ฯพณฯ อิสสระ สมชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี องค์กร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 6
สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวตั ถุ
ประสงค์เพือ่ ประสานความร่วมมือ
ในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ในจั ง หวั ด เพชรบุ ร ี ใ ห้ ม ี ค วาม
เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน อันสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึง่
ของการปฏิรปู ประเทศไทย สนับสนุนการสำรวจข้อมูลทุกด้านของจังหวัดเพชรบุรี และสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพือ่ ใช้ในการพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี สนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันเพือ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกัน
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยยึดหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาชุมชน/ท้องถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกันเพือ่ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนทีส่ มบูรณ์ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งร่วมกัน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นจังหวัด มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครัง้ นีม้ ี นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.
นิวตั ิ กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงาน ฯพณฯ อิสสระ สมชัย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กล่าวให้นโยบายและแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ต่อจากนัน้ จึงเป็นการลงนาม โดยมีผรู้ ว่ มลงนามและสักขีพยานในการลงนาม ดังนี้
1. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุษย์ ประธานสักขีพยานการลงนาม
2. นายวิเชียร ชวลิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สักขีพยาน
3. นายไพรัตน์ สกลพันธ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สักขีพยาน
4. พลเอกสุรนิ ทร์ พิกลุ ทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประธานกรรมการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สักขีพยาน
5. ผศ.ดร.นิวตั ิ
กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี
7. นางทิพย์รตั น์ นพลดารมย์ ผูอ้ ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
8. นางสุขใจ ชืน่ จิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
9. นายยุทธ อังกินนั ทน์
นายกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี
10. นายระวี รุง่ เรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
11. นายวิเชียร เรียบร้อย ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จากสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 20 , 23 ,24 สิงหาคม
2553 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุ ม ภู ม ิ แ ผ่ น ดิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2553
เวลา 08.00 – 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินประชุม ปรึกษาหารือแผนการตรวจ
ประเมิน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เวลา 09.00 – 10.30 น.
อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผูป้ ระเมิน
มหาวิทยาลัยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินพบผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประเมินแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินและแนะนำคณะกรรมการประเมินฯ ณ หอประชุมภูมิ
แผ่นดิน
เวลา 10.30 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารของมหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 – 17.00 น.
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารของมหาวิทยาลัย
(ต่อ) ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน
เวลา 17.00 – 21.00 น.
คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจำวัน
วันจันทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2552
เวลา 09.00 – 10.00 น.
คณะกรรมการชุดที่ 1 ตรวจประเมินคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะกรรมการชุดที่ 2 ตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีอตุ สา
หกรรม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คณะกรรมการชุดที่ 3 ตรวจประเมินคณะวิทยาการจัดการ
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ ณ
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการชุดที่ 5 ตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์และ
ดอนขังใหญ่

เทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 416
คณะกรรมการชุดที่ 6 ตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวลา 10.00 – 11.00 น.
คณะกรรมการชุดที่ 2 ตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีการ
เกษตร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะกรรมการชุดที่ 3 ตรวจประเมินสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ
คณะกรรมการชุดที่ 4 ตรวจประเมินสถาบันวิจยั และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยั ฯ
คณะกรรมการชุดที่ 5 ตรวจประเมินสำนักส่งเสริมวิชา
การและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมฯ
คณะกรรมการชุดที่ 6 ตรวจประเมินสำนักงานอธิการบดี
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
เวลา 11.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
เอกสารของมหาวิทยาลัย (ต่อ) ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน
เวลา 13.00 –15.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์
บุคลากร ณ ห้องประชุมเล็กสถาบันวิจยั ฯ
คณะกรรมการชุดที่ 1 และ 2
 สัมภาษณ์รองอธิการบดี คณบดี ผูอ
้ ำนวยการสถาบัน/
สำนัก / ศูนย์ ทุกท่าน (30 นาที)
 สัมภาษณ์ผแ
ู้ ทนสภามหาวิทยาลัย 3 ท่าน (30 นาที)
คณะกรรมการชุดที่ 3 และ 4
 สัมภาษณ์ผม
ู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกคณะ ๆ ละ 2 ท่าน (30
นาที) ณ ห้องประชุมภูมแิ ผ่นดิน
 สัมภาษณ์ตวั แทนศิษย์เก่าทุกคณะ ๆ ละ 2 ท่าน(30 นาที)
 สัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษาปัจจุบน
ั ทุกคณะ ๆ ละ 2 ท่าน
(30 นาที)
คณะกรรมการชุดที่ 5 และ 6
 สัมภาษณ์ประธานสภาคณาจารย์ฯ ตัวแทนอาจารย์ทก
ุ
คณะ ๆ ละ 2 ท่าน (30 นาที) ณ ห้องเพทาย อาคารเพชรน้ำหนึง่
 สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีป
่ ฏิบตั งิ าน 2 ท่าน (30 นาที)
14.30 – 15.00 น.
คณะกรรมการชุดที่ 1 - 2
 สัมภาษณ์อธิการบดี (30 นาที) ณ ห้องประชุมเล็ก
สถาบันวิจยั ฯ
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รายชือ่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
16.00 – 18.00 น.
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจำวัน
1.
รองศาสตราจารย์เทือ้ น ทองแก้ว ประธาน
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
เวลา 09.00 – 12.00 น.
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา
สราญรมย์
คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมินระดับ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยั ฯ
3.
อาจารย์เสงีย่ ม บุษบาบาน กรรมการ
เวลา 13.00 – 14.30 น.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะกรรมการประเมินประชุมปรับปรุงเล่มผลการประเมิน
4.
อาจารย์พฒ
ั นชัย
จันทร
กรรมการ
เพือ่ ส่งเล่มแก่มหาวิทยาลัย ห้องประชุมสถาบันวิจยั ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เวลา 14.30 – 16.30 น.
5.
อาจารย์เอือ้ อารี จนั ทร กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินนำเสนอสรุปผลการประเมินเบือ้ งต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
โดยวาจาแก่ผบู้ ริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม
ภูมแิ ผ่นดิน

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553
(ส่วนภูมภิ าค) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ตา่ ง ๆ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
3. การประกวดวาดภาพความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การแข่งขันจรวดน้ำแบบแม่นย้ำ
6. การประกวดสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์
7. การประกวดสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์
คณิตศาสตร์
8. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
9. ค่ายคณิตศาสตร์
10. การอบรมการสร้างเครือ่ งบินจำลองขัน้ พืน้ ฐาน
11. การประกวดกล้วยไม้ราชภัฏเพชรบุรี ครัง้ ที่ 4
12. การจัดนิทรรศการทางวิชาการคณะต่าง ๆ
ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 0-32493266 หรือ 0-3249-3300 ต่อ 1204 เว็บไซต์ http://Sci.pbru.ac.th
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สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานในการประชุม
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิรธิ นาวงศ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรี ะชัย คอนจอหอ อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ อาจารย์
ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์ อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิส์ งู เนิน นายสะอาด เข็มสีดา ผูอ้ ำนวยการสำนักนโยบายและแผน นายอภิวฒ
ั น์
พานทอง นายวันณพงค์ วงศ์พานิช และเจ้าหน้าทีส่ ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมดำเนินการเมือ่ วันเสาร์ท่ี 7 สิงหาคม
2553 ณ สถานพักผ่อนกองทัพบก ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญฟังการ
บรรยายพิเศษเรือ่ งอาเซีย่ นกับทิศทางอุดมศึกษา โดย ดร.สุเมธ แย้มนุน่ เลขาธิการ สกอ. ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม
2553 ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามทีน่ ายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย
ทีจ่ ะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภมู ทิ ศั น์ทส่ี วยงาม ร่มรืน่ เขียวขจี เพือ่ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ แี ก่นกั ศึกษาและ
เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี
และเพือ่ เป็นการจัดกิจกรรมเนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงกำหนดปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 สิงหาคม
2553 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี พลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรแี ละองคมนตรี เป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว
ดอนขังใหญ่
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เชิญชมการประกวด
“Star of PBRU. 2010”
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานัก
ศึกษา สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา กำหนด
จัดกิจกรรม “Star of PBRU. 2010” ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้า
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมชมและเชียร์
“Star of PBRU. 2010” ตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว

สรุปผลแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
“ดอนขังใหญ่เกมส์” ครัง้ ที่ 24
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
แจ้งว่า กองพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับ
องค์การนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาทั้ง
7 คณะ กำหนด
จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะ “ดอน
ขังใหญ่เกมส์” ครัง้ ที่
24 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2553 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน เมือ่
วันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเป็นประธานปิดงาน ในวันที่ 6
สิงหาคม 2553 ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีดงั นี้
ชนะเลิศฟุตบอลชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนะเลิศฟุตซอลชาย ได้ แ ก่
คณะครุ ศ าสตร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ได้ แ ก่
คณะครุ ศ าสตร์
รองชนะเลิ ศ
อั น ดั บ
1
ได้ แ ก่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะ เลิศอันดับ 2 ได้แก่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนะเลิศบาสเกตบอลชาย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาสาธารณ
รัฐประชาชนจีน รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชนะเลิศวอลเล่ยบ์ อลชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รองชนะ
เลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชนะเลิศวอลเล่ยบ์ อลหญิง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาการ
จัดการ
ชนะเลิศวอลเล่ยบ์ อลชายหาดชาย ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศวอลเล่ยบ์ อลชายหาดหญิง ได้แก่ คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะ
วิทยาการจัดการ
ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมเดีย่ วชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดอนขังใหญ่

รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และเทคโนโลยี
ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมเดีย่ วหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รองชนะ
เลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนะเลิศหมากกระดานชาย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอตุ สาห
กรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ชนะเลิ ศ หมากกระ
ดานหญิง ได้แก่ คณะ
ครุศาสตร์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ คณะ
วิทยาการจัดการ รองชนะ
เลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชนะเลิศตะกร้อลอด
บ่วง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยา การจัดการ
ชนะเลิศ เปตองชาย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ชนะเลิศเปตองหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศ
ดันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
ชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะ
เลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชนะเลิศเทเบิลเทนนิสหญิง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองชนะ
เลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศแบดมินตันชาย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดอนขังใหญ่

ชนะเลิศแบดมินตันหญิง ได้แก่ นักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ แ ก่ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการ

จัดการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รางวัลชนะเลิศการแสดงภาคสนาม ได้แก่ คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยา
การจัดการ
รางวัลชนะเลิศลีดเดอร์
ได้ แ ก่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
คณะวิ ท ยาการจั ด การ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์
รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กองเชียร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 กองเชียร์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะที่ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาระหว่าง
คณะ “ดอนขังใหญ่เกมส์” ครัง้ ที่ 24 สำเร็จลุลว่ งไปด้วยดีมา ณ
โอกาสนี้
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16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย
ขอเชิญชมภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก พร้อมกันทัง้ ประเทศ
หอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) จั ด ฉายภาพยนตร์ เ รื ่ อ ง
พระเจ้าช้างเผือก พร้อมกันทัง้ ประเทศ 76 จังหวัด เพือ่ เป็นการฉลอง
ชาตกาล 110 ปี รัฐบุรษุ อาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ซึง่ เป็นผูอ้ ำนวยการสร้าง
และกำกับภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์ เรือ่ ง “พระเจ้าช้างเผือก”
“พระเจ้าช้างเผือก” มิได้เป็นเพียงภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์ หากแต่
ตัวภาพยนตร์เองเป็นประวัตศิ าสตร์หน้าหนึง่ ของชาติ “พระเจ้าช้างเผือก”
จึงเป็นสามัญภาพยนตร์ท่ี คนไทยควรดู แล้วจะรูเ้ อง
ในวาระครบรอบ 110 ปี รัฐบุรษุ อาวุโส ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.
2443 – 2553 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดโครงการจัดฉาย
“พระเจ้าช้างเผือก” อีกครัง้ (บรรยายภาษาไทยโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา)
ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตรงกับวันสันติภาพไทย พระเจ้าจักรา
จะกลับมาประกาศอิสรภาพให้กบั ประเทศอีกครัง้ ต่อสายตาประชาชน
มวลชนทุกแขนง ทุกชาติ ทุกแง่มมุ ไปพร้อม ๆ กัน หลังเคารพธงชาติ
18.00 น. พร้อมกันทัว่ ประเทศ 76 จังหวัด
ในโอกาสนีข้ อเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยา
ลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมชมภาพยนตร์
พร้อมกันในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. (หลังเคารพธงชาติ) ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน
ประจำปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศให้แก่
นักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม
2553 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั
กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ประธาน
สหสมาคมมูลนิธชิ าวจีนเพชรบุรี 7 คณะ คุณชัยวัฒน์ ชัยวัฒนพันธ์
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี
และอาจารย์หลิว จากมหาวิทยาลัยชนชาติยนู นาน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุทัศน์ นาคจั่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ จำนวน 108 คน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (คณะเซียงซือหู) 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี 17 คน มหาวิทยาลัยชนชาติยนู นาน 48 คน และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง
21 คน
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โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ระดับประถมและมัธยมศึกษา
สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดการแสดงในโครงการ
ประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เพือ่ เป็นการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนและบุคคล
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และเพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เมือ่ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.0017.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยา
ภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รบั เกียรติจาก
ผศ.ดร.นิ ว ั ต กลิ ่ น งาม
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดโครงการ
ผลการประกวดมี
ดังนี้ โรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ในชุดการแสดงอาศิรวาทราชราชินี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชะอำ
คุณหญิงเนือ่ งบุรี ในชุดการแสดง สไบห่มมะลิ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ในชุดกาารแสดง
รำถวายพระพรอศิรวาทกิง่ ไม้เงินทองเทิดไท้องค์ราชินี

เชิญชมนิทรรศการสันติภาพ : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
และนิทรรศการสันติภาพ ขอเชิญชมนิทรรศการสันติภาพ ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ
หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายจากมูลนิธกิ ารศึกษา
ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำหรับอาจารย์ในหัวข้อ ฟุลไบรท์สำหรับอาจารย์และสถาบัน เวลา 09.30-12.00 น.
สำหรับนักศึกษาในหัวข้อ ฟุลไบรท์ไม่ใช่แค่ทนุ เวลา 13.00-16.30 น.
ผูส้ นใจสามารถแจ้งรายชือ่ ได้ท่ี งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ชัน้ 7 โทรศัพท์ 0-3249-3280 หมายเลข
ภายใน 1131
ดอนขังใหญ่
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โครงการศึกษาดูงาน
การจัดพิธไี หว้ครู-ครอบครูโขนละคร
สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานการจัดพิธไี หว้ครู-ครอบครู
โขนละคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม
2553 การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับประสบ
การณ์การจัดพิธไี หว้ครู-ครอบครูโขนละครโดยตรง เพือ่ เป็นไปตาม
หลักสูตรของเนื้อหารายวิชานาฏศิลป์ไทยและพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์
นาฏศิลป์เบือ้ งต้น เพลงหน้าพาทย์ นักศึกษาสามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้
รับจากการศึกษาดูงานในครัง้ นีม้ าใช้ในการเรียนตามรายวิชาดังกล่าว
ได้ มีนกั ศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดง จำนวน 21 คน และนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี จำนวน 13 คน โดยมี คณาจารย์สาขา
วิชานาฏยการแสดงดูแลและควบคุมนักศึกษา คือ อาจารย์รฐั ศาสตร์ จัน่ เจริญ ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
โสภา กิมวังตะโก และอาจารย์จติ สุภวัฒน์ สำราญรัตน
ในการนี้ ทางสาขาวิชานาฏยการแสดง ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะหแก่นกั ศึกษาในการเข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานในครัง้ นีจ้ นประสบผลสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

การศึกษาดูงาน
การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุดนางลอย

สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานการแสดง
โขนรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ทีห่ อประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 26
กรกฎาคม 2553
การศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวกับการแสดง หลักการแต่งกายแต่งหน้า ประวัติ
ความเป็นของการแสดงโขน รูปแบบขนบธรรมเนียมของการแสดงโขนในสมัยโบราณ โดยนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้
ในรายวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานในครัง้ นีม้ นี กั ศึกษา สาขาวิชานาฏยการ แสดงเข้าร่วมชมการแสดง
จำนวนทัง้ สิน้ 21 คน โดยมีอาจารย์จติ สุภวัฒน์ สำราญรัตน อาจารย์สาขาวิชานาฏยการแสดงควบคุมดูแลนักศึกษา
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สาขาฟิสกิ ส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
ให้บริการวิชาการแก่นกั เรียนโรงเรียนเบญจมฯ
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เปีย่ ม
แก้วสวัสดิ์ อาจารย์สนุ นั ทศักดิ์ ระวังวงศ์ อาจารย์ศริ พิ รรณ ศรัทธาผล
และอาจารย์ประชุม พันออด เป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนมัธยม
ศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน
60 คน
ในการศึกษาครัง้ นีท้ างสาขาจัดให้มกี ารเรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของ Vector
Resonance Free Fall Oscilloscope และ Radiation โดยจัดให้
นักเรียนได้ศกึ ษาเป็นฐานตามลำดับ และยังได้ลงมือปฏิบตั กิ ารทดลอง
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วในชัน้ เรียน ซึง่ ในบางเรือ่ งเป็น
ความรูใ้ หม่ทย่ี งั ไม่ได้ศกึ ษามาก่อน โดยมีนกั ศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชน้ั ปีท่ี 4 ของสาขาฯ เป็นผูช้ ว่ ยให้คำแนะนำในห้องปฏิบตั ิ
การ การศึกษาในครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นประสบการณ์ทม่ี ปี ระโยชน์อย่างมาก ซึง่ นักเรียนจะได้นำความรูน้ ไ้ี ปใช้ในการพัฒนาการเรียนใน
ชัน้ เรียนและในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
เพือ่ เพิม่ รายได้ของสมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น อ. เมือง จ. เพชรบุรี
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
“การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ รายได้ของ
สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร”ี เมือ่ วันที่ 17
กรกฎาคม 2553 ณ เครื อ ข่ า ยมหาวิ ช ชาลั ย ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อาจารย์สมทรง แสงตะวัน
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการ
เกษตร และประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือในการเพิ่มผลผลิตส้มโอ
และการเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ ง ๆ เช่น ปุย๋ และน้ำหมักชีวภาพ
การทำน้ำส้มควันไม้ ถ่านผลไม้ดับกลิ่น ผลไม้กลับชาติ การเพาะเห็ดโอ่ง การเพาะถั่วงอกไร้ราก เป็นต้น วัตถุประสงค์ของ
การจัดอบรมครัง้ นีเ้ พือ่ เผยแพร่และส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ นและประชาชนทัว่ ไปมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการ
เกษตรในท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร เพิม่ รายได้ และลดการใช้สารเคมี

ขอเชิ ญ ฟั ง การสั ม มนา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญฟังการสัมมนาเรื่องการบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บจากการกีฬา วิทยากรโดย
อาจารย์ศริ ริ ตั น์ มิตรเจริญถาวร ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดอนขังใหญ่
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