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ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนั

ผศ.สุมาล ี  งามสมบติั  รองผูอ้ำนวยการสำนกัส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายงานมาตรฐานและประกันคุณ
ภาพการศกึษา  แจง้วา่  ตามที ่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ร ับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
จากสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) เม่ือวนัที่
20, 21, 22 สิงหาคม 2553  ตัง้แตเ่วลา 08.00-17.00 น.  ณ
หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี
รศ.เทือ้น  ทองแกว้  เปน็ประธานคณะตรวจประเมนิ

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว “ดอนขังใหญ”่ ไดจ้าก  http://www.pbru.ac.th, http://news.pbru.ac.th
ตดิตามฟงัรายการ  การศกึษา  สาระความรู ้ รายการเพลง  ไดท้ี ่คล่ืน 99.05 MHz

สถานีวทิยกุระจายเสยีง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี วทิยเุพ่ือการศกึษาและบรกิารชุมชน

ซึง่ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนั อย่างไมเ่ปน็ทางการ อยู่ในระดบัดมีาก  ส่วนรายละเอยีดตา่งๆ
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา  ขอขอบคณุ  ผูบ้รหิาร  คณบด ี ผูอ้ำนวยการสำนกั/สถาบนั  คณาจารย์
นักศึกษา บคุลากร และศษิยเ์ก่าทกุทา่น ทีใ่หค้วามรว่มมอืเปน็อย่างด ีทำใหก้ารรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
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ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ดำเนินโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550
จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ประกอบกบัทางจงัหวดั
เพชรบรีุจะกราบบงัคมทลูเชิญสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ปลูกต้นตาลสัญลักษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  วิทยาเขตโปง่สลอด  ตำบลหนองกะป ุ  อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี  ในปีน้ี  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเห็น
สมควรดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างต่อเน่ืองและปลูกต้นตาลเพ่ิมข้ึน
จำนวน 1,000 ต้น  ณ วทิยาเขตโปง่สลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขต
เพชรบรีุ  ดำเนินโครงการปลกูตน้ตาลเฉลมิพระเกยีรตฯิ ณ  วทิยา
เขตโป่งสลอด  ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน  เป็นจำนวนเงิน
145,000 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ซ่ึงในพิธีเปิดโครงการ
มี  นายชาย  พานิชพรพันธ์ุ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
นายพินิจ   ผิวผ่อง   ผู้จัดการธนาคาร ออมสินเขตเพชรบุรี  กล่าวรายงาน  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กล่าวตอ้นรบั นอกจากนียั้งม ีนายประสาน  วงศส์วสัด์ิ  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุ ี นายศักด์ิชัย  วงัทอง  เกษตรจงัหวดัเพชรบรุี
นายวิทยา  เพ็งนรพัฒน์ เกษตรและสหกรณจั์งหวดัเพชรบุรี  นายสุทธา  ธรรมอำนวยสขุ  นายอำเภอบ้านลาด  นายพิเชษฐ  ธรรมวภิาค
ผูช่้วยผูอ้ำนวยการธนาคารออมสนิ  สายงานกจิการสาขา 2 นายประยทุธ ์  สุกก่ำ  ผูจ้ดัการภาค 4  นายสุรศกัด์ิ  โรจนป์ระดษิฐ์
ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร  นายประสบชยั  สุภาพจน์  ผู้จัดการเขตราชบรีุ  นายจิรวัฒน์  อินทระ  ผู้จัดการเขตประจวบครีีขันธ์   นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ชาวบ้านในชุมชน  และผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการและรว่มปลูกต้นตาล  เม่ือวันศุกร์ท่ี
27 สิงหาคม 2553  ณ วิทยาเขตโปง่สลอด  ตำบลหนองกะป ุ อำเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบรีุ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ร่วมกับ  ธนาคารออมสนิเขตเพชรบรีุ
ปลูกต้นตาล 1,000 ต้น ในโครงการปลกูต้นตาลเฉลมิพระเกียรติฯ
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
แจง้วา่  ตามที ่ กองพฒันานกัศึกษากำหนดจดักิจกรรม “Star of
PBRU. 2010” ประจำปกีารศกึษา 2553 เม่ือวนัพุธที ่25 สิงหาคม
2553  ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  เป็นประธานเปดิงาน

การประกวด Star of PBRU. 2010 ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพ  กล้าคิด กล้าแสดงออก

สำหรบัผลการประกวด “Star of PBRU. 2010” มีดังนี้
รางวลั star of PBRU  2010
ฝา่ยชาย  ไดแ้ก ่นายสิริรัช  ยอดปรดีา  สาขาวชิาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์
ฝา่ยหญงิ ไดแ้ก ่ นางสาวพธ ู นิลยาภรณ ์ สาขาวชิาสังคม

ศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1
ฝา่ยชาย  ไดแ้ก ่นายสรายธุ  ธานา สาขาวชิาสังคมศกึษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝา่ยหญงิ  ไดแ้ก ่ นางสาวสวุรรณ ี โตบางพรม  สาขาวชิา

สาธารณสขุศาสตร์  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2
ฝ่ายชาย  ได้แก่ นายณัฐพล  กองแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการประกวด “Star of PBRU. 2010”

ฝา่ยหญงิ  ไดแ้ก ่นางสาวกนกพร ศรสีรรพางค ์ สาขาวชิา
ชีววทิยา  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รางวลั Popular Vote  ได้แก่ นางสาวนลพรรณ เอ่ียมศิริ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ คณะเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม

รางวัลหนุ่มหน้าใส    ได้แก่ นายสิริรัช   ยอดปรีดา  สาขาวิชา
พลศึกษา  คณะครศุาสตร์

รางวัลสาวหน้าใส   ได้แก่  นางสาวพธู  นิลยาภรณ์  สาขาวิชา
สังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวลัเพียวรคุิ Idol
ฝ่ายชาย  ได้แก่  นายสิริรัช   ยอดปรีดา  สาขาวิชาพลศึกษา

คณะครุศาสตร์
ฝา่ยหญงิ ไดแ้ก ่ นางสาวภทัรภรณ ์ เล่ียมนาค  สาขาวชิา
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ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  ตามที่
กองพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จดั
โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการพัฒนาและสร้าง
เครอืข่ายกองพฒันานกัศึกษา ระหวา่งวนัที ่ 24 – 26
สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมชมววิ รสีอรท์ อำเภอหวัหนิ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต
กลิ ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
เปน็ประธานเปดิการประชมุ  โดยมเีครอืข่ายกองพฒันา
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมประชมุจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และ
วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัว่ประเทศ  จำนวน  49
คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ระดมความคดิเหน็ตา่ง ๆ ในงานกจิการนกัศึกษา เพ่ือเปน็การพฒันางานกจิการนกัศึกษาใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั  สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ  อีกท้ังยังเป็นการแก้ไข ปัญหา/อุปสรรคตา่ง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนแก่นักศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
“การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา”

การบญัชี  คณะวทิยาการจดัการ
รางวลั  SMS  Vote อันดับ 1   ได้แก่ นางสาวจินตนาพงษ ์ส ีดา  สาขาว ิชาการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์น ้ำ

คณะเทคโนโลยีการ เกษตร  อันดับ 2  ได้แก่  นางสาวนลพรรณ  เอ่ียมศิริ  สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อันดับ 3  ไดแ้ก ่นายณฐัพล  กองแกว้  สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณ อาจารย์ภูวดล  วงศ์รัตน์ ในการเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  คณะ
กรรมการตดัสินการประกวด และผูส้นับสนุนการประกวดทกุท่าน มา ณ โอกาสน้ี

สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาว ิทยาล ัย
ราชภัฏเพชรบุรี
นำโดยอาจารย์
จ ุ ฑ า ม า ศ
ชาญชัย  หัวหน้า
สาขา และคณาจารยใ์นสาขาวชิา  จดักิจกรรมศกึษาดงูานใหแ้กนั่กศึกษาชัน้ปทีี ่3 และ 4  จำนวน 29 คน เม่ือวนัที ่ 5  สิงหาคม
2553  ณ  ห้องสมุดงานวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)  และรว่มงานการแกะสลกัผัก-ผลไม ้ งานใบตอง  ดอกไมส้ด ครัง้ที ่12   ณ  โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว  ฟอร์จูน  กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงการจัดกิจกรรมในครัง้น้ีทำให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับ ความรู้และ ประสบการณเ์ป็น
อย่างมาก และสามารถนำมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

คหกรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน
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ศ ู นย ์ เ ทค โน โ ลย ี ส า ร สน เ ทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดอบรมเชงิปฏบัิติการ  หลักสูตร “การ
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ที่ URL
http://www.pbru.ac.th วิทยากรโดย
อาจารยอั์ตตภาพ  มณเีตมิ  เม่ือวนัพุธที่
25 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ช ั ้น 3 มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ
เพชรบรีุ  โดยมี อาจารยปิ์ยวรรณ
คุสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการฯ เป็นประธานเปิดการ
อบรม

การจดัอบรมในครัง้นี ้  เพ่ือ
ให้ผู้ดูแลเว็ปไซต์  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านธุรการ  และงานข่าวประชาสัมพันธ์ ได้รับการฝึกขั้นตอนการเขียนข่าวประชา
สัมพันธข์องหนว่ยงานตนเอง  เพ่ือนำเสนอบนเวป็ไซตข์องหนว่ยงานและเวป็ไซตข์องมหาวทิยาลยัฯ เปน็พ้ืนฐานความรูใ้น
การพัฒนาเว็ปไซต์สำเร็จรูปหลักสูตรขั้นสูงต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์

คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  จัด
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
บุคลิกภาพ เพื่อเสริม
ส ร ้ า งภ าพล ั กษณ ์
ให้แก่นักศึกษา เมื่อ
วันที่  24  สิงหาคม
2553  โดยเชิญคุณบุ๋ม
ปนัดดา  วงศ์ผู้ดี  อดีต
นางสาวไทย  นักแสดงและพิธีกรช่ือดัง  เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  คณะวิทยาการจัดการ
ในเร่ืองบุคลิกภาพว่ามีสำคัญอย่างไร  สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก

โครงการพฒันาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์นักศึกษา
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพครู
จัดอบรมเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรม  4  เร่ือง ได้แก่ การเสริมสร้างความเปน็ครูด้วยกระบวนการจติปัญญา การเสริมสร้างการมีวินัย
การเสริมความรับผิดชอบ และการเสริมสร้างความขยันหม่ันเพียร แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง
6 และสาขาวชิาพลศึกษา หอ้ง 5 จำนวน 100 คน ซึง่เปน็รุน่ 1 ของโครงการ ในระหวา่งวนัที ่25-26 สิงหาคม 2553 ณ หอ้ง 926
คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษาเป็นวิทยากรเร่ืองการเสริมสร้างการมีวินัย ได้แก่ อาจารย์ปกาศิต
หอทอง  อาจารย์คมชนัญ  โวหาร อาจารย์ธำรงค์  บุญพรหม และอาจารย์สกล  ขำเขียวผู้ช่วยศาสตราจารยปั์ญญา ทองนิล เป็นวิทยากร
เร่ืองการเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ และผูช่้วยศาสตราจารยไ์กรรว ี ศรีสุคนธ ์ อาจารยช์นาธปิ  บุบผามาศ อาจารยป์ระจำสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวยั เป็นวิทยากรเสรมิสร้างความขยันหม่ันเพียร

การอบรมคร้ังน้ี ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์    คณบดีคณะ
ครุศาสตร์   ท่ีเห็นความสำคัญของโครงการทีเ่น้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแ์ก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์   โดยเฉพาะนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเร่ิมเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องมีการปรับพฤติกรรมการเรียน การอยู่ ให้มากข้ึน เหมาะสมกับวัยการเรียนรู้ โดยเฉพาะทางวิชา
ชีพครูท่ีต้องมีความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน

ครุศาสตร ์จัดอบรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  ใหบ้รกิารวชิาการแกชุ่มชุน ในโครงการ
ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ ช้ันประถมศกึษา ณ โรงเรยีนนเรศวรหว้ยผ้ึง  อำเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบครีีขันธ์ เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม
2553  จำนวน 100  คน โดยม ีอาจารยจุ์ฑามาศ  ชาญชัย   อาจารยอ์ารี  น้อยสำราญ  อาจารยณ์ปภา  หอมหวล และอาจารยศ์จมีาศ
นันตสุคนธ์ เป็นวิทยากร

ในการน้ี  ทางสาขาวิชาได้จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาหาร และให้นักเรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงการอบรมครัง้น้ี
น ับว ่ า เป ็นประสบ
การณ์ที ่มีประโยชน์
อย่างมากแก่นักเรียน
โดยนักเรียนสามารถ
นำความรู ้นี ้ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียน
และนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
เป็นอย่างดี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ บริการวิชาการแก่ชุมชน
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คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดอบรม
เชิงปฏบัิติการการพฒันานวตักรรม ICT ทางการศกึษา  ระหวา่ง
วนัที ่13-14 สิงหาคม 2553 ณ หอ้งประชมุ 822 คณะครศุาสตร์
ใหแ้กบ่คุลากรในโรงเรยีนเครอืข่ายรว่มฝกึประสบการณว์ชิาชีพครู
เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน   ซ่ึงนวัตกรรม ICT ทาง
การศึกษาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยให้การศึกษาไม่ถูกจำกัดอยู่แต่ใน
ห้องเรยีนอีกตอ่ไป เน่ืองจากผูเ้รียนและผูส้อนไมจ่ำเปน็ตอ้งยดึตดิ
กับเวลาและสถานท่ีในการเรียนการสอน   ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษา

ค้นควา้ความรูใ้หมห่รอืทบทวนเนือ้หาเดมิทีผู่ส้อนไดจั้ดทำไวแ้ลว้ได ้ คณะครศุาสตรเ์ปน็หนว่ยงานหนึง่ทีมี่หนา้ทีใ่นการพฒันาบคุลากร
ทางการศึกษา  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนวัตกรรม ICT ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซ่ึงผู้ผลิตนวัตกรรม ICT ทางการศึกษาจะต้องได้รับการอบรม และฝึกทักษะในการวางแผน   ออกแบบ  พัฒนาส่ือ  ตรวจประเมินและแก้ไขส่ือ
เพ่ือให้ได้ส่ือการสอนท่ีมีมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนใช้ประกอบการทำผลงาน
เล่ือนวทิยฐานะตอ่ไป  โดยมวีทิยากรใหเ้กียรตบิรรยายใหค้วามรู ้ ดังนี ้ นายเศรษฐพงษ ์ สวา่งเพยีร นักวชิาการคอมพวิเตอร ์สพฐ พบ.
เขต 2  นายณฐัภทัร กรกมุ  นักวชิาการคอมพวิเตอร ์สพฐ พบ. เขต 2  และ นายเกรยีงไกร  จรยิะปญัญา  นักวชิาการโสตทศันูปกรณ์
คณะครศุาสตร ์ เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ  โดยไดรั้บผลการตอบรบัจากผูเ้ข้าร่วมโครงการเปน็อย่างดแีละผูเ้ข้าร่วมโครงการตอ้งการให้
จัดอบรมโครงการดงักลา่วนีอี้ก  ในการนียั้งไดรั้บเกยีรต ิอาจารยจ์ำรสั   แจม่จนัทร ์ รองคณบดคีณะครศุาสตร ์ ใหเ้กียรตเิป็นประธาน
ในการเปิดโครงการและใหก้ำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในคร้ังน้ีด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวตักรรม ICT ทางการศกึษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญชมนิทรรศการ
จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในหัวข้อ “กินไปเร่ือย เจาะวิถีอร่อยริมทาง  Quick  Bites
: Desing for Better Eating” นิทรรศการ
ยกระดับชีวิตกินตามสั่ง ตีแผ่ข้อมูลครบรส
สดจากธรุกิจบาทวถีิ พบกับ 5 ส่วนสำคัญของ
นิทรรศการที่ได้นำมาแสดง เช่น แม่ค้านัก
ประดษิฐ ์ ชิมไปบน่ไป  และอกีมากมายใหคุ้ณ
ไดสั้มผสั  ณ  บรเิวณชัน้ 1 อาคารสำนกัวทิย
บรกิารฯ  2   มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ขอเชิญชม นิทรรศการ จาก mini TCDC

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา : นักศึกษาและบคุลากรของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ร่วมพิธี
หลอ่เทยีนพรรษา  เม่ือวนัที ่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยม ีผศ.ฤดี  ธรีะเดชพงศ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานหล่อเทียน  และนำไปถวาย ณ วัดเพรียง
ในวันท่ี 21 กรกฎาคม  ท่ีผ่านมา   กิจกรรมหล่อและถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรม
ที่ทำให้นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและ
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
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งานวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี แจ้งเรื่องการบรรยายฟุลไบรท์สำหรับอาจารย์
และสถาบนั และฟลุไบรทไ์ม่ใช่แค่ทุน  วิทยากรโดย  คุณฉตัรชยั
อักษรศิลป์ จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เมื่อวัน
อังคารที ่24 สิงหาคม 2553  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1  อาคาร
วิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี
โรจน์รุ่งสัตย์  เป็นประธานเปิดการบรรยาย  ซ่ึงสรุปสาระสำคัญของ
การประชุมได้ดังน้ี

ผู้ก่อต้ังฟุลไบรท์คือ Senator J. William Fulbright เกิดข้ึน
คร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1946 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นถึงความ
สำคัญของการสร้างมิตรภาพและการเชื่อมวัฒนธรรมอันจะนำไป
สู่ความเข้าใจอันดีของผู้คนต่างวัฒนธรรมควบคูกั่บการดำเนินงาน
หลักในการแลกเปลี ่ยนทางการศึกษาระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับประเทศตา่ง ๆ  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท)์เกิดข้ึน
ในประเทศไทยครัง้แรก ปีค.ศ. 1950 โดยมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า
Thailand-United States Educational Foundation (TUSEF)
เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีบริหารทุนฟุลไบรทใ์นประเทศไทยมคีณะ
กรรมการบริหารจำนวน 14 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลไทย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนของ
ท้ังสองประเทศในจำนวนทีเ่ท่ากัน

ส่ิงท่ีทำให้ฟุลไบรท์โดดเด่นกว่าโครงการแลกเปล่ียนอีกหลาย
โครงการ คือ เปน็ทนุทีไ่มมี่พันธะผกูพันและผูร้บัทนุฟุลไบรทจ์ะ
เป็นท่ียอมรับของแวดวงตา่ง ๆ  ท่ัวโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสรู้จักกับ
ชาวฟุลไบรทอ่ื์น ๆ ท่ัวโลก เพราะจะมกีารประชมุและชมุนุมอย่าง

งานวิเทศสัมพันธ์ รายงานผลการบรรยาย
ฟุลไบรท์สำหรับอาจารยแ์ละสถาบนั และ ฟุลไบรท์ไม่ใช่แค่ทุน

เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่เสมอ  ซ่ึงนอกจากจะทำให้ผู้รับทุน
มีโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมในรัฐต่าง ๆ  ของสหรัฐอเมริกาแล้ว
ยังทำให้เครือข่ายของผู้รับทุนฟุลไบรท์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศเดียว
และทุนประเภทเดียว

โครงการฟุลไบรท์มีทุนหลากหลายสำหรับผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีจนถึงอายุ 58 ปี ทั้งที่อยู่ในหน่วยงานราชการ
และเอกชน โดยนอกจากทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกแล้ว
ยังมีทุนอบรม ดูงาน และทุนท่ีไม่ใช่เพ่ือทำปริญญา นอกจากน้ียังมี
ทุนให้อาจารย์และผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมรกัินเดินทางมารว่มสอนและ
วิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย ขณะเดียวกัน
มูลนิธิก็มีโครงการ Outreach เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
มหาวิทยาลัย ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้รับทุน อดีตผู้รับทุนและเครือข่ายความร่วมมือ
ของฟุลไบรท์

โครงการท่ีฟุลไบรท์มีและมหาวิทยาลัยสามารถใช้โอกาสได้คือ
1)     Fulbright Senior Specialist Program  คือ การขอให้

นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ จากสหรัฐอเมริกามาเป็น ผู้เช่ียวชาญใน
ระยะเวลา 2-6 สัปดาห์ ซึ่งมีหลายสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย เพียงออกค่าเดินทางใน ประเทศเทา่น้ัน

2)     Visiting Scholar  คือการให้ผู้เช่ียวชาญมาใน ระยะเวลา
นาน 16 เดือน

3)   Regional Travel Program  คือหากทราบว่า
มีผู้เชี่ยวชาญ จากอเมริกาที่ได้รับทุนฟุลไบรท์มายังสถาบันอื่น ๆ
ในประเทศไทย หรือภูมิภาคใกล้เคียง ก็สามารถผ่านมูลนิธิฟุลไบรท์
ขอผู้เช่ียวชาญ ผู้น้ันมาเยือนมหาวิทยาลัยของเราช่ัวคราวได้เช่นกัน

โครงการทนุท่ีฟุลไบรท์ให้กับบุคลากรในประเทศไทย
1) Hubert M Humphrey Fellowship Program
เป็นการคัดเลือกบุคลากรไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา

เป็นทุนท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ฟรีทุกอย่างและเปน็ทุนท่ีได้รับเกียรติคือ
ให้เดินทางไป Boston เพราะเป็นท่ียอมรับในอเมริกา

คุณสมบัติต้องเป็นคนสัญชาติไทย มีอายุต้ังแต่ 28-58 ปี เน่ือง
จากตอ้งการมปีระสบการณก่์อนและตอ้งมเีกรดเฉลีย่ 3.00 ข้ึนไป
อาจารยม์หาวทิยาลัยสมัครได ้โดยเฉพาะอาจารยท่ี์สอนด้านภาษา
อังกฤษอยู ่ควรมคีะแนน TOEFL = 525

2) Thai Visiting Scholar Program
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เปน็ทนุ 3-6 เดือน (สมัครเดอืนมิถุนายน – กันยายน)
มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปี
สิทธิอื่น ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
($2,500-2,900) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกันสุขภาพ
และค่าใช้จ่ายให้แก่ภรรยาหรือสามีท่ีถูกกฎหมาย

3) Fulbright-Thailand Research Fund Junior
Research Scholarship

เป็นทุนสำหรับงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก และ
ร่วมมือกับโครงการกาญจนาภิเษกของกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนน้ีเป็นโอกาสท่ีดีเพราะการแข่งขันไม่มาก ควรมีผล TOEFL
525 และต้องมีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา
ในการตอบรับเข้าทำวิจัย

4) Study of the U.S. Institutes
ทุนท่ีอาจารย์ในประเทศไทยไปสอนในอเมรกิาเป็นเวลา 6

สัปดาห์
คุณสมบติัต้องจบระดบัปรญิญาโทขึน้ไป อายุ 30-50 ปี

มี 6 สาขาวชิาคือ U.S. Foreign Policy, Contemporary
American Literature, Religion Pluralism in the U.S.,
U.S.Culture and Society, American Politics and Po-
litical Thought, Journalism and Media

5) Foreign Language Teaching Assistant
(FLTA)

ให้อาจารย์ไทยไปสอนภาษาไทยให้ชาวอเมริกันเป็นเวลา 9
เดือน ซึง่มมีหาวทิยาลยัรองรบัมาก เช่น U. of Wisconsin
(Milwaukee) U. of Michigan คุณสมบติัคือ อาจารยต้์องมี
อายุ 21-29 ป ี มีสัญชาตไิทย มี TOEFL 550 หรอื IELTS
6.0 ในแต่ละปีจะได้รับทุนท้ังหมด คัดเลือกประมาณ 5 คนต่อปี

6) Educational Seminars Program for School
Administrators (ESP)

-  ให้ผู้อำนวยการโรงเรยีนหรืออาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับมัธยมศึกษา

-  ไดไ้ปศกึษาดงูาน เวลา 3 สัปดาห ์แตล่ะปจีะคดัเลือก
8 คน

- เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและส่ือการเรียนการสอน ดูงาน
ไดทุ้กสาขาวชิาไมก่ำหนด และทางอเมรกิาจะมาดงูานกลบั 2
สัปดาห์

-  รบัสมคัร เมษายน – พฤษภาคม
-  อายุไม่เกิน 50 ปี มีประสบการณ์สอน 3 ปีข้ึนไป จบการ

ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาหรือใกล้เคียง ใช้ภาษา

อังกฤษไดดี้  แต่ไม่ต้องสอบ TOEFL
7) Teaching  Excellence  and

Achievement  Program (TEA)
- เปิดให้อาจารย์กลุ่มสาระ อังกฤษ  สังคม วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
- เปน็เวลา 6 สัปดาห ์จะมคัีดเลือก 8 คน/ปี
- รับสมัคประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน
- ต้องมีประสบการณ์สอน 5 ปี จบการศึกษา ระดับ

ปริญญาโทข้ึนไป
- มีการจดัสอบ TOEFL ใหฟ้รี ต้องผา่น 450 คะแนน
8) International  Fulbright  Science  and

Technology Award Program
เป็นทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ต้องมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรแีละปรญิญาโท 3.5 ข้ึนไป
มีการแข่งขันท่ัวโลก ต้องสอบ TOEFL และ GRE แต่ละ

ปีประเทศไทยจะสง่ประมาณ 3 คน
9) Global Undergraduate Exchange

Program (1 เทอม/1 ป)ี
-  เป็นนักศึกษาทีไ่ม่เกินช้ันปีท่ี 3 ระดับปรญิญาตร ีอายุ

ไม่เกิน 24 ปี ไปเรียนอเมริกา และกลับมาจบมหาวิทยาลัย
เดิมในไทย

-  สมัครไดท้กุสาขาวชิา
-  สถานทตูอเมรกิาจะตัง้ American Corner 5 ที ่คือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครศรธีรรมราช  ตอ้งเดนิทางไปสมัภาษณท์ีศู่นย์ 5
แห่งน้ี

-  มีผล TOEFL 500 ข้ึนไป และผลการเรยีน 2.5 ข้ึนไป
และได้รับความเห็นชอบจากคณะท่ีสังกัด

โปรดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...
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ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ : สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี
2553 (ส่วนภูมิภาค) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วย
วทิยาศาสตร”์ ระหวา่งวนัที ่18-20 สิงหาคม พ.ศ.2553 โดยทาง
สาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา นิทรรศการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสับปะรด  การขายสินค้าต่าง ๆ โดย
นักศึกษาในสาขาวชิา ในการนีไ้ด้รับความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมงาน
เป็นอย่างดี และ นักศึกษาได้รับประสบการณจ์ากกิจกรรมตา่ง ๆ
เป็นอย่างมาก

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิจารณาตัดสิน
โครงงานฯ ระด ับประเทศ  : ผศ .ว ัชราภรณ์
ประภาสะโนบล อาจารย์สาขาวิชาเคมี  และ ว่าท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ
ติณะรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา (ที่ 3, 4 จากซ้าย)
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิจารณาตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับชาติ ในหัวข้อ “สมุนไพรใน
ชวีติประจำวนั” ณ  อุทยานวทิยาศาสตร ์พระจอมเกลา้ ณ
หว้ากอ  จังหวดัประจวบครีีขันธ์ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2553

เข้าร่วมโครงการเรียนรู ้ภูมิปัญญาชุมชน :
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ส่งตวัแทนนกัศึกษาเขา้รว่มโครงการเรยีนรูภู้มิปญัญาชมุชน
“ตาลโตนด”  ร่วมกับศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. เพชรบุรี  เม่ือวัน
เสาร์ท่ี  21 สิงหาคม 2553  ณ  ชุมชนถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี  โดยทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจากต่าง
มหาวิทยาลัย  และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัด
เพชรบุรี  มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ดังน้ี  นายฐานพัฒน์
เจยีมสกุล  นายภานุพงศ ์ พูนทว ี นายอภิชัย  ตัง้ฤทยัภักด์ิ
นายพัสกร  ชำนิราชกจิ  และนายจกัรพงษ ์ ศรชีมมาลี

สำนกัวทิยบรกิารฯ ขอเชญิฟงัการบรรยาย  : สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  ขอเชิญรว่มฟงัการบรรยาย  เรือ่ง “การอา่น : รากฐานพลงั ปญัญา พัฒนาคณุภาพชวีติ” ในวนัพุธที ่  8  กันยายน
2553  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์2  มหาวทิยาลยั ราชภฏัเพชรบรุ ี ตัง้แตเ่วลา 09.00-12.00 น.  ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่http:/
/gold.pbru.ac.th/  หรอืทีง่านบรกิารยมื-คืน  โทรศพัท ์0-3249-3300-6 ตอ่ 1109 ,0-3249-3271  โทรสาร 0-3249-3272


