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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  ได้นำคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ( ผศ.เชาวลิต  คงแก้ว   ผศ.ดร.เสนาะ
กล่ินงาม  รศ.พินนัทร ์ คงคาเพชร  ผศ.ดร.สุทศัน ์ นาคจัน่   ดร.ววิฒัน ์ วรวงษ ์ และคณุเสร ี ถาวรเวช )  เป็นตัวแทนบคุลากรของ
มหาวทิยาลยัไปเยีย่มคำนับและอวยพร  เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด  ฯพณฯพลเอกสรุยุทธ ์   จุลานนท ์นายกสภามหาวทิยาลยั  ณ
ทีท่ำการมลูนิธิรัฐบรุุษ  พลเอกเปรม   ตณิสลูานนท ์ ในวนัอังคารที ่ 31  สิงหาคม  2553

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโชคดีมากท่ีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ   ของคณะผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง
ตลอดมา และยังช่วยขจัดปัญหาบางประการให้กับมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย”
อธิการบดีกล่าวโดยสรุปนอกเหนือจากการกล่าวอวยพรเน่ืองในวันคล้ายวันเกิด

พลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้กล่าวขอบคุณอธิการบดีและคณะผู้บริหารท่ีมาอวยพร  ท่านเป็นชาวจังหวัด
เพชรบรุแีตคิ่ดวา่ยังไมไ่ดต้อบแทนบญุคณุแผน่ดินเกิดเทา่ทีค่วร  เพราะไปปฏบิตัหินา้ทีอ่ยู่ทีอ่ื่น  ตอนนีนั้บวา่เปน็ช่วงเวลาทเีหมาะสม
ทีไ่ดม้าทำงานรบัใชจ้งัหวดัเพชรบรุ ี โดยเฉพาะงานดา้นการจดัการศกึษา คนเพชรเปน็คนจรงิ รกัษาคำพดู  ซึง่บางครัง้คนทัว่ไปคดิวา่
คนเพชรเป็นคนเกะกะเกเร ซ่ึงไม่เป็นเช่นน้ันเพราะการกระทำใด ๆ  ต้องอยู่บนหลักการ  เหตุผลและความถูกต้อง  การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการ
ทำงานทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก ๆ   หรืองานใหญ่ล้วนแต่ประสบกับอุปสรรคท้ังน้ัน  ดังน้ันต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล  ด้วยข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน  สำหรับมหาวิทยาลัยต้องพยายามสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อนักศึกษา  ต้องพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
อาจารย์ที่มีศักยภาพมีความรู้  มีความสามารถและมีคุณภาพ จะส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา ต้องพยายามเปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ   ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  คือ จังหวัด
เพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถ้าได้ดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
นอกจากนีท้า่น พลเอกสรุยุทธ ์จุลานนท ์ นายกสภามหาวทิยาลยั   ยงักลา่ววา่  ท่านไมไ่ดเ้ปน็คนด ี คนเดน่อะไร  แตเ่ชือ่ถือในเรือ่ง
“กรรม” ถ้าเราประพฤตปิฏบัิติแตก่รรมด ี กรรมดจีะตอบสนอง  ถ้าปฏบัิติกรรมไมดี่ก็จะสง่ผลไมดี่เชน่เดยีวกัน  และสิง่ที ่ท่านยึดถือ
ปฏิบัติมาตลอดต้ังแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก  และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือ ความยุติธรรม  เป็นธรรมไม่มีนอกไม่มีในโปร่งใส
จนเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  และเมือ่ครัน้ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ี หลักการทีใ่ชใ้นการบรหิารราชการ  คือ  4  ป. ซ่ึงหมายถงึ
ประหยดั  โปรง่ใส  เปน็ธรรม  และประสทิธภิาพ  การปฏบัิติงานตอ้งมีหลักการทีถู่กตอ้ง  ในการทีน่ำไปสูเ่ป้าหมาย  เวลาสดุทา้ยของ
ทุกคนก็ใกล้มาตามลำดับ  และเมือ่วันน้ันมาถึงก็คงจะทำใหท้ราบวา่เราเปน็เช่นไร  ท่านนายกสภามหาวทิยาลัยกล่าวในทีสุ่ด

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ข้อคิด
เน่ืองในวันคล้ายวันเกิด

นักศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ ช้ันปทีี ่ 4 รหสั 5043-02/1 จดักิจกรรมจดัค่าย
ภาษาองักฤษใหแ้กนั่กเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ระหวา่งวนัที ่21-22
สิงหาคม  2553  ณ อาคารศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา
English Camp Management(การจัดการค่ายภาษาอังกฤษ) ซ่ึงสอนโดย Mr.William
Booth ในภาคเรยีนที ่1/2553 น้ี เพ่ือเปน็การฝกึปฏบิตัจิรงินอกเหนอืจากในชัน้เรยีน
และเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในการทำงานในอนาคต อาจารย์ผู้สอนจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

น้ีข้ึน โดยแบ่งนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเป็นสองระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมวันเสาร์ท่ี
21 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนย่ีกรอก โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง โรงเรียนบ้านบ่อหวาย และโรงเรียนบ้านหนองพลับ
เข้ารว่มกจิกรรม จำนวน 70 คน ส่วนระดบัมธัยมศกึษา จดักิจกรรมวนัอาทติยท์ี ่22 สิงหาคม 2553 โรงเรยีนทีเ่ข้ารว่มกจิกรรม คือ
โรงเรยีนวดันาพรหม โรงเรยีนดอนยางวทิยา และโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีจำนวน 100 คน ทัง้นีนั้กเรยีนทีเ่ข้ารว่ม
กิจกรรมไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ  ทัง้ส้ิน

จัดค่ายภาษาองักฤษใหแ้ก่นักเรียนประถมและมธัยม
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กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  เร่ืองเทคนิค
และวธีิการเขยีนคูมื่อการปฏบัิติงาน วิทยากรโดย  นายเรอืงชยั  จรงุศริวฒัน ์เม่ือวนัอังคารที ่31 สิงหาคม 2553  เวลา 08.30-16.30
น.  ณ หอ้งประชมุศูนย์ภาษา  ช้ัน 2  อาคารศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม
อธิการบดี  เป็นประธานเปดิการอบรม

อบรมเทคนิคและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

จากการประชมุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จังหวัดเพชรบุรี  คร้ังท่ี 4/2553
เม่ือวนัที ่  17  สิงหาคม 2553  ณ สำนักงาน  สกสค. จงัหวดั
เพชรบรีุ  มีวาระทีส่มาชิกควรทราบ ดังน้ี

1. ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพ่ือ
ยกย่องเชิดชูเกียรตปิระจำป ี  2553  โดยจะไปรบัรางวลัในวนัที่
9  กันยายน 2553  ที ่คุรสุภา  กรงุเทพฯ  ดังนี้

1.1 สังกดัสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรุ ี เขต 1
1) วา่ท่ีร้อยตรอุีทิศ   รุ่งธรีะ โรงเรยีนเบญจมเทพอทิุศ
2) นางเกจ็วล ี กรธีาธร  โรงเรยีนพรหมานสุรณ์

1.2 สังกดัสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรุ ี เขต  2
1) นายอนิรุทธิ ์  บัวทอง โรงเรยีนป่าเด็งวิทยา
2) นางสาวไขมุ่ก  หังสบตุร์ โรงเรียนท่ายางวิทยา

1.3 สังกดัโรงเรยีนเอกชน
1) นายสมาน   สรรพคณุ  โรงเรยีนพาณชิยการเพชรบรีุ
2) นายวริิยะ   สุสุทธิ  โรงเรยีนเซนต์โยเซฟเพชรบรีุ

1.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
1) นางสาวมธรุส  ปราบไพร ี มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

1.5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา
1) นางสาววาสนา   ชูม่วง วทิยาลยัอาชีวศกึษา
 2. จำนวนสมาชิก  (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2553 )

ช.พ.ค. จำนวน 7,214 คน ช.พ.ค.ส. จำนวน 2,607 คน
และทัว่ประเทศ  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
การอตัราดอกเบีย้ MLR- 0.05 ตอ่ป ี จะเริม่ดำเนินการในวนัที่
3  กันยายน  2553  (สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ สกสค.
เพชรบรุ ี  0-3242-5902)

4. การจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ  2554
งานบรหิารทัว่ไป  งบประมาณ  853,880  บาท

5. การพิจารณาผู้ขอทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปี 2553  สำหรับช่วงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
และระดับปริญญาตรี

6. สกสค. จะใหทุ้นแก่ผู้ท่ีเรียนปรญิญาเอก  โดยรวมกลุม่
และยืน่เรือ่งเงนิขอกู้เรยีนได ้ 8  แสนบาท (ดอกเบีย้ 2.5)

7. การจัดตั้งกองทุนการศึกษาเด็กยากจนและมีจิตอาสา
เพ่ือช่วยเหลอืนักเรยีน/ทายาทสมาชกิทีข่าดแคลนทนุทรพัย์และ
มีคุณธรรมดี  โดยขอรับบริจาคจากสมาชิกและรายได้อ่ืน  ส่วนราย
ละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผลการประชมุ สกสค.
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจง้วา่  อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แหง่ พระราชบญัญติัรับ
ราชการทหาร พ.ศ.2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แหง่กฎกระทรวงกลาโหม การผอ่นผันเข้ารับราชการเปน็ทหารกองประจำการแกบุ่คคล
ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.2549  ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จึงประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี ดังนี้

1. ผูท้ีจ่ะตอ้งดำเนนิการยืน่เอกสารขอผอ่นผนัการเขา้รบัการตรวจเลอืกทหาร ประจำป ี  2554   ดังนี้
1.1 เปน็นักศึกษาชายทีเ่กิดในป ีพ.ศ. 2533
1.2  ยังไมเ่คยย่ืนขอผ่อนผันจากสถาบนัการศึกษาใด ๆ
1.3  ไมไ่ดเ้รยีนนักศึกษาวชิาทหาร (ร.ด.) จบชัน้ปทีี ่3

2. หลักฐานท่ีใช้ประกอบการผอ่นผันฯ
2.1 แบบ สด.9 (สำเนาหนา้-หลงั จำนวน 2 ชุด)  สามารถขอรบัไดท้ี ่ อำเภอภูมิลำเนา
2.2  แบบ สด.35 (สำเนา จำนวน 2 ชุด) สามารถขอรบัไดท้ี ่ อำเภอภูมิลำเนา
2.3  สำเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน จำนวน  1 ฉบบั
2.4  สำเนาทะเบยีน   จำนวน  2  ฉบบั
2.5  รปูถา่ยขนาด 1 น้ิว  จำนวน  1 รปู

3. กำหนดระยะเวลาในการยนืเอกสารขอผอ่นผนั  ตัง้แตว่นัที ่1 มิถุนายน 2553 จนถงึวนัที ่ 7  มกราคม  2554
ในการนี ้ นักศึกษาทา่นใดทีป่ระสงคข์อรับการผอ่นผันการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหารกองสง่หลกัฐานขอรบัการผอ่นผันได้ท่ี

กองพัฒนานักศึกษาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว

ผู้อำนวยการกองพฒันานกัศึกษา แจง้วา่ ตามที ่กรมการ
สรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการสายงานสัสดี ประจำปี 2553
ระหวา่งวนัที ่1 – 2 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส์
กรุงเทพมหานคร

นางสาวลัดดา  อินทราพงษ์  ผู้รับผิดชอบหน่วยนักศึกษาวิชา
ทหาร  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วม
ประชมุในครัง้นี ้ โดยการประชมุแบง่เปน็ 3 ช่วง คือ ช่วงแรก
จะเป ็นการบรรยายในเร ื ่ องย ุทธศาสตร ์งานการส ัสด ี
และเรื่องงานสัสดีกับการบริการประชาชน ช่วงที่สองเป็นการ
แบง่กลุม่ย่อยเปน็  4  กลุ่ม  ระดมความคดิในเรือ่งตา่ง ๆ ดังนี้

1. บทบาทของหญิงไทยในการรับราชการทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางวชิาการสายงานสสัดี ประจำปี 2553
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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   ไดแ้ก่ 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



 ดอนขังใหญ่6

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดกิจกรรมคา่ยเยาวชนฝกึอบรมคอมพวิเตอรแ์ละไซเบอร ์ ใหแ้ก่
นักเรยีนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้  ของโรงเรยีนในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีจำนวน 16 โรงเรยีน เม่ือวนัเสารท์ี ่28
สิงหาคม 2553 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด  ดร.จารึก
ชูกิตติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ให้เกียรติเป็นประธานในพธีิปิดและมอบวฒิุบัตร

การจัดกิจกรรมคร้ังน้ี  นำโดยผศ.ศิวาพร  เหมียดไธสง  ประธานโครงการ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นคณะ
ทำงาน  โดยทำหน้าท่ีเป็นวิทยากรพ่ีเล้ียง และประสานงานด้านต่าง ๆ  ในโครงการ  มีนักเรียนและนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
จำนวน 450 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรใ์ห้สามารถใชป้ระโยชนใ์นการศกึษาและชวิีตประจำวนัได้ และเพ่ือถ่ายทอดเจตคตแิละวฒันธรรมการทำงานดา้นคอม
พิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการเลือกเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป

อาจารย์ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์
ประจำภาควชิาพ้ืนฐาน
ว ิชาช ีพคร ู คณะ
คร ุศาสตร ์ แจ ้งว ่า
คณ ะ ไ ด ้ จ ั ด อ บ รม
เสริมสร้างคุณธรรม
จ ร ิ ย ธ ร ร ม ด ้ ว ย
กระบวนการจิตปัญญา
4 เร่ือง ได้แก่ การเสริม
สร้างความเป็นครูด้วยกระบวนการจติปัญญา  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ และความขยันหม่ันเพียร ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ช้ันปทีี ่1 โปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั หอ้ง 5 และโปรแกรมวชิาพลศึกษา หอ้ง 6 จำนวน 100 คน ซึง่เปน็รุน่ 2 ในวนัที ่2-3
กันยายน 2553 ณ ห้อง 926 คณะครศุาสตร ์โดยไดรั้บเกยีรตจิากอาจารยป์ระจำโปรแกรมวชิาพลศึกษา อาจารยป์กาศติ หอทอง
และอาจารยส์กล ขำเขียว เปน็วทิยากรการเสรมิสรา้งการมวิีนัย ผศ.ปัญญา ทองนลิ เปน็วทิยากร การเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบ
อาจารย์จำรัส  แจ่มจันทร์  และอาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ เป็นวิทยากรความขยันหม่ันเพียร การอบรมคร้ังน้ีประสบผลสำเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ด้วยดี ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจาก ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาครู
ด้วยกระบวนการจติปัญญา รุ่น 2
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สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  จัดโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย โดย ผศ.วัชราภรณ์
ประภาสโนบล  อาจารยสุ์ธิดา  ทองคำ  อาจารยก์ฤษณะ  พวงระยา้  และ
อาจารย์วรรณา  วัฒนาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สนใจ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเตรียมสารละลายและนำความรู้
ท่ีได้ไปใช้ในการเรียน การทำวิจัยและสามารถนำไปประกอบอาชพีได้

การจัดโครงการอบรมคร้ังน้ี  มีนักศึกษาสาขาเคมี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี ใหค้วามสนใจเขา้รว่มกจิกรรม จำนวน  50  คน

งานวิจัยและสร้างสรรค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร และ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกวิจัยในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน  เมื่อวันที่  25
สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชมุ 416  มีอาจารยใ์หค้วามสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน  และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไวแ้ละคาดวา่จะมหัีวขอ้วิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 10 เร่ือง

ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   ผศ.ปัญญา ทองนิล  ประธานสภาคณาจารยฯ์ และคณะ
กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมเพทาย
อาคารเพชรน้ำหน่ึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมท้ังมีการแลก
เปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนางานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ
ร่วมกันซ่ึงทำให้เกิดเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโครงการอบรมเทคนคิการเตรียมสารละลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรม “คลินิกวิจัยในช้ันเรียนวิทยาศาสตร”์

สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  ขอเชิญฟังการบรรยายพเิศษ เร่ืองธรรมะเพือ่ชวีติ
วิทยากรโดย อาจารยส์รรชยั  พรหมฤาษ ี ในวนัพุธที ่8 กันยายน  2553

เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชมุวิทยาภริมย์ 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
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ศกึษาดงูาน : ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม   ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม รองอธกิารบด ี อาจารยจ์ำรสั   แจม่จนัทร ์ และอาจารยพั์ชรนิทร์
สุริยวงค์  ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ มณฑลไหหลำ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยศึกษาดูงานในโรงเรยีนต่าง ๆ  ต้ังแต่
ระดับประถมศกึษา  มัธยมศึกษาและระดบัมหาวิทยาลัย ดังน้ี

โรงเรยีนประถมศกึษา และโรงเรยีนมัธยมศกึษาดเีด่น  ณ เมือง ไหเขา่  โรงเรยีนมัธยมศกึษาและมหาวทิยาลยั  ณ เมืองฉงไห่
โรงเรยีนซอืหยวน  ณ อำเภอหลงิส่วย  โรงเรยีนประถมและมหาวทิยาลยั ณ เมืองซานยา่  และเขา้เย่ียมชมเขตวฒันธรรมหานซาน
ระหวา่งวนัที ่19 – 26 สิงหาคม 2553

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์  จัดประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม
เอ วาย ซี  ประเทศไทย  โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการมาให้ความรู้เก่ียวกับโครงการ
เอ วาย ซ ีในระหวา่งวนัที ่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2553  ตัง้แตเ่วลา 13.00 -
16.30 น. ณ  บรเิวณดา้นหนา้สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

ประชมุทกัษะวชิาการ : ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรีุ  เป็นประธานการประชมุการเตรยีมการดา้นทกัษะวชิาการ  ในงาน
“พ.จ.น.ก. สัมพันธ ์ ครัง้ที ่33 ตาลโตนดเกมส ์  เม่ือวนัอังคารที ่1 กันยายน 2553
เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุศูนย์ภาษาฯ  โดยมผีูม้ารว่มประชมุจากมหาวทิยาลยั
ราชภฎักลุ่มตะวนัตก ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  หมูบ่า้นจอมบงึ
นครปฐม และกาญจนบรุ ี รวม 80 คน  ในการจดัการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ จะมี
การเข้าร่วม 13 ทักษะ 34 กิจกรรม  และมีการแสดงนิทรรศการทางศิลปะ  การประชุม
ในคร้ังน้ีเป็นการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน

ประชุมปรึกษาเกณฑ์คุณสมบัตินักศึกษาสายวิชาการ
ศึกษา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะครุศาสตร์
จัดประชุมเพื่อเสนอเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  โดยมี ดร.วิวัฒน์
วรวงษ ์ คณบดคีณะครศุาสตรเ์ป็นประธาน  พร้อมด้วยประธานสาขา
วิชาการศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุคณะครศุาสตร์
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งานวิเทศสัมพันธ์ รายงานผลการบรรยาย
ฟุลไบรท์สำหรับอาจารยแ์ละสถาบนั และ ฟุลไบรท์ไม่ใช่แค่ทุน

10) Open Competition Scholarship Program
- เป็นทุนปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) ต้องจบปริญญาตรีในไทย
- อายุตอ้งไมเ่กิน 58 ป ีสำหรบัผูส้มัคร
- สมัครไดท้กุสาขาวชิา ยกเวน้ Health Science Medi-

cine Nursing Pharmaceutical Science Radioactive หรอื
Public Health

- ตอ้งมเีกรดเฉลีย่ 3.0 ข้ึนไป
- ตอ้งได ้TOEFL 550 (PBT), 213 (cBT) หรอื 80 (iBT)
- สมัครช่วงเดือนมกราคม-เมษายน และจะเดินทางไป

เรียนต่อเดือนสิงหาคม ของปีถัดไป
จุดน่าสนใจของทุนฟุลไบรท ์คือ
1) ไม่ต้องใช้ทุนคืน
2) คนท่ีได้รับทุนจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย ยังไม่

สามารถทำงานในอเมริกาต่อได้
3) มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศอเมริกา และ

สามารถทำกิจกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งกันได้
การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์
1) รู้จักตัวเองใหม้ากท่ีสุด
2) ทบทวนส่ิงท่ีเรียนในใบสมัคร
3) ฝึกการถาม-ตอบ (ภาษาอังกฤษ)
4) ฝึกท่าทางและน้ำเสียง
5) เตรียมการแต่งตัว
6) ทำการบ้านมา เช่น ข้อมูลมหาวิทยาลัย ข่าวสารต่าง ๆ  ใน

ประเทศอเมริกา
7) ศึกษาการเดินทางมาท่ีสัมภาษณ์
8) นอนหลับให้เต็มท่ี
9) ทานอาหารเช้าหรือกลางวัน (อย่าอ่ิมมาก)
10) มาถึงสถานท่ีก่อนเวลา พร้อมเส้ือผ้าหน้าผม
11) ทำใจใหส้บายและสงบ
12) อย่าคิดว่าคนอ่ืนดีกว่าเรา
13) กำจัดความตืน่เต้น
14) ย้ิมเข้าไว้
15) ไม่ต้องรีบตอบ คิดให้ดีก่อน
16) ตอบให้ตรงคำถาม-ฟังไม่ออกให้ถามอีกคร้ัง
17) ตอบสัน้ ๆ  ใหไ้ด้ใจความ-จบใหล้ง
18) ต้ังหลกัใหดี้เม่ือถูกถามมาก

19) รูเ้รือ่งไทย
20) รู้เร่ืองโลก
ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการพัฒนาต่อไป

- การทีผู่ฟั้งเขา้รว่มยงัไม่มาก อาจเนือ่งจากหลายสาเหตุ
คือ หัวข้อการบรรยายอาจยงัไมเ่ป็นทีส่นใจของกลุม่เปา้หมาย คือ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

- ฟุลไบรท์ยังไม่เป็นท่ีรู้จักจึงยังไม่เป็นท่ีสนใจหรือหากรู้จัก
อาจเป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็นทุนท่ีได้ยาก หรือมีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ

- อาจเปน็ข้อจำกดัด้านเวลา หรอืเปน็ช่วงมกีารเรยีนการ
สอนและมีกิจกรรมซ้อน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ  โดย  คุณปนัดดา
วงศ์ผู้ดี หรือภารกิจอ่ืน ๆ

- ข่าวสารอาจยงัไปไมถึ่งกลุ่มเป้าหมาย
- กิจกรรมคราวหนา้อาจมีการบรรยายหวัข้ออ่ืนประกอบ

เช่น ด้านการสัมภาษณ์เพ่ืองาน
- อาจมกีารประชาสมัพันธไ์ปยงัสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ๆ

ใกล้เคียง นอกจากโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาการสร้างเครือและ
ความร่วมมือ

- ควรมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากข้ึน
5) ประโยชน์ท่ีได้รับ

- ได้รู้ว่าข้อมูลของมูลนิธิไทย-อเมริกันฟุลไบรท์
- ได้บริการวิชาการแก่โรงเรียนมัธยม ใกล้เคียงให้ได้ข้อมูล

ท่ีมีประโยชน์
- ได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือต่อได้จากองค์กรท่ีเชิญ

มา เช่น กิจกรรมและเปลี่ยนวัฒนธรรมและจากวิทยากรซึ่งเห็น
ศักยภาพของสถานท่ีและจะรับติดต่อสำนักนายกฯให้มาจัดกิจกรรม
การอบรมระยะยาวในระดับประเทศ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีต่อไป

- ผู้เข้าฟังสามารถนำข้อมูลไปบอกต่อได้เพ่ือโอกาสขอทุน
จากองค์กรน้ี

ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...

สอบปลายภาค
สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียนกำหนดสอบปลายภาค

การศกึษา 1/2553 ดังนี้
ภาคปกติ วนัที ่27 กันยายน – 8  ตลุาคม 2553
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) วนัที ่25–26 กันยายน  2553

และ 2- 3 ตลุาคม 2553
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ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (วช.) ได้จัด
งานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553  (Thailand
Research Expo 2010) ระหวา่งวนัที ่26–30 สิงหาคม  2553
ณ ศูนย์การประชมุบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ โรงแรมเซน็-
ทารา เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยท่ัวประเทศท้ังในรูปแบบของการนำเสนอ
แบบนิทรรศการและการนำเสนอด้วยวาจา

สถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  เป็นหน่วยงานทีมี่นโยบายในการสง่เสริมและ
สนับสนนุใหนั้กวจิยัและบคุลากรของมหาวทิยาลยัดำเนินการ
สร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
จึงได้เข้าร่วมจัดบูทแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยใน
รายการนักวิจัยพบนักธุรกิจ โดยมีผลงานวจัิยเข้าร่วมนำเสนอ
แยกตามประเภทดังน้ี

ประเภทการจัดบูทนิทรรศการ นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย
2 คน ประกอบดว้ย

1. ช่ือผลงานวิจัย  หุ่นยนต์ส่ือสารไร้สาย   เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.เท่ียง  เหมียดไธสง   สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ชื่อผลงานวิจัย  ลอจิกบล็อก : ตรรกะการเขียน
โปรแกรมสำหรับผู้เริ ่มต้น   เจ้าของผลงาน ผศ.ศิวาพร
เหมยีดไธสง  สังกัดคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

3. ช่ือผลงานวจัิย  การพัฒนาและออกแบบเครือ่งขัดผิว

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
นำเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะดบัชาต ิ (Thailand Research Expo 2010)

มะนาว  เจา้ของผลงาน  ผศ.สมบรูณ ์ ขจรเดชะศกัด์ิ  สังกดั
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ประเภทรายการนักวิจัยพบนักธุรกิจ  Highlights State
นักวจัิยนำเสนอผลงานวจัิยจำนวน 2 คน ประกอบดว้ย

1. ช่ือผลงานวิจัย  การประหยัดพลังงานในรถบรรทุกเล็ก
โดยการลดแรงเสยีดทาน  เจ้าของผลงาน  อาจารยป์รชัญา
มุขดา  สังกัดคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

2. ช่ือผลงานวจัิย  การประหยดัเช้ือเพลิงในรถยนต ์เจา้
ของผลงาน ผศ.สมบรูณ ์ขจรเดชะศกัด์ิ  สังกดัคณะเทคโน-
โลยีอุตสาหกรรม

ในการนี้  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดร้บัโลข่อบคณุในฐานะหนว่ย
งานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการจากสำนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแหง่ชาต(ิวช.)  โดย รศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่  ผูแ้ทน
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุเข้ารับมอบโลจ่าก  ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณ
นักวิจัยทุกท่านที ่นำผลงานการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ มา ณ โอกาสนี้
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ตามมต ิท ี ่
ประชุมคณะทำงาน
เชิงประเด็น UBI
เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง
คร ั ้งท ี ่ 4/2552
เม่ือวันท่ี 20 พฤศ-
จิกายน 2552 ณ
มห า ว ิ ท ย า ล ั ย
เทคโนโลย ีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
ได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักศึกษา จำนวน 10 สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม
90 คน โดยมรูีปแบบการจดัฝกึอบรมใหนั้กศึกษามคีวามรู ้ความ
เข้าใจ  สร้างความตระหนกัในการเปน็ผู้ประกอบการ และเตรยีม
ความพร้อมในการประกวดแผนการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้หารือคณะทำงานฯ
และกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต นักศึกษา
เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง เพื่อสร้างความ
ตระหนกัในการเปน็ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ในระหวา่ง
วันท่ี 1–3 กันยายน 2553 ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และแก่งกระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท
โดยเน้นการสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงาน และการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการทีดี่ก็ต้องได้รับการพัฒนาบ่มเพาะ
จิตวิญญาณ การเป็นผู้ประกอบการท่ีดี  การประเมินศักยภาพตนเอง
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา สร้างเสริมสมรรถภาพภายใน (ทัศนคติ แรง
จูงใจ และความเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเอง) ท่ีจำเป็น ซ่ึงจะเป็น
ตัวสร้างและผลักดันให้มีการแสดงพฤติกรรม และมีอุปนิสัย
ค่านิยมท่ีดีในการเปน็ผู้ประกอบการทีมี่ศักยภาพต่อไปในอนาคต
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการท่ีว่าเก่งดำเนินชีวิต เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
ในประเด็นเก่งคิด จะนำมาเป็นหลักในการจัดฝึกอบรม โดยจัด

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วางแนวทางไว ้ดังนี้
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนัก แนวคิด

รูปแบบท่ีพร้อมดำเนินการในการเป็นผู้ประกอบการใหม ่โดยทำการ
อบรมจำนวน 3 วัน วันแรก ช่วงเช้ามีพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุม
ภูมิแผน่ดิน กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.นภดล เจยีมสวสัด ิ ์ประธาน
เครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง  ประธานพิธีเปิดโดย ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายหลังจาก
พิธีเปดิเปน็การบรรยายพเิศษ หัวขอ้ “นิสิต นักศึกษา กับการกา้ว
สู่สังคมผู้ประกอบการใหม ่” โดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ
รองคณบดฝ่ีายกิจการพเิศษ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จากน้ันเป็นการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีเช่น งานสกลุช่างเมอืงเพชร  วถีิชีวติศลิป
วัฒนธรรม  ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ การทำขนมหวาน การทำ
ทองโบราณ ศิลปะลายรดน้ำ ช่างประดับกระจก โดยผู้เข้าอบรมได้เห็น
และสัมผัสการสร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริง เกิดการเรียนรู้ และ
ได้ทดลองทำ เพื่อเกิดประสบการณ์ นำไปสร้างสรรค์ตามความ
คิดริเริ่มของนักศึกษา ต่อจากนั้นได้สัมผัสวิถีชีวิตการทำน้ำตาล
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  ซ่ึงคือโจทย์สำคัญในการอบรมคร้ังน้ี
วันที่สองของการอบรมจะได้มีโอกาสใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือรงัสรรคผ์ลงาน ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ข้ึนมา (วทิยากรจากศนูย์
สร้างสรรคก์ารออกแบบ TCDC มาบรรยาย ซ่ึงผูอ้ำนวยการสำนกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ ความอนุเคราะห์ใน
การประสานงาน) แล้วนำไปต่อยอดในวันท่ีสาม เพ่ือดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนนิธรุกจิ (วทิยากรโดย ผูท้รงคณุวฒุ ิจากภาคเอกชน
คุณพิศิษฐ์ อาศิรพาท มาบรรยาย) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
กระบวนสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธ์ิจากโครงการสามารถนำไปต่อยอดใน
การทำวิจัยผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ี หรือทำปัญหาพิเศษ หรือใช้ในการเป็น
รูปแบบสำหรบัการต้ังต้นดำเนินธุรกิจของนิสิต นักศึกษาได้ต่อไป


