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ดร.อัจฉรย์ี  ภมุวรรณ  ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ   จัดพิธีไหวค้รูใหแ้ก่นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือวันพฤหัสบดี
ท่ี  17  มิถุนายน  2553  ณ ห้องประชุม 1121 (ห้องบุญรวม
เสนาดิสัย)  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ในช่วงเช้าเป็นพิธีไหว้ครู  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม
อธิการบด ีผูบ้รหิารและคณาจารย ์  ใหโ้อวาทแกนั่กเรยีน
ดังนี้

ครูขอแสดงความชื่นชมกับศิษย์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกัน
นำดอกไม ้ธูปเทยีน มาตกแตง่อย่างประณตีแลว้นำมาบชูา
ครูในวันนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ด้วยไมตรีจิตที่
เปีย่มล้น การรกัษาวฒันธรรมคอืการรกัษาชาต ิ กิจกรรม
ในวันน้ีจึงถือว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเราร่วมกันรักษาชาติและ
รักษาประเพณีไทยของเราไว้

คำปฏิญาณตนมพีลัง  มีความศักด์ิสิทธิ ์ เม่ือลูกศิษย์
ทุกคนไดก้ล่าวคำปฏญิาณตนในวนัน้ี  ครขูอใหน้ำส่ิงทีไ่ด้
ปฏญิาณตน ไปประพฤตปิฏบัิติ  เพ่ือระลกึถึงบญุคณุของ
พ่อแม่  ครูบาอาจารย์ และน้อมนำแต่ส่ิงดี ๆ  เข้ามา นำส่ิงท่ี

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
จดัพธีิไหวค้รู

ไม่ดีออกไป  และพบกับสรรพสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตแก่เรา
ทั้งหลาย

นอกจากครทูีอ่ยู่ ณ ทีน้ี่แลว้  ยังมคีรอีูก 2 คน คือ
พ่อและแมข่องเรา  บคุคลทัง้ 2 ทา่นน้ีเปน็บคุคลทีรั่กและ
ปรารถนาดกัีบเรามากทีสุ่ด  ครขูอใหนั้กเรยีนของครทุูกคน
จงประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  ต้ังใจเรียนจนประสบ
ความสำเรจ็  ใหส้มกับทีค่รทูีอ่ยู่ ณ ทีน้ี่  และครทูีอ่ยู่ทีบ่า้น
ตัง้ใจมอบความรกัและความรูใ้หก้บันกัเรยีน

ครูขอให้ศิษย์มีกำลังกาย  มีกำลังใจ  มีกำลังสติปัญญา
คิดกวา้ง  มองไกล  ใฝรู่ ้   สู้งาน  มุ่งมัน่  ขยันอดทน
รูจ้กักิน  รูจ้กัใช ้ใฝดี่

และในโอกาสนี ้ครขูออาราธนาสิง่ศกัด์ิสิทธิท์ัง้หลายที่
เคารพนับถือ  คุณงามความด ี ความรกั  ความปรารถนาดี
ของพอ่แม ่ ปูย่่าตายาย  จงนำใหศิ้ษยท์ีร่กัทัง้หลายประสบ
แต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไป

ส่วนช่วงบ่าย  เป็นการแข่งขันชักกะเย่อ  กินวิบาก
วิ่งกระสอบ  ซึ่งนักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากัน
อย่างสนกุสนาน
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เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553  คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจาก
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในการศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี  ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาคร ู และศนูย์ฝกึประสบการณว์ชิาชีพครู

ในการนี ้ดร.สุมาลี  พงศต์ยิะไพบลูย์   อาจารยจ์ำรสั
แจ่มจันทร์  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  อาจารย์พีระ
พัชรพจนากรณ์  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
และคณะเจา้หนา้ที ่ ร่วมใหก้ารตอ้นรบั  แลกเปลีย่นข้อมูลทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การทำงานและรบัประทานอาหารกลางวนั
ร่วมกนั ณ ห้องอาหารอาคารเพชรนำ้หน่ึง  มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

ตามที่ นายประสาน  วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีประจำป ี2553 จำนวน 2 รุน่ ๆ ละ 2 วนั  ในระหวา่งวนัที ่18-
21 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมนานา่รสีอรท์  อำเภอแกง่กระจาน  จงัหวดัเพชรบรุี

ในการนี้ ผศ.วราภรณ์  แก้วแย้ม ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผศ.ไกรรวี  ศรีสุคนธ์  อาจารย์ประจำสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและ
ประสบการณแ์ก่เด็กเล็ก

ครุศาสตร ์จัดโครงการออกกำลงัสรา้งสรรคชุ์มชน

อาจารยภ์าคปฐมวยัรบัเชญิเปน็วทิยากร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดัโครงการออกกำลังสรา้งสรรคช์มุชน
ใหแ้กผู่น้ำ  วทิยากรโดย รศ.ดร.สุจติรา  สุคนธทรพัย์   นางศริลัิกษณ ์ พิชัยณรงค ์ และ นายรจุน ี เลาหภกัดี  ระหวา่งวนัที่
20-21 พฤษภาคม 2553  โดยม ี รศ.ยศ  ธรีะเดชพงศ ์ ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เปน็ประธานในพธิเีปดิ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่น
และชมุชนได ้ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ  เปน็ผูน้ำจากหนว่ยงานราชการทอ้งถิน่/ชุมชน  และนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
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ช่วงภาคฤดูร้อนท่ีผ่านมา  สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรม
และการทอ่งเทีย่ว คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จดักิจกรรมเพือ่เปน็การบรกิารวชิาการ
จำนวน 6 โครงการ  ซึง่มทีัง้โครงการภายในประเทศและตา่งประเทศ ดังน้ี

สรปุกิจกรรมบรกิารวชิาการ   สาขาวชิาการพฒันาและ
การจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  ภาคการศกึษาที ่3 / 2552

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ร่วมกบั  สโมสรนกัศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร ์
เพื่อสร้างความสามัคคีและความใกล้ชิดคุ้นเคย ระหว่างนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1-4 เม่ือวันเสาร์ท่ี 12 มิถุนายน 2553  ณ  คณะวิทยาศาสตร์
และโรงเรยีนสาธติ ฯ

กิจกรรมประกอบดว้ย  การตกับาตรอาหารแหง้  การแขง่ขัน
กีฬาพื้นบ้าน  และพิธีบายศรีสู ่ขวัญ  โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.พินันทร ์ คงคาเพชร  คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เปน็ประธาน
ในพิธีเปิด  ผศ.จันทร์วดี  ไทรทอง  ดร.อัจฉรีย์  ภุมวรรณ
และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมในพิธีบายศรีสู่ขวัญ    ในการน้ี

คณะวทิยาศาสตร ์และสโมสรนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร ์  ขอขอบคณุ  ดร.อัจฉรย์ี  ภุมวรรณ  ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติ
ทีใ่หค้วามอนเุคราะหส์ถานทีแ่ละอปุกรณต์า่ง ๆ ในการจดักิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

อุทยานหุ่นข้ีผ้ึงสยาม
จังหวัดราชบุรี

 ครัง้ที่   วัน/เดอืน/ปี โครงการ / หลักสูตร สถานที่ วิทยากร
1 การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพ่ืองานบริการ
17 – 18

มีนาคม 2553
อุทยานหุ่นข้ีผ้ึงสยาม

 จังหวดัราชบรีุ
อ.ณฐัวฒุ ิสุวรรณชา่ง
และ อ.ลัคนา ชูใจ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขา
วิชาการพัฒนาและการจัดการ

อุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว

1 – 10
เมษายน 2553

จัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร
นำเท่ียวงานพระนครครีี ร่วมกับ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2 พระนครคีรี อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

การนำเสนอผลงานทางวชิาการ
ด้านการท่องเท่ียวชุมชน จัดโดย
American Association of

Geographer

3 14 – 18
เมษายน 2553

กรงุวอชงิตนั ดีซี
ประเทศสหรฐัเอเมริกา

ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
ไทยสากล เจ้าหนา้ทีว่เิทศสมัพันธ์

วทิยาลยัพยาบาล

โรงแรมเมธาวลยั
ชะอำ

อ.ณฐัวฒุ ิสุวรรณชา่ง
และ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง

28
เมษายน 2553

4

29
เมษายน 2553

5 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพ่ืองานบริการ

โรงแรมโกลเด้นบีช
ชะอำ

อ.ณฐัวฒุ ิสุวรรณชา่ง
และ อ.ลัคนา ชูใจ

29-30
เมษายน 2553

6 การสร้างและพัฒนาทีมงาน อ.มธุรส ปราบไพรี
และ อ.มลทิชา แจ่มจันทร์

คณะวทิยาศาสตร ์ฯ  จดักจิกรรมสานสมัพนัธน์อ้งพีวิ่ทยาศาสตร์
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เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์  3 อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั
กล่ินงาม  อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุเีปน็ประธาน

การปฐมนิเทศในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์
ขอบขา่ยของหลกัสูตร วธิกีารเรยีนการสอน ข้ันตอนในการใหบ้รกิารและสวสัดิการตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั เพ่ือเปน็ข้อมูล
พ้ืนฐานในดา้นการเรยีนใหแ้กนั่กศึกษาในปกีารศกึษา 2553   โดยมหาวทิยาลยัเปดิการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 8
สาขาวชิา คือ การบรหิารและพฒันาประชาคมเมอืงและชนบท  ภาษาองักฤษ  การจดัการทัว่ไป  เกษตรและอตุสาหกรรม
การบรหิารการศกึษา  หลักสูตรและการสอน  การศกึษาปฐมวยั และประกาศนยีบตัรวชิาชีพครู

ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี  ขอเช ิญคณาจารย ์ นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คัดเลือกหนังสือตามความต้องการเพื่อ
การบรกิารทีต่รงใจคณุ  พบกบั ... ตวัแทนจำหนา่ยหนงัสอืช้ันนำ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหวา่งวนัที ่ 24-25 มิ.ย. 2553
บรษัิท บุ๊คเนท็ จำกัด
ระหวา่งวนัที ่28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักวทิย-

บรกิารฯ ช้ัน 1 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้ โทร. 0-3249-3271, 0-3249-3300-6 ต่อ 1109, โทรสาร 0-3249-3272
http://gold.pbru.ac.th  E-mail:Library@pbru.ac.th “เพียงเลอืกแค ่1 เล่ม ช่วยเตมิเตม็ห้องสมดุ”

สำนกัวิทยบริการฯ  ขอเชิญคัดเลือกหนังสือ

รับสมัครอาจารย ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพือ่บรรจแุละแตง่ต้ังเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร
วทิยาภริมย ์ ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัที ่25 มถุินายน 2553 ในวนัและเวลาราชการ  หรอืดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ เวบ็ไซต์
http://www.pbru.ac.th
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ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจ้งว่า  หน่วยกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  งานบรกิารและสวสัดิการ  กองพัฒนา
นักศึกษา  จัดการปฐมนเิทศนกัศกึษาผูกู้้ยืมเงนิกองทนุ กยศ. ประจำปกีารศกึษา 2553  เม่ือวนัที ่ 16  มิถุนายน  2553 ณ
หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เปน็ประธาน
มีการบรรยายเรือ่ง“วตัถปุระสงค ์ของกองทนุฯ และการปฏบิตัตินของนกัศึกษา” โดย รศ.ยศ  ธรีะเดชพงศ ์ ผูช่้วยอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง“การดำเนินงานกองทุน กยศ.ของมหาวิทยาลัย และการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
โดยนายสเุมธ  กรองกำธร  หวัหนา้หนว่ยทนุการศกึษา  ซึง่นกัศึกษาผูกู้้ยืมเงนิกองทนุ กยศ. ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป  การปฐมนิเทศ
ในครัง้นีมี้นักศึกษาผูกู้้ยืม กยศ. เข้ารว่มจำนวน 795 ราย

นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจง้วา่ กองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน
กิจกรรมชมรม  ประจำปีการศึกษา 2553  เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน
2553 ณ  ห้อง  612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยม ีรศ.ยศ  ธรีะเดชพงศ ์  ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ีเปน็ประธานเปดิการอบรม

การจัดอบรมคร้ังน้ี  มีการบรรยายในหัวข้อเร่ือง  นโยบาย
การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา  2553    “การจัด
กิจกรรมนักศึกษาและงบประมาณ” โดย นางนับวรรณ
เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา  เร่ือง“ระเบยีบ

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การดำเนนิกจิกรรมชมรม  ปีการศกึษา 2553

ว่าด้วยการเงิน และราคาของวัสดุอุปกรณ์”  โดย นางสาวยุวดี
แสงสง่กลิน่  หวัหนา้งานบรหิารทัว่ไป กองพฒันานกัศึกษา
และเร ื ่อง “การจัดตั ้งชมรม  การยืนยัน การจัดตั ้ง
การเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ การตดิตามตรวจ
สอบและรายงานผล”  โดย นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์
นักวิชาการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา    มีชมรมท่ีเข้ารับการ
อบรม  จำนวน  15  ชมรม  ซึ่งผลจากการอบรมครั้งนี้
ตัวแทนจากชมรมต่าง ๆ  สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการอบรม
นำไปบริหารงานด้านชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้าน
กิจการนกัศึกษาตอ่ไป

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ผู้กู้ยืมเงนิกองทนุ กยศ. ประจำปกีารศกึษา  2553
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ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่   มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จะจดัการแขง่ขนัและสง่นกักีฬาเข้ารว่มการ
แขง่ขนัภายนอกมหาวทิยาลยั  ซึง่การแขง่ขนักีฬาจำเปน็ตอ้งมกีองเชยีรเ์พ่ือเปน็การสรา้งขวญักำลงัใจ  และความสนกุสนาน
ในการแขง่ขนักีฬาประเภทตา่ง ๆ  และเพือ่เปน็การเพิม่ทกัษะใหม ่ๆ แกนั่กศึกษา  ไดพั้ฒนาการเปน็ผูน้ำเชียร ์เกิดกระบวน
การคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมเชียร์  และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการ  PBRU
Cheer 2010  ซ่ึงเปน็การจดัอบรมเชยีร ์ การแปลอกัษร  การทำอปุกรณเ์ชียร์  ระหวา่งวนัท่ี 19 – 20 มิถุนายน 2553  ณ ห้อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ ่นงาม  อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  เปน็ประธาน  มีนักศึกษาหอพกัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เข้ารว่มการอบรมเชยีรใ์นครัง้นี้
จำนวน 200 คน

กองพัฒนานักศึกษา
จัดโครงการ PBRU Cheer 2010

ผศ.รพพีรรณ  เทยีมเดช  กรรมการ สก.สค.เพชรบรุี
รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการสำนักส่งเสริม
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี คร้ังท่ี
2/2553 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งประชมุสำนักงาน สก.สค.
จงัหวดัเพชรบรุ ี มีสาระสำคญั ดังนี้

1. โครงการสวสัดิการ  รา้นค้าด้านอุปโภค – บรโิภค  -
ร้านค้าที่มีสติกเกอร์ ของ สก.สค. สมาชิกไปซื้อสินค้าจะมี
ส่วนลด 10 - 20 %

2. การเปดิรบัสมคัรสมาชกิ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณี
พิเศษ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2552 – 29 มกราคม 2553
ปรากฏวา่จงัหวดัเพชรบรุ ี มีผูส้มัคร ช.พ.ค. 487 ราย และ
ช.พ.ส. 179 ราย

3. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้นำด้านการจัดสวัสดิการ
ในหน่วยงานการศกึษา สก.สค. ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลและ
บุคคลากรทางการศึกษามาให้เพื่อเสนอส่วนกลาง  ผลการ
คัดเลือกของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ คือ ผศ.ดร.มานพ
จันทร์เทศ

4. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. เพชรบุรี คงเหลือ 7,175  ราย
ช.พ.ส. 2,603 ราย มีสมาชิกทัว่ประเทศ 837,165 ราย และ
ช.พ.ส. 382,516 ราย

5. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. กำหนดจะนำผ้า
พระกฐินพระราชทานประจำปี 2553 ไปถวายพระสงฆ์จำ
พรรษา  ณ พระอารามหลวงวดัโพธิป์ฐมวาส  อำเภอเมอืง

ข่าวจาก สก.สค.
จังหวัดสงขลา  ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา
10.00 น. จงึขอเชญิทกุทา่นรว่มทำบญุ  ส่งเงนิไดท้ี ่สก.สค.
จงัหวดัเพชรบรุ ีภายในวนัที ่31 สิงหาคม 2553

6. การระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ช.พ.ค.  เปน็ไปตามทีร่ะบไุว ้ซึง่ผูมี้สิทธิต์อ้งระบดุ้วยตนเอง
ห้ามมีผู้อื่นมาระบุแทน หากไม่ระบุไว้ ทางสำนักงานฯ จะ
พิจารณาจา่ยใหท้ายาทตามกฎหมายตามลำดบั

7. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เพ่ือยกย่องเชดิชูเกียรตฯิ ประจำป ี2553  เพ่ือยกย่องเชดิชู
เกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” และเงิน
รางวัลตามท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด โดยจะมอบในวันครู 16
มกราคม 2554 และที่ส่วนกลางโดยปลัดกระทรวงศึกษา
เปน็ผูม้อบในวนัที ่9 กันยายน 2553 โดยแบง่เปน็

1) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เขตพ้ืนท่ี      ละ
2 คน

2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน   จำนวน  2 คน

3) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จำนวน 1 คน

4) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำนวน  1  คน

โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก ส่งไปที่
สก.สค. จงัหวดัเพชรบรุี
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พิธีลงนามความรว่มมือ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยสำนกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  จดัพิธลีงนามความรว่มมอื  โครงการหลกัสูตร
เตรยีมความพรอ้มเปน็ครโูรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน  ระหวา่ง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  กับ กองกำกบั 1 กองบงัคับ
การฝกึพิเศษ  กองบญัชาการตำรวจตระเวนชายแดน เม่ือวนัพุธที ่ 16  มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี สรุปรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการหลกัสูตรเตรยีมความพร้อมเป็นครู  รุ่นท่ี 8 ให้แก่ข้าราชการครูท่ีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 79 นาย เพ่ือไปปฏบัิติหนา้ทีค่รน้ัูน บัดน้ีการประสานงานไดด้ำเนินการมาระยะหนึง่แลว้ สามารถ
สรุปผลการดำเนินงานและงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปนี้

1. บนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืในวนัที ่ 16 มิถุนายน 2553
2. ตัวโครงการและหลักสูตร ได้ประสานงานปรับปรุง  และรายวิชาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว
3. ระยะเวลาการดำเนนิการระหวา่งวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที ่ 10 กุมภาพันธ ์ 2554 ณ กองกำกบัการ 1

กองบังคับ การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรี
4. ค่าใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนเปน็นักศึกษา  2  ภาคเรยีน รวมยอดทัง้หมด 79 นาย ๆ ละ 6,000 บาท เปน็เงนิ

474,000 บาท (ส่ีแสนเจด็หมืน่ส่ีพันบาทถว้น)

สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  เปดิสมัครสอบวชิาพ้ืนฐาน  ภาคเรยีนที ่1  ปกีารศกึษา 2553  นักศึกษาทีมี่
รหสัข้ึนตน้ด้วย 52,51,50 และนกัศึกษาตกคา้ง  สามารถสมคัรสอบวชิาพ้ืนฐานไดต้ัง้แตว่นัที ่21 – 25 มิถุนายน 2553
สอบวันท่ี  7 , 14 กรกฎาคม  2553   ประกาศผลสอบ วันท่ี  23  กรกฎาคม  2553  ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ช้ัน 1 อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
เปิดสมคัรสอบพืน้ฐานประจำปกีารศกึษา 1/2553
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในดอนขังใหญ่เกมส์  และงาน พ.จ.น.ก.
สัมพันธ ์ครัง้ที ่33 (ตาลโตนดเกมส)์ ระหวา่งวนัที ่4-6 สิงหาคม 2553  มีการแขง่ขนัใหนั้กศึกษาไดแ้สดงความสามารถ ดังนี้

1. ทกัษะดา้นการศกึษาปฐมวยั การแขง่ขนัเล่านิทาน จดัปา้ยนิเทศสำหรบัเดก็ปฐมวยั  ลีลาทา่ทางประกอบเพลงเดก็
2. ทักษะดา้นภาษาองักฤษ Speech ตอบปญัหาภาษาองักฤษ  News Reading Story Telling  Selling  Bee Drama

(ละครสัน้)
3. ทกัษะทางดา้นสังคมศกึษา การตอบปญัหาดา้นภูมิศาสตร ์ ประวตัศิาสตร์
4. ทกัษะทางดา้นนิตศิาสตร ์การกลา่วสนุทรพจนเ์ก่ียวกบัการเมอืง   โตว้าทกีารเมอืง
5. ทักษะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  การตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

การกลา่วสนุทรพจนเ์ก่ียวกบัประเดน็การเมอืง
6. ทกัษะทางดา้นดนตร ีการรอ้งเพลงไทยสากล ไทยลกูทุง่
7. ทกัษะทางดา้นการพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว การผสมเครือ่งดืม่ Mock tail  การผสมเครือ่งดืม่

Flair  Bar
8. ทักษะทางดา้นภาษาไทย การประกวดสนุทรพจน ์(ไทย – จีน) การอา่นร้อยแกว้ การขบัเสภา
9. ทกัษะทางดา้นวชิาสารสนเทศศาสตร ์การสบืคน้ข้อมูล
10.  สาขาวชิาศิลปกรรม (ไมมี่การแขง่ขนั) รว่มจดันิทรรศการ งานศลิปะ
11.ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม  การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนมัลติมิเดีย

การแขง่ขนัปฏบิตัด้ิานคอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่าย
12.  ทกัษะทางดา้นการเขยีนแผนธรุกจิ  การแขง่ขนัเขียนแผนธรุกจิ
13.  ทกัษะทางดา้นนิเทศ  การอา่นข่าวในพระราชสำนกั  การจดัรายการวทิยุ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเรื่อง เขียนผลงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
เมื่อวันพุธที่  16  มิถุนายน  2553  ณ  ห้องประชุมไพลิน  อาคารเพชรน้ำหนึ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.นิวัต  กล่ินงาม  เป็นประธานในพธีิเปิด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน  ศาสตราจารย์
ระดับ 11 สาขาฟิสิกส์  ท่ีปรึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นวิทยากร  มีคณาจารย์เข้ารับฟังการ
บรรยาย จำนวน 120 คน

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมการเขียนผลงานทางวชิาการ
เขียนผลงานอย่างไรให้สัมฤทธ์ิผล
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รายงานความคืบหน้า
โครงการศนูยพ์ฒันาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Center of Excellence)

( .... ตอ่จากฉบบัทีแ่ล้ว )
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  กลุ่ม 2  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวดัเพชรบรีุ  และยทุธศาสตร ์  ระยะ 5 ปี และระยะ
15 ป ี ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

หากได ้ร ับการอน ุม ัต ิ โครงการจากคณะทำงาน
โครงการสร ้างองค์ความรู ้ เพ ื ่อต ่อยอดอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Academy) นั้น ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of Excellence)
ด้านการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานและปลูกฝังความ
สามารถด้านการคิดการสร้างสรรค์ในระบบการศึกษาไทย
ตามนโยบายของรฐับาลอกีช่องทางหนึง่

บทบาทหนา้ทีข่อง Center of Excellence
1. วิจัย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณร์องรบั

2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอด

เทคโนโลยี  โดยมีบุคลากรเฉพาะดูแลเรื ่องทรัพย์สิน
ทางปญัญา

3. บ่มเพาะวสิาหกิจสำหรบัผูป้ระกอบการ
4. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการแบบครบวงจร  ต้ังแต่

กระบวนการผลติไปจนถงึการใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณชิย์
5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้

ประกอบการ
6. มีศักยภาพในการเปน็ Certify Body ในอตุสาห-

กรรมทีเ่ปน็ Centers of Excellence
7. การตอ่ยอดแนวโนม้ทางการตลาด – ผลกัดันใหมี้

การตอ่ยอดทางการตลาด
8. เป็น University Network สามารถตอ่ยอดและ

กระตุน้ใหเ้กิดการลงทนุ (Investment Accelerate)
ทัง้นี ้หากคณาจารย ์บคุลากร  นักศึกษา  สาขาวชิา

ต่าง ๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความสนใจโครงการดังกล่าว  และต้องการ
เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน  ติดต่อได้ท่ี ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจฯ
อาคารวทิยาภริมย ์ช้ัน M หมายเลขโทรศพัท์ ภายใน 1386
หรอื 086 – 1572049

ดร.ศรงีามลกัษณ ์ คำทอง  อาจารยส์าขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่นักศึกษา
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ ในวนัพุธที ่ 9  มิถุนายน  2553   เวลา
08.00 - 17.00 น. ณ  ศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยมวีทิยากร 2  ทา่น คือ  ผูช่้วยศาสตราจารยโ์สภาพร  กล่ำสกุล
และ อาจารย์กฤตชน  วงศ์รัตน์  และได้รับเกียรติจากรองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชา
สาธารณสขุศาสตรเ์ข้ารว่มในพธิเีปดิการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบคุลิกภาพเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
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ตามท ี ่ ไ ด ้ ม ี ก า ร
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแนวเขต กรณี
แก้ไขปัญหากรรมสิทธิ ์
ท ี ่ ด ิ น ใ น ว ิ ท ย า เ ข ต
โปง่สลอด  มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพชรบรุ ี  เม่ือวนัที ่ 21 พฤษภาคม 2553  ณ  หอ้งประชมุสำนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ซึง่
คณะกรรมการมีความเห็นให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของราษฎรจำนวน 41 ราย  ที่ยื่นคำร้องต่ออำเภอบ้านลาด
ในการขอพสูิจนสิ์ทธิค์รอบครองทีดิ่นในเขตพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิปา่ยางหกั-เขาปุม้

โดยอำเภอบา้นลาดไดแ้จง้ใหผู้ย่ื้นคำรอ้งขอพสูิจนสิ์ทธิก์ารครอบครองทีดิ่น จำนวน 41 ราย  ใหน้ำเอกสารหลกัฐานใน
การครอบครองทีดิ่นไปพบคณะกรรมการฯ ในวนัที ่ 16  มิถุนายน  2553  เวลา 09.30  น.  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
วทิยาเขตโปง่สลอด  ตำบลหนองกระป ุ อำเภอบา้นลาด   โดยม ีนายนรนิทร ์ ทองธวิ  อัยการจงัหวดัเพชรบรีุ  เปน็ประธาน
ในการดำเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของผูย่ื้นคำรอ้งพสูิจนก์รรมสทิธิค์รอบครองทีดิ่นในวทิยาเขตโปง่สลอด

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญคณาจารย์  นักศึกษา  บุคลากรและผู้สนใจ  เข้าฟังการบรรยาย
เรือ่งวยัรุน่ยคุใหม ่ใสใ่จการอา่น โดย คุณกรรณกิา ธรรมเกษร  นักพูดและ
นักจดัรายการวทิย ุ ในวนัพุธที ่ 30 มิถุนายน 2553  เวลา 12.00 - 16.00  น.
ณ  ห้องประชมุวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวทิยาภิรมย์  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

สำนกัวิทยบรกิารฯ
ขอเชิญฟงับรรยาย  วัยรุ่นยคุใหม ่ ใสใ่จการอา่น

สำนักงานประกันสังคมจะจัดทำแผนการวิจัยระยะกลาง 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งหัวข้องาน
วิจัยท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและพัฒนางานของสำนักงานประกันสังคม  ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน  2553   โดยจัดส่ง
ไปที ่ กองวจัิยและพฒันา  สำนักงานประกนัสังคม  ถ.ติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000  หรอื ส่งเอกสารทาง
โทรสาร. 02 525 1722  หรอื ส่งเอกสารทาง E-mail : research_sso@hotmail.com


