นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรใี ห้ขอ้ คิด
เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( ผศ.เชาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ
กลิน่ งาม รศ.พินนั ทร์ คงคาเพชร ผศ.ดร.สุทศั น์ นาคจัน่ ดร.วิวฒ
ั น์ วรวงษ์ และคุณเสรี ถาวรเวช ) เป็นตัวแทนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปเยีย่ มคำนับและอวยพร เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ณ
ทีท่ ำการมูลนิธริ ฐั บุรษุ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรโี ชคดีมากทีท่ า่ นนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ ง ๆ ของคณะผูบ้ ริหารอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดมา และยังช่วยขจัดปัญหาบางประการให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย”
อธิการบดีกล่าวโดยสรุปนอกเหนือจากการกล่าวอวยพรเนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณอธิการบดีและคณะผูบ้ ริหารทีม่ าอวยพร ท่านเป็นชาวจังหวัด
เพชรบุรแี ต่คดิ ว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดเท่าทีค่ วร เพราะไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูท่ อ่ี น่ื ตอนนีน้ บั ว่าเป็นช่วงเวลาทีเหมาะสม
ทีไ่ ด้มาทำงานรับใช้จงั หวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะงานด้านการจัดการศึกษา คนเพชรเป็นคนจริง รักษาคำพูด ซึง่ บางครัง้ คนทัว่ ไปคิดว่า
คนเพชรเป็นคนเกะกะเกเร ซึง่ ไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะการกระทำใด ๆ ต้องอยูบ่ นหลักการ เหตุผลและความถูกต้อง การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการ
ทำงานทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นงานเล็ก ๆ หรืองานใหญ่ลว้ นแต่ประสบกับอุปสรรคทัง้ นัน้ ดังนัน้ ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล ด้วยข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจซึง่ กันและกัน สำหรับมหาวิทยาลัยต้องพยายามสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อนักศึกษา ต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
อาจารย์ที่มีศักยภาพมีความรู้ มีความสามารถและมีคุณภาพ จะส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา ต้องพยายามเปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมและประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ คือ จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
นอกจากนีท้ า่ น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ยังกล่าวว่า ท่านไม่ได้เป็นคนดี คนเด่นอะไร แต่เชือ่ ถือในเรือ่ ง
“กรรม” ถ้าเราประพฤติปฏิบตั แิ ต่กรรมดี กรรมดีจะตอบสนอง ถ้าปฏิบตั กิ รรมไม่ดกี จ็ ะส่งผลไม่ดเี ช่นเดียวกัน และสิง่ ที่ ท่านยึดถือ
ปฏิบตั มิ าตลอดตัง้ แต่ดำรงตำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก และ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด คือ ความยุตธิ รรม เป็นธรรมไม่มนี อกไม่มใี นโปร่งใส
จนเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป และเมือ่ ครัน้ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลักการทีใ่ ช้ในการบริหารราชการ คือ 4 ป. ซึง่ หมายถึง
ประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม และประสิทธิภาพ การปฏิบตั งิ านต้องมีหลักการทีถ่ กู ต้อง ในการทีน่ ำไปสูเ่ ป้าหมาย เวลาสุดท้ายของ
ทุกคนก็ใกล้มาตามลำดับ และเมือ่ วันนัน้ มาถึงก็คงจะทำให้ทราบว่าเราเป็นเช่นไร ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวในทีส่ ดุ

จัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรียนประถมและมัธยม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ปีท่ี 4 รหัส 5043-02/1 จัดกิจกรรมจัดค่าย
ภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22
สิงหาคม 2553 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา
English Camp Management(การจัดการค่ายภาษาอังกฤษ) ซึง่ สอนโดย Mr.William
Booth ในภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ เพือ่ เป็นการฝึกปฏิบตั จิ ริงนอกเหนือจากในชัน้ เรียน
และเพือ่ ให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน
ในการทำงานในอนาคต อาจารย์ผสู้ อนจึงกำหนดให้มกี ารจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
นีข้ น้ึ โดยแบ่งนักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมเป็นสองระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมวันเสาร์ท่ี
21 สิงหาคม 2553 มีนกั เรียนจากโรงเรียนวัดดอนยีก่ รอก โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง โรงเรียนบ้านบ่อหวาย และโรงเรียนบ้านหนองพลับ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ส่วนระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ท่ี 22 สิงหาคม 2553 โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม คือ
โรงเรียนวัดนาพรหม โรงเรียนดอนยางวิทยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 100 คน ทัง้ นีน้ กั เรียนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้
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ดอนขังใหญ่

อบรมเทคนิคและวิธกี ารเขียนคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เรือ่ งเทคนิค
และวิธกี ารเขียนคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เมือ่ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30
น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชัน้ 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

ผลการประชุม สกสค.
จากการประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสภิ าพครู
และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดเพชรบุรี ครัง้ ที่ 4/2553
เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด
เพชรบุรี มีวาระทีส่ มาชิกควรทราบ ดังนี้
1. ผลการคัดเลือกผูท้ ำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพือ่
ยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2553 โดยจะไปรับรางวัลในวันที่
9 กันยายน 2553 ที่ คุรสุ ภา กรุงเทพฯ ดังนี้
1.1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
1) ว่าทีร่ อ้ ยตรีอทุ ศิ รุง่ ธีระ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ
2) นางเก็จวลี กรีธาธร โรงเรียนพรหมานุสรณ์
1.2 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2
1) นายอนิรทุ ธิ์ บัวทอง
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
2) นางสาวไข่มกุ หังสบุตร์ โรงเรียนท่ายางวิทยา
1.3 สังกัดโรงเรียนเอกชน
1) นายสมาน สรรพคุณ โรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรี
2) นายวิรยิ ะ สุสทุ ธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
1.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) นางสาวมธุรส ปราบไพรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1) นางสาววาสนา ชูมว่ ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. จำนวนสมาชิก (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 )
ดอนขังใหญ่

ช.พ.ค. จำนวน 7,214 คน ช.พ.ค.ส. จำนวน 2,607 คน
และทัว่ ประเทศ ช.พ.ค. จำนวน 841,534 คน ช.พ.ส. จำนวน
382,821 คน
3. การจัดสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 6 - สกสค.จะจัด
สวัสดิการเงินกู้ให้แก่สมาชิกในวงเงินสูงสุดคนละไม่เกิน 1.2
ล้านบาท โดยให้ธนาคารอออมสินเป็นสถาบันการเงินในการดำเนิน
การอัตราดอกเบีย้ MLR- 0.05 ต่อปี จะเริม่ ดำเนินการในวันที่
3 กันยายน 2553 (สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี สกสค.
เพชรบุรี 0-3242-5902)
4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
งานบริหารทัว่ ไป งบประมาณ 853,880 บาท
5. การพิจารณาผู้ขอทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปี 2553 สำหรับช่วงชัน้ ที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
และระดับปริญญาตรี
6. สกสค. จะให้ทนุ แก่ผทู้ เ่ี รียนปริญญาเอก โดยรวมกลุม่
และยืน่ เรือ่ งเงินขอกูเ้ รียนได้ 8 แสนบาท (ดอกเบีย้ 2.5)
7. การจัดตั้งกองทุนการศึกษาเด็กยากจนและมีจิตอาสา
เพือ่ ช่วยเหลือนักเรียน/ทายาทสมาชิกทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และ
มีคณ
ุ ธรรมดี โดยขอรับบริจาคจากสมาชิกและรายได้อน่ื ส่วนราย
ละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
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การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่ง พระราชบัญญัตริ บั
ราชการทหาร พ.ศ.2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บคุ คล
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้
1. ผูท้ จ่ี ะต้องดำเนินการยืน่ เอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2554 ดังนี้
1.1 เป็นนักศึกษาชายทีเ่ กิดในปี พ.ศ. 2533
1.2 ยังไม่เคยยืน่ ขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
1.3 ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชัน้ ปีท่ี 3
2. หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการผ่อนผันฯ
2.1 แบบ สด.9 (สำเนาหน้า-หลัง จำนวน 2 ชุด) สามารถขอรับได้ท่ี อำเภอภูมลิ ำเนา
2.2 แบบ สด.35 (สำเนา จำนวน 2 ชุด) สามารถขอรับได้ท่ี อำเภอภูมลิ ำเนา
2.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รูป
3. กำหนดระยะเวลาในการยืนเอกสารขอผ่อนผัน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2553 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2554
ในการนี้ นักศึกษาท่านใดทีป่ ระสงค์ขอรับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองส่งหลักฐานขอรับการผ่อนผันได้ท่ี
กองพัฒนานักศึกษาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทางวิชาการสายงานสัสดี ประจำปี 2553
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ กรมการ
สรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการสายงานสัสดี ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร
นางสาวลัดดา อินทราพงษ์ ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยนักศึกษาวิชา
ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ข้าร่วม
ประชุมในครัง้ นี้ โดยการประชุมแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก
จะเป็ น การบรรยายในเรื ่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ง านการสั ส ดี
และเรื่องงานสัสดีกับการบริการประชาชน ช่วงที่สองเป็นการ
แบ่งกลุม่ ย่อยเป็น 4 กลุม่ ระดมความคิดในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. บทบาทของหญิงไทยในการรับราชการทหาร
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การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล SMS Vote อันดับ 1
ได้แก่
นางสาวจินตนาพงษ์ ส ี ด า
สาขาวิ ช าการเพาะเลี ้ ย งสั ต ว์ น ้ ำ
คณะเทคโนโลยีการ เกษตร อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนลพรรณ เอีย่ มศิริ สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อันดับ 3 ได้แก่ นายณัฐพล กองแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณ อาจารย์ภูวดล วงศ์รัตน์ ในการเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คณะ
กรรมการตัดสินการประกวด และผูส้ นับสนุนการประกวดทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โครงการประชุมเชิงวิชาการ
“การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา”
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด
โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 26
สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมชมวิว รีสอร์ท อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.นิวตั
กลิ ่ น งาม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี
เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีเครือข่ายกองพัฒนา
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัว่ ประเทศ จำนวน 49
คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกองพัฒนานักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ระดมความคิดเห็นต่าง ๆ ในงานกิจการนักศึกษา เพือ่ เป็นการพัฒนางานกิจการนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทัง้ ยังเป็นการแก้ไข ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่นกั ศึกษาในปัจจุบนั และอนาคต

คหกรรมศาสตร์ศกึ ษาดูงาน
สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี
นำโดยอาจารย์
จุฑามาศ
ชาญชัย หัวหน้า
สาขา และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 และ 4 จำนวน 29 คน เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม
2553 ณ ห้องสมุดงานวิจยั สำนักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และร่วมงานการแกะสลักผัก-ผลไม้ งานใบตอง ดอกไม้สด ครัง้ ที่ 12 ณ โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพมหานคร ซึง่ การจัดกิจกรรมในครัง้ นีท้ ำให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละ ประสบการณ์เป็น
อย่างมาก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
ดอนขังใหญ่
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ให้แก่
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 16 โรงเรียน เมือ่ วันเสาร์ท่ี 28
สิงหาคม 2553 โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นประธานในพิธเี ปิด ดร.จารึก
ชูกติ ติกลุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธปี ดิ และมอบวุฒบิ ตั ร
การจัดกิจกรรมครัง้ นี้ นำโดยผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง ประธานโครงการ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะ
ทำงาน โดยทำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง และประสานงานด้านต่าง ๆ ในโครงการ มีนกั เรียนและนักศึกษาทีร่ ว่ มกิจกรรมค่ายเยาวชน
จำนวน 450 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาและชีวติ ประจำวันได้ และเพือ่ ถ่ายทอดเจตคติและวัฒนธรรมการทำงานด้านคอม
พิวเตอร์เพือ่ ประโยชน์ในการเลือกเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาครู
ด้วยกระบวนการจิตปัญญา รุน่ 2
อาจารย์ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์
ประจำภาควิชาพืน้ ฐาน
วิ ช าชี พ ครู คณะ
ครุ ศ าสตร์ แจ้ ง ว่ า
คณะได้จัดอบรม
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมด้วย
กระบวนการจิตปัญญา
4 เรือ่ ง ได้แก่ การเสริม
สร้างความเป็นครูดว้ ยกระบวนการจิตปัญญา การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ และความขยันหมัน่ เพียร ให้แก่นกั ศึกษาคณะครุศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 5 และโปรแกรมวิชาพลศึกษา ห้อง 6 จำนวน 100 คน ซึง่ เป็นรุน่ 2 ในวันที่ 2-3
กันยายน 2553 ณ ห้อง 926 คณะครุศาสตร์ โดยได้รบั เกียรติจากอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา อาจารย์ปกาศิต หอทอง
และอาจารย์สกล ขำเขียว เป็นวิทยากรการเสริมสร้างการมีวนิ ยั ผศ.ปัญญา ทองนิล เป็นวิทยากร การเสริมสร้างความรับผิดชอบ
อาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์ และอาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ เป็นวิทยากรความขยันหมัน่ เพียร การอบรมครัง้ นีป้ ระสบผลสำเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ดว้ ยดี ได้รบั ความสนับสนุนอย่างดีจาก ดร.วิวฒ
ั น์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
6
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย โดย ผศ.วัชราภรณ์
ประภาสโนบล อาจารย์สธุ ดิ า ทองคำ อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า และ
อาจารย์วรรณา วัฒนาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเตรียมสารละลายและนำความรู้
ทีไ่ ด้ไปใช้ในการเรียน การทำวิจยั และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
การจัดโครงการอบรมครัง้ นี้ มีนกั ศึกษาสาขาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรม “คลินกิ วิจยั ในชัน้ เรียนวิทยาศาสตร์”
งานวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร และ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินกิ วิจยั ในชัน้ เรียนวิทยาศาสตร์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 416 มีอาจารย์ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีต่ ง้ั ไว้และคาดว่าจะมีหวั ข้อวิจยั ในชัน้ เรียนอย่างน้อย 10 เรือ่ ง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผศ.ปัญญา ทองนิล ประธานสภาคณาจารย์ฯ และคณะ
กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมเพทาย
อาคารเพชรน้ำหนึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทัง้ มีการแลก
เปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนางานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ร่วมกันซึง่ ทำให้เกิดเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรือ่ งธรรมะเพือ่ ชีวติ
วิทยากรโดย อาจารย์สรรชัย พรหมฤาษี ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2553
เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดอนขังใหญ่
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ศึกษาดูงาน : ผศ.ดร.เสนาะ

กลิน่ งาม ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี อาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์ และอาจารย์พชั รินทร์
สุรยิ วงค์ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ มณฑลไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาดูงานในโรงเรียนต่าง ๆ ตัง้ แต่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ณ เมือง ไหเข่า โรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ณ เมืองฉงไห่
โรงเรียนซือหยวน ณ อำเภอหลิงส่วย โรงเรียนประถมและมหาวิทยาลัย ณ เมืองซานย่า และเข้าเยีย่ มชมเขตวัฒนธรรมหานซาน
ระหว่างวันที่ 19 – 26 สิงหาคม 2553

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม
เอ วาย ซี ประเทศไทย โดยจัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องโครงการมาให้ความรูเ้ กีย่ วกับโครงการ
เอ วาย ซี ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2553 ตัง้ แต่เวลา 13.00 16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมทักษะวิชาการ : ผศ.ดร.เสนาะ

กลิน่ งาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมการด้านทักษะวิชาการ ในงาน
“พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 33 ตาลโตนดเกมส์ เมือ่ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2553
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาฯ โดยมีผมู้ าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกลุม่ ตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมูบ่ า้ นจอมบึง
นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 80 คน ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ จะมี
การเข้าร่วม 13 ทักษะ 34 กิจกรรม และมีการแสดงนิทรรศการทางศิลปะ การประชุม
ในครัง้ นีเ้ ป็นการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือในรายละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน

ประชุมปรึกษาเกณฑ์คุณสมบัตินักศึกษาสายวิชาการ
ศึกษา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะครุศาสตร์
จัดประชุมเพื่อเสนอเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี ดร.วิวัฒน์
วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสาขา
วิชาการศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
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ดอนขังใหญ่

งานวิเทศสัมพันธ์ รายงานผลการบรรยาย
ฟุลไบรท์สำหรับอาจารย์และสถาบัน และ ฟุลไบรท์ไม่ใช่แค่ทนุ
ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว ...

10) Open Competition Scholarship Program
- เป็นทุนปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) ต้องจบปริญญาตรีในไทย
- อายุตอ้ งไม่เกิน 58 ปี สำหรับผูส้ มัคร
- สมัครได้ทกุ สาขาวิชา ยกเว้น Health Science Medicine Nursing Pharmaceutical Science Radioactive หรือ
Public Health
- ต้องมีเกรดเฉลีย่ 3.0 ขึน้ ไป
- ต้องได้ TOEFL 550 (PBT), 213 (cBT) หรือ 80 (iBT)
- สมัครช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และจะเดินทางไป
เรียนต่อเดือนสิงหาคม ของปีถดั ไป
จุดน่าสนใจของทุนฟุลไบรท์ คือ
1) ไม่ตอ้ งใช้ทนุ คืน
2) คนทีไ่ ด้รบั ทุนจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย ยังไม่
สามารถทำงานในอเมริกาต่อได้
3) มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศอเมริกา และ
สามารถทำกิจกรรมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างกันได้
การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์
1) รูจ้ กั ตัวเองให้มากทีส่ ดุ
2) ทบทวนสิง่ ทีเ่ รียนในใบสมัคร
3) ฝึกการถาม-ตอบ (ภาษาอังกฤษ)
4) ฝึกท่าทางและน้ำเสียง
5) เตรียมการแต่งตัว
6) ทำการบ้านมา เช่น ข้อมูลมหาวิทยาลัย ข่าวสารต่าง ๆ ใน
ประเทศอเมริกา
7) ศึกษาการเดินทางมาทีส่ มั ภาษณ์
8) นอนหลับให้เต็มที่
9) ทานอาหารเช้าหรือกลางวัน (อย่าอิม่ มาก)
10) มาถึงสถานทีก่ อ่ นเวลา พร้อมเสือ้ ผ้าหน้าผม
11) ทำใจให้สบายและสงบ
12) อย่าคิดว่าคนอืน่ ดีกว่าเรา
13) กำจัดความตืน่ เต้น
14) ยิม้ เข้าไว้
15) ไม่ตอ้ งรีบตอบ คิดให้ดกี อ่ น
16) ตอบให้ตรงคำถาม-ฟังไม่ออกให้ถามอีกครัง้
17) ตอบสัน้ ๆ ให้ได้ใจความ-จบให้ลง
18) ตัง้ หลักให้ดเี มือ่ ถูกถามมาก
ดอนขังใหญ่

19) รูเ้ รือ่ งไทย
20) รูเ้ รือ่ งโลก
ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการพัฒนาต่อไป
- การทีผ่ ฟู้ งั เข้าร่วมยังไม่มาก อาจเนือ่ งจากหลายสาเหตุ
คือ หัวข้อการบรรยายอาจยังไม่เป็นทีส่ นใจของกลุม่ เป้าหมาย คือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
- ฟุลไบรท์ยงั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั จึงยังไม่เป็นทีส่ นใจหรือหากรูจ้ กั
อาจเป็นภาพลักษณ์ทเ่ี ป็นทุนทีไ่ ด้ยาก หรือมีขอ้ จำกัดด้านภาษาอังกฤษ
- อาจเป็นข้อจำกัดด้านเวลา หรือเป็นช่วงมีการเรียนการ
สอนและมีกจิ กรรมซ้อน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย คุณปนัดดา
วงศ์ผดู้ ี หรือภารกิจอืน่ ๆ
- ข่าวสารอาจยังไปไม่ถงึ กลุม่ เป้าหมาย
- กิจกรรมคราวหน้าอาจมีการบรรยายหัวข้ออืน่ ประกอบ
เช่น ด้านการสัมภาษณ์เพือ่ งาน
- อาจมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ
ใกล้เคียง นอกจากโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาการสร้างเครือและ
ความร่วมมือ
- ควรมีการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจมากขึน้
5) ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
- ได้รวู้ า่ ข้อมูลของมูลนิธไิ ทย-อเมริกนั ฟุลไบรท์
- ได้บริการวิชาการแก่โรงเรียนมัธยม ใกล้เคียงให้ได้ขอ้ มูล
ทีม่ ปี ระโยชน์
- ได้พฒ
ั นาเครือข่ายความร่วมมือต่อได้จากองค์กรทีเ่ ชิญ
มา เช่น กิจกรรมและเปลี่ยนวัฒนธรรมและจากวิทยากรซึ่งเห็น
ศักยภาพของสถานทีแ่ ละจะรับติดต่อสำนักนายกฯให้มาจัดกิจกรรม
การอบรมระยะยาวในระดับประเทศ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรตี อ่ ไป
- ผูเ้ ข้าฟังสามารถนำข้อมูลไปบอกต่อได้เพือ่ โอกาสขอทุน
จากองค์กรนี้

สอบปลายภาค
สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียนกำหนดสอบปลายภาค
การศึกษา 1/2553 ดังนี้
ภาคปกติ วันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2553
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) วันที่ 25–26 กันยายน 2553
และ 2- 3 ตุลาคม 2553
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นักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำเสนอผลงานวิจยั ในเวทีระดับชาติ (Thailand Research Expo 2010)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้จดั
งานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand
Research Expo 2010) ระหว่างวันที่ 26–30 สิงหาคม 2553
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอ
ผลงานวิจยั ของนักวิจยั ทัว่ ประเทศทัง้ ในรูปแบบของการนำเสนอ
แบบนิทรรศการและการนำเสนอด้วยวาจา
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานทีม่ นี โยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นกั วิจยั และบุคลากรของมหาวิทยาลัยดำเนินการ
สร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
จึงได้เข้าร่วมจัดบูทแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจยั ใน
รายการนักวิจยั พบนักธุรกิจ โดยมีผลงานวิจยั เข้าร่วมนำเสนอ
แยกตามประเภทดังนี้
ประเภทการจัดบูทนิทรรศการ นักวิจยั นำเสนอผลงานวิจยั
2 คน ประกอบด้วย
1. ชือ่ ผลงานวิจยั หุน่ ยนต์สอ่ื สารไร้สาย เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง สังกัดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. ชื่อผลงานวิจัย ลอจิกบล็อก : ตรรกะการเขียน
โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น เจ้าของผลงาน ผศ.ศิวาพร
เหมียดไธสง สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ชือ่ ผลงานวิจยั การพัฒนาและออกแบบเครือ่ งขัดผิว
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มะนาว เจ้าของผลงาน ผศ.สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ สังกัด
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ประเภทรายการนักวิจยั พบนักธุรกิจ Highlights State
นักวิจยั นำเสนอผลงานวิจยั จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
1. ชือ่ ผลงานวิจยั การประหยัดพลังงานในรถบรรทุกเล็ก
โดยการลดแรงเสียดทาน เจ้าของผลงาน อาจารย์ปรัชญา
มุขดา สังกัดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. ชือ่ ผลงานวิจยั การประหยัดเชือ้ เพลิงในรถยนต์ เจ้า
ของผลงาน ผศ.สมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ในการนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รบั โล่ขอบคุณในฐานะหน่วย
งานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ(วช.) โดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ผูแ้ ทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ข้ารับมอบโล่จาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณ
นักวิจัยทุกท่านที่นำผลงานการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มา ณ โอกาสนี้

ดอนขังใหญ่

ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
ตามมติ ท ี ่
ประชุมคณะทำงาน
เชิงประเด็น UBI
เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง
ครั ้ ง ที ่ 4/2552
เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้ า ธนบุ ร ี
ได้มอบหมายให้ศนู ย์บม่ เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษา จำนวน 10 สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม
90 คน โดยมีรปู แบบการจัดฝึกอบรมให้นกั ศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นผูป้ ระกอบการ และเตรียม
ความพร้อมในการประกวดแผนการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้หารือคณะทำงานฯ
และกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต นักศึกษา
เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurs) ในระหว่าง
วันที่ 1–3 กันยายน 2553 ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และแก่งกระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท
โดยเน้นการสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงาน และการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผูป้ ระกอบการทีด่ กี ต็ อ้ งได้รบั การพัฒนาบ่มเพาะ
จิตวิญญาณ การเป็นผูป้ ระกอบการทีด่ ี การประเมินศักยภาพตนเอง
เพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนา สร้างเสริมสมรรถภาพภายใน (ทัศนคติ แรง
จูงใจ และความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตนเอง) ทีจ่ ำเป็น ซึง่ จะเป็น
ตัวสร้างและผลักดันให้มีการแสดงพฤติกรรม และมีอุปนิสัย
ค่านิยมทีด่ ใี นการเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพต่อไปในอนาคต
ซึง่ สอดคล้องกับหลักการทีว่ า่ เก่งดำเนินชีวติ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
ในประเด็นเก่งคิด จะนำมาเป็นหลักในการจัดฝึกอบรม โดยจัด
ดอนขังใหญ่

วางแนวทางไว้ ดังนี้
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความตระหนัก แนวคิด
รูปแบบทีพ่ ร้อมดำเนินการในการเป็นผูป้ ระกอบการใหม่ โดยทำการ
อบรมจำนวน 3 วัน วันแรก ช่วงเช้ามีพธิ เี ปิดโครงการ ณ หอประชุม
ภูมแิ ผ่นดิน กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.นภดล เจียมสวัสดิ์ ประธาน
เครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง ประธานพิธเี ปิดโดย ผศ.ดร.นิวตั
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายหลังจาก
พิธเี ปิดเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นิสติ นักศึกษา กับการก้าว
สู่สังคมผู้ประกอบการใหม่” โดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จากนัน้ เป็นการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี เช่น งานสกุลช่างเมืองเพชร วิถชี วี ติ ศิลป
วัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ การทำขนมหวาน การทำ
ทองโบราณ ศิลปะลายรดน้ำ ช่างประดับกระจก โดยผูเ้ ข้าอบรมได้เห็น
และสัมผัสการสร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริง เกิดการเรียนรู้ และ
ได้ทดลองทำ เพื่อเกิดประสบการณ์ นำไปสร้างสรรค์ตามความ
คิดริเริ่มของนักศึกษา ต่อจากนั้นได้สัมผัสวิถีชีวิตการทำน้ำตาล
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ซึง่ คือโจทย์สำคัญในการอบรมครัง้ นี้
วันที่สองของการอบรมจะได้มีโอกาสใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ รังสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึน้ มา (วิทยากรจากศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC มาบรรยาย ซึง่ ผูอ้ ำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ ความอนุเคราะห์ใน
การประสานงาน) แล้วนำไปต่อยอดในวันทีส่ าม เพือ่ ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินธุรกิจ (วิทยากรโดย ผูท้ รงคุณวุฒิ จากภาคเอกชน
คุณพิศิษฐ์ อาศิรพาท มาบรรยาย) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
กระบวนสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิจ์ ากโครงการสามารถนำไปต่อยอดใน
การทำวิจยั ผลิตภัณฑ์ในพืน้ ที่ หรือทำปัญหาพิเศษ หรือใช้ในการเป็น
รูปแบบสำหรับการตัง้ ต้นดำเนินธุรกิจของนิสติ นักศึกษาได้ตอ่ ไป
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