
ขอให้นกั ศึกษาทุกคนมีความขยัน อดทน ตัง้ ใจเรียน รักการอ่าน มีความกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ผปู้ กครอง
มีความรับผิดชอบ แต่งกายถูกระเบียบและมีวนิ ยั ในตนเอง.

คณะครุศาสตร์จดั ประชุม TQF : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมเรือ่ ง TQF เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุม 926 อาคาร 9 โดยมี ดร.วิวฒ
ั น์ วรวงษ์ คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ เป็นประธาน ดร.สุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์ รองคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากตัวแทน
สาขาวิชาทีผ่ ลิตบัณฑิตในสาขาวิชาครุศาสตร์บณ
ั ฑิต (ค.บ. 5 ปี) ทัง้ 10
สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
4
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มอบบัญชีกองทุนเพชรพัฒนา : เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2553 ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา (อดีตนายกสภาสถาบันราชภัฏเพชรบุร)ี
มอบบัญชีกองทุนเพชรพัฒนา (โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ)
เป็นจำนวนเงิน 603,568.27 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต่อไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ. สกลนคร
ศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี
ผศ.ชุมพล ทรงวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน
12 คน ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ด้านการจัดการเรียนการสอน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานฟาร์ม เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม
2553 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมี ผศ.อุบล สมทรง คณบดี
รองคณบดี ประธานสาขา และคณาจารย์รว่ มให้การต้อนรับ
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่าย ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนทั้งภาค
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ และงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานด้าน TQF
คณะครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ตดิ ต่อประสานงานมายัง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพือ่ ขอ
ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
TQF ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
จัดการสำนักงานและการจัดการเรียนรู้ โดยทางคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอาคาร
สถานที่รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาดูงาน
ในครัง้ นี้ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ในการนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่คณบดี
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ดอนขังใหญ่
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สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เข้าประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้
9 อาคารวิทยาภิรมย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์ชยั ศักดิ์ บรรณาธิการและประธานการประชุมได้ให้คำแนะนำและกล่าวถึง
แนวทางการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการจัดทำ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นช่องทางให้นกั ศึกษา คณาจารย์และผูส้ นใจได้มโี อกาสตีพมิ พ์ผลงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการต่อไป
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแนวทางในการจัดทำวารสารในด้านต่าง ๆ ตัง้ แต่รปู แบบการพิมพ์ การดำเนินการพิมพ์ เกณฑ์
พิจารณาผลงาน ค่าตอบแทน และการประชาสัมพันธ์ ซึง่ ในเบือ้ งต้น สรุปว่าจะออกวารสารปีละ 2 ฉบับ และมอบ
ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างต้นฉบับและข้อมูลต่าง ๆ จากข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุม เพือ่ นำเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
นักศึกษา คณาจารย์ และผูว้ จิ ยั ทุกท่านทีส่ นใจส่งผลงานตีพมิ พ์ขอให้รบี เตรียมการ ส่วนรายละเอียดความก้าวหน้า
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้รบั ความ อนุเคราะห์
จากผูท้ รงคุณวุฒมิ าช่วยวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้รบั เกียรติ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ คือ อาจารย์รงั สรรค์ ศรีสาคร อาจารย์
ดร.วนิดา อินประโยชน์ศกั ดิ์ อาจารย์นนั ทวรรณ หรรษาเวก
รอง ผอ.คนึง กายสอน ผอ.ธีระพันธุ์ ธีรานันทร์ และ รองศาสตราจารย์ธรี วัฒน์ นาคะบุตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ประยุกต์ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ นิ ทร์ คุณทวีศกั ดิ์
วัดอุดม และคุณนักสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม416 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว
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โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครัง้ ที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ตกลงให้ความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ กับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริย
ภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นระยะเวลาต่อเนือ่ ง 3 ปี และกำหนดจัดกิจกรรม
ค่าย ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2
พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร์ ผศ.เปีย่ ม แก้วสวัสดิ์ ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ว่าที่
ร.ท.คงฤทธิ์ ติณะรัตน์ อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า อาจารย์จนั ทนา ก่อนเก่า อาจารย์สธุ ดิ า ทองคำ อาจารย์ณรงค์
ไกรเนตร์ และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมให้กบั นักเรียนทีฉ่ ายแววอัจฉริยภาพ หรือความ
สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมบูรณาการ สูค่ วามคิดริเริม่
สร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลือ่ นให้เกิดการตืน่ ตัว เพือ่ ยกระดับความสามารถของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ให้สูงขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพยิ่งของประเทศชาติต่อไป ในการนี้ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

คณะครุศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาครู ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษา
เมือ่ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาครู
ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษา เรือ่ ง “การสัมมนา
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการ
ศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรีด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม” ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 เข้ารับการอบรม
ในโครงการครั้งนี้ โดยมี ดร.มณฑา จำปาเหลือง
ั น์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก ดร.วิวฒ
ในครั้งนี้
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การประกวดงานเขียนว่าด้วยคุณค่าที่กำกับชีวิต
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ด้วยศูนย์เพือ่ ความเป็นเลิศด้านนโยบาย
สาธารณะและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทือบิงเงน (Tuebingen) สหพันธ์สาธารณ
รัฐเยอรมัน จัดการประกวดข้อเขียนในระดับนานาชาติในหัวข้อ “คุณค่าที่กำกับวิถีชีวิต” โดยผู้ชนะการประกวด 10
ท่านจะได้รบั เชิญให้ไปศึกษา หรือวิจยั ณ มหาวิทยาลัยทือบิงเงน เป็นเวลา 6 เดือน
นักศึกษาท่านใดสนใจจะส่งงานเขียนเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาในสาขาภาษาและวรรณคดีหรือนิตศิ าสตร์
ทีม่ อี ายุระหว่าง 20 – 30 ปี งานเขียนดังกล่าวจะต้องเขียนเป็นภาษาเยอรมัน หรือ อังกฤษ ฝรัง่ เศส สเปน และภาษาไทย
(ทัง้ นีใ้ นกรณีของต้นฉบับเป็นภาษาไทย คณะกรรมการคัดสรรฝ่ายไทยจะแปลผลงานทีผ่ า่ นการคัดสรรเป็นภาษาเยอรมันให้)
โดยให้สง่ ต้นฉบับความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับประวัตยิ อ่ ของผูเ้ ขียนทาง e-mail : prokati@tu.ac.th
ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553

ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการฯ
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
“การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2557” โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษ
เรื่องทิศทางและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดร.โฉมยง
โต๊ะทอง บรรยายเรือ่ ง แนวทางการสร้างแผนกลยุทธ์ของ
สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการทบทวนแผนและผลการปฏิบตั ทิ ผ่ี า่ นมา และนำผลทีไ่ ด้
มาปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และทีส่ ำคัญคือการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการมีสว่ นร่วมให้เกิดขึน้ ของบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกสำนักเกิดแนวทางการ
พัฒนาทีช่ ดั เจน สำนักวิทยบริการ ฯ ขอขอบพระคุณวิทยากร ทัง้ 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลหัวหิน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมือง หัวหิน จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลหัวหิน
สูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคณะครุศาสตร์รบั ผิดชอบ
ด้านเนือ้ หาการอบรมและวิทยากร คือ ดร.วิวฒ
ั น์ วรวงษ์ คณบดี
คณะครุศาสตร์ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ รองคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ อาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ ผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ
โดยได้รบั เกียรติจาก นายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรม
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ดอนขังใหญ่

นักศึกษาจีน ศึกษาดูงาน สำนักพิมพ์เพชรภูมิ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช และอาจารย์พชั รินทร์
สุรยิ วงค์ นำนักศึกษาจีนห้อง 5100/1 และ ห้อง 5100/2 รวม 52 คน ทีเ่ รียนรายวิชาการเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์
ไปศึกษาดูงานทีส่ ำนักพิมพ์เพชรภูมิ เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
การไปศึกษาดูงานครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณประโยชน์ สุนทรวาทะ คุณนิรญ
ั ญา สุนทรวาทะ คุณวิลาลัลย์
สุนทรวาทะ และ คุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับอย่างดี โดยได้บรรยายให้
ความรูเ้ กีย่ วกับความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ขัน้ ตอนการทำงานหนังสือพิมพ์ การเขียนคอลัมน์ตา่ ง ๆ การนำเสนอ
หนังสือพิมพ์ที่มีคุณค่า และยังอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารว่าง นำชมห้องการออกแบบ และการพิมพ์หนังสือพิมพ์ ทำให้
นักศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ และได้รบั ประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั เป็นแรงเสริม
ทีจ่ ะทำให้นกั ศึกษาสร้างผลงาน งานเขียน และเห็นความสำคัญของการผลิตงานเขียน และการจัดทำหนังสือพิมพ์ ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป จึงขอขอบพระคุณทางสำนักพิมพ์เพชรภูมิ
เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

กันเกราเกมส์ ครัง้ ที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ปัญญา ทองนิล ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักกีฬา เจ้าหน้าที่
พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 29 ในระหว่าง
วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ เทนนิส เปตอง และบาสเกตบอล
ผลการแข่งขันนักกีฬาเทนนิสได้ 1 เหรียญทองแดง จาก
ประเภทคูผ่ สมทัว่ ไป นักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันคือ อาจารย์
นวรัตน์ ประทุมตา และ อาจารย์อตั ภาพ มณีเติม ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรีทใ่ี ห้การสนับสนุน
(ผูส้ นใจสามารถดูผลการแข่งขันได้ท่ี http://www.kankraogames.ubu.ac.th/)
ดอนขังใหญ่
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สถาบันวิจยั ฯ จัดอบรม
เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่าตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ ร ี ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 เทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาล
เมืองเพชรบุรีในการเป็นภาคีความร่วมมือที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ให้มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและท้องถิน่
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี จ ึ ง ได้ ม ี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและ
ความต้ อ งการจำเป็ น เกี ่ ย วกั บ ปั ญ หาในการยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นตกต่ ำ ใน
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า
สาเหตุหลักที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตกต่ำ อาจมาจากสาเหตุทค่ี รูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ดังกล่าว ไม่มคี วามถนัดหรือเรียนจบมาไม่ตรงกับสาขาวิชา
ที่สอนเป็นปัญหาในอันดับต้น จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ดังนัน้ ทางสถาบันวิจยั ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ
คีรขี นั ธ์ เขต 1 และเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงจัดทำโครงการ
“การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครูกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ” ในพิธเี ปิด
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ได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี
ให้เกียรติเป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก
นายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าว
ต้อนรับ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2553
มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 จำนวน 40 คน
ครู ใ นสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น จำนวน 75 คน
ครูในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 15 คน รวม
130 คน โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเป็นการประเมินผล
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รศ.ดร.กาญจนา
บุญส่ง รองอธิการบดี จึงประสานความร่วมมือกับหน่วย
งานที่จัดอบรมครั้งนี้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการ
ศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการ
ผลักดันให้เกิดเครือข่ายการวิจัย เพิ่มขีดความสามารถ
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจยั
พัฒนาการเรียนรู้และเสาะแสวงหากลไกเชิงระบบที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ในการนี้ สถาบันวิจยั ฯ ขอขอบพระคุณเทศบาลเมือง
หัวหิน สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต
1 เทศบาลเมื อ งเพชรบุ ร ี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ดอนขังใหญ่

การแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
ครัง้ ที่ 30 “ย่าโมเกมส์”
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดี นำคณะนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ครัง้ ที่ 30 “ย่าโมเกมส์” ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม
2553 โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งใช้สถานที่จัดการ
แข่งขัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสนามกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา มีกฬี าทัง้ สิน้ 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 8 กลุม่
ส่วนชือ่ ย่าโมเกมส์ หมายถึง การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่
การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศนี้ เป็นกิจกรรมประเพณีที่สืบทอด
กันมายาวนาน จนเป็นสัญลักษณ์ความเป็น “ราชภัฏ”
ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ชาวราชภัฏทุกคน
มีความภาคภูมิใจ โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 30 มีวัตถุ
ประสงค์เพือ่ เป็นการสร้างความสามัคคีเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรจะได้สร้าง
ความสนิทสนม กลมเกลียวในหมู่คณะทั้งสถาบันของ
ตนเองและกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ซึง่ จะนำ
ไปสูค่ วามร่วมมือและการรวมพลังทีจ่ ะทำให้มหาวิทยาลัย
มีความเข้มแข็งในการทำหน้าทีร่ บั ใช้ทอ้ งถิน่ และประเทศ
ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
ดอนขังใหญ่
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