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นายมุย่   ดหีะรงิ  อายุ 86 ป ี อยู่บา้นเลขที ่53 ตำบลโพไรห่วาน
อำเภอเมืองเพชรบรีุ  จังหวดัเพชรบรีุ   บรจิาคทีดิ่นโฉนดเลขที ่ 3717
เน้ือที ่  2  ไร ่ 3 งาน  36  วา  ใหแ้กม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เม่ือ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553  โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุได้เชิญนายมุย่  ดีหะรงิ  รับโลแ่ละประกาศ
เกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุและองคมนตร ี ในการนี ้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ขอขอบพระคณุนายมุย่  ดีหะรงิ  มา  ณ โอกาสนี้

นายกสภาฯ มอบโล่และประกาศเกยีรติคุณแก่ผู้บริจาคท่ีดิน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้จัดโครงการรณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา  โดยมี นายชวลิต
จงเจริญชัยสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท  พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง
10,000 บาท  ดร.โฉมยง  โต๊ะทอง 10,000 บาท นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม 20,000 บาท เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการต่อไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

มอบเงินสนับสนุนโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศกึษา 2553 ระหวา่งวนัที ่ 24 – 28  พฤษภาคม 2553 ส่วนวนัที ่26
พฤษภาคม 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดปฐมนิเทศ
ภาควชิาการแกนั่กศึกษาใหมภ่ายใตห้วัขอ้ เรยีนอย่างไรใหรู้ ้ ใหจ้บ  ใหมี้
ความสขุ  ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  และหอ้งประชมุ
วทิยาภริมย ์1 – 3

ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจฯ เป็นหน่วยงานทีมี่ภารกิจด้านการสรา้งความรู้
ความเขา้ใจ  ความตระหนกัในการเปน็ผูป้ระกอบการใหม ่จงึเปน็ส่ิงบง่ชี ้1

ประการ ด้านการสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาโดยการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ แนะนำ แลกเปลี่ยนสอบถาม
และใหค้วามรูด้้านการสง่เสรมิรายไดร้ะหวา่งศกึษาในระดบัอดุมศึกษา เพ่ือแบง่เบาภาระคา่ใชจ่้ายจากผูป้กครอง อีกทัง้
แนะนำการสมัครเป็นสมาชิกชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIs Club) สิทธิประโยชน์ที ่จะได้รับ
นอกจากน้ียังร่วมจัดกิจกรรมสนัทนาการในการปฐมนเิทศเพ่ือสร้างความเปน็กันเองอีกช่องทางหนึง่ด้วย

คณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาท่านใดมีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม  โครงการตา่ง ๆ  ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
และชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู ้ประกอบการ (UBIs Club) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที ่ สำนักงาน
ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิฯ  ช้ัน M  อาคารวทิยาภริมย ์ หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ 032 – 493300 ต่อ 1386 หรอื 081–
3532403 หรอืทีห่มายเลขโทรศพัท์ ผจก.ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิฯ 086–1572049  อีเมล์ pbru–ubi@hotmail.com

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แจ้งกิจกรรมแก่นักศึกษาใหม่
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เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้แทนสาขาวิชาด้านอุตสาห
กรรมสรา้งสรรค ์ นำโดย  นายอิทธกิร  ชำนาญอกัษร ผูจั้ดการ
ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ นางสาวอรณุ แสวงหอม ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ ผศ.พรทพิย์  โตะ๊ระหมาน ประธานสาขา
วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล  อาจารยส์าขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  อาจารย์ชิดชนก
ปานวิเชียร  ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์
ณัฐวุฒิ  สุวรรณช่าง และอาจารย์เขมา  แฉ่งฉายา เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Center of Excellence) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 ถนนวิภาวดี หลักสี่
กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะทำงานโครงการ Creative Academy กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการ การอดุมศึกษาและสำนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้ (OKMD) โดยม ีนายอลงกรณ ์พลบุตร
รฐัมนตรช่ีวยวา่การ กระทรวงพาณชิย์และประธานคณะทำงาน โครงการสรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือตอ่ยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
(Creative Academy) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Center
of Excellence) เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อนำผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Center of Excellence) 15 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ งานฝีมือ การท่องเที่ยว  สถานที่ประวัติ
ศาสตรแ์ละวฒันธรรม  ธุรกิจอาหาร  การแพทยแ์ผนไทย ศิลปกรรม ทัศนศิลป์  ภาพยนตร ์ ส่ิงพิมพ์  เพลง  การแพรภ่าพและ
กระจายเสยีง  การออกแบบ   แฟช่ัน  สถาปัตยกรรม  โฆษณา  และซอฟแวร์

ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้แทนสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ประชุม
สรปุแนวทางการดำเนนิการเมือ่วนัศุกรท์ี ่4 มิถุนายน 2553 เพ่ือเสนอผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัฯ พิจารณาและใหค้วามเหน็ในการ
จดัส่งขอ้เสนอโครงการเพือ่เปน็ Center of Excellence ในสาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่ก่ียวขอ้ง หรอืเปน็ Network of
Excellence ในสาขาอตุสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่ก่ียวขอ้งตอ่ไป และหากสาขาวชิาตา่ง ๆ และหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยัฯ
มีความสนใจโครงการดังกล่าว  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น M หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน  1386

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจดัตัง้สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Center of Excellence)

อาจารยท์ศันัย   ทัง่ทอง  สาขาวชิานิตศิาสตร ์  คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และนางสาวอรทัย
ชูเจริญ  นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมสัมมนา
วชิาการเรือ่งเทคนคิการยกรา่งกฎหมาย  ระหวา่งวนัที ่ 22-23  เมษายน
2553  ณ  สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี  จังหวัด
นครราชสีมา

สัมมนาวิชาการ
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาได้จัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่ภาค กศ.บป. ประจำปกีารศกึษา 2553 เม่ือวนัเสารท์ี ่5 มิถุนายน 2553  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1
อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เปน็ประธาน  มีนักศึกษาเขา้ร่วมในพธีิจำนวน 200 คน  ซ่ึงการจดัการปฐมนเิทศครัง้นีมี้
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนการสอน การลงทะเบียน
รวมถงึงานบรกิารและสวสัดิการของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  ขอขอบคณุผูบ้รหิาร และคณาจารยท์กุทา่นทีร่่วมในพธีิปฐมนเิทศดงักลา่ว  มา ณ
โอกาสน้ี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดพิธี
ไหวค้รใูหแ้กนั่กศึกษาภาคปกต ิ  ประจำปกีารศกึษา 2553   ในวนัพฤหสับดทีี ่  24  มิถุนายน  2553  และวนัที ่  1
กรกฎาคม  2553  เวลา 08.30 น. ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยจะมพิีธีฝกึซอ้มในวนัที ่23 และวนัที่
30  มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  และกำหนดพธีิไหวค้ร ูภาค กศ.บป.
ประจำปกีารศกึษา  2553  ในวนัอาทติยท์ี ่  27  มิถุนายน  2553 เวลา 09.40 น.  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงในการจัดพิธีคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความ
เคารพ   ความกตัญญู  กตเวที  ต่อครูอาจารย์  และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม
ให้แก่นักศึกษา

ในการน้ี  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี  ตามวัน  เวลาและสถานท่ีดังกล่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาค กศ.บป. ประจำปกีารศกึษา 2553

พิธีไหวค้รู และหลอ่เทียนพรรษา ประจำปกีารศกึษา 2553



 ดอนขังใหญ่ 5

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับเปิดเทอม
กับบรรยากาศสบาย ๆ  กับแหล่งเรียนรู้เพ่ือน้อง ๆ  นักศึกษาทุกคน
กับพืน้ทีใ่หบ้รกิารทีมี่สีสันสดใส  หลากหลายดว้ยบรรยากาศของ
การเรียนรู้  มุมความรู้ท่ีน่าสนใจให้นักศึกษาได้พักผ่อน  อ่านหนังสือ
หรือทำกิจกรรมกลุ่ม แล้วพบกันท่ี บริเวณสำนักวิทยบริการ  2    ช้ัน
1  สำนักวทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ส่วนวนัที ่ 27 พฤษภาคม  2553 สำนักวทิยบรกิารฯ  ไดมี้
โอกาสรว่มเปน็ส่วนหนึง่ของกจิกรรมปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศกึษา 2553 ในฐานที ่ 3 การสบืคน้ฐานขอ้มูล
และสารสนเทศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์นำนักศึกษาโครงการความรว่มมอืระหวา่งกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ฯ และ
โครงการความรว่มมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ฯ  ศึกษาดูงานกองการศึกษา และกองการคลงั ณ เทศบาลเมือง
ทา่ข้าม  อำเภอพุนพิน   จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี การบรหิารการพฒันายัง่ยนืแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ณ  ชุมพรคาบานา่
และกระบวนการผลติชมุชนสัมพันธร์ะหวา่งโรงงานอตุสาหกรรมกบัทอ้งถิน่ และการบรหิารงานการทา่เรือ  ณ บรษัิท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันท่ี 19-21 เมษายน  2553  โดยได้รับการต้อนรับ
จากสถานทีศึ่กษาดงูานทัง้  3 แหง่ดว้ยด ี  จงึขอขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี้

ประชุมกรรมการโครงการความรว่มมือฯ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการ
ประชุมร่วม กรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งมหาวทิยาลยั ฯ กับสถานตีำรวรภธูรเมอืงเพชรบรีุ
โดย  ผศ.ดร.นิวัติ  กล่ินงาม  อธิการบดใีนฐานะประธาน
กรรมการฯ เปน็ประธานในการประชมุ  เม่ือวนัที ่1 มิถุนายน  2553  ณ  หอ้งประชมุบณัฑติ 2  คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์ เพ่ือรายงานความคบืหนา้ของโครงการ และรว่มปรกึษาในกจิกรรมการเรยีนการสอนของโครงการฯ

ศึกษาดูงาน
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนกลยทุธท์างวชิาการ  ในระหวา่งวนัที ่19–20 พฤษภาคม 2553  ณ  ห้องประชมุไกรลาส  โรงแรม
แกรนด ์ หวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีีขันธ ์ โดยม ี ผศ.ศรชยั   เย็นเปรม  ใหเ้กียรตเิปน็ประธานเปดิงาน   ผศ.ดร.เสนาะ
กล่ินงาม  กล่าวรายงาน  มีคณาจารยจ์ากคณะและสำนกั  เข้าร่วมโครงการในครัง้น้ี  จำนวน  65 คน  โดยมวีทิยากร
บรรยาย  ดังน้ี

ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม บรรยายเรื ่องการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์โครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อพัฒนางาน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  รศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่   บรรยายเรือ่งการวางแผนงานวจิยัเพือ่พัฒนางานวชิาการ
ผศ.พิมพร์ะว ี  โรจนร์ุง่สตัย ์ บรรยายเรือ่งการวางแผนเพือ่พัฒนามหาวทิยาลยัสู่สากลและการจดัการศกึษานานาชาติ
ผศ.เชาวลติ  คงแกว้  บรรยายเรือ่งการจดัทำแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  15  ป ี  ผศ.ดร.เสนาะ
กล่ินงาม  บรรยายเร่ืองแนวทางการจดัทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางวิชาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรบัคณาจารยท์า่นใดตอ้งการผลการดำเนนิงานในครัง้นี ้ ตดิตอ่ไดท้ี ่ สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย  คอนจอหอ
พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา จำนวน 23 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก  ในระหว่างวันท่ี  6 - 7  พฤษภาคม 2553  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว
รีสอรท์ แอนดส์ปา จังหวดักาญจนบรีุ   โดยม ีผศ.ดร.ปัญญา  การพานชิ เปน็ประธานในพธีิเปดิการประชมุ

ผลการประชุมสรุปได้ว่าในสาขาวิชาแต่ละสาขาได้เค้าโครงเนื้อหาและการดำเนินการแบ่งเนื้อหาในการเขียน
เอกสารประกอบการสอนของแตล่ะสาขาวชิา  ซ่ึงจะรวบรวมใหเ้สร็จส้ินภายในเดอืนมิถุนายนน้ี

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางวิชาการ

ประชุมการผลิตส่ือการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
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ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  กระบวน
การเปน็ผูน้ำการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม เรือ่งเทคนคิการเปน็วทิยากรมอือาชพี ใหแ้กค่ณาจารยแ์ละบคุลากรของคณะ
ระหว่างวันท่ี  28-30  เมษายน 2553  ณ  ประจวบการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือพัฒนาทักษะการสอน
และการเปน็วิทยากรทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ในโอกาสนี ้ทีมวทิยากรและคณะผูจั้ดการอบรมไดร่้วมกนัพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีผลงานดเีด่นด้านตา่ง ๆ  ดังน้ี
รางวลั Best Facilitator ไดแ้ก ่ อาจารยจ์รยิา  รชัตโสตถิ์
รางวลั Best Creative ไดแ้ก ่ อาจารยส์มนึก  วเิศษสมบตั ิและ อาจารยธ์นพงษ ์ อุดมทรพัย์
รางวลั Best Media ไดแ้ก ่ ผศ.โสภาพร  กล่ำสกุล
รางวลั Best Participation ไดแ้ก ่อาจารยว์มิลา  พงศาธร และ อาจารยป์ระอรนชุ  โปรง่มณกุีล
รางวลั Young Facilitate Style  ไดแ้ก ่อาจารยว์รวทุธิ ์ ย้ิมแยม้
รางวลั Best CoFacilitator ไดแ้ก ่ อาจารยจ์นัทรา  ธนเีพียร
การอบรมในครั้งนี้ แม้ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมการจัดอบรมในแต่ละวันแน่นเกินไปและ

ต้องใช้เวลาช่วงกลางคนืทำกิจกรรมดว้ย ทำใหเ้หน่ือยล้าและไมมี่เวลาพักผ่อน แต่ทุกคนรู้สึกประทบัใจในเพือ่น ๆ  และ
วทิยากรทีช่่วยเหลอืในการทำงาน รวมถงึความรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ดรั้บอยา่งคุ้มค่า

วจก. จัดอบรมเทคนคิการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

อาจารยว์มิลา พงศาธร  อาจารยจ์รยิา  รชัตโสตถิ ์ และ
นางสาวชุติมา  คุณนะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการกิจกรรมพัฒนา
ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  ตำบลศิลาลอย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความ
สำคัญของครอบครัวและให้ครอบครัวตระหนักรู้ถึงปัญหา
ยาเสพตดิ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม  2553  ณ ห้องประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์  มีผูเ้ข้ารบัการอบรม  จำนวน  60 คน

รับเชิญเป็นวิทยากร
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คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ได้จัดโครงการ “ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
SAR” เม่ือวนัที ่ 17 พฤษภาคม 2553  โดยไดรั้บเกยีรตจิาก คุณสรุวี
ศุนาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็น
วิทยากรบรรยายเรือ่งแนวปฏบัิติในการจดัทำหลกัฐานและองคป์ระกอบ
ฝกึปฏบิตักิารเขยีน SAR ทัง้นีเ้พ่ือพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและเพื ่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมา ณ โอกาสน้ี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรจั์ดโครงการ “พัฒนา/ปรับปรงุ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF” ระหว่างวันท่ี 19-
21 พฤษภาคม 2553  โดยไดรั้บเกยีรตจิาก ดร.โฉมยง   โตะ๊ทอง  เปน็
วทิยากรบรรยายการเขยีนยกรา่ง มคอ. 1 และมคอ. 2

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอด
คล้องกบัเกณฑม์าตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาต ิ (TQF) และ
ให้สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
พัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรข์อขอบพระคณุทกุท่านทีมี่ส่วนเกีย่วขอ้งมา  ณ  โอกาสนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการความรูด้้านงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ จัดโครงการพฒันา/
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ TQF

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคัญใหแ้กค่ณาจารย ์ เม่ือวนัศุกรท์ี ่21 พฤษภาคม 2553  เวลา
08.00-17.30 น. ณ หอ้งประชมุ  416  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว  ได้รับ
เกียรตจิาก ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

ประชุมปฏิบัติการ
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการประสานงานความร่วมมือกับ
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความ
สามารถของชุมชน

สถาบันวิจัยฯ จึงร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที ่14 ค่ายพระมงกฎุเกล้าฯ  จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ตามแนวพระราชดำร ิ ประจำป ี2553  เพ่ือสรา้งความรูค้วาม
เข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนใน
สาระการเรยีนรู ้  คณติศาสตร ์  วิทยาศาสตร ์  ภาษาองักฤษ
และภาษาไทย  ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยในพิธี
เปิดโครงการได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  เป็นประธานในพิธีเปิด
รองผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
พันตำรวจโท  กิตตคุิณ  นิยมวทิย ์  กล่าวตอ้นรับ

การอบรมครั ้งนี ้ม ีผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน 9 คน
ครผููส้อน  จำนวน  47 คน  ครจูา้งสอน จำนวน  26  คน
ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน  17  คน รวม  99 คน
หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบไปด้วย

สถาบนัวจัิยฯ  จัดอบรมคร ูตชด. 9 โรงเรยีน

1.หลักสูตรสำหรับครูใหญ่ ได้แก่ การบริหารจัดการ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารเชิงประเมินการจัด
ทำแผนเพื่อพัฒนา สู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ

2.หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนครูจ้างสอน  ได้แก่ จาก
หลักสูตรสู่หน่วยการเรียน  การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้  การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระ
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

3.หลกัสูตรสำหรบัผูดู้แลเดก็ก่อนวยัเรยีน  ไดแ้ก ่  การ
จัดกิจกรรมบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   การจดัทำ
แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับปฐมวัย  การจัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย  การฝึกปฏิบัติกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัยและนันทนาการ
เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย  การผลิตสื่อการเรียนการสอน

นอกจากนียั้งมีเน้ือหาเพิม่เตมิของทัง้ 3 หลกัสูตร ทีเ่ข้า
อบรมร่วมกันคือ ความสำคัญและความเป็นมาของหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  โครงสรา้ง
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
กับรายวิชาเพิ่มเติม และการสอนแบบโครงงาน โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 อำเภอบ้านแหลมและเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ในการนี ้  สถาบนัวจิยัฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ
โอกาสนี้
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นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แจ้งว่า สวช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมการ
ประกวดเรยีงความ กล่าวสนุทรพจน ์และการแตง่เพลงพืน้บา้นประกอบชดุการแสดง เพ่ือส่งเสรมิคุณธรรม ความซือ่สัตย์
ของคนไทย ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีแสดงความสามารถและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ของคนไทย

โดยกิจกรรมการประกวดประกอบด้วย  เรียงความ  การกล่าวสุนทรพจน์  และการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบ
ชุดการแสดง  ซ่ึงจะมกีารจดัประกวดทัง้ในระดบัจงัหวดั  ระดบัภาคและระดบัประเทศ   สำหรบัการประกวดแตล่ะประเภท
จะแบ่งเป็น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลสร้างสรรค์ และรางวัลชมเชย โดยผู้ชนะจะได้รับโล่
พรอ้มเงนิรางวลั  จงึขอเชญิชวนนกัเรยีน  นักศึกษา  และประชาชนผูส้นใจเขา้รว่มกจิกรรมการประกวดในครัง้นี ้ โดยใน
ส่วนภูมิภาคขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรม ณ จังหวัดของท่าน สำหรับในกรุงเทพฯ ขอรับใบสมัครได้ที่  กลุ่ม
ส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม 3  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
15  มิถุนายน 2553  สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมไดท่ี้  โทร 0-247-0013 ต่อ 1420, 1517

สวช.ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวด ในหัวข้อ
“ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดประชุมสัมมนาเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
บัณฑิตศกึษา  ประจำป ี 2553  ในวนัพฤหสับดทีี ่ 17  มิถุนายน  2553  ณ  โรงแรม ลี การเ์ดน พลาซ่า โฮเทล หาดใหญ่
จงัหวดัสงขลา  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืระหวา่ง วช. กับสถาบนัอุดมศึกษาและเผยแพรป่ระชา
สัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศกึษาทีเ่ข้ารว่มประชมุ และเกดิความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์นการใหท้นุ สำหรบัผูส้นใจตอ้งการเขา้รว่มประชมุ
สัมมนา  สามารถลงทะเบยีนไมเ่สียค่าใชจ้า่ยใด ๆ  โดยลงทะเบยีนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดท้ี ่  http://rpc.nrct.go.th/
seminar หรอืส่งแบบลงทะเบยีนทางโทรสารไปที ่0-2579-4368, 0-2561-3721 ภายในวนัพฤหสับดทีี ่10 มิถุนายน  2553

การใหทุ้นอดุหนนุการวจิยั ประเภทบณัฑติศกึษา  ประจำป ี 2553

ศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ
เมื ่อวันพุธที ่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา

ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะ
วิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ลำปาง  จำนวน 48 คน ศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนประสบการณด้์านการเรียนการสอน  การประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา  นอกจากน้ี  รศ.ดร.บุญฑวรรณ
วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยังได้เล่าถึงแนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริม
คณาจารยใ์หท้ำวจัิยท้ังในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาต ิเพ่ือนำไปสูก่ารขอตำแหนง่ทางวชิาการอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์
วงศ์ชัยศักดิ์  เป็นบรรณาธิการ  วารสารนี้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งบทความ
เพ่ือลงตพิีมพ์ไดต้ัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่10 กรกฎาคม 2553  ส่งบทความไดท้ี ่ ดร.ทดัทอง  พราหมณ ี email  thadthong@
pbru.ac.th  หรอื thadthong@gmail.com  โทร. 08 6623  3357  หรอืส่งทางไปรษณย์ีได้ท่ี  ดร.ทัดทอง  พราหมณี
กองบรรณาธกิารวารสารวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี  38 หมู ่ 8  ตำบลนาวุง้  อำเภอเมืองเพชรบรุ ี  จงัหวดัเพชรบรุ ี  76000  หากบทความใดพจิารณาใหล้งตพิีมพ์
ผู้เขียนบทความจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์เรื่องละ 3,000 บาท  รายละเอียดคำแนะนำในการเขียนบทความ
ลงตีพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://acad.pbru.ac.th

ขอเชิญสง่บทความลงตพิีมพ์  ในวารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏเพชรบ ุร ี จ ัด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏ ิบ ัต ิการหล ักส ูตร
เทคนิคการว ิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือนำเสนออย่าง
มีประสทิธภิาพ  วทิยากรโดย  อาจารยส์งา่  อรา่มวทิย ์ เม่ือวนัที ่ 1, 3 มิถุนายน  2553  ณ  หอ้งประชมุมรกต  อาคาร
เพชรนำ้หนึง่    มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบด ี  เปน็ประธานเปดิการฝกึอบรม
เชิงปฏบัิติการ  ซ่ึงการอบรมในครัง้น้ีเป็นการอบรมเกีย่วกับการใหค้วามรูใ้นเรือ่งการสรา้งความพรอ้มก่อนการนำเสนอ
รู้จักผูฟั้ง  การแกไ้ขสถานการณ ์ การวเิคราะหแ์ละคดัเลือกข้อมูลเทคนคิการนำเสนอ

ตรวจสอบภายใน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรีุ  ต้อนรับคณะกรรมการบรหิารคณะและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษาจากคณะว ิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จำนวน 20 คน ศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารงานของคณะ เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30–16.00 น.  โดยมี
รศ.พินันทร ์ คงคาเพชร และคณะ  ร่วมใหก้ารตอ้นรบัอยา่งดีย่ิง

คณะวิทยาศาสตรฯ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ต้อนรับคณะศกึษาดงูาน  มหาวทิยาลัยราชภัฏบรีุรัมย์


