




  ดอนขังใหญ่ 3

ตามที ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดประชุม

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เม่ือวันพุธท่ี 2 มิถุนายน

2553  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1

อาคารวิทยาภิรมย์ น้ัน  ในการน้ี  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการ

แจกแบบสอบถามเพื่อการปรับรูปแบบวารสารดอนขังใหญ่

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังน้ี

แบบสอบถามประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการนำเสนอ  (เช่น  ปก

การออกแบบ  สี  รูปภาพ  ฯลฯ)  มีข้อเสนอแนะ คือ  ภาพ

ภายในเล่มขอให้เป็นสีท้ังเล่ม  กระดาษใช้กระดาษมันจะทำให้

ภาพสวยงาม ตัวหนังสือชัดเจน สวยงาม  ควรปรับปรุงสี

ให้น่าอ่าน  รูปภาพที่นำมาลงควรจะมีการคัดสรรรูปมาลงใน

วารสารเพราะบางภาพท่ีนำมาลงยังไม่ค่อยสวยงามนัก  สีสวย

ดีอยู่แล้ว  แต่ขอตัวหนังสือให้ชัดเจน  ปกหน้าต้องการให้เป็น

รูปของกิจกรรมต่าง ๆ แทนหน้าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ขอให้มีต้นตาลเปน็ส่วนประกอบ    มีสีประจำมหาวิทยาลัย

คือ สีเขียวเหลือง  ควรมีการออกแบบปกให้มีความทันสมัย

ดึงดูดความสนใจของผู้อ่ืน  แต่สีควรเพ่ิมความสดใส   รูปภาพ

บางเล่มมีกิจกรรมมากเกินไป  ควรออกแบบให้ดูดีสมกับเป็น

วารสารมหาวิทยาลัย  การออกแบบควรให้มีจุดเด่นเห็นได้

ชัดเจน เพื่อดึงดูดความสนใจและการใช้สีควรพิมพ์ด้วยสี

ท่ีมีคุณภาพ ทำให้สีสดใสชัดเจนด้วยอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใน ปัจจุบัน

หน้าส ีจะดูส ีไม ่สดใส ต้องการให้ม ีร ูปแบบที ่ท ันสมัย

มีเอกลักษณ์เฉพาะ และควรให้ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ โดยให้เป็นหน้าท่ีของผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะและการ

ออกแบบโดยตรง อาจขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในสาขา

การออกแบบ(ศิลปะ)  หรือจัดประกวดปก  ขอแบบมีสไตล์

แต่อย่าวิชาการจนเกินไป   ปกมีข้อความและภาพแน่นเกินไป

เอกสารด้านในยังไม่ค่อยสวยไม่มีสีสัน  ควรมีข้อความ หรือ

บทความของทกุคณะให้มีความเปน็สากลและนา่สนใจ

ควรให้ทำรูปแบบเดิมมากกว่า เนื่องจากจดหมายข่าว

จะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย  หากเป็นรายปักษ์ ทุน/แหล่งทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะช้าเกินไป  เป็นเอกสารที่ดีอยู่แล้ว

ควรออกแบบให้น่าสนใจและน่าอ่าน เพราะส่วนใหญ่จะนำ

รูปมาปะติดปะต่อ ไม่น่าสนใจ  จัดทำในรูปแบบสีทั้งเล่ม

นำเสนอภาพกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ประมวลภาพ

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  ไม่ควรใช้กระดาษมันหรือราคา

แพงเกินไป เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารระยะสั้น

ควรพัฒนาให้น่าอ่านและเป็นประโยชน์   ถ้าทำเป็นรายปักษ์จะ

ขาดจุดประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหา หรือ คอลัมน์ภายในวารสาร

สรุปได้ ดังน้ี

1) ควรมีการนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ครบทุกหน่วยงาน

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี

ให้ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน   ควรให้พ้ืนท่ีในการลง

ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้มากขึ้น  การจัดสรรพื้นที่อย่าง

เท่าเทียมกันในทุกหน่วยงาน  หลากหลาย และครบทุกคณะ

ปฏิทินกิจกรรมของศูนย์/สำนัก/คณะ ทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของแต่ละ

หน่วยงาน ในช่วงรายปักษ์หรือเดือนถัดไป ท้ังน้ีเพ่ือให้อาจารย์

ผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานทราบข่าวสารระหว่างกันและวางแผน

การเรียนการสอนได้ว่าจะมีเร่ืองใดมากระทบบ้าง

2) ในด้านเน้ือหา  มีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี

ต้องการให้มีเน้ือหาด้านงานวิจัย  ข้อมูลใหม่ ๆ  ด้านสุขภาพ

ต้องการอ่านการ ์ต ูนกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ว ิชาการ

(วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์)  มีเหตุการณ์ปัจจุบันในเชิง

วิเคราะห์  และเกร็ดความรู้ท่ัวไป  ควรเปิดให้พ้ืนท่ีกับการเขียน

อธิบาย/แสดงทัศนะหรือรายงานการดำเนินการที่มากไปกว่านี้

“รายงานข่าว” ใครทำอะไร?  ท่ีไหน? อย่างไร?  ควรเน้นความรู้

ด้วยนอกจากในเชิงประชาสัมพันธ์อย่างเดียว    เน้ือหาเก่ียวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ การวิจัย การบริการวิชาการ

ควรมีสาระและเป็นวิชาการมากกว่านี ้ ระเบียบข้อบังคับที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานท่ีควรรู้   เพ่ิมเติมเร่ืองพุทธศาสนา

เน้ือหาในคอลัมน์ควรตรวจทานคำผิดก่อน  บางคร้ังท่ีอ่านมีเจอ

คำผิดอยู ่บ้าง  ควรมีการ์ตูนล้อเลียนเชิงหยิกแกมหยอก

ลงไว้ทุกฉบับเน้นเหตุการณ์ภายในมหาวิทยาลัย

3) การแนะนำคอลัมน์ มีความหลากหลายและข้อ

เสนอแนะ  ดังน้ี

คอลัมน์ด้านวิชาการ  ด้านงานวิจัย  ด้านสุขภาพ  และด้าน

ส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน

ข้อเสนอแนะในการปรับรูปแบบดอนขังใหญ่
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กำหนดการ

รับสมัครสอบพ้ืนฐาน  4 วิชา  คร้ังท่ี 1 ประจำปีการศึกษา

2553  ดังน้ี

รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 21-25  มิถุนายน  2553

สมัครได้ท่ีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันสอบ

วิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 กรกฎาคม

2553

 วิชาคณิตศาสตร์  และภาษาไทย  วันท่ี 14 กรกฎาคม

2553

ประกาศผลสอบ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2553

กำหนดการสมัครสอบพ้ืนฐาน  4 วิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชา

การและงานทะเบียน จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ

เป็นบรรณาธิการ   วารสารนี้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานตาม

เกณฑ์ สกอ.

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ  ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์ เชิญชวน

ส่งบทความ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2553 ส่งบทความได้ที่

ดร.ทัดทอง พราหมณี  email:thadthong@pbru.ac.th หรือ

thadthong@gmail.com โทร. 08-6623-3357 หรือ

ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ดร.ทัดทอง  พราหมณี   กองบรรณา

ธิการวารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัด

เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000  หากบทความใดพิจารณา

ให้ลงตีพิมพ์  ผู้เขียนบทความจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

การลงตีพิมพ์เรื่องละ 3,000 บาท รายละเอียดการแนะนำ

ในการเขียนบทความสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://acad.

pbru.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เชิญร่วมเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการหลักสูตร

เตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ กองกำกับ 1 กอง

บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ในวันพุธท่ี  16  มิถุนายน  2553  ณ ห้องประชุมสภามหา

วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เชิญร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ

คณาจารย์และนักศึกษา หน่วยการเร ียนรู ้

ค่ายธนะรัชต์   อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  งามสมบัติ  รองผู้อำนวย

การสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน และอาจารย์

เพ็ญทิพย์  รักด้วง  ขอขอบคุณ คุณชวลิต  รัตนสุทธิกุล

ประธานมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล  อำเภอปราณบุรี

จ ังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ ์ ที ่ให ้ความอนุเคราะห์

ประสานงาน  และมอบเงินสมทบสำหรับการศึกษาดูงาน

ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันท่ี  3-6 มิถุนายน  2553

ขอขอบคุณ
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โดยคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(ผู้ติดต่อ ผศ.ประกาศ  ชมพู่ทอง  032-493270  เบอร์ภายใน

1209)

7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  (PBRU-UBI) (นายอิทธิกร

ชำนาญอักษร  ภายใน  1386   086-1572049)

8. อาจขอความร่วมมือโดยการจัดประกวดบทความ เพ่ือ

สนับสนุนให้เกิดผู้เขียนหน้าใหม่ให้มากข้ึน

9. ศาสนาปรัชญา

10.  คอลัมน์ เปล่ียนมุมคิด...สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคม

ไทย (อาจารย์ธนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์  081-6989142)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ

ร่วมมือและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับ “วารสาร

ดอนขังใหญ่” โดยมีผู้ที่เสนอตัวเป็นนักเขียน  ซึ่งทางฝ่าย

ประชาสัมพันธ์  จะติดต่อขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ทราบ

ต่อไป  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อท่ี ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  1101  หรือท่ี  e-

mail : aunthika_pr@hotmail.com  และท่ี 99.05radio@

gmail.com

ชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ UBIs Club (University Business Incubator Stu-

dent Club : UBIs Club) ก่อต้ังเม่ือปีการศึกษา 2551 มีสมาชิก จำนวน 109 คน มาจากคณะต่าง ๆ

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือสร้างจิตสำนึก

และกระตุ้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังได้ลงมือทำธุรกิจจริง

โดยรูปแบบของ UBIs Club จะมีการกำหนดประเด็นหลักของการจัดกิจกรรมเป็น 3 ประเด็น คือ

พัฒนา UBIs Club ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก UBIs Club ให้เป็นผู้นำ และมี

ความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกอบการและส่งเสริมให้รู้จักการเสียสละและการทำงานร่วมกัน

การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในการดำเนินกิจการ

- ฝึกอบรมหลักสูตรท้ังเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือจากท่ีปรึกษาภายในและภายนอก

- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในลักษณะให้ยืมคืนทุนโดยไม่คิดกำไร

- จัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีสมาชิกเรียนให้ครอบคลุมให้มากท่ีสุดและกำหนด ให้สมาชิก

นำความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาแผนธุรกิจ

- จัดพ้ืนท่ีสำหรับสมาชิก โดยมีห้อง UBIs Club ส่ิงอำนวยความสะดวกเท่าท่ีจำเป็น

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  และชมรมพัฒนาศึกษาเป็นผู้ประกอบการ UBIs Club
      เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกช้ันปีเข้าเป็นสมาชิกใหม่  ประจำปีการศึกษา  2553
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ควรสร้างความหลากหลายใหกั้บวารสาร ฯ ในคอลัมน์ต่าง ๆ

ดูน่าสนใจและดึงดูดการอ่าน/ความสนใจ  ควรจะจบ

คอลัมน์ด้วยกันอย่าข้ามไปหน้าอื่น ควรแบ่งคอลัมน์ออก

เป็นฝ่าย ๆ   คอลัมน์ของฝ่าย ICT   มีคอลัมน์กิจกรรมประจำ

ควรมีการสำรวจความสนใจของบคลากร/นักศึกษา และ

ปรับปรุงตามความต้องการดังกล่าว  ควรมีการคัดกรองบาง

เร่ืองท่ีไม่มีสาระ  เช่น  ศึกษาดูงาน ทัศนะศึกษา ควรเลือกงาน

ท่ีมีสาระมากกว่า  หากไม่มีค่อยพิจารณา

จากข้อเสนอแนะข้างต้น  ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงดำเนิน

การปรับปรุงคอลัมน์ ในดอนขังใหญ่  (วารสารฉบับใหม่)  จะมี

ดังน้ี

1. คอลัมน์  สารจากอธิการบดี   เป็นข้อมูลนำเสนอจาก

อธิการบดี (ความยาว  1 หน้ากระดาษ A4)

2. คอลัมน์ Inside Stories  เป็นข้อมูลจากคณะ/สำนัก/

สถาบัน  รวม 11 หน่วยงาน (ความยาว  1 หน้ากระดาษ A4)

โดยเรียงลำดับ  ดังน้ี

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะครุศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร

- สำนักงานอธิการบดี

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สำนักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

3. คอลัมน์ PR มาแล้วจ้า  ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและ

ภายนอก (ความยาว  3 หน้ากระดาษ A4)

- กิจกรรมท่ีกำลังจะเกิดข้ึน

- กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว

4. คอลัมน์ People  Focus  มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่มี

ผลงาน/คนเด่น  (ความยาว  2 หน้ากระดาษ A4)

5. คอลมัน์ คอลัมน์ประจำ  สาระความรู้ (ความยาว 1

หน้ากระดาษ A4)

- เล่าขานสานต่อ  ถักทอเร่ืองราว

- รอบรู้วิชาการ

-  คอลัมน์ (Open stage)  คอลัมน์จร (ความยาว  2

หน้ากระดาษ A4)  เวทีเปิด

6. คอลัมน์ International  Affairs News วิเทศ

สัมพันธ์  เรื่องของนานาชาติ/ทุนการศึกษา (ความยาว  1

หน้ากระดาษ A4)

7. คอลัมน์ แผงหนังสือ เป็นการแนะนำหนังสือใหม่/

น่าสนใจ  จากสำนักวิทยบริการฯ  (ความยาว  1 หน้ากระดาษ

A4)

8. คอลัมน ์ เจ๊าะแจ๊ะ (ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4)

9. คอลัมน์ Tourism Corner มุมท่องเที่ยว ประชา

สัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี  (ความยาว  1 หน้ากระดาษ A4 )

10. คอลัมน์  What’s  going on?  กิจกรรม, ประชา

สัมพันธ์ส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึน  (ความยาว 1 หน้ากระดาษ A 4)

11. ปกนอก (สปอนเซอร์, ปตท.)

12. ปกใน  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ (1 หน้า)

ทั้งนี้  อาจมีการปรับอย่างต่อเนื่องเพื่อความเหมาะสม

และทันสมัย

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผู้เขียนคอลัมน์/ข่าวสารในวารสาร

(หากท่านสนใจเป็นผู้เขียนประจำกรุณาระบุหัวข้อเรื่อง  ชื่อ

และหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัด้วย)

1. “วิพากษ์วิถี”เนื ้อหาเน้นเรื ่องเกี ่ยวกับการวิพากษ์

ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงภายในสังคม  เพื่อจุด

ประกายเสริมสร้างการจับตามองเพื่อเพิ่มกำลังทางความคิด

ให้แก่สังคม (อาจารย์ปิยชาติ  สึงตี  086-9003896  สาขา

วิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

2. มีข้อมูลจากคณะ/ สำนักก็ดี

3. ข่าวสารจากฝ่าย ICT  (อาจารย์อัตภาพ  089-2558

120)

4. บุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก  เขียน

คอลัมน์ด้านการศึกษาหรือสุขภาพ

5. ต้องการให้มีคอลัมน์เพื่อการดูแลสุขภาพ และมี

บทความท่ีเป็นข้อคิดทางธรรมแบบส้ัน หรือภาษิตจากชนชาติ

หรือประเทศต่าง ๆ

6. คอลัมน์ “อาหารกับสุขภาพ” เป็นผู้เขียนประจำ
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า  สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่

ท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่ในการเสริมสร้างและ

เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

และเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง

ความร ่วมม ือ ระหว ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

และสำนักงานเขตพื ้นที ่การ

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1

ในด้านการส่งเสริมการจัดการ

ศึกษา

ดังนั ้น  สถาบันวิจ ัยฯ

จึงร่วมกับผู้อำนวยการสำนัก

ง า น เ ขตพ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ กษ า

ประจวบคีร ีข ันธ ์  เขต 1

คุณไพชยนต์ สูรยาทิตย์ และผู้อำนวยการศูนย์มานุษย

วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดร.ปริตตา  เฉลิมเผ่ากอ-

อนันตกูล  จัดโครงการการจัดทำพิพิธภัณฑ์ในชุมชน

เพื ่อการท่องเที ่ยวและเป็นแหล่งเร ียนรู ้อย่างยั ่งยืน

ระหว่างวันที่ 26-27  พฤษภาคม  2553 ณ  ประจวบ

การ์เด้นวิว รีสอร์ท  โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากร

ทางการศึกษา   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สถาบันวิจัยฯ ดำเนินงานตาม MOU  กับ สพท.ประจวบฯ เขต 1
อบรมการจัดทำพิพิธภณัฑ์ในชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 รวม 40 คน   กิจกรรมการอบรมเป็น

การบรรยายให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์มานุษย

วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  และการศึกษาดูงาน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  สถาบันวิจัยฯ จะได้ลง

ไปติดตามและประเมินผลโครงการ ดังกล่าว  โดยจะร่วมมือ

กับ  สพท.พบ.ประจวบฯ เขต 1 และศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร (องค์การมหาชน)  ในการส่งเสริมและประสานงาน

ให้แก่โรงเรียนและชุมชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ

คีรีขันธ์ เขต 1 สร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบต่อไป

ในการน้ี สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกท่าน มา  ณ  โอกาสน้ี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทาน

“ลูกตาลวังสระปทุม”  ให้แก่ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา เม่ือวันท่ี  30  เมษายน  2553  เพ่ือมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  นำลูกตาลไปเพาะขยายพันธ์ุและปลูก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

พันธ์ุลูกตาลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

ดร.จารึก  ชูกิตติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมให้การ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เม่ือวันท่ี

19 พฤษภาคม 2553 โดยการนำของ ผศ.บุญส่ง  ทรัพย์เวชกิจ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ.วิไลลักษณ์  ยาทองชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน  และอาจารย์ จิตตรี  ภู่ตระกูล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมคณะอาจารย์

และเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวน 11 คน ท่ีได้ให้เกียรติเย่ียมชม  ศึกษาการดำเนินงาน

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ดร.จารึก  ชูกิตติกุล  คณบดี กล่าวต้อนรับ   แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเป็นมา

การก่อต้ัง  การบริหารงาน การดำเนินการสอนหลักสูตรต่าง ๆ  ของคณะ  ตามวัตถุประสงค์ในการเย่ียมชมของคณะศึกษาดูงาน

จากน้ันจึงเป็นการมอบของท่ีระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาการบัญชีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือช่วยในการตรวจสอบบญัชี

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย

ราชภ ัฏเพชรบ ุร ี จ ัดอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ เร ื ่องการใช ้

คอมพิวเตอร ์ เพ ื ่อช ่วยในการตรวจสอบบัญช ี  ให ้แก ่

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ห้อง  5144-31/1   5144-31/2 และ

5244-31/0  ระหว่างวันที่  5-6 มิถุนายน 2553 ณ คณะ

วิทยาการจัดการ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์

เกล็ดนที  สสิกาญจน์  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)  สำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่

นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีต่อไปในอนาคต
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อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธ์ุ  ผู้อำนวยการสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  แจ้งว่า  เพ่ือให้การดำเนนิงาน

ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  จึงจัด

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านพัฒนาระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เม่ือวันพุธท่ี

9  มิถุนายน  2553  เวลา  14.30  น  ณ  ห้องประชุมศิษย์เก่า  ช้ัน  7 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี

ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม

การประชุมในคร้ังน้ี  เป็นการประชุมติดตามงาน  การออกแบบและดูแลเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยจะจัด

ทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแลกเปลี่ยนข่าวสารประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  จัดทำข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นสากล  มีความทันสมัย  และมีข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหาการเรียนการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต

มอบเงินสนุบสนุนโครงการแต่งกายดี : นายชวลิต  จงเจริญ

ชัยสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนโครงการรณรงค์การแต่งกายดี

ศักด์ิศรีสถาบัน  จำนวน  100,000  บาท โดยมี พลเอกสุรยุทธ์

จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553  ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  ช้ัน 9  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ ด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์

รับเกียรติบัตร : นายอัตภาพ   มณีเติม   พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ รับเกียรติบัตรจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์   นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เม่ือวันจันทร์ท่ี  31  พฤษภาคม 2553

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส ประเภทบุคคลคู่ผสม การ

แข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา คร้ังท่ี

29 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที ่ 1-8 พฤษภาคม 2553 ณ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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หมายเหตุ : นักศึกษา ท่ีสนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรม รับจำนวนจำกัด ติดต่อล่วงหน้าได้ท่ี สำนักงานชมรม UBIs Club

อาคารวิทยาภิรมย์ ช้ัน M โทรศัพท์ 0-3249-3300 ต่อ 1386 และ 0-81353-2403

àÃÔèÁμ é¹¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº UBIs Club ÇÑ¹¹ÕéàÃÔèÁμ é¹¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº UBIs Club ÇÑ¹¹ÕéàÃÔèÁμ é¹¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº UBIs Club ÇÑ¹¹ÕéàÃÔèÁμ é¹¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº UBIs Club ÇÑ¹¹ÕéàÃÔèÁμ é¹¸ØÃ¡Ô¨¡Ñº UBIs Club ÇÑ¹¹Õé

ÊÃéÒ§ÍÒªÕ¾  ÊÃéÒ§ÃÒÂä é́  ÃÐËÇèÒ§àÃÕÂ¹ÊÃéÒ§ÍÒªÕ¾  ÊÃéÒ§ÃÒÂä é́  ÃÐËÇèÒ§àÃÕÂ¹ÊÃéÒ§ÍÒªÕ¾  ÊÃéÒ§ÃÒÂä é́  ÃÐËÇèÒ§àÃÕÂ¹ÊÃéÒ§ÍÒªÕ¾  ÊÃéÒ§ÃÒÂä é́  ÃÐËÇèÒ§àÃÕÂ¹ÊÃéÒ§ÍÒªÕ¾  ÊÃéÒ§ÃÒÂä é́  ÃÐËÇèÒ§àÃÕÂ¹

กิจกรรมชมรม UBIs Club ช่วงท่ีผ่านมา

ช่ือกลุ่ม ประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์

อาหารว่าง

น้ำป่ัน-ขนมปังป้ิง

ลูกช้ินป้ิง

Sweet of flower

Banana pop

ขายต้นไม้ - ภูมิทัศน์

ลอดช่องน้ำตาลข้น

เคร่ืองประดับ

หมูป้ิง

นางสาวรุ่งรัตน์  แสงมณี

นางสาวสมฤดี  ภู่สุวรรณ

นางสาวโศจิรัตน์  กาญจนรัตน์

นางสาวโศภิณพิศ  ชูภู่

นางสาวสุวภาพ  ม่ังมี

นายพิศาล  เพชรคง

นางสาวกมลทิพย์  เทศเดช

นางสาววลัยรัตน์  รุ่งเพียร

นางสาวธันยพร  กองแก้ว

จัดอาหารว่างสำหรับการประชุม/สัมมนา

น้ำผลไม้ป่ันชนิดต่าง ๆ ขนมปังป้ิง

ลูกช้ินเน้ือหมูแท้ป้ิง  น้ำจ้ิมสูตรพิเศษ

จัดอาหารวา่งและตกแต่งสถานที่

ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบเนย

จำหน่ายพันธ์ุไม้  การตกแต่งสวน

ลอดช่องน้ำตาลข้น

เคร่ืองประดับ (ออนไลน์)

หมูป้ิง + น้ำจ้ิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวาพร เหมียดไสง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   พร้อมด้วย

อาจารย์จารุต  บุศราทิจ อาจารย์กายทิพย์  โอชะกะ  อาจารย์จีรนันท์  องคตรีรัตน์  อาจารย์จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล  อาจารย์

ปราโมทย์  ตงฉิน และนายปรีชา ศรีสวัสดิ์นุภาพ  ร่วมกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บำเพ็ญประโยชน์

ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ในศาสนสถาน ณ วัดเขาปากช่อง ตำบลท่าแลง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 21

พฤษภาคม 2553 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษารู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี

บุคลากรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์



7 ดอนขังใหญ่

นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนา

นักศึกษา  แจ้งว่า  ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 6

พฤษภาคม 2553 เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนา

นักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 4.1 และข้อ 9.4 แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนา

นักศึกษา พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความ

ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน 20 ทุน ๆ  ละ 10,000 บาท (หน่ึง

หม่ืนบาทถ้วน) นักศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณ สมบัติ

ดังน้ี

1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาคปกติทุกชั้นปี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การศึกษา

2 มีความประพฤติดี

3 ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์

4 ไม่เป็นนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.

5 ผลการเรียนเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

ทั้งนี้  นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและย่ืนใบสมัคร

ได้ต้ังแต่วันท่ี  31 พฤษภาคม – 18  มิถุนายน  2553  ณ

กองพัฒนานักศึกษา  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวัน

จันทร์ท่ี 21 มิถุนายน 2553  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม

องค์การนักศึกษา และประกาศผลการคัดเลือกพร้อมราย

งานตัวในวันอังคารท่ี 22 มิถุนายน 2553  ณ กองพัฒนา

นักศึกษา

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้รับแจ้งจาก บมจ.

ธนาคารกรุงไทยว่าได้จัดทำ “โครงการณรงค์การชำระหน้ีคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ก่อนวันครบกำหนดในวันท่ี

5  กรกฎาคม 2553  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึก ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้กองทุนฯให้มาชำระหน้ีคืนกองทุนฯ

ก่อนวันครบกำหนด  โดยการดำเนนิงานตามโครงการดังกล่าวจะมีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน ฯ ที่มา

ชำระหน้ีคืนกองทุน ฯ ด้วยเงินสดท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่วันท่ี  17  พฤษภาคม – 25  มิถุนายน  2553  โดยวิธีหัก

บัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า เหล่ากาชาด

จังหวัดเพชรบุรี  จะมารับบริจาคโลหิต  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ในวันพฤหัสบดีท่ี  6  กรกฎาคม  2553  เวลา  09.00

– 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนอาจารย์

บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (กรุณานำ

สมุดบริจาคโลหิตมาด้วย)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

โครงการรณรงคก์ารชำระหนีคื้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมผู้แทนสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เพื่อนำเสนอรูปแบบการดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of

Excellence)ต่อคณะทำงานโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อ

ต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Academy) ท่ีมี

นายอลงกรณ์ พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เป็นประธาน และเพื่อระดมความคิดเห็นจาก

ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.เสนาะ

กล่ินงาม  รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุม  รศ.ดร.

กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี  เป็นรองประธานการ ประชุม

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่ นายอิทธิกร ชำนาญอักษร

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวอรุณ แสวงหอม

ผู ้ช ่วยผู ้จ ัดการศูนย์บ ่มเพาะวิสาหกิจ ผศ.พรทิพย์

โต๊ะระหมาน ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล อาจารย์สาขา

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร อาจารย์ชิดชนก

ปานวิเชียร ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์

ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง ประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  เผือกบัวขาว  ผู้ช่วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และ อาจารย์

เพ็ญทิพย์ รักด้วง  ขอขอบคุณ  นายพิเชษฐ์ พันธ์ุวิชาติกุล

ส.ส.จังหวัดกระบี ่ และนายชุมพล จุลใส (ลูกหมี)

ส.ส.จังหวัดชุมพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค

ประชาธิปัตย์ ท่ีให้การต้อนรับและมอบเงินสมทบ ส่วนหน่ึง

ในการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์และนักศึกษา หน่วย

การเรียนรู้ท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  และขอขอบคุณ

คุณสุนันทา  สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าท่ีรัฐสภาท่ีให้ความอนุเคราะห์นำคณาจารย์และนักศึกษาชมรัฐสภาและร่วมฟังการอภิปราย

ก่อนปิดสมัยประชุมสภา  เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคมท่ีผ่านมา

ขอขอบคุณ

รายงานความคืบหน้า
โครงการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of Excellence)

จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาจารย์จุฑามาศ ชาญชัย

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

อาจารย์รัฐศาสตร์  จั่นเจริญ ประธานสาขาวิชานาฏย

การแสดง  อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ รองคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์เขมา แฉ่งฉายา สาขาวิชา

ศิลปะและการออกแบบ

โดยสรุปข้อมูลที ่ได้จากการประชุมครั ้งนี ้เพื ่อนำ

ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ขอจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of Excel-

lence) ด้านการสืบทอดทางศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร

ซึ่งจะมีสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรมเมืองเพชร  การท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมเมืองเพชร  การแพทย์แผนไทยเมืองเพชร

อาหารไทยเมืองเพชร ศิลปะการแสดงเมืองเพชร และ

ทัศนศิลป์เมืองเพชร จากที่กล่าวมาเป็นการแสดงถึงแก่น

ความสามารถหลักของจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี โดยนำเอาความโดดเด่นมาส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน เป็นรูปธรรม

 รูปแบบที่นำเสนอเพื่อขอจัดตั้งโครงการนั้น มีความ

สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา

(อ่านต่อฉบับหน้า...)


