โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดพิธไี หว้ครู

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธไี หว้ครูให้แก่นกั เรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 17 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้องประชุม 1121 (ห้องบุญรวม
เสนาดิสยั ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในช่วงเช้าเป็นพิธไี หว้ครู โดยมี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดี ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ ให้โอวาทแก่นกั เรียน
ดังนี้
ครูขอแสดงความชื่นชมกับศิษย์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกัน
นำดอกไม้ ธูปเทียน มาตกแต่งอย่างประณีตแล้วนำมาบูชา
ครูในวันนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ด้วยไมตรีจิตที่
เปีย่ มล้น การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ กิจกรรม
ในวันนีจ้ งึ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ราร่วมกันรักษาชาติและ
รักษาประเพณีไทยของเราไว้
คำปฏิญาณตนมีพลัง มีความศักดิส์ ทิ ธิ์ เมือ่ ลูกศิษย์
ทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณตนในวันนี้ ครูขอให้นำสิง่ ทีไ่ ด้
ปฏิญาณตน ไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ระลึกถึงบุญคุณของ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และน้อมนำแต่สง่ิ ดี ๆ เข้ามา นำสิง่ ที่
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ไม่ดีออกไป และพบกับสรรพสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตแก่เรา
ทั้งหลาย
นอกจากครูทอ่ี ยู่ ณ ทีน่ แ้ี ล้ว ยังมีครูอกี 2 คน คือ
พ่อและแม่ของเรา บุคคลทัง้ 2 ท่านนีเ้ ป็นบุคคลทีร่ กั และ
ปรารถนาดีกบั เรามากทีส่ ดุ ครูขอให้นกั เรียนของครูทกุ คน
จงประพฤติและปฏิบตั ติ นให้เป็นคนดี ตัง้ ใจเรียนจนประสบ
ความสำเร็จ ให้สมกับทีค่ รูทอ่ี ยู่ ณ ทีน่ ้ี และครูทอ่ี ยูท่ บ่ี า้ น
ตัง้ ใจมอบความรักและความรูใ้ ห้กบั นักเรียน
ครูขอให้ศษิ ย์มกี ำลังกาย มีกำลังใจ มีกำลังสติปญ
ั ญา
คิดกว้าง มองไกล ใฝ่รู้ สูง้ าน มุง่ มัน่ ขยันอดทน
รูจ้ กั กิน รูจ้ กั ใช้ ใฝ่ดี
และในโอกาสนี้ ครูขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายที่
เคารพนับถือ คุณงามความดี ความรัก ความปรารถนาดี
ของพ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย จงนำให้ศษิ ย์ทร่ี กั ทัง้ หลายประสบ
แต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไป
ส่วนช่วงบ่าย เป็นการแข่งขันชักกะเย่อ กินวิบาก
วิ่งกระสอบ ซึ่งนักเรียนทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากัน
อย่างสนุกสนาน
ดอนขังใหญ่

ครุศาสตร์ จัดโครงการออกกำลังสร้างสรรค์ชมุ ชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการออกกำลังสร้างสรรค์ชมุ ชน
ให้แก่ผนู้ ำ วิทยากรโดย รศ.ดร.สุจติ รา สุคนธทรัพย์ นางศิรลิ กั ษณ์ พิชยั ณรงค์ และ นายรุจนี เลาหภักดี ระหว่างวันที่
20-21 พฤษภาคม 2553 โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธเี ปิด
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้แก่ท้องถิ่น
และชุมชนได้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เป็นผูน้ ำจากหน่วยงานราชการท้องถิน่ /ชุมชน และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี ศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาครู และศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพครู
ในการนี้ ดร.สุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์ อาจารย์จำรัส
แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์พีระ
พัชรพจนากรณ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การทำงานและรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน ณ ห้องอาหารอาคารเพชรน้ำหนึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ภาคปฐมวัยรับเชิญเป็นวิทยากร
ตามที่ นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2553 จำนวน 2 รุน่ ๆ ละ 2 วัน ในระหว่างวันที่ 1821 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมนาน่ารีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.ไกรรวี ศรีสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและ
ประสบการณ์แก่เด็กเล็ก
ดอนขังใหญ่
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คณะวิทยาศาสตร์ ฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้ งพีว่ ทิ ยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างความสามัคคีและความใกล้ชิดคุ้นเคย ระหว่างนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 1-4 เมือ่ วันเสาร์ท่ี 12 มิถนุ ายน 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนสาธิต ฯ
กิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรอาหารแห้ง การแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.พินนั ทร์ คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ
และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รว่ มในพิธบี ายศรีสขู่ วัญ ในการนี้
คณะวิทยาศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสาธิต
ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาและ
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ภาคการศึกษาที่ 3 / 2552
ช่วงภาคฤดูรอ้ นทีผ่ า่ นมา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และศูนย์ฝกึ ปฏิบตั กิ ารทางการโรงแรม
และการท่องเทีย่ ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเพือ่ เป็นการบริการวิชาการ
จำนวน 6 โครงการ ซึง่ มีทง้ั โครงการภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
ครัง้ ที่ วัน/เดือน/ปี
17 – 18
1
มีนาคม 2553
1 – 10
2
เมษายน 2553

3

14 – 18
เมษายน 2553

4

28
เมษายน 2553

5

29
เมษายน 2553
29-30
เมษายน 2553
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โครงการ / หลักสูตร
สถานที่
การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพือ่ งานบริการ
จัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร
นำเทีย่ วงานพระนครคีรี ร่วมกับ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านการท่องเทีย่ วชุมชน จัดโดย
American Association of
Geographer
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
ไทยสากล เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสัมพันธ์
วิทยาลัยพยาบาล
การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพือ่ งานบริการ
การสร้างและพัฒนาทีมงาน

วิทยากร
อุทยานหุน่ ขีผ้ ง้ึ สยาม
อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
จังหวัดราชบุรี
และ อ.ลัคนา ชูใจ
พระนครคีรี อำเภอเมือง คณาจารย์และนักศึกษาสาขา
วิชาการพัฒนาและการจัดการ
จังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ สัตย์
ประเทศสหรัฐเอเมริกา

โรงแรมเมธาวลัย
ชะอำ

อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
และ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง

โรงแรมโกลเด้นบีช
ชะอำ
อุทยานหุน่ ขีผ้ ง้ึ สยาม
จังหวัดราชบุรี

อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
และ อ.ลัคนา ชูใจ
อ.มธุรส ปราบไพรี
และ อ.มลทิชา แจ่มจันทร์
ดอนขังใหญ่

ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวตั
กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นประธาน
การปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์
ขอบข่ายของหลักสูตร วิธกี ารเรียนการสอน ขัน้ ตอนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในด้านการเรียนให้แก่นกั ศึกษาในปีการศึกษา 2553 โดยมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 8
สาขาวิชา คือ การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ภาษาอังกฤษ การจัดการทัว่ ไป เกษตรและอุตสาหกรรม
การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคัดเลือกหนังสือ
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ขอเชิ ญ คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คัดเลือกหนังสือตามความต้องการเพื่อ
การบริการทีต่ รงใจคุณ พบกับ ... ตัวแทนจำหน่ายหนังสือชัน้ นำ
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 2553
บริษทั บุค๊ เน็ท จำกัด
ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักวิทยบริการฯ ชัน้ 1 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี 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 “เพียงเลือกแค่ 1 เล่ม ช่วยเติมเต็มห้องสมุด”

รับสมัครอาจารย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทัว่ ไปเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์ ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี เว็บไซต์
http://www.pbru.ac.th
ดอนขังใหญ่
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โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดำเนินกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2553

นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน
กิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน
2553 ณ ห้อง 612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
การจัดอบรมครัง้ นี้ มีการบรรยายในหัวข้อเรือ่ ง นโยบาย
การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 “การจัด
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและงบประมาณ” โดย นางนั บ วรรณ
เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เรือ่ ง“ระเบียบ

ว่าด้วยการเงิน และราคาของวัสดุอปุ กรณ์” โดย นางสาวยุวดี
แสงส่งกลิน่ หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป กองพัฒนานักศึกษา
และเรื ่ อ ง “การจั ด ตั ้ ง ชมรม การยื น ยั น การจั ด ตั ้ ง
การเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ การติดตามตรวจ
สอบและรายงานผล” โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีชมรมทีเ่ ข้ารับการ
อบรม จำนวน 15 ชมรม ซึ่งผลจากการอบรมครั้งนี้
ตัวแทนจากชมรมต่าง ๆ สามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้จากการอบรม
นำไปบริหารงานด้านชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้ ส ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการดำเนิ น งานด้ า น
กิจการนักศึกษาต่อไป

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ผูก้ ยู้ มื เงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2553
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า หน่วยกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนา
นักศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2553 ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน
มีการบรรยายเรือ่ ง“วัตถุประสงค์ ของกองทุนฯ และการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา” โดย รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง“การดำเนินงานกองทุน กยศ.ของมหาวิทยาลัย และการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
โดยนายสุเมธ กรองกำธร หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษา ซึง่ นักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงินกองทุน กยศ. ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจและ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป การปฐมนิเทศ
ในครัง้ นีม้ นี กั ศึกษาผูก้ ยู้ มื กยศ. เข้าร่วมจำนวน 795 ราย
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กองพัฒนานักศึกษา
จัดโครงการ PBRU Cheer 2010
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ การแข่งขันกีฬาจำเป็นต้องมีกองเชียร์เพือ่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความสนุกสนาน
ั นาการเป็นผูน้ ำเชียร์ เกิดกระบวน
ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และเพือ่ เป็นการเพิม่ ทักษะใหม่ ๆ แก่นกั ศึกษา ได้พฒ
การคิดในการสร้างสรรค์กจิ กรรมเชียร์ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จดั โครงการ PBRU
Cheer 2010 ซึง่ เป็นการจัดอบรมเชียร์ การแปลอักษร การทำอุปกรณ์เชียร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี โดยมี ผศ.ดร.นิว ัต กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน มีนกั ศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมเชียร์ในครัง้ นี้
จำนวน 200 คน

ข่าวจาก สก.สค.
ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช กรรมการ สก.สค.เพชรบุรี
รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการสำนักส่งเสริม
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ครัง้ ที่
2/2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สก.สค.
จังหวัดเพชรบุรี มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. โครงการสวัสดิการ ร้านค้าด้านอุปโภค – บริโภค ร้านค้าที่มีสติกเกอร์ ของ สก.สค. สมาชิกไปซื้อสินค้าจะมี
ส่วนลด 10 - 20 %
2. การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณี
พิเศษ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2552 – 29 มกราคม 2553
ปรากฏว่าจังหวัดเพชรบุรี มีผสู้ มัคร ช.พ.ค. 487 ราย และ
ช.พ.ส. 179 ราย
3. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้นำด้านการจัดสวัสดิการ
ในหน่วยงานการศึกษา สก.สค. ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลและ
บุคคลากรทางการศึกษามาให้เพื่อเสนอส่วนกลาง ผลการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ ผศ.ดร.มานพ
จันทร์เทศ
4. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. เพชรบุรี คงเหลือ 7,175 ราย
ช.พ.ส. 2,603 ราย มีสมาชิกทัว่ ประเทศ 837,165 ราย และ
ช.พ.ส. 382,516 ราย
5. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. กำหนดจะนำผ้า
พระกฐินพระราชทานประจำปี 2553 ไปถวายพระสงฆ์จำ
พรรษา ณ พระอารามหลวงวัดโพธิป์ ฐมวาส อำเภอเมือง
ดอนขังใหญ่

จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา
10.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ส่งเงินได้ท่ี สก.สค.
จังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553
6. การระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ช.พ.ค. เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ ซึง่ ผูม้ สี ทิ ธิต์ อ้ งระบุดว้ ยตนเอง
ห้ามมีผู้อื่นมาระบุแทน หากไม่ระบุไว้ ทางสำนักงานฯ จะ
พิจารณาจ่ายให้ทายาทตามกฎหมายตามลำดับ
7. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2553 เพือ่ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” และเงิน
รางวัลตามทีค่ ณะกรรมการฯ กำหนด โดยจะมอบในวันครู 16
มกราคม 2554 และที่ส่วนกลางโดยปลัดกระทรวงศึกษา
เป็นผูม้ อบในวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยแบ่งเป็น
1) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขตพืน้ ที่ ละ
2 คน
2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน จำนวน 2 คน
3) สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
จำนวน 1 คน
4) สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
จำนวน 1 คน
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก ส่งไปที่
สก.สค. จังหวัดเพชรบุรี
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พิธลี งนามความร่วมมือ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธลี งนามความร่วมมือ โครงการหลักสูตร
เตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ กองกำกับ 1 กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมือ่ วันพุธที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี สรุปรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นครู รุน่ ที่ 8 ให้แก่ขา้ ราชการครูทเ่ี ป็นศิษย์เก่าโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 79 นาย เพือ่ ไปปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูนน้ั บัดนีก้ ารประสานงานได้ดำเนินการมาระยะหนึง่ แล้ว สามารถ
สรุปผลการดำเนินงานและงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปนี้
1.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2553
2.
ตัวโครงการและหลักสูตร ได้ประสานงานปรับปรุง และรายวิชาเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว
3.
ระยะเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กองกำกับการ 1
กองบังคับ การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรี
4.
ค่าใช้จา่ ยในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 2 ภาคเรียน รวมยอดทัง้ หมด 79 นาย ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน
474,000 บาท (สีแ่ สนเจ็ดหมืน่ สีพ่ นั บาทถ้วน)

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
เปิดสมัครสอบพืน้ ฐานประจำปีการศึกษา 1/2553
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดสมัครสอบวิชาพืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาทีม่ ี
รหัสขึน้ ต้นด้วย 52,51,50 และนักศึกษาตกค้าง สามารถสมัครสอบวิชาพืน้ ฐานได้ตง้ั แต่วนั ที่ 21 – 25 มิถนุ ายน 2553
สอบวันที่ 7 , 14 กรกฎาคม 2553 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชัน้ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในดอนขังใหญ่เกมส์ และงาน พ.จ.น.ก.
สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 33 (ตาลโตนดเกมส์) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 มีการแข่งขันให้นกั ศึกษาได้แสดงความสามารถ ดังนี้
1. ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การแข่งขันเล่านิทาน จัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย ลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก
2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Speech ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ News Reading Story Telling Selling Bee Drama
(ละครสัน้ )
3. ทักษะทางด้านสังคมศึกษา การตอบปัญหาด้านภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์
4. ทักษะทางด้านนิตศิ าสตร์ การกล่าวสุนทรพจน์เกีย่ วกับการเมือง โต้วาทีการเมือง
5. ทักษะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ การตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
การกล่าวสุนทรพจน์เกีย่ วกับประเด็นการเมือง
6. ทักษะทางด้านดนตรี การร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุง่
7. ทักษะทางด้านการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การผสมเครือ่ งดืม่ Mock tail การผสมเครือ่ งดืม่
Flair Bar
8. ทักษะทางด้านภาษาไทย การประกวดสุนทรพจน์ (ไทย – จีน) การอ่านร้อยแก้ว การขับเสภา
9. ทักษะทางด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล
10. สาขาวิชาศิลปกรรม (ไม่มกี ารแข่งขัน) ร่วมจัดนิทรรศการ งานศิลปะ
11.ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนมัลติมิเดีย
การแข่งขันปฏิบตั ดิ า้ นคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
12. ทักษะทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
13. ทักษะทางด้านนิเทศ การอ่านข่าวในพระราชสำนัก การจัดรายการวิทยุ

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
เขียนผลงานอย่างไรให้สมั ฤทธิผ์ ล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเรื่อง เขียนผลงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.นิวตั กลิน่ งาม เป็นประธานในพิธเี ปิด ได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทศั น์ ยกส้าน ศาสตราจารย์
ระดับ 11 สาขาฟิสกิ ส์ ทีป่ รึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร มีคณาจารย์เข้ารับฟังการ
บรรยาย จำนวน 120 คน
ดอนขังใหญ่
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รายงานความคืบหน้า
โครงการศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of Excellence)
( .... ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว )
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด กลุม่ 2 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเพชรบุรี และยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และระยะ
15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หากได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ โ ครงการจากคณะทำงาน
โครงการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ เ พื ่ อ ต่ อ ยอดอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Academy) นั้น ศูนย์พัฒนา
อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Center of Excellence)
ด้ า นการสื บ ทอดทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเมื อ งเพชร
ก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานและปลูกฝังความ
สามารถด้านการคิดการสร้างสรรค์ในระบบการศึกษาไทย
ตามนโยบายของรัฐบาลอีกช่องทางหนึง่
บทบาทหน้าทีข่ อง Center of Excellence
1. วิจัย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์รองรับ
2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยมีบุคลากรเฉพาะดูแลเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา
3. บ่มเพาะวิสาหกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ
4. ให้คำปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการแบบครบวงจร ตัง้ แต่
กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้
ประกอบการ
6. มีศกั ยภาพในการเป็น Certify Body ในอุตสาหกรรมทีเ่ ป็น Centers of Excellence
7. การต่อยอดแนวโน้มทางการตลาด – ผลักดันให้มี
การต่อยอดทางการตลาด
8. เป็น University Network สามารถต่อยอดและ
กระตุน้ ให้เกิดการลงทุน (Investment Accelerate)
ทัง้ นี้ หากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิชา
ต่าง ๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความสนใจโครงการดังกล่าว และต้องการ
เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ติดต่อได้ท่ี ศูนย์บม่ เพาะ วิสาหกิจฯ
อาคารวิทยาภิรมย์ ชัน้ M หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 1386
หรือ 086 – 1572049

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 มิถนุ ายน 2553 เวลา
08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยมีวทิ ยากร 2 ท่าน คือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์โสภาพร กล่ำสกุล
และ อาจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ และได้รับเกียรติจากรองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมในพิธเี ปิดการอบรม
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สำนักวิทยบริการฯ
ขอเชิญฟังบรรยาย วัยรุน่ ยุคใหม่ ใส่ใจการอ่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยาย
เรือ่ งวัยรุน่ ยุคใหม่ ใส่ใจการอ่าน โดย คุณกรรณิกา ธรรมเกษร นักพูดและ
นักจัดรายการวิทยุ ในวันพุธที่ 30 มิถนุ ายน 2553 เวลา 12.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที ่ ไ ด้ ม ี ก าร
ประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบแนวเขต กรณี
แก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์
ที่ดินในวิทยาเขต
โป่งสลอด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึง่
คณะกรรมการมีความเห็นให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของราษฎรจำนวน 41 ราย ที่ยื่นคำร้องต่ออำเภอบ้านลาด
ในการขอพิสจู น์สทิ ธิค์ รอบครองทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุม้
โดยอำเภอบ้านลาดได้แจ้งให้ผยู้ น่ื คำร้องขอพิสจู น์สทิ ธิก์ ารครอบครองทีด่ นิ จำนวน 41 ราย ให้นำเอกสารหลักฐานใน
การครอบครองทีด่ นิ ไปพบคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด โดยมี นายนรินทร์ ทองธิว อัยการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผูย้ น่ื คำร้องพิสจู น์กรรมสิทธิค์ รอบครองทีด่ นิ ในวิทยาเขตโป่งสลอด
สำนักงานประกันสังคมจะจัดทำแผนการวิจัยระยะกลาง 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งหัวข้องาน
วิจยั ทีเ่ ห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ่ การดำเนินงานและพัฒนางานของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553 โดยจัดส่ง
ไปที่ กองวิจยั และพัฒนา สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ ส่งเอกสารทาง
โทรสาร. 02 525 1722 หรือ ส่งเอกสารทาง E-mail : research_sso@hotmail.com
ดอนขังใหญ่
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