




 ดอนขังใหญ่2

เจา้ของ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมอืง   จงัหวดัเพชรบรุ ี 76000

โทรศัพท์ :    0-3249-3300-307  โทรสาร  0-3249-3308
                http://oem.pbru.ac.th/pr
ที่ปรึกษา :    ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดี

ผศ.ศรชัย เยน็เปรม
ผศ.เชาวลิต  คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กล่ินงาม
ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
ผศ.ชำนาญ  งามสมบัติ

บรรณาธิการประจำฉบับ  :  ผศ.ชำนาญ  งามสมบตัิ
หัวหน้ากองบก.    : นางอัญธิกา  ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ  : นายเสรี  ถาวรเวช

      : นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร์
                     : ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์

        คณะ/สำนัก/สถาบัน

อ่านดอนขังใหญ่ได้ที่
http://oem.pbru.ac.th/pr

 ดอนขังใหญ่2

งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพ  สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ไดจั้ดการอบรมเชงิปฏบัิติการ  เร่ือง
มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การเขียนรายงานการประเมนิตนเอง (sar) ในระดับคณะและสำนกั  เม่ือวันท่ี 9-10 กรกฎาคม
2552  วทิยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ  ดุลสัมพันธ ์และ
รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ ์ ณ หอ้งไพลนิ  อาคารเพชรนำ้หนึง่
มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 80 คน โดยการอบรมเริม่ท่ี  ผศ.
เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบด ี  กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.
นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบด ี กล่าวเปดิการอบรม โดยกลา่ววา่

แสดงความชื่นชมต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีการ
ต่ืนตัวเร่ืองการทำประกันคุณภาพ  มีความต้ังใจและให้กำลังใจ
ในการดำเนินงาน  โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติที่ควรเน้นที่
การปฏิบัติจริง  ได้ผลมากกว่า  นอกจากนี้ต้องยอมรับว่า
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีเป้าหมายที่จะให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยจะรับ
เป็นผู้ประเมินภายนอก ให้กับโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป   จึงขอให้ทุกคนทุ่มเท  เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

ให้แข็งแกรง่และเขม้แข็ง  เพ่ือจะไดค้ะแนนเพิม่มากข้ึน
การทำประกนัคุณภาพ  ต้องมกีารปรบัปรงุตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  และตอ่ไป

ในการรับบุคลากรเข้าทำงานหรือเล่ือนตำแหน่ง  จะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ใน
เรื่องของการประเมินเป็นอย่างดี  จะใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ประเมนิเล่ือนตำแหนง่  หรอืปรบัเงนิเดือนบคุลากรในหนว่ยงานในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

ในช่วงท้ายท่านกล่าวชื่นชม  ให้กำลังใจ  และขอให้ใช้กระบวนการเรียนรู้
อย่างตอ่เน่ือง  การปรบัตำแหนง่เงนิเดือน  จะใชค้วามรูค้วามสามารถเปน็เกณฑ์
ตัวหน่ึงในการประเมิน  นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  นอก
จากน้ีควรพดูดี  พูดเป็น  ย้ิมแย้มแจม่ใส  และขอขอบคณุวทิยากรมา ณ โอกาสน้ี

หลังจากน้ันจึงเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร  ฝึกปฏิบัติการเตรียมและให้
นำผลการเขยีนเสนอตอ่ท่ีประชมุ  เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากวทิยากรและทีป่ระชมุ
เพื่อนำไปปรับปรุงการเขียนให้ถูกต้องและสมบูรณ์  ซึ่งผลการอบรมครั้งนี้ทำให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถนำไปพัฒนาการเขียนของ
หน่วยงานและมหาวทิยาลัยให้มีประสทิธิภาพต่อไป

สำหรับกิจกรรมต่อไป   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  จะจัดการ
อบรมเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการขยายผล  หลักสูตรท่ี 4  ปีการศึกษา 2552  ในระหวา่ง
วนัที ่18-20 กรกฎาคม 2552  ผู้สนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้ โทร. 0-
32493-300 ต่อ 1185

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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วันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. สรุปผลการ
ประชุมได้ดังน้ี

1. ที่ประชุมได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ในการกำหนดแนวทางการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  ระหว่าง
อธิการบดี  กับคณะ/สำนัก/สถาบัน

2. ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เรื่อง  ความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

3. ท่ีประชมุพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  ว่าด้วย  การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์ และ
ศาสตราจารย ์ พ.ศ.2552

4. ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอน

การประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั  ครัง้ที ่ 5/2552

ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิ มหาวทิ-
ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI)
ได ้ร ับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)ตามโครงการจดัต้ัง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(PBRU-UBI)

ผศ.วรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

Phetchaburi Rajabhat University Business Incubator

เกินภาระงานสอนของผูท้ำการสอนหลกัสูตรปกต ิ พ.ศ.2552
5. ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรุ ี เรือ่ง รบัสมคัรนกัศึกษาภาคปกต ิ ภาคเรยีนที ่ 2/2552
6. ท่ีประชมุเหน็ชอบ  โครงการจดัต้ังโรงเรยีนสาธติวทิยา-

ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
7. ท่ีประชุมเห็นชอบ โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
8. ท่ีประชุมเห็นชอบ  ประกาศมหาวทิยาลัย  เร่ือง  ระเบียบ

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย
9. ที่ประชุมเห็นชอบ  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรุ ี วา่ด้วย  เบีย้การประชมุกรรมการ  พ.ศ.2552
10.  ที่ประชุมเห็นชอบ  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรีุ  วา่ด้วย  กองทนุสวสัดิการกจิการนกัศึกษา
11.  ที ่ประชุมพิจารณา การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.2552

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University
Business Incubator:UBI ) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การ
ผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม และบ่มเพาะศิษย์เก่า อาจารย์
นักศึกษา นักวจิยั นักวชิาการ  บคุคลากรและผูส้นใจทัว่ไปที่
สนใจการเป็นผู้ประกอบการ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายธุรกิจ
เป็นแหลง่บรกิารขอ้มูลใหค้ำปรกึษาแกผู้่สนใจประกอบธรุกิจ

หนา้ทีห่ลักของ PBRU-UBI
1. จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการ (Student Entrepre-

neur Club) ซึง่ทางศนูย์บม่เพาะฯ ไดด้ำเนินการจดัตัง้ชมรม
UBIs Club และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการให้ความรู้เรื่อง
การตลาด แผนธุรกิจ กิจกรรม UBI – Shop ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

2. นำผลงานการวจัิย ส่ิงประดษิฐ์ และนวตักรรมพฒันา
สู่เชิงพาณิชย์

3. สนับสนนุ ส่งเสรมิ พัฒนา  การเปน็ผูป้ระกอบการ
โดยการให้คำปรึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจ
4. การบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการใหม ่(Entrepreneurs)

ศูนย ์บ ่มเพาะฯ จะพ ิจารณาค ัดเล ือกผ ู ้ประกอบการ
ใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งอาจจะเป็นศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษา
บคุคลากร และผูส้นใจทัว่ไป  เข้ารับการบม่เพาะเตม็รปูแบบ
โดยอาศยัปจัจยัพ้ืนฐาน องคค์วามรู ้ งานวจัิย หรอืนวตักรรม
ของมหาวทิยาลยั เพ่ือพัฒนาใหเ้ปน็บรษิทัจดัตัง้ใหม(่Star-up
Companies) และเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบในอนาคต
(Spin-off Companies) ต่อไป

ทำไมตอ้ง PBRU - UBI
ศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถช่วยผู้ประกอบการ ดังนี้
1. ช่วยสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้ประกอบการ
2. ช่วยสร้างโอกาสทำให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวสินค้าและ

บริการ
3. ช่วยลดระยะเวลาในการตั้งตัวของธุรกิจ
4. ช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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อบรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี “สร้างสุขภาพด้วย  6  อ.”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง และคณะอาจารย์ ได้ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมการแขง่ขันตอบปญัหาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  รายการ FoSTAT- Nestl Quiz Bowl
2009  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ ในชื่อ
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นางสาวโสภี  สีเอี่ยม  นางสาวดวงพร จรูญศิริ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ  FoSTAT- Nestl  Quiz Bowl  2009

นางสาวขวัญหทัย สิงห์เล็ก และนายปิยะพงษ์ เอกวัฒ
โดยมีทีมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการ
แข่งขัน จำนวน 59 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ
รอบแรกคดัเลือกทีมท่ีมีคะแนนลำดับ 1 ถึง 16 เข้าไปแข่งขัน
ในรอบที ่ 2 ซึ ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันทีม
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีไดล้ำดับที ่17  ไมส่ามารถผา่น
เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้ แต่การเข้าร่วมแข่งขัน
ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์จริง
สามารถนำไปใชใ้นการพัฒนาตนเองตอ่ไป

สาขาวิชาสาธา-
ร ณ ส ุ ข ศ า ส ต ร ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และ
สสส.จัดโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะ
ในมหาว ิทยาล ัย
ราชภัฏเพชรบุรี  อบรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี “สร้างสุขภาพด้วย 6 อ.” เสวนาวิชาการด้านสุขภาพ “6 อ.สู่แนวปฏบัิติ”
โดย อาจารยย์ศนัย  เครือ่งทพิย์ และคณะ  ใหเ้กียรตเิปน็วทิยากรในการอบรม  เม่ือวนัที ่26 มิถุนายน  2552  เวลา
08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชมุวิทยาภริมย์ 2

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้ระบบ Login เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การกระทำความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 โดยบคุคลากรของมหาวทิยาลัย สามารถใช ้User name และ Pass-
word เดยีวกบั ระบบ Mail ของมหาวทิยาลยัเพือ่ Login ใชง้านไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ต้นไป หากทา่นใดไมส่ามารถใชร้ะบบ
ได้ หรือยังไม่มี Mail ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาต้องนำสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามายื่นขอลงทะเบียนขอAccount และรหัสผ่านได้ที่ สำนักงาน
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ 0-3240-5592 ตอ่ 1702

ประกาศ:
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 ศูนย์ว ิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตและ
โรงเรยีนปญัญาวธุ  จงัหวดัพทัลงุ  ประกอบดว้ยนกัเรียน
100 คน อาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา 14 คน ศึกษา
ดูงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน
2552 ในการน้ี ผศ.ทวีพร  เนียมมาลัย ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
นางสาวอาพร  สุนทรวฒัน์  นางสาวสจิุตรา ถึงโภค และ
นักศึกษาสาขาชวีวทิยา  ร่วมใหก้ารตอ้นรบั

คณะนักเรียนและครูจากจังหวัดพัทลุง เย่ียมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้บริการวิชาการแก่คณะครูและนักเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน  65 คน  เม่ือวันเสาร์ท่ี  27 มิถุนายน 2552  ณ  ห้อง
ศว.ฟิสิกส์ 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ โดยอบรมและให้ความรู้เรื่อง เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า-อีเล็กทรอนกิส์เบือ้งตน้ โดยมี ผศ.เป่ียม  แก้วสวสัด์ิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ

ประธานสาขาวชิา และอาจารยใ์นสาขาวิชาเป็นวิทยากรใหค้ำแนะนำกับนักเรียน คณะนักเรียนได้ศึกษาท้ังภาคทฤษฎ ีและ
ปฏิบัติกับเครื่องมือวัด ทั้ง MULTIMETER และ OSCILLOSCOPE  ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
และสามารถนำความรทีไ่ด้รับไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจำวนัและประกอบการเรยีนในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป

ในโอกาสที่กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา ประจำปี  2552  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  เม่ือวนัที ่30 มิถุนายน 2552 ทีผ่า่นมา นักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยเขา้รว่มกจิกรรม ประกอบดว้ยการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแสดงนาฏศิลป์ ดังนี้  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ได้แก่ น.ส.วิราริน ขันติสิทธ์
น.ส.แก้วกัญญา ดำรงประเสริฐ
น .ส .ว ีนา ล ือช ัย น .ส .ศิร ิพร
คล้ายคลึงดี (รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1) การแสดงนาฏศลิป ์ น.ส.
ฟารีดะห ์ดาแว น.ส.ศิริพร  สิญไทย
น.ส.วนาร ี ชัยหา  และนกัศึกษาจนี
(ธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและจีน ร่วมกิจกรรมฉลองเทียนพรรษา
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สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริย-
ธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทั้งสองสาขา
วชิาจำนวน  170  คน  เม่ือวนัที ่26 – 28 มิถุนายน
2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยสาขาวิชาได้นิมนต์พระวิทยากร
ทีมงานของพระมหาสมปองจากวัดวิมุตยาราม
กรุงเทพฯ มาทำการอบรม การอบรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การทำงานร่วมกันและความ
สามัคคีในหมูค่ณะแกนั่กศึกษา ซ่ึงนักศึกษาทีเ่ข้ารับการอบรมใหค้วามรว่มมือในการจดักิจกรรมเปน็อย่างดีและจากการ
ประเมินในภาพรวมนักศึกษามีความประทบัใจตอ่กิจกรรมการเขา้ค่ายคร้ังน้ีเป็นอย่างย่ิง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

สาขาวชิาวิศวกรรมเครือ่งกล  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ได้รับการอนมัุติใหเ้ป็น
หน่วยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ควบคมุประจำหมอ้น้ำ” หมายเลข 111-100-003 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงทางสาขาวิชาได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นท่ี 11  เม่ือ
วนัที ่1- 6  มิถุนายน 2552 โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดเีปน็ประธานในพธีิเปดิ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”

การอบรมครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์คือ  1.เพ่ือเปน็การบรกิารวชิาการใหแ้กท่อ้งถิน่  2.เพ่ือเพ่ิมคุณคา่ทางวชิาการใหแ้ก่
นักศึกษาวศิวกรรมเครือ่งกล(รุ่นแรก)  3.เพ่ือตอบสนองตอ่ตัวช้ีวดังานประกนัคุณภาพ(สกอ. สมศ.และ ก.พ.ร.) แหลง่
บรกิารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  ซ่ึงมผีูเ้ข้ารับการอบรมจากภาคอตุสาหกรรม  จำนวน 30 คน  และนกัศึกษา
จำนวน  20 คน ในการอบรมจะใช้ข้อสอบมาตรฐาน (100 ข้อ) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) มาเป็นหน่วยงานทีด่ำเนินการสอบ  เกณฑก์ารสอบผา่นจะไดค้ะแนน 60% ข้ึนไป ซ่ึงอยู่ระหวา่งการประเมนิผลการ
อบรม และผูท่ี้สอบผ่านสามารถข้ึนทะเบยีนต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  ในการขอเปน็ผู้ควบคุม
หม้อน้ำ  ตามกฎกระทรวงและประกาศของกรมโรงงานอตุสาหกรรมตอ่ไป.
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจง้วา่  ตามทีก่องพฒันานกัศึกษา รว่มกบั
องค์การบริหารนักศึกษา ได้จัดงานฉลองเทียนพรรษา
ประจำปกีารศกึษา 2552  เม่ือวนัอังคารที ่30 มิถุนายน
2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  เป็นประธานเปดิงาน

งานฉลองเทียนพรรษา

ในงานมีการประกวดต้นเทียนพรรษา โดยผลการ
ประกวดต้นเทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1
ได้แก่ คณะครุศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ และรางวลัชมเชย
ไดแ้ก ่คณะวทิยาการจดัการ

 ผลการประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ
ไดแ้ก ่นางสาวพชัร ี สัมกลาง  รางวลัรองชนะเลศิอันดับ
1  ได้แก่ นางสาวศิริพร    คล้ายคลึงดี  รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ   จูญพันธ์  รางวัลขวัญใจ
มหาชน  ได้แก่ นางสาวธิติรัตน์  ช่อเกตุ  และรางวัลชมเชย
ไดแ้ก ่นางสาวอไุรวรรณ   เน่ืองชมพู

สำหรับต้นเทียนพรรษาที ่สโมสรนักศึกษานำมา
ประกวดนั้นได้นำไปถวายตามวัดต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม  2552  ดังนี้

คณะครศุาสตรน์ำไปถวายวดัเพรยีง
คณะวิทยาการจัดการนำไปถวายวัดลาดโพธิ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำไปถวายวัดใหม่

ธรรมรังสี
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรนำไปถวายวดัหว้ยเสอื
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำไปถวายวัดจันทราวาส
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศนำไปถวายวดัข่อย
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีำไปถวายวดัโคก
สำหรบัเทยีนหลวงพรรษา กองพัฒนานักศึกษาและ

องค์การนักศึกษาจะนำไปถวาย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
จงัหวดัเพชรบรุ ี ในวนัที ่ 7  กรกฎาคม  2552

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณะ
กรรมการท่ีร่วมการตัดสินการตกแต่งต้นเทียนพรรษาและ
คณะกรรมการตดัสินการประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง  มา
ณ โอกาสนี้

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา
จดักิจกรรมเปดิโลกกจิกรรม  ประจำปกีารศกึษา 2552
เม่ือวนัที ่25 มิถุนายน  2552 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปดิงาน

การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา

เปิดโลกกจิกรรม ปีการศกึษา 2552
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ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน
50 ทุน ๆ  ละ  5,000 บาท  กองพัฒนานักศึกษาขอขยายเวลา
การเปิดรับสมัครไปถึงวันท่ี  15 กรกฎาคม  2552 และจะดำเนิน
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2552 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารองค์การนักศึกษา  โดย
นักศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่จำกัด
สาขาและชัน้ปี

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความประพฤตดีิ
4. ไม่เป็นนักศึกษา กยศ. และไม่ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใด

ในปกีารศกึษา 2552  นักศึกษาทา่นใดสนใจขอรบัและยืน่ใบ
สมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าว

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานกัศึกษาโดยหอพกัขวญัเรยีม (หอพักหญงิ
4) จดัทำบญุหอพกันักศึกษา ในปกีารศกึษา 2552  เม่ือวนั
เสารท์ี ่27  มิถุนายน  2552  ณ หอพกัขวญัเรยีม (หอพกั
หญิง 4) โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดี มหา
วทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุเปน็ประธาน    การทำบญุในครัง้น้ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่พัก
อาศัยภายในหอพัก และเป็นการรักษาขนบธรรมเนยีมในการ
พักอาศัยของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทำบุญหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รณรงคป้์องกนัโรคไขห้วดั 2009

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มาให้ความรู้แก่
นักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในเรื่องของ
โรคไขห้วดั 2009  เม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 2552  เพ่ือใหนั้ก
ศึกษาได้รู้วิธีป้องโรคไข้หวัด 2009  เพ่ือเป็นการรณรงค์และ
ป้องกันโรคดงักล่าวในมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  ขอขอบคณุเจา้หนา้ที่
สาธารณสขุจังหวดัเพชรบรีุทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แต่ละชมรมได้แสดงถึงกิจกรรมของตนเอง และให้
นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 ได้เลือกเข้าชมรม เพ่ือดำเนินกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2552 น้ี  โดยมีชมรมจำนวน 11 ชมรม ได้แก่
ชมรมดูนก  ชมรม I Photo Club  ชมรมอาสาพัฒนา
ชมรมศิลปะ   ชมรมนาฏยนาฏดนตรี   ชมรม U.B.I   ชมรม
ส่งเสริมสุขภาพ   ชมรมคอมพิวเตอรธุ์รกิจ  ชมรมประวติั -
ศาสตร์สัญจร  ชมรม English Club และชมรมกองทนุเงิน
ใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.)
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่พันธกิจของ
สถาบนัวจัิยฯมุง่เนน้การสง่เสรมิงานดา้นการอนรัุกษ ์ทำนุ
บำรงุ  ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่  โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน  สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของมนษุย์ในชุมชน  ดังน้ันเพ่ือเป็นการดำเนนิงานใหส้อด
คล้องกับพันธกิจดังกล่าว สถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับพิพิธ-
ภัณฑส์ถานแหง่ชาต ิพระนครครีี หน่วยงานกรมศลิปากร
จัดทำโครงการ “มหกรรมมรดกศลิปวัฒนธรรมสูเ่พชรบุรี”
ในวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 08.30–
16.00 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมสู่นักเรียน  นักศึกษา
ประชาชนและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบุรี
ให้เกิดความรักหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของชาติ  โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบ
ไปด้วย นิทรรศการจากสำนกัช่างสิบหมู่  การแสดงนาฏดริุ
ยางคศลิป์  โดยสำนักการสังคีต  กรมศิลปากร   การสาธิต
งานศลิปกรรมสกลุช่างเมอืงเพชร โดย ครูช่างเมืองเพชร
สาธิตงานศิลปกรรมสกุลช่างสิบหมู่ โดย วิทยากรจากสำนัก
ช่างสบิหมูก่รมศลิปากร ในการนี ้ทางสถาบนัวจิยัฯ จงึขอ
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีเกียรติที่มีความ
สนใจเข้าร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์
สะท้อนถึงความเปน็ไทย ตามวัน เวลาและสถานทีดั่งกล่าว

มหกรรมมรดกศิลปวัฒนธรรมสู่เพชรบุรี

ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม
แจง้วา่ ตามทีส่ถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมเปน็
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ในงานบริการวิชาการ ประสานงานเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนให้สามารถ

สถาบนัวจิยัฯ จดัโครงการหมูบ่า้น
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล ยั่งยืนและมีความสุข
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงจัดโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ระยะท่ี 2) ข้ึน
ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุทรสงคราม เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชา
ชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยนำพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ประกอบด ้วยน ักศ ึกษาสาขาว ิชาการพ ัฒนาช ุมชน

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี ช้ันปทีี ่4  ภาคปกตแิละภาค กศ.บป.  จำนวน 65
คน  จัดการอบรม  3 วนั  2 คืน  โดยในพธีิเปดิการอบรม
ได้รับเกียรติจาก  รองอธิการดี ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
เป็นประธานซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบไปด้วยฐาน
ความรูต่้าง ๆ จำนวน 12 ฐาน เช่น วิชาการทำสวนสม้โอ
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สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ออกบูธกิจกรรม

เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 25  มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสวนบวกหาด  อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบรีุ  ทางบรษัิทยนิูค
คอมมูนิเคช่ัน  จำกัด  ซ่ึงเป็นผู้จัดกิจกรรมพลังงาน สัญจร Thailand Energy Fair 2009 ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เชิญทางสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกบูธกิจกรรมในส่วนการประดิษฐ์ออกแบบนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ภายใต้
การนำของ ผศ.วนัชัย  ซนัประสทิธิ ์ อาจารยส์ราวฒุ ิ เชาวสก ู และนกัศึกษา ทมีงานในสาขาวชิา จำนวน 6 คน ซึง่
ผลงานทีน่ำไปแสดงครัง้นี ้ประกอบดว้ย หุน่ยนต ์ส.ส.ท. ในนามทมีลูกตาลเมอืงเพชร ทัง้แบบ Manual และ แบบ
Auto ครบชดุ หุน่ยนตง์ ูและหุน่ยนต ์LEGO  รปูรา่งตา่ง ๆ  จากการไปแสดงผลงานในครัง้นีไ้ดร้บัความสนใจจาก
ผูเ้ข้ารว่มงานอนัประกอบดว้ย นักเรยีน นกัศึกษา  อาจารย ์เจา้ของกจิการ และประชาชนทัว่ไป  ซึง่สง่ผลใหเ้ปน็การ
ประชาสมัพันธ์สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอรอิ์เล็กทรอนกิส์ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีได้อีกทางหนึง่ด้วย

ปลอดสารพิษ โดย ครูสมทรง แสงตะว ัน
ซ่ึงเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นท่ี 2 ด้านการเกษตร,  การใช้
ประโยชน์ จากขี ้แดดนาเกลือ โดยคุณบุญปรอด
เจริญฤทธิ์ การเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน
โดยคุณสถาพร  ตะวันขึ้น  การทำขนมไทยจาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  โดย คุณดวงเดือน  เจียมศิริ
การทำบญัชีครวัเรอืน  โดย คุณสุวรรณา  กล่ันแสง
การเพาะถ่ัวงอกไร้สารพิษ  โดย คุณสุกัญญา  ศรีสมพร
เกษตรกรรมยั ่งย ืนกับเศรษฐกิจ พอเพียง โดย

คุณสรณพงษ ์ บัวโรย นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตร  จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยหลกัสูตรทัง้หมด ทีนั่กศึกษาไดร้บั
จากการอบรมจะได้นำไปเผยแพร่ยัง หมู่บ้านต่าง ๆ  ท่ีนักศึกษาลงพ้ืนท่ีไปในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
ซึ่งคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจะได้ตรวจสอบติดตามประเมินผลการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป  ในการนี้  สถาบัน วิจัย ฯ ขอขอบคุณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่สมุทรสงคราม  คณะวทิยากร และอาจารยส์าโรช  เผอืกบวัขาว  ผูช่้วยอธกิารบด ีมา ณ โอกาสนี้
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สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการบรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ
223 ป ีชาตกาล สุนทรภู ่  เม่ือวนัที ่ 26  มิถุนายน  2552  ณ หอ้ง
บุษยรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
เป็นประธานในการวางพวงมาลาสักการะสุนทรภู่และกล่าวเปิดงาน

การบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อชีวประวัติและโลกทัศน์
ของสุนทรภู่ โดยอาจารย์แสนประเสรฐิ ปานเนียม ปละกลวิธี สร้างสรรค์
งานประพันธ์ของสุนทรภู่ โดยอาจารย์ปรัชญา ปานเกตุ ผู้รับฟังการ
บรรยายไดแ้ก ่ นักศึกษาไทย-จนี สาขาวชิาภาษาไทย จำนวน 150 คน

สาขาวชิาภาษาไทย จดับรรยายพเิศษเนือ่งในโอกาสครบรอบ  223 ปี  ชาตกาลสนุทรภู่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  บริการวิชาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดอ

บรม เชิงปฏิบัติการ  เร่ืองการทำปาท่องโก๋ และการทำสังขยา
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 โดยมี ผศ.อรอนงศ์
ศรีพวาทกุล เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน   62  คน

วนัที ่13 มิถุนายน 2552 ไดจ้ดัการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการทำนำ้ข้าวกลอ้งงอกและผลติภณัฑต์า่ง ๆ จาก
ข้าวกลอ้งงอก  โดยม ีอาจารยจ์ริภา ตัง้สุวรรณพานชิ เปน็วทิยากร ซึง่มผีูส้นใจ เข้ารบัการฝกึอบรมจำนวน  59  คน

นอกจากนียั้งมโีครงการฝกึอบรมอืน่ ๆ  เช่น ขนมอบธญัพืชเพ่ือสุขภาพ (วนัที ่27 มิถุนายน  2552) การทำนำ้สลัด
เพ่ือสุขภาพ (วันท่ี 11 กรกฎาคม  2552) การแปรรปูน้ำนม และ ผลิตภัณฑ์นม (วันท่ี 1  สิงหาคม  2552)  ผู้สนใจตดิต่อ
สมัครเขา้รบัการอบรมได้ที ่โทร  0-3249-3270   โดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ยใด ๆ   (รับจำนวนจำกดั)

สโมสรนกัศึกษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและพานพุ่มที่ผู ้มี
จติศรทัธารว่มบรจิาคปจัจยั ณ วดัเพรยีง ต.นาวุง้ อ.เมือง
จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. โดยมี
นักศึกษาคณะครศุาสตร ์  ช้ันปทีี ่1-3  จำนวน  270 คน
เข้าร่วมในขบวนแห ่ นอกจากนี ้ดร.ววิฒัน ์วรวงษ ์คณบดี
คณะครุศาสตร์ อ.จำรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดี  อ.จิระวัฒน์
แดงแก้ว หัวหน้าสำนักงาน อ.ประสิทธิ์ คำพล และนาย
เกรยีงไกร จรยิะปญัญา เข้าร่วม ในขบวนแหเ่ทยีนพรรษา

คณะครศุาสตร ์ถวายเทยีนพรรษา ณ วัดเพรยีง

ทีจ่ดัข้ึน  ในการนีไ้ดรั้บเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นิวตั กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เปน็ประธานในการ
จุดธปูเทยีน  ถวายเทยีนพรรษาและปจัจยัในครัง้นีด้้วย


