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และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์”

พิธีมอบหนังสืออ่านประกอบ ชุด 
“ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี”

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยความริเร่ิมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ดำเนินโครงการจัดทำส่ือส่ิงพิมพ์และกิจกรรม	50	ปี

ในหลวงทรงเย่ียมราษฎร	เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ	และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเสด็จพระราชดำเนินเย่ียมราษฎรใน

เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	ในช่วง	50	ปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.2501	–	2551)	ทั้งนี้	เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

โดยเฉพาะเยาวชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ในพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อชาวจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	โดย

จัดทำเป็นหนังสืออ่านประกอบชุดในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี	จัดพิมพ์	จำนวน	10,000	ชุด

	 ใน	1	ชุด	ประกอบด้วยสาระ		5	เรื่องหลัก	ได้แก่

	 1.	ในหลวงกับศาสนา	ได้แก่	หนังสือชุดในหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนิน	ณ	วัดมหาธาตุวรวิหาร	จังหวัดเพชรบุรี

	 2.	ในหลวงกับทฤษฎีใหม่	ได้แก่	หนังสือชุดโครงการตามแนวพระราชดำริ	“ชั่งหัวมัน”

	 3.	ในหลวงกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	หนังสือชุดเขื่อนแก่งกระจานอันเป็นที่รัก

	 4.	ในหลวงกับอาชีพ	ได้แก่	หนังสือชุด	ในหลวงกับอาชีพ:กรณีศึกษาหุบกะพง

	 5.	ในหลวงกับราษฎร	ได้แก่	หนังสือชุดตุ๊กตาของพ่อ

	 เพ่ือมอบให้สถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัดเพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	โดยได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จนแล้วเสร็จจากบุคคล	บริษัท

ห้างร้าน	ส่วนราชการ	รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จึงได้จัดพิธีมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวต้อนรับ	พลเอกสุรินทร์	พิกุลทอง	กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ	และให้มีการปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง

พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	โดย	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรี	และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2554	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	การจัดโครงการในครั้งนี้	นอกจาก

จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงทำคุณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แล้วยังจะสามารถสร้าง

ความรัก	ความสามัคคี	และความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์

และถวายความจงรักภักดีสืบไป

	 สำหรับผู้ร่วมพิธีมอบหนังสือและปาฐกถาพิเศษ	ประกอบด้วยนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และสื่อมวลชนทุกแขนง
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สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมครู ตชด. 9  โรงเรียน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 จากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551	ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	ซ่ึงเป็นกำลังของชาติ	ให้เป็นมนุษย์

ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย	ความรู้	คุณธรรม	มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน	รวมท้ังเจตคติ	ท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ	การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต	โดยมุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญบนพื้นฐาน	ความเชื่อว่า	ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

	 เม่ือวันท่ี	31	มกราคม	2554	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ถวายรายงานการปฏิบัติงานการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือ

ทรงทราบ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน	พัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนดังนั้น	ทางสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		

ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนองโครงการพระราชดำริ	ในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ตามแนวพระราชดำริ	ประจำปี	2554	เมื่อวันที่	1-5	พฤษภาคม	2554	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียน

การสอน	ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

	 ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	โดยมี	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยฯ	กล่าวรายงาน	และ	พ.ต.อ.บรรจบ	บุญเกษม	ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่14	กล่าวต้อนรับ			

	 การอบรมคร้ังน้ี	มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน	จำนวน	11	คน	ครูผู้สอน	จำนวน	53	คน		ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน	15	คน	

รวมทั้งหมด	79	คน	วิทยากรประกอบด้วย	คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ	ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	เขต	2	คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	และสำนักวิทยบริการฯ	ซึ่งหลังจากเปิดภาคเรียน	

ปีการศึกษาที่	1/2554	สถาบันวิจัยฯ	จะได้จัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัด

การเรียนการสอนของครูโรงเรียน	ตชด.	เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูและผู้บริหารของโรงเรียน		

ตชด.	ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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	 นายกรัณย์	สุทธารมณ์	ผู้แทนของคณะจัดงานขอบลานอาร์ท	มาร์เช่	ครั้งที่	2	และ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	เข้าพบและมอบประกาศเกียรติคุณ	แก่	ผศ.ดร.นิวัต

กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพื่อขอบคุณในความร่วมมือการจัดงานที่

ผ่านมา	โดยมี	พล.อ.สุรินทร์	พิกุลทอง	ประธานคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ร่วม

เป็นเกียรติในการมอบประกาศเกียรติคุณ	ณ	อาคารวิทยาภิรมย์	ชั้น	9	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา

	 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปี	2553

เมื่อวันอังคารที่	 10	 พฤษภาคม	 2554	 	 ณ	 อาคารใหม่	 	 สวนอัมพร	 	 มีผู้สำเร็จการศึกษา	

จำนวน	2,334	คน		แยกเป็น	ปริญญาบัณฑิต		2,017	คน		ปริญญามหาบัณฑิต		313	คน	

และปริญญาดุษฎีบัณฑิต		6	คน

	 นอกจากน้ียังมีมติจากสภามหาวิทยาลัย	มอบปริญญาบัตรกิตติมศักด์ิ	แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวน	4	ราย		ดังนี้

	 1.	พระครูพิทักษ์ศิลปาคม	(นุชิต	วชิรวุฑฺโฒ)

	 				ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขาศิลปะและการออกแบบ

	 นายอิทธิกร	ชำนาญอักษร	ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี		ได้รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	ร่วมเดินทางไปประชุมยุทธศาสตร์

สภาอุตสาหกรรมและกลุ่มจังหวัด	5	ภาค	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมเฟลิกซ์

ริเวอร์แคว	อำเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 ในงานน้ีมีสภาอุตสาหกรรม	5	ภาค	เข้าประชุม	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	จำนวน	300	คน	และการประชุมครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้ว่า

ราชการจังหวัดภาคกลาง	16	จังหวัด	มาร่วมให้ข้อเสนอแนะในยุทธศาสตร์ของแต่ละภาค	

ช่วงเช้ามีพิธีเปิด	และกล่าวเปิดโดย	นายพยุงศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานสภาอุตสาหกรรม

รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 

ร่วมงานของสภาอุตสาหกรรม 

มอบประกาศเกียรติคุณ  

	 2.	นายจิระ	พงษ์ไพบูลย์		ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขารัฐประศาสนศาสตร์

	 3.	นายถนอม	ภู่เงิน		ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขาเกษตรศาสตร์

	 4.	นายสรรค์ชัย	พรหมฤาษี				ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขาพัฒนาชุมชน

แห่งประเทศไทย	นอกจากนี้ยัง	ได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	กล่าวปาฐกถาพิเศษ	เรื่องความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน	พร้อมตอบข้อซักถามอย่างเป็นกันเองกับชาวสภาอุตสาหกรรมถึงประเด็นต่างๆ	อาทิ	นโยบาย

การขึ้นค่าแรง	
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	 เม่ือวันท่ี	24	มีนาคม	2554	เวลา	13.00	น.	ดร.จารึก	ชูกิตติกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมด้วย	อาจารย์อัสนีวัลย์	อินทร์ขำ	รองคณบดี

ดร.วจี	ชูกิตติกุล	ผู้ช่วยคณบดี	อาจารย์จีรนันท์	อังคตรีรัตน์	และอาจารย์ปณิธิ	แก้วสวัสดิ์

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา	โดยได้เข้าเย่ียมชมและปรึกษาการบริหารงานและการเปิดสอนในหลักสูตร

ต่างๆ	ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยการนำของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ผศ.วชิรา	ปูชตรีรัตน์

ประธานสาขา	ผศ.วิมล	กิตติรักษ์ปัญญา	อาจารย์ประจำสาขา	และนักศึกษา	จากนั้นมอบ

ของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

	 นางอัญธิกา	ถาวรเวช	และนางสาวสุนันทา	รักษาราษฎร์	งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมในการอบรมความรู้การถ่ายภาพข่าวกีฬา	–	เทคนิค	–	อุปกรณ์กล้อง

บันทึกภาพ	วิทยากรโดย	นายจิรวัฒน์	ศรีคง	เจ้าของบริษัท	วีดู	แมนเนจเมนท์	จำกัด

นายเอกพงศ์	ตันติผลประเสริฐ	จากร้านโฟโต้ไฟล์	และนายนรินทร์	เคลือคล้าย	ช่างภาพกีฬา		

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	เม่ือวันพุธท่ี	18	พฤษภาคม	2554	ณ	ห้องไพฑูรย์	โรงแรมรอยัลไดมอน

เพชรบุรี	โดยมี	นายสุวโรจน์	สร้อยสุวรรณ์	อุปนายกสมาคมส่ือมวลชนเพชรบุรี	กล่าวรายงาน

การจัดอบรม	นายศักดิ์สิทธิ์	วิบูลศิลป์โสภณ	นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี	เป็นประธาน		

	 กองพัฒนานักศึกษา	จัดอบรมการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก	โดยมี	อาจารย์กฤตชน		

วงศ์รัตน์	เป็นวิทยากร	เม่ือวันท่ี	26	เมษายน	2554	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมศูนย์ภาษา

ช้ัน	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด	เพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม	ในเรื่องการตัดสินใจเชิงบวก	เป็นการพัฒนาขีดความ

สามารถด้านการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษา	อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ

นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานสารสนเทศ

อบรมการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก

อบรมการถ่ายภาพข่าวกีฬา

	 นายศักดิ์สิทธิ์	วิบูลศิลป์โสภณ	นายกสมาคมฯ	กล่าวว่า	การจัดอบรมครั้งนี้	สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการถ่ายภาพข่าวกีฬา	–	เทคนิค	–	อุปกรณ์กล้องบันทึกภาพ	ซึ่งเป็นภาพถ่ายในอิริยาบถต่างๆ	ความน่าทึ่งของภาพข่าวกีฬาคือเป็นภาพ

ที่มีความเคลื่อนไหว	ถ้าจะใช้กล้องถ่ายภาพแบบธรรมดาทั่วๆ	ไป	คงจะทำไม่ได้	การถ่ายภาพข่าวกีฬา	นอกจากศิลปะ	มุมกล้อง	และทักษะใน

การถ่ายภาพแล้ว	อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพจึงมีความสำคัญมากท่ีสุด	อุปกรณ์แต่ละชนิดใช้ถ่ายภาพให้ออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป

	 การอบรมแบ่งจึงเป็นภาคทฤษฎี	มีการบรรยายอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ในการถ่ายภาพ	ซักถามปัญหา	และภาคปฏิบัติ	เป็นการถ่ายภาพจาก

สถานท่ีจริง	ในการแข่งขันฟุตบอลศึก	“ฟุตบอลเอไอเอสลีก	ภูมิภาค	ดีวีช่ัน	2”	2011	ซ่ึงเป็นการแข่งขันระหว่างเพชรบุรีเอฟซี	และสมุทรสาคร

เอฟซี	ที่สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี	หลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลครึ่งแรก	เป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม	โดยได้รับเกียรติ

จาก	นายจเร	บุญส่ง	ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดเพชรบุรี
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	 กองพัฒนานักศึกษา	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“ซ่อมโทรศัพท์มือถือ

เบ้ืองต้น”	โดยมีนายโกวิท	ป้อมอารีย์	เป็นวิทยากร	เม่ือวันท่ี	27	เมษายน	2554	เวลา	13.00	น.

ณ	ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซ่ึงการจัดการอบรม

ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์มือถือเบ้ืองต้น	และ

นำความรู้ไปหารายได้เสริมและพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้	 อีกทั้งเป็นการให้นักศึกษาใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการอบรม

เทคนิคและประสบการณ์การเขียนตำราและหนังสือ	ให้แก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์

และคณาจารย์ผู้สนใจจากคณะต่างๆ	ได้แก่	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะวิทยาการ

จัดการ	และคณะเทคโนโลยีการเกษตร	ณ	ห้องประชุม	416	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	เมื่อวันที่

5	เมษายน	2554	ได้รับเกียรติจาก	ศ.ดร.สุชาติ	–	รศ.วรรณี	โสมประยูร	เป็นวิทยากร

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะ

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	จำนวน	40	คน	ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัด

การเรียนการสอน	ณ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยมี	รองคณบดีคณะครุศาสตร์	ประกอบด้วย	อาจารย์จำรัส

แจ่มจันทร์	ดร.สุมาลี	พงศ์ติยะไพบูลย์	อาจารย์วัชรกัญจน์	หอทอง	พร้อมด้วยบุคลากรของ

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมให้การต้อนรับ	

	 สาขาวิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น	ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	จำนวน	35	คน	เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ	ความรู้

ความเข้าใจ	ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้กับการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรมเสริมแก่นักเรียนได้	ระหว่างวันที่	10	-	11	พฤษภาคม	2554		

ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ		โดยมี	ผศ.อรพินทร์	เชียงปิ๋ว		อาจารย์จันทนา	ก่อนเก่า	และ	

นางสาวสุวคนธ์	ดุสฎี		เป็นวิทยากร

อบรมเทคนิคและประสบการณ์การเขียนตำราและหนังสือ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.ราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น”
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	 บุคลากรสายสนับสนุน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	10	คน

นำโดย	นายพีระ	พัชรพจนากรณ์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	เดินทางไปศึกษา

ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน	 การบริหารงานสำนักงาน	 ฯลฯ	 ณ	 คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	เมื่อวันที่	11-13	พฤษภาคม	2554	อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและให้บริการต่างๆ	เพื่อนำมาพัฒนา

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ในการนี้	ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองมา	ณ	โอกาสนี้

	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีนโยบาย

สนับสนุนการวิจัยท่ีเน้นการบูรณาการท้ังการวิจัย	เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถ่ินและสังคม	โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยในลักษณะของการเป็นเครือข่าย	ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่ชุมชน	ผลจากการดำเนินงานที่กล่าวมา	ก่อให้เกิดความร่วมมือทาง

การวิจัยและทางวิชาการ	ระหว่างนักวิจัย	ชุมชน	หน่วยงาน	และสถานประกอบการในพื้นที่		

ดังนั้น	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน

ด้านการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน	จึงจัดทำโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	

“ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1”		วันที่	28	พฤษภาคม	2554	

ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เป็นประธานเปิดงาน

	 เมื่อวันพุธที่	18	พฤษภาคม	2554	เวลา	13.00	น.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานความก้าวหน้าและ

พัฒนางานสาธารณสุข	โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพ่ิมพูนทักษะ	จากการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี	เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้	ประสบการณ์เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นำโดย	รศ.พินันทร์	คงคาเพชร	ร่วมกับสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้ให้การต้อนรับ	รวมทั้งแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในเรื่องหลักสูตร	พร้อมทั้งนำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชม

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	และห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ศึกษาดูงาน

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน
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	 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	ประจำเดือนมิถุนายน	2554		ดังนี้

 1. การเขียนผลงานวิชาการและบทความ

	 อบรมรุ่นที่	23		วันที่	1-3	มิถุนายน	2554

	 ค่าลงทะเบียน		3,300	บาท

 2. กลยุทธ์การเป็นผู้นำในงานบริการ

	 อบรมรุ่นที่	2		วันที่	7-8	มิถุนายน	2554

	 ค่าลงทะเบียน		2,800	บาท

 3. เทคนิคการออกแบบการวิจัย

	 อบรมรุ่นที่	7		วันที่	8-10		มิถุนายน	2554

	 ค่าลงทะเบียน		3,300	บาท

 4. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

 และรายงานการประชุม

	 อบรมรุ่นท่ี	108		วันท่ี	20-22		มิถุนายน	2554

	 ค่าลงทะเบียน	3,800	บาท

 5. กลยุทธ์การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

	 อบรมรุ่นที่	1	วันที่	23-24		มิถุนายน	2554

	 ค่าลงทะเบียน		3,800	บาท

 6. เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

	 อบรมรุ่นท่ี	23	วันท่ี	27-29		มิถุนายน	2554

	 ค่าลงทะเบียน	3,300	บาท

 ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

	 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง	

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 ต.	บางพูด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

	 โทรศัพท์	0	2504	7715-17,	08	7100	1800

	 โทรสาร	0	2503	3558

	 บริษัท	บัฟ	(ประเทศไทย)	จำกัด	เป็นบริษัทในเครือ	บริษัท

มิตซุย	แอนด์	โค	ประเทศญี่ปุ่น		ซึ่งมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ

บริษัท	ยามาฮ่า		มอเตอร์	ทั่วโลกกว่า	40	ปี		ต้องการรับสมัคร

บุคลากรจำนวนมาก		เพื่อขยายสาขาทั่วประเทศ		ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ  จำนวน 30 อัตรา

 2. พนักงานธุรการ  จำนวน 20 อัตรา

 3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  จำนวน 30 อัตรา

 4. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  จำนวน 30 อัตรา

	 มีตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดเพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์

		ราชบุรี	นครปฐม	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	และจังหวัดใกล้เคียง

คุณสมบัติ

	 -	เพศชาย/หญิง

	 -	จบการศึกษา	ม.6/ปวช./ปวส.ปริญญาตรีทุกสาขา

	 -	ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ

	 รับโบนัส	เงินกำนัล	คอมมิชชั่น	ค่าล่วงเวลา	ค่าอาหาร

เครื่องแบบพนักงาน	ค่ารักษาพยาบาล	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	

ประกันสังคม	ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

	 บริษัท	บัฟ		(ประเทศไทย)	จำกัด	

	 สำนักงานสาขาเพชรบุรี	โทร.	032-414524

หรือส่งหลักฐานการสมัครได้ที่

	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท	บัฟ		(ประเทศไทย)	จำกัด		

	 เลขที่	173/8-9	อาคารเอเชีย	เซ็นเตอร์	ชั้น	14

	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	กรุงเทพฯ	10120

	 โทร.	02-6104555		ต่อ	203,	204

	 หรือ	E-mail	:	hrdaa@baf.co.th

อบรมหลักสูตร
ประจำเดือนมิถุนายน

รับสมัครงาน
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9th International Conference on Information Technology:
New Generations (ITNG 2011)

April 11-13, 2011, Las Vegas, Nevada, USA
Reported by  Dr.Wajee Chookittikul

School of Information Technology  Phetchaburi Rajabhat University

About the Conference
 Here is how the conference positions itself in the academic world. “The International Conference on Information Technol-
ogy - New Generations (ITNG) is an annual event focusing on state of the art technologies pertaining to digital information and com-
munications. The applications of advanced information technology to such domains as 
astronomy, biology, education, geosciences, security and health care are among topics 
of relevance to ITNG. Visionary ideas, theoretical and experimental results, as well as 
prototypes, designs, and tools that help the information readily flow to the user are of 
special interest. High Performance Computing, Computing Architectures, and Innovative 
Methods of Computing are examples of the related topics. The conference features 
keynote speakers, the best student award, poster award, service award and a technical 
open panel, and workshops/exhibits from industry, government and academia.” (http://
itng.info/)
 I attended this conference with 6 objectives in mind: 1) to share two of my 
research results: the first conducted collaboratively with Assoc. Prof. Dr. Peter Maher 
and Prof. Dr. Janet Kourik from Webster University USA, and the second with active 
participation from the Cyber students from SCAAT, 2) to become updated on current 
trends in US computer science (CS) and IT education, 3) to re-connect with participants from other countries, 4) to confirm that the 
international and/or English curriculum offered by SCAAT are in line with current and future industry needs, 5) to advertise SCAAT 
programs and PBRU to the conference participants, and 6) acquire details on new strategies in delivering CS classes and/or labs.

General Atmosphere
 ITNG 2011 welcomed participants from 37 countries.  A total of 177 
articles were accepted as regular papers and 30 were accepted as posters/ab-
stracts. The overall acceptance rate was 28%.
 The conference featured keynote speakers on Monday and Tuesday. The 
participant presentations for Monday and Tuesday were organized in 3 meeting 
rooms simultaneously, facilitating a total of 12 sessions each day. Two parallel 
sessions continued on Wednesday. Poster presentations were scheduled for the 
morning and afternoon of the first two days. The award ceremony, conference 
reception and banquet were scheduled for Tuesday evening.

Presentation Poster






















