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ปรัชญ�
“คุณธรรมนำ�คว�มรู้ คำ้�ชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมห�วิทย�ลัยที่มุ่งพัฒน�องค์คว�มรู้ที่มีคุณภ�พระดับส�กลเพื่อสังคม ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำ�คว�มรู้และมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล

2. สร้�งและพัฒน�องค์คว�มรู้ โดยเน้นพัฒน�ด้�นวิช�ชีพครู ก�รท่องเที่ยวอ�ห�ร และเทคโนโลยี

3. บริก�รวิช�ก�รเพื่อพัฒน�สังคม สืบส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

4. พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง
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99.05radio@gmail.com
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นักเรียนที่โรงเรียนภ�คภูมิใจ

เด็กหญิงไปรยา สธนเสาวภาคย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นอันดับที่ 10 ของภาค

ในการสอบวัดความรู้ Pre ม.ต้น ของสำานักงานบัณฑิตแนะแนว

เด็กหญิงสุประวีณ์ พนสิทธิวนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นอันดับที่ 14 ของภาค

ในการสอบวัดความรู้ Pre ม.ต้น ของสำานักงานบัณฑิตแนะแนว

นางสาวปิยวรรณ   คชหยู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มีคะแนนสอบ GAT-PATครั้งที่ 1/2555 ในส่วนของวิชาความถนัดทั่วไป GAT 1

ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
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ขอแสดงคว�มยินดี
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจำ�นวน 13 คน ที่สอบเข้�มห�วิทย�ลัย จ�กจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน

และขอเป็นกำ�ลังใจให้แก่นักเรียนที่กำ�ลังรอผลก�รสอบ อีก 12 คน

น.ส.จุไรวรรณ มัคคภาวี

คณะสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายพชรพงษ์  บุษเกษ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทรบุรี

นายณัฐวัตน์  แดนเมือง 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.อารีรัตน์ จันทรจิตร

สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายดนุภัทร  ทองคำา

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

นายนันทพงศ์  พงศ์สุพพัต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายชญศักดิ์  หวานแก้ว 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ขวัญนิมิต  ใจอยู่

1.สาขาปรัชญาและศาสนา

คณะมนุษยศาสตร์

มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

ประสานมิตร

2.สาขาการเมืองการปกครอง 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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น.ส.ภวิตา  จำาปาถิ่น

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.วรภร เอกอธิโชติ 

คณะบริหารธุรกิจ

ราชมงคลกรุงเทพ

(ทุนเซ็นทรัล รีเทส คอร์ปอเรช่ัน จำากัด)

นายรัชชานนท์  รัตนคาม

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ธิดารัตน์  มีศีล 

สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและ

ทรัพยากรนำ้า

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายอริสมันต์ ศิริลาภ 

สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธี

ทำาบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ (ช้ัน 1)

โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในงานมีการทำาบุญเลี้ยงพระ จัดซุ้มอาหารของแต่ละสาขา และเปิด

โอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมลุ้นของขวัญปีใหม่

 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน

สาธารณะ “Social media 101”เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

หอการค้า  ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ และ คุณเย็นจิตร์ สถิตมงคลสุข 

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เป็นผู้ให้ความรู้  

 การอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก และเป็นการสะท้อนการสร้างบทบาท

หน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการทำาข่าวผ่านทาง Social

media อันจะนำาไปสู่แนวทางสร้างมาตรฐานการทำางานด้านส่ือมวลชน

 ด้วย  คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2555 - 2557) จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

ต่อ(ร่าง)อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย และร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร

ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในวันพุธ

ที่ 16 มกราคม 2556 ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ในการนี้ คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ

5 ปีฯ ได้ดำาเนินการยกร่างเอกลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตามข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่านเข้า

ร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว ในวันพุธที่ 16 มกราคม 

2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือปรับปรุงนำาเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 35 ดอกเฟื่องฟ้า

เกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันท้ังทักษะ

กีฬาและทักษะทางวิชาการ ใช้เวลาดำาเนินการแข่งขัน 4 วัน 

 ในวันแรกเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซึ่งมีการเดินขบวน

พาเหรดจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย  โดยขบวนพาเหรดของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีประกอบด้วยนักศึกษาผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัย กองเชียร์

ทีมเชียร์หรีดเดอร์และนักศึกษาร่วมขบวนกว่าร้อยคน พิธีการเปิดการ

แข่งขันดำาเนินไปจนถึงเวลา 18.00 น. จึงเสร็จพิธี หลังจากนั้นทาง

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้มีการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและกองเชียร์ที่เดิน

ทางมาในครั้งนี้ด้วยอาหารโต๊ะจีนและการแสดงดนตรีอย่างสนุกสนาน 

สร้างความประทับให้แก่นักกีฬาและกองเชียร์ ทำาให้หายเหน่ือยกันเป็น

ปลิดทิ้ง พร้อมที่จะแข่งขันกีฬาในวันถัดไป โดยผลการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้

จำานวน 30 เหรียญ จำาแนกเหรียญรางวัลได้ดังนี้ เหรียญทอง 15  

เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญและเหรียญทองแดง 9 เหรียญ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เหรียญรางวัลรวมจากกีฬาทุกประเภท

อยู่ในอันดับที่ 2 ของการแข่งขัน

ทำ�บุญคณะวิทย�ก�รจัดก�ร  

PR มาแล้วจ้า 

ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติก�ร

ห้องเรียนส�ธ�รณะ  

เชิญบุคล�กรมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

ร่วมประชุมแสดงคว�มคิดเห็น  

พ.จ.น.ก สัมพันธ์ครั้งที่ 35  
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 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor  Analysis & Multiple  Regression) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรม SPSS ในระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 
2556  วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์  ค่าลงทะเบียนท่านละ 
2,500 บาท

 นักเรียนเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดน รุ่น 10 ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร และ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) เม่ือวันพุธท่ี 19 ธันวาคม

2555

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

วิสัยทัศน์

 โพธิสัทธา ความเช่ือม่ันในศักยภาพมนุษย์ท่ีสามารถพัฒนาตนเอง

ไปสู่อิสรภาพทางปัญญาได้

 ชีวิตมนุษย์ คือ การศึกษา  คือ การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ 

ปัญญา ในระบบไตรสิกขา

 การศึกษาองค์รวม คือ กระบวนการบูรณาการความรู้ภายนอก

(ศาสตร์ต่างๆ)และภายใน(ชีวิต)เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

ธรรมชาติที่ฝึกได้ของมนุษย์

 ชุมชนกัลยาณมิตร มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของ

สังคมที่มีความเจริญ

 จากการศึกษาดูงานพบว่า  นักเรียนในโรงเรียนมีการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรม เช่น บูรณาการเรียนรู้ผ่าน

การทำานา ปลูกผัก ทำาอาหารรับประทาน มีระบบการจัดการทรัพยากร

อย่างครบวงจร ซ่ึงสามารถนำาไปบูรณาการใช้ได้กับนักเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับนโยบายตามโครงการเตรียม

ความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

 นำาทีมการศึกษาดูงานโดย  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช   ผอ.สำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล ดร.ชนสิทธิ์  

สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประสิทธ์ คำาพล และนางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม

ขอเชิญผู้สนใจเข้�ร่วมก�รอบรม

ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบ  

นักเรียน ตชด. ศึกษ�ดูง�น 

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคล้องโค ในชื่อทีม
คล้องโค “สาวเมืองเพชร” (ประกอบด้วย นางสาวสุชาดา นครพัฒน์
นางสาวเพ็ญผกามาศ แสนสุข นางสาวอังคณา สมหวัง และนางสาว
กิ่งกาญจน์ รอดภัย) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แข่งขันคล้องโค ในงานโคเนื้อเกษตรกำาแพงแสน 2555 ระหว่างวันที่ 1 
– 10 ธันวาคม 2555  ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอย
แลนด์)

คว้�ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จ�กก�รแข่งขันคล้องโค 

 การเเข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยชิงเเชมป์เอเชีย

2012 ณ ชายหาดชะอำาจังหวัดเพชรบุรี โดยมีทีมวอลเลย์บอลทั้ง

ชายและหญิงจากทั่วเอเชียเข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ประเทศ ทำาการ

แข่งขันกันในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งในวันสุดท้าย

เป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ  โดยมี นายสิทธิพงษ์ พรานเจริญ กับ 

นายพงษ์พัฒน์ แสงอุไร จากทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ก�รแข่งขันวอลเลย์บอลช�ยห�ด
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 ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีผู้บริหารที่จะครบวาระ
การดำารงตำาแหน่ง จำานวน  8 ตำาแหน่ง  ได้แก่
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1 ตำาแหน่ง)
 2. คณบดี (5 คณะ)  ได้แก่
 2.1 คณบดีคณะครุศาสตร์
 2.2 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 2.3 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 2.4 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.5 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ผู้อำานวยการ (2 สำานัก)  ได้แก่
 3.1 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 3.2 ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในการดำาเนินการสรรหา  จะดำาเนินการตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา จำานวน 3 ชุด  เรียบร้อยแล้ว  โดยมี
 นายพงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร
 ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี
 ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรีภักดี
 ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งคณบดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
 ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
 เพื่อดำาเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งต่อ
ไป  ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหาทั้ง 3 ชุด  ได้ประชุมเพื่อจัดทำาประ
กาศฯ และกำาหนดวันเวลา  ในการดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้
 1. ตำาแหน่งอธิการบดี  ให้สมัครและเสนอชื่อ  ในวันที่ 4 – 23 
มกราคม 2556
 2. ตำาแหน่งคณบดี  ให้สมัครและเสนอชื่อ  ในวันที่ 28 ธันวาคม 
2555 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2556
 3. ตำาแหน่งผู้อำานวยการ  ให้สมัครและเสนอชื่อ  ในวันที่  4 – 
21  มกราคม  2556
 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้จาก www.
pbru.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 08 1856 7806 , 
08 1856 4394
 ผู้สมัครผู้ได้รับการเสนอช่ือ ต้องเป็นผู้ท่ีมุ่งม่ัน ต้ังใจและเต็มใจท่ี
จะมาปฏิบัติงานและดำารงตำาแหน่งจริงๆ เพราะต้องเตรียมประวัติ ผลงาน
นโยบาย แผนบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ยืนยันการสมัคร
และการได้รับการเสนอชื่อ ตลอดจนมารับการสัมภาษณ์และแสดง
วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำา
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้เหลือเพียงรายเดียว  เพื่อแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งต่อไป
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถ่ิน เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น มีรากฐานที่มั่นคงมายาวนานกว่า 85 ปี มีความ
พร้อมสูง  และต้องการผู้นำาที่ดี  มีคุณธรรม  มีวิสัยทัศน์  มีประสบการณ์  
เพื่อนำามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ก้าวไกลไปสู่มาตรฐานและก้าว
ไปสู่อาเซียนต่อไป

 นางพรทิพย์ แจ่มจำารัส ประธานสภา อบต.โพไร่หวาน เก็บ
กระเป๋าสตางค์ได้และนำาส่งคืนให้แก่  นางสาววรรณลัดดา  ซาเสน
นักศึกษาชั้นปีที ่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก�รสรรห�ผู้บริห�รของ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี  

คนดี ศรีสังคม  

 เมื่อวันจันทร์ที่  24  ธันวาคม  ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในการแข่งขัน
กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์  ครั้งที่ 35  (ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์)  ณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จากการแข่งขันในครั้งนี้ สามารถ
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการจัดรายการวิทยุ 

ชนะเลิศรองอันดับ 1  

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี  ร่วมโครงการ P.A. folk Song  Contest เมื่อวันพุธ
ที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ดังนี้ นายปิยะนนท์ ยาดี ชั้นปีที่ 1  
นายอลงกต เดือนคล้อย ชั้นปีที่ 1 และนายวิศรุต สินธุอุตสาห์ ชั้นปีที่3 

โครงการ P.A. folk Song Contest
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 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปิดรับ

สมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน

อุดมศึกษา ประจำาปี 2555 วัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะธุรกิจนักศึกษา 

หรือบัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเป็นผู้

ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างม่ันคง และ

ยั่งยืน  โครงการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นของการ

ดำาเนินธุรกิจ เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หรือผู้ประกอบ

การที่จัดตั้งธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับบริการ การอบรมเพิ่มทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การให้คำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

การจัดทำาหรือปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีความเป็นไปได้ บริการด้านสถานท่ี

และเครื่องอำานวยความสะดวกพื้นฐาน สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือ

ข่ายภาครัฐและภาคธุรกิจต่างๆ การเช่ือมต่อแหล่งสนับสนุนเงินทุนหรือ

ร่วมลงทุน การประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อต่างๆ การให้ความช่วย

เหลือในการจดทะเบียนบริษัท การตลาด การจัดหาลูกค้ารายแรกหรือ

กลุ่มแรก หรือเครือข่ายการตลาดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ

ในระยะยาว

 ผู้ท่ีสนใจสามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556

ด้วยตนเองที่สำานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในวัน เวลาราชการ หรือ

สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 ติดต่อสอบถามหรือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ช้ัน M อาคารวิทยาภิรมย์ 38 ม. 8 ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-493300 ต่อ 1386 โทรศัพท์/

โทรสาร 032-405577 โทรศัพท์มือถือ 081-3532403  www.pbru.

ac.th  E-mail : ake2049@gmail.com

 ตามที่  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้กำาหนดให้

แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับโล่

เกียรติคุณในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ

“120 ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พิจารณาแล้ว ได้คัดเลือกศิษย์เก่า

ดีเด่น  เพื่อรับโล่เกียรติคุณดังกล่าว  จำานวน 3 ท่าน  ดังนี้

 1. ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 2. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 3. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ซ่ึงศิษย์เก่าดีเด่นท้ัง 3 ท่าน ได้ไปร่วมพิธีเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ

จาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.  ณ ห้องรอยัลออร์คิด  

บอลรูม  โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน  กรุงเทพมหานคร

 หลังจากพิธีมอบโล่เกียรติคุณแล้วนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  

รมต.กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อวยพรและให้ข้อคิด

 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 3 ท่าน  มา 

ณ โอกาสนี้ และขอให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่น

น้องต่อไป

รับสมัครผู้ประกอบก�ร

เข้�ร่วมโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจ

ขอแสดงคว�มยินดีแด่

ศิษย์เก่�ดีเด่นมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

PR มาแล้วจ้า 
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ASEAN KNOWLEDGE

 สวัสดีชาวอาเซียนทุกท่านค่ะ ฉบับนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการนับถอยหลังสู่ปี 2013 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนกันค่ะ ทุก

คนต่างชื่นมื่นกับปีใหม่ที่มาถึง หลังจากที่โลกไม่แตกตามกระแสข่าววันสิ้นโลก โดยมีการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคึกคัก  

เรามาดูกันว่าแต่ละประเทศมีการเฉลิมฉลองอย่างไรกันบ้าง 

   ประเทศไทย

  

  

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และวีซ่า ได้เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า และ

ต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในงาน “Bangkok Countdown 2013” ภายใต้ชื่อ “Happiness is all  Around @ Ratprasong” ในวัน

ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 01.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (สี่แยกเพลินจิต-ราช

ประสงค์-ปทุมวัน) ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความหลากหลาย เช่น กิจกรรมการเปิดไฟประดับทั่วย่านราชประสงค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกเซ็นทรัล 

ชิดลม มาจนถึงแยกมาบุญครอง จัดกิจกรรมประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส ซึ่งมีจำานวนต้นคริสต์มาสมากที่สุดของประเทศไทย และมีขนาดใหญ่สุด

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  การทำาบุญลอยฟ้า เทศกาลลานเบียร์  และปิดท้ายด้วยนับถอยหลังปีใหม่ พร้อมร่วมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ ไปกับเหล่า

ศิลปินจากทุกค่าย รวมถึงประชาชนทั่วประเทศ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วย 

   ประเทศพม่า

โดย ศูนย์อ�เซียนศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี

 พม่าจัดงานเคาท์ดาวน์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

กลางกรุงย่างกุ้ง ถือเป็นงานเคาท์ดาวน์อย่างเป็นทางการคร้ังแรก

ของประเทศ โดยทางผู้จัดงานเอง ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลทหาร

อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงการเปิดประเทศของพม่าแล้ว พร้อมติด

ต้ังจอทีวีขนาดยักษ์ถ่ายทอดสดการฉลองเคาท์ดาวน์จากเมือง

ต่างๆ ในอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ

ไทย โดยมีชาวพม่าหลายพันคนร่วมงาน ขณะที่พุทธศาสนิกชน

พม่ากว่า 5 หมื่นคน ได้ร่วมกันสวดมนต์ขึ้นปีใหม่ที่มหาเจดีย์

ชเวดากอง รวมตัวกันที่เจดีย์ชเวดากอง ในกรุงย่างกุ้ง เพื่อร่วม

นับเคาท์ดาวน์และร่วมดูพลุ ซึ่งงานนี้ ถือเป็นงานเคาท์ดาวน์

อย่างเป็นทางการคร้ังแรกของประเทศ โดยทางผู้จัดงานเอง ได้รับ

อนุมัติจากรัฐบาลทหาร อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงการเปิดประเทศ

ของพม่าแล้ว
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    ประเทศฟิลิปปินส์  ฟิลิปปินส์จัดงานปีใหม่ที่วงเวียนอนุสรณ์ เคซอน ทาง

ตอนเหนือของกรุงมะนิลา ชาวฟิลิปปินส์จะชอบส่ิงของท่ีเป็นทรง

กลมกันมาก ในวันปีใหม่ของทุกๆ ปีคนฟิลิปปินส์ส่วนมากจะพากัน

ใส่เส้ือผ้าท่ีมีลายจุด ในร้านอาหารหรือโต๊ะอาหารท่ีบ้านก็จะตกแต่ง

กันด้วยผลไม้ที่เป็นทรงกลม และคนส่วนมากก็จะรับประทาน

อาหารหรือผลไม้ที่มีรูปทรงกลมกันในวันปีใหม่ ชาวฟิลิปปินส์

เช่ือกันว่า ของท่ีมีรูปร่างกลมเป็นส่ิงดีเพราะเหมือนกับรูปร่างของ

เหรียญเงิน หมายถึงความรำา่รวยและประสบความสำาเร็จในปีน้ันๆ

   ประเทศอินโดนีเซีย

 การนับถอยหลังต้อนรับวันปีใหม่ในกรุงจาการ์ตา มี

ขึ้นท่ามกลางสายฝนโดยงานจัดขึ้นบนถนนสายสำาคัญกลางใจ

เมืองบนความยาวถึง 7 กิโลเมตร มีการยิงพลุดอกไม้ไฟฉลอง

ทั้งที่อนุสาวรีย์เซลามัต ดาตัง และอนุสรณ์สถานแห่งชาติโมนาส 

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยของอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีการปิดถนน

ขนาด 8 เลนกลางกรุงเพ่ือเนรมิตเป็นเวทีเคาท์ดาวน์ขนาดมหึมา

ต้อนรับปี 2556 ด้วยพลุและการแสดงดนตรี ท่ามกลางผู้คนนับ

หมื่นคน

   ประเทศจีน

 ชาวกรุงปักกิ่งต่างออกไปนับถอยหลังต้อนรับวันปีใหม่

ท่ีพระราชวังฤดูร้อนกันอย่างมากมายท่ามกลางการแสดงแสงสี

เสียงอันยิ่งใหญ่อลังการณ์ โดยมีประชาชนจำานวนมากแต่งกาย

หลากสีสันไปร่วมงานนี้อย่างคึกคัก หลายหลากอารมณ์ ทั้งแบบ

ทันสมัย แบบประเพณี คละเคล้ากัน ด้วยความปรารถนาก้าวสู่

วันใหม่ ปีใหม่อย่างมีความสุขชื่นบาน ประสบโชค สิ่งดีงาม...

   ประเทศมาเลเซีย 

 มีการจุดพลุในหลายแห่งของกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดย

เฉพาะบริเวณหน้าตึกแฝดปิโตรนาส อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

และมีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างสวยงาม ชาวมาเลเซียมาร่วมนับ

ถอยหลังสู่ปี 2013 กันเป็นจำานวนมาก 

 จากภาพบรรยากาศการฉลองปีใหม่ 2013 ที่เรานำามาฝากชาวอาเซียน จะเห็นได้ว่าประชาชนในแต่ละประเทศนั้น  เข้าร่วมการนับถอย

หลังสู่ปีใหม่กันอย่างมีความสุข โดยแต่ละประเทศมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามไม่แพ้กัน ตามความเชื่อ และวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

 สุดท้ายนี้  ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดี ๆ และมีความสุขตลอดทั้งปี เฮง ๆ รวย ๆ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ
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 ตามท่ี งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำาหรับผู้ที่ไม่มี

ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2556

ณ อาคารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ผู้อำานวยการสำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ช้ีแจงกำาหนดการและเกณฑ์การ

เข้ารับการอบรม และอาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

ท่ีจำาเป็นในการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น

ประธานกล่าวเปิดโครงการฯและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุก

ท่านให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

และให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานร่วมกันก้าวไปด้วยกัน  และ

ได้ยำา้เร่ืองการตรงต่อเวลา ตามนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย

 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ 

นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี

งามสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง วิทยากร ที่สกอ. 

รับรอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจเป็นจำานวนมาก จากเป้าหมาย

ของโครงการ  40  ท่าน  มีผู ้เข้าร่วมอบรมจากภายในและจาก

มหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลสำ�เร็จของโครงก�รอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

หลักสูตร 2 
(สำ�หรับผู้ที่ไม่มีประสบก�รณ์

ประเมินคุณภ�พ)

โดย  นํ้าฝน แสงอรุณ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  รวม

ท้ังหมด 74 ท่าน การอบรมน้ันได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 5 กลุ่ม

4 สาย (ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา และฝึก

วิเคราะห์ประเมิน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วน

ของการบรรยายเนื้อหานั้นวิทยากรจะเร่ิมต้นจากการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่ บทบาท

หน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในผ่าน ระบบ CHE QA Online และแบ่งกลุ่มฝึก

ปฏิบัติ :ฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก SAR และข้อมูลพื้นฐาน 

(Common data set)  รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน 

 จากการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำาหรับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ประเมิน

คุณภาพ) ทำาให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ

อุดมศึกษา มีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่มีมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายนอก และสร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้น

ในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มมากขึ้น 



13

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดงานมหกรรมวิชาการยิ่ง
ใหญ่ในปี 2555 ด้วยงานราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ “สืบสานภูมิปัญญา  
พัฒนาสู่อาเซียน”  ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดย
มีเป้าหมายสำาคัญคือ เพื่อแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
และมอบพระราชลัญจกรให้เป็นตราประจำาสถาบัน ได้แสดงผลงานและ
กิจกรรมของ  สาขา  คณะ  และมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน
รู้และฝึกปฏิบัติจริง  ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 ในการจัดงานครั้งนี้  จะมีกิจกรรมสำาคัญใน 4 ภาคส่วน  คือ  
ภาคนิทรรศการ  การบรรยายพิเศษ  การประกวดแข่งขัน  ศูนย์สาธิต
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  

 ในภาคนิทรรศการ  จะเป็นการแสดงผลงานและกิจกรรม
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  กว่า 28  หน่วยงาน  เช่น  นิทรรศการ
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ชาวราชภัฏ ครูมืออาชีพตามรอยพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาคมอาเซียนมีความสำาคัญกับคุณอย่างไร
วัฒนธรรมในแดนมังกร  เป็นต้น

 การบรรยายพิเศษ   ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ที่หลาก
หลาย เช่น การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “เปิดโลกการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน”
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และหลังจากการฟังการบรรยายจะมีการประชุมกลุ่มปฏิบัติการบูรณา
การงานประจำาพัฒนาสู่อาเซียน โดยเชิญประชาชนจากทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ

 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  

กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่เข้า

รับการอบรม 80% ตามเกณฑ์เวลาที่ สกอ. กำาหนด 

 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอก ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ จนทำาให้โครงการฯ ครั้งนี้

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ทุกประการ  

(ส่วนขั้นตอนการเป็นผู้ประเมิน ผู้เข้ารับการอบรมต้องฝึกประเมินจริงก่อน ซึ่งรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไป)  

เป็นผู้บริหาร  ผู้นำา  ครู  นักศึกษา  สหกรณ์เครดิตยูเนียน  และผู้สนใจ
ทั่วไป มาช่วยกันระดมสมองเพื่อเตรียมตนเองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
และการบรรยายพิเศษ เรื่องวัยรุ่นก้าวสู่สังคมใหม่  โดย คุณสุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์ (โอ๊ต) ดาราภาพยนตร์และนักแสดงช่อง 7  เป็นต้น

 การประกวดแข่งขันทางวิชาการ  ทั้งในระดับมัธยมศึกษา  
อุดมศึกษา  และประชาชนทั่วไป  เช่น  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
เศรษฐกิจพอเพียง  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “รักษ์ไทย  ใจลูกทุ่ง  
มุ่งสู่ฝัน”  เป็นต้น

 ศูนย์สาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  ซึ่งจะมีการนำา
เสนอผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจำานวนมาก การประกวดผลไม้ กล้วยหอม ชมพู่
มะนาว สับปะรด และการประกวดผลไม้ยักษ์ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมจำานวนมากและหลากหลาย  จึงขอ
เชิญทุกท่านได้มาร่วมงาน มาร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน และช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง สามารถดาวน์โหลดและสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ 0 3249 3279  หรือทาง www.pbru.ac.th

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้ังมากว่า 85 ปี เป็นมหาวิทยาลัย
ของท้องถิ่นและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมและ
มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเรา

ราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ
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โครงก�รแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�ร
 การแลกเปล่ียนความรู้เป็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของ

รัฐบาล ซ่ึงสถาบันการศึกษามีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่และสร้างความสัมพันธ์ รวมถึง

การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับชาติอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา

และดำารงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป

 ในการนี้  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเพชรบุรี ได้ทำา MOU ร่วมกับ NATIONAL PINGTUNG UNI-

VERSITY OFSCIENCE AND TECHNOLOGY ประเทศไต้หวัน  โดยขอ

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีส่งอาจารย์สาขาอาหารไทยไปสอนวิชา

อาหารไทย  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเพชรบุรีได้เสนอชื่ออาจารย์ธนิดา ชาญชัย  เป็นตัวแทนไปสอน

อาหารไทยที่มหาวิทยาลัย NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF-

SCIENCE AND TECHNOLOGY  ประเทศไต้หวัน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

- ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไปของมห�วิทย�ลัย

NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY

OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NPOST)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศไต้หวัน

ก่อตั้งในปี 1924 โดยเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ทางด้าน

การเกษตร และพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ติดอันดับ 100 ของมหาวิทยาลัยของเอเชียมี

นักศึกษา ประมาณ 12,000 คน รับนักศึกษา ปีละ 2,500 คน  

และมีอาจารย์ประมาณ 400 คน  เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

ที่มีความสวยงาม  และเป็น Green University

2. ศ�สตร์ที่โดดเด่นของมห�วิทย�ลัย NPUST

  - เกษตร

  - การจัดการ

  - วิศวกรรม

การเดินทาง : เดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิก  ค่าตั๋วเครื่อง

บิน ไป – กลับ 15,100 บาท

ความประทับใจ : นับว่าเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดีมาก ๆ ไม่ร้อน

และไม่เย็นจนเกินไป  อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 20 – 25 ˚C (เดือนตุลาคม 

– ธันวาคม)  ลักษณะอุปนิสัยของคนที่นั่นจะคล้าย ๆ กับคนไทย  คือ

เป็นคนที่ชอบทักทายเมื่อพบกัน

อาหาร : จะเน้นผัก  ผลไม้  มังสวิรัติ รสชาติจืด  เน้นสุขภาพเป็นสำาคัญ

สถานที่ทำางาน : เป็นสถานที่มีความสะอาด สวยแบบสไตล์ญี่ปุ่น แม้

กระทั่งห้องนำ้าก็เป็นห้องนำ้าที่สะอาดมากทีเดียว

ห้องครัวสอนทำาอาหาร : มีจำานวน 4 ห้อง คือ ครัวจีน ครัวอาหาร

นานาชาติ ครัวสาธิต และครัวเบเกอรี่ นอกจากนี้ยังมีห้องสำาหรับ

ทดสอบชิมอาหาร จำานวน 1 ห้อง

มีห้องอาหาร O’LA จำานวน 1 ห้อง ขายเฉพาะวันพุธ พฤหัสบดี โดย

นักศึกษาเอกการโรงแรมและการจัดการภัตตาคาร

 และนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบกับนักศึกษาไทยที่ไปศึกษา

ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  ประมาณ 60 คน  มีร้านอาหารไทยที่

ขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย ราคาไม่แพง

 นักศึกษาทุกคนจะตั้งใจเรียน มีความเคารพอาจารย์และคอย

ช่วยเหลือดูแล  และที่สำาคัญทุกคนจะเข้าเรียนก่อนเวลา 08.30 น. 

ภาษาที่ใช้ : ภาษาจีนกลาง
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ชื่อเรื่อง : สนุก – หายสงสัย กับชื่อจีนและความหมาย
ผู้แต่ง : จิตรา ก่อนันทเกียรติ
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สํานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 929.44 จ456ส หนังสือทั่วไป ชั้น 5

 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมที่มาของนามสกุลลูกหลานจีนไทยจำานวนหนึ่ง  อาจ

เป็นบทเล็กๆ ของประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีและการปรับตัวของลูกหลานจีนในไทย การ

เอื้อกัน การมีนำ้าใจแก่กันในหมู่ลูกหลานจีนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พระ

และนายทะเบียนของเขตและอำาเภอ ตลอดจน ครูอาจารย์ คือผู้ที่มีบทบาทสูงในการ

ตั้งนามสกุลให้แก่ลูกจีนที่ไม่ว่าที่มาของสายเลือดจะเป็นเชื้อชาติใดก็ไม่สำาคัญเท่าการได้

ทำาความดี การสืบทอดความดีและการได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน หนังสือ สนุก-หายสงสัย 

ที่ตั้งใจเขียนแบบเบาๆ ไม่ให้เป็นวิชาการที่หนัก น่าจะสนุก สมชื่อ สนุกกับชื่อจีน และ

ช่วยให้หลายท่านได้หายสงสัยกับหลาย ๆ เรื่องของจีนเช่นกัน

ชื่อเรื่อง : คน (ไม่) ธรรมดา
ผู้แต่ง : ธนิษฐา  แดนศิลป์
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สํานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามการพิมพ์.
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : คธ 920 ธ265ค หนังสือทั่วไปชั้น 1  มุมคุณธรรม

 หนังสือเล่มนี้ตั้งใจทำาขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

ชีวิตภายใน  การค้นพบความต้องการที่แท้จริงคุณค่าภายในอันนำามาสู่การมีชีวิต ดำาเนิน

ชีวิต สัมมาชีพในมิติใหม่ที่มีความหมาย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ที่สำาคัญการเปลี่ยนแปลง

ภายในของชีวิตคนธรรมดา ๆ  ในเล่มนี้ อาจทำาให้ผู้อ่านเห็นว่า แท้จริงแล้วเราไม่มีจำาเป็น

ต้องรอ หรือไม่ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ ไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองและไม่ต้องวิเศษวิโส

กว่ามนุษย์ท่ัวไปแต่อย่างใด หลายชีวิตในหนังสือเล่มน้ีสะท้อนให้เห็นว่า.. คุณค่าและความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ท่ีหน้าท่ีการงานใหญ่โต

มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่การค้นพบความต้องการอันแท้จริงของชีวิตต่างหากคือ ‘ความสุข’ เพราะเมื่อค้นพบ  เขาก็พบคุณค่า

ของตนและความหมายใหม่แห่งชีวิตและหน้าที่การงาน หวังว่าเรื่องเล่าของคนธรรมดา ๆ ในแต่ละสาขาอาชีพจะเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่กำาลังสับสนในทางเดินชีวิตกล้าก้าวออกจากความกลัว แล้วปล่อยให้กระบวนการพัฒนาภายในและเมล็ดพันธุ์แห่ง

ความดีงามได้เติบโต เพื่อนำาไปสู่ความสุขและความหมายแท้จริงแห่งชีวิตและการงาน
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	 1	 2	 3	 4	 	 	 1234	 	 	 	 1234	 	 	 	 สวัสดี้	 	 สวัสดีเจ้าค่ะ	 	 ขอต้อนรับคุณผู้อ่านทุกท่าน	 	 ที่กำาลังอินกับควันหลงของการแข่งขันกีฬา	

พ.จ.น.ก.สัมพันธ์	 	ครั้งที่	35		ณ		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน		ซึ่งมีพิธีเปิดด้วยพลุอลังการณ์งาน

สร้าง		มากกว่า	200	ลูก	น่าจะได้		เจ๊าแจ๊ะยืนมองจนคอเคล็ดไปเลย		แต่เผลอนิดเดียว		ธงกีฬา		ธงมหาวิทยาลัย		ขึ้นสู่ยอดเสาตอนไหนอ่ะ		พอ

จบพิธีก็เห็นธงขึ้นสู่ยอดเสาแล้วล่ะ	...

 เพชรบุรีมีนำ้าตาลหวานซึ้ง จอมบึงมีภูผาใหญ่

นครปฐมมีเจดีย์ศรีวิไล แควน้อยใหญ่ไหลผ่านกาญจนบุรี

 รวมเป็น พ.จ.น.ก. ก่อตั้ง รวมพลังสถาบันทั้ง 4

เนิ่นนานจนเป็นประเพณี ด้วยศักดิ์ศรีสถาบันสัมพันธ์กันมา

 กิจกรรมเราทำาร่วมกัน การแข่งขันเพราะความสัมพันธ์มากกว่า

ศิลปะ วิชาการ หรือด้านกีฬา ถือเป็นยาสมานใจให้สามัคคี

 ไฟกระถางคบเพลิงอันโชติช่วง ดั่งดวงตะวันไม่ริบหรี่

คอยส่งทางสร้างฝันสานไมตรี สร้างศรัทธาน้องพี่ 4 สถาบัน

	 ส่วนบรรยากาศการแข่งขันกีฬา		ก็แบ่ง	ๆ 	กันไปตามความคาดหวัง		ที่เชียร์มันส์สุด

ที่ทำาเอาทีมงานกองเชียร์ของเพชรบุรีหัวใจจะวาย	ก็วอลเล่ย์บอลที่ทำาเอาหัวใจจะหยุดเต้นให้

ได้		แหม!!!!	ก็พี่เขียวลงเล่นเองทั้งที่เชียร์สุดใจไปเลยหล่ะ		ชนะได้ก็เพราะโค้ชอำานาจ	ที่คอย

กำาชับอยู่ข้างสนามการแข่งขัน	 	 งานนี้ต้องขอชมเชยท่านผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา		

ไปเชียร์ขอบสนาม	เชียร์สุดใจ		แหม	...	ลงมาจากที่นั่งเชียร์เลยนะเจ้าคะ

	 การประกวดดาวเดือน		แสงสี	เสียง		สุดยอดขอปรบมือให้		ที่ทุ่มทุนสร้างงานได้

ถูกใจวัยรุ่น	พ.จ.น.ก.	จริง	ๆ	แต่หากกำาหนดการไม่เปลี่ยนบ่อย		เริ่ดมากเจ้าค่ะ	....

	 เปลี่ยนบรรยากาศ	ควันหลงที่ทีมงานชาวหอพักมากระซิบให้ฟังว่า		มีการแสดงได้

งดงามมากสำาหรับหอพักชายขวัญเรียม	 	 ที่รวบรวบเอาละครดังทางทีวีมาถ่ายทอดเป็นการ

แสดงได้อย่างประทับใจ		เรยาก็มา		คุณแพงก็มา		มุนิน	มุตตา		มาสมทบพร้อมเลย			ที่สุด	ๆ	

ไปกว่านั้น	การแสดงของหอพักเพชรนิวาสรัตน์	เปิดฉากมาด้วยมหกรรมอาเซียน		และแดนซ์

เซอร์ชาย	ที่ออกมาปรากฏตัว		ทำาให้สาว	ๆ	หอพักหลายคนกรี๊ดดดสลบกันไปหลายคน		และ

ขอชื่นชมท่านที่ดูแลหอพักได้เป็นอย่างดี	 	 จนได้รับรางวัลชนะเลิศหอพักมา	 	 ถึงมันจะเก่า

เต็มที	และอุปกรณ์พังเต็มทน		ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข		มีระบบ	ระเบียบกันได้		

ที่เฮฮาปาร์ตี้สุด	ๆ	ก็การประกวดชุดการแต่งกายประจำาประเทศกลุ่มอาเซียน		สวย	ๆ	หล่อ	ๆ	

กันทุกคน		และชุดลาวโมเดิ้นอ่ะ		ถูกใจหลายรอบเลยนำาข่าวย้อนหลังมาให้อ่านกันก่อน

		 หลังจากที่ทุกคนได้ไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่		เจ๊าะแจ๊ะก็ไปมาเหมือนกัน		พาทีมงานนักข่าวไปพักผ่อนบ้าง		เจอเรื่องร้าย	ๆ	มา

ทั้งปี		ปีใหม่นี้เลยไปปล่อยทุกข์		ปล่อยโศก	ปล่อยโรค		ปล่อยภัยกันมา		กลับมาก็ได้เห็นหลายคณะ		หลายสาขาวิชาที่ได้จัดงานส่ง	–	รับ	ความ

สุขกันไปตาม	ๆ	กัน	ดีใจด้วยนะเจ้าคะ		ได้ของขวัญกันมาเยอะ		อย่าลืมส่งมาให้เจ๊าแจ๊ะบ้างนะเจ้าคะ	ทีมงานรออีกมากมายเหมือนกัน...	ฉบับนี้

ลากันไปเพียงแค่นี้ก่อน		ฉบับหน้าจัดเต็ม		บ๊าย	บาย	เจ้าค่ะ.

เจ๊าะแจ๊ะ
โดย  คน...เบื้องหลัง
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คุณภาพและมาตรฐาน
ของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์
อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

 การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ในภาวะ

ประเทศชาติขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจำานวนมาก แต่มีบุคลากร

หลายกลุ่มวิตกกังวลว่าจะไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในความเป็นจริง

นั้นการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการศึกษาที่จะ

เปิดสอนจะต้องดำาเนินการไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การขอรับรองสถาบัน

การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ซึ่ง

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ.2528 เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งมั่น คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

และผู้ให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานทางวิชาชีพ ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการถ่ายทอด

ความรู้ การดูแลสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน ช้ีนำาสังคมด้านสุขภาพและ

สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อ

รัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข

ของประเทศ (แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ ฉบับ

ที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2559) หน้า ก.)

 ดังนั้น การที่สถาบันใดจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เพื่อให้ได้คุณภาพและเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการสภาการพยาบาล

จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลัก

เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ฉบับที่ 2  พ.ศ.2553)

 ข้อ 40 สถาบันการศึกษาท่ีจะขอเปิดดำาเนินการใหม่ต้องย่ืนคำาขอ

รับรองสถาบันการศึกษาพร้อมหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ และหลักฐานที่แสดงข้อตกลงเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 8 ปี กับสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเปิดดำาเนินการ

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ผู้วางรากฐานการพยาบาลไทย  ทรงมีพระราชดำารัสเมื่อ รศ.130 ไว้ว่า

“การพยาบาลนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ แต่การพยาบาลอย่างเดียว ย่อมเป็นประโยชน์สำาหรับบำารุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย”

สอนหลักสูตรการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ติดต่อกัน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก

สภาการพยาบาล เป็นระยะเวลาไม่ตำ่ากว่า 10 ปี อย่างต่อเนื่อง เป็น

สถาบันการศึกษาที่ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาช่วยเหลือดูแลให้สถาบันที่ขอ

เปิดดำาเนินการใหม่ ดำาเนินการในการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ให้ยื่นคำาขอต่อสภาการพยาบาลล่วงหน้า

ก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และเกณฑ์การขอรับรองเป็น

ไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ดังต่อไปนี้

 เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา การพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ที่จัดตั้งใหม่
 สำาหรับปีที่ 1 ของการเปิดดำาเนินการ

 1. องค์กรและการบริหาร
 1.1  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งใหม่ตาม

กฎหมายของสถาบันต้นสังกัด

 1.2  มีปรัชญา / ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์

ของสถาบันการศึกษาเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 1.3  มีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรท่ีเหมาะสมครอบคลุม

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการ

ศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย

 1.4  มีการจัดสรรงบประมาณในปีท่ีดำาเนินการให้ครอบคลุมพันธกิจ

ของสถาบันการศึกษาพยาบาล และมีแผนการจัดสรรงบประมาณและแผน

การใช้จ่ายงบประมาณอย่างเพียงพอในการดำาเนินงานตลอดหลักสูตร

 1.5  ผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล ชั้นหนึ่ง/ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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ช้ันหน่ึง และมีวุฒิการศึกษาไม่ตำา่กว่าปริญญาโททางพยาบาล / วิทยาศาสตร์

สุขภาพ / การบริหาร / การศึกษาและเป็นอาจารย์ประจำาในสถาบัน

การศึกษามาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และมีประสบการณ์ด้านการบริหารใน

สถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี

 1.6  ผู้บริหารตามข้อ 1.5 ต้องเป็นอาจารย์ประจำาสถาบันการ

ศึกษานั้น  และถ้าทำาการสอนต้องไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

การศึกษา

 1.7  มีผู้บริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 1 คน

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง /ผู้ประกอบการวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  และมีวุฒิการศึกษาไม่ตำ่ากว่า

สวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภาการพยาบาล  รศ. เพ็ญศรี ระเบียบ

ปริญญาโททางการพยาบาล /วิทยาศาสตร์สุขภาพ / การบริหาร / การ

ศึกษาและเป็นอาจารย์ประจำาในสถาบันการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 1.8  ผู้บริหารระดับรอง ตามข้อ 1.7 ต้องเป็นอาจารย์ประจำา

สถาบันการศึกษานั้นและทำาการสอนไม่เกิน 6 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา

 1.9 มีหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่ผ่านการเห็นชอบจากสภา

การพยาบาล  และผ่านการอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัด

 2. อาจารย์
 2.1 มีอาจารย์พยาบาลประจำาหลักสูตรเต็มเวลา (ไม่นับรวม

ผู้บริหาร)  จำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน  ครอบคลุมสาขาวิชาทางการ

พยาบาลหลักสูตรที่เปิดสอนในหลักสูตรได้ครบถ้วน  มีคุณสมบัติเหมาะ

สมและมีประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชา

 2.2  อาจารย์พยาบาลประจำาหลักสูตรทุกคนมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพฯ ที่ไม่หมดอายุและมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎี / ภาค

ปฏิบัติ ในสาขาการพยาบาล (เป็นอาจารย์ประจำาในสถาบันการศึกษา  

การพยาบาลและการผดุงครรภ์) ไม่น้อยกว่า 1ปี หลังสำาเร็จการศึกษา

ปริญญาโท / ปริญญาเอก  ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี  หลังสำาเร็จการศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก 

สาขาอื่น

 2.3  มีอัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจำา ต่อนักศึกษา ไม่เกิน

1 : 8

 2.4 อาจารย์พยาบาลประจำาทุกคน มีภาระงานสอนเฉลี่ยไม่เกิน 

10 หน่วยชั่วโมง / สัปดาห์ / ปีการศึกษา
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 3. แผนการจัดการเรียนการสอน
 3.1  มีแผนการรับนักศึกษา  และจำานวนนักศึกษาประจำาปีตลอด

หลักสูตร เป็นลายลักษณ์อักษร ในแผนงานของสถาบัน

 3.2  จัดทำาประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร

 3.3  มีแผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ของทุกวิชาตลอดหลักสูตร

 3.4  มีแผนการมอบหมายภาระงานด้านการสอนให้อาจารย์

พยาบาลประจำาแต่ละคนตลอดหลักสูตร

 4. ปัจจัยเกื้อหนุน
 4.1  มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องผู้บริหาร ห้องทำางานของอาจารย์

และบุคลากรเพียงพอต่อการดำาเนินการสอนที่มีคุณภาพ

 4.2  มีห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน และอุปกรณ์เคร่ืองใช้เพียงพอ และ

พร้อมใช้

 4.3 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพที่

เหมาะสมและมีอุปกรณ์จำานวนเพียงพอและพร้อมใช้

 4.4 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เหมาะสมและมีคอมพิวเตอร์

สำาหรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1: 20 และพร้อมใช้ตลอดเวลา

 4.5  มีอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์หรือแผนการจัดซ้ือสำาหรับการ

จัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอเหมาะสมและพร้อมใช้

 4.6  มีหลักฐานแสดงข้อตกลงในการรับ เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

สำาหรับนักศึกษา ฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือสถานบริการท่ีมีระบบ

การประกันคุณภาพและในชุมชนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการ

พยาบาลตลอดหลักสูตรอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 5. ห้องสมุด
 5.1  มีตำาราหลักในสาขาวิชาทางการพยาบาลท่ีทันสมัย ไม่ตำา่กว่า

สาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง

สวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข

คุณณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์

สวัสดีปีใหม่ ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ผอ.ประไพพิศ สิงหเสม

 5.2  มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง

น้อย 50 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 คน

 5.3  มีหลักฐานการรับวารสารวิชาชีพการพยาบาล  ในประเทศ

จำานวนไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่อง

 5.4  มีหลักฐานการรับวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศ  

จำานวนอย่างน้อย 5 ชื่อเรื่อง

 5.5  มีระบบการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศที่ทันสมัย

 5.6  มีเวลาให้บริการไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 ดังนั้นการจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน

การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่จัดตั้งใหม่ตามเกณฑ์ของ

สภาการพยาบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะสาขา

วิชาชีพที่ขาดแคลนซ่ึงเป็นบทบาทสำาคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วน

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติ อันยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วย

และสร้างคุณค่ามากมายให้ประเทศชาติและสถาบันของเรา
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