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คุณธรรมนำความรู ค้ำชูสังคม

วิสัยทัศน
 “ภายในป 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร

การทองเที่ยว และสรางสรรคองคความรูดวย
ศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” 

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรมนําความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาส
ทางการศึกษาอยางเทาเทียม
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมมุงเนนการบูรณาการเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศอยางแทจริงเปนรูปธรรม แกปญหาเชิงพื้นที่
นอมนําแนวพระราชดําริเพื่อถายทอดองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและใหบริการวิชาการ โดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพรสูสากล
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
ดวยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ผศ.ดร.เสนาะ กล��นงาม
อธิการมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

“

”

สารจากอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

 …ในชวงปลายเดือนนี ้ จะเปนการสอบปลายภาคการศึกษาที ่ 2 /2564 อยากให
นักศึกษาทุกคน เคล�ยงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายในแตละว�ชาใหเร�ยบรอย มุงมั่นในการ
อานหนังส�อและต้ังใจทำขอสอบ เพ�อ่ใหนักศึกษาสอบผานเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว ในแตละรายว�ชา 
และจบไปเปนบัณฑิตที ่มีคุณภาพ พรอมดวยสมรรถนะตาง ๆ ในการทำงาน นอกจากนี้
ยังมีนักศึกษาสายว�ชาชีพครูที่ตองสอบ ประเมินสมรรถนะทางว�ชาชีพครู ดานความรูและ
ประสบการณว�ชาชีพ ตามมาตรฐานว�ชาชีพครู ใหผานเพ�่อที่ตนเองจะไดรับใบประกอบว�ชาชีพ 
ดังน้ันจึงขอเปนกำลังใจใหกับนักศึกษาทุกคนและขอใหนักศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จในเร�อ่ง
ของการสอบและขอเปนกำลังใจใหนักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา ใหสามารถเขาสูการทำงาน
ตามว�ชาชีพของตนเอง และใชความรู ความสามารถและสมรรถนะตาง ๆ ท่ีไดรับจากการศึกษา
จากมหาว�ทยาลัยฯ ไปตอยอดสรางอาชีพ สรางรายไดและสรางความมั่นคงในชีว�ตของตนเอง
ตอไป…

การพัฒนาทองถิ่น
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การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
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         ศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร�รวมกับโรงเร�ยนอาหารนานาชาติเพชรบุร�
และสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานเพชรบุร� จัดทดสอบ 
มาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 
ใหกับผูสนใจจากภายนอก จำนวน 9 คน ณ โรงเร�ยน 
อาหารนานาชาติเพชรบุร� เปนการทดสอบความรู 
ความสามารถดานการประกอบอาหารตามเกณฑ

มาตรฐาน ในระดับประกันคุณภาพ ผูผานการทดสอบ 
จะไดรับหนังส�อรับรองจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน
        สำหรับเมนูท่ีใชในการทดสอบวันน้ีมีท้ังหมด 4 เมนู 
ประกอบดวย ผัดไท ตมยำกุง น้ำพร�กหนุมและถั่วเข�ยว 
ตมน้ำตาล โดยไดรับเกียรติจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
มาเปนผูใหคำแนะนำและใหขอเสนอแนะ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
จัดทดสอบผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ใหกับผูสนใจ1
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 พล.อ.ดาวพงษ  ร ัตนสุวรรณ องคมนตร� 
เปนประธานมอบรางวัลประกวดแนวคิดและนวัตกรรม
ดานน้ำบาดาลเคร�อขายทองถิ�นตนแบบดานการบร�หาร 
จดัการอยางย่ังยืนในความรวมมือระหวางกรมทรัพยากร 
น้ำบาดาลและมหาว�ทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ พรอมเปน 
ประธานเปดการประชุมเคร�อขายและนวัตกรรมน้ำบาดาล
แหงชาติ คร้ังท่ี 2 ณ โรงแรมสว�สโซเทล กรุงเทพมหานคร     
 โดยกิจกรรมการประกวดไดเร� ่มดำเนินการ 
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 1 ป โดยมีผูสมัครเขาแขงขัน 
รวมทั้งส��น 32 ทีม จากมหาว�ทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
แตละทีมประกอบดวยสมาชิก 7 คน ไดแก อาจารย 

นักศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ�น อาสาสมัคร 
พ�ทักษทรัพยากรธรรมชาติและส��งแวดลอม และเคร�อขาย 
ผูใชน้ำบาดาล 
 โอกาสนี้ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� นำโดย 
อ.กรกรต เจร�ญผล อาจารยที ่ปร�กษา พรอมดวย 
นักศึกษาไดถอดบทเร�ยนพรอมทั้งนำองคความรูและ 
นวัตกรรมดานน้ำบาดาลที่ทันสมัยมารวมแลกเปล�่ยน 
เร�ยนรูกับพันธมิตร เคร�อขาย บุคลากรและผูมีสวนได
สวนเส�ย ดานการบร�หารจัดการน้ำบาดาลอยางยั่งยืน 
ในการประชุมเคร�อขายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแหงชาติ 
ครั้งท่ี 2 ท่ีจัดข�้นระหวางวันท่ี 10-11 มีนาคม ท่ีผานมา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
เขารับเกียรติบัตรการเขารวมแขงขันการสรางนวัตกรรมน้ำบาดาลแหงชาติ
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล สกุลพงษมาล� คณบดีคณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปนประธานในพ�ธีเปดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสร�มสราง “ ทักษะ Soft Skills ” ดวยกระบวนการ 
ว�ศวกรสังคม ใหกับนักศึกษาของคณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 188 คน ในรูปแบบ 
ออนไลน  (ZOOM) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ที่ผานมา
             โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อถายทอดองคความรูเคร�่องมือว�ศวกรสังคมเพ�่อบมเพาะนักศึกษาใหกลายเปน 
บัณฑิต “นักคิด” “นักส�่อสาร” “นักประสาน” และ “นักสรางนวัตกรรม” ดวยความคิดสรางสรรคและมีทัศนคติที่ดี 
และถูกตองตอสังคม สามารถนำความรูกลับไปสรางและพัฒนาทักษะการดำรงชีว�ต การทำงานและการพัฒนา 
ทองถิ�นของตนเอง และเพ�่อใหนักศึกษาไดเติบโตเปนบัณฑิตที่พ�งประสงคของทุกองคกรการทำงาน 
            กิจกรรมในคร้ังน้ีไดรับเกียรติจากว�ทยากรผูบรรยายทักษะท้ัง 5 ทักษะ ประกอบดวย อาจารยชล�ดล อินยาศร� 
บรรยายทักษะการใชเคร�่องมือฟาประทาน อาจารยดวงฤดี ชูตระกูลอาจารย บรรยายทักษะการใชเคร�่องมือ 
นาิกาชีว�ต อาจารยพรพรรณ ทองแพง บรรยายทักษะการใชเคร�อ่งมือ Timeline พัฒนาการ อาจารยชลาลัย วงเว�ยน 
บรรยายทักษะการใชเคร� ่องมือ Timeline กระบวนการ และอาจารยปองพล รักการงาน บรรยายทักษะ
การใชเคร�่องมือ M.I.C Model

คณะว�ศวกรรมศาสตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสร�มสราง “ทักษะ Soft Skills” ดวยกระบวนการว�ศวกรสังคม
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล��นงาม  อธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เขารวมประชุมการดำเนินการ
เพ�่อเสนอโครงการขอรับเง�นสนับสนุนการผล�ตบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร ท่ีมหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม 
ไดจ ัดข� ้นเมื ่อวันที ่  18 มีนาคม 2565 ณหองประชุม 
เอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาว�ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร� โดยมี ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ อธิการบดี 
มหาว �ทยาล ัยราชภ ัฏพ �บ ูลสงคราม เป นประธาน
ในการประชุม 
            ส�บเนื่องจากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาว�ทยาลัย

ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) วาระเพ�อ่พ�จารณาเร�อ่งการขอรับเง�น
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในกาผล�ตบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร  ส ังกัดมหาว�ทยาลัยราชภัฏ 
จากการขาดแคลนบุคลากรดานการพยาบาล รวมถึง 
ค าใช จ ายในการผล�ตบัณฑิตพยาบาลคอนข างส ูง 
สภาการพยาบาลและสำน ักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงไดขยายระยะเวลาเพ�่มการผล�ตและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาว�ชาพยาบาลศาสตร 
ปการศึกษา 2561 – 2565 เพ� ่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล 

อธิการบดี รวมประชุมขอรับเง�นสนับสนุนการผล�ตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร

เลขานุการองคมนตร� มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยและมีจิตอาสา

 ดร.นงรัตน อิสโร เลขานุการองคมนตร� 
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย และมีจิตอาสา มหาว�ทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุร� จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 10,000 
บาท ไดแก น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น นศ.สาขาว�ชา 
พลศึกษา และ น.ส.นิอัสมา การะเกตุ นศ.สาขา 
ว�ชาคณิตศาสตร โดยมีผศ. ดร.เสนาะ กล��นงาม 
อธ ิการบดีมหาว �ทยาล ัยราชภัฏเพชรบุร �  
เปนผู แทนในการมอบ ณ หองทำงานชั ้น 6 
อาคารสำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
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 สำนักสงเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ“การพัฒนารายว�ชา 
ที่มีการจัดการเร�ยนรูแบบ Blended learning” ระหวางวันที่ 9 และ 19-20 มี.ค. 65 
แบบออนไลนผานโปรแกรม ZOOM โดยมี อาจารย ดร.มนัญญา ปร�ยว�ชญภักดี 
รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตและว�ชาการ เปนประธาน 
ประกอบดวย
          1) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา มคอ.3 ที่เนนสมรรถนะตามผลลัพธการ 
เร�ยนรูที่คาดหวัง (OBE) ในรายว�ชาที่มีการจัดการเร�ยนรูแบบ Blended Learning  
ในวันพ�ธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยไดรับเกียรติจากว�ทยากร  
ศ.ดร.ปรัชญนันท นิลสุข ภาคว�ชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาว�ทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงคของกิจกรรมเพ�่อให 
ผู เขาอบรมมีความรูและเขาใจการจัดทำ มคอ.3 ที ่เนนสมรรถนะตามผลลัพธ 
การเร�ยนรูที่คาดหวังของรายว�ชา (CLOs) และ ผลลัพธการเร�ยนรูที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs)
 2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำส�่อตนแบบที่มีการจัดการเร�ยนรูแบบ 
Blended learning ในวันเสารที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
โดยไดร ับเก ียรติจากว�ทยากร รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม   
ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาว�ทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค 
ของกิจกรรมเพ�่อใหผูเขารวมอบรมสามารถจัดทำส�่อตนแบบที่มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับผูเร�ยนได โดยมีเปาหมายคือ 16 ส�่อตนแบบจากทั้ง 8 คณะ
 3) อบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเร�ยนรู 
แบบ Blended learning วันอาทิตยท่ี 20 มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
โดยไดรับเกียรติจากว�ทยากร อาจารย ดร. กฤษณพงศ เล�ศบำรุงชัย สาขาว�ชา 
ว�ทยาการคอมพ�วเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� เพ�อ่ใหผูเขารวมอบรมไดเทคนิคการสอน 
รูปแบบการสอนแบบ hybrid learning และสรางคล�ปส�่อการสอนดวยโปรแกรม 
Camtasia ที่มีความทันสมัยในยุคป�จจ�บัน

          สาขาว�ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะว�ศวกรรมศาสตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใช 
python เพ�่อจัดการงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง IoT ภายใตโครงการ 
พัฒนาทักษะดานว�ชาการ และว�ชาชีพ ดวยการจัดการเร�ยนรู ที ่เนน 
ผลลัพธการเร �ยนรู และสมรรถนะของผู  เร �ยน Outcome-based
 education : OBE
         โดยกิจกรรมแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 12 – 
14 มีนาคม 2565 และระยะที ่ 2 ระหวางวันที ่ 15 – 17 มีนาคม 2565 
โดยไดรับเกียรติจาก คุณกิ �งกาญจนา ดุงโคกกรวด ว�ศวกรระดับ 1 
บร�ษัทซีพ�เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผล�ตอาหารสัตว 
ขอนแกน มาเปนว�ทยากรผูบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประยุกตใช python 
เพ�่อจัดการงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง IoT

1
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 นักศึกษาจิตอาสามหาว�ทยาลัยราชภัฏเพรบุร� เขารวม 
กิจกรรมกาวเพ�อ่ความดี ดวยพลังจิตอาสา คืนผืนปาใหชาง 
ปที่ 3 ที่กองพัฒนานักศึกษาไดจัดข�้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2565 ณ อุทยานแหงชาติกุยบุร� จังหวัดประจวบคีร�ขันธ 
โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กล��นงาม อธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�เปนประธานในการเปดกิจกรรม
พรอมรวมลงมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ดวย
            สำหรับการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี ประกอบดวย การทำ
โปงเทียมเพ�ม่จำนวน 3 โปง และลางกระทะน้ำใหสัตวปาในพ�น้ท่ี 
เพ�ม่แรธาตุอาหารท่ีจำเปนใหแกชาง เพ�อ่ใชเปนแหลงน้ำใหชางปา 
ในพ�้นที่ปาธรรมชาติ ลดการบุกรุกทำลายพ�้นที่การเกษตร 

ของเกษตรกรรอบเขตอุทยานฯ ลดป�ญหาความขัดแยง 
ระหวางคนกับชางปา
          ทั้งนี้ ส�บเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพ�ตร ทรงพระราชทานเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2542 
กรณีการจัดการความขัดแยงระหวางคนกับชางปาที่อุทยาน
แหงชาติกุยบุร� ความวา “ชางปาควรอยูปา เพ�ยงแตตองทำให
ปานั้นมีอาหารชางเพ�ยงพอ การปฏิบัติคือการสรางอาหาร 
ใหชางปาในปาเปนแปลงเล็กๆ และกระจาย” พระราชดำรัส
ดังกลาว เปนจ�ดเร�่มตนของแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา 
จิตอาสาที่เขารวมโครงการอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 3

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมกาวเพ�่อความดี

ดวยพลังจิตอาสา คืนผืนปาใหชาง ปที่ 3 ณ อุทยานแหงชาติกุยบุร�
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 นักศ ึกษาช ั ้นป ท ี ่  4 สาขาว �ชาส ังคมศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จัดการสัมมนา 
“การแกป�ญหาแมลงวันผลไมในชมพ�่เมืองเพชร” ใหกับ 
เกษตรกรผูปลูกชมพ�่เพชรในตำบลหนองโสน ณ ศาลา 
บานฉาง ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร� 
โดยมีนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองคการบร�หารสวนตำบล 
หนองโสน วาท่ี ร.ต.อาณัติ หุนหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุร� 
และนายสุร�ยะ ชูวงศ เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาบัญชีฟารม 
ประจำป 2559 มาเปนผูสัมมนาใหความรูและตอบขอซักถาม 
ของเกษตรกร
 นางสาวณัฐณิชา นิพ�ฐพนธ ประธานจัดการสัมมนา 
ในคร้ังน้ี กลาววา การสัมมนาการแกป�ญหาแมลงวันผลไม 
ในชมพ�่เมืองเพชร เปนกิจกรรมในรายว�ชาการสัมมนา

บูรณาการจัดการเร�ยนรู โดยมี ผศ.พจนารถ บัวเข�ยว 
เปนอาจารยประจำรายว�ชา และการสัมมนาในครั ้งนี ้ 
เกิดข�้นจากนักศึกษาไดลงพ�้นที่บานฉาง ซึ่งเปนพ�้นที่ที่มี 
การปลูกชมพ�่เพชรสายรุงเปนจำนวนมาก แตเกษตรกร 
ประสบป�ญหาในเร�่องของแมลงวันผลไมหร�อแมลงวันทอง
ที่มากัดกินผลผล�ตจนไดรับความเส�ยหาย จึงไดรวมกัน 
หาแนวทางในการแกไข เพ�่ออนุรักษ สงเสร�ม ฟ��นฟ�และ 
ทำนุบำรุงภูมิป�ญญาทองถิ �น ส�บสานการทำอาชีพ 
สวนชมพ�่ตอไป
 การจัดสัมมนาในคร้ังน้ี นอกจากจะมีการสัมมนา 
โดยว�ทยากรผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแลว ยังมี 
การสาธิตการทำกับดักแมลงวันทองดวย

นักศึกษาสังคมศึกษาจัดการสัมมนา “การแกป�ญหาแมลงวันผลไมในชมพ�่เมืองเพชร”

 เมื่อชวงเชาวันที่ 28 มี.ค. 65 ณ อบต.หนองพลับ 
อ.เมือง จ.เพชรบุร� นศ.ชั ้นปที ่ 4 สาขาว�ชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสัมมนา 
ปองกันโรคและศัตรูพ�ชในการปลูกแตงโม ต.หนองพลับ 
อ.เมือง จ.เพชรบุร� เพ�่อพัฒนาคุณภาพสงเสร�มสรางมูลคา 
สูส�นคาบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในรายว�ชา 
สัมมนาบูรณาการจัดการเร�ยนรู โดยมีผูชวยศาสตราจารย 
พจนารถ บัวเข�ยว เปนอาจารยประจำรายว�ชา โดยในพ�ธี 
เปดโครงการ ไดรับเกียรติจากนายณรงคศักดิ ์ เร�องส�น 
นายก อบต.หนองพลับ เปนประธานในการเปดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้    
 ส�บเน่ืองจากการลงพ�น้ท่ีของนักศึกษาท่ีพบวาประชาชน 
ในต.หนองพลับมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ 
และส��งที่เปนของข�้นชื่อของต.หนองพลับ คือ แตงโม เนื่องจาก 

โครงการสัมมนาปองกันโรคและศัตรูพ�ชในการปลูกแตงโม โดยนักศึกษาสังคมศึกษา

สภาพดินมีแรธาตุและความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการปลูก 
แตงโม จึงทำใหแตงโมหนองพลับมีรสหวาน เนื้อแดง กรอบ 
แตพบวาเกษตรกรตองพบกับป�ญหาระหวางการปลูก เชน 
โรคเถาเห่ียว โรคราน้ำคาง เพล�ย้ ทำใหไดผลผล�ตไมดีเทาท่ีควร 
ประกอบกับการปลูกแตงโมไมสามารถปลูกซ้ำท่ีเดิมได จึงมีการ 
นำแตงโมจากที่อื่นมาสวมรอย ซึ่งเกษตรกรเกรงวาจะเส�ยชื่อ 
แตงโมหนองพลับ 
 ดังนั้น นักศึกษาสาขาว�ชาสังคมศึกษา จึงไดรวมกับ 
อบต.หนองพลับ จึงไดจัดโครงการดังกลาวข�น้ เพ�อ่ใหเกษตรกร 
เกิดความเขาใจในการใชสารเคมีเพ�อ่การปองกันโรคและศัตรูพ�ช 
เกษตรกรม ีการแลกเปล � ่ยนความร ู   ข อค ิด เห ็นและ  
ประสบการณจากว�ทยากร มีการเสนอแนวทางในการ 
พัฒนาส�นคาใหมีคุณภาพและสรางมูลคาสูส�นคาส��งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI)  
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            เมื่อชวงเชาวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมเสนาะ กล��นงาม คณะพยาบาลศาสตรและว�ทยาการ 
สุขภาพ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ไดมีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษาสาขาว�ชา 
พยาบาลศาสตร ท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 จำนวน 64 คน โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ 
กล��นงาม อธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เปนผูมอบใบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาสาขาว�ชา 
พยาบาลศาสตรที่สำเร็จการศึกษา
           ผศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและว�ทยาศาสตรสุขภาพ กลาววา “การจัดกิจกรรม 
ในวันนี้จัดข�้นเพ�่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เร�ยนครบหลักสูตรสรางความรัก ความผูกพันระหวางรุนพ�่ 
และรุนนอง สงเสร�มความกตัญูกตเวทีตอสถาบันศึกษาและสถาบันครอบครัว ทำใหวาท่ีบัณฑิตพยาบาลศาสตร 
เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณคาของว�ชาชีพ รวมทั้งแสดงออกถึงความพรอมในการกาวสูว�ชาชีพ 
อยางสงางาม” สำหรับกิจกรรม ประกอบดวย การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนักศึกษาที่มีผลการเร�ยนดี 
กิจกรรมเดน มีความประพฤติดี พ�ธีอำลาสถาบันและคืนศิษยสูผูปกครอง
         ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกลาว เปนไปตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มีการแสดงผลการตรวจ ATK ของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน บร�การน้ำยาฆาเชื้อแอลกอฮอลบร�การในทุกจ�ด 
และการเวนระยะหางตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

คณะพยาบาลศาสตรและว�ทยาการสุขภาพ จัดพ�ธีมอบใบประกาศนียบัตร
ใหกับนักศึกษาสาขาว�ชาพยาบาลศาสตร ประจำปการศึกษา 2564
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              ฝายว�จัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันว�จัยและ 
สงเสร�มศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรม “การพัฒนา 
คุณภาพ คณะกรรมการจร�ยธรรมการว�จัยในมนุษย” 
แบบในท่ีต้ัง ใหกับบุคลากรของมหาว�ทยาลัยฯ ณ หองประชุม 
รมฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� และแบบออนไลนผาน
โปรแกรม ZOOM ระหวางวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 
โดยม ี  ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธ ิการบด ี  
ฝายยุทธศาสตร การว�จัยและนวัตกรรม เปนประธาน 
เปดการอบรม
             ดร.ทว�พัฒน ว�จิตรป�ญญารักษ ผูอำนวยการ 
สถาบันว�จัยและสงเสร�มศิลปวัฒนธรรม ไดกลาวถึง 
วัตถุประสงคของการจัดการอบรมในครั้งนี้วา “เพ�่อให 
ผูที ่จะทำหนาที่เปนคณะกรรมการจร�ยธรรมการว�จัย 

และคณะกรรมการสมทบฯ ของมหาว�ทยาลัยมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตามที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ 
หร�อขอบังคับท่ีเก่ียวของ เพ�อ่สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง 
มีประส�ทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
วาดวยเร�่องจร�ยธรรมการว�จัย
           โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาภรณ สุดหนองบัว 
อาจารยประจำคณะสาธารณสุขศาสตร มหาว�ทยาลัย 
นเรศวร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทาง 
ว�ชาการ โครงการจัดทำคูมือมาตรฐานคณะกรรมการ 
จร �ยธรรมการว�จ ัยในมนุษยทางสังคมศาสตรและ 
พฤติกรรมศาสตร โดยสำนักงานการว�จัยแหงชาติ (วช.) 
เปนว�ทยากรในการอบรมในครั้งนี้

สถาบันว�จัยและสงเสร�มศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการจร�ยธรรมการว�จัยในมนุษย” 
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 ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเข�ยว รองอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ลงพ�้นที่พบปะพ�ดคุยกับเกษตรกร 
กลุมขาวแปลงใหญตำบลธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีร�ขันธ 
ณ อาคารเอนกประสงค หมู 6 บานหนองตาเมือง โดยมีนายประยูร 
ไพรพล ประธานกลุ มฯ เขารวมแลกเปล� ่ยนเร�ยนรู  ในประเด็น 
ในการยกระดับคุณภาพการปลูกขาวปลอดภัยดวยนวัตกรรม
ทางการเกษตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
 ทั้งนี้ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� มีแนวคิดในการสราง 
เคร�อขายและขยายผลการผล�ตขาวที่มีคุณภาพโดยการถายทอด
องคความรูจากกลุมว�สาหกิจขาวชุมชนตำบลไรมะขาม อ.บานลาด 
จ.เพชรบุร� ชุมชนตนแบบดานการผล�ตขาวอินทร�ยของจ.เพชรบุร� 
ไปดำเนินการในพ�้นที่ประจวบคีร�ขันธ ภายใตโครงการยุทธศาสตร 
การพัฒนาทองถิ�นจ.ประจวบคีร�ขันธ 

มรภ.เพชรบุร� ยกระดับคุณภาพการปลูกขาวปลอดภัย
ดวยนวัตกรรมการเกษตร 

             งานพัฒนาทองถิ �นและบร�การว�ชาการ สถาบันว�จัยและ 
สงเสร�มศิลปวัฒนธรรม นำโดยผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเข�ยว 
รองอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ลงพ�้นที่ตำบลชางแรก 
อำเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีร�ขันธ เพ�่อเก็บขอมูลและ 
เยี ่ยมชมกลุ มผู ดูแลและปลูกโกโก โดยกลุ มเคร�อขายว�ถีเกษตร 
ธรรมชาติ ของตำบลชางแรก เพ�่อดำเนินโครงการภายใตโครงการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ�น ประจำป 2565 
           ทั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะห จาก คณจีระพงศ รักประสูตร 
ผู จัดการโครงการสกัดน้ำมันพ�ชและผล�ตไบโอดีเซลครบวงจร 
มูลนิธิชัยพัฒนา มาใหความรูในการปลูกและแปรรูปโกโก เพ�่อใหเกิด 
การทำงานแบบบูรณาการรวมกัน จึงไดมีแนวทางในการดำเนินงาน 
โดยจัดตั้งศูนยเร�ยนรู การปลูกโกโกในพ�้นที ่สวนกลางของกลุม 
“ เ ค ร � อ ข  า ย ว � ถ ี เ ก ษ ต ร ธ ร ร ม ช า ต ิ  ข อ ง ต ำ บ ล ช  า ง แ ร ก ”  
ใหเปนสถานที่ศึกษาดูงานดานการปลูกโกโกแบบครบวงจร ซึ่งมี 
แปลงตนแบบการปลูกโกโกใหไดคุณภาพและการแปลรูปผลโกโกเปน
ผงโกโกเพ�่อการสรางมูลคาเพ�่ม

สรางมูลคาเพ�ม่ “โกโก” 
โดยกลุมเคร�อขายว�ถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบฯ 
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        สำนักงานโครงการยุทธศาสตรการพัฒนา 
ทองถิ�น นำโดยผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเข�ยว 
รองอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เปนประธาน 
เป ดการอบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการการทอผ า ไหม
ลายอัตลักษณดอนข�นห วย (ลายตาสับปะรด) 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมสกรณการเกษตร 
ดอนข�นหวย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร� โดยมีประชาชน 
ในพ�้นที่เขารวม
          ส�บเนื่องจากนโยบายของสภามหาว�ทยาลัยฯ 
ท่ีมอบหมายใหมหาว�ทยาลัยฯ ลงพ�น้ท่ีรวบรวมขอมูล 
และเปดเวทีรับฟ�งป�ญหาของชาวตำบลดอนข�นหวย 
พบวาเดิมนั้นกลุมสตร�ดอนข�นหวยมีการปลูกหมอน 
เล�ย้งไหมและทำการทอผาไหมมาต้ังแตอดีต จึงตองการ 
ที่จะพัฒนาลวดลายผาที่เปนของตนเองโดยมาจาก 
อัตลักษณพ� ้นถิ �นของดอนข�นหวย นั ่นก็คือการ 
ออกแบบลวดลายเปนตาสับปะรด ส�นคาประจำพ�น้ถิ�น 
ซึ่งมีความทันสมัยและสะดวกตอการนำไปออกแบบ 
ตัดเย็บเปนเคร�่องแตงกายหร�อพัฒนาเปนผล�ตภัณฑ
อื่น ๆ ได จึงไดนำผูที่มีความเชี่ยวชาญในเร�่องของ 
การออกแบบลายผามาออกแบบลวดลายและส�สัน 
ผาทอรวมกับคนในพ�้นที่ เพ�่อใหไดลายที่ตรงความ 
ตองการ ดวยการใชเสนใยฝายผสมใยสับปะรด 

จากอำเภอปราณบุร� จังหวัดประจวบคีร�ขันธรวมกับ 
เสนใยไหมชุมชนดอนข�นหวย             
 ขณะเดียวกันยังไดมีการจัดโครงการการสราง 
มูลคาเพ�ม่วัสดุเหล�อใชทางการเกษตรจากใบสับปะรด 
สูบรรจ�ภัณฑผาไหมอัตลักษณดอนข�นหวย ดวยการใช 
ใบสับปะรดนำมาทำเปนกระดาษและร�ดเสนใยเพ�อ่การ
จักสานและทอผา ชวยลดป�ญหามลพ�ษจากการเผา 
ตนสับปะรดทิ�งหลังจากการเก็บเกี่ยว โดยมีเปาหมาย 
ในการพัฒนาผล�ตภัณฑตนแบบ3 ผล�ตภัณฑ คือ 
กระดาษจากใบสับประรด กลองกระดาษและถุงกระดาษ 
ซึ ่งเกิดจากตนทุนดานวัตถุดิบและภูมิป�ญญาของ 
ชาวชุมชนดอนข�นหวยมารวมสรางสรรคผลงาน 
ตั้งแตกระบวนการผล�ตไปจนถึงการจัดจำหนาย
        ท้ังน้ี ผล�ตภัณฑท่ีไดจะเปนการลดรายจายจากการ 
จัดซื้อกลองและถุงบรรจ�ส�นคาสำเร็จรูปที่ยังไมเปน
เอกลักษณของชุมชน และเมื ่อเกิดความชำนาญ 
จะสามารถเพ� ่มกำลังการผล�ต จำหนายเพ� ่อเปน 
รายไดเสร�มใหกับสมาชิกในชุมชน เปนการใชทรัพยากร 
ทางการเกษตรอยางเหมาะสมและคุมคาเพ�อ่ลดรายจาย
และสรางรายไดสูชุมชน ยกระดับความเปนอยูของ 
เกษตรกรในชุมชนดอนข�นหวยไดในระยะยาวและ 
เกิดความย่ังยืน

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�ลงพ�้นที่พัฒนาคุณภาพชีว�ตที่บานดอนข�นหวย
ดวยการนำของเหล�อใชมาพัฒนาและตอยอดเปนส�นคาอัตลักษณชุมชน
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               อาจารย ดร.ศิร�วรรณ แดงฉ่ำ อาจารยประจำสาขาว�ชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ในฐานะที่ปร�กษาการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานส�นคา
ส� �งบงชี ้ทางภูมิศาสตร ไทย (Internal Control) ส�นคาชมพ�่เพชร รวมกับวาที ่ ร.ต.อาณัติ หุ นหลา 
เกษตรจังหวัดเพชรบุร� พรอมดวย นางสาวสุจิรา กิจเจร�ญ หัวหนากลุมสงเสร�มและพัฒนาการผล�ต 
และเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุร� เขารวมประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการ 
ผล�ตและจำหนายส�นคาส��งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ชมพ�่เพชร” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม SU 
504 อาคารนิวัตสโมสร มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
             การประชุมในครั้งนี้เพ�่อรวมกันพ�จารณายกรางขั้นตอนการทำงานจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานส�นคาส��งบงชี้ทางภูมิศาสตร ไทยส�นคาชมพ�่เพชรของคณะทำงานฯ แนวทางการลงพ�้นที่
ตรวจประเมินฯ แผนการดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพฯ รวมถึงแผนการสรุปผลการลงพ�้นที่ 
ตรวจประเมินฯ และประชาสัมพันธเพ�่อใหผูที่สนใจขอใชตราสัญลักษณ GI ชมพ�่เพชร ทั้งเกษตรกรผูผล�ต 
ผูประกอบการคา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ รับทราบโดยทั่วกัน
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 เมื่อชวงบายวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมชั้น 3 
คณะพยาบาลศาสตรและว�ทยาการสุขภาพ มหาว�ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร� ผู ชวยศาสตราจารยนร�นารถ ศร�วรนารถ 
รองอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� พรอมดวย
คณาจารยและบุคลากรเขารวมรับฟ�งขอมูลในการดำเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรการขับเคล�อ่นระบบป�ญญานิเวศ เพ�อ่สรางเสร�ม 
“มหาว�ทยาลัยแหงความสุข สู องคกรสุขภาวะอยางยั่งยืน” 
โดยมหาว�ทยาลัยมหิดล (สถาบันว�จัยประชากรและสังคม) เพ�่อ 
สรางเสร�มใหบุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพชีว�ต มีความสุข 
ความผูกพันองคกรและสมดุลระหวางชีว�ตกับการทำงาน 
ภายใต ร ูปแบบ HAPPINOMETER MODEL: ร ูปแบบ 
การสรางเสร�มความสุขบุคลากรไปสูองคกรแหงความสุข  

 เม่ือชวงเชาวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ณ Studio สาขาว�ชา 
นิเทศศาสตร คณะว�ทยาการจัดการ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
กลุมงานส�อ่สารองคกร นำโดยอาจารย ดร.เมธาว�น สาระยาน 
ผูชวยอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� และบุคลากร 
กลุมงานส�่อสารองคกร ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
มณฑลทหารบกที่ 15 นำโดยพันเอกสมพงศ วงศส�ทธิโชค 
หัวหนากองยุทธการ มณฑลทหารบกท่ี 15 และศูนยว�ทยบร�การ 
และชุมชนสัมพันธ มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุร� 
นำโดยนางสาวศมานันท เงอเนิด ผูอำนวยการศูนยฯ
        สำหรับการมาศึกษาดูงานของท้ังสองหนวยงาน เพ�อ่เปน 
การศึกษาดูงาน เร�ยนรูเก่ียวกับการผล�ตส�อ่ว�ดิทัศน ส�อ่ส��งพ�มพ 
การผล�ตปายประชาสัมพันธ การนำเสนอผลงาน นำไปปฏิบัติ 
และพัฒนาองคความรู เพ�ม่ข�ดความสามารถและประส�ทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เกิดการรับรู ความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี 
และสรางการยอมรับกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

มรภ.เพชรบุร� เตร�ยมพรอมขับเคล�่อน
เปนมหาว�ทยาลัยแหงความสุข 

กลุมงานส�่อสารฯ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก มทบ.15 และ มสธ.เพชรบุร� 
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 ในป�จจ�บันประชาชนทุกเพศทุกวัยมีความต่ืนตัว
ในการออกกำลังกาย ซ่ึงปฏิเสธไมไดวาการออกกำลังกาย 
ดวยการเตนแอโรบิกเปนการออกกำลังกายที่งายและ
สะดวก สำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
นำโดยนางภควัน จันทนเสว� ผูอำนวยการกองกลาง 
สำนักงานอธิกรบดี จึงไดจัดกิจกรรมเตนแอโรบิกข�้น 
เพ�อ่ใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีภูมิตานทาน
โรค และยังไดเปนการพบปะพ�ดคุยกัน เกิดความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน อันจะเปนพ�้นฐานในการทำงานเพ�่อพัฒนา
มหาว�ทยาลัยฯ ตอไป

            ผูสนใจ ไมวาจะเปนคณาจารย บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป สามารถเขามารวมเตนแอโรบิกเพ�่อ 
ออกกำลังกายไดทุกวันจันทร ว ันพ�ธและวันศุกร 
ในเวลา 18.00 – 19.00 น. บร�เวณหนาอาคารสุเมธ 
ตันติเวชกุล มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� โดยไมเส�ย 
คาใชจาย
           ทั ้งน ี ้  การจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปตาม 
มาตรการการปองกันการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส
โคว�ด -19

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� หวงใยสุขภาพบุคลากร 
จัดกิจกรรมเตนแอโรบิก สรางความแข็งแรง สรางภูมิคุมกัน

 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาส�ร�ภาจ�ฑาภรณ 
เสด็จไปยังศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง วังจันทน 
ร�เวอรว�ว มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม อำเภอเมือง 
พ�ษณุโลก จังหวัดพ�ษณุโลก ทรงเปดงาน “100 ป 
ราชภัฏพ�บูลสงคราม เทิดไทองคราชัน” เพ�่อนอมรำล�ก 
ใ น พ ร ะ ม ห า ก ร ุ ณ า ธ ิ ค ุ ณ ข อ ง  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพ�ตร และเฉล�มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ าอย ู ห ัว  ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ป   
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

100 ป ราชภัฏพ�บูลสงคราม เทิดไทองคราชัน

ที่ผานมา โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กล��นงาม อธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� และอาจารย ดร.ทว�พัฒน  
ว�จ ิตรป�ญญารักษ ผู อำนวยการสถาบันว�จ ัยและ 
สงเสร�มศิลปวัฒนธรรม มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
เขารวมงาน
           ในการนี ้  พระเจ าวรวงศเธอ พระองคเจ า 
ส�ร �ภาจ�ฑาภรณ ทรงฉายพระรูปรวมกับผู บร�หาร 
สภาศ ิลปะและว ัฒนธรรม มหาว �ทยาล ัยราชภ ัฏ 
แหงประเทศไทย และอธิการบดีจากมหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศ  
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 ผศ.ดร.เสนาะ กล��นงาม อธิการบดีมหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร� มอบหมายใหอาจารย ดร.กฤษดา ต้ังชวาล 
รองอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� เขารวมพ�ธี 
เน่ืองในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจำป 2565 
ที่สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานเพชรบุร�ไดจัดข�้น ณ 
หองพะนอมแกวกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร �  โดยมีนายณัฐวุฒิ 
เพ็ชรพรหมศร ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุร� เปนประธาน 
ในพ�ธี
 ในพ�ธีไดมีพ�ธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพ�ตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” 
โดยหนวยงานตาง ๆ ไดวางพานพ�่มถวายราชสักการะ 

หนาพระบรมฉายาลักษณ เพ�่อใหประชาชนทุกหมูเหลา 
ไดรำล�กในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที ่พระองค 
ทรงเปนพระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย อีกทั้งยัง 
สรางแรงกระตุ นและสงเสร�มใหหนวยงานภาครัฐ 
เอกชนและสถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญของ 
วันดังกลาว
 โอกาสน้ี นายชาญยุทธ อรุณสวัสด์ิ หัวหนาศูนย 
ฝ กอบรมและทดสอบท ักษะอาช ีพ พร อมด วย 
นางสาวป�ทมา ไชยโอชะ ได  เข าร วมวางพานพ� ่ม 
ถวายราชสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณ พรอมนำ 
นิทรรศการแสดงสาธิตมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความ 
สามารถ (ฉบับปรับปรุง) มาจัดแสดงภายในงานดวย

 สำนักสงเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน มหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร� ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนัก 
สงเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน มหาว�ทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจ าพระยา โดยมีประเด็นศึกษาดูงาน 
แลกเปล�่ยนประสบการณการทำงาน เร�่องของระบบคลัง 
หนวยกิต และการจัดเก็บเอกสาร โดยมี ดร.มนัญญา 
ปร�ยว�ชญภักดี รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรการ 

ผล�ตบัณฑิตและว�ชาการ ใหเกียรติกลาวตอนรับและ 
เปนประธานในการแลกเปล�่ยนเร�ยนรูประสบการณใน 
ปฏิบัติงาน พรอมดวยคณะผูบร�หาร บุคลากรสำนักสงเสร�ม 
ว�ชาการและงานทะเบียนมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
เขารวม แลกเปล�่ยนและใหขอมูล ผาน Zoom Meeting 
ณ หองประชุมตนหวา สำนักว�ทยบร�การและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผานมา

20
มรภ.เพชรบุร� เขารวมพ�ธีวางพานพ�่มถวายราชสักการะ 
เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจำป 2565

สำนักสงเสร�มว�ชาการและงานทะเบียน ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาว�ทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา



 พลอากาศเอกชล�ต พ�กผาสุข องคมนตร� นายกสภามหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร� เปนประธานในการประชุมสภามหาว�ทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุร� ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 256 ณ หองประชุมเอกศักดิ์ 
บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล��นงาม อธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุร� พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาว�ทยาลัยฯ ผูบร�หารมหาว�ทยาลัยฯ 
ผูแทนคณาจารยและผูเกี่ยวของเขารวม
          กอนการประชุม นายกสภามหาว�ทยาลัยฯ ไดใหเกียรติมอบเกียรติบัตร 
ใหแกเด็กชายว�รภัทร ตั ้งตระกูลวนิช นักเร�ยนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 
โรงเร�ยนสาธิตมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ที่ไดรับรางวัลเหร�ยญทอง 
จากการแข งข ันคณิตศาสตร  โอล �มป กนานาชาต ิ  รอบค ัดเล �อก 
จากกระทรวงศึกษาธิการฮองกง “Big Bay Vie Heat Round 2022 
Thailand” โดยมีอาจารย ดร.จรรยา อุดมทรัพย เปนผูฝกซอม
          หลังจากนั้นเปนการประชุมรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน  
ในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาทองถิ�น โครงการยกระดับมาตรฐานผล�ตภัณฑ 
ชุมชน การว�จัยเร�่องตนแบบนวัตกรรมชุดพยุงและเคล�่อนยายชางเอเชีย 
ดวยระบบผอนแรงอยางงาย
          โอกาสนี้ นายกสภามหาว�ทยาลัยฯ ไดเยี ่ยมชมศูนยการเร�ยนรู  
ภูมิป�ญญาราชภัฏเพชรบุร� ท่ีไดรวบรวมประวัติความเปนมาของมหาว�ทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร�ตั ้งแตเร� ่มกอตั ้งจนถึงป�จจ�บัน เชน ส� �งของ เคร� ่องใช 
ชุดครุยว�ทยฐานะ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุร� 
ของพระบรมวงศานุวงศ ตลอดโครงการพระราชดำร�ตาง ๆ

นายกสภามหาว�ทยาลัยฯ เปนประธานการประชุมสภา
มหาว�ทยาลัยฯ พรอมเยี่ยมชมศูนยการเร�ยนรูภูมิป�ญญา
ราชภัฏเพชรบุร�
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให นายจิรายุ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา องคมนตร� เปนผูแทนพระองคเปนประธาน 
ในพ�ธีเปดและมอบรางวัลการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 
ครั ้งที ่  67 ณ พ�พ�ธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
ถนนเจาฟา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
 โอกาสนี้ อาจารยกิตติพันธุ  ชินวรรณโชติ 
ประธานสาขาว�ชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 
เหร�ยญทองแดง ประเภทประติมากรรม กับผลงาน 
การแกะสลักหิน “สัมพันธภาพในพันธนาการ”
       ผูสนใจสามารถเขาชมนิทรรศการไดตั้งวันนี้ – 17 
เมษายน นี ้ ณ พ�พ�ธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
ถนนเจาฟา กรุงเทพฯ เปดใหเขาชมทุกวันพ�ธ – วันอาทิตย 
ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเวนวันจันทร 
และวันอังคาร) หลังจากนั้นจะนำไปจัดนิทรรศการ 
สัญจรยังสวนภูมิภาคตอไป

 ศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� นำโดย 
นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหนาศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ 
จัดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 
มีผูสนใจสมัครเขารวม จำนวน 4 คน
              ส�บเน่ืองจากมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� ไดทำการเปดศูนยทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ข�น้ เพ�อ่รองรับนักศึกษาสาขาว�ชา 
เทคโนโลยีไฟฟา ศิษยเกา และประชาชนทั่วไปที่ตองการประกอบอาชีพชางไฟฟา 
ภายในอาคาร ซึ่งสอดคลองกับประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดใหสาขาอาชีพ 
ชางไฟฟาภายในอาคารเปนอาชีพที่เส�่ยงอันตรายตอสาธารณะ ตองดำเนินการโดย 
ผูที่มีความรู ความสามารถเทานั้น และตองมีหนังส�อกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ 
และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ใหมีผลบังคับใช 
ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ผูประกอบอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ตองผานการทดสอบ 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และผานการประเมินความรู ความสามารถ จึงจะได 
รับหนังส�อรับรองประกอบอาชีพได หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท นายจาง 
จางผูไมมีหนังส�อรับรองความรู ความสามารถปรับไมเกิน 30,000 บาท

อาจารยกิตติพันธุ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาว�ชาศิลปะและการออกแบบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหร�ยญทองแดง 

ประเภทประติมากรรม กับผลงานการแกะสลักหิน “สัมพันธภาพในพันธนาการ”

ศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดทดสอบชางไฟฟา
ภายในอาคาร ระดับ 1
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กล��นงาม อธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� พรอมดวย 
พลเอกสุร�นทร พ�กุลทอง ประธานคณะกรรมการสงเสร�มกิจการมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� 
คณะผูบร�หารมหาว�ทยาลัยฯ บุคลากร รวมใหการตอนรับนายเสถียร เจร�ญเหร�ยญ ผูวาราชการ 
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ ที่ใหเกียรติมาเปนประธานเปดการแขงขันกอลฟการกุศลประเพณีชิงถวย 
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� 
ท่ีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� โดยคณะกรรมการสงเสร�มกิจการมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� รวมกับ 
สมาคมศิษยเการาชภัฏเพชรบุร� และกองทัพบกจัดข�้นเปนครั้งที่ 8  ณ สนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬา 
กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีร�ขันธ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565
 การแขงขันกอลฟการกุศลประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ เปนการหารายไดเพ�อ่เปนทุนการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีโอกาสศึกษาตอจนสำเร็จการศึกษาในระดับปร�ญญาตร� 
อีกทั้งเปนการเชื่อมความสามัคคีสรางเคร�อขายสงเสร�มสุขภาพ
 สำหรับการแขงขันแบงออกเปนประเภททีม ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทบุคคลจำกัด Flight 
แบงเปน 4 Flight มีผูสนใจจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขารวมการแขงขันกวา 20 ทีม 
นอกจากนี้ยังมีผูสนับสนุนทุนการศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ โดยไมสงทีมเขารวมการแขงขันดวย 
ขณะที่ผลการแขงขันทีมที่ไดรับรางวัลถวยพระราชทานฯ  ไดแก ทีมพลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
จัดการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทานฯ นำรายไดเปนทุนการศึกษา
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 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตร� ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� โดยรับฟ�งการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผล�ตครูฐานสมรรถนะของ 
คณะครุศาสตร เพ�อ่สรางบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ท่ีมีท้ังความรู ทักษะและทัศนคติท่ีดีและถูกตองตอชาติบานเมือง 
และว�ชาชีพ รวมท้ังรับฟ�งแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอ่ืน ๆ  ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะว�ทยาการจัดการ คณะว�ศวกรรมศาสตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตรและว�ทยาศาสตรสุขภาพ  ท่ีไดมีการประสานประโยชนทรัพยากร 
ตามกลุมคลัสเตอรเฉพาะทางของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร� อาทิ คลัสเตอรดานอาหารการทองเที่ยว 
คลัสเตอรพยาบาลและว�ทยาศาสตรสุขภาพ คลัสเตอรการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย คลัสเตอร 
ศิลปวัฒนธรรมพ�้นถิ�น ชางศิลป และศิลปวัฒนธรรมประยุกต เปนตน
 และในบายวันเดียวกันไดรับฟ�งแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ดวยกระบวนการว�ศวกรสังคม 
ปงบประมาณ 2565 ที่มุงสรางนักศึกษาใหมีทักษะการคิดว�เคราะหเชิงเหตุ-ผลเห็นป�ญหาเปนส��งทาทาย  ทักษะ 
การส�อ่สารองคความรูเพ�อ่แกป�ญหา ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนโดยปราศจากขอขัดแยง รูจักระดมทรัพยากร 
และสรรพกำลังในการแกไขป�ญหา และทักษะการสรางนวัตกรรมเพ�อ่สังคม และเปดโอกาสใหผูนำนักศึกษาเขาพบ 
เปนการสวนตัวเพ�่อแลกเปล�่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

องคมนตร� ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
ในดานการพัฒนาว�ชาชีพครูและว�ศวกรสังคม
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http://admission.pbru.ac.th

พรอมรับทุนการศึกษา จำนวน 50 รางวัล

เปดรับสมัครนักศึกษาใหม ‘65

สมัครวันนี้ - 30 เม.ย. 65

www.pbru.ac.th
งานส�่อสารองคกร มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
สำนักสงเสร�มว�ชาการฯ โทร.032-708607

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

เปดรับสมัครนักศึกษาใหม ‘65

สมัครวันนี้ - 30 เม.ย. 65

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
อ.เมือง จ.เพชรบุร� 76000
โทร. 032-708612

www.pbru.ac.th
Facebook : งานส�่อสารองคกร มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
Instagram,Twitter : Student_of_pbru 

งานส�่อสารองคกร


