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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รว่มกบั จงัหวดัเพชรบรุ ี องคก์ร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)  บันทึกข้อตกลง
ความรว่มมอื  เม่ือวนัศุกรท์ี ่  6
สิงหาคม  พ.ศ. 2553   โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือ
ในการสนบัสนนุการพฒันาชมุชน
ในจังหว ัดเพชรบุร ีให ้ม ีความ
เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อม  สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  อันสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจสูท้่องถ่ินของรัฐบาล และเป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิรูปประเทศไทย  สนับสนุนการสำรวจข้อมูลทุกด้านของจังหวัดเพชรบุรี และสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพ่ือใช้ในการพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี  สนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
อย่างสมดุลและย่ังยืน  โดยยึดหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี
รว่มกนัเพ่ือส่งเสรมิการจดัทำแผนพฒันาชมุชนทีส่มบรูณ ์  สนับสนนุการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ืองรว่มกนั  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การพฒันาพืน้ทีใ่นจงัหวดั  มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในคร้ังน้ีมี นายประสาน  วงศ์สวัสด์ิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวต้อนรับ   ผศ.ดร.
นิวัติ   กล่ินงาม  อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  กล่าวรายงาน  ฯพณฯ อิสสระ   สมชัย  รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์   กล่าวให้นโยบายและแนวทางในการปฏบัิติงาน

ตอ่จากนัน้  จงึเปน็การลงนาม  โดยมผีูร้ว่มลงนามและสกัขีพยานในการลงนาม  ดังนี้
1. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงมนุษย์  ประธานสักขีพยานการลงนาม
2. นายวเิชียร  ชวลติ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สักขีพยาน
3. นายไพรตัน ์  สกลพันธ์ อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  สักขีพยาน
4. พลเอกสุรินทร ์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประธานกรรมการสถาบนั

พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  สักขีพยาน
5. ผศ.ดร.นิวัติ     กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. นายประสาน    วงศส์วสัด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
7. นางทพิย์รัตน ์   นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
8. นางสขุใจ  ช่ืนจติร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
9. นายยุทธ  อังกนัินทน์ นายกสันนิบาตเทศบาลจงัหวัดเพชรบุรี
10. นายระว ี   รุง่เรอืง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
11. นายวเิชียร  เรียบรอ้ย ประธานคณะกรรมการประสานงานองคก์รชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ฯพณฯ อิสสระ   สมชยั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
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ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
การศกึษา  แจง้วา่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  กำหนดรบัการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  จากสำนักงานคณะ
กรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ในวนัที ่ 20 , 23 ,24  สิงหาคม
2553 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอประชุมภูม ิแผ่นดิน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยมกีำหนดการ  ดังนี้

วันศกุร์ท่ี  20  สิงหาคม  2553
เวลา 08.00 – 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินประชุม ปรึกษาหารือแผนการตรวจ

ประเมนิ  ณ  ห้องประชมุสถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม
เวลา 09.00 – 10.30 น.
อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน
มหาวิทยาลัยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมนิพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประเมินแจ้งวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินและแนะนำคณะกรรมการประเมินฯ ณ หอประชุมภูมิ
แผ่นดิน

เวลา 10.30 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมนิตรวจสอบเอกสารของมหาวทิยาลัย
เวลา 13.00 – 17.00 น.
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารของมหาวิทยาลัย

(ต่อ) ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน
เวลา 17.00 – 21.00 น.
คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจำวัน
วันจนัทรท่ี์  23  สิงหาคม  2552
เวลา 09.00 – 10.00 น.
คณะกรรมการชุดท่ี  1  ตรวจประเมินคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ ณ ห้องประชมุคณะมนุษยศาสตรฯ์
คณะกรรมการชดุท่ี  2  ตรวจประเมนิคณะเทคโนโลยอุีตสา

หกรรม  ณ  ห้องประชมุคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
คณะกรรมการชดุท่ี  3  ตรวจประเมนิคณะวทิยาการจดัการ

ณ  ห้องประชมุคณะวทิยาการจดัการ
คณะกรรมการชดุที ่ 4  ตรวจประเมนิคณะครศุาสตร ์ ณ

ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการชดุท่ี  5  ตรวจประเมนิคณะวิทยาศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
รับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนั

เทคโนโลย ี ณ  หอ้งประชมุ 416
คณะกรรมการชดุที ่ 6  ตรวจประเมนิคณะเทคโนโลยสีาร

สนเทศ  ณ  ห้องประชมุ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
เวลา 10.00 – 11.00 น.
คณะกรรมการชุดที่ 2  ตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีการ

เกษตร  ณ  หอ้งประชมุคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
คณะกรรมการชดุท่ี  3  ตรวจประเมนิสำนักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ณ ห้องประชมุสำนักวิทยบรกิารฯ
คณะกรรมการชุดท่ี  4  ตรวจประเมินสถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม  ณ  ห้องประชมุสถาบนัวิจัยฯ
คณะกรรมการชุดที่  5  ตรวจประเมินสำนักส่งเสริมวิชา

การและงานทะเบยีน  ณ  ห้องประชมุสำนักส่งเสรมิฯ
คณะกรรมการชดุท่ี  6  ตรวจประเมนิสำนักงานอธกิารบดี

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
เวลา 11.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

เอกสารของมหาวทิยาลัย (ต่อ) ณ หอประชมุภูมิแผ่นดิน
เวลา 13.00 –15.00 น. คณะกรรมการประเมนิสมัภาษณ์

บุคลากร  ณ  ห้องประชมุเล็กสถาบนัวจัิยฯ
คณะกรรมการชดุที ่ 1 และ  2
  สัมภาษณร์องอธกิารบด ี คณบด ี ผูอ้ำนวยการสถาบนั/

สำนัก / ศูนย์ ทกุทา่น (30  นาท)ี
  สัมภาษณผ์ูแ้ทนสภามหาวทิยาลยั  3  ทา่น (30  นาท)ี
คณะกรรมการชดุที ่ 3 และ  4
  สัมภาษณผ์ูมี้ส่วนไดส่้วนเสยีทกุคณะ ๆ ละ 2 ทา่น (30

นาท)ี  ณ  หอ้งประชมุภูมิแผน่ดิน
  สัมภาษณ์ตัวแทนศษิย์เก่าทุกคณะ ๆ  ละ 2 ท่าน(30 นาที)
  สัมภาษณตั์วแทนนกัศึกษาปจัจบัุนทกุคณะ ๆ  ละ 2 ท่าน

(30  นาที)
คณะกรรมการชดุที ่ 5 และ  6
  สัมภาษณป์ระธานสภาคณาจารยฯ์  ตัวแทนอาจารยทุ์ก

คณะ ๆ ละ 2 ท่าน (30  นาท)ี ณ ห้องเพทาย อาคารเพชรนำ้หนึง่
  สัมภาษณเ์จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน  2  ทา่น (30  นาท)ี

14.30 – 15.00 น.
คณะกรรมการชดุที ่ 1 - 2
  สัมภาษณ์อธิการบดี (30 นาที) ณ ห้องประชุมเล็ก

สถาบันวิจัยฯ



 ดอนขังใหญ่ 4

กระทรวงวิทยาศาสตร์  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2553
(ส่วนภมิูภาค)  “จุดประกายความคดิ  พัฒนาชวิีต  ด้วยวทิยาศาสตร์”  ระหวา่งวนัที ่18-20  สิงหาคม  2553  ณ  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบรีุ  โดยมีการจดักิจกรรมการประกวดแขง่ขันทางวทิยาศาสตรต่์าง ๆ   ดังน้ี

1. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์
2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
3. การประกวดวาดภาพความคิดริเริ ่ม

สร้างสรรค์ และจินตนาการทางวทิยาศาสตร์
4. การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การแข่งขันจรวดน้ำแบบแม่นย้ำ
6. การประกวดสือ่การสอนอิเล็กทรอนกิส์

วิทยาศาสตร์
7. การประกวดสือ่การสอนอิเล็กทรอนกิส์

คณิตศาสตร์
8. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
9. ค่ายคณิตศาสตร์

10. การอบรมการสร้างเคร่ืองบินจำลองข้ันพ้ืนฐาน
11. การประกวดกลว้ยไมร้าชภฏัเพชรบรีุ  คร้ังที ่4
12. การจัดนิทรรศการทางวชิาการคณะต่าง ๆ
    ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โทร. 0-3249-

3266  หรอื 0-3249-3300  ตอ่  1204  เวบ็ไซต ์http://Sci.pbru.ac.th

16.00 – 18.00 น.
คณะกรรมการประชุมสรุปผลประจำวัน
วนัองัคารที ่ 24  สิงหาคม  2553
เวลา 09.00 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมินระดับ
มหาวทิยาลยั ณ  ห้องประชมุสถาบนัวิจัยฯ
เวลา 13.00 – 14.30 น.
คณะกรรมการประเมินประชุมปรับปรุงเล่มผลการประเมิน

เพ่ือส่งเลม่แกม่หาวทิยาลยั  ห้องประชมุสถาบนัวจัิยฯ
เวลา 14.30 – 16.30 น.
คณะกรรมการประเมนินำเสนอสรุปผลการประเมนิเบ้ืองต้น

โดยวาจาแกผู้่บรหิารและบคุลากรของมหาวทิยาลัย ณ หอประชมุ
ภูมิแผ่นดิน

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารยเ์ท้ือน   ทองแกว้ ประธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย ์
กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

3. อาจารย์เสง่ียม บุษบาบาน กรรมการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีุ

4. อาจารย์พัฒนชัย จันทร กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. อาจารย์เอ้ืออารี จันทร กรรมการและเลขานกุาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ขอเชิญร่วมงานสปัดาหวิ์ทยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ ประจำป ี 2553
จุดประกายความคดิ  พัฒนาชวิีต  ด้วยวิทยาศาสตร์
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สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดประชมุเชิงปฏบัิติการ  จัดทำแผนยทุธศาสตรแ์ละ
กลยุทธ์ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม เป็นประธานในการประชุม
รองศาสตราจารยย์ศ  ธีระเดชพงศ ์ ผู้ช่วยอธกิารบด ี ผู้ช่วยศาสตราจารยร์พีพรรณ  เทียมเดช  ผู้อำนวยการสำนกัส่งเสรมิวิชาการฯ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญตั ิ ศิริธนาวงศ ์  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะชยั   คอนจอหอ   อาจารย ์ดร.ปทัมาพร  ยอดสันต ิ  อาจารย์
ดร.อภิรตัน ์ อุดมทรพัย์   อาจารยช์นสิทธิ ์ สิทธิสู์งเนนิ   นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบายและแผน  นายอภิวฒัน์
พานทอง  นายวนัณพงค ์ วงศพ์านิช  และเจา้หนา้ทีส่ำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  รว่มดำเนนิการเมือ่วนัเสารท์ี ่7 สิงหาคม
2553  ณ  สถานพักผอ่นกองทพับก  ตำบลหาดเจา้สำราญ  อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบรีุ

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า  ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีนโยบาย
ทีจ่ะใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี มีภูมิทศัน์ทีส่วยงาม  รม่รืน่  เขียวขจ ี เพ่ือเปน็การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีแกนั่กศึกษาและ
เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนีินาถ  เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม มหาราชินี
และเพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  จึงกำหนดปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี 16 สิงหาคม
2553  เวลา 13.30 น. ณ บรเิวณสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยม ีพลเอกสุรยทุธ์
จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและองคมนตรี  เป็นประธานในพิธี  จึงขอเชิญชวน  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน
และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ร่วมงานไดต้ามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกล่าว

ขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ภายในมหาวทิยาลัย

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญฟังการ
บรรยายพเิศษเรือ่งอาเซีย่นกบัทศิทางอดุมศกึษา  โดย ดร.สุเมธ  แยม้นุ่น  เลขาธกิาร สกอ. ในวนัพุธที ่ 18 สิงหาคม
2553 ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย์ 2  อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
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ผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
แจง้วา่  กองพฒันา
นักศึกษา ร่วมกับ
องค์การนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาทั้ง
7 คณะ กำหนด
จัดการแข่งขันกีฬา
ระหวา่งคณะ “ดอน
ขังใหญ่เกมส์” คร้ังท่ี
24  ระหวา่งวนัที ่4 – 6 สิงหาคม  2553   ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เปน็ประธานเปดิงาน เม่ือ
วนัที ่ 4 สิงหาคม  2553  และเปน็ประธานปดิงาน ในวนัที ่  6
สิงหาคม  2553  ผลการแขง่ขันกีฬาแตล่ะประเภทมดัีงน้ี

ชนะเลิศฟุตบอลชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศ
อันดับ  1  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองชนะเลิศ
อันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

ชนะเลิศฟุตซอลชาย ได ้แก ่  คณะคร ุศาสตร ์
รองชนะเลิศ อันดับ  1  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกั
ศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา กำหนด
จัดกิจกรรม “Star of PBRU. 2010”  ประจำปกีารศกึษา 2553
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553  เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้า
อาคารวทิยาภริมย์   มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

ในการน้ี กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมชมและเชียร์
“Star of PBRU. 2010” ตามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกลา่ว

เชิญชมการประกวด
“Star of PBRU. 2010”

สรุปผลแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
“ดอนขงัใหญเ่กมส”์ คร้ังที ่24

รองชนะเลศิ อันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาการจดัการ
ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ได ้แก ่  คณะคร ุศาสตร ์

รองชนะเล ิศ อ ันด ับ  1  ได ้แก ่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองชนะ เลิศอันดับ  2  ได้แก่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนะเลศิบาสเกตบอลชาย  ไดแ้ก่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์ รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่ นักศึกษาสาธารณ
รฐัประชาชนจนี  รองชนะเลศิอันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์

ชนะเลศิบาสเกตบอลหญงิ  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาการจดัการ
รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  คณะครุศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ
2  ไดแ้ก่  นักศึกษาสาธารณรฐัประชาชนจนี

ชนะเลศิวอลเลย์่บอลชาย  ไดแ้ก ่  คณะครศุาสตร ์  รอง
ชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่  คณะวิทยาการจัดการ  รองชนะ
เลิศอันดับ 2  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ชนะเลิศวอลเลย์่บอลหญงิ  ได้แก่  คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์ รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี รองชนะเลศิอันดับ 2 ได ้แก ่ คณะว ิทยาการ
จัดการ

ชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชายหาดชาย  ได้แก่  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก่  คณะวทิยาการจดัการ
รองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์

ชนะเลศิวอลเลย์่บอลชายหาดหญงิ  ไดแ้ก ่  คณะมนษุย
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ รองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่ คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รองชนะเลศิอันดับ  2 ได้แก่  คณะ
วิทยาการจัดการ

ชนะเลศิเซปกัตะกรอ้ทีมเดีย่วชาย  ได้แก่  คณะครศุาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ชนะเลิศแบดมินตันหญิง  ได้แก่ นักศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ รองชนะเลศิอันดับ  2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาชาย  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาหญงิ  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญงิ  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์
รางวลัชนะเลิศขบวนพาเหรด  ไดแ้ก ่ คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ  1    ได้แก่  คณะวิทยาการ

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์
และเทคโนโลยี

ชนะเลศิเซปกัตะกรอ้ทีมเดีย่วหญงิ  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่  คณะวทิยาการจดัการ  รองชนะ
เลิศอันดับ 2  ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

ชนะเลศิหมากกระดานชาย  ได้แก่  คณะเทคโนโลยอุีตสาห
กรรม  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รองชนะเลิศ
อันดับ 2  ได้แก่  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ชนะเลิศหมากกระ
ดานหญงิ  ได้แก่  คณะ
ครุศาสตร์  รองชนะเลิศ
อันดับ 1  ได้แก่  คณะ
วิทยาการจดัการ  รองชนะ
เลิศอันดับ 2  ไดแ้ก ่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนะเลิศตะกร้อลอด
บ่วง ได้แก่  คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะวทิยา การจดัการ

ชนะเลิศเปตองชาย  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  คณะวิทยาการจัดการ
รองชนะเลศิอันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

ชนะเลศิเปตองหญงิ  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร ์ รองชนะเลศิ
อันดับ  1  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองชนะเลิศ
ดันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาการจดัการ

ชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชาย  ได้แก่ คณะครศุาสตร์  รองชนะ
เลิศอันดับ 1  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาการจดัการ  รองชนะเลศิอันดับ
2  ไดแ้ก ่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ชนะเลศิเทเบลิเทนนสิหญิง  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาการจดัการ
รองชนะเลศิอันดับ 1  ได้แก่ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  รองชนะ
เลิศอันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะครศุาสตร์

ชนะเลิศแบดมินตันชาย  ได้แก่  คณะวิทยาการจัดการ  รอง
ชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ  2  ไดแ้ก ่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดการ รองชนะเลิศอันดับ  2   ได้แก่  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลชนะเลิศการแสดงภาคสนาม  ได้แก่ คณะวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยี  รองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รองชนะเลิศอันดับ  2   ได้แก่   คณะวิทยา
การจัดการ

รางวัลชนะเลิศลีดเดอร์   ได ้แก ่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
คณะวิทยาการจัดการ  รองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์

รางวัลชนะเลิศกองเชียร์  ได้แก่  คณะวิทยาการจัดการ  รอง
ชนะเลศิอันดับ 1  กองเชยีร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
รองชนะเลศิอันดับ 2  กองเชยีร ์ ไดแ้ก่  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะที่ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาระหว่าง
คณะ “ดอนขงัใหญเ่กมส”์ ครัง้ที ่24 สำเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดมีา ณ
โอกาสน้ี
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์เร ื ่อง
พระเจา้ช้างเผอืก พรอ้มกันทัง้ประเทศ 76 จังหวดั เพ่ือเปน็การฉลอง
ชาตกาล 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี  พนมยงค์  ซ่ึงเป็นผู้อำนวยการสร้าง
และกำกับภาพยนตรป์ระวติัศาสตร์ เร่ือง “พระเจ้าช้างเผือก”

“พระเจ้าช้างเผือก” มิได้เป็นเพียงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ หากแต่
ตัวภาพยนตร์เองเป็นประวัติศาสตร์หน้าหน่ึงของชาติ “พระเจ้าช้างเผือก”
จึงเปน็สามัญภาพยนตรท่ี์ คนไทยควรดู แล้วจะรูเ้อง

ในวาระครบรอบ 110 ป ี  รัฐบรุุษอาวโุส ปรดีี พนมยงค ์พ.ศ.
2443 – 2553 หอภาพยนตร ์ (องคก์ารมหาชน)  จัดโครงการจดัฉาย
“พระเจ้าช้างเผือก” อีกคร้ัง (บรรยายภาษาไทยโดย  จิระนันท์  พิตรปรีชา)
ในวันท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ. 2553  ตรงกับวันสันติภาพไทย พระเจ้าจักรา
จะกลับมาประกาศอสิรภาพใหกั้บประเทศอกีคร้ัง  ต่อสายตาประชาชน
มวลชนทกุแขนง ทกุชาต ิ ทกุแงมุ่ม ไปพรอ้ม ๆ  กัน หลงัเคารพธงชาติ
18.00 น. พรอ้มกันทัว่ประเทศ 76 จงัหวดั

ในโอกาสน้ีขอเชิญชวน  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยา
ลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมชมภาพยนตร์
พรอ้มกันในวนัที ่16 สิงหาคม  2553  เวลา 18.00 น. (หลงัเคารพธงชาต)ิ ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์2 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

16 สิงหาคม วันสนัตภิาพไทย
ขอเชิญชมภาพยนตร ์ พระเจา้ชา้งเผอืก  พรอ้มกันทัง้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการปฐมนิเทศให้แก่
นักศึกษาจนี  ประจำปกีารศกึษา 2553  เม่ือวนัพุธที ่ 28 กรกฎาคม
2553 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต
กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวต้อนรับ  ประธาน
สหสมาคมมลูนิธชิาวจนีเพชรบรุ ี7 คณะ  คุณชยัวฒัน ์ ชัยวฒันพนัธ์
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี
และอาจารย์หลิว  จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุทัศน์  นาคจั่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.พวงเพญ็  สวา่งใจ   ประธานสาขาวชิาภาษาไทยและคณะ  ร่วมใหก้ารตอ้นรบั

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ จำนวน 108 คน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (คณะเซียงซือหู) 22 คน
วิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี  17 คน  มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน  48  คน  และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง
21 คน

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน
ประจำปกีารศกึษา 2553
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โครงการประกวดนาฏศลิป์ไทย
ระดับประถมและมธัยมศึกษา

สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดัประกวดการแสดงในโครงการ
ประกวดนาฏศิลป์ไทย  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคใ์นการจดัโครงการ  เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย  เป็นการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนและบุคคล
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  และเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัรย์ิ  เม่ือวนัอังคารที ่3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00-

17.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1  อาคารวิทยา
ภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  ได้รับเกยีรตจิาก
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ ่นงาม
อธิการบดีมหาว ิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ

ผลการประกวดม ี
ดังน้ี   โรงเรียนท่ีได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี  ในชุดการแสดงอาศิรวาทราชราชินี  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนชะอำ
คุณหญิงเน่ืองบุรี  ในชุดการแสดง สไบห่มมะลิ   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา  ในชุดกาารแสดง
รำถวายพระพรอศิรวาทก่ิงไม้เงินทองเทิดไท้องค์ราชินี

เชิญชมนิทรรศการสันติภาพ : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
และนทิรรศการสนัตภิาพ  ขอเชิญชมนทิรรศการสนัตภิาพ  ในระหวา่งวนัที ่16-17 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ
หอประชุมพระเทพวงศาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

งานวเิทศสมัพันธ ์ กองนโยบายและแผน   มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ขอเชญิฟงัการบรรยายจากมลูนธิกิารศกึษา
ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  ในวันอังคารที่  24  สิงหาคม 2553  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรบัอาจารยใ์นหวัขอ้   ฟุลไบรทส์ำหรบัอาจารยแ์ละสถาบนั  เวลา 09.30-12.00 น.
สำหรบันกัศึกษาในหวัขอ้  ฟุลไบรทไ์มใ่ชแ่คท่นุ  เวลา 13.00-16.30 น.
ผูส้นใจสามารถแจง้รายชือ่ไดท้ี ่งานวเิทศสมัพันธ ์ กองนโยบายและแผน  ช้ัน 7  โทรศพัท ์0-3249-3280  หมายเลข

ภายใน 1131
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สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศึกษาดูงานการจัดพิธีไหว้ครู-ครอบครู
โขนละคร  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี เม่ือวนัที ่15 กรกฎาคม
2553  การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับประสบ
การณ์การจัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละครโดยตรง   เพ่ือเป็นไปตาม
หลักสูตรของเนื้อหารายวิชานาฏศิลป์ไทยและพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์
นาฏศิลป์เบ้ืองต้น  เพลงหน้าพาทย์  นักศึกษาสามารถนำความรูท่ี้ได้
รับจากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีมาใช้ในการเรียนตามรายวิชาดังกล่าว
ได้ มีนักศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดง จำนวน 21 คน และนักศึกษา
สาขาวชิาศิลปกรรมดนตร ีจำนวน 13 คน โดยม ีคณาจารยส์าขา
วิชานาฏยการแสดงดูแลและควบคุมนักศึกษา คือ อาจารย์รัฐศาสตร์  จ่ันเจริญ ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โสภา  กิมวงัตะโก  และอาจารยจิ์ตสุภวฒัน ์ สำราญรตัน

ในการนี ้ ทางสาขาวชิานาฏยการแสดง  ขอขอบพระคณุคณาจารยทุ์กทา่นทีใ่หค้วามอนเุคราะหแกนั่กศึกษาในการเขา้ร่วม
โครงการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีจนประสบผลสำเรจ็มา ณ โอกาสน้ี

สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ศึกษาดูงานการแสดง
โขนรามเกยีรติ ์ ชุดนางลอย ทีห่อประชมุใหญ ่ ศูนย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย  ถนนรชัดาภิเษก กรงุเทพฯ  เม่ือวนัที ่  26
กรกฎาคม 2553

การศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวกับการแสดง  หลักการแต่งกายแต่งหน้า ประวัติ
ความเป็นของการแสดงโขน รูปแบบขนบธรรมเนียมของการแสดงโขนในสมัยโบราณ โดยนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้
ในรายวชิาดังกลา่วไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  การศกึษาดงูานในครัง้นีมี้นักศึกษา สาขาวชิานาฏยการ แสดงเขา้รว่มชมการแสดง
จำนวนทัง้ส้ิน 21 คน โดยมอีาจารยจิ์ตสุภวัฒน์  สำราญรตัน  อาจารยส์าขาวชิานาฏยการแสดงควบคมุดูแลนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงาน
การจัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูโขนละคร

การศึกษาดูงาน
การแสดงโขนรามเกยีรต์ิ ชุดนางลอย
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สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เป่ียม
แก้วสวัสด์ิ  อาจารย์สุนันทศักด์ิ  ระวังวงศ์   อาจารย์ศิริพรรณ  ศรัทธาผล
และอาจารยป์ระชมุ  พันออด เปน็วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนมัธยม
ศึกษาชัน้ปทีี ่4  โรงเรยีนเบญจมเทพอทุศิ  จงัหวดัเพชรบรุ ี  จำนวน
60  คน
ในการศึกษาคร้ังน้ีทางสาขาจัดให้มีการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองของ  Vector

Resonance  Free Fall  Oscilloscope  และ Radiation  โดยจดัให้
นักเรียนได้ศึกษาเป็นฐานตามลำดับ  และยังได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง
ข้ันตอนตา่ง ๆ  ตามทีไ่ดศึ้กษามาแลว้ในชัน้เรยีน   ซึง่ในบางเรือ่งเปน็
ความรู้ใหม่ท่ียังไม่ได้ศึกษามาก่อน  โดยมีนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีช้ันปีท่ี 4 ของสาขาฯ เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำในห้องปฏิบัติ

การ  การศกึษาในครัง้นีนั้บวา่เปน็ประสบการณท์ีมี่ประโยชนอ์ย่างมาก  ซึง่นกัเรยีนจะไดน้ำความรูน้ี้ไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนใน
ช้ันเรียนและในระดับท่ีสูงข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดอบรมเชงิปฏบัิติการเรือ่ง
“การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพือ่เพ่ิมรายได้ของ
สมาชกิกองทนุหมูบ้่าน  อำเภอเมอืง  จังหวดัเพชรบรีุ” เม่ือวนัที ่17
กรกฎาคม 2553 ณ เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ ่น
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการ
เกษตร และประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือในการเพิ่มผลผลิตส้มโอ
และการเขา้ฐานกจิกรรมการเรยีนรูต้า่ง ๆ  เช่น ปุย๋และนำ้หมกัชีวภาพ

การทำน้ำส้มควันไม้ ถ่านผลไม้ดับกลิ่น ผลไม้กลับชาติ การเพาะเห็ดโอ่ง การเพาะถั่วงอกไร้ราก เป็นต้น วัตถุประสงค์ของ
การจัดอบรมคร้ังน้ีเพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนท่ัวไปมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการ
เกษตรในทอ้งถิน่  เพ่ือเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร  เพ่ิมรายได ้ และลดการใชส้ารเคมี

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
เพือ่เพิม่รายไดข้องสมาชกิกองทนุหมูบ่า้น อ. เมือง จ. เพชรบรีุ

ขอเชิญฟังการสัมมนา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ชั ้นปีที ่ 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญฟังการสัมมนาเรื่องการบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บจากการกีฬา  วิทยากรโดย
อาจารยศิ์ริรัตน ์ มิตรเจรญิถาวร  ในวนัพุธที ่25 สิงหาคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ หอ้งประชมุวทิยาภิรมย ์3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาฟสิิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมฯ


