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รายงานประจำ�ปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อรายงานผลการ

ดำ�เนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ในปี 2555 โดยมีข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆที่สำ�คัญ ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา
ที่เปิดสอน จำ�นวนนักเรียนนักศึกษา จำ�นวนบุคลากร งบประมาณ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกำ�หนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการบริหารและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลสู่หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในโอกาสนี้ กองนโยบายและแผนขอขอบคุณสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองการเจ้าหน้าที่ สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ และกองพัฒนานักศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนสำ�เร็จ
ลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ได้รับและผู้สนใจ

กองนโยบายและแผน
เมษายน 2556

รายงานประจำ�ปี 2555

a

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
1. สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำ�บลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2469 และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาในปี พ.ศ.2547 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะวิชาในสังกัดจำ�นวน 7 คณะ
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ ภาคนอกเวลาปกติ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน 10 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 5. สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 6.
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 7. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 8. สาขา
วิชาการบัญชี บัญชี (บช.บ.) 9. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
3. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาทั้งหมด 10,183 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 7,798 คน ภาค กศ.บป. 1,770 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 312 คน ป.โท 504 คน ป.เอก 72 คน เป็นนักศึกษาใหม่ จำ�นวน 3,789 คน ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ 2,955 คน ภาค กศ.บป. 560 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท 100 คน ป.เอก 111 คน จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2554 จำ�แนกตามคณะ และประเภท โดยมีจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งหมด 1,755 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
921 คน ภาคสมทบ 10 คน ภาค นอกเวลาปกติ 646 คน และระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท 175 คน ป.เอก 3 คน
4. บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบุคลากรจำ�นวนทั้งสิ้น 540 คน แบ่งเป็น อาจารย์ประจำ� 122 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 168 คน วุฒิปริญญาเอก 53 คน ปริญญาโท 222 คน ปริญญาตรี 15 คน ตำ�แหน่ง ผศ. 57 คน
ตำ�แหน่ง รศ. 8 คน พนักงานราชการ 23 คน ข้าราชการพลเรือน 13 คน ลูกจ้างประจำ� 25 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 145 คน พนักงานชั่วคราว 44 คน
5. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำ�นวน 495.0228 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 304.4243 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 และงบประมาณเงินรายได้ 190.5985 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 38.50 และ ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำ�นวน 394.9337 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 285.5949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.31 และงบประมาณเงินรายได้ 109.3388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.69 โดย
ภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2554 จำ�นวน 100.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.22
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ส่วนที่ 1
- ข้อมูลพื้นฐาน
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ปรัชญา

“คุณธรรมนำ�ความรู้ค้ำ�ชูสังคม”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ค่านิยมองค์กร
“ทำ�งานเชิงรุก  สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำ�นึกนำ�ความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว” (PBRU :
Proactive  Benefit  Responsibility  Unity)
อัตลักษณ์ (Identity)
“คุณธรรมเด่น เน้นความเป็นไทย เข้าใจท้องถิ่น”
คำ�อธิบาย
“คุณธรรมเด่น”  หมายถึง  มีความตั้งใจอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งานรักงานที่ทำ� รู้จัก
เก็บออม ใช้ทรัพย์สินแต่พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง จริงใจ ประพฤติตนอยู่ในขอบเขต กฎ
ระเบียบขององค์กร
“เน้นความเป็นไทย”  หมายถึง  อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง แต่งกายสุภาพ สวยงาม มีความเป็น
ไทย แสดงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้อื่น มีสัมมาคารวะ
“เข้าใจท้องถิ่น”  หมายถึง  รอบรู้ในบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ เกื้อกูลต่อท้องถิ่น ความรัก
และผูกพันต่อท้องถิ่น
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
คำ�อธิบาย
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เป็นคลังปัญญาความรู้ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาด้าน
วิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และด้าน เทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2

รายงานประจำ�ปี 2555

นโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยได้กำ�หนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นแนวทาง
ให้มหาวิทยาลัยนำ�ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ð ด้านการผลิตบัณฑิต
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต และพัฒนากำ�ลังคนให้ได้มาตรฐานคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย ทันสมัย ใฝ่รู้ และเข้าใจท้อง
ถิ่น
3. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร และ
เทคโนโลยี
4. เร่งรัดพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษา
ของกลุ่มอาเซียน
5. ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสาธิตการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ð ด้านการวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพครู การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยี ที่สามารถนำ�ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยให้มีความสามารถในการทำ�วิจัยเพิ่มขึ้น
3. สนับสุนนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ
4. สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
ð ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. เร่งรัดงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
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ð ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนัก
ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย
2. สนับสนุนให้มีการวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ð ด้านการบริหารจัดการ
1. เร่งรัดให้สร้างระบบการบริหารองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
4. เร่งรัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานควบคู่กับการใช้เงินทุกประเภท
ð ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดำ�เนินงาน
ทุกระบบองค์กรเพื่อนำ�ไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

4

รายงานประจำ�ปี 2555

ยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
1.1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำ�ความรู้  มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความ
รู้ระดับสากลสู่การแก้ปัญหา
1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตบัณฑิต
1.3 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
1.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.1 สร้างองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
2.2 พัฒนาเครือข่ายการวิจัยเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2.3 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสำ�คัญและสอดคล้องกับการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย
3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่
สากล
3.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี
4.1 ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.2 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ให้องค์กรมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้
4.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสัญลักษณ์
การกำ�หนดรูปแบบสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้กำ�เนิดสถาบันราชภัฏ รูปแบบที่เป็นกลาง
เกี่ยวข้องกับถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติและความสอดคล้องกับชื่อสถาบันราชภัฏที่ได้รับ
พระราชทาน
ราชภัฏสัญลักษณ์ได้หลอมรวมมาจากสัญลักษณ์เดิมของวิทยาลัยครู
จำ�นวน 36 สถาบัน ให้คงเหลือความเป็นหนึ่งในรูปแบบสัญลักษณ์ใหม่เพียง
รูปแบบเดียว โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ในการนำ�ไปใช้เพื่อการสื่อความหมายง่าย
ต่อการจดจำ�มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาบัน  โดยรูปแบบของ
ตราสัญลักษณ์อัญเชิญดวงตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบันโดยมีอุณาโลมสีทองขอบสีส้มประดับบนเศวตฉัตร 3 ชั้นล่าง
ด้านล่างของเศวตฉัตร    ในวงกลมเปลี่ยนจักรซึ่งหมุนรอบอุณาโลมเดิมเป็น
ลายไทยสีทองบนพื้นเขียว พร้อมทั้งขอพระราชทานพระปริมาภิไธย   ย่อ "ภปร" สีทอง ขอบสีส้มประดับในวงกลมซึ่งมีพื้น
สีน้ำ�เงินเส้นขอบสีขาว เปลวของดวงตราลัญจกรสีทองขอบสีส้มสามสิบหกเปลวอยู่เหนือพื้นที่ภายในวงรีสีน้ำ�เงิน วงรีนอก
ของดวงตราด้านบนเป็นชื่อเดิมภาษาไทยของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง รวมทั้งสภาสถาบันราชภัฏ และมีลายประจำ�ยามปิด
หน้าและท้ายตัวอักษร ด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอักษรสีทองบนพื้นเขียวและล้อมวงรีทั้งด้านในและด้านนอกด้วยเส้นสี
ทองทับสีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จำ�นวน 5 สี ดังต่อไปนี้
สีน้ำ�เงิน แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำ�เนิด และพระราชทาน "สถาบันราชภัฏ"
สีเขียว แทนแหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
สีขาว แทนความคิดอันบริสุทธิ์ ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำ�บลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2469  จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำ�ดับดังนี้
พ.ศ. 2470 กระทรวงธรรมการมีคำ�สั่งให้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในเขตพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำ�บลบ้านหม้อ
อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
มณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มารวมด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม
จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2476 กระทรวงธรรมการได้อนุมัติให้เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูมูลอีกระดับหนึ่ง และได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2481 กองทัพบกประสงค์จะใช้สถานที่ของพระราชวังรามราชนิเวศน์ ดังนั้น กระทรวงธรรมการจึงสั่งย้าย
นักเรียนฝึกหัดครูมูลไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาและโรงเรียนฝึกหัดครูอยุธยา ส่วนนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดให้ย้ายไปเรียนที่บริเวณวัดเกตุ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ริมฝั่งแม่น้ำ�ตรงข้ามกับพระราชวังรามราชนิเวศน์)
พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดผลิตครู จึงให้เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลอีกแผนกหนึ่ง
โดยรับนักเรียนที่สำ�เร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนต่อ 3 ปี สำ�เร็จแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตร (ป.)
พ.ศ.  2485 เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูมูลอีกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี
พ.ศ. 2491  ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ. 2497  ยกเลิกหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
พ.ศ. 2498 ยกเลิกหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตร(ป.)เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2508 การผลิตครูเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้น และเนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี เป็นที่ธรณีสงฆ์มี
พื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายโรงเรียนได้ จึงย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีมาที่แหล่งใหม่ที่ตำ�บลนาวุ้ง อำ�เภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี และดำ�เนินงานมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2512 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้น
สูง) และได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512
พ.ศ.   2519 วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518  และเปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา
พ.ศ.  2528 เปิดสอนระดับอนุปริญญาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ.  2529 เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พ.ศ.  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำ�หน้าที่ผลิตบัณฑิต  ทั้งสาขาวิชาการศึกษาและ
สาขาวิชาอื่น โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้รับการลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 เป็นต้นมา ส่งผล
ให้การเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏมีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ และมีผลทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญของสถาบัน ราชภัฏในทุกๆ ด้านและส่งผลให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีภารกิจหลัก คือ ให้การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำ�การวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
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พ.ศ.  2541 เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาการบริหารการศึกษา”
พ.ศ.  2542 เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” และ    มีการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  2542   และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 ตุลาคม  
พ.ศ. 2542
พ.ศ.  2543 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา”
พ.ศ.  2544 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”
พ.ศ.  2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
พ.ศ.  2546 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา”
พ.ศ.  2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ได้รับการลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
กฤษฎีกา  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2547  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  2547  เป็นต้นมา  ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ และมีผลทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบำ�รุงรักษา  การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   
ทำ�การสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่ง
เสริมวิทยฐานะครู
พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สาขาบริหารธุรกิจ  และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์
พ.ศ. 2550  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  60  สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท  13  สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก  3  สาขาวิชา  
พ.ศ. 2551  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  60  สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท  13  สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก  3  สาขาวิชา  
ปีการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยได้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ชนชาติกวางสี  วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง  วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี  และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน  โดยนักศึกษา
จากสถาบันดังกล่าวมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  1  ปี)  และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2  ปี)
พ.ศ. 2552  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 60   สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท  13 สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก  3  สาขาวิชา
และในปีการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยยังคงมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง  วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี  และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน  
โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  1  ปี)  และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2  
ปี)
พ.ศ.  2553  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 42  สาขาวิชา  ระดับปริญญาโท  13 สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก  3  สาขาวิชา
และในปีการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยยังคงมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง  วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี  และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน  
โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร  1  ปี)  และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2  
ปี)
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ส่วนที่ 2
- โครงสร้างการบริหารและทรัพยากร
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการวินัย อุทธรณ และรองทุกข
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารยและขาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์
- สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
- สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักงานคณบดี

หมายเหตุ : * หนวยงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักงานผูอํานวยการ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร*ี
- สํานักงานผูอํานวยการ
ศูนย์จัดการศึกษานอกที�ตั�ง*
- สํานักงานผูอํานวยการ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำ�นวน 495.0228 ล้านบาท แบ่งเป็นงบ
ประมาณแผ่นดิน 304.4243 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 และงบประมาณเงินรายได้ 190.5985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
38.50 และ ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำ�นวน 394.9337 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
285.5949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.31 และงบประมาณเงินรายได้ 109.3388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.69 โดยภาพรวมลด
ลงจากปีงบประมาณ 2554 จำ�นวน 100.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.22
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำ�แนกตามแผนงบประมาณและหมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

เปรียบเทียบ
2554-2555

ประเภทงบ
ประมาณ/หมวด
รายจ่าย

จำ�นวน

งบบุคลากร

73.7287

24.22

75.2132

26.34

27.2649

14.30

29.8082

27.26

4.0278

3.99

งบดำ�เนินงาน

38.1839

12.54

39.7901

13.93

144.392

75.76

69.9709

63.99

-72.8149

-39.88

งบลงทุน

148.8049

48.88

94.317

33.02

9.4634

4.97

-

-

-63.9514

-40.41

งบอุดหนุน

36.8661

12.11

69.4339

24.31

4.2435

2.23

-

-

28.3243

68.90

6.8407

2.25

6.8407

2.40

5.2346

2.75

9.5597

8.74

4.3251

35.82

304.4243

100

285.5949

100

190.5985

100

109.3388

100

-100,089,100

-20.22

พ.ศ. 2554

งบรายจ่ายอื่น
รวม

พ.ศ. 2555

ร้อยละ

จำ�นวน

พ.ศ. 2554

ร้อยละ

จำ�นวน

พ.ศ. 2555

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำ�แนกตามลักษณะงาน

ลักษณะงาน
ภารกิจประจำ�
งานยุทธศาสตร์
รวม
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ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554
จำ�นวน
ร้อยละ
410,136,200
82.85
84,886,600
17.15
495,022,800
100

รายงานประจำ�ปี 2555

พ.ศ. 2555
จำ�นวน
ร้อยละ
318,159,100
80.56
76,774,600
19.44
394,933,700
100

เปรียบเทียบงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2554
จำ�นวน
ร้อยละ
-91,977,100
-21.41
-8,112,000
-8.74
-100,089,100
-21.82

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อพิจารณาตามลักษณะงาน พบว่างบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับ

จัดสรรงบประมาณในภารกิจประจำ� จำ�นวน 410,136,200 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรร 318,159,100

บาท ลดลงร้อยละ 21.41 งานยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับจัดสรร 84,886,600 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ได้รับจัดสรร 76,774,600  บาท ลดลงร้อยละ 8.74

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำ�แนกตามงบประมาณและหมวดรายจ่าย
ล้านบาท
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554

160

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555
140

งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2555

120
100
80
60
40
20
0

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื�น

ประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำ�แนกตามลักษณะงาน
ล้านบาท
500
400
300
200
100
0

ภารกิจประจํา
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554

งานยุทธศาสตร์
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555
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บุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบุคลากรจำ�นวนทั้งสิ้น 540 คน แบ่งเป็น อาจารย์ประจำ� 

122 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 168 คน วุฒิปริญญาเอก 53 คน ปริญญาโท 222 คน ปริญญาตรี 15 คน ตำ�แหน่ง
ผศ. 57 คน ตำ�แหน่ง รศ. 8 คน พนักงานราชการ 23 คน ข้าราชการพลเรือน 13 คน ลูกจ้างประจำ� 25 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 145 คน พนักงานชั่วคราว 44 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
ตารางแสดงจำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงานที่สังกัด
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักงานอธิการบดี
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
หน่วยงานอื่น
รวม

16

รายงานประจำ�ปี 2555

พนักงาน
อาจารย์
พนักงาน ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย
ประจำ�
ราชการ พลเรือน
สายวิชาการ

ลูกจ้าง
ประจำ�

พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงาน
รวม
สาย
ชั่วคราว
สนับสนุน
6
9
41
7
1
32
6
5
43
7
12
111

16
16
14
23

7
7
14
65

1
1
1
2

1
1

2
2
1

21
21
11
-

26
30
13
-

1
2
1
7
2

1
1
8
1

1
1
2
13
-

8
14
8
51
24

1
2
2
2
-

59
71
37
81
27

-

-

4

-

2

6

2
1

2
13

-

-

1

-

1

6

-

8

-

6

-

-

-

1

2

9

122

168

23

13

25

1
145

4
1
44

5
1
540

วิทยบริการและสารสนเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ได้จัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าแก่บุคลากรและนักศึกษาดังรายการต่อไปนี้
รายการทรัพยากรสารนิเทศ
วัสดุตีพิมพ์
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
งานวิจัย
ภาคนิพนธ์
บทคัดย่อ
วารสารฉบับปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์
โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เทปวีดิทัศน์
เทปบันทึกเสียง
คอมแพ็กดิสก์
- ซีดีเพลง/ซีดีบันทึกเสียง
- วีซีดี (วีดิโอซีดี, วีดิโอดีสก์)
- ซีดีรอม (บันทึกข้อมูล, รูปภาพ)
- ดีวีดีการเรียนการสอน
ฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้น
- ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
- ฐานข้อมูลที่ได้รับ (สกอ., TCDC, SET
Corner)
รวม
หนังสืออเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ (ระบุ)

หน่วยนับ

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

รวม

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
รายการ
รายการ

3,450
108
86
37
4
699
24

250
0
0
0
0
29
6

3,700
108
86
37
4
728
30

ม้วน
ตลับ

0
0

0
0

0
0

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

13
106
85
26

0
0
0
0

13
106
85
26

ฐาน

1

0

1

ฐาน

0

1

1

ฐาน

3

8

11

ฐาน

4

9

13

เล่ม

0

313

313
0
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อาคารสถานที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีอาคารทั้งสิ้น 38 อาคาร เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ

จำ�นวน 28 หลัง และอาคารอื่นๆ จำ�นวน 10 อาคาร และนอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบ และอาคารอื่นๆ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียนและปฏิบัติการ และอาคารประกอบ
ที่

ชื่ออาคาร

ลักษณะอาคาร

ห้อง
ปฏิบัติการ
บรรยาย

ห้องพัก
อาจารย์

สำ�นักงาน

ห้อง
ห้องน้ำ�
ประชุม

อื่นๆ

อาคารเรียนและปฏิบัติการ

18

1.

อาคาร 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

คสล. 3 ชั้น

6

12

8

1

3

6

1

2.

อาคาร 2 ศูนย์สาธิตและบริการการ
แพทย์แผนไทย

คสล. 3 ชั้น

4

3

1

1

-

6

3

3.

อาคาร 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คสล. 3 ชั้น

2

1

2

2

3

5

11

4.

อาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คสล. 3 ชั้น

6

5

1

2

2

6

2

5.

อาคาร 5

คสล. 2 ชั้น

1

1

1

2

1

1

2

6.

อาคาร 6 สำ�นักวิทยบริการฯ 1

คสล. 2 ชั้น

1

-

2

1

4

2

10

7.

อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คสล. 3 ชั้น

6

4

3

2

-

4

3

8.

อาคาร 8 คณะครุศาสตร์

คสล. 3 ชั้น

5

1

3

2

1

3

5

9.

อาคาร 9 คณะครุศาสตร์

คสล. 3 ชั้น

8

2

7

1

1

4

2

10.

อาคาร 10 โรงแรมเพชรน้ำ�หนึ่ง

คสล. 4 ชั้น

-

6

-

4

1

12

22

11.

อาคาร 11 โรงเรียนสาธิต

คสล. 4 ชั้น

9

2

3

1

1

12

-

12.

อาคาร 12  อาคารเรียนชั่วคราว

1 ชั้น

5

-

-

-

-

-

-

13.

อาคาร 14 อาคารวิทยาภิรมย์

คสล. 9 ชั้น

26

2

6

11

4

18

12

14.

อาคาร 16 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คสล. 5 ชั้น

15

16

10

2

3

12

1

15.

อาคาร 17 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์

คสล. 4 ชั้น

11

6

6

6

10

8

1

16.

อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ

17.

อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา  (คณะ
เทคโนโลยี การเกษตร)

คสล. 5 ชั้น

11

25

9

1

2

6

-

18.

อาคาร 22  อาคารอเนกประสงค์ (หอ
ประชุม)

คสล. 2 ชั้น

3

1

-

2

2

2

14

19.

อาคาร 22  อาคารมนุษยศาสตร์
(อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

คสล. 7 ชั้น

2

22

15

4

2

17

39

20.

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คสล. 2 ชั้น

2

14

5

2

1

1

3

21.

อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า

คสล. 1 ชั้น

1

3

1

1

-

-

-
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คสล. 8 ชั้น

20

12

10

1

3

16

24

22.

อาคารปฏิบัติการก่อสร้าง

คสล. 1 ชั้น

1

3

1

1

-

-

-

23.

อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
(อเนกประสงค์)

คสล. 1 ชั้น

1

6

2

1

-

1

-

24.

อาคารศิลปะ

คสล. 2 ชั้น

4

3

1

-

-

2

-

25.

อาคารดนตรี

คสล. 2 ชั้น

3

5

2

-

-

2

-

26.

อาคารคหกรรมศาสตร์

คสล. 2 ชั้น

1

2

1

-

-

2

2

อาคารประกอบ
28.

อาคาร 13  อาคารบรรณราชนครินทร์
(สำ�นักวิทยบริการฯ  2)

คสล. 6 ชั้น

-

-

-

2

3

24

23

29.

อาคาร 15/A อาคารชุดที่พักอาจารย์

คสล. 3 ชั้น

-

-

-

-

-

-

36

30.

อาคาร 15/B อาคารชุดที่พักอาจารย์์

คสล. 3 ชั้น

-

-

-

-

-

-

36

31.

อาคาร 15/C อาคารชุดที่พักบุคลากร

คสล. 3 ชั้น

-

-

-

-

-

-

36

32.

อาคาร 20  หอพักเพชรไพลิน

คสล. 5 ชั้น

-

-

-

-

-

-

100

33.

อาคาร 21  หอพักเพชรสายรุ้ง

คสล. 5 ชั้น

-

-

-

-

-

-

100

34.

โรงอาหารชั่วคราว

คสล. 1 ชั้น

-

-

-

-

-

2

-

35.

อาคารเรือนไทย

อาคารไม้ใต้ถุนสูง

-

-

-

1

1

2

5

36.

อาคารหอวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ

คสล. 1 ชั้น

-

-

-

-

1

2

3

37.

อาคารสำ�นักวิทยาเขตโป่งสลอด

คสล. 2 ชั้น

-

-

-

1

1

4

6

38.

อาครศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

คสล. 4 ชั้น

3

25

16

2

3

5

17

39.

อาคารนวเกษตร

คสล. 2 ชั้น

2

4

1

1

-

3

2

40.

บ้านพักอธิการ 1 หลัง

บ้านพัก 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

41.

บ้านพักรับรอง 1 หลัง

บ้านพัก 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

42.

บ้านพักบุคลากร 77 หลัง

บ้านพัก 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

43.

บ้านพักบุคลากร 4 หลัง

บ้านพัก 1 ชั้น

-

-

-

-

-

-

44.

อาคารชุดที่พักบุคลากร 3 หลัง

คสล. 3 ชั้น

-

-

-

-

-

-

45.

อาคารหอพักชาย 3 หลัง

คสล. 2 ชั้น  

-

-

-

-

-

-

46.

อาคารหอพักชาย 2 หลัง

คสล. สูง 3 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

47.

อาคารหอพักหญิง 2 หลัง

คสล.  3 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

48.

อาคารหอพักหญิง 2 หลัง

คสล. 5 ชั้น

-

-

-

-

-

-

49.

เพชรคลินิก (คลีนิครักษาสัตว์)

อาคารไม้  1 ชั้น

-

-

-

-

-

-

50.

อาครศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 หลัง

คสล. 4 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-

51.

อาคารนวเกษตร 2 หลัง

คสล. 2 ชั้น

-

-

-

-

-

-

-
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อาคารสถานที่
อาคารสถานที่วิทยาเขต
สถานที่ (วิทยาเขตโป่งสลอด อำ�เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี)
เนื้อที่รวม 1,306 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพถนนในพื้นที่เป็นถนนดิน โดยแบ่งเป็น
โซนที่ 1 แหล่งน้ำ�

300

ไร่

โซนที่ 2 พื้นที่เพาะปลูก

200

ไร่

โซนที่ 3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

200

ไร่

โซนที่ 4 พื้นที่อยู่อาศัย

100

ไร่

โซนที่ 5 พื้นที่อาคารสำ�หรับการศึกษา

500

ไร่

อาคารของวิทยาเขต : อาคารสำ�นักงาน 1 หลัง และ อาคารเอนกประสงค์(ชั่วคราว) 1 หลัง
ระบบบริการสาธารณูปโภค : อ่างเก็บน้ำ� 1 แห่ง (เนื้อที่ 30 ไร่) ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ� ระบบน้ำ�ดื่มและเพื่อการบริโภค
รั้วรอบบริเวณเพื่อการรักษาความปลอดภัยและการบุกรุกของคนและสัตว์
ความสามารถในการให้บริการในปัจจุบัน
เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สนามกีฬากลาง(สนามฟุตบอล,ลู่วิ่งและลานกรีฑา)
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงสนามกีฬากลางเดิม โดยปรับปรุงเป็นสนามกีฬากลางมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน เพื่อ
รองรับ นักศึกษามีความสนใจในกีฬาฟุตบอล กีฬาประเภทลู่และลานเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นสถานที่พัฒนา
ทักษะด้านการกีฬาแก่นักศึกษา ใช้เป็นสถานที่การแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษา และบุคลากรในอนาคต และ ใช้เป็นสถานที่
จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น
สระว่ายน้ำ�มาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา และหลักสูตรพลศึกษาและนันทนาการ มีนักศึกษาเรียนครบทุกชั้นปี การเรียนการสอนบางรายวิชา เช่น ว่ายน้ำ� ต้อง
ไปอาศัยสระว่ายน้ำ�ของเอกชนซึ่งเป็นสระขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน  จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยควรมีสระที่ได้
มาตรฐาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  การฝึกซ้อมของนักกีฬา  การให้บริการต่อบุคลากร และนักศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งชุมชน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเป็นศูนย์กลางทางด้านการกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดใกล้เคียงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นคลังปัญญาของท้องถิ่นและเป็นการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลในชุมชน				
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ยานพาหนะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ได้จัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าแก่บุคลากรและนักศึกษาดังรายการต่อไปนี้
รายการ
1. รถยนต์นั่ง  4  ประตู
2. รถยนต์โดยสาร (12 ที่นั่ง) (ตู้)
3. รถบัสโดยสาร (28  ที่นั่ง)
4. รถยนต์กะบะ
5. รถยนต์บรรทุก
6. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

จำ�นวน (คัน)

สังกัด

1
6
1
2
1
1

ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

รายงานประจำ�ปี 2555
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ส่วนที่ 3

- ผลการดำ�เนินงาน

ด้านการจัดการศึกษา
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การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการศึกษาแบ่งเป็น 2  ภาค คือ ภาคปกติ ภาคนอกเวลาปกติเปิดสอน 10 สาขาวิชาคือ
1. สาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
8. สาขาวิชาการบัญชี บัญชี (บช.บ.)
9. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีลักษณะการเปิดรับ 3 ประเภท คือ
1. ประเภทโควตา (เฉพาะสาขาวิชา วท.บ., ศศ.บ., บธ.บ., น.บ., รป.บ., นศ.บ., วศ.บ., บช.บ., และ พท.บ.)ไม่ต้องสอบ
สัมภาษณ์ สมัคร ชำ�ระเงินและรางานตัวเข้าเป็นนักศึกษาได้ทันที โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
และผลการศึกษาตลอดหลักสุตรไม่ต่ำ�กว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลยกย่องชมเชยจากหน่วย
งานระดับจังหวัดขึ้นไป
2. สมัครประเภทคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชา วท.บ., ศศ.บ., บธ.บ., น.บ., รป.บ., นศ.บ., วศ.บ., บช.บ., และ พท.บ.) ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์ ณ จุดรับสมัครเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
3. สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครมีผลการเรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา และผลการศึกษาตลอดหลักสุตรไม่ต่ำ�
กว่า 2.50
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครมีผลการเรียนต่ำ�กว่า 2.50 แต่ไม่ต่ำ�กว่า 2.00 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำ�นักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู เพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้สมัครจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงสามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาครุ
ศาสตรบัณฑิตได้
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หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะ/สาขาวิชา

วุฒิ

หลักสูตร

คุณสมบัติ

ปกติ

นอกเวลา
ปกติ

คณะครุศาสตร์
1

การศึกษาปฐมวัย

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

2

จิตวิทยาและการแนะแนว

ค.บ.

5 ปี

หรือเทียบเท่า      เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า

ü

-

3

พลศึกษา

ค.บ.

5 ปี

2.00 สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

ü

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

2

เกษตรศาสตร์

วท.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า และ ปวส. ในสาขาวิขา

ü

-

3

สัตวศาสตร์

วท.บ.

4 ปี

เกษตรกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ü

-

4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

ü

-

ü

ü

หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ำ�กว่า 2.00
5

เกษตรศาสตร์ (สาขาเปิดใหม่)

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ(นานาชาติ)

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2

ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

3

ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์(Eng)

วท.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า

ü

4

คอมพิวเตอร์ประยุกต์

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

ü

5

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำ�นักงาน

วท.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า ปวส. หรือเทียบเท่า

ü

ü

6

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

ü

7

วิทยาการคอมพิวเตอร์(Eng)

วท.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า

ü

-

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24

1

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

ü

2

เทคโนโลยีไฟฟ้า

วท.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า และปวช. ทุกสาขา

ü

ü

3

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วท.บ.

4 ปี

ü

ü

4

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

ü

5

วิศวกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม

วศ.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต , ศิลป์-

ü

ü

6

วิศวกรรมพลังงาน (สาขาเปิดใหม่)

วศ.บ.

4 ปี

คำ�นวณ และ ปวช. ทุกสาขา

ü

ü
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คณะ/สาขาวิชา

นอกเวลา

วุฒิ

หลักสูตร

คุณสมบัติ

ปกติ

ศศ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

ü

-

ปกติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

การพัฒนาชุมชน

หรือเทียบเท่า
2

การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ

ศศ.บ.

4 ปี

ท่องเที่ยว(การพัฒนาการท่องเที่ยว)
3

การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.00

ศศ.บ.

4 ปี

ü

-

ศศ.บ.

4 ปี

ü

-

ท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว)
4

การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม)

5

นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

6

นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)

ค.บ.

5 ปี

หรือเทียบเท่า มีใจรัก และมีความถนัด

ü

-

7

นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)

ค.บ.

5 ปี

ในทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล การ

ü

-

แสดงละครการรำ�เต้น อย่างใดอย่าง
หนึ่งเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.00

8

นิติศาสตร์

น.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

ü

9

ภาษาจีน

ศศ.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า

ü

-

10

ภาษาไทย

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

11

ภาษาอังกฤษ

ค.บ.

5 ปี

หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.00

ü

-

12

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ศศ.บ.

4 ปี

ü

-

13

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

รป.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

14

รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

รป.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า

ü

ü

15

ศิลปศึกษา (สาขาเปิดใหม่)

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

ü

ü

ü

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

ü

ü

ü

หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.00
16

ศิลปะและการออกแบบ

ศศ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

17

สังคมศึกษา

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.00

18

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ศศ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

คณะวิทยาการจัดการ
1

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

2

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้าน
บริหารธุรกิจ

3

การจัดการทั่วไป

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

4

การจัดการทั่วไป (เทียบโอน)

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้าน
บริหารธุรกิจ
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คณะ/สาขาวิชา

วุฒิ

หลักสูตร

คุณสมบัติ

ปกติ

นอกเวลา
ปกติ

5

การตลาด

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

6

การบัญชี

บช.บ.

4 ปี

หรือเทียบเท่า

ü

-

7

การบัญชี (เทียบโอน)

บช.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านบัญชี

ü

-

8

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

ü

ü

-

ü

ü

ü

-

หรือเทียบเท่า
9

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบ
เท่า

10

นิเทศศาสตร์

นศ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1

การแพทย์แผนไทย (สาขาเปิดใหม่)

พท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ำ�กว่า 2.50

2

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ค.บ.

5 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ü

-

3

เคมี

ค.บ.

5 ปี

หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 2.00

ü

-

4

ชีววิทยา

ค.บ.

5 ปี

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

ü

-

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค.บ.

5 ปี

ü

-

6

อาหารประยุกต์และการบริการ

วท.บ.

4 ปี

ü

-

ü

-

-

ü

-

ü

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

7

สาธารณสุขศาสตร์

วท.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า
2.00

ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
1

รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

รป.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

2

การจัดการทั่วไป

บธ.บ.

4 ปี

สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ปวส. หรือเทียบเท่า
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หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศศ.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์

รป.ม.

คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารธุรกิจ

บธ.ม.

ระดับปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปร.ด.)

ปร.ด.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการเทคโนโลยี (ปร.ด.)

ปร.ด.

การพัฒนาความเป็นเลิศทางสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และเป็นการ
ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพการศึกษาของ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในกระบวนการเรียนการสอนนออกจากระบบการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังใช้เทคโนโลยี และระบบการสอนที่ทันสมัย เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
นิเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอื่นๆ ห้องเรียนที่มีโสตทัศนูปกรณ์ครบครัน มีสำ�นักวิทย
บริการที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 สำ�หรับให้บริการแก่นักศึกษา มีการค้นคว้าวิจัยผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่น บริการตรวจสอบผลการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนการสอนและติดตามผู้สำ�เร็จการศึกษา เพื่อนำ�ไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

รายงานประจำ�ปี 2555

27

นักศึกษา
จำ�นวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำ�แนกตามคณะ/ศูนย์การศึกษา และประเภท โดยมีจำ�นวนนักศึกษาทั้งสิ้น
10,183 คน  โดยในระดับปริญญาตรีภาคปกติจำ�นวน 7,798 คน ภาคนอกเวลาปกติจำ�นวน 1,770 คน ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทจำ�นวน 504  คน ปริญญาเอกจำ�นวน 111  คน

ระดับปริญญาตรี
คณะ/ประเภท

รวม

ภาค
นอกเวลา

ป.โท

รวม

ป.เอก

รวม

คณะครุศาสตร์

761

175

936

141

0

141

1,077

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

415

0

415

2

0

2

417

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

477

40

517

2

20

22

539

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

482

17

499

24

69

93

592

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

994

0

994

30

0

30

1,024

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,393

246

3,639

102

22

124

3,763

คณะวิทยาการจัดการ

1,276

213

1,489

38

0

38

1,527

0

1,079

1,079

165

0

165

1,244

7,798

1,770

9,568

504

111

615

10,183

ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รวม

28

ภาคปกติ

ระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2555

1,244, 12%

1,077, 11%

417, 4%
539, 5%

1,527, 15%
1,024, 10%

592,
6%

3,763, 37%

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

ศูนยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

แผนภาพแสดงสัดส่วนนักศึกษาจำ�แนกตามสาขาวิชา และภาคการศึกษา

504, 5%

111, 1%

1,770, 17%

7,798, 77%

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

ป.โท

ป.เอก

รายงานประจำ�ปี 2555
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นักศึกษาใหม่
จำ�นวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 จำ�แนกตามคณะ/ศูนย์การศึกษา และประเภท โดยมีจำ�นวนนักศึกษาทั้ง
สิ้น 10,183 คน  โดยในระดับปริญญาตรีภาคปกติจำ�นวน 7,798 คน ภาคนอกเวลาปกติจำ�นวน 1,770 คน ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทจำ�นวน 504  คน ปริญญาเอกจำ�นวน 111  คน

คณะ/ประเภท

ภาคปกติ ภาคนอกเวลา

รวม

คณะครุศาสตร์

422

105

527

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

241

0

241

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

226

10

236

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

195

0

195

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

617

0

617

1,888

84

1,972

617

58

675

0

439

439

4,206

696

4,902

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รวม

คณะ/ประเภท

30

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

รวม

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

สายสังคมศาสตร์

2,927

686

3,613

สายวิทยาศาสตร์

1,279

10

1,289

รวม

4,206

696

4,902

รายงานประจำ�ปี 2555

439, 9%

527, 11%

241, 5%
236, 5%

675, 14%

195, 4%
617, 12%

1,972, 40%

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

ศูนยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

แผนภาพแสดงสัดส่วนนักศึกษาจำ�แนกตามสาขาวิชา และภาคการศึกษา

696, 0.14

4,206, 0.86

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รายงานประจำ�ปี 2555
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ผู้สำ�เร็จการศึกษา
จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำ�แนกตามคณะ และประเภท โดยมีจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งหมด
1,755 คน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 921 คน ภาคสมทบ 10 คน ภาค นอกเวลาปกติ 646 คน และระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท
175 คน ป.เอก 3 คน
ระดับปริญญาตรี
คณะ/ประเภท

ภาคปกติ

รวม

ภาค

นอก

ปริญญา

สมทบ

เวลาปกติ

ตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.โท

ป.เอก

รวม
บัณฑิต

รวม

ศึกษา

คณะครุศาสตร์

40

0

0

40

22

0

22

62

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

57

0

0

57

1

0

1

58

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

75

0

3

78

5

0

5

83

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

144

4

6

154

15

0

15

169

คณะวิทยาศาสตร์และ

68

0

0

68

0

0

0

68

311

2

59

372

29

3

32

404

226

4

88

318

25

0

25

343

0

0

490

490

78

0

78

568

921

10

646

1,577

175

3

178

1,755

เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รวม

ระดับปริญญาตรี
คณะ/ประเภท

32

ภาคปกติ

รวม

ภาค

นอก

ปริญญา

สมทบ

เวลาปกติ

ตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
ป.โท

ป.เอก

รวม
บัณฑิต

รวม

ศึกษา

สายสังคมศาสตร์

577

6

580

1,163

143

3

146

1,309

สายวิทยาศาสตร์

344

4

66

414

32

0

32

446

รวม

921

10

646

1,577

175

3

178

1,755

รายงานประจำ�ปี 2555

62, 3% 58, 3%

83, 5%

568 , 32%

169, 10%
68, 4%

404, 23%

343, 20%

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

ศูนยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

แผนภาพแสดงสัดส่วนนักศึกษาจำ�แนกตามสาขาวิชา และภาคการศึกษา

3, 0.00
175, 0.10

921, 0.52

646, 0.37

10, 0.01
ภาคปกติ

ภาคสมทบ

นอกเวลาปกติ

ป.โท

ป.เอก
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ภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต
การสำ�รวจภาวะหางานทำ�ของบัณฑิตที่สำ�เร็จในปีการศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลภาวะหางานทำ� และการประกอบอาชีพอิสระ  การมีรายได้ การได้งานทำ�ในท้องถิ่น
และการได้งานทำ�ตรงสาขา ผลการสำ�รวจ พบว่า
1. บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) ทำ�งานแล้วร้อยละ 85.9 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละประเภท   พบว่า  
1.1 บัณฑิภาคปกติ   ทำ�งานแล้ว  ร้อยละ  85.1  รองลงมา  คือ ยังไม่ได้ทำ�งานและมิได้ศึกษาต่อ   ร้อยละ  
12.5   และกำ�ลังศึกษาต่อ  ร้อยละ  2.3  ตามลำ�ดับ  
1.2 บัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ  ทำ�งานแล้ว  ร้อยละ  87.1  รองลงมา  คือ  ยังไม่ได้ทำ�งานและมิได้ศึกษาต่อ   
ร้อยละ  10.7   และกำ�ลังศึกษาต่อ  ร้อยละ  2.2  ตามลำ�ดับ
โดยบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำ�งานแล้ว (ร้อยละ 87.7) รองลงมา  คือ  คณะครุศาสตร์   ทำ�งานแล้ว  (ร้อย
ละ  86.8)   และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทำ�งานแล้ว (ร้อยละ  86.6)                
2. บัณฑิตที่ได้งานทำ�แล้วได้รับเงินเดือนเริ่มต้นและเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 80.3 และได้รับเงิน
เดือนต่ำ�กว่าเกณฑ์  ร้อยละ  19.7  เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภท  พบว่า บัณฑิตภาคปกติ  ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 76.3 ส่วนภาคนอกเวลาปกติ ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์  ร้อย
ละ  85.6   
3. บัณฑิตที่ได้งานทำ�แล้วทำ�งานในท้องถิ่น ร้อยละ 92.0 โดยภาคปกติ ทำ�งานในท้องถิ่น  ร้อยละ 90.9   ส่วนภาค
นอกเวลาปกติ ทำ�งานในท้องถิ่น ร้อยละ  93.4   
4. บัณฑิตที่ได้งานทำ�แล้วทำ�งานตรงตามสาขาที่สำ�เร็จการศึกษา ร้อยละ 78.1 โดยภาคปกติ ทำ�งานตรงตามสาขา  
ร้อยละ 76.2  ส่วนบัณฑิตภาคนอกเวลาปกติ  ทำ�งานตรงตามสาขา   ร้อยละ 80.6
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ปี

สำ�เร็จการศึกษา

ตอบแบบสอบถาม มีงานทำ�และศึกษาต่อ(ร้อยละ)

2554

1,536

1,481

85.9

2553

1,935

1,915

86.2

2552

2,273

2,264

85.4

2551

2,633

2,166

82.3

2550

2,435

2,072

73.3
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ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาภาคปกติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2554 สำ�รวจ
จากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จำ�นวน 750 คน ผลการสำ�รวจสรุปได้ดังนี้
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53) เมื่อพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46)
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60) ส่วนด้าน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74) รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67) และคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน พบ
ว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.90)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89) และด้านทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.82) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี (ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.86) และด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยพิงพอใจด้านคุณธรรมเด่น (ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.62) ด้านเข้าใจท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60) และด้านเน้นความเป็นไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57)
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ส่วนที่ 4

- ผลการดำ�เนินงานด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ
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ด้านการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย(ทุน วช.) ปีงบประมาณ 2555
ที่
1

ชื่อนักวิจัย
รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

โครงการวิจัย

ทุนวิจัย

รูปแบบกองทุนสวัสดิการบำ�นาญเพื่อผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   775,800

ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เครือข่ายสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน  
2

ผศ.ดร.สริตา บัวเขียว

การพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรีสำ�หรับ

   300,000

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จังหวัดเพชรบุรี
3

อาจารย์ปรัชญา มุขดา

อุปกรณ์เสริมด้านอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง

   806,200

4

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

การหาข้อยุติ: ข้อพิพาทระหว่างมนุษย์กับช้างป่าพื้นที่ป่าละอู ในเขตอุทยานแห่งชาติ

   610,000

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
รวมทุนวิจัย

2,492,000

ทุนอุดหนุนวิจัย(สกอ.) ปีงบประมาณ 2555
ที่

ชื่อนักวิจัย

1

ผศ.ประกาศ  ชมภู่ทอง

โครงการวิจัย

ทุนวิจัย

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวโพดจากโครงการศูนย์สาธิต

    150,000

พืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริของมูลนิธิชัยพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
2

ดร.มณฑา  จำ�ปาเหลือง

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทำ�วิจัยทางการศึกษา

         290,000

และการวิจัยใน ชั้นเรียน ของเครือข่ายวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่น
3

รศ.อุทัย  ผ่องรัศมี

การพัฒนาสมรรถนะเครื่องสลัดน้ำ�มันให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารทอด

         290,000

4

อ.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยภูมิปัญญาขนมหวาน

         150,000

เมืองเพชร
5

อ.ณปภา  หอมหวน

โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

         100,000

เพชรบุรี
รวมทุนวิจัย

980,000
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ทุนอุดหนุนวิจัย(รายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4)
ที่

ชื่อนักวิจัย

1

อาจารย์ชมดาว  ขำ�จริง

โครงการวิจัย
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  จังหวัดเพชรบุรี  

ทุนวิจัย
40,000

พ.ศ. 2555
2

อาจารย์พุทธรัตน์  ก้อนเครือ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการให้ผลผลิตน้ำ�นมของโคมนมที่เหมาะสมกับสภาพ

40,000

แวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
3
4

อาจารย์รัฐวรรณ  เทพหัสดิน ณ

แนวทางการพัฒนาความเชื่อเรื่อง กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาของเยาวชน  

อยุธยา

จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555

อาจารย์ทัศนพรรณ  แย้มคง

การสร้างรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาประชาคมอาเซียน โดยการมี

40,000
40,000

ส่วนร่วมของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
5

อาจารย์แสงดาว  ถิ่นหารวงษ์

การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำ�หรับบุคลากรสถานประกอบ

40,000

การนำ�เที่ยว จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
6

อาจารย์กิตตินันท์  บุญรอด

แนวทางยกระดับพฤติกรรมการจัดการขยะครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

40,000

7

อาจารย์ทิพย์วรรณ  จุลิรัชนีกร

แนวทางการสร้างความมั่นคงในครอบครัว : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอำ�เภอเมือง  

40,000

จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555
8

อาจารย์ศิริกุล  ศรีโตกลิ่น

การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำ�หรับพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี  

40,000

พ.ศ. 2555
9

อาจารย์วิชิตา  ตุงคัษฐาน

แนวทางการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้า

40,000

OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
10

อาจารย์ศิริพันธุ์  วิชัยดิษฐ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี

40,000

พ.ศ. 2555
11

อาจารย์กฤษณ์  ไชยวงค์

ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนต่อสาขาวิศวกรรมของนักเรียนใน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.

40,000

2555
12

อาจารย์ช่วงชัย  ชุปวา

ประสิทธิภาพการใช้เตาชีวมวลทรงกระบอกกับเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดเพชรบุรี

40,000

13

อาจารย์ดวงฤดี  ชูตระกูล

14

อาจารย์ชาญยุทธ์  อรุณสวัสดิ์

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการบรรยายเรื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน  

40,000

15

ดร.อุทัย  เสริมศรี

แนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี

40,000

16

อาจารย์พรทิพย์  พาโน

17

อาจารย์วริษา  ปานเจริญ

40,000

40,000
การศึกษาสมบัติทางความร้อนและคุณสมบัติของอาหารทะเลในจังหวัดเพชรบุรีโดย

40,000

การอบแห้ง
18

อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ

การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นวัสดุ
ท้องถิ่น  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๕

40
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40,000

ที่
19

ชื่อนักวิจัย
อาจารย์คมชนัญ  โวหาร

โครงการวิจัย

ทุนวิจัย

รูปแบบการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

40,000

จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
20

อาจารย์อัญชนา  เถาว์ชาลี

การพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์

40,000

จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
21

อาจารย์วิฑูรย์  คุ้มหอม

การบริโภคสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานของผู้สูง

40,000

อายุ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555
22

อาจารย์จรรยา  เวชพาณิชย์

การส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านกับเศรษฐกิจพอเพียง

40,000

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของอำ�เภอเขาย้อย จังหวัเดพชรบุรี
รวมทุนวิจัย

880,000

ทุนอุดหนุนวิจัย(รายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2555
ที่

ชื่อนักวิจัย

โครงการวิจัย

ทุนวิจัย

1

รศ.อุทัย  ผ่องรัศมี

การพัฒนาเครื่องอุ่นน้ำ�ป้อนแบบท่อขดสำ�หรับหม้อน้ำ�แบบหลอดน้ำ�

250,000

2

ดร.พิชิต  สุดตา

องค์ประกอบทางเคมีของย่านโหมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิด

100,000

3

อ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีรนันท์

การตรวจสอบทางพฤษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของใบข่อยดำ�

100,000

4

ดร.พิชิต  สุดตา

การสังเคราะห์ prodrug hybrid  ของสารยับยั้งการสร้างหลอดเลือด SUR5416 ที่

66,300

มีฤทธิ์ต้านมะเร็งให้เป็น pro-fluorescence tag
รวมทุนวิจัย

516,300
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ด้านการบริการวิชาการ
ที่
(1)

โครงการ
อบรมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียน

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

15,000 คณะครุศาสตร์

การสอน และวิจัยสุ่การบริการแก่สังคม
(2)

การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

147,660 คณะครุศาสตร์

ตามแนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3)

การพัฒนาสมารรถนะสำ�คัญของผู้เรียนด้าน

33,000 คณะครุศาสตร์

ความสามารถในการคิด
(4)

การจัดการความรู้ของวิชาชีพครูและบุคลากร

235,020 คณะครุศาสตร์

ทางการศึกษา
(5)

การผลิตสื่อการเรีนยรู้ของชุมชนสุ่สังคมที่เช้ม

25,000 คณะครุศาสตร์

แข็ง
(6)

การจัดการความรู้ของชุมชน

12,500 คณะครุศาสตร์

(7)

อบรมครูทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกาเรียน

10,000 คณะครุศาสตร์

การสอน และวิจัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
(8)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน

32,900 คณะครุศาสตร์

เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
(9)

การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการ

15,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แก่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
(10)

บริการวิชาการแก่สังคม: หนึ่งคณะ หนึ่งอำ�เภอ

125,780 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(11)

การส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

25,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(12)

การพัฒนาและเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้ม

12,500 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แข็งของชุมชน
(13)

จัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้

10,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย
(14)

ค่ายเยาวชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

140,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ 13
(15)

ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน

25,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

(16)

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

50,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

42

รายงานประจำ�ปี 2555

ที่
(17)

โครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

20,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังคมกับการเรียนการสอน
(18)

ส่งเสริมชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน  โดย

30,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยึดปรัชญาเศรษ
(19)

พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

16,800 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของชุมชน
(20)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อ

30,000 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลายแบบและการประยุกต์กับงานช่างเมือง
เพชรบุรี
(21)

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลสำ�หรับ

18,880 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(22)

การถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

15,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชุมชน
(23)

เปิดบ้านอุตสาหกรรมบริการชุมชน

(24)

การบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี

25,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
175,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ในพื้นที่อำ�เภอเขาย้อย
(25)

การเรียนรู้โครงการพระราชดำ�ริ

25,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(26)

การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

12,500 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(27)

การจัดการความรู้

10,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(28)

เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

39,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(29)

กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ

34,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

(30)
(31)
(32)

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย

สังคมศาสตร์

กิจกรรมบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งอำ�เภอใน

502,010 คณะมนุษยศาสตร์และ

พื้นที่ อำ�เภอชะอำ� - อำ�เภอหัวหิน

สังคมศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

65,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

สังคมศาสตร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูภาษาไทยเข้ม
แข็ง”

(33)

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ชุมชน

50,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
50,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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ที่
(34)

โครงการ
กิจกรรมอบรมทักษะดนตรีสำ�หรับบุคลากร
ทางการศึกษา

(35)

กิจกรรม สังคมฯ เสวนาสมเด็จกรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ กับสยามใหม่ : บทบาทและผล

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

50,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
50,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

งานบนเส้นทางสู่ความเป็นสมัยใหม่ของสยาม
ประเทศ
(36)

กิจกรรมการจัดการภูมิปัญญาชุมชน การสร้าง
คนกับป่า สร้างหญ้าให้คลุมดิน สร้างน้ำ� ให้ปลา

25,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินของพ่อ ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สาขาพัฒนาชุมชน
(37)
(38)

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

25,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

ชุมชนด้วยการจัดทำ�บัญชีรับ-จ่าย

สังคมศาสตร์

วิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับ
เครือข่าย

(39)

ส่งเสริมการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

(40)

ส่งเสริมการจัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ในการให้บริการฯ

(41)

นิทรรศการประจำ�ปี

5,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
118,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
10,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
25,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

(42)

กิจกรรมจัดการความรู้และการจัด
พิมพ์เอกสารเผยแพร่

(43)

ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่

10,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
15,000 คณะวิทยาการจัดการ

สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการ
(44)

บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ

246,090 คณะวิทยาการจัดการ

ของท้องถิ่น  หนึ่งคณะหนึ่งอำ�เภอของคณะ
วิทยาการจัดการ
(45)

เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านธุรกิจ
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50,000 คณะวิทยาการจัดการ

ที่
(46)

โครงการ
ส่งเสริมชุมชนอำ�เภอท่ายางสู่สังคมที่เข้มแข็ง

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

25,000 คณะวิทยาการจัดการ

และยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(47)

พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการชุมชนเพื่อเสริม

12,500 คณะวิทยาการจัดการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่ายาง-ยางหย่อง
อำ�เภอท่ายาง
(48)

จัดการความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการให้

10,000 คณะวิทยาการจัดการ

บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
(49)

พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการคณะ

54,840 คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการ
(50)

ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการนำ�มาใช้กับการ

15,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนการสอนและวิจัย
(51)

ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการนำ�มาใช้กับการ

15,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนการสอนและวิจัย
(52)

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำ�บลนาวุ้ง

26,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(53)

พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์สำ�หรับ

64,400 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนระดับประถมศึกษา
(54)

อบรมอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่ม

30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แม่บ้านนาวุ้ง อ. เมือง จ.เพชรบุรี
(55)

ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมน่ามอง

27,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(56)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ

70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมสุขภาวะ
(57)

การส่งเสริมสุขภาพชุมชนพอเพียงของ อสม.ใต้

23,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่มพระบารมี
(58)

อบรมเชิงปฎิบัติการ อาหารไทยไสตล์ฟิวชั่น

38,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Thai  Fuition  Food )
(59)

ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสุขภาพ

33,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนามัยครูและนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน
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ที่
(60)

โครงการ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

150,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
(61)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้าน

42,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
(62)

พัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(63)

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองทางเคมีสำ�หรับ

29,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
(64)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Scilab

32,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
(65)

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทาง

30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
(66)

อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

42,010 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และประเมินผล
(67)

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทาง

30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย
(68)

จัดทำ�ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือนตาม

25,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(69)

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้ชุมชนและสังคม

12,500 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(70)

จัดการความรู้โครงการบริการวิชาการคณะวิ

10,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทยาศาสตร์ฯ
(71)

สร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำ�
เพชรบุรี

(72)

บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น : ๑ คณะ ๑ อำ�เภอ

(73)

เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู

300,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
550,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
206,560 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

(74)

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนบ้าน
โค้งตาบางตามแนวพระราชฯ

(75)

ประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อจัดการความรู้ในการ
ให้บริการฯ
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50,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
20,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

ที่

โครงการ

(76)

พัฒนาชุมชนบ้านโป่งสลอดแบบบูรณาการตาม

งบประมาณ

30,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

แนวพระราชดำ�ริสู่แหล่งฯ
(77)

นำ�เสนอผลงานบริการวิชาการตาม 1คณะ 1

วัฒนธรรม
50,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

อำ�เภอ
(78)

หน่วยงานรับผิดชอบ

วัฒนธรรม

หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

100,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

(79)

เวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

28,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

ตำ�บลหนองขนาน
(80)

พัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน

วัฒนธรรม
147,600 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

โป่งสลอด
(81)

วัฒนธรรม

อบรมเชิงปฏฺบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

100,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

การจัดการเรียนฯ
(82)

ส่งสริมชุมชนสู่สังคมที่เข็มแข็งยั่งยื่นโดยยึด

วัฒนธรรม
100,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

ปรัชญาเศรษฐกิจฯ
(83)

พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ

วัฒนธรรม
160,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

แก่สังคม
(84)

วัฒนธรรม

ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

30,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป

ในการบริหารจัดการฯ
(85)

ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรม
20,000 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

(86)

บูรณาการวิชาการและบริการชุมชน

15,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(87)

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

(88)

ชุมชนเข้มแข็ง

25,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(89)

การสำ�รวจชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(90)

กิจกรรมฝึกสอนรำ�ไทยทรงดำ�

12,500 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

(91)

การถอดบทเรียนสู่ชุมชนร่มไทรเพื่อชาวไทย

10,000 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

109,380 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

ทรงดำ�
(92)

กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สืบสาน

24,380 ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

วัฒนธรรมพื้นบ้าน (ไทยทรงดำ�)
รวม

5,654,810
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สรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่

หน่วยงาน

จำ�นวน

งบประมาณ

โครงการ

48

1

คณะครุศาสตร์

8

511,080

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

188,280

3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7

301,500

4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

330,680

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

774,410

6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14

1,019,010

7

คณะวิทยาการจัดการ

7

413,430

8

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

15

1,892,160

9

ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง

7

224,260

รวม

92

5,654,810
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1

ประมวล
กิจกรรมปี 2555
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ		อบรมคุณธรรม จริยธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
และชัน้ ปีท่ี 2 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คน ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา”
เมือ่ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีทา่ นพระครูวาทีวรวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร
การอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมเป็นอย่างมาก
และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง ผศ.สมภพ สุขช่วง และอาจารย์จิรวัฒน์ แดงแก้ว
เข้าร่วมประชุมกับนายสมนึก รักลาวัณย์ นายกเทศมนตรีเทศบาล กม. 5 และชาวบ้านเทศบาล
กม. 5 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมมือกันในด้าน การให้ความรู้ การจัดการกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาล กม. 5 ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำบัตรกรุงไทยสถาบัน (IPAC – ATM) ให้แก่นกั ศึกษา โดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี ให้เกียรติลงนาม
ความร่วมมือในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

คนดีของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. นางสาวบุญยืน เกตุสะอาด ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ ดูแลรับผิดชอบอาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เก็บโทรศัพท์
มือถือของนักศึกษาได้ ขณะที่ไปทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 424 หลังจากที่
มีการเรียนการสอนเสร็จสิน้ และได้มอบคืนเจ้าของ คือ นายคทาวุธ พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 4 วิชาเอกสัตวบาล รหัสนักศึกษา 514261010 ห้อง 5142-61/1 การทำความดีของ
นางสาวบุญยืนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นคนดีของสังคมที่น่ายกย่อง สรรเสริญ และควรนำไปเป็น
แบบอย่างต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2555

51

7

ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ประจวบคีรขี นั ธ์ 40 คน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธเี ฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยพิธีเริ่มจากการแนะนำผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ต่อจากนั้นจึงเป็นการชมวีดิทัศน์แนะนำ
สถาบัน รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงความร่วมมือของทัง้ สองหน่วยงาน และผูแ้ ทนทัง้ สองฝ่ายลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ จัดทำขึน้ โดยทัง้ สองฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันในการทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจยั การบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ตลอดจนการพัฒนา
การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีข้อตกลงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน
2. ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อการพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ เช่น เรื่องการใช้พลังงานจากคลื่นในทะเล
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน
4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยให้ทันสมัย

รับเชิญเป็นวิทยากร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ให้ความรูเ้ รือ่ ง ยางยืด ...ยืดชีวติ พิชติ โรค โดยมีนกั ศึกษา
ร่วมสาธิตท่าออกกำลังกาย ประกอบด้วย นางสาวทศวรรณ สดใส นางสาวนารีรัตน์ สุดยอด
นางสาวทักษะอร มาช่วย นางสาวกาญจนา วันพิรุณ และนางสาวเดือนเพ็ญ นครธรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ความรูเ้ รือ่ งการปฏิบตั ติ วั ในผูท้ เ่ี ป็นโรคความดันโลหิตสูง
และนักศึกษาร่วมกิจกรรมด้วยคือ นางสาวนารีรัตน์ สุดยอด

52

รายงานประจำ�ปี 2555

8

ลงนามในคำรับรองฯ
ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ได้ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วนัน้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำรับรองฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องถ่ายทอดตัวชี้วัด
ต่างๆ สู่หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก โดยจัดทำคำรับรองฯ ระหว่างอธิการบดีกับ
หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 11 หน่วยงาน ซึ่งลงนามในคำรับรองฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม
2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

ร่วมโครงการ Thailand Research Expo 2012 : Road show		
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์
การวิจยั และสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ณปภา หอมหวน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ Thailand Research Expo 2012 : Road show
และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานไปสู่การใช้ประโยชน์
: ภาคกลาง และร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
ประโยชน์จากผลงานวิจัย” เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ครู ตชด.ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ผศ.สุมาลี งามสมบัติ หัวหน้าโครงการพัฒนาครู ตชด.ทั่วประเทศ ดร.ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน ดร.ปิยะนาถ บูญมีพิพิธ ณฐกร ดวงพระเกษ จีรนุช ปิ่มเปี่ยม และ น้ำฝน
แสงอรุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำครู ตชด.ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการสอนแบบบูรณาการและเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดทำนบ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โดย ผอ.สุดารัตน์ ทับสาย ให้การต้อนรับ

•

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สวัสดิ์ เรืองศรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรมครู-อาจารย์เก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อีก 1 สมัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สมาชิกชมรมสามารถติดต่อได้ที่ 086-1682453 ได้ทุกเวลา
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สารจากรองอธิการบดี

ประชุมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
กับ Guangxi College of Education
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi College of
Education และพร้อมกันนี้ยังจัดการประชุมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 14 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไี ด้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับ Guangxi College of Education เมือ่ วันที่ 21 เมษายน
2553 และเพื่อให้ความร่วมมือได้มีการพัฒนาต่อไปจึงมีการประชุมเจรจาเพื่อหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือให้ดำเนินต่อไป ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จึงจัดประชุมความร่วมมือกับ Guangxi College of Education เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ โดย
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้บริหารจาก Guangxi College of Education และกล่าวแนะนำผู้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ต่อจากนั้น
Prof.Dr.Wang Xinghui รองอธิการบดีของ Guangxi College of Education กล่าวแนะนำผู้บริหารของตนเองและกล่าวแสดงความยินดีที่ได้
มาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมทั้งแจ้งว่า Prof.Dr.Rong Benzhen อธิการบดีได้ฝากความคิดถึงและความปรารถนาดีมายังผู้บริหารของมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน
Prof.Dr.Wang Xinghui กล่าวว่า Guangxi College of Education เป็นวิทยาลัยที่ฝึกอบรมด้านการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการสอนนัก
ศึกษาให้ไปประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์ โดยครูและอาจารย์ส่วนใหญ่ในมณฑลกวางสีจบการศึกษาจาก Guangxi College of Education ครูและ
อาจารย์ที่จบไปจะออกไปสอนในระดับประถมและมัธยมต้นตามข้อตกลงความร่วมมือสถาบันทั้งสองได้มีการเยี่ยมเยือนกันแล้วและต้องการขยายความ
ร่วมมือเพิ่มเติม		ดังนี้
1. ด้านอาจารย์
ที่ผ่านมา Guangxi College of Education ไม่ได้เปิดสอนวิชาภาษาไทย ดังนั้น จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งอาจารย์ไปสอน
วิชาภาษาไทย Guangxi College of Education ซึง่ นักศึกษาของ Guangxi College of Education มีพน้ื ฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควร ถ้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดส่งอาจารย์ที่สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะเป็นการดี และ Guangxi College of Education จะจัดส่งอาจารย์มาสอนภาษา
จีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเช่นกัน
2. ด้านนักศึกษา
ที่ผ่านมา Guangxi College of Education เคยแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศเวียดนาม		ปัจจุบัน		ต้องการแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยบ้าง
เช่น การส่งนักศึกษาที่เรียนด้านการท่องเที่ยว		ให้นักศึกษาเรียนที่ประเทศจีน 1 ปีแล้วมาเรียนวิชาภาษาไทยหรือวิชาที่จำเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น		
ภาษาอังกฤษ การจัดการโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 ปีหรือครึ่งปีก็ได้ หลักสูตร 2+1 หรือถ้าเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี และมาเรียนที่ประเทศไทย
2 ปี หลักสูตร 2+2		จึงสามารถรับปริญญาจากทั้งสองประเทศได้
ในช่วงท้ายของการประชุม		ผศ.ดร.พิมพ์ระวี			โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดี		กล่าวสรุป ดังนี้
1. ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินดีส่งอาจารย์ไปสอนวิชาภาษาไทยที่ Guangxi College of Education		
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และ Guangxi College of Education จะส่งอาจารย์จีนมาสอนวิชาภาษาจีนในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ
2. ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะครุศาสตร์จะส่งนักศึกษาจำนวน 3-5 คนไปฝึกประสบการณ์การสอนที่ Guangxi College of Education หลังจากที่ดำเนินการขออนุญาตจากคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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สำนักงานอธิการบดี ระดมสมอง
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ “เก่งคิด เก่งงาน และเก่งบริการ” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย		
โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ หลัก“การระเบิดจากข้างใน” เพือ่ ทราบความต้องการทีแ่ ท้จริงในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนนำไปสูก่ ารพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ก่อนการระดมความคิดเห็นของบุคลากร อธิการบดี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม ได้มอบนโยบายแก่บคุ ลากร โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะส่งนักศึกษา จำนวน 100 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน
และสายสนับสนุน จำนวน 20 คน ไปประจำในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงจำเป็นที่บุคลากรทุกคนต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
จากนั้น บุคลากรสายสนับสนุนจึงเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีสาระสำคัญ		ดังนี้
1. สร้างความรักและผูกพันและการสื่อสารภายในองค์กร
1.1 การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
1.2 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
1.3 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน
1.4 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและแรงจูงใจ
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Thinking Skill)
2.1 จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติตามกลุ่มวิชาชีพ
2.2 จัดกิจกรรมสร้างสมรรถนะทางการคิดที่จำเป็นสำหรับพนักงาน
2.3 กิจกรรมพัฒนาการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
3. เพิ่มขีดความสามารถในงามตามภาระหน้าที่ (Technical Skill)
3.1 กระบวนทัศน์และคุณลักษณะของพนักงานในยุคใหม่
3.2 ความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.3 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
3.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.5 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
4. พัฒนาทักษะการบริการที่ดี (Service Mind)
4.1 การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
4.2 การสร้างค่านิยมในการบริการ
4.3 จรรยาบรรณของพนักงานในการให้บริการ
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5

แสดงความยินดี
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกอง
พัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินทางไปมอบกระเช้า
ของขวัญ และแสดงความยินดี แด่พระครูวาที วรวัฒน์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับพัดยศเป็นรองเจ้าคณะอำเภอ

คณะครุศาสตร์ร่วมกับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุม
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จดั
ประชุมความร่วมมือโครงการ โทรทัศน์ครู(Teacher TV) กับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โทรทัศน์ครู ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โดยมี
นายนคร ตังคะพิภพ อดีตผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาเชีย่ วชาญพิเศษ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ สสค.
ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์, ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์,
อาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์, นายเกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี
คณะครุศาสตร์, รองฯจิระศักดิ์ ทรัพย์ล้อม รองผู้อำนวยการเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1, รองฯ
ประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการเขต สพป.เพชรบุรีเขต 2, รองฯว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการเขต		สพม.เพชรบุรีเขต
10 , นายสุเทพ		โตสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เขต 10 , นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์		สพป.		เพชรบุรี เขต 1 , นายสุวิจิตร		
เรืองศรี, ประธานโรงเรียนเอกชน, ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี, ผู้อำนวยการศึกษาเทศบาลชะอำ
หลักการและเหตุผลของโครงการโทรทัศน์ครู เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา		เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล			มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาให้มีมาตรฐานทางวิชาการและเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2) เพื่อพัฒนางานวิจัย		วิชาการ		และบริการแก่ชุมชน		สังคม		และท้องถิ่น		
3) เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นครูดี		ครูเก่ง		ครูปรีชาสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา		
5) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ		การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์
6) เพื่อเป็นศูนย์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ครูประจำการ		
โครงการโทรทัศน์ครู เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้วยรายการโทรทัศน์คุณภาพสูง มีความ
ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับครู โดยเน้นที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านเนื้อ
หา การนำเสนอ และความสะดวกในการเรียนรู้ของครู เพื่อกระตุ้นให้เกิดวงจรการพัฒนาในวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน(ทีจ่ ดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเป็นระบบ โดยใช้รายการโทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูในจังหวัด กอปรกับตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ครุศาสตร์
ในด้านฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และตอบสนองการบริการทางวิชาการและสังคม ดังนัน้ จึงมีโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี กับภาคส่วนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โทรทัศน์ครูขน้ึ 		ทัง้ นีห้ ากโครงการดังกล่าวประสบ
ผลสำเร็จ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกับภาคส่วนการศึกษาของจังหวัดในประเด็นอื่นๆ ได้ต่อไป และเป็นการเชื่อมโยงการทำงาน
ระหว่างสถาบันผู้ผลิตครู		โรงเรียน		ประชาคมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาอย่างแท้จริง
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คณาจารย์ภาษาไทยเป็นวิทยากร
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม และอาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญจาก
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์		จังหวัดนครสวรรค์		เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในเรื่องการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์		ตามโครงการ “หัวใจนักปราชญ์”
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554		โดยการเป็นวิทยากรนี้เป็นนโยบายของสาขาวิชาในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี		มอบรถบัสและรถตู้ให้แก่หน่วยงานที่เสนอขอ
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จัดพิธีมอบรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ได้แก่รถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0079 เพชรบุรี
และรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 201 เพชรบุรี ให้แก่หน่วย
งานทีเ่ สนอขอมา ซึง่ ได้มกี ารพิจารณามอบให้ 2 แห่ง เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 10.30 น.
ที่หน้าอาคารวิทยาภิรมย์			มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนรถยนต์ราชการ และประชุม
ร่วมกัน โดยมติทป่ี ระชุมให้ความเห็นชอบ มอบรถบัสให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
โดยมี สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน เป็นผูร้ บั มอบ ส่วนรถตู้ 12 ทีน่ ง่ั มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
นาวุ้ง ซึ่งมีนายประเทิง ขาวสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง เดินทางมารับมอบด้วยตนเอง

นักศึกษาจีนศึกษาดูงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ให้แก่นักศึกษาจีนที่สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ในระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2555 ตามเส้น
ทางอยุธยา – สุโขทัย – ลำปาง – เชียงใหม่		การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาจีนที่เรียน
ภาษาไทย

การตลาดจัดงานสานสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น
เมือ่ วันที่ 11 มกราคมทีผ่ า่ นมา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสานสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นและงานสังสรรค์วันปีใหม่ให้แก่นักศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
สู่อาเซียน และเพื่อให้นักศึกษาในสาขาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำกิจกรรมและการประกวด
แข่งขันจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องได้สานความสำเร็จต่อไป
ในอนาคตด้วย
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นายกองค์การบริหารนักศึกษา		
ปีการศึกษา 2555
นายหยาดเพชร		พลอยดีเลิศ

สภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 และ
จัดการอบรม “สิทธิหน้าทีใ่ นเวทีประชาธิปไตย” เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 วันที่ 10 มกราคม 2555		เป็นวันเลือกตัง้ ฯ
ล่วงหน้า มีนกั ศึกษามาใช้สทิ ธิกนั เป็นจำนวนมาก ส่วนวันที่ 11 มกราคม 2555 เป็นวันเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มีนกั ศึกษาออกมาใช้สทิ ธิ์
ณ หน่วยเลือกตั้งที่นักศึกษาสังกัด		
การเลือกตั้งฯ ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคึก โดยการจัดการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักศึกษาได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่		ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ในสถานศึกษา		ก่อนถึงเวทีประชาธิปไตยระดับประเทศ		ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์เลือกตั้ง
เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสถึงบรรยากาศการเลือกตั้งในเวทีระดับประเทศ ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน คือ
หมายเลข 1		นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมายเลข 2		นายสำราญ พันธ์ธรรม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า หมายเลข 1 นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการ
ศึกษา 2555		มีผลคะแนนจากการเลือกตั้ง		1,892		คะแนน		สำหรับหมายเลข 2		ได้คะแนน		874		คะแนน		บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน		493 คะแนน			
บัตรเสีย		238 คะแนน		ผู้มาใช้สิทธิ์ 3,497 คน		ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		6,917		คน			คิดเป็นร้อยละ		50.56
ประวัตินายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
ชื่อ
นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ				
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่
1145/5		ถนนคันคลองชลประทาน			ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ		จังหวัดเพชรบุรี			76120
คติประจำใจ หัวใจฉันมีความสุข เมื่อมันได้ “เต้น” เพื่อคนอื่น
ก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง ที่มอบความไว้วางใจให้ผมได้เป็นตัวแทน
ของนักศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลืองานกิจการนักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ซึ่งผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนมอบให้ ในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้
เราหาไม่ได้ในห้องเรียน เราต้องศึกษาและไขว่คว้านอกห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เราได้รับ
ประสบการณ์มากมาย ทำให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็นและมีคุณธรรม
จริยธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เป็น “เพชร” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการเข้ามาทำงานในครั้งนี้ ผมจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับความไว้วางใจที่
ทุกคนมอบให้ ผมจะเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการรักษา
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี รู้จักหน้าที่ เกิดความรับผิดชอบใน
หน้าที่ และหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้แก่ผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารนักศึกษาในครั้งนี้
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คำขอบคุณจากผู้พักพิง

คุณมณีวรรณ และคุณทิพย์วรรณ ปิยะวัฒนานนท์ ได้สง่ จดหมายขอบคุณมายังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เนือ่ งจากเป็นผูพ้ กั พิง ณ ศูนย์พกั พิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเธอเขียนจดหมาย
มาว่า “เนื่องด้วยดิฉันและพี่สาว เป็นหนึ่งในหลายๆ ครอบครัวที่หนีภัยน้ำท่วม มาพักพิงที่ศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนี้ ขอส่งจดหมายมากล่าว “ขอบคุณ” อย่างเป็นทางการต่อเจ้าบ้าน		
ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม		ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ		
และทีมงานทุกๆ ท่าน
ดิฉันขออนุญาตท่านเป็นตัวแทนกลุ่ม กล่าว “ .. ขอบพระคุณ .. ท่านที่มีน้ำใจอันดี ..
ในการดูแลพวกเราผู้พักพิงฯ ตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลา 1 เดือน 16 วัน (27/11/2554 –
11/12/2554)”
ขอขอบพระคุณ .. ตัวแทนเจ้าเมือง – รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯ ท่าน สว.หญิง ท่านอธิการบดี – เจ้าบ้าน ทีต่ อ้ นรับพวกเราอย่างอบอุน่ ในวันแรก
และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่ช่วยเหลือกันมากมาย ทั้งแรงใจ + แรงกาย ของกินของใช้ ที่นอน หมอน กำลังทรัพย์ และ ฯลฯ ..
ขอบคุณ .. คุณเอก – โฆษก + ผู้เชียร์ รวมกลุ่มเต้นแอโรบิคทุกๆ เย็น ไกด์เปี๊ยก + พี่ๆ น้องๆ ผู้ช่วยไกด์ และกลุ่มบิสคลับ + พี่ๆ ที่ขับรถพา
พวกเราเทีย่ ว (งาน OTOP วัด วัง ทะเล ไหว้พระ บ่อน้ำพุรอ้ น แก่งกระจาน โครงการของในหลวงแหลมผักเบีย้ ชัง่ หัวมัน) และมีกจิ กรรมสันทนาการต่างๆ ..
ขอบคุณ .. ทีมแม่ครัว + อาหาร 3 มื้อทุกวัน		พี่ๆ แม่บ้าน		พี่ๆ ที่ห้องพยาบาล + ที่โรงพยาบาล		พี่ๆ ที่ฝ่ายทะเบียน		น้องๆ ฝ่ายเบิกของ
น้องๆ จิตอาสาที่ฉายหนัง น้องๆ จิตอาสาที่ผลัดกันอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยให้พวกเราทุกคน รวมถึงน้องๆ สตาฟจิตอาสาที่น่ารักทั้งที่ตึกการจัดการ		
และ ตึก 11 และพวกเราได้ร่วมงานลอยกระทง + งานถวายพระพร ครบ 84 พรรษา แด่พ่อหลวง ร.9 ที่นี่ ด้วยกัน
และเนื่องในโอกาสขึ้นศักราชใหม่ 2555/2012 ปีมะโรง นี้ ดิฉันและพี่สาว ขออำนวยพรจากคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ใน
สากลโลก ขอให้ .. ทุกๆ ท่าน .. ที่เมืองเพชรบุรี นี้ พบเจอแต่ความสิริ สวัสดี มงคลสุข สบายดีทั้งกายและใจ แข็งแรง มีพลามัยดีกันทุกๆ ท่าน		
ถ้วนทั่วกันค่ะ”

มาปิดท้ายกันที่เรื่องของการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ “เก่งคิด
เก่งงาน และเก่งบริการ” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ หลัก “การระเบิดจาก
ข้างใน” เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ติดตามรายละเอียดได้ ในคอลัมน์
inside story )
ฉบับนี้ ขอตัวไปลัล้ ลาหน่อยนะ ยังไม่ได้พ กั ผ่อนเลย พักนีง้ านเข้าเยอะอ่ะ ในระหว่างการพักผ่อนจะพยายามไปเก็บข่าวมาเม้าท์ตอ่ ในฉบับ
หน้า บ๊ายบาย .. See You Again Next Time.
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นักเรียน ตชด. รับเกียรติบตั ร
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดพิธี
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเตรียมความพร้อมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 9
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.อ.ทัศนา แสงงาม รอง ผบก.ภฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.ภคิน ภัทรฐิติดิลก
สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.(กฝว.) และ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพิธีปิดการ
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมเป็นครู ตชด.รุ่นที่ 9 พร้อมด้วย ผศ.สุมาลี งามสมบัติ อาจารย์
ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม ร่วมในพิธีดังกล่าว

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 อาจารย์ ดร.อัฉรีย์ ภุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคุณลัดดา อินทราพงษ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพร้อม
ด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ฝึก
ภาคสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี โดยเยี่ยมชมการดำเนินชีวิตของนักศึกษาภายในค่าย ในเรื่องของที่พักและ
อาหารรวมทั้งยังมีการพูดคุยให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการฝึกภาคสนามด้วยความอุตสาหะ
และอดทน

สอบ V-Net
ตามที่ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประสานให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์สอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 (ปวส.2) ให้แก่วิทยาลัยใน
เขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการได้รบั มอบหมายให้เป็นผูด้ ำเนิน
การจัดสอบและประสานงานในการจัดสอบในครัง้ นี้ โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
กรรมการและเลขานุการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการสอบในครัง้ นี้ จัดสอบใน
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2555		โดยจัดให้มีสนามสอบ 4		แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
3. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
4. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเปิดอบรมการใช้สถิตเิ พือ่ การวิจยั สำหรับบัณฑิตศึกษา โดยเชิญ
รองศาสตราจารย์พินันทร์ คงคาเพชร เป็นวิทยากร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สรุปผลการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 34
เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่ า้ นจอมบึง จัดการแข่งขันกีฬา
และทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ สานฝันสูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 34 “ดอกคูนเกมส์”
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และจัดพิธีเปิด
ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลางฯ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัล ซึ่งสรุปผล
การแข่งขันได้ดังนี้
ประเภทการแข่งขันกีฬา

ประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ : Speech
1. นางสาวสร้อยลดา หอมกลิ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาษาอังกฤษ : New Reading
1. นางสาวนริสา พูลสวัสดิ์
รางวัลชนะเลิศ
ภาษาอังกฤษ : Quiz
1. นางสาวปัทมาวรรณ รุ่งเรือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. นางสาวอัญชลี สุวรรณบุตร
คอมพิวเตอร์ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. นายดนัย เจษฎาฐิติกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. นายศรัณยู รอดพันธ์
คอมพิวเตอร์ : การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
1. นางสาวศิริพร อ่วมศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. นายจตุพงศ์ พรหมประสิทธิ์
คอมพิวเตอร์ : การสร้างการ์ตูนมัลติมีเดีย
1. นางสาวบุญญาภรณ์ ระวังแค้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. นางสาวขวัญนิตย์ เอมกมล
3. นายภาคภูมิ เทพจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายนภดล องอาจ
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เวทีประชาคมโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนตำบลหนองขนาน
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.มนู อุดมเวช จัดโครงการเวทีประชาคมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตำบลหนองขนาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดในมุมมองต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการ
เรียนรู้ให้แก่คนภายในชุมชน และสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลภายนอกได้รับรู้ เมื่อวันอังคาร
ที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 17.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี

9

นักศึกษาภาษาไทยฟังเทศน์มหาชาติ
การระดมความคิด “การสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี”
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บัวมเขีหาชาติ
ยว ผูท้อำนวยการสถาบั
นวิจัยและส่
งเสริจังมหวั
ศิลดปวั
ฒนธรรม
ราชภัฏเพชรบุผศ.พจนารถ
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การระบายสีจากภาพการ์ตนู และการระบายสีปนู พาสเตอร์ เป็นต้น โดยซุ
เพชรบุรี		ชั้นปีที่ 1		สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ของสำนักวิทยบริการฯ ได้รบั ความสนใจจากเด็กๆ และผูป้ กครองทีม่ าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทำกระเป๋าสตางค์ตกหาย เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยมีนางสาวพฤกษา พุ่มนาค			
ทำให้บรรยากาศภายในงานสนุกครึ้กครื้นจนบรรดาพี่ๆ วิทยากรที่ไปร่วมงานในวันนั้นหาย
เป็นผู้ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำกลับไปที่บ้านเพื่อให้นางเรือง เพชรแท้ น้าสาวช่วยดู และ
เหนื่อยกันเลยทีเดียว ในโอกาสนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การ
ติดต่อให้นักศึกษามารับกระเป๋าคืน ที่บ้าน หมู่ 5 ตำบลโพไร่หวาน ในโอกาสนี้ ผศ.ศรชัย		
สนับสนุนทั้งงบประมาณและของรางวัลในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เย็นเปรม กล่าวขอบคุณ และขอให้นางสาวพฤกษา พุ่มนาค จงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

อบรมพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางสอน
โครงการสัมมนาเรื่อง แม่วัยรุ่น : ระเบิดเวลาลูกใหม่ของสังคมไทย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดตารางสอนของคณะ เพื่อให้ผู้ดูแลประจำคณะสามารถดำเนินการจัด
แผนการศึ
น้ั จึงจัดให้มมมนาเรื
กี ารอบรมและให้
เ้ กีดย่ เวลาลู
วกับโปรแกรมการจั
รศ.ดร.เพ็กษาและตารางสอนได้
ญศรี เปลี่ยนขำ จัดนโครงการสั
่องแม่วัยรุ่นความรู
: ระเบิ
กใหม่ของ ดแผนการศึกษาและตารางสอน		โดยรับผูอ้ บรมจาก
ทุกคณะ
คน อบรมในวั
่ 15 มกุศูมนภาพั
ธ์ 2555 และวิ
ตั้งแต่ทยาศาสตร์
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
สังคมไทย
เมือ่ วันจำนวน
พุธที่ 2520มกราคม
ทีผ่ า่ นมา นณพุห้ธอทีงประชุ
ย์วทิ นยาศาสตร์
ภาษาและคอมพิ
		มหาวิ
ทยาลัผศ.ดร.นิ
ยราชภัฎวเพชรบุ
ี อธิการบดีเป็นประธานเปิด
ประยุกศูต์นย์มหาวิ
ทยาลัยราชภัวเตอร์
ฏเพชรบุ
รี โดยมี
ัต กลิ่นรงาม
การสัมมนา วิทยากรโดย คุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ (นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี) และ
คุณเนตรนภา เกตุมง่ั มี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพไร่หวาน) จัดให้แก่นกั ศึกษา
62สาขาวิชาสาธารณสุ
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ส้ นใจ ซึง่ นักศึกษาได้มโี อกาสเรียนรูด้ ว้ ยปฏิบตั จิ ริง (Learning
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หนังสือ “เรื่องราวหลากหลาย
ในแดนมังกร”
อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
				 ทำความรู้จักกับผู้เขียนหนังสือ “เรื่องราวหลากหลาย ในแดนมังกร”
ผมชื่อ ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอนวิชาทางด้านบุคลิกภาพ
และจิตวิทยาบริการ

					แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ “เรื่องราวหลากหลาย ในแดนมังกร”
เนือ่ งด้วยความทีผ่ มเองเป็นคนทีช่ น่ื ชอบและสนใจวัฒนธรรมจีนมาตัง้ แต่เด็กๆ เริม่ จากการดูงว้ิ ทีใ่ ครหลายคนกลัวเสียงร้องแต่ผมกลับชอบ
นัก รวมถึงการดูหนังฟังเพลงจีน โดยเฉพาะหนังจีนอิงประวัติศาสตร์ ทำให้สนใจศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนด้วยตัวเองเรื่อยมา ต่อมา
พอได้เป็นอาจารย์ก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนสองสามครั้ง จนกระทั่งได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็มากพอที่จะซึมซับความพิเศษที่มีอยู่ในภาษาและวัฒนธรรมจีน จึงอยากจะนำสิ่งที่ชอบและสนใจมาเขียนและถ่าย
ทอดเป็นเรือ่ งราว และอยากให้สง่ิ ทีเ่ ขียนเป็นประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ๆ ด้วย จึงได้เริม่ เขียนบทความสารคดีเชิงจีนศึกษาลงในวารสาร “เพชรปริทศั น์” จาก
เดิมที่เขียนด้วยความอยากเขียน แต่ต่อมาส่งต่อเนื่องทุกฉบับจนเป็นนักเขียนประจำในคอลัมน์ “คุยสบาย สไตล์จีน จีน” และกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกองบรรณาธิการ ยาวนานกว่า 4 ปี นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลนักเขียนดีเด่นประจำปี 2552 จากชุมชนนักปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการ
(COP) รับมอบรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี อีกด้วย

					เคล็ดลับในการเป็นนักเขียน
ผมยึดถือคำของบัลซัค (Honore de Balzac) นักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ว่า“เคล็ดลับของการเป็นนักเขียนที่ดี ก็คือการลงมือเขียน” ผมไม่ใช่
นักเขียนมืออาชีพ และอาจจะไม่ใช่นกั เขียนทีด่ ี แต่อาศัยว่าชอบขีดๆ เขียนๆ มาตัง้ แต่เด็ก ผมมีสมุดบันทึกมากมายหลายเล่ม บันทึกความรูส้ กึ บันทึก
สิ่งที่ชอบ สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน สิ่งที่พบเห็นจากการอ่าน คัดลอกไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นนักเขียนอยู่ในตัวเอง
เพียงแต่ว่าเราจะเริ่มลงมือเขียนมันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักเขียนว่า ลองเริ่มเขียนจากสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราสนใจ
หรือสิง่ ทีเ่ ราอยากรูก้ อ่ น พอเริม่ ต้นได้แล้ว สิง่ ต่างๆ จะพรัง่ พรูและลืน่ ไหลออกมาเอง ดังเช่น “คอลัมน์ คุยสบายสไตล์จนี จีน” ของผม ทีเ่ กิดจากความ
รักและความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน จนนำมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง คำของบัลซัคที่ว่า “เคล็ดลับของการเป็นนักเขียนที่
ดี ก็คือการลงมือเขียน” จึงยืนยันได้ดี เพราะฉะนั้นหากอยากจะเป็นนักเขียนแล้ว ควรเริ่มต้น “เขียน” ตั้งแต่วันนี้
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					วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือ “เรื่องราวหลากหลาย ในแดนมังกร”
ผมมีความคิดทีว่ า่ สอนหนังสือมาห้าปีแล้วต้องการมีผลงานของตัวเองเป็นชิน้ เป็นอันสักที และผลงานทีท่ ำจึงต้องการให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
ด้วย จึงได้รวบรวมผลงานการเขียนและจัดพิมพ์เป็นเล่มขนาดพ็อกเก็ตบุ้คสี่สี โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน และการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ และ
สาขาวิชา อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้ส่งหนังสือไปตามห้องสมุดขององค์กร มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมในเขตภาคตะวันตก รวมกว่า 100 แห่ง

					เนื้อหาสำคัญของหนังสือ “เรื่องราวหลากหลาย ในแดนมังกร”
เป็นการรวบรวม 15 บทความสารคดีเชิงจีนศึกษาจาก คอลัมน์ “คุยสบาย สไตล์จีน จีน” ที่ผมได้เคยเขียนลงในวารสาร “เพชรปริทัศน์”
ระหว่าง ปี 2551 – 2554 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การศึกษา ปรัชญา เต็มไปด้วย
ข้อคิด สาระและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับคนทุกวัย เป็นความรู้ประดับสติปัญญา

					ทิ้งท้าย
ผมขอขอบพระคุณศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่อำนวยการจัดพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ นาคจั่น ที่ปรึกษา อาจารย์
แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์สุภาพร อรุณะวงศา และอาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ ผู้ให้คำแนะนำ อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ บรรณาธิการ
วารสาร “เพชรปริทศั น์” ทีใ่ ห้โอกาสในการนำเสนอผลงานอย่างต่อเนือ่ ง พีน่ อ้ งคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
และครอบครัวสุวรรณช่าง ที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนมาตลอด รวมถึงเจ้าของข้อมูลความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ทุกคน สุดท้ายนี้
ผมขอฝากผลงานการเขียนหนังสือ “เรื่องราวหลากหลาย ในแดนมังกร” ไว้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ตามสมควร องค์กรหรือหน่วยงานใด
สนใจเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สามารถติดต่อขอรับได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือที่ nuttychan@
gmail.com ได้		โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
ได้รับผลการประเมินการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดคุณภาพ ปี พ.ศ.2553 อันดับที่ 1

โครงการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์
2555 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนา
มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทการดำเนินการการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อวิเคราะห์สภาพการดำเนินการจัดการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพสำหรับการรับรองคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เพื่อประเมิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพที่สร้างขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. หน่วยวิเคราะห์ใช้เฉพาะการศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมด 24 แห่ง ใน 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2. เกี่ยวกับเนื้อหา มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเคราะห์จาก
เอกสารและจากผู้เชี่ยวชาญ
การดำเนินการวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ซึ่งประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทการดำเนินการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้ง 24 แห่ง (หลักสูตรอาจารย์ผู้สอน, นักศึกษา, งบประมาณ,
การวิจัย, สิ่งประดิษฐ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก)		
ตอนที่ 2		ศึกษาวิเคราะห์สภาพการดำเนินการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จุดอ่อน, จุดแข็ง, อุปสรรค และโอกาส)		
ตอนที่ 3 ประเมินคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั คุณภาพ ( 8 คณะ ) ซึง่ มีเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชีว้ ดั คุณภาพ (มาตรฐาน
ด้านนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต, หลักสูตร และการเรียนการสอน, การวิจัย และงานสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์, งบประมาณ, สิ่งอำนวยความสะดวก,
อาจารย์และบุคลากร, การบริการวิชาการ การถ่ายทอดบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา)
สรุปผลการวิจัยพบว่า
ตอนที่		4		
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนน เฉลี่ย 4.23		ลำดับที่		1
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนน เฉลี่ย 3.67
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.61
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนน เฉลี่ย 3.59
8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับรองคุณภาพ ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59
จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรองผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัว
ชี้วัด		ลำดับดี ลำดับที่ 1 โดยเฉพาะด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก คณะฯ ได้คะแนนสูงสุด ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ขอขอบคุณ		รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย		แหวนเพชร		ส่วนมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		จะดำเนินการทำแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
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วิทยาศาสตร์สร้างฝายเติมน้ำใจให้ป่าแก่งกระจาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกสาขาวิชา จำนวน 80 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการพระราชดำริ บริเวณบ้านกร่าง อุทยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน จำนวน 2 ฝาย เมือ่ วันศุกร์ท่ี 27 มกราคมทีผ่ า่ นมา โดยมีวทิ ยากรบรรยาย
ถึงหลักการสร้างและประโยชน์ของฝาย และเจ้าหน้าทีจ่ ากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ช่วย
อำนวยความสะดวก ซึ่งการสร้างฝายนี้เป็นการเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าในอุทยานแห่ง
ชาติ ช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำในฤดูฝนและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งเป็น
การลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยและความแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไี ด้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธเี ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (นักวิจัยรุ่น 4) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 มกราคม		ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
นพเก้า ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยตามหลัก
สูตรหลักวิชาการ
2. เพื่อให้นักวิจัยสามารถอธิบายและลงมือทำวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครง
การวิจัยตามกระบวนการได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน อันจะเป็นเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือในการทำ
วิจัยต่อไป
ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		มีผู้เข้ารับการอบรม		จำนวน 23 คน จาก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะครุศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธเนศ ต่วนชะเอม, ผศ.ดร.วลัยทิพย์ สายชลวิจารณ์ และดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ เป็น
วิทยากรให้ความรูต้ ลอดงาน ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล และอาจารย์
ณปภา		หอมหวน		รองผู้อำนวยการ		เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี และดูงานการบริหารงานด้านการ
ตลาด ณ ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
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ร่วมพิธเี ปิดงานโครงการกองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ชา้ ง”
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รองอธิการบดี และคณะผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธเี ปิดงานโครงการ
กองทุน “ฅนเพ็ชร รักษ์ช้าง” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน
ประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง และสถาบันวิจัยฯ ได้นำชุดการแสดง “ระบำหน้าช้าง”
ไปแสดงในครั้งนี้ด้วย

จัดงานเชิดชูครูช่างเมืองเพชร
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเชิดชู
ครูช่างเมืองเพชร ... ศิลปินแห่งชาติ เพชรน้ำหนึ่ง “ทองร่วง เอมโอษฐ์” ศรีเมืองเพชร เมื่อ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารเรือนไทย สถาบันวิจัยฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และช่างเมืองเพชรเข้าร่วม
แสดงความยินดีอีกหลายท่าน																												

เข้าร่วมจัดโครงการพื้นที่นี้...ดีจัง กำลังสอง
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมจัดโครงการ
พื้นที่นี้ ... ดีจัง กำลังสอง โดยการสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนัก
งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มลูกหว้า และ เครือข่ายเยาวชน
เพชรบุร.ี ..ดีจงั ซึง่ ประกอบไปด้วยกลุม่ เยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม จึงจัดมหกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์
“เพชรบุรี...ดีจัง” ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 28 - 29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ ถนน
ด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้
“จังหวัดเพชรบุร”ี เป็นต้นแบบในการเปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “ศิลปากรวิจยั และ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ		
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร
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นำสื่อลงพื้นที่		เพชรบุรี ... ดีจัง
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการจัดงาน “ถนนยิม้ ได้
- เพชรบุรี ... ดีจงั ” ให้นำคณะสือ่ มวลชนลงพืน้ ทีบ่ า้ นวังบัว ศูนย์เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาช่างวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี วัดพลับพลาชัย และวัดใหญ่สุวรรณาราม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในงาน “ถนนยิ้มได้ -		เพชรบุรี ... ดีจัง” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม
ที่ผ่านมา

ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านละหานใหญ่ อำเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้
ในชุมชน กิจกรรมสันทนาการ แจกของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
บันเทิง
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจน
สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแก่สังคม ในโอกาสนี้
สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การ
สนับสนุนของรางวัลสำหรับการจัดงาน

การจัดแสดงนิทรรศการอาเชียน
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด
แสดงนิทรรศการอาเชียนในงาน “งานวันวิชาการ : ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน”
ประจำปีกรศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงผลงานในแนวบูรณาการจากการเรียนในกลุม่
สาระต่างๆ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอาเซียน เน้นความเป็นไทย ก้าวไกลสูส่ ากล มี
การแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครูและแนะแนวการศึกษาจากสถาบันและหน่วยงาน
ต่างๆ ในงานนี้บูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความสนใจจาก
นักเรียน คณะครู/อาจารย์และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

การสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด Human Library
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้
ครัง้ ที่ 5” ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 และได้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบตั กิ ารพัฒนาเครือ
ข่ายห้องสมุด Human Library โดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ บรรยายในหัวข้อ “แนวทาง
การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์จากชุมชนสู่โรงเรียน” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
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บทความ
การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยมืออาชีพ smart เก่ง เจ๋ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เขียนโดย ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยวชายหาดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต สมุย พัทยา และหัวหิน คนท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้น้อยมาก จากงานวิจัยของ OECD พบว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ทำให้
ลดการย้ายคนออกจากถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงหันมาสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกันมากขึ้น
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ช่วงวันที่ 2-6 ธันวาคม
2554 ที่วัดพระนอน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมมานาน และมีการแสดงจากประเทศอาเซียนมาร่วมในงานนี้ด้วย คำว่า “อาเซียน” จึงเป็นที่ดึงดูดคนท้องถิ่นมา
แสวงหาความแตกต่างในการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่มีโอกาสได้ชมของจริงมาก่อน
สถาบันคลังสมองของชาติได้นำแนวคิด “City Marketing” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้มีการพัฒนา
ธุรกิจท้องถิ่น โดยกำหนดจุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น มาเป็นหลักการในการจัดงานครั้งนี้ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กับสถาบันคลังสมองของชาติ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนากำลังคนสู่อาชีพที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอให้นักศึกษาจัดทำ
แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มาจัดจำหน่ายในงานนี้ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์สู่อาชีพในท้องถิ่น
การจัดงานครั้งแรก ท่ามกลางสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยไม่มีใครคาดว่างานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา ช่วงวันที่ 2-6 ธันวาคม 2554 ทีว่ ดั พระนอน จังหวัดเพชรบุรคี รัง้ นี้ จะประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ อะไรคือความสำเร็จ
ปัจจัยอะไรบ้างทีท่ ำให้เกิดความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมใิ จเช่นนี้ มีใครทำอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยใช้นวัตกรรมความรูอ้ ะไรบ้าง ใครได้ประโยชน์บา้ ง หาก
จะจัดงานเช่นนี้ครั้งต่อไปจะจัดรูปแบบใด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร ได้นำผู้ร่วมงานจากสถาบันคลังสมองของชาติ
(KNIT) มาดำเนินกระบวนการเจาะลึกแรงบันดาลใจจากบุคคลทีร่ ว่ มงานนี้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ ชุมชนและศิลปินในท้องถิน่ กลุม่ อาจารย์ และกลุม่ นักศึกษา
ทีม่ าร่วมจัดงาน กลุม่ ละประมาณ 15 – 20 คน และในฐานะทีผ่ เู้ ขียนได้รว่ มเสนอความคิดการจัดงานครัง้ นี้ และได้มาเทีย่ วงานนี้ 1 คืน เห็นบรรยากาศ
จริง ได้ชมการแสดง ซื้อของท้องถิ่น ซื้อผลิตภัณฑ์ผลงานของนักศึกษา จึงขอนำสิ่งที่พบเห็นมาสะท้อนในมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดงานนี้ด้วย
สิ่งที่เห็นตรงกับคนในท้องถิ่นและหน่วยงานที่ร่วมจัดงานนี้คือ “รูปแบบงานวัด” ไม่เป็นวิชาการ ไม่มีการเสพสุรา เพราะจัดในวัด ทำให้
ชาวบ้านเข้าถึงได้ เป็นงานหลากหลายวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาค ทำให้คนเพชรบุรีได้เสพงานศิลป์ที่ไม่เป็นธุรกิจ ได้ชมการแสดงต่างๆ ที่ไม่มีใน
จังหวัดเพชรบุรี อีกทัง้ ยังเป็นจุดรวมชาวเพชร ได้มาถวายพระพรร่วมกันในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา โดยไม่มกี ารบังคับสัง่ การจากหน่วยงาน เป็นการ
มอบให้ แลกเปลี่ยน ร่วมใจร่วมมือจากคนท้องถิ่นและหน่วยงานในท้องถิ่น นอกจากการแสดงผลงานของนักศึกษาที่ขายได้ดีเกินคาดแล้ว ยังมี BIZ
Club จังหวัดเพชรบุรี ล้วนเป็นศิษย์เก่าราชภัฏได้มาร่วมกันจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านด้วยความสัมพันธ์อันอบอุ่น “ราชภัฏ” จึงเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจ
ของชุมชน ที่ได้ดึงใจทุกหน่วยงานมาทำงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ทำงานเพียงแค่วิชาการเท่านั้น คนสามัญชนก็สามารถเข้าใจได้		
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ในมุมมองของคนทางการศึกษา เห็นว่าราชภัฏเป็นหน่วยหลักในท้องถิน่ ราชภัฏเปิดโลกทัศน์ตนเองไปสูส่ าธารณชน เนือ่ งจากคนในท้องถิน่
เป็นผลผลิตของราชภัฏ ทำให้เห็นว่า ราชภัฏเป็นผู้นำจัดการศึกษาสู่อาเซียน และมีเวทีให้นักเรียนมีโอกาสได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับอาเซียน
โดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษ (คนพิการ) ก็ยังมีโอกาสได้แสดงและนำเสนอผลงานที่ดีได้ ทำให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงงานนี้ คนมาร่วมแสดงก็มีความ
สุขใจ ราชภัฏรู้จักเลือกสรรสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่นออกมานำเสนอ ให้โอกาสแก่คนท้องถิ่นทุกด้าน
จากการร่วมวิเคราะห์ปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดความสำเร็จการจัดงานครัง้ นี้ ฟันธงว่ามาจากตัวบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อย่างแน่นอน ถึงแม้ “อาจารย์ราชภัฏ จู้จี้” แต่ผู้มาร่วมจัดงานในท้องถิ่นก็พอใจเพราะเข้าใจดีว่าอาจารย์มีความเป็นห่วงใยด้วยความรัก จึงทำให้งาน
สำเร็จ อย่างไรก็ตามความสำเร็จครั้งนี้ก็ต้องอาศัยกลไกสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำให้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” มีความ
หมายเท่ากับ “มาตรฐาน” ครั้งต่อไปไม่ต้องใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” เพียงใช้ชื่อว่า “งานวัฒนธรรม” ทุกคนก็เข้าใจว่า จัดโดย “มหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” แล้ว
เมือ่ รับรูเ้ บือ้ งหลังการจัดงานครัง้ นี้ พบว่ามีการใช้งบประมาณน้อยมาก (จัดงาน 5 วัน ใช้เงินประมาณ 1 ล้านบาทเศษ) พบว่าการมี “งบประมาณ
น้อย” เป็นเหตุผลของความสำเร็จการจัดงานครั้งนี้ ด้วย พลังอาจารย์หนุ่มสาว คนรุ่นใหม่กำลังอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ ทุกคนมาร่วมทำงานเพื่อให้งาน
สำเร็จ เมื่อมี “งบประมาณน้อย” ด้วยความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รักสถาบัน อาจารย์จึงอยากจะช่วยกันทำให้งานสำเร็จ และ
อันเนือ่ งด้วยเป็นงาน “เฉลิมพระเกียรติ” เป็นมหกรรม “อาเซียน” นอกจากนี้ ความสำเร็จยังมาจากราชภัฎมีระบบการสร้างเครือข่าย ทำให้เกิดความ
ร่วมมือและความทุ่มเทกันอย่างดีจากเครือข่ายในท้องถิ่น		
ผู้มาร่วมสะท้อนการจัดงานครั้งนี้ เสนอว่าการจัดงานครั้งต่อไป ควรเน้นให้กลุ่มผู้เรียนทุกระดับ ได้เปิดโลกทัศน์เป็นการพัฒนากำลังคนใน
อาเซียน จึงควรจัดเวลากลางวัน ประเทศอื่นควรมีการจัดบูทด้วย จะได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และควรประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดใกล้เคียงมาชม
งานนี้ด้วย
เมื่อเป้าหมายสำคัญของอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมโลก ในสถานการณ์การอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียน พบว่าการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาที่ร่วมงานนี้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ ได้เรียนรู้การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่วน
นักศึกษาทีจ่ ดั จำหน่ายสินค้ายังมีโอกาสได้ทำงานเป็นทีม ตัง้ แต่การเขียนแผนธุรกิจ แล้วนำมาปฏิบตั จิ ริง เรียนรูก้ ารจัดบูทเพือ่ ดึงดูดให้ลกู ค้าเข้ามาใน
บูท และมาซือ้ สินค้า ได้ใช้ทกั ษะการพูด การเจรจากับผูซ้ อ้ื เป็นการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง ไม่ได้อยูใ่ นห้องเรียน การพบปะกับลูกค้า ทำให้สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทำให้คิดได้ว่าครั้งต่อไปจะทำอะไรให้ดีขึ้น และยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มอื่นๆ ความร่วมมือกับชุมชน
ภายนอก ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน		และเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ด้วย
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Collective learning) ไม่ใช่ปัจเจก โดยเฉพาะความรู้ที่มองไม่เห็น (know what for)
เป็นการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามสาขา ข้ามหน่วยงาน ข้ามมิติ เกิดกระบวนทัศน์ใหม่
โลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้ผ่านการกระทำ เปรียบเสมือนความรู้ที่อยู่
ใต้ภูเขาน้ำแข็ง หากมีการขับเคลื่อนเพียงเล็กน้อย จะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นส่วนบนของภูเขาได้อย่าง
ชัดเจน การจัดงานครั้งนี้พบมุมสำคัญหนึ่งที่วงการวิชาการ
ละเลยไม่เคยมองว่าเป็นสาระสำคัญคือ “การมีปฏิสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย กับบริบทสภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น”
ดังที่คนในจังหวัดเพชรบุรีพูดกันว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นมืออาชีพ smart เก่ง เจ๋ง
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อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารฯ
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันและผู้ช่วยอธิการบดีขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชัน้ 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.เชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการว่า “การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร ระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี
รองผูอ้ ำนวยการสำนัก/สถาบันและผูช้ ว่ ยอธิการบดีขน้ั สูง เป็นการจัดอบรมต่อเนือ่ งจากงบประมาณ
ปี 2554 และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ในเดือนเมษายน
2555 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะ ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการบริหารงาน ในความรับผิดชอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการบริหารงานอุดมศึกษาในระดับสูงขึ้นแก่ผู้บริหารระดับต้น
ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และผู้ช่วยอธิการบดี
ผูแ้ ทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์ รวมทัง้ อาจารย์รนุ่ ใหม่ทไ่ี ด้รบั การ
คัดเลือกให้เข้าอบรม ให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อสถานการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการบริหารอย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผล และมีทัศนคติที่ดี จะได้ประสานความ
ร่วมมือในการบริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต่อไป”
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานเปิดโครงการ
กล่าวว่า “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้ การอบรม
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับประธานสาขาวิชา รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และ
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีขน้ั สูง ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทีถ่ กู ต้อง เป็นการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหารและอาจารย์รนุ่ ใหม่ทไ่ี ด้รบั คัดเลือกให้เข้าอบรมในหลักสูตรทีม่ ี
ความเข้มข้นมากขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีศกั ยภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ทั้งด้านทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฉะนั้นการเพิ่มโอกาส
ให้ผบู้ ริหารระดับต่างๆ ได้มโี อกาสพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยการจัดอบรมครัง้ นีเ้ ป็นการอบรมต่อเนือ่ งจาก
การอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถเป็นหลักให้มหาวิทยาลัย
ในอนาคต และสามารถปฏิบตั งิ านสอดประสานกับผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้อย่างกลมกลืน
สุดท้ายนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จงตั้งใจ เอาใจใส่ ตักตวงความรู้ที่จะได้รับในการอบรมครั้งนี้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่”
หลังจากพิธเี ปิดเป็นการอภิปราย เรือ่ ง “มิตกิ ารบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรภี กั ดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เชาวลิต คงแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและนวัตกรรม ดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและนวัตกรรม การบรรยายเรือ่ งบริบทและความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทย/ราชภัฏ 1) การอุดมศึกษากับการแข่งขันในเวทีโลก 2) การอุดมศึกษา
กับการรับใช้สังคม		โดย		รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ		พงษ์พานิช

รายงานประจำ�ปี 2555

71

7

ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม		เทิดไท้องค์ราชันย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง และคณะผูบ้ ริหารสถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำการแสดงจากนักศึกษา สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์
(ดนตรี) เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เทิดไท้องค์ราชันย์ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์
2555 ณ หอประชุมพิฆเนศวรและลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา

ร่วมประชุมสัมมนา
ผศ.พจนารถ บัวเขียว หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์ฯ จังหวัดเพชรบุรี และคณะ เข้าร่วมประชุม
สัมมนาเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ ประจำ
ปี 2555 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
และทีโ่ รงแรมเพชรงาม จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน
อนุรกั ษ์ฯ ทัง้ 5 ภาค ให้มปี ระสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น
แนวความคิดการแก้ไขอุปสรรคปัญหา และริเริม่ ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานระหว่าง
เครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นร่วมกัน

สัมมนาแลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการสัมมนา
แลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้ จากการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ		84		พรรษา			ในวันที่ 14		กุมภาพันธ์		2555 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้รบั เกียรติจาก คุณพนิดา ฐปนางกูร และคณะ
จากสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร		การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นไปตามตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

โครงการบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ จัดโครงการด้านบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรม เพือ่ สังคมสุขภาวะ (รุน่ ที่ 1) ให้แก่บคุ ลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.
เขตอำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ โดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร คือ อาจารย์
ชยา เครื่องทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านลาด มีประธานรุ่นและคณะ
กรรมการที่จะสร้างความร่วมมือ สานต่อในงานนวัตกรรมสุขภาพภายหลังการอบรมให้เกิดรูปธรรมที่
ขัดเจน ทำให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะ บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. มี
ความรู้ทางด้านนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปดำเนินงานให้ครอบคลุมงานสาธารณสุขทุกด้าน
เป็นนิมิตรหมายที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงและเกิดความร่วมมือของชุมชนที่ดีต่อไป
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พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับ
ปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualification Framework for Hight Education : TQF)” โดยมีนางมยุรี สิงห์ไข่มุก
นายอธิพงศ์ ครูสอนดี และนางสาวทัศนียา กันกำไร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติให้เกียรเข้าร่วมประชุม เมือ่ วันเสาร์ท่ี 24 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม		
612 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีอาจารย์
และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 60 คน

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษทีเ่ น้นเนือ้ หาประชาคมอาเซียน
โดยมีส่วนร่วมของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติเปิดงาน เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชั้น 3 โดยแบ่งหัวข้อการ
บรรยายพิเศษดังนี้ “การศึกษา กลไกแห่งการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม		“ภาษาอังกฤษ
ภาษาในการทำงานในประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ นาคจั่น		“การบูรณาการสาระภาษาอังกฤษสู่สาระอาเซียน”
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล และอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน

Big		Cleaning		Day
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมพนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการร่วมกันจัด
วัน Big Cleaning Day ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม
ที่ผ่านมา

เชิญสัมมนาสหกิจศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญผู้แทน พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึกษา
และนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา		
เข้าร่วมฟังสัมมนาสหกิจศึกษา ในวันที่ 20 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์			มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ นายอิทธิกร ชำนาญอักษร หมายเลขโทรศัพท์ 08-6157-2049
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การสัมมนาเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการสัมมนาเสริมสร้าง
ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าว
รายงาน “ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอขอบพระคุณท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ
ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
มาเป็นประธานการเปิดการสัมมนาในวันนี้
ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
การจัดการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง		
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบ
การนั้นๆ
5. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ประกอบการ จำนวน 300 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวดี
บุญลือ ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รศ.ดร.นพ กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม กรรมการสมาคมหสกิจศึกษาไทยและคุณอธิพงษ์ อิสสะอาด ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จำกัดและผู้แทนสถาบันเครือข่ายฯ(ผู้บริหาร/อาจารย์) มาเป็นวิทยากร
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา/อาจารย์และองค์กร ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความรูค้ วามเข้าใจในการดำเนินงานและบทบาทของมหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้ มีหลักสูตรสหกิจศึกษาทีพ่ ฒั นา
ขึน้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาเพิม่ ขึน้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ นักศึกษา
และสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธเี ปิดการสัมมนา กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่างในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ มีรากฐานมั่นคงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469		มีปรัชญาที่ยึดมั่นในแนวทางของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อประชาชน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นคลังปัญญาท้องถิ่นและมีความมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมมานานโดยผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีน้ำใจ เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในการจัดสัมมนาวันนี้ เป็นโอกาสอันดีทเ่ี ป็นศูนย์กลางในการเสริมความรูแ้ ละสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอน
ล่าง วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทุกท่านในเรื่องของสหกิจศึกษาและแนวทางการ
จัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถือเป็น
ภารกิจความรับผิดชอบที่สำคัญมาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่
เมือ่ วันที่ 3 เมษายน ทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไี ด้จดั ให้
มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะ
กรรมการและรองประธานคณะกรรมการ 2 คน คือ นายปริญญา อุดมทรัพย์
และดร.โฉมยง โต๊ะทอง รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย
นายนคร ตังคะพิภพ นางประโยชน์ สุนทรวาทะ นายชิน ขำเพชร นายชวลิต
จงเจริญชัยกุล ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นางจินดา
กาญจน์กีรติ นายชัยยะ อังกินันท์ นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ นายสัณฐาน
ถิระมนัส ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ ได้แก่ นายกรันต์ สุทธารมย์ และ
นายสุรยิ า มนตรีภกั ดิ์ เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวจะมีบทบาทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 26
กล่าวโดยสรุปคือการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน คณะ
กรรมการแต่ละชุดจะมีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ 3 ปี ซึง่ แต่ละสมัยก็ได้
มุ่งสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ตามบทบาทและหน้าที่และสะสมเงินทุน
ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปงานสำคัญที่คณะกรรมการชุด
เดิมได้จัดทำขึ้นในวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา มีโครงการเด่นๆ หลาย
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและต่อสาธารณชน สมควรได้เผยแพร่
ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความเสียสละ และความวิริยะอุตสาหะของคณะ
กรรมการชุดที่ผ่านมา ซึ่งพอจะยกเป็นตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
1) การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เช่น จัดสร้างซุ้มถวาย
หลวงพ่อเกตุนอ้ ยเพือ่ เป็นทีเ่ คารพ สักการะแก่นกั ศึกษา คณาจารย์และผูเ้ กีย่ ว
ข้อง เป็นเงิน 200,000 บาท และสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน 200,000 บาท
2) การสร้างสือ่ สิง่ พิมพ์ “50 ปีในหลวงกับจังหวัดเพชรบุร”ี จำนวน
5 เรื่อง โดยได้ทำการมอบให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือน่าอ่าน
ของสถานีไทยพีบีเอส ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
3) โครงการจัดระบบหอพักนักศึกษา ที่ให้ข้อเสนอแนะแก่มหา
วิทยาลัยและนำไปสู่การจัดสร้างหอพักระดับมาตรฐาน		
4) โครงการทำงานดีมีรายได้ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานนอก
เวลาเรียน		
5) โครงการแรลลี่จักรยานเพื่อทุนการศึกษาและเพื่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการประหยัดพลังงาน

6) โครงการแต่งกายดีเป็นศักดิ์ศรีสถาบัน โดยการจัดสรรทุนการ
ศึกษาแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
7) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
8) การจัดให้ความรูท้ เ่ี หมาะสมแก่นกั ศึกษา 5 ครัง้ เช่น การเตรียม
ตนสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น การทำงาน และ
การทำวิจัยกับสถานประกอบการ		
9) การรณรงค์หาทุนเพือ่ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ซึง่ ปัจจุบนั
ได้มีกองทุนที่จะมีมูลค่าครบ 120,000 บาท 1 กองทุนในวันที่ 30 มิถุนายน
และได้มอบทุนการศึกษา ปี 2554 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
10) โครงการสร้างชุมชนโป่งสลอดเข้มแข็ง
11) สนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวเมืองเพชรผ่านสื่อท้องถิ่น
12) โครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ซึ่งปัจจุบันได้รับ
งบประมาณจากบริษทั กุสซิง่ ประเทศเยอรมัน เป็นเงิน 3,500,000 บาท โดย
ให้เป็นทุนการวิจัยที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีกำลังดำเนินการ			
13) โครงการความร่วมมือไตรภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี องค์กรพัฒนาชุมชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น
วาระการดำรงตำแหน่งครั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้สนับสนุน
การดำเนินโครงการต่อเนื่องจากกรรมการชุดที่ผ่านมา 5 โครงการ คือ
1) จัดทำหนังสือ 50 ปี ในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) สัมมนาสะท้อนแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานเพือ่ พัฒนา
ความเข้มแข็งชุมชน ตามแนวทางความร่วมมือระหว่างไตรภาคี
4) การทำวิจัยร่วมกับ บริษัทกุสซิ่ง		และองค์กรภายนอกอื่นๆ
5) การรณรงค์หาทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังมีมติในการส่งเสริมกิจการของมหา
วิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อาทิ การเสริมสร้างสมรรถนะ (competency-based) แก่นกั ศึกษาเพือ่ เตรียม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะ
พนักงานราชการให้มีโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา ในการนีป้ ระธานกรรมการได้หารือความเป็นไปได้ใน
การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความเหมาะสมตั้งแต่ต้น
จนสำเร็จการศึกษา รวมทัง้ หารือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทัง้ คณาจารย์
และนักศึกษา และสนับสนุนการเรียนรูร้ ะหว่างประเทศเพือ่ นบ้านด้วยวิธกี าร
ต่างๆ ซึง่ คาดว่าจะพัฒนาเป็นโครงการเพือ่ การสนับสนุน ส่งเสริม ตามบทบาท
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยได้ในโอกาสต่อไป
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ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 2
มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฯ โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.เชาวลิต คงแก้ว รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะในงานสาธารณสุข
2. เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
3. เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี พ.ศ.2555
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี พ.ศ.
2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเชิญผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดี		ร่วมพิธสี รงน้ำพระ รดน้ำ อวยพรและขอพรผูใ้ หญ่
ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รอง
ศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระชัย คอนจอหอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี งามสมบัติ มีพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
ทุกสำนัก คณะ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน

สาขาชีววิทยา ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้
สอนเกีย่ วกับวิชาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาสังคมกับสิง่ แวดล้อม โดยมี อ.บุญสนอง
ช่วยแก้ว อ.คงฤทธิ์ ติณะรัตน์ อ.มณีรัตน์ ไกรพิบูลย์ อ.ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ อ.ปัทมาพร
ยอดสันติ อ.สุพิตา พูลสมบัติ อ.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ คุณสุวคนธ์ ดุษฎี คุณกรรณิการ์		
ไทรงาน และคุณประชุม พันออด นำนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. และ คบ. ชีววิทยา จำนวน 12 คน
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สหวิริยาสตรีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555
บริษทั สหวิรยิ าสตรีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือในชือ่ เอสเอสไอ (SSI) เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ทำการผลิตเหล็กครบวงจร ภายใต้ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล
ISO 9002 ISO 14001 และ มอก. 18001 โรงงานเอสเอสไอ มีกำลังการผลิตเหล็กถึง 4 ล้านตันต่อปี นับเป็นโรงงานเหล็กที่มีกำลังการผลิตมาก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มุ่นเน้นผลิตเหล็กมาตรฐานสูง จึงได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และสามารถ
ผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการที่หลากหลายแบบของลูกค้า เช่น ผลิตตัวถังรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในบ้าน และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย
การศึกษาดูงานในบริษทั แห่งนี้ นอกจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีโอกาสได้เห็นขัน้ ตอนการผลิตเหล็กทีไ่ ด้มาตรฐานอย่างใกล้
ชิดแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานกับชุมชนอีกด้วย ครั้งนี้คณะศึกษาดูงานจะได้นำความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวันต่อไป
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555		ในวันข้าราชการพลเรือน โดยเข้ารับเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์พลังงานและฟิสิกส์บรรยากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การนำของ อาจารย์
ศิริพรรณ ศรัทธาผล ประธานสาขาและอาจารย์ในสาขาฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน
65 คน ศึกษาดูงานด้านฟิสกิ ส์พลังงานและฟิสกิ ส์บรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร		วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจากนักศึกษาและคณาจารย์จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
การฟิสิกส์บรรยากาศ ห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องอบแห้งพลังงานแสง
อาทิตย์แล้ว ยังได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย นับ
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมาก และขอขอบพระคุณทางภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม มา		ณ		โอกาสนี้

จัดการความรู้ : ลายผ้ากะเหรี่ยงบ้านวังวน แก่งกระจาน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย
อาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดี เป็นประธานร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ : ศูนย์เรียน
รูว้ ถิ ชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญาผ้าทอมือกะเหรีย่ ง บ้านวังวน ตำบลสองพีน่ อ้ ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ในนามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ เป็นกิจกรรมต่อยอดศูนย์เรียนรู้ชุมชน จากปีงบ
ประมาณ 2554 ที่ได้ทำไว้แล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้าน อ.ฮ. ลิงค์
ครู กศน. พัฒนาชุมชน และชาวกระเหรี่ยง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งการจัดการความรู้จะนำ
ไปจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายอย่างถาวรไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังวน เพื่อถ่ายทอดเรื่อง
ผ้ากระเหรี่ยงให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ซึ่งนับวันจะหายไปจากวิถีชีวิตของชุมชน โดย
มีวิทยากรกระบวนการ อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ณฐกร ดวงพระเกษ คณะ
ครุศาสตร์ และ อาจารย์พนชกร			สิมะขจรบุญ			คณะวิทยาการจัดการ
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โดย คน...เบื้องหลัง

ประเทศเรา
ภูมิภาค
เราคือลาว
คืออินโด
เรามาช่วย
ทุกผู้คน
คนอดอยาก
ในอาเซียน
เราจะมอง
เชื่อแบบทุน

อยู่ ใกล้ อยู่ติดกันเราจึงเชื่อม
เราร่วมมือ โลกกล่าวถึงช่วยกันดึง
เวียดนาม กัมพูชาคือพม่า
ฟิลิปปินส์ คือบรูไนคือเมืองไทย
กันสร้าง สันติภาพให้ติดทาบ
มีช ีว ิต
ไม่เดือดร้อนมีศักดิ์ศรี
ยังมี
อีกมากมายคนที่อยู่
ยังมีมาก ไร้มั่ นคงถูกกดขี่
แก้ปัญหา คนแสนทุกข์หรือมุ่งบุก
นิยม สร้างมลทิน หรือเปลี่ยนคน

สัมพันธ์
ให้มั่ นคง
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ทุกแดนดิน
สิทธิหลับนอน
เหมือนตาย
ชีว ิตลง
พัฒนา
จากเศษดิน

หวังเป็นหนึ่ง
จงร่วมใจ
ร่วมเคลื่อนไหว
สร้างองค์กร
ไม่ทิ้งถอน
สิทธิดำรง
ค่าเพียงผง
เพียงเศษดิน
ผลาญทรัพ ย์สิน
ให้หยัดยืน

สวัสดี .... ปลายเดือนเมษายน ต้อนรับต้นเดือนพฤษภาคม กับวันหยุดที่จะมาถึงอีกยาวนาน คิดกันไว้หรือยังว่าจะไปพักผ่อนสมองกันที่ ไหน
ถ้ายังคิดไม่ได้ ขอเสนอที(่ บ้าน) เพราะจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย ต้อนรับแฟนคลับของเจ๊าะแจ๊ะกับการเกาะติดกระแสของอาเซียน ให้อนิ เทรนด์ทห่ี ลาย
ฝ่าย หลายหน่วยงาน กำลังกระตือรือร้น ให้ความสำคัญกับอาเซียน ไม่รเู้ หมือนกันแล้ว จริงๆ จะมีขอ้ ดี หรือข้อเสีย มากกว่ากัน แต่เอาเถอะเมือ่ สังคมโลก
เขายอมรับกัน เราก็ต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง ไปตามๆ กัน อยู่ไม่อีกกี่ปีโลกคงจะแตก ตามคำกล่าวของนักวิเคราะห์หลายๆ คน เรื่องอาเซียนหยุดไว้ก่อนก็
แล้วกัน เรามาคลายร้อยกันด้วยข่าวกระเซ้าเย้าแหย่กันเช่นเคย
งานนี้ส่งข่าวมาจากทีมงานไทยทรงดำ ว่า ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง เขามีงานมงคล งานนี้ ท่านผู้ช่วยอธิการบดี ท่านสาโรช ต้องเป็นผู้ ใหญ่
หรือป่าว กับงานมงคลสมรสของคุณน้ำหวาน (สาวสวยศูนย์นอก) ทีห่ นุม่ อย่างคุณพี่นะ สามารถพิชติ ใจเอามาครอบครองไว้ได้ เจ๊าะแจ๊ะหล่ะอิจฉาจริงๆ เมือ่
ไหร่จะมาถึงวันนั้นบ้างนะเรา หรือว่าต้องนั่งรอคอย หรือคอยรอ อย่างพี่กระแตสุดสวย แห่งงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี ก็ ไม่รู้ สงกะสัยเหมือนกันว่า
จะเอาชนะใจหนุ่มกองพัฒฯ ได้หรือเปล่า
เปลีย่ นข่าวดีกว่า เด๋วคุณพีก่ ระแตจะมาฉีกอกทีมงานข่าวของเจ๊าะแจ๊ะ มาข่าวนีก้ นั บ้างกับทีมงานคนสูง้ านส่งข่าวมาให้เจ๊าะแจ๊ะได้แสดงความยินดี
กับผู้นำองค์กรกิจกรรม ที่ ได้เข้ามาปฏิบัติงานหาประสบการณ์ ได้ข่าวว่าได้การได้งานกันดีเหลือล้นอย่าง พี่ออฟ ฉัตรมงคล แห่ง รปศ. อดีตประธานสภา
นักศึกษา ก็ ไปเป็นข้าราชการพลเรือนที่กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนพี่ โน้ต บรรพต บุตรน้ำเพชร แห่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ อดีตนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา ก็เข้ารับราชการครูท่ี โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ส่วนพีย่ งยุทธ (แม็ค) แห่งนิตศิ าสตร์ รองประธานสภานักศึกษา ก็เข้าทำงานทีพ่ ฒ
ั นาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดประจวบฯ โน้นเลย ส่วนพี่นุ๊ก ภาณุพงษ์ ที่ปรึกษาประธานสภานักศึกษา แห่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก็ ได้เป็นคุณครูสมใจ
ได้สอนที่ โรงเรียนบางสะพานวิทยาลัย และมีพ ี่ๆ อีกหลายคนได้ทำงานดังที่ตนเองสมใจ หลายรุ่น หลายเรื่องราว ถักทอเป็นความฝันสู่ความจริง... ขอให้
ตั้งใจทำงาน และมีความสุขกับการทำงาน เพราะน้องๆ กำลังจะเดินตามรอยรุ่นพี่ ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า
มาต่อกันทีก่ ารสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอน
ล่าง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีทั้งการปาฐกถาและการเสวนาเลยทีเดียว งานนี้จัดโดย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ส่วนพิธีรดน้ำขอพรผู้ ใหญ่ ในปีนี้ จัดกันเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ที่หน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธี
สำหรับงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็คือ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 “พัฒนา
ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในโอกาสนี้ก็ต้องขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานกันได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
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โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2554
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2554 เพือ่ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทำให้บคุ ลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ ตระหนักและมีสว่ นร่วม รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2555 ในการนี้ ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่าย
ทุกระดับ และคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ประจำาปี 2555

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำาริ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน “สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำาริ
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และการปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว และ
จากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนที่ผ่านมา พบว่า คะแนนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยอยูใ่ นเกณฑ์ตา่ำ สมควรจะได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีหน้าที่โดยตรงในการสนองงานตามโครงการพระราชดำาริในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ร่วมกับกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่าย
พระมงกุฎเกล้า จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมต้องการที่จะให้สถาบันวิจัยฯจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึง
ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำ ารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำาริ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14”
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้
มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตาม
แนวพระราชดำาริ
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นเรื่องที่สำาคัญที่เราจะต้องตามให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
จากการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตามแนวพระ
ราชดำาริ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้
ขอขอบคุณคณะวิทยากร ที่เสียสละมาให้ความรู้แก่บุคลากรของกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เป็นศูนย์กลางในการให้การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วย
งาน ที่ร่วมกันดำาเนินการจัดการอบรมครั้งนี้”
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ผู้นำาองค์กรกิจกรรม ร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชนศิลปวัฒนธรรมและ
รณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านจันเดย์
ตำาบลท่าขนุน อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่ง
นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การทำากิจกรรมร่วมกันและมีจิตอาสาใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผลการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์

เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและวิชาการ และอาจารย์ทัศนพรรณ แย้มคง ประธานคณะเลขานุการ
ดำาเนินงานปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นวิทยากรใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียนกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน
ราชวินิต กรุงเทพฯ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจาก สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ บ้านพักเย็นเนชาเร็ท ตำาบลแหลมผักเบี้ย อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นักศึกษาได้นำาความรู้เกี่ยว
กับการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดำาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำาโขงกับเยาวชนลุ่มแม่น้ำาเพชรบุรี
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย อาจารย์ทัศนพรรณ แย้มคง จัดโครงการ
มิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่นำ้าโขงกับเยาวชนลุ่มแม่นำ้าเพชรบุรี กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษ และมี
ความตระหนักในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีทักษะในการทำางานและ
อยู่ร่วมกัน โดยจัดขึ้นตามวันและเวลาดังนี้
27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น 2
15-16 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
22-24 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
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บรรยายพิเศษ “ การจัดการความรูก้ บั การพัฒนาองค์การ”
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู้กับ
การพัฒนาองค์การ” ให้แก่บุคลากรกองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่
9 จำานวน 25 นาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี
เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร
วิทยาภิรมย์ เวลา 10.00 - 11.00 น.

สาขาฟิสิกส์ฯ นำานักศึกษาปัจฉิมนิเทศโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำาร่อง
เมือ่ วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา สาขาวิชาฟิสกิ ส์และวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์ และนักศึกษาทุนครูพนั ธุใ์ หม่นาำ ร่อง ซึ่ง
ประกอบด้วย น.ส.ดวงฤดี อังกินันท์ น.ส.พัชราภรณ์ เจริญสุข น.ส.สุภาวดี ระวังแค้ม นาย
บรรพต บุตรนำา้ เพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน.ส.นราภรณ์ ชาตรี
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาโครงการ
ผลิตครูพันธุ์ใหม่นำาร่อง รุ่นปีการศึกษา 2553 ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิต/นักศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
เตรียมตัวเข้าสูว่ ชิ าชีพ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำาให้นกั ศึกษามีบคุ ลิกภาพทีด่ ขี น้ึ มีความรอบรูแ้ ละฝึกตนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ของสังคม มีวธิ กี าร
ในการพัฒนาตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งยังสร้างเครือข่ายครู อันจะนำาไปสู่การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศในอนาคต

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคาร
กรุงเทพฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ซึง่ ได้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน จากกิจกรรมดังกล่าวทำาให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ผศ.สุมาลี งามสมบัติ และคุณนำ้าฝน แสงอรุณ ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ และได้นำา
เสนอ “รูปแบบและแนวทางการเขียน SAR เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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โดย คุณลุง QA

เก็บตก
(การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา)

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาไปแล้ว ซึ่งจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2555 คุณลุง QA รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่ง
ที่เห็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความร่วมมือในการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอย่างดี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งจากการตรวจ
ประเมินในครั้งนี้ พบว่า สาขาวิชา คณาจารย์ในสาขามีความรู้เข้าใจในเกณฑ์การประเมิน และพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (น่าปลื้ม
สุดๆๆๆๆ) คุณลุง QA ได้เก็บภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา) มาให้ชื่นชมผลงานกันนะครับ
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โครงการอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ มีพิธีเปิดโครงการในวันจันทน์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ภาษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี กล่าวรายงาน “ในนาม
ของคณะกรรมการดำาเนินโครงการอบรมหลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ และผู้เข้าอบรม ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมา
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ
การจัดอบรมหลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะงานในหน้าที่รับผิดชอบ และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับ
บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผูเ้ ข้าอบรมมีจติ บริการและสามารถกำากับดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สร้างความประทับใจแก่ผรู้ บั บริการต่อการบริการของ
หน่วยงาน
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาทักษะการคิด 2) กลุ่มวิชาทักษะการปฏิบัติงาน 3) กลุ่มวิชาทักษะการประกัน
คุณภาพการบริการ 4) ฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 5) การจัดทำาและเสนอรายงานกลุ่ม ซึ่งหมวดวิชาที่ 1-3 จัดให้มีการอบรมในระหว่าง
วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2555 หมวดที่ 4 มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2555 และหมวดที่ 5 ให้
ผู้เข้าอบรมจัดทำารายงานการอบรมและการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งให้มีการนำาเสนอเป็นรายกลุ่ม ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2555 นี้
ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานตามโครงสร้างส่วนราชการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือก
ให้เข้าอบรมเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งหัวหน้าในอนาคต และบุคลากรหลักที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการทำางานอย่างเป็นระบบเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป”
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ประธานเปิดการสัมมนา กล่าวว่า “การดำาเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ ถือว่า
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่บุคลากรในอนาคตได้
นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย กำาหนดเป้าหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน “เก่งคิด เก่งงาน เก่งบริการ”
หลังจากการอบรมครั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถเป็นนักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้ในงานที่รับผิดชอบและสามารถถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับ
บัญชา ตลอดจนมีจิตบริการ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จงตั้งใจ เอาใจใส่ ตักตวงความรู้ที่จะได้รับในการอบรม
ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่”
การอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการอบรม หมวดที่ 1 กลุ่มวิชาทักษะการคิดวิเคราะห์ หมวดที่ 2 กลุ่มวิชาทักษะการปฏิบัติงาน และ
หมวดที่ 3 กลุ่มวิชาทักษะการประกันคุณภาพการบริการ มีกำาหนดการอบรม ดังนี้
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. พิธีเปิดอบรมและมอบนโยบาย โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กล่าวรายงานโดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ผศ.โสภาพร กลำ่าสกุล
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วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555
08.30 - 09.00 น ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ที่จาำ เป็นสำาหรับหัวหน้างาน วิทยากรโดย นายวิชัย ชลหาญ
10.30 - 12.00 น. การนำาความคิดไปสู่การปฏิบัติ
13.00 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์
18.00 - 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสร้างความรักผูกพันต่อองค์กร วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ผศ.โสภาพร กลำ่าสกุล
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การสอนและแนะนำางาน วิทยากรโดย อาจารย์ปิยพงศ์ มณีศรี
10.30 - 12.00 น. การควบคุมและติดตามงาน
13.00 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการจัดทำา Work Flow
18.00 - 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสร้างความรักผูกพันต่อองค์กร วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ผศ.โสภาพร กลำ่าสกุล
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. กลยุทธ์การเป็นผู้นำาในการสอนการให้บริการ วิทยากรโดย นายมนูญ กาละพัฒน์
10.30 - 12.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพสำาหรับหัวหน้างาน
13.00 - 16.30 น. ประชุมกลุ่มจัดทำาแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการให้บริการ
18.00 - 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสร้างความรักผูกพันต่อองค์กร วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล
ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ผศ.โสภาพร กลำ่าสกุล
การอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ” หมวดที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 ฝึกปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย วันละ 6 ชั่วโมง 5 วัน รวมเป็น 30 ชั่วโมง
การอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ” หมวดที่ 5 การจัดทำาและเสนอรายงานกลุ่ม ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม
ศูนย์ภาษาชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีกำาหนดการ ดังนี้
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำารายงานกลุ่ม วิทยากรโดย รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์
13.00 - 16.00 น. เสนอผลงานกลุ่ม

ขอเชิญร่วมสมทบทุนในโครงการกองทุนรวม
เพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญสมาชิกวารสารดอนขังใหญ่ทุกท่านร่วมสมทบทุนในโครงการ “กองทุน
รวมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาบางส่วนที่จำาเป็นต้องรับความอนุเคราะห์จากผู้
ใจบุญทั้งหลาย โดยการดำาเนินการครั้งนี้ท่านสามารถบริจาคได้หลายลักษณะ อาทิ 1) การตั้งเป็นกองทุนภายใต้นามที่ท่านประสงค์แล้วบริจาค
ดอกผล 2) บริจาคในนามกลุ่มของท่าน เช่น ศิษย์เก่ารุ่น .................. หรือ ผู้เกษียณอายุปี ................... หรือ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ปี...........ฯลฯ 3)
บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเฉพาะกิจเป็นรายครั้ง
การพิจารณาทุนการศึกษาจะกระทำาผ่านกระบวนการและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ท่าน
ผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งความจำานงที่ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี หรือ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจ
การฯ หรือ นายปริญญา อุดมทรัพย์ หรือ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้ทุกวัน เวลา โดยมหาวิทยาลัยจะจัด
ส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านเพื่อการดำาเนินการด้านภาษีของท่านต่อไป
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นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม

สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3
ที่อยู่ 117 หมู่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
คติประจำาใจ : การศึกษาจะสิ้นสุดลง ในวันที่ไม่มีลมหายใจอยู่บน
โลกใบนี้

เจษฎาภรณ์ พะณะงาม

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผมเชื่อว่าการศึกษาเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด การเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญเพราะจะทำาให้เรามีความรู้ มีประสบการณ์มากขึ้นจึงจะพบกับอนาคตที่ดีได้ในที่สุด
และการศึกษาไม่จำาเป็นต้องมาจากในห้องเรียน เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากทุกๆ อย่างรอบตัว ซึ่งการทำางานด้านงานกิจการนักศึกษาเป็นการศึกษาหา
ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ทำาให้รู้จักการพูด การคิด การทำางานกับส่วนรวม ได้ทำาเพื่อส่วนรวม และอีกหลายอย่างมากมาย ผมเริ่มทำางานกิจการ
นักศึกษาตัง้ แต่เข้าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรตี ง้ั แต่ชน้ั ปีท่ี 1 ด้วยการช่วยงานรุน่ พีส่ โมสรนักศึกษาและในปีท่ี 2 ผมได้รบั ตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จนถึงขณะนีผ้ มได้ดาำ รงตำาแหน่งประธานสภานักศึกษา เพราะเป็นการพัฒนาตนเองและได้ชว่ ยเหลือมหาวิทยาลัยซึง่ เปรียบเหมือน
บ้านของผม ในการทำางานทุกครัง้ ผมได้พบปัญหามากมายในการทำางาน นัน่ คือประสบการณ์การทำางานทีม่ คี า่ ทีไ่ ด้รบั สภานักศึกษาในปีนป้ี ระกอบด้วย นักศึกษา
จากทุกคณะเข้าร่วมทำางาน ทำาให้การทำางานโปร่งใส่และยุติธรรม สภานักศึกษาในปีที่จะถึงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่รู้จักและเป็นที่ช่วยเหลือ พึ่งพาของนักศึกษา
ทั้งหลาย โดยจะเน้นการทำางานเป็นทีม พัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมพร้อมกับการรับฟังความต้องการและเป็นที่พึ่งของ
นักศึกษา ซึ่งสภานักศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกคณะจึงทำาให้การบริหารงานเป็นกลางและชอบธรรม ผมจะขอกล่าวถึงรองประธานสภาทั้งสองคน
ซึ่งได้รับเกียรติมาจากนายกฤษฎา บุญช่วย ซึ่งดำารงตำาเหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 และนายภมร
คงกระเรียน นายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2554 รวมไปถึงที่ปรึกษาสภานักศึกษาของเราซึ่งเป็นนายกสโมสรคณะครุศาสตร์ ได้แก่
นางสาววิรการ เกิดแก้ว และคณะกรรมการสภาอีกหลายท่านที่มาจากทุกคณะ
บทบาทหน้าที่หลักของสภานักศึกษา
- เป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการคุ้มครองดูแลสิทธิสวัสดิภาพนักศึกษา รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของนักศึกษา
- เป็นหน่วยงานผลักดันและประสานงาน แก้ไขปัญหาระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำาเสนอโครงการกิจกรรมและควบคุมดูแลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ทั้ง 7 คณะ และชมรมต่างๆ
- ตรวจสอบทรัพย์สินและการบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้งเจ็ดคณะ ชมรม รายงานต่อกองพัฒนา
นักศึกษาและเผยแพร่การตรวจสอบดังกล่าวให้นักศึกษาทั่วไปทราบ
- รายงานทรัพย์สินและการบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณของสภานักศึกษาให้กองพัฒนานักศึกษาทราบ
- ติดตามตรวจสอบการประเมินผลทำางานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้งเจ็ดคณะและชมรม
- รณรงค์ให้นักศึกษาประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย การสวมหมวกนิรภัย
- ธำารงรักษาไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษาตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย
การทำากิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำาให้เรารู้จักการทำางาน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญก็คือการศึกษา เพราะเราคือนักศึกษา “ปริญญาทำาให้คนมีงานทำา
กิจกรรมทำาให้คนทำางานเป็น” เพื่อที่จะได้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกด้าน และเพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติ เพราะพวกเราคือ “คนของพระราชาค่าของ
แผ่นดิน”
สุดท้ายนี้ผมขอกล่าวถึงบทกลอนบทหนึ่งคือ
หยาดเลือดหยดปลายมีด
บรรจงกรีดที่หัวใจ
เจ็บปวดสักเพียงไหน
จึงสื่อได้ถึงอดทน
มุ่งหวังความสำาเร็จ
ถ่านกลายเพชรต้องฝึกฝน
สะสมความอดทน
เพื่อฝึกตนเป็นผู้นำา
ผมเชื่อว่าความเป็นผู้นำาอยู่ในตัวทุกคน สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อยู่ที่ว่าเราจะนำามันมาใช้อย่างไร “ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้
ทนทาน”
สำาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีขอ้ สงสัยหรือข้อร้องเรียน สามารถส่งข้อความมาได้ท่ี ห้องสภานักศึกษา หรือโทร 082-6576986
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ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 มีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.พจนารถ
บัวเขียว ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน “ในนามของคณะกรรมการดำาเนินงาน โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณท่าน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในวันนี้
การดำาเนินงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนา
ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน และมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำาเสนอบทความวิจัยระหว่างอาจารย์ นัก
วิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
โดยกิจกรรมในการดำาเนินงาน ประกอบด้วย
1. การปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
2. การเสวนา เรื่องยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่ความเป็นผู้นำาอาเซียน
3. การนำาเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยนำาเสนอในสาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคม และสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
4. นิทรรศการเกี่ยวกับข้าว นำ้าตาล เกลือ นิทรรศการของคณะและองค์กรภายนอก
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยเข้าร่วมนำาเสนองานวิจัยจำานวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 21 มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ นำาเสนอในภาคบรรยาย 67 คน และโปสเตอร์ 53 คน ส่วนระดับปริญญาตรีเป็นผู้วิจัยจากคณะต่างๆ รวม 12 คน นอกจากนี้มีผู้บริหาร
คณาจารย์และผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะทำาให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นองค์ความรู้และนำาไปพัฒนาต่อไป”
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิด
งานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในวันนี้
การทำางานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากการทำางานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 จึงนับ
ว่าเป็นการทำากิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จ เพราะมีการทำางานอย่างต่อเนื่อง และควรจะทำาต่อเนื่องไปในทุกปี เพราะเป็นการส่งเสริมการทำางาน
วิจัย เป็นเวทีที่เสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ เป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น นับเป็นการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย ให้ก้าวไกล
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การจัดงานการนำาเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ยังเป็นการให้โอกาสแก่ทุกภาคส่วน โดยมีการประกวดโครงการในระดับประถมศึกษามัธยม
ศึกษา มีการนำาเสนอผลงานในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และจากองค์กรภายนอกมาร่วมกัน นับเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นกระบวน
การวิจัย เน้นการปลูกฝังให้รู้จักวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
เนื้อหาผลงานวิจัยในครั้งนี้จะครอบคลุมทุกสาขา คือ สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยว
กับท้องถิ่น ซึ่งผลงานที่นำาเสนอจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของท้องถิ่น อาทิ
- การพัฒนาหลักสูตรเรื่องกีฬาพื้นบ้านภาคกลาง สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
- การพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งวิทยากรในชุมชน
- ประเพณีบุญส่งข้าวแช่ : ความหมายและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญโบราณไทย ซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ ตรงตามเป้าหมาย
หลักทางการทำางาน คือ “พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน”
ประการสุดท้ายที่ขอชื่นชมกับการที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหน่วย
งานต่างๆ รวมพลังกันจัดงาน และแสดงให้เห็นถึงพลังและความสามัคคี ในการทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน
ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้เกียรติอนุเคราะห์มาให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมการประชุม ขอขอบคุณคณะกรรมการอำานวยการทุกหน่วยงาน
ทุกท่าน ตลอดจนนักวิจัยทุกระดับ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
งานวิจัยจะมีคุณค่า เมื่อผู้วิจัยทำาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาขยายต่อไป ผู้เข้าฟัง ได้นำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและดำาเนินการอย่างถูก
ต้องและต่อเนื่อง งานวิจัยนั้นจึงจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง มิใช่ทำางานวิจัยเพื่อเพียงความสำาเร็จของตนเองอย่าง
เดียว แต่ต้องนำามาเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ได้เป็นแบบอย่างและร่วมกันพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไป”

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มอบทุนการศึกษา
จากบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย คือการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้น
ในวาระการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ในฐานะตัวแทนและประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว และในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาเป็นเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทุนดังกล่าวได้มอบให้
มหาวิทยาลัยจัดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอว่า หากมหาวิทยาลัยจะสามารถคัดเลือกผู้รับทุนที่ศึกษาในช่วง
ต้นของการศึกษาและติดตามสนับสนุนผู้รับทุนจนสำาเร็จการศึกษาได้ก็จะเป็นการดียิ่ง
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คนทำางาน UBI
สวัสดีท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน ฉบับนี้ คนทำางานขอสรุปผลการดำาเนินงานของ UBI หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ คือ ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานสรุปผลการดำาเนินงานประจำาเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ว่าเราได้ดำาเนินการกิจกรรม/
โครงการ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง
1. ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เป็นผู้แทน
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม
2. การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้อง
ประชุมสถาบันนวัตกรรม ชั้น 5 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าว ผู้
จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ เป็นผู้แทน ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม
3. การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2555 ณ
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน
4. งานมหกรรมอาหารดีภาคี 8 จังหวัด ภาคกลางตะวันตก ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ เทศบาลตำาบล
ท่ายาง อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอย ภาคกลางตะวันตก กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาช่องทางขยายเครือข่ายทางธุรกิจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ณ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม
6. งานย้อนรอยแม่กลอง เมืองทองแห่งวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน - จัน
ตำาบลลาดใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย เครือข่าย ปปช.ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายบรรเทิง นวมภักดี ผู้จัดการ หจก.มาหญ้า ไซเลจ ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
7. การประชุมสรุปความร่วมมือในการเตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ครั้ง
ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ได้แก่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี เครือ
ข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี และธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรบุรี เพื่อสรุปความก้าวหน้าและติดตาม
การเตรียมจัดโครงการฯ กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และอาจารย์ชำานาญ สุขแสงอร่าม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม
8. การสัมมนาเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ฉลองครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องนพรัตน์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม
รอยัลไดมอน อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อม
ด้วยผู้ประกอบการในโครงการ ได้แก่ สมุนไพรหอม (วรดา) สมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ศจีปั้นจิ๋ว หจก.มาหญ้า ไซเลจ ละครชาตรีเมืองเพชร
(เพชรบุรีเธียเตอร์) เข้าร่วม
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9. การสัมมนาหัวข้อการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องเพทาย
โรงแรมรอยัลไดมอน อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำาผู้ประกอบ
การในโครงการ ได้แก่ สมุนไพรหอม (วรดา) สมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ศจีปั้นจิ๋ว และผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ (อาบทอง) เข้าร่วมกิจกรรม
10. การสัมมนาให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้า OTOP หัวข้อ การพัฒนาและสร้างสินค้า OTOP สู่ตลาดโลก ภาย
ใต้โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก (77 สินค้าจากรากหญ้าสู่สากล) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม
รอยัลไดมอน อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำาผู้ประกอบการใน
โครงการ ได้แก่ สมุนไพรหอม (วรดา) สมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ (อาบทอง) เข้าร่วมกิจกรรม
11. การประชุมคณะทำางานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนผู้
จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการรับประเมินผลการดำาเนินงาน รอบ 12 เดือน
12. การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (อันดามันเกมส์) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้า
ร่วม พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
13. โครงการ “มิตรภาพเยาวชนลุ่มนำ้าโขง ครั้งที่ 8 ประจำาปีงบประมาณ 2555 The 8 th Mekong Youth Friendship Progeam 2012” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในฐานะคณะทำางาน และนำาผู้ประกอบการในโครงการ ได้แก่ สมุนไพรหอม (วรดา) ขนมไทยมดดี๊ ข้าวตังธัญพืช (สุคันธา)
ทองม้วนแม่เล็ก และเกลือสปา (กังหันทอง) ร่วมออกบูธแสดงและจำาหน่ายสินค้าแก่เยาวชน
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องนพรัตน์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลไดมอน อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย OTOP จังหวัด
เพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และธนาคารกสิกร
ไทย สาขาเพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ
ในโครงการ ได้แก่ สมุนไพรหอม (วรดา) สมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ศจีปั้นจิ๋ว หจก.มาหญ้า ไซเลจ เข้าร่วม
15. งานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 “พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 26 – 27
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมครั้งนี้ ผู้
จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะคณะกรรมการดำาเนินงาน และนำาผู้ประกอบการโครงการบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมจำาหน่ายสินค้าเพื่อทดลองตลาด และขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ สมุนไพรหอม (วรดา) สมุนไพรไทยไร่
ส้ม (จันกะพ้อ) เกลือสปา (กังหันทอง) ข้าวตังธัญพืช (สุคันธา) และขนมไทยมดดี๊
16. บรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 หัวข้อ กิจกรรม UBI กับ นักศึกษา วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา
09.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมภูมิแผ่นดิน ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 – 3 ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ ห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาใหม่เข้าฟัง จำานวน 3,600
คน ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ร่วม
จัดการบรรยายครั้งนี้
17. กิจกรรมเดินวิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา : พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์
(วัดพระนอน) วัดโคก วัดกุฎีดาว วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพลับพลาชัย วัดแก่นเหล็ก วัดชีสระอินทร์ วัดสระบัว และวัดรัตนตรัย จัดโดย สมาคม
กีฬาจังหวัดเพชรบุรี กรมพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานเพชรบุรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เข้าร่วมในนามหน่วยงาน และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
คอลัมน์ คนทำางาน UBI ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่านที่ติดตามการทำางานของ UBI มาโดยตลอด และเราจะปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจต่อไปอย่างเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ
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ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมุ าลี งามสมบัติ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.บัญญัติ ศิรธิ นาวงศ์ และทีมงานสำานักส่งเสริมร่วมให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม
2555 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำาหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 24-25, 28-29 พฤษภาคม และวันที่ 8 มิถุนายน
2555 ไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มี
คุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทำาให้การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้า
หมายที่กำาหนด

โครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่นำ้าโขง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ “โครงการมิตรภาพเยาวชน
ลุ่มแม่นำ้าโขง” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบลุ่มแม่นำ้าโขง
6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพม่า ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีโอกาสแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง
คณะเลขานุการดำาเนินงานปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่นำ้าโขงกับเยาวชนลุ่มแม่นำ้าเพชรบุรี เพื่อให้สอดรับกับโครงการดังกล่าว
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2555 โดยจัดกิจกรรมที่เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้มีความพร้อมทั้งในด้านภาษาอังกฤษ และความตระหนักในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
มีทักษะในการทำางานและการอยู่ร่วมกัน
โดยโครงการดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการใน 3 ระยะด้วยกัน คือ
1. ระยะที่ 1 กิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับ PBRU ASEAN Young Stars ในวันที่ 27 เมษายน ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น 2
2. ระยะที่ 2 กิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและชุมชนเพชรบุรีให้กับ PBRU ASEAN Young
Stars และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
3. กิจกรรมมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่นำ้าโขงกับเยาวชนลุ่มแม่นำ้าเพชรบุรี ในวันที่ 22-23-24 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมจบลงด้วยมิตรภาพและความเข้าใจอันดีที่มีต่อกัน
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รับมอบโล่เกียรติยศ
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 กองกำากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กอง
บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน มอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
และ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี ในโอกาสที่เป็นองค์กรให้การสนับสนุนในด้าน
การศึกษา ในงานครบรอบ 32 ปี ณ ค่ายพระรามหก โดยมี ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ผศ.ดร.
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล และ อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ร่วม
งานด้วย

คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย ศึกษาดูงานด้านการจัดประสบการณ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานด้านการจัดประสบการณ์ให้
แก่นักศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่
ผ่านมา ณ ห้อง 926 คณะครุศาสตร์ มีคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำานวน 50 คน โดย
กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ไป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในการนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย

ปฐมนิเทศวิชาการ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศ
ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยจัดบรรยายความรู้เรื่องต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
แนะนำาสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/แจกใบลงทะเบียน/ปฎิทินวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
การลงทะเบียนเรียน/การสำาเร็จการศึกษา โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
ระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
โดย พนักงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทยพบนักศึกษา
โดย ทีมพนักงานจากธนาคารกรุงไทย
กิจกรรม UBI กับนักศึกษา
โดย คุณอิทธิกร ชำานาญอักษร
การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ
การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
โดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ และคณะ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เป็นการจัดสอบความรู้พื้นฐาน และวัดแววความเป็นครู
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ศูนย์เครือข่าย “โทรทัศน์ครู” ร่วมสัมมนารวมพลัง 3 ประสาน
ศูนย์เครือข่าย “โทรทัศน์ครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประสานงานของ
ดร.สุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้ส่ง อาจารย์ประจวบ ทองศรี และนายเกรียงไกร จริยะปัญญา เป็นตัวแทนของผู้ดำาเนิน
โครงการ ศูนย์เครือข่าย “โทรทัศน์ครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมสัมมนาโครงการ
“รวมพลัง 3 ประสาน” ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สวน
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดย กิจกรรมในโครงการเป็นการนำาเสนอผลงานที่ศูนย์เครือข่าย
แต่ละภาคส่วน ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำาเนินการผ่านมาแล้ว และกำาลังจะดำาเนินการ
ต่อไป รวมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการดำาเนินการจากหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินการของโครงการ “โทรทัศน์ครู” ให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน และมีวัตถุประสงค์
ในการดำาเนินงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำาเสนอบทความวิจัยระหว่างอาจารย์ นัก
วิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
โดยกิจกรรมในการดำาเนินงาน ประกอบด้วย
1. การปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
2. การเสวนา เรื่องยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่ความเป็นผู้นำาอาเซียน
3. การนำาเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
โดยนำาเสนอในสาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคม และสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
4. นิทรรศการเกี่ยวกับข้าว นำ้าตาล เกลือ นิทรรศการของคณะและองค์กรภายนอก
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยเข้าร่วมนำาเสนองานวิจัยจำานวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 21 มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ นำาเสนอในภาคบรรยาย 67 คน และโปสเตอร์ 53 คน ส่วนระดับปริญญาตรีเป็นผู้วิจัยจากคณะต่างๆ รวม 12 คน นอกจากนี้มีผู้
บริหาร คณาจารย์และผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

สำานักส่งเสริมวิชาการตรวจประเมินคุณภาพ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ เป็นกรรมการ และ
อาจารย์เยาวภา จันทเส เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึง่ การรับการตรวจประกันครัง้ นี้ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นาำ เสนอผลงานของสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย
ใช้ Power point รายงานผลการดำาเนินงานพร้อมหลักฐาน รวม 17 ตัวชี้วัด และเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนผู้บริหาร คณะนักศึกษาที่ใช้บริการ
อาจารย์ที่ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ใช้บริการ รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานภายในหน่วยงานการ
รับการตรวจประเมินในครัง้ นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรภายใน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี สำาหรับผลการประเมินส่วนใดทีค่ ณะกรรมการให้คาำ แนะนำาจะนำาไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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อาจารย์ณปภา หอมหวล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมโครงการ Thailand Festival – Thai Nights at Sea
ณ ประเทศสวีเดน
ตามที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดโครงการ Thailand Festival 2012 – Thai Nights at Sea ระหว่างวันที่ 1 – 5
มิถุนายน 2555 บนเรือครุยส์ Tallink Silja Line เส้นทางไปกลับกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน – กรุงทาลลินส์ ประเทศเอสโตเนีย
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า โครงการ Thailand Festival 2012 – Thai Nights at Sea เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ ความเชื่อมั่น ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย รวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ให้เป็นที่นิยมของ
ชาวเอสโตเนีย ชาวสวีเดน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้รูปแบบของโครงการประกอบด้วยการให้บริการอาหารไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม
และจำาหน่ายสินค้าไทย รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พิจารณาส่งอาจารย์ณปภา หอมหวล สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฯ บนเรือครุยส์ เส้นทางกรุงสตอกโฮล์ม – กรุงทาลลินน์ ระหว่างวันที่ 1- 5 มิถุนายน 2555 เพื่อควบคุมดูแลการ
ประกอบอาหารไทยของพ่อครัวต่างชาติประจำาเรือครุยส์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาหารไทยมีผู้โดยสารประมาณเที่ยวละ 1,500 คน
อาจารย์ณปภา หอมหวน ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ว่า
1. ได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร
2. ได้พัฒนาตนเองในด้านอาหาร ที่ได้ลงมือปฏิบัติให้แก่คนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย และได้รับการตอบรับที่ดี โดยทราบได้จาก
ปริมาณอาหารที่ทำาเป็นจำานวนมาก และจากการพูดคุยซึ่งส่วนใหญ่มีแต่เสียงชื่นชมจากลูกค้า/ผู้ที่มารับประทานอาหารไทยบนเรือ บอกว่าอร่อย
รวมถึงท่านฑูตไทยในสวีเดนก็ชื่นชม
3. ได้ทราบถึงระบบการทำางาน (แบบมืออาชีพ) โดยเฉพาะการทำางานบนเรือสำาราญ ที่ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการ
แบ่งหน้าที่ การใช้อุปกรณ์ หลักการปรุงอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัยในการทำางานที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญมากในการเป็น chef

สำาหรับรายการอาหารไทยที่ทำาบนเรือสำาราญ ดังนี้
1. แกงเขียวหวานไก่
2. พะแนงเนื้อ
3. ทอดมันกุ้ง
4. ยำาเนื้อ
5. ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
6. ต้มข่าไก่
7. ต้มยำากุ้ง
8. ผัดไทย
9. ขนมอาลัว
10. ฝอยทองกรอบ
11. ขนมหน้านวล
12. ขนมดอกลำาดวน
ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่ร่วมให้การสนับสนุนส่ง
เสริมทุกท่าน ที่เห็นความสำาคัญในการพัฒนางานด้านอาหารและพัฒนาคณาจารย์ให้มีประสบการณ์โดยตรง มา ณ โอกาสนี้
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ประชุมสัมมนาบุคลากร
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสัมมนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยา
ภิรมย์ 1 โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุม และบรรยายพิเศษ เรือ่ งการส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา 3D ต่อจากนัน้ จึงเป็นการ
เสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานของผู้บริหารระดับสูง ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน วิทยากรโดย ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช
ทองโรจน์

พิธีทำาบุญหอพัก
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 กองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี จัดพิธี
ทำาบุญหอพัก ประจำาปีการศึกษา 2555 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหอพักเพชรไพลิน และ
หอพักเพชรสายรุ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หอพักนักศึกษาและผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในหอพัก
โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทัง้ 7 คณะ จัดพิธไี หว้ครู
และหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 21 และ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1, 2
และ 3 นักศึกษาใหม่ทั้ง 7 คณะ เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง อีกทั้งคณาจารย์ได้เข้าร่วม
ในพิธีเป็นจำานวนมาก ซึ่งในพิธีดังกล่าว มีการมอบโล่ ครูดีในดวงใจ ให้แก่อาจารย์ที่นักศึกษา
โหวตให้เป็นครูดีในดวงใจ มีดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ปรัชญา ปานเกตุ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ โต๊ะระหมาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล
คณะครุศาสตร์
อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดภาพหนูกับครูที่รัก ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเสาว์คนธ์ นาคแท้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกฤษฏา บุญช่วย สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนฤชา สายหมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ต้อนรับคณะนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัย Yulin Normal University
งานวิเทศสัมพันธ์ สำานักนโยบายและแผน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้จดั การปฐมนิเทศและต้อนรับคณะนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัย Yulin
Normal University จำานวน 12 คน และอาจารย์ 1 คน โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวตั
กลิน่ งาม กล่าวต้อนรับ พร้อมทัง้ แนะนำาคณะอาจารย์ผสู้ อน และการเรียนการสอน เมือ่ วันที่
7 มิถนุ ายน 2555 นอกจากนีง้ านวิเทศสัมพันธ์ยงั ได้นาำ นักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี ได้แก่ พระนครคีรี หาดเจ้าสำาราญ และชะอำา

อบรมสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม
คณาจารย์สาขาวิชานาฏดุรยิ างคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม เพือ่ เป็นการสร้างเครือข่าย
การทำางานด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และจัดทำาคู่มือการสร้างเครือข่ายร่วม
กัน ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ภาคนอกเวลา ประจำาปีการศึกษา 2555
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ภาคนอกเวลา ประจำาปีการศึกษา 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต
กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ คณบดี ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นาง
นับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ มีการบรรยายเรื่อง
งานทะเบียนและหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ เรื่องกฎระเบียบ
และสิทธิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง จำานวน
300 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และในเวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เชิญรับคู่มือนักศึกษาประจำาปี การศึกษา 2555
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์ทป่ี รึกษา นักศึกษา หรือตัวแทนห้อง ติดต่อขอรับคูม่ อื นักศึกษาประจำาปีการศึกษา
2555 ได้ทส่ี าำ นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
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มอบเกียรติบัตร
ตามที่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง เพื่อเป็นการเชิดชู
เกียรติและขอบคุณที่อนุเคราะห์สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง ในการนี้ พลเอกสุร
ยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ดังนี้
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ นายประสงค์ พิทูรกิจจา และนางรสลิน เจียมเจริญ

มอบทุนการศึกษา
ตามที่ สำานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 10 ได้รายงานผลการสำารวจสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะ สำานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 10
ได้ขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสนับสนุนอุดหนุนการศึกษา จำานวน
5 ทุน นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำาเนินการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และเห็นควรให้ได้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี และมีจิตสำานึกต่อมหาวิทยาลัย) โดย
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหนังสือแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษา
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ไพศาลสมุทร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. นายพัชรินทร์
พิลึก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. นายเอกนรินทร์ บุตรประเสริฐ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
4. นางสาวอุไรวรรณ คำางาม
สาขาวิชาชีววิทยา
5. นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กขอ
สาขาวิชาชีววิทยา

คนดีศรีสังคม
นายวัลลภ แจ่มจำารัส นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพไร่หวาน เก็บกระเป๋า
สตางค์ของนายชยพัฒน์ แก้วมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ และนำาส่งคืนให้แก่นักศึกษาเมื่อ
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยมี ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีร่วมเป็นสักขีพยาน

สำานักส่งเสริมฯ เน้นอัตลักษณ์บริการเป็นเลิศ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมเสริมกิจกรรมเน้นอัตลักษณ์ของสำานักส่งเสริมวิชาการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี เป็นประธานการประชุม มติที่ประชุมสำานักส่งเสริมฯ จะปรับปรุงบุคลิกภาพในการให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
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การอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มชมพู่เพชรสายรุ้ง
ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ.2555 สำานักเกษตรอำาเภอเมืองเพชรบุรี และอำาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มชมพู่เพชรสายรุ้ง เรื่อง 1) การเพิ่มผลผลิตชมพู่ให้ได้คุณภาพ และ
2) โรคและแมลงศัตรูพืช และการป้องกันกำาจัด ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง จำานวน 3 กลุ่มๆ ละ 20 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกชมพู่เพชร
สายรุ้ง ตำาบลหนองโสน กลุ่มผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง ตำาบลบ้านกุ่ม อำาเภอเมืองเพชรบุรี และกลุ่มบ้านปากคลองท่าแร้ง (บ้านหมอชอน) อำาเภอ
บ้านแหลม โดยได้ขอความร่วมมือมายังคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการนี้ ดร.ศิริวรรณ แดงฉำ่า อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยได้มกี ารบูรณาการประสบการณ์จากการสอน ผลงานวิจยั จากโครงการพัฒนาระบบการผลิตชมพูเ่ พชรสายรุง้
ครบวงจร (งบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ประจำาปี 2553) และการจัดโครงการบริการทางวิชาการในปี พ.ศ. 2552 - 2554 เรื่องการใช้สารชีวินทรีย์
ที่เหมาะสมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการใช้สารชีวภาพและสารสกัด
จากพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ กลุ่มผู้ปลูกชมพู่บ้านหมอชอน
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ อบต. หนองโสน
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ อบต. หนองโสน
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ อบต. บ้านกุ่ม
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ อบต. บ้านกุ่ม
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มผู้ปลูกชมพู่บ้านหมอชอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดอบรม จึงได้มีการอบรมภาคปฏิบัติด้วย ใน
เรื่องเทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สำาหรับการป้องกันกำาจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช
และการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย และเมตตาไรเซียม สำาหรับการป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูพืช โดย
ภาคปฏิบัติเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าอบรมและความจำาเป็นในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมมี
ความสนใจที่จะนำาไปต่อยอดสำาหรับใช้ในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีที่จะเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการสอน การ
วิจัย และการบริการทางวิชาการจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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โครงการไหว้ครู ครอบครูช่างศิลปะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม
ไหว้ครู ครอบครูช่างศิลปะ ณ ห้องเพชรชมพู อาคารศิลปะ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของความเป็นช่างศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์รูปแบบพิธีการ ตามประเพณีปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน ตลอดจน ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมีการ
จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และทำาบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า มีคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี
ของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากป่านศรนารายณ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์
หุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในกลุ่ม
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ในเครือค่ายของสหกรณ์หุบกะพง และผู้ที่สนใจ
จำานวน 50 คน
ซึง่ การจัดอบรมในครัง้ นีเ้ ป็นการจัดอบรมต่อยอดรูปแบบทีม่ จี ากโครงการเดิม เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจใหม่ในการผลิต สร้างคุณค่าให้กับป่านศรนารายณ์ด้วย หลักการทางศิลปะ และ
การออกแบบ และในเชิงการตลาด ผู้ที่เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยน กล้าคิดที่จะลองทำา
ผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ๆ ทีม่ คี วามหลากหลายขึน้ เพือ่ เพิม่ ฐานการตลาดออกสูว่ งกว้างมากกว่า
ที่มีอยู่

เพชรบุรีดีจัง ตอนศิลปะกลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบได้ร่วมจัดทำากิจกรรม
ในโครงการ เพชรบุรดี จี งั โดยได้รบั การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมศิลปะกลางแจ้ง
ณ วัดอุทัยธาราม โดยในกิจกรรมแบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่
1. เติมเต็มเพื่อนของฉัน
2. ปั้นดินให้เป็นดาว
3. ป๊อบอัพในฝัน
4. หน้ากากฮีโร่ในดวงใจ
5. ตาดูมือวาด
โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ในจังหวัดเพชรบุรี จำานวน
200 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำานึกให้เยาวชน รู้ รักษ์ และหวงแหนโบราณสถานที่สำาคัญ
ในจังหวัดเพชรบุรี อีกทัง้ ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และรูจ้ กั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ จากงานศิลปะอีกด้วย
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อบรมปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่น 71
ผูแ้ ทนคณะกรรมการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำาโดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์กรกรต เจริญผล อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย อาจารย์กนกวรรณ กุศลวัตร
อาจารย์พิศาล ปานแก้ว และ น.ส.สุลาวัลย์ ฉิมทัต เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์
ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่น 71 ของสำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่าง 18 - 22 มิถุนายน 2555 ในหลักสูตรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลัก 4 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการใช้ ๔ ป แบบกิจกรรมต่างๆ
เช่น บรรยาย อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการคุรุทายาทครูตำารวจตระเวนชายแดน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน จัดพิธีปฐม
นิเทศนักศึกษาโครงการคุรุทายาทครูตำารวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 8 โดย พล.ต.ต.ดร ปิ่นเฉลียว
รองผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรกี ล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วย ผศ.สุมาลี งามสมบัติ
อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม และ พ.ต.ท. ภคิน ภัทรฐิติดิลก สารวัตร
กองกำากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ
ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเพิ่มเติม ดังนี้
1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภททุนเรียนดี)
2. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี และมีจิตสำานึกต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
3. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ประเภทจิตอาสา)
สมัครได้ที่สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3249-3279, เวปไซต์ http://acad.pbru.ac.th/

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทำาเบียนจัดทำาโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางวิชาการ
จากความต้องการเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนาองค์ความรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพระดับสากลเพือ่ สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น ระดับ
ชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้และผลิตปัญญาให้แก่เยาวชนของประเทศชาติสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัด
โครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 – 16.30 น. เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เพชรบุรี และในวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการนำาเสนอและสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 612 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะรวบรวมและนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.อัจรีย์ ภุมวรรณ ผู้อำานวย
การโรงเรียนฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำาปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24
มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากและ
ระดับดี และมอบเกียรติบตั รให้แก่บคุ คลผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต คงแก้ว รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ผู้อำานวย
การสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เกียรติร่วมงาน และกล่าวต้อนรับ

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุน
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุนเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้
ปกครองผู้เข้าประชุม เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 24-25,28-29 พ.ค.55 และวันที่ 8 มิ.ย.55 โดยคณะกรรมการประเมินภายในสถาน
ศึกษาจาก สกอ. ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ พบว่า คณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและเตรียมรับการประเมินฯ

นำาเสนอผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี” โดย อาจารย์ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
ได้รับเลือกจากสถาบันพระปกเกล้าให้นำาเสนอในงาน “สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
2555 : 80 ปี ประชาธิปไตยไทย” hai politics forum 2010 ของสถาบันพระปกเกล้า
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสร้างหนังสือ
ชุดในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากความสำาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดทำาหนังสือชุดในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี 5 เรือ่ งในปีทผ่ี า่ นมา ทำาให้ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี และทำาให้เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีและผู้สนใจทั่วไปได้สำานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ ในปีนค้ี ณะกรรมการส่งเสริมฯ จึงมีดาำ ริสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดทำาหนังสือชุด “ในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์”
อีก 5 เรื่อง โดยนักเขียนซึ่งเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดพิมพ์จำานวน
5 เรื่องๆ ละ 10,000 เล่ม และจะแจกให้แก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิรีขันธ์ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สาระ
ใน 5 เรื่องนั้น ได้แก่ 1) เขาเต่าชุมชนใต้ร่มพระบารมี 2) การพัฒนาการศึกษาทางไกล วังไกลกังวล 3) อ่างเก็บนำ้ายางชุมอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำาริ 4) ตามรอยเท้าพ่อจากหนองพลับ กลัดหลวงสู่ห้วยสัตว์ใหญ่ 5) ในหลวงกับนิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อให้พสกนิกรใต้ร่มพระบารมีได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอ
เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้มีส่วนร่วมสร้างหนังสือดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการจัดทำาประมาณ 815,000.00 บาท ท่านใด
ที่สนใจสามารถแจ้งความจำานงได้ที่ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ หรือ
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม ประธานกรรมการดำาเนินงาน โดยรายชื่อของผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จะปรากฏในหนังสือทุกเล่ม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ
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ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี

3

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์พินันทร์ คงคาเพชร คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับรองศาสตราจารย์วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผูอ้ าำ นวยการ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เป็นผู้ติดต่อ
ประสานงาน ทัง้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความเห็นร่วมกันในการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัยของหน่วย
งาน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกันกันโดยสรุปได้ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ข้อ 2 ระยะเวลาการดำาเนินงาน
มีระยะเวลาดำาเนินงานตามโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 และทั้งสอง
ฝ่ายสามารถขยายกำาหนดระยะเวลาที่ระบุได้ตามความจำาเป็นเหมาะสม โดยทำาเป็นหนังสือ
ข้อ 3 ขอบเขตการดำาเนินงาน
ด้านการวิจัย
3.1 พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3.3 เป็นแหล่งทรัพยากรทางการวิจัย เช่น แหล่งวิจัย ทุนวิจัย และศูนย์เครื่องมือ
3.4 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านการเรียนการสอน
3.5 เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเปิดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
3.6 เป็นแหล่งศึกษาต่อของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
3.7 ให้ทุนการศึกษาหรือทุนในลักษณะอื่นแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3.8 พัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไปสู่ความเป็นนานาชาติ
ข้อ 4 บทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานในความร่วมมือ
4.1 บทบาทความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) กำาหนดนโยบายและประสานงานในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
(2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประสานงานและดำาเนินงานของแต่ละโครงการตามบันทึกข้อตกลง
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(3) กำากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการตามบันทึกข้อตกลง
(4) จัดทำางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลง
(5) สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย การเรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
4.2 บทบาทความรับผิดชอบของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
(1) กำาหนดนโยบายและประสานงานในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประสานงานและดำาเนินงานของแต่ละโครงการตามบันทึกข้อตกลง
(3) กำากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการตามบันทึกข้อตกลง
(4) จัดทำางบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลง
(5) สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย การเรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร เช่น งบประมาณ บุคลากร อาคารสถาน
ที่ เพื่อดำาเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง
ถ้ามีเหตุจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง ให้ทำาเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำา
บันทึกข้อตกลงนี้
ข้อ 7 การบอกกล่าว
บรรดาคำาบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามบันทึกข้อตกลงต้องทำาเป็นหนังสือ
การทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้จัดทำา 2 แบบ คือ เป็นฉบับ
ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสอง
ฝ่าย และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคณบดี รองคณบดี และผูช้ ว่ ยคณบดี เป็นผูล้ งนาม ส่วนฝ่ายสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ และผู้ช่วย
ผูอ้ าำ นวยการ เป็นผูล้ งนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครัง้ นีค้ ณะวิทยาศาสตร์ฯ
นำาคณะอาจารย์ จำานวน 18 ท่าน เข้าร่วมในพิธีลงนามและได้ศึกษาดูงานใน
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพือ่ นำามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในคณะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จัดทำาโครงการวิจัยคลังปัญญาเพชรบุรี
(The Wisdom Treasury of Phetchaburi)
จากเป้าประสงค์ ข้อที่ 10 และข้อ 11 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพชรบุรี 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) คือ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่ง
เสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และเผยแพร่สู่สากล และเป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดให้มีโครงการวิจัยคลังปัญญา
เพชรบุรี (The Wisdom Treasury of Phetchaburi) โดยจะสนับสนุนให้บุคลากรที่ทรงคุณความรู้หลากหลายสาขาของมหาวิทยาลัยได้
ทำาการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี และจัดทำาคลังปัญญาที่พร้อมจะเผยแพร่ต่อผู้สนใจได้อย่างเป็นระบบและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ
1) การสร้างข้อเสนอโครงการหลัก (Term of Reference) ให้คณาจารย์และผู้สนใจได้เสนอโครงการย่อยในการศึกษารวบรวมและ
สืบค้นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและหลักฐานด้านต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
2) เผยแพร่สิ่งที่ได้ศึกษาต่อสาธารณะ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือใช้รูปแบบที่เหมาะสม
3) ต่อยอดและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการศึกษามาแต่อดีต
4) สร้างคลังปัญญาเพชรบุรีที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง
วิธีการศึกษาของโครงการนี้ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำาหน้าที่ดูแล สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัย คัด
สรรโครงการและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และประกาศข้อเสนอโครงการหลัก (Term of Reference : TOR) นี้ ต่อคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกับปราชญ์ท้องถิ่น ชาวชุมชน และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วจัด
ตั้งผู้สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อดูความสมบูรณ์หรือความขาดตกบกพร่องของประเด็นวิจัย เพื่อนำาสู่โจทย์วิจัยในปีถัดไป และที่สำาคัญคือ การ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดเก็บ เผยแพร่อย่างเป็นระบบผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสถานที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้จะใช้งบประมาณการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการดำาเนินงานโดยมีระยะเวลาดำาเนิน
โครงการในเบื้องต้น 2 ปี (1 กันยายน 2555 – 31 สิงหาคม 2557) และให้แต่ละโครงการควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี คาดว่า
เมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ เพชรบุรีจะมีคลังปัญญาที่มีชีวิต พร้อมที่จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ของ
เพชรบุรีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สมดังเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ทุกประการ

ปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา
บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำาหน่าย
กระดาษพิมพ์เขียนคุณภาพ ในนามกระดาษดับเบิ้ล เอ โดยบริษัทฯ ได้ให้
ความสำาคัญกับเยาวชนและการศึกษามาโดยตลอด จากโครงการต่างๆ ทีผ่ า่ น
มา อาทิ การจัดโครงการประกวดถ่ายภาพมหาวิทยาลัย ความสุขความทรงจำา
การประกวดการออกแบบโปสการ์ดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดออกแบบเว็ปไซต์
กระดาษ ดับเบิ้ล เอ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย U Dare U Charity Trip เป็นต้น
ดับเบิ้ล เอ ร่วมกับ คอนเทคเลนส์แม็กซิม เครื่องสำาอาง Elisees โฟมเปลี่ยนสีผม Liese มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ และ
สถาบันสอนภาษา british council ได้จัดโครงการ ปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดย
ส่งคลิปวีดิโอและภาพถ่ายที่สื่อถึงการลดโลกร้อนเพื่อสร้างโลกน่ารัก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปร่วมทริปกิจกรรมกับดาราศิลปินที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
ผู้สนใจ ติดต่อ ได้ที่ คุณธีราภรณ์ สุวรรณศรีสุข (อ๋อ) โทรศัพท์ 085-835-3127, 086-621-5172 โทรสาร 02-659-1338
E-mail : theeraporn su@doublea1991.com
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ที่จะเข้�สู่พิธีปิดก�รอบรมที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ พวกเร�คณะนักศึกษ�และคณ�จ�รย์ถ่�ยรูปร่วมกันที่อ�ค�รใหม่ของมห�วิทย�ลัย ซ�นโต โธมัส หลังจ�กที่
พิธีปิดนั้นเสร็จสิ้นลงทุกคนม�ร่วมร้องเพลงกัน โดยใช้ชื่อเพลง “We are the world” และร่วมเต้นรำ�กับคณ�จ�รย์และเพื่อน ๆ ในกลุ่มกันอย่�งสนุกสน�น
ซึ่งถือว่�เป็นประสบก�รณ์ที่ดีที่สุดที่เคยได้รับม�เลยก็ว่�ได้ นอกจ�กนี้ยังเป็นคว�มทรงจำ�ที่ดีที่เร�ได้เล่นกัน คุยกัน แลกเปลี่ยน และแสดงคว�มคิดเห็นที่เร�
มีต่อประเทศของเร�ให้เพื่อน ๆ ที่ต่�งประเทศ ที่ม�อบรมได้รับรู้อีกด้วย โครงก�รของ APSSA ประเทศถัดไปก็คือ ญี่ปุ่น สำ�หรับใครที่สนใจก็รอคอย
ก�รรับสมัครได้นะคะ ขอบอกได้เลยว่�ได้ประโยชน์เป็นอย่�งม�ก
ในวันที่ 8 กรกฎ�คม 2555 คือวันสุดท้�ยที่พวกเร�จะอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ พวกเร�ได้ไปทัวร์กับมห�วิทย�ลัย เดอ ล�ซ�ล โดยสถ�นที่ที่เร�
ไปก็คือ Mall of Asia ซึ่งเป็นห้�งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เพร�ะเป็นศูนย์รวมร้�นค้�ต่�งๆ ในทวีปเอเชียและยังติดกับช�ยฝั่งทะเลและสวนสนุกอีกด้วย
ก�รม�อบรมที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นับว่�เป็นประสบก�รณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับม�เลยก็ว่�ได้ เป็นครั้งแรกที่พวกเร�ได้ไปต่�งประเทศเป็นครั้ง
แรก จนทำ�ให้รู้สึกวิตกกังวลและกลัวเป็นอย่�งม�ก แต่ตอนนี้พวกเร�ก็ถือได้ว่�ได้รับสิ่งต่�งๆ ม�กม�ยที่ทำ�ให้รู้ว่� โลกช่�งกว้�งใหญ่ยังมีสิ่งที่เร�ยังไม่รู้อีก
ม�กม�ย ดังนั้นนี่ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เร�จะเก็บคว�มทรงจำ�ที่ดี และเร�ยังเอ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ม�นั้นม�พัฒน�ตัวเร�เองได้ม�กที่สุดเช่นกัน ขอขอบคุณ อ�จ�รย์
วัชระ เย็นเปรม ที่ได้นำ�ข่�วส�รม�บอกให้พวกเร�ได้ไปต่�งประเทศเพื่อที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขอขอบคุณมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีที่เปิดโอก�สและ
สนับสนุนพวกเร�ได้รู้จักโลกม�กขึ้น และที่ข�ดไม่ได้ ขอขอบคุณสำ�นักง�นก�รอุดมศึกษ�แห่งช�ติที่เปิดโอก�สให้พวกเร�ได้ร่วมอบรมในครั้งนี้ …
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�กับเรื่องร�วดี ๆ และกิจกรรมที่น่�สนใจ ในชุมชนอ�เซียนของเร�ค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
าระค่าฝากส่งเป็นรายเดื
อน ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจชำการมหาวิ
ทยาลั
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รี
กลุ่มปณ.เพชรบุ
ภาคตะวั
นตก
เมื่อวันที่ 7 สิงห�คม 2555 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้�ภ�พ
จัดประชุมคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยกลุ่มภ�คตะวันตก ณ ห้อง
ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย ชั้น 9 อ�ค�รวิทย�ภิรมย์ โดยมีส�ระสำ�คัญจ�กก�ร
ประชุมดังกล่�ว สรุป (ร่�ง) คว�มร่วมมือเพื่อก�รทำ�ง�นร่วมกัน 3 ประก�ร คือ
1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รพัฒน�ง�นต�ม
ภ�รกิจของคณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย
2. ร่วมกันเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมห�วิทย�ลัย
3. ร่วมกันห�แนวท�งส่งเสริมสัมพันธภ�พอันดี ระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับ
ประช�ชนเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในภูมิภ�ค
ทั้งนี้คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย ทั้ง 3 แห่ง ได้ตกลงร่วม
กันว่� จะจัดประชุมร่วมกันเป็นร�ยไตรม�ส และไล่เรียงต�มธรรมเนียมปฏิบัติของ
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ซึ่งครั้งต่อไป มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหมู่บ้�นจอมบึงเป็นเจ้�ภ�พใน
ก�รจัดประชุมในวันที่ 13 พฤศจิก�ยน 2555
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โครงการ การประกวด พ่อครัวมืออาชีพ
ระดับเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2
PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2012
ส�ข�วิช�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษ�เข้�ร่วมก�ร
แข่งขันโครงก�ร ก�รประกวดพ่อครัวมืออ�ชีพ ระดับเย�วชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในระหว่�งวันที่ 26-28 กรกฎ�คม 2555 ณ
PEACH : ROYAL CLIFF BEACH RESORT พัทย� จังหวัดชลบุรี ผลปร�กฎว่� ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ�กประเภท Plated Dessert
Competition
ในครั้งนี้ ท�งส�ข�วิช�ได้ส่งนักศึกษ�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์ เข้�ร่วมในก�รแข่งขัน 3 ทีม ทีมละ 3 คน แบ่งเป็น ประเภท
Thai Fusion Food จำ�นวน 2 ทีม และ Plated Dessert Competition จำ�นวน 1 ทีม
มีร�ยชื่อนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมประกวด ดังนี้
1. น�งส�วกัญญ�รัตน์ เหล่�เกษม 2. น�งส�วศิริรัตน์ กิจมะโน
3. น�งส�วจิร�ภรณ์ อยู่เนียม
4. น�งส�วก�ญจน� ผ่องจินด�
5. น�ยสัณห์พิชญ์ นนทรี
6. น�ยอัยก�ร ฉ�ยสุขเกษม
7. น�ยภัทรพงษ์ พร�หมณ์น้อย
8. น�ยธนชัย พลเยี่ยม
9. น�ยธีร�ทร บุญแต่ง
โดยมี อ�จ�รย์ณปภ� หอมหวล และอ�จ�รย์ศจีม�ศ นันตสุคนธ์ ดูแลนักศึกษ�เข้�ร่วมในก�รประกวด และขอขอบพระคุณท่�น
อธิก�รบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นง�ม คณบดี และรองคณบดี คณะวิทย�ศ�สตร์และผู้ที่มีส่วนร่วมให้ก�รสนับสนุนทุกท่�นที่ให้โอก�ส และส่งเสริม
นักศึกษ� และส�ข�วิช�ไปเข้�ร่วมก�รแข่งขันในครั้งนี้ และหวังว่�จะได้รับก�รสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป
สำ�หรับกำ�หนดก�รและหลักเกณฑ์ก�รให้คะแนน ร�ยก�ร Thai Fusion Food และ เกณฑ์ในก�รตัดสิน ก�รแข่งขันจัดจ�นของหว�น
(Plated Dessert Competition) มีร�ยละเอียดดังนี้
กำาหนดการ
โครงการ การประกวด พ่อครัวมืออาชีพ ระดับเยาวชน
(PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2012)
ระยะเวล�
1 มีน�คม - 15 มิถุน�ยน 55
1 มิถุน�ยน 55 -1 กรกฎ�คม 55

26-28 กรกฎ�คม 2555

ร�ยก�ร
จัดห�ผู้สนับสนุนโครงก�รฯ
ประส�นง�นสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อห�แนวท�งก�รประช�สัมพันธ์โครงก�ร
รับสมัครทีมผู้เข้�แข่งขัน และประชุมกฎ กติก� ม�รย�ท ผู้เข้�แข่งขัน
• Thai Fusion Food
• Plated Dessert Competition
จัดก�รแข่งขัน โครงก�ร ก�รประกวด พ่อครัวมืออ�ชีพ ระดับเย�วชน
(PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2012)
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หลักเกณฑ์ก�รให้คะแนน ร�ยก�ร Thai Fusion Food
ก�รให้คะแนน
1. รสช�ติ (Taste)
พิจ�รณ�จ�กรสช�ติพื้นฐ�นของอ�ห�รที่จะต้อง มีรสช�ติที่ดี ปรุงรสด้วยคว�มพอดี คำ�นึงถึง รส กลิ่น สี และคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร ของ
อ�ห�ร 30 คะแนน
2. ก�รนำ�เสนอแนวคว�มคิดในแบบ Thai Fusion Food
พิจ�รณ�จ�กก�รเลือกใช้วัตถุดิบ ก�รผสมผส�นของวัตถุดิบ และก�รนำ�เสนอที่สะท้อนคว�มเป็น Fusion และมีก�รผสมผส�นกับ
อ�ห�รช�ติอื่น ๆ อย่�งผสมกลมกลืน 20 คะแนน
3. ระดับคว�มย�กและคว�มคิดสร้�งสรรค์ (Degree of difficulty and creativity )
พิจ�รณ�จ�กคว�มประณีต คว�มสวยง�ม และคว�มย�กง่�ย คว�มพย�ย�ม ในก�รทำ�ง�น 15 คะแนน
4. คว�มพร้อมของก�รจัดเตรียมอุปกรณ์ (Material Brought/ Mize-en-place)
พิจ�รณ�จ�กคว�มถูกต้องของก�รจัดว�งวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ คว�มสะอ�ดของสถ�นที่ทำ�ง�น คว�มถูกต้องของตำ�แหน่งก�ร
ทำ�ง�น คว�มสะอ�ดของผ้�ต่�งๆที่ใช้ในครัว เทคนิคก�รประกอบอ�ห�รที่ถูกต้อง ก�รใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในขณะปฏิบัติง�นอย่�งถูกต้องและ
ทันเวล� 10 คะแนน
5. อน�มัยคว�มสะอ�ด (Hygiene)
คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในอน�มัยของอ�ห�รทุกขั้นตอนของก�รปฏิบัติง�น 10 คะแนน
6. ก�รจัดเตรียมและก�รปฏิบัติง�นอย่�งมืออ�ชีพ (Correct Professional Preparation)
พิจ�รณ�จ�กก�รปฏิบัติง�นที่ถูกต้องต�มหลักส�กลของก�รประกอบอ�ห�ร ก�รประกอบอ�ห�รจะต้องมีวิธีก�ร ที่ยอมรับได้ และเป็น
ไปได้ ก�รใส่ส่วนผสมในก�รปรุงที่ถูกที่ ถูกเวล� รวมถึงเทคนิคก�รปรุงอ�ห�รที่เหม�ะสม ในทุกขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น 10 คะแนน
7. ก�รจัดแสดงและขน�ดของก�รเสิร์ฟ( Presentation and Portion size)
พิจ�รณ�จ�กขน�ดของภ�ชนะที่ต้องเหม�ะสมกับอ�ห�รและจำ�นวนของก�รเสิร์ฟ รวมถึงก�รจัดว�งและก�รเข้�กันได้เป็นอย่�งดีของ
จ�นหลักและจ�นเสริม 5 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
เกณฑ์ในก�รตัดสิน ก�รแข่งขันจัดจ�นของหว�น (Plated Dessert Competition)
1. รสช�ติ 40 คะแนน
รสช�ติของของหว�นที่นำ�ม� และคว�มเข้�กันของสิ่งที่นำ�ม�ตกแต่งของหว�น ให้รสสัมผัสดีนุ่มนวล เข้�กันได้เป็น อย่�งดีในระหว่�ง
ของหว�นทั้ง 3 ชนิดที่นำ�ม�แสดง ควรหลีกเลี่ยงก�รใช้เจลล�ตินที่ม�กจนเกินไป
2. เทคนิค และดีกรีคว�มย�กง่�ย 20 คะแนน
เทคนิคที่ผู้เข้�แข่งขันใช้ในก�รทำ� และดีกรีคว�มย�กง่�ยของเทคนิคที่ใช้ในก�รตกแต่ง
3. ก�รนำ�เสนอและคว�มประทับใจทั่วไป 20 คะแนน
ก�รจัดแสดงและก�รสร้�งคว�มประทับใจดึงดูดผู้พบเห็น คว�มทันสมัยโดดเด่น โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มสมดุล ก�รผสมผส�นอย่�ง
กลมกลืนของรสช�ติ, รสสัมผัส, สี, ขน�ดรูปทรง และก�รไปใช้ง�นจริง
4. คว�มคิดสร้�งสรรค์และคว�มสวยง�ม 20 คะแนน
คว�มคิดสร้�งสรรค์ของก�รตกแต่ง คว�มประณีต คว�มพย�ย�มในก�รทำ�ง�น
คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
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โดย คุณลุง QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำาปีการศึกษา 2554

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ได้รับก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554 ในระหว่�งวันที่
7 – 9 สิงห�คม 2555 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี โดยมีกรรมก�รตรวจประเมิน คือ
1. รองศ�สตร�จ�รย์เทื้อน
ทองแก้ว
ประธ�นกรรมก�ร
2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เฉิดฉิน
สุกปลั่ง
กรรมก�ร
3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สถ�พร ถ�วรอธิว�สน์
กรรมก�ร
4. อ�จ�รย์ ดร.รศรเนต
อ�รีโสภณพิเชฐ
กรรมก�ร
5. อ�จ�รย์เสงี่ยม
บุษบ�บ�น
กรรมก�ร
6. รองศ�สตร�จ�รย์วัชรี
ก�ญจน์กีรติ
กรรมก�ร
7. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�ญจน� บุญส่ง
กรรมก�ร
8. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อุบล
สมทรง
กรรมก�ร
9. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์นรีน�รถ
ศรีวรน�รถ
กรรมก�ร
10. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พรทิพย์
โต๊ะระหม�น
กรรมก�ร
11. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปัญญ� ทองนิล
กรรมก�ร
12. น�งส�วศิโรรัตน์
ตระกูลสถิตย์มั่น
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
13. อ�จ�รย์ภ�คย์
พร�หมณ์แก้ว
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
14. อ�จ�รย์ ดร.ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
15. น�งนิภ�
ไพโรจน์จิรก�ล
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
โดยในวันแรก เป็นพิธีเปิด ก�รตรวจประเมินคณะผู้บริห�รของมห�วิทย�ลัย โดยมีรองอธิก�รบดีและคณบดีคณะต่�ง ๆ ได้เข้�
ร่วมในก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินตนเองของมห�วิทย�ลัยด้วยผลก�รประเมิน 4.78 และคณะกรรมก�รทำ�ก�รตรวจสอบก�รประเมิน
ตนเอง ระดับมห�วิทย�ลัย ปีก�รศึกษ� 2554
ในวันที่สอง ช่วงเช้�ท่�นคณะกรรมก�รได้ประชุมร่วมกันก่อนก�รออกเยี่ยมหน่วยง�นต่�ง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล โดยมีหน่วยง�น
ที่คณะกรรมก�รเข้�เยี่ยม ดังนี้ คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม คณะ
เทคโนโลยีก�รเกษตร คณะครุศ�สตร์ คณะวิทย�ก�รจัดก�ร คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี สำ�นักง�นอธิก�รบดี สำ�นักส่งเสริม
วิช�ก�รและง�นทะเบียน สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ สถ�บันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ในช่วงบ่�ย เป็นก�รสัมภ�ษณ์ประกอบก�รตรวจประเมิน โดยมีหน่วยง�นที่เข้�รับก�รสัมภ�ษณ์ ประกอบด้วย รองอธิก�รบดี
คณบดี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก/สถ�บัน/ศูนย์ฯ อ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ นักศึกษ� ผู้ใช้บัณฑิต
ในวันทีส่ �ม ในภ�คเช้�คณะกรรมก�รได้รว่ มกันสรุปผลก�รตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งชีเ้ พือ่ เตรียมนำ�เสนอผลก�รตรวจประเมิน
และในภ�คบ่�ยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยได้เข้�ร่วมรับฟังผลก�รตรวประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554

สรุปผลการประเมิน

ผลก�รประเมินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554 อยูใ่ นระดับดีม�ก
ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.
4.79
ดีม�ก
ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สมศ.
3.91
ดีม�ก
ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ มร.พบ.
5.00
ดีม�ก
ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ รัฐบ�ล
4.50
ดีม�ก

จุดเด่นภ�พรวมมห�วิทย�ลัย
1. ผู้บริห�รระดับสูงมีวิสัยทัศน์และภ�วะผู้นำ�สูงในก�รพัฒน�ระบบและกลไกในก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยที่มีเป้�หม�ย และ
แนวท�งในก�รปฏิบัติที่ชัดเจน และกลยุทธ์ในก�รขับเคลื่อนไปสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนด รวมทั้งมีก�รติดต�ม และประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
นำ�ผลม�ปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง
2. มห�วิทย�ลัยมีระบบและกลไกในกระบวนก�รพัฒน�แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีที่ชัดเจน และมีก�รปรับ
ปรุงอย่�งต่อเนื่อง ที่ส�ม�รถจัดทำ�เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ รวมทั้งได้ทำ�แผนเชื่อมโยงอัตลักษณ์ นโยบ�ยสภ�มห�วิทย�ลัย กลยุทธ์ โครงก�ร
งบประม�ณ ในภ�พรวมทั้งมห�วิทย�ลัย
3. มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ย ในก�รพัฒน�คณ�จ�รย์ (บุคล�กรและนักศึกษ�) อย่�งต่อเนื่อง และมีนโยบ�ยในก�รเสริมขวัญ
กำ�ลังใจในก�รเพิ่มศักยภ�พท�งวิช�ก�ร และประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นที่ต่อยอดไปสู่ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� นอกจ�กนี้มห�วิทย�ลัยมี
แผนพัฒน�ผู้นำ�สำ�หรับคณ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ� รองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในปี 2558
4. ภ�วะก�รมีง�นทำ� บัณฑิตของมห�วิทย�ลัยมีอยู่ในระดับดี แสดงถึงหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่ต้องก�รของตล�ดแรงง�น
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ทำ�ให้ผู้ใช้บัณฑิตมีคว�มพึงพอใจระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.67
5. มีระบบและกลไกในก�รส่งเสริม สนับสนุนก�รทำ�วิจัย และนำ�เสนอผลง�นและเผยแพร่ผลง�นในระดับช�ติ รวมทั้งมีเวที
นำ�เสนอก�รวิจัยในง�นร�ชภัฏวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืนในระดับช�ติ ให้แก่บุคล�กร อ�จ�รย์ และนักศึกษ�มีส่วนร่วม
6. มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยก�รบริก�รวิช�ก�รให้แก่ท้องถิ่น 1 คณะ 1 อำ�เภอ เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่�งชัดเจน
โดยผ่�นก�รเห็นชอบของสภ�มห�วิทย�ลัย
7. มห�วิทย�ลัยมีก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รประกันคุณภ�พม�อย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พจนปร�กฏผล
เชิงประจักษ์ เห็นได้จ�กมีคณ�จ�รย์และนักศึกษ�ได้รับร�งวัลระดับช�ติ
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ข้อเสนอแนะในภ�พรวม
1. ควรมีก�รสังเคร�ะห์คว�มเชื่อมโยงอัตลักษณ์ นโยบ�ยสภ�มห�วิทย�ลัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กลยุทธ์ โครงก�ร
และงบประม�ณ เพื่อให้เห็นภ�พรวมของระบบมห�วิทย�ลัย ที่หน่วยง�นระดับคณะ ศูนย์ สำ�นัก ส�ม�รถเชื่อมโยงต่อเป็นภ�พเดียวกัน
โดยลดจำ�นวนโครงก�รให้น้อยลง และควรเน้นโครงก�รและกิจกรรมต�มอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
2. ควรมีก�รบูรณ�ก�รระบบก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นหรือกองนโยบ�ยและแผน ง�นประกันคุณภ�พ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ก�รจัดก�รคว�มรู้ และก�รเงินและงบประม�ณในก�รจัดทำ�กลยุทธ์ ก�รนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติและก�รประเมินกลยุทธ์ ร่วมกับผู้บริห�ร
ระดับต่�งๆ โดยดูจ�กแนวท�งของ สกอ. จ�กองค์ประกอบที่ 1 7 8 9 และ สมศ. จ�กตัวบ่งชี้ 16.1 16.2 และ 17
3. มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยในก�รนำ�ระบบประกันคุณภ�พบูรณ�ก�รเข้�เป็นส่วนหนึง่ ของระบบบริห�รและบูรณ�ก�รให้เป็นระบบ
เดียวกันที่ชัดเจนดีม�ก จึงควรมีม�ตรก�รในก�รดำ�เนินก�รต�มระบบและกลไกก�รประกันคุณภ�พ คือ ก�รพัฒน�คุณภ�พ ก�รติดต�ม
คุณภ�พ และประเมินคุณภ�พ ที่เน้นก�รประกันคุณภ�พด้�นก�รสอนและหลักสูตร
4. มห�วิทย�ลัยมีวิทย�เขตโป่งสลอด ซึ่งมีพื้นที่กว้�งขว�ง ภูมิทัศน์สวยง�ม เหม�ะสมที่จะพัฒน�เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ในอน�คต
จึงควรมีก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รนำ�พื้นที่ม�ใช้ประโยชน์โดยเร็ว
5. ควรสนับสนุนกระบวนก�รจัดห�ผู้เชี่ยวช�ญในก�รเขียนร�ยง�นวิจัยเพื่อก�รตีพิมพ์เผยแพร่ระดับน�น�ช�ติ
6. ควรมีก�รสังเคร�ะห์องค์คว�มรูแ้ ละประสบก�รณ์จ�กก�รให้บริก�รวิช�ก�รม�ใช้ในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจยั
7. ควรพัฒน�หลักสูตรต�มกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิแห่งช�ติ(TQF) ให้ครบทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2555 และกำ�กับ ควบคุม
ดูแลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นทุกหลักสูตร
8. ควรพัฒน�ก�รนำ�เสนอโครงก�รในลักษณะบูรณ�ก�รเป็นโครงก�รหลัก โดยเกิดจ�กคว�มร่วมมือของหน่วยง�นระดับต่�งๆ
9. ควรมีก�รดำ�เนินก�รโครงก�ร 1 คณะ 1 อำ�เภอ อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และชุมชนเข้มแข็งใน
อน�คต
ทั้งนี้ ง�นม�ตรฐ�นและประกันคุณภ�พก�รศึกษ� สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน ขอขอบคุณหน่วยง�นต่�งๆ ที่ให้
คว�มร่วมมืออย่�งดียิ่งในก�รให้ก�รต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมก�รผู้ตรวจประเมิน รวมถึงผู้เข้�รับก�รสัมภ�ษณ์ทุกท่�นที่ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยต่อไป
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เครื่องแบบพิธีการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน ขณะนี้สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้แต่ง
กายในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีตามที่ระบุในหมาย
กำาหนดการ หรือกำาหนดการ และในโอกาสอื่นๆ ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีหรือประกาศนัดหมาย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของบุคลากร
ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นเกียรติ เป็นสิริ
มงคลและความมีศักดิ์ศรีในการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิ ต่อตนเอง ครอบครัวและวงศ์ตระกูล

อินทรธนูประดับบ่าหญิง
เครื่องแบบพิธีการ ชาย-หญิง
ประกอบด้วย
1. เสื้อขาว กางเกงขาว รองเท้าหุ้มส้นสีดำา(ชาย) และ
เสื้อขาว กระโปรงขาว รองเท้าหุ้มส้นดำา (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดเสมาธรรมจักรที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. แถบแพรเปล่า(แถบแพรที่ระลึก) บุคลากรของรัฐสามารถติดแถบแพรที่ระลึกได้

อินทรธนู
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เสมาธรรมจักร

กระดุมครุฑ

4

โดยเป็นเครื่องแบบปกติขาวทั้งชายและหญิง ประดับด้วยเครื่องหมายเสมาธรรมจักร ที่คอปกเสื้อทั้ง 2 ข้าง ระบุถึงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระดุมครุฑ แถบแพรสี(จะติดหรือไม่ก็ได้) อินทรธนูได้นำาลายปูนปั้นมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ เนื่องจากเป็น
ศิลปะที่เป็นเอกลักษณะความเป็นเพชรบุรี โดยกระบวนการปั้นปูนต้องมีความตั้งใจในการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิดและความศรัทธาใน
ผลงาน ผู้ปั้นต้องประสานความรู้สึก การมองเห็น ความรับรู้ และการสัมผัส เข้าเป็นหนึ่งเดียวในการถ่ายทอดผลงาน ให้กลายเป็นงานปูน
ปั้นที่สวยงาม จึงนำามาเป็นสัญญลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีสมาธิ ความอดทน ทักษะใน
การทำางาน จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 1. อินทรธนูมหาวิทยาลัยมีให้ยืม ลงชื่อยืมและรับได้ที่ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ตั้งแต่ บัดนี้
2. เครื่องหมายเสมาธรรมจักร ราคาคู่ละประมาณ 100 บาท กระดุมครุฑ ราคา ประมาณ
140- 200 บาท หาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องหมายทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
สังคมสุขภาวะ (รุ่นที่ 2) ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล และ อสม. เขต
อำาเภอเมือง ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย อาจารย์ชยา เครื่องทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการจากโรงพยาบาลบ้านลาด ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
เป็นประธานเปิดงาน

ชี้แจงการลงทะเบียนวิชาพื้นฐาน
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดให้นักศึกษาได้เลือกลงวิชาพื้นตามความ
ถนัดและความสนใจ จึงจัดประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการลงทะเบียนวิชาพื้นฐานขึ้น โดยได้เชิญคุณ
ศักดิพัต สีอร่ามรุ่งเรือง ผู้ดูแลระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร เมื่อ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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โครงการภาษาพาเพลิน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการภาษาพาเพลิน เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดท่าคอย
(สกุณอุปถัมภ์) สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 บ้านท่าคอย ตำาบลท่า
คอย อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี อาจารย์พชั รินทร์ สุรยิ วงค์ ประธานสาขาวิชาภาษา
ไทย เป็นประธานเปิดงาน
สำาหรับโครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
1. เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับทักษะด้านการพูด
2. เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้
3. เพือ่ ให้นกั เรียนนำาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาปรับใช้ในชีวติ ประจำาวันได้อย่างถูกต้อง
4. นำาความรูท้ ต่ี นเองได้รบั ไปถ่ายทอดแก่นกั เรียนเพือ่ ให้นกั เรียนได้ตอ่ ยอดความรู้

มรภ.เพชรบุรี รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำาปี 2555 จัดโดย สำานัก
งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินจำาลองและวิทยุบังคับและสถานี
โทรทัศน์ Thai PBS
จากการแข่งขันการพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน สนามที่ 2 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประ
ชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท) สมาชิกในทีม
เพชรจ้าวเวหา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ซันประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ และนายกิตติพงษ์ เทศ
มาลี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หมายเหตุ : ทีมเพชรจ้าวเวหา มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปในรอบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทำาการแข่งขันในวันที่ 1 –
2 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เสนอผลงานวิจัย
อาจารย์ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ อาจารย์ประจำาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำา
เสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “New Hybrid Adaptive Ant Colony Optimization and
Self-Organizing Map for DNA Microarray Group Finding” ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ “2012 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2012)” ที่จัดโดย สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นานาชาติ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) ณ เมือง
Zhangjiajie ประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2555
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ขออำานวยพร
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร และคณาจารย์
ได้ไปร่วมงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล และทำาบุญฉลองสิริ
อายุ 73 ปี ให้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.
ณ วัดยาง อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยไปเลีย้ งภัตตาหารเพลทีศ่ าลา ซึง่ ตระกูลตันติเวชกุล
ได้สร้างไว้
ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติร่วม
งานจำานวนมาก หลังจากถวายภัตตาหารเพลแล้ว มีพิธีรดนำ้าอวยพรให้แก่ท่าน ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
คุณหญิง ดร.จินตนา ตันติเวชกุล และหลังจากนั้นเวลา 13.00 น. มีการประชุมสมาคมชาว
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ในโอกาสนี ้ ขออาราธนาคุ ณ พระศรี ร ั ต นตรั ย โปรดอภิ บาลคุ ้ มครองให้ท ่า นและ
ครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นหลักชัยของคนเมืองเพชรและ
มหาวิทยาลัยสืบไป

ขอขอบคุณ
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี กล่าวขอบคุณนายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และ
บัณฑิตทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคัง่ ในการจัดงานฉลองบัณฑิตและชุมนุมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณ
ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เปิดงาน กล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น นอกจากนี้ยังได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาขาวิชานาฏยการแสดง สาขาวิชาดนตรี องค์การนักศึกษา สำานักงาน
อธิการบดี สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทีมพิธีกร นำาโดย อาจารย์มณีรัตน์ ไกร
พิบูลย์ และคณะ คณะกรรมการบริหารสมาคมและทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจนการจัดงานครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นความสำาเร็จที่งดงามเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่
และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่ได้มาประชุมสังสรรค์ กลับมาเยี่ยมครูอาจารย์ มาเยี่ยมสถาบัน
จะได้ต่อเนื่องและขยายเครือข่ายของศิษย์เก่าทุกรุ่นให้กว้างขวางต่อไป ซึ่งน่าเสียดายที่หลาย
ท่านไม่ได้มาร่วมงาน และขออภัยหากมีข้อบกพร่อง ทางสมาคมฯ ขอนำาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไขและดำาเนินโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป
และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน มาเยี่ยมสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ที่ชั้น 7
อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้รับรางวัล สถานีบริการดีเด่นระดับ Silver 5 ปีซ้อน
ตามที่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ได้จัดการประกวด สถานีบริการ
ปตท. ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานี
บริการนำ้ามัน ปตท. มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ
โดยเฉพาะในด้านภาพลักษณ์ การบริการและธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ รวมถึง
ความสะอาดของห้องนำ้า อันส่งผลต่อความพึงพอใจและความประทับใจกับลูกค้า
ผู้ใช้บริการตลอดจนการเพิ่มยอดขายในระยะยาว
จากผลการดำาเนินการตามโครงการดังกล่าว ในปี 2555 สถานีบริการ
นำา้ มันเชือ้ เพลิงเพือ่ สวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้การนำาของ ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ ประธานกรรมการบริหารจัดการฯ และคณะ
กรรมการชุดปัจจุบนั มีความภูมใิ จทีจ่ ะแจ้งให้ทราบว่า สถานีบริการนำา้ มันเชือ้ เพลิง
เพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้รับรางวัล “สถานีบริการดีเด่น
ระดับ Silver ประจำาปี 2555” ซึ่งนับเป็นการรับรางวัล “สถานีบริการดีเด่น
ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน”
สำาหรับในปี 2555 นี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นฤทธิ์ ศรีวรรณ กรรมการบริหาร
จัดการฯ ในฐานะผู้จัดการสถานีฯ พร้อมด้วย นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง สมุห์บัญชีฯ
ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขึ้นรับมอบรางวัล
ในงานสัมมนาผู้แทนจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Canvention Centre Cintral World
กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจ และความเอาใจใส่ของ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะกรรมการ
บริหารจัดการฯ และพนักงานทุกคน ตลอดจนการสนับสนุนและการให้ความไว้วางใจ
ในคุณภาพและบริการของลูกค้าผูใ้ ช้บริการทุกท่านและทุกหน่วยงาน ซึง่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี คณะกรรมการบริหารจัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานทุกคน ขอ
ขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้คาำ มัน่ ว่า จะรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์
ในการบริการที่ดีเด่นเช่นนี้ให้ยาวนานต่อไป เพื่อเป็นการขอบคุณและรักษาไว้ซึ่ง
ความพึงพอใจและความประทับใจของผู้ใช้บริการ
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โครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏเพชรบุรี
อาสาพัฒนาชุมชน
การมีจิตอาสา คือ การมีจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นการไม่นิ่ง
ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น และมีความสุขเมื่อได้ทำาความดี เพื่อเป็นการปลูกฝังให้แก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยองค์การบริหารนักศึกษา จึงร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด จัดทำา
โครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏเพชรบุรี อาสาพัฒนาชุมชน ขึ้น ในพื้นที่บ้านเขากระทิง ตำาบลหนองหญ้าปล้อง อำาเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุม่ อาสาพัฒนาชุมชนได้ชว่ ยชาวบ้านเขากระทิงสร้างฝายกัน้ นำา้ เพือ่ ป้องกันนำา้ ท่วมในพืน้ ที่
ดังกล่าว การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกการทำางานเป็นทีมและมอบหมายหน้าทีแ่ บ่งงานกันทำา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ประสบการณ์ตรงในการทำางานร่วมกัน และ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัยให้แก่ชุมชนบ้านเขากระทิง
การสร้างฝายชะลอนํ้า มี 3 ประเภท
1. ฝายชะลอนำ้าแบบผสมผสาน

2. ฝายชะลอนำ้าแบบกึ่งถาวร

3. ฝายชะลอนำ้าแบบถาวร

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ

สำาหรับการจัดทำาค่ายอาสาในครั้งนี้เป็นการสร้างฝายแบบที่ 1 คือ ฝายชะลอนํ้าแบบผสมผสาน
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พิธเี ปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น.
โดยมีนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงาน
“ในนามคณะกรรมการดำาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
ค่ายสิงห์ – ราชภัฏเพชรบุรี อาสาพัฒนาชุมชน รู้สึกเป็น
เกียรติและขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว
เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้
สำาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ “ค่ายสิงห์ – ราชภัฏเพชรบุรี อาสาพัฒนาชุมชน” มีดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละเพื่อการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำางานเป็นทีมเกิดความสามัคคี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
4. เพื่อเป็นการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กร หน่วยงาน และผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการกับชุมชน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานในพิธี กล่าวว่า
“การจัดกิจกรรมครัง้ นีถ้ อื เป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ นักศึกษา เพราะว่ากิจกรรมนีจ้ ะเป็นกิจกรรมทีท่ าำ ให้นกั ศึกษามีความ
เสียสละเพือ่ การมีจติ สาธารณะช่วยเหลือผูอ้ น่ื ฝึกการทำางานเป็นทีมเกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีระหว่างองค์กร อีกทั้งยังเป็นสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์”
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ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้ไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดินและระบบสหกรณ์และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำาแนวคิดเกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชประสงค์หุบกะพงมาปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียน
วิชาสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้าน
หุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

เสนอผลงานวิจัย
ผศ.นสพ.มหิศร ประภาสะโนบล อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง
Anovulatory effect of levonorgestrel implantation in female long-tailed macaques : an implication for contraception ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The
third International Symposium on Southeast Asian Primate Research” ที่จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และ Primate Research Institute of Kyoto University, Japan ระหว่างวันที่ 27 - 30
สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้ (สุโกศล) กรุงเทพฯ

โครงการค่ายศิลปะแสนสนุก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญ
จากโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จัดกิจกรรมในโครงการค่ายศิลปะแสนสนุก ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 โดยได้นำานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 6
ฐาน ได้แก่ มักกะโรนีย้อมสี ขนมถ้วยฟู ว่าวน้อย หมวกอินเดียนแดง ลูกชุบ และพวงมะโหด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ในงานนี้ทำาให้
นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ และมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กปฐมวัย

ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี นำาโดย ผศ.ดร.ธีรธ์ นิกษ์ ศิรโิ วหาร
และคณะ ขอเข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตศึกษา สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิด แนวปฏิบตั ิ ความคิดริเริม่ และการ
พัฒนาตนเองในงานที่รับผิดชอบ โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี ผศ.รพีพรรณ
เทียมเดช ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมให้การต้อนรับ
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บริการวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสนุกเต้น เล่นดนตรี พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่สนใจทางการศึกษาปฐมวัย จำานวน 50 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ในเรื่องการใช้ดนตรีส่งเสริมพัฒนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย การเล่นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด
เบือ้ งต้น และสามารถนำาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาเด็ก เมือ่ วันที่
18 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 926 คณะครุศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ เป็นวิทยากร

ศึกปีกหมุนประลองปัญญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีมเพชรจ้าวเวหา เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์สกู่ ารใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครือ่ งบิน
บังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำาปี 2555 “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” จัดโดย... สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำาลองและวิทยุบังคับ และ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึง่ ในการแข่งขันครัง้ นีเ้ ป็นการแข่งขันสนามที่ 5 รอบชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ระดับประเทศ) พร้อมเงินรางวัล จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก โดยก่อนหน้าได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภาค 4 สนามรอบคัดเลือก
เพื่อหาตัวแทนแต่ละภาค/สนาม ๆ ละ 16 ทีม ทั้งนี้ทีมเพชรจ้าวเวหา (ทีม PBRU เดิม) จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไี ด้ผา่ นรอบคัดเลือก 1 ใน 16 ทีม สนามที่ 2 ภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งนั้นได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จึงมีสิทธิ์เข้ามาแข่งขันในสนามที่ 5 รอบชิง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (ระดับประเทศ) เมือ่ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2555
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในวันนั้นมีทีมเข้าร่วมแข่งขันที่มาจากโรงเรียนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งหมด 49 ทีมจากตัวแทนแต่ละ
ภาคทั่วประเทศ
สรุปทีมเพชรจ้าวเวหา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท)
ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน เพชรหงส์เหินลม (ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ออกแบบสร้างสรรค์ (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)
(รวม 2 ถ้วยกับอีก 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 43,000 บาท)
สมาชิกทีมเพชรจ้าวเวหา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ซันประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ และนายกิตติพงษ์ เทศสาลี สมาชิกทีม
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ ปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขา
เจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำาแนวคิดในการนำา
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตฯ ไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) อำาเภอชะอำา
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

อุตสาหกรรม คว้ารางวัลคอนกรีตมวลเบาสีเขียว
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี คว้ารางวัลคอนกรีตมวลเบาสีเขียว (Green Concrete) มาครองได้สำาเร็จ
โดยมีทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้า
ร่วมการแข่งขัน 33 ทีม จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 (6th
Lightweight Concrete Competition) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำาทีมโดยอาจารย์ ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม
มีรายชื่อนักศึกษาร่วมทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้
1. นายนฤพงศ์ ทองคำา
2. นายนัทธพงศ์ คูณทวีทรัพย์ชัย
3. นายสิทธิโชค ชะริโต
4. นายบัณฑิต สมพงษ์
ผลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
6th Lightweight Concrete Competition
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 5 – 7 กันยายน 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปราจีนบุรี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลคอนกรีตมวลเบา สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รางวัลคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดูรายละเอียดผลการแข่งขันได้ที่ http://www.kkw.rmutr.ac.th/lightweightconcrete
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา
สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี จัดโครงก�รพัฒน�
ม�ตรฐ�นวิช�ชีพอ�จ�รย์อุดมศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี “หลักสูตรที่ 2 ศาสตร์แห่งการวิจัย
และนวัตกรรมการศึกษา” ระหว่�งวันที่ 31 ตุล�คม – 2 พฤศจิก�ยน 2555 ณ ห้องประชุมวิทย�ภิรมย์ 3
อ�ค�รวิทย�ภิรมย์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ กล่�วร�ยง�น “เรียน
ท่�นอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ในน�มคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นจัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติ
ก�ร โครงก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นวิช�ชีพอ�จ�รย์อุดมศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี “หลักสูตรที่
2 ศาสตร์แห่งการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ให้อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรรี นุ่ ใหม่ทม่ี อี �ยุไม่เกิน 6 ปี มีคว�มรูค้ ว�มส�ม�รถ
และทักษะในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน อย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดผลในก�รพัฒน�คุณภ�พบัณฑิต
2. เพื่อให้อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรีรุ่นใหม่ มีเจตคติที่ดีต่ออ�ชีพอ�จ�รย์ในระดับ
อุดมศึกษ�และเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญ�ณแห่งคว�มเป็นครู มีคว�มพร้อมที่จะพัฒน�ง�นในหน้�ที่ และ
เส้นท�งคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ”
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิก�รบดีเป็นประธ�นเปิดโครงก�ร กล่�วว่� “พันธกิจ
ของมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มชัดเจน นอกเหนือจ�กก�รสอน ก�รอบรมให้ลูกศิษย์ได้เป็นคนดี นั่นคือเรื่อง
ของก�รแสวงห�คว�มรู้ใหม่ สร้�งนวัตกรรมใหม่ ก�รพบกันของนักวิช�ก�ร ทั้งหล�ยในอน�คตนั้น คง
ต้องถ�มว่� ท่�นกำ�ลังทำ�วิจัยเรื่องอะไร ตลอดชีวิตของท่�นที่เป็นผู้ให้คว�มรู้ ท่�นได้สร้�งหรือได้ค้นพบ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ใดบ้�ง
มห�วิทย�ลัยมีคว�มมุ่งมั่น ที่จะทำ�ให้บุคล�กรมีคว�มแข็งแกร่ง โดยเริ่มตั้งแต่ก�รจัดอบรม
ให้แก่ส�ยสนับสนุน แล้วคัดเลือกม�เป็นระยะ ๆ โดยจะคัดเลือกจ�กคนกลุ่มนี้ จำ�นวน 20 คน เพื่อให้
ทำ�ง�นรองรับก�รเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอน�คตของสำ�นักง�นต่�ง ๆ ที่มีอยู่และคนกลุ่มนี้ก็เป็น P
ตัวหนึ่ง ถ้�ภ�ษ�ของเข�แข็งแกร่งก็จะส่งให้เข�ไปศึกษ�ดูง�นในกลุ่มอ�เซียน
ส�ยที่สองก็คือ ส�ยบุคคลที่สนใจก�รเป็นผู้บริห�ร ได้แก่ ประธ�นโปรแกรม รองคณบดี ซึ่ง
ผ่�นหลักสูตรทั้งในประเทศและต่�งประเทศม�จนครบถ้วน คัดไว้ส่วนหนึ่ง บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นบุคคล
หลักที่รองรับก�รเปลี่ยนแปลง ในก�รจัดก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยได้
ที่ผ่�นม�มห�วิทย�ลัยจัดก�รประชุมสัมมน�ต้นแบบของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� โดยคว�มร่วมมือ
ของ 3 ฝ่�ย คือ ฝ่�ยนักศึกษ� คณ�จ�รย์และผู้บริห�ร ที่ยังข�ดคือเครือข่�ยผู้ปกครอง ก�รจัดสัมมน�
เพือ่ ให้บคุ คลเหล่�นีเ้ ป็นต้นแบบในก�รเป็นทีป่ รึกษ�ให้แก่นกั ศึกษ�ได้ สิง่ ทีเ่ ร�ทำ�ม�ทัง้ หมดนี้ เป้�หม�ย
ของเร�ก็คือ คุณภาพของนักศึกษา ของเด็กและเย�วชนที่จะอยู่ท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่
และ ดร.มารุต พัฒผล
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิน่ งาม รองอธิก�รบดี กล่�วว่� “วันนีเ้ ร�มีเพือ่ นอยูส่ องกลุม่ กลุม่ หนึง่ เป็นเพือ่ นแกนกล�งหรือแกนนำ�
ที่จะเข้�อบรมหลักสูตรที่สองหลังจ�กผ่�นหลักสูตรที่หนึ่งม�แล้วเพื่อเข้�หลักสูตรที่ส�ม ในอน�คตข้�งหน้� เป้�หม�ยต้องก�รให้มีอ�จ�รย์ที่เป็น
ต้นแบบนำ�ร่องก�รเรียนก�รสอนไปสู่อน�คต ภ�ยใต้ก�รแข่งขันเวทีอุดมศึกษ�ของช�ติ ของอ�เซียนและสู่โลกข้�งหน้� กิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่ให้
คว�มรู้ แต่สิ่งสำ�คัญเป้�หม�ยคือก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติในอน�คตของท่�น
เจตน�รมณ์ของคำ�ว่�ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ วิช�ชีพกับอ�ชีพมีคว�มหม�ยที่แตกต่�งกัน อ�ชีพคือ สิ่งที่เร�ไปทำ�แล้วห�เงินม�เลี้ยงชีพ แต่
วิช�ชีพเป็นศ�สตร์และศิลปะขั้นสูงเฉพ�ะที่กลุ่มอื่น ๆ เข้�ม�ได้ย�ก มีคว�มเป็นวิช�ชีพของตนเอง วันนี้ทุกท่�นพร้อมกันม�อยู่ในวิช�ชีพ ไม่ใช่ม�
แค่อ�ชีพครู สิ่งที่ต้องก�รจะฝ�กแก่ทุกท่�นคือ ในปัจจุบันมีอ�จ�รย์ชำ�น�ญก�รด้�นก�รสอนครุศ�สตร์มีน้อยลง มห�วิทย�ลัยเปิดหลักสูตรคณะ
อื่น ๆ เพิ่มม�กขึ้น คณะวิทย�ศ�สตร์แตกแขนงออกเป็น 4 คณะ ในอน�คตข้�งหน้�คือคณะพย�บ�ลศ�สตร์ นั่นคือวิช�ชีพเช่นเดียวกัน ในอีก
5 – 10 ข้�งปีข้�งหน้�โครงสร้�งประช�กรวัยชร�จะมีจำ�นวนม�ก และภูมิภ�คแถบนี้ก็เป็นที่พักผ่อนและพึ่งพิงของวัยชร�ทั้งของคนพื้นที่และคน
ต่�งช�ติ พย�บ�ลเป็นหลักสูตรที่มีคว�มต้องก�รปีละสองหมื่นคน นี่คือประเด็นที่ต้องก�รจะฝ�กแก่ทุกท่�นในอ�ชีพของครู
ขอให้อ�จ�รย์ทุกท่�นมีคว�มตั้งใจ มุ่งมั่น สู่ม�ตรฐ�นวิช�ชีพอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ภ�ยใต้กรอบของม�ตรฐ�นอ�จ�รย์
ของอุดมศึกษ�ไทย ม�ตรฐ�นนักศึกษ� และขอให้ทุกท่�นมีคว�มสุขกับวิช�ชีพที่ท่�นมุ่งหวังม�เป็นครู ขอขอบคุณท่�นวิทย�กรและทุกท่�นที่ร่วม
กิจกรรมม�ตรฐ�นวิช�ชีพครู สวัสดีครับ”
หลังจ�กพิธีเปิด ช่วงเช้� เป็นก�รอบรมเรื่องก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งสมรรถนะต�มม�ตรฐ�นคุณวุฒิอุดมศึกษ�
(TQF) วิทย�กรโดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ และ ดร.ม�รุต พัฒผล
ช่วงบ่�ย เรื่องจิตวิทย�ก�รเรียนรู้/ก�รให้คำ�ปรึกษ�ระดับอุดมศึกษ� เรื่องก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ผสมผส�นคุณธรรมและสมรรถนะต�ม
TQF โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ และ ดร.ม�รุต พัฒผล
วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2555 มีก�รอบรมเรื่องก�รสร้�งเครื่องมือวัดผลและประเมินผลต�มม�ตรฐ�นคุณวุฒิอุดมศึกษ� (TQF) โดย รอง
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่ และ ดร.ม�รุต พัฒผล
วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2555 เรื่องก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร ก�รบูรณ�ก�รก�รวิจัย
ก�รบริก�รวิช�ก�ร ก�รเรียนก�รสอน และก�รวิจัยแบบผสมผส�น โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.องอ�จ นัยพัฒน์
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เสวนาการดำาเนินงานของโทรทัศน์
ครูศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในงาน EDUCA 2012
ดร.สุม�ลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์ รองคณบดีคณะครุศ�สตร์
พร้อมด้วยคณะดำ�เนินง�นของโทรทัศน์ครูศูนย์มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย อ�จ�รย์ณฐกร ดวงพระเกษ
อ�จ�รย์รด� อำ�่ ประเสริฐ น�ยเกรียงไกร จริยะปัญญ� จ�กคณะ
ครุศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี รองช�ญวิทย์ จันทรสุพศิ
รอง ผอ. สพม. 10 ศน.สุเทพ โตสุวรรณ สพม.10 และ น�ยตรีรตั น์
สุขะสุคนธ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เข้�
ร่วม “การเสวนา Share and Learn Session : Lessons
Learned บทเรียนจากการทำางานของพลังสามประสาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล”
ณ ห้อง sapphire 101-102 เมืองทองธ�นี เมื่อวันที่ 11
ตุล�คม ที่ผ่�นม�
โดยมีประเด็นในก�รเสวน� 6 ประเด็น ดังนี้
1) เป้าหมายร่วมกัน / โครงการทีด่ าำ เนินการร่วมกัน
เป้าหมายร่วมกัน
1.1) ยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ไทย
1.2) ประช�สัมพันธ์โครงก�รโทรทัศน์ครูแก่กลุ่ม
เป้�หม�ย
1.3) ก�รนำ�ไปใช้ในหน่วยง�น และสถ�นศึกษ�
โดยนำ�สื่อโทรทัศน์ครู 8 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ +
กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ไปให้ประโยชน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนให้สูงขึ้น
โครงการที่ดำาเนินการร่วมกัน
1.4) ร่วมประชุมเพื่อว�งแนวท�งในก�รดำ�เนิน
โครงก�รอย่�งต่อเนื่อง
1.5) โครงก�รบรรย�ยให้คว�มรู้แก่บุคล�กรท�งก�ร
ศึกษ� (สพม.10)
1.6) ร่วมกันดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก�รสร้�งสม�ชิก
จ�กกลุ่มเป้�หม�ยในจังหวัดเพชรบุรี

2) กลยุทธ์
วิธีในก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน (เน้นกลยุทธ์/ วิธีดำ�เนินก�ร
ทั้งของแต่ละส่วน และของกลุ่มส�มพลังโดยภ�พรวม)
2.1) ก�รสร้�งคว�มตระหนัก และเล็งเห็นประโยชน์ของ
โทรทัศน์ครู แก่ผู้บริห�ร ครู อ�จ�รย์ นักศึกษ� และบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�
2.2) คว�มร่วมมือของผู้บริห�รในก�รให้นโยบ�ยเพื่อนำ�
โทรทัศน์ครูเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รยกระดับก�รศึกษ�ในแต่ละ
หน่วยง�น มีผลเป็นอย่�งม�กในก�รดำ�เนินโครงก�รโทรทัศน์ครูให้
เกิดคว�มสำ�เร็จขึ้นได้
2.3) ใช้ Social Network อ�ทิ Facebook เข้�ม�เป็น
ส่วนหนึ่งในก�รดำ�เนินโครงก�ร ดึงดูดคว�มสนใจและเป็นช่องท�ง
ในก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งศูนย์กับสม�ชิก
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คณะกรรมการส่งเสริมฯ ร่วม
กับมหาวิทยาลัย จัดทำา
หนังสือในหลวงกับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย ร่วมกับ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเพชรบุรี จัดทำ�หนังสือในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะแล้ว
เสร็จพร้อมแจกให้แก่โรงเรียนต่�งๆ ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
เพชรบุรี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 5 ธันว�คม
2555 หนังสือดังกล่�วจะจัดทำ� 5 เรื่อง ได้แก่
1) เข�เต่� ชุมชนใต้ร่มพระบ�รมี
2) โรงเรียนวังไกลกังวล ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมของพ่อหลวง
3) เพิ่มนำ้� เติมชีวิต อ่�งเก็บนำ้�ย�งชุม อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
4) ต�มรอยเท้�พ่อจ�กหนองพลับ กลัดหลวง สู่ห้วยสัตว์ใหญ่
5) ในหลวงกับนิคมสร้�งตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดพิมพ์เรื่องละ 10,000 ฉบับ รวม 50,000 ฉบับ ผู้สนใจท่�นใด
ประสงค์จะร่วมสมทบทุนก�รจัดพิมพ์หนังสือดังกล่�ว ขอเชิญแจ้งคว�มจำ�นงได้ท่ี
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ ง�ม หรือ รองอธิก�รบดี
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา
คณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย มอบทุนก�รศึกษ� แก่นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี จำ�นวน 10 ทุน
ทุนละ 10,000 บ�ท จึงเชิญชวนให้นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ที่มีผลก�รเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่�กว่� 2.00 ที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ มีคว�ม
ประพฤติดี แม้เป็นผู้ที่กู้เงิน กยศ. ส�ม�รถสมัครขอรับทุนได้ที่ ง�นบริห�รและสวัสดิก�ร กองพัฒน�นักศึกษ� ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน
ที่ 19 พฤศจิก�ยน 2555
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โดย คน...เบื้องหลัง
สวัสดี พี่น้องแฟนคลับ ชาวเจ๊าะแจ๊ะ วันนี้มาสร้างกระแส เขย่าวงการ ให้มันสั่นสะเทือน ในหลายข่าว ที่ทีมงานตระเวนออกหา
ข่าว ส่งมาให้เจ๊าะแจ๊ะ ได้นำเสนอข่าวให้ หลายคนได้อ่าน ตำหนิ ติเตียน กันเช่นเคย (อุ้ย..ชมเชยสิ) ฉบับนี้เริ่มต้นด้วยคำคมที่อ่านแล้ว
สะดุดตา สะดุดใจมากที่สุด กับคำนี้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ รู้จักให้ ความหมายชัดเจนไม่ต้องขยายความแต่อย่างใด คนเราลืมคำเหล่า
นี้ ไปหรือเปล่า หากลืม ลองทบทวนและนำมาใช้ให้ดี ชีวิตจิตใจจะได้เป็นสุข จะได้ไม่ทุกข์ ไม่อิจฉาผู้อื่น อย่าเป็นมนุษย์เพียงแค่ร่างกาย
ต้องเป็นทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ เจ๊าะแจ๊ะต้องขอยกมือกราบกรานสำหรับผู้อ่านที่ติดตามและชื่นชอบคอลัมน์นี้ อ่านแล้ว ... ผ่อนคลาย
และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แต่บางคนอาจจะรับไม่ได้ เรื่องจริงอ่ะ แต่ถ้าเป็นสิ่งเยินยอ รีบรับ เลยหล่ะ เฮ้อ! นี้แหละมนุษย์
(หรือป่าว)
ข่าวแรกขอประสัมพันธ์ข่าวสารที่ทางทีมงาน ORG ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับงานลอยกระทง ปี 55 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28
พฤศจิกายน 2555 นี้ พบกับการประกวดนางนพมาศ ดนตรี รำวง ลานวัฒนธรรม มหรสพชมฟรีตลอดงาน อย่าลืม อย่าพลาดกับงาน
ลอยกระทงปีนี้ ที่ มรภ.เพชรบุรี นายกเค รับประกัน ....
ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 กับการบรรยายพิเศษ จุดหมายที่ปลายฝัน ของ พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
งานนี้เล่นเอานักศึกษาซาบซึ้ง ถึงต้องหลั่งน้ำตาออกมา อีกทั้งนักศึกษาได้รับความรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
การทำแท้ง และการใช้ช ีวิตในปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ที่นักศึกษานั่งฟัง 6 ชั่วโมง โดยไม่ลุกไปไหน จะเข้าห้องน้ำก็ ไม่ได้ไป การ
บรรยายครั้งนี้คุ้ม ยิ่งกว่าคุ้มจริง ๆ ..
ข่าวนี้มาจากทีมงานทางหลวง ที่หน้ามหาวิทยาลัยมีไฟเขียว ไฟแดงแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวง ชีวิตของ
ผู้ใช้ถนนคงจะปลอดภัยขึ้น แต่ทางกั้นเกาะกลางถนนนี่สิ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป ใหญ่ๆ เล็กๆ สลับกันไป จะปลอดภัย
มากขึ้น หรืออุบัติเหตุจะเยอะกว่า ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะเจ้าคะ เจ๊าแจ๊ะเป็นห่วงจริงๆ ว่า จะเป็นดาบสองคมหรือไม่
เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ฝ่ายทะเบียนกันบ้าง ช่วงนี้ทำงานกันมือเป็นระวิงเลย นักศึกษาติดต่อกันมากมาย ทั้งเพิ่ม ทั้งถอน ทั้ง
ปลดล็อค ทั้งยื่นเอกสาร ทั้งรับใบขอจบ เจ๊าะแจ๊ะเห็นใจจริงๆ ยิ่งพี่นก ทำงานจนไม่สูงแล้วอ่ะ (อิอิ) ส่วนพี่จ๋าก็ขอให้ผ ่านพ้นอุปสรรคไป
ด้วยดีนะ คนดีผีคุ้มอยู่แล้ว อย่าได้กลัว ที่สำคัญ เด๋วนี้เขาพัฒนา .. แต่งกายเรียบร้อย ดูสวยงามกันทุกคน แถมวาจาไพเราะ คงจะไม่ถูก
ร้องเรียนแล้วนะ ให้กองพัฒเป็นที่ 1 ของการร้องเรียนก็พอ แต่ขอให้มีข้อมูลชัดเจนด้วยนะเจ้าคะ เด๋วคนอื่นเขาจะเสียหาย แต่คนที่เขา
ไม่ได้ทำ เขาก็ ไม่ทุกข์ ใจหรอก คนที่ร้องเรียนเรื่องที่ปราศจากความจริง คงจะเป็นทุกข์ ใจเอง อย่าได้แคร์ .. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ... สูงต่ำอยู่ที่
ทำตัว ฉบับนี้ขอลา ไปเตรียมตัวประชุมทีมงานหาข่าวก่อน คราวหน้าจะได้ข่าวเข้ม ข่าวข้น มานำเสนอกันใหม่.
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ราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำาลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2556 ใน 7
คณะ 57 สาขาวิชา ดังนี้
คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาและแนะแนว และพลศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาตรี 4 ปี) เกษตรศาสตร์
การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (ปริญญาตรี 5 ปี) และเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี 4 ปี) นิเทศศาสตร์ การ
ตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การบัญชี การตลาด (เทียบโอน) การจัดการทั่วไป (เทียบ
โอน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(เทียบโอน) และการบัญชี (เทียบโอน)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี) เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรม
เครื่องกล และวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี) วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ความมั่นคง
คอมพิวเตอร์และไซเบอร์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาำ นักงาน การบูรณาการสารสนเทศ
อัจฉริยะ (นานาชาติ) และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา นาฎยดุริยางคศาสตร์(นาฏย
การแสดง) นาฏยดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล) (ปริญญาตรี 4 ปี) ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน การพัฒนา
ชุมชน ศิลปะและการออกแบบ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) การ
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม) นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) และรัฐประศาสนศาสตร์(การ
บริหารรัฐกิจ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี 4 ปี) สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทย (ปริญญาตรี 5 ปี) เคมี ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี 4 ปี) อาหารและโภชนาการประยุกต์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตรและทุนให้เปล่า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ทุนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.1 ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประเภทเรียนดี) จำานวน 86 ทุน
1.2 ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ประเภทจิตอาสา) จำานวน 61 ทุน
1.3 ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี
และมีจิตสำานึกต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) จำานวน 58 ทุน
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยสมัครได้ 6 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผ่านอาจารย์แนะแนวประจำาโรงเรียน ผ่านหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ หน่วยการเรียนรู้ท่าแซะหัวหิน(โรงเรียน
หัวหิน) หน่วยการเรียนรู้ประจวบคีรีขันธ์(วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ) และหน่วยการเรียนรู้ท่าแซะ(โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก)
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://mis.pbru.ac.th/mis/admission.jsp สมัครผ่าน facebook
(http://www.facebook.com/napat.pbru) และสมัครทางไปรษณีย์ โดย
โหลดใบสมัครและใบรายงานตัวในเว็บไซต์ www.pbru.ac.th กรอกใบสมัคร
และใบรายงานตัวให้เรียบร้อย ส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการ
รายงานตัวที่รับรองสำาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมธนาณัติ
จำานวน 1,500 บาท ที่ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000 (กรุณาสำาเนาธนาณัติไว้ที่ตนเอง 1 ชุด
และวงเล็บที่มุมซองว่า “งานรับสมัคร”) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3249-3279 และ 0-3249-3312
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ปาฐกถาพิเศษ “ความสำาคัญทางคุณธรรมสำาหรับนักบริหารยุคใหม่”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความสำาคัญทางคุณธรรมสำาหรับนักบริหาร
ยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ร.ต.อ. ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้
แก่คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ เมื่อวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี รายงานว่า ทางคณะ
กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และคณะกรรมการดำาเนินการจัดงาน
“มุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำาเนิด” ได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี สาระสำาคัญของการประชุม มีดังนี้
1. ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ดำาเนินการมอบเงิน จำานวน 20,000 บาท ให้ทางสาขา
วิชาดนตรี เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาวงดนตรี PBRU Band เรียบร้อยแล้ว
2. ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการฯ จะจัดงานมุทิตาจิต อาจารย์พะนอม แก้วกำาเนิด ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมสำาคัญ 3 กิจกรรมคือ
1) การถวายภัตตาหารเพล
2) การเสวนาและปาฐกถาพิเศษ
3) พิธีมุทิตาจิต และงานเลี้ยงสังสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี http://alumni.pbru.ac.th

ชนะเลิศในการแข่งขันกระบี่กระบอง – มวยไทย
จากการที่คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการ
ส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม (จัดการแข่งขันกระบี่กระบอง – มวยไทย) เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2555 ณ อาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันและได้
รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอาวุธอื่น ๆ หรือสามบาน ได้แก่ นายญัฐพงศ์ รักษา
ราษฏร์ และนายกิตติศักดิ์ คล้ายกนก
รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาบสองมือ ได้แก่ นายญัฐพงศ์ รักษาราษฏร์ และ นางสาว
ปัทมา สามพ่วงบุญ
รองชนะเลิศอันดับ 2 พลอง ได้แก่ นายกมลภพ ฤทธิ์น้อย และ นายกิตติศักดิ์
คล้ายกนก
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เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำานวน 2 หมู่
เข้าร่วมกิจกรรมและสวนสนามในพิธีเปิด งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่
19-25 พฤศจิกายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ด.ญ.ไปรยา สธนเสาวภาคย์ นักเรียนชั้น ม.2/1 สอบได้คะแนนรวมเป็นลำาดับ 22 ของภาคกลาง จากสนามสอบกว่า 500 โรงเรียน
จัดโดยสำานักงานบัณฑิตแนะแนว
นางสาวจุไรวรรณ มัคคภาวี นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดสาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร
นายดนุภัทร ทองคำา นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวขวัญนิมิต ใจอยู่ นักเรียนชั้น ม.6สอบติดสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายรัชชานนท์ รัตนคาม นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวแพรวา สุขสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน ประจำาปีการศึกษา
2555 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย ผศ.อุบล สมทรง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
อาจารย์ภาค พราหมณ์แก้ว รองผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการฯ (ดูแลรับผิดชอบงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพ) เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชัน้ 3
ภูผาผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้แทนจากกองนโยบายและแผน กองพัฒนา
นักศึกษา และกองกลางสำานักงานอธิการบดี
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มอบทุนการศึกษา
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้
รับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ทุนเรียนดี จำานวน 8 ทุน) ทุนเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ทุนจิตอาสา จำานวน 5 ทุน) และทุน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุนประพฤติดี จำานวน 5
ทุน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น
ผู้มอบทุน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ลูกพระนางเกมส์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ (ลูก
พระนางเกมส์)ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้แทนอาจารย์ทุกสาขา
วิชาและเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำานวน 20 ท่าน ได้ออกสำารวจข้อมูลพื้นที่เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและแม่ข่ายฯ ที่จะร่วมมือกันหาประเด็นในการจัดทำาโครงการที่จะร่วม
มือในการพัฒนาชุมชน โดยมีนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล เจ้าหน้าที่
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโสน จำานวน 15 คน ให้การต้อนรับและร่วมให้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงาน
จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ค่ี ณะวิทยาศาสตร์ฯ และองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโสน
พบประเด็นที่สำาคัญที่น่าสนใจหลายประเด็น ดังนี้
- ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลิตผลจากชมพู่เพชรสายรุ้ง
- ด้านสุขภาพในชุมชน ตลาดนัดสีเขียว จำาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี
การแพทย์แผนไทย และการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการรักษา
- ด้านสิ่งแวดล้อม การกำาจัดขยะในชุมชน และการนำากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
- ด้านการศึกษา จัดทำาหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน ที่เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในอนาคตคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดทำาข้อเสนอโครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการจัดทำาหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน ที่เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยว
กับชมพู่เพชรสายรุ้ง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ หลังจากนี้คณะวิทยา
ศาสตร์ฯ จะนำาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงสำารวจพื้นที่เพื่อหาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเชิง
ลึกเฉพาะเรื่อง โดยขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโสนและชาวบ้านใน
ชุมชนต่อไป
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อบรม “การใช้โปรแกรม AMOS วิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำาหรับ สำาหรับนักวิจัย”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรม
“การใช้โปรแกรม AMOS วิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำาหรับ สำาหรับนักวิจัย” ระหว่างวันที่ 1516 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 312 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมอบรม จำานวน 23 คน และการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ
ในโปรแกรม และสามารถนำาไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับงาน
วิจัยต่อไป

กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรี นำานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และนักเรียนโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 61 คน เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ณ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้
รับความรู้ความเข้าใจ ทางด้านการทดลองปฏิบัติฟิสิกส์พื้นฐานในเรื่องของแรง และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียน
รู้ต่อไป โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ นำาโดย อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ อาจารย์ ดร.นิรุต
ลำ้าเลิศ และนายอนุรักษ์ เกษวัฒนากุล เป็นผู้ควบคุมดูแล

โครงงานพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู (หลักสูตร ป. บัณฑิต วิชาชีพครู)
อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน เลขานุการโครงการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาย
ใต้โครงงานพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับคุรุสภา ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2555 นี้ ทางมหาวิทยาลัย
ได้รับโควตารับนักศึกษา จำานวน 120 คน โดยมีครูสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สช. กศน.
สพฐ. และ สอศ. มาสมัครเข้าโครงการเป็นจำานวนมาก โดยการจัดการศึกษาครั้งนี้ ได้จัด
แบบทวิภาค ปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษาปกติ ทำาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 ในกิจกรรมปฐมนิเทศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาใหม่
รองอธิการบดี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม บรรยายพิเศษเรื่องครูในศตวรรษที่ 21 คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ ได้ชี้แจงถึงความสำาคัญของโครงการ ส่วนผู้อำานวยการสำานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ได้แนะนำาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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ทบทวนแผนกลยุทธ์
สำานักงานอธิการบดี โดย รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี
จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ สำานักงานอธิการบดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภูผาผึ้ง
จังหวัดราชบุรี โดยมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดห้องสำานักงานคณะใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จึงขอแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับคณะผู้บริหารใหม่ ดังนี้
1. ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร (หมายเลข 1203)
2. ห้องรองคณบดี
2.1. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการนักศึกษา ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ (หมายเลข 1124)
2.2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (หมายเลข 1124)
2.3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุภาดา ขุนณรงค์ (หมายเลข 1125)
2.4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ (หมายเลข 1125)
3. ห้องสำานักงานคณบดี
รองหัวหน้าสำานักงานคณบดี (หมายเลข 1123)
4. ห้องประกันคุณภาพการศึกษาคณะ (หมายเลข 1387)

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ
ตามที่ คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อดำาเนินการตามข้อบังคับ โดยสรุปแนวทางการดำาเนินการและขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้
1. คณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำา จำานวน 7 คน ซึ่งมีขั้นตอนและกำาหนดการ ดังนี้
1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2555 ณ สำานักงานอธิการบดี
2) คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2555
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วันที่ 14 ธันวาคม 2555
4) ลงคะแนน วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ สำานักงานอธิการบดี
2. คณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน
2. วิธีการดำาเนินการ คณะประชุมคณะกรรมการประจำา คณะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ชื่อ นำาเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 20
ธันวาคม 2555
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พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี กล่าวรายงาน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาคารหลังนี้
สร้างขึ้น เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งมีอายุใช้งานมานานกว่า 33 ปี สร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
เพื่อความเป็นสิริมงคล ทางมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 และ
ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการเกษตร นับเป็นมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้
ใช้ชื่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พร้อมอนุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มาประดิษฐานภายนอกอาคารด้วย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มีจุดมุ่งหมายสำาคัญ ดังนี้
1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านเกษตรและอาหาร โดยเน้นสาขาวิชา คือเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร และสัตวศาสตร์
2. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เพื่อใช้เป็นห้องเรียนภาคบรรยาย บริการให้แก่นักศึกษาคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อใช้ในการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ และให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตระหนักดีว่า เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการเกษตร
จึงเป็นหัวใจของจังหวัดเพชรบุรี และประเทศชาติ โดยจะใช้ประโยชน์จากอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการ ให้มี
คุณภาพ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเกษตรสืบไป.
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่เปิด
สอน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2469 จนถึงปัจจุบัน รวม 86 ปี โดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ
จนก้าวมาสู่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหนึ่งใน 7 คณะ ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสำาคัญยิ่ง เพราะการเกษตร
เป็นหัวใจของคนไทย เป็นวิถีชีวิตและอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิต อันมีความสำาคัญต่อประเทศ ที่มีผลต่อสุขภาพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำาคัญกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยโครงการพระราชดำาริ 4 พันกว่าโครงการ เพื่อพัฒนาการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย
สำาหรับในจังหวัดเพชรบุรี มีโครงการพระราชดำาริ 22 โครงการ ซึ่งควรนำาโครงการพระราชดำาริเหล่านี้มาเป็นห้องเรียน เป็นห้องปฏิบัติการ
เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง ที่จะก่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ และความชำานาญมากขึ้น
การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ได้รับพระราชทานนาม และตราสัญลักษณ์ประจำา
พระองค์ นับเป็นสิริมงคลยิ่ง เพื่อเป็นการสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี จึงควรใช้อาคารให้คุ้มค่า ให้เป็นศูนย์รวมของวิทยาการ
เพื่อพัฒนางานเกษตรให้ก้าวหน้า ตลอดจนควรน้อมนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่มาเป็นหลักในการดำาเนินงาน และถ่ายทอดสู่
นักศึกษา และประชาชน เพื่อพัฒนางานเกษตรและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และยั่งยืนสืบไป”

มอบทุนการศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนละ 100,000 บาท โดยเป็นทุนในการทำางานเพื่อหารายได้
ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสร้างประสบการณ์การทำางาน
ให้แก่นักศึกษา โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานในการดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบ คณะและหน่วยงานใดประสงค์จะให้โอกาสนักศึกษาไปทำางานในหน่วย
งานของท่าน สามารถแจ้งความจำานงได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 2/2555 เป็นต้นไป
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ความสำาคัญในการผลิตบัณฑิต
สาขาขาดแคลน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เหตุผลและความจำาเป็น
ในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอ
ภาค รวมทั้งการพัฒนาประเทสไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์
ในทวืปเอเชีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 การเปิดเสรีทางการค้า การเพิ่มขึ้นและการแข่งขัน
ด้านบริการสุขภาพของเอกชน อุบัติการณ์ของโรคไร้เชื้อ โรคติดเชื้อ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ทำาให้มีประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้น ฯลฯ ทำาให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้น
จำานวนมาก จำานวนที่เหมาะสมของพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรที่
ต้องดูแล จึงเป็นเป้าหมายที่สำาคัญและท้าทายของการจัดระบบบริการ
ที่พึงประสงค์ ดังนั้น การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ จึงไม่ใช่เพียง
ปัญหาของวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของระบบบริการ
สุขภาพไทยอีกด้วย
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาขาดแคลนวิ ช าชี พ พยาบาลวิ ช าชี พ ของ
ประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤต จากผลสำารวจล่าสุดปีพ.ศ. 2554 ของ
สภาการพยาบาล พบว่า กระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพอีกถึง 33,112 คน ขณะเดียวกันยังมีจำานวนพยาบาลวิชาชีพอีก
ส่วนหนึ่งที่จะต้องทยอยเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ถึงร้อยละ 15-20 ต่อปีใน
ระยะเวลาอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังมีความต้องการ
ใช้พยาบาลวิชาชีพภายนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์
บริการสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ อีกจำานวน
18,000 คน คิดเป็นสัดส่วนความต้องการพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ
ในปี 2554 รวมจำานวนทั้งสิ้นกว่า 41,100 คน ทำาให้สัดส่วนพยาบาล
1 คน ดูแลประชากรมากกว่า 500 คน ซึ่งเกินเกณฑ์ที่องค์การอนามัย
โลกกำาหนดไว้ที่ 1:500 คน
การแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ จึงถือเป็นเรือ่ งเร่ง
ด่วนที่ต้องรีบแก้ไข ทางออกของการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
ทีส่ าำ คัญประการหนึง่ คือ การรับสมัครพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำาแผนผลิตบุคลากรสาขา
การพยาบาลเพิ่ม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 รวม
ทั้งสิ้น 8,500 คน เพื่อกระจายบุคลากรไปยังโรงพยาบาลต่างๆ รวม
ไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลด้วย ส่งผลให้ภายในปี
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2557 กระทรวงสาธารณสุขจะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ 3,000 คน
ซึ่งยังไม่สามารถทดแทนปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่ต้องการได้เช่นกัน
และยังคงเป็นช่องว่างที่สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ สามารถผลิต
พยาบาลวิชาชีพได้อย่างต่อเนือ่ ง กอร์ปกับความนิยมเรียนพยาบาลของ
เด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นวิชาชีพที่มั่นคง เรียนจบแล้วมีงาน
รองรับแน่นอน รวมทั้งมีความก้้าวหน้าทางวิชาชีพสูง
จากความจำาเป็นและความสำาคัญดังกล่าวแล้วข้างต้นจึงเป็น
โอกาสของการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรเี ป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี วาม
พร้อมในหลายๆ ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คมและประเทศชาติ ไ ด้ โ ดยเฉพาะ
จัดการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามทีส่ ภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนดไว้ และจาก
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยสามารถคืนทุนภายในสามปี และสร้างคุณค่ามากมาย ใน
การช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ช่วยแก้
ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลทั้งในภาคตะวัน
ตกและในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
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วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาล
ให้มคี ณ
ุ ภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นการแบ่งเบาภารกิจ
ของประเทศชาติ
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
3. ศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลและสาธารณสุข
เพื่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ครอบคลุม การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา
พยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ให้บริการทั้งบุคคล ครอบครัว
และชุมชน
4. ส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
5. เป็นแหล่งวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

เป้าหมาย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรพยาบาลระดั บ วิ ช าชี พ คาดว่ า จะเริ่ ม รั บ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำานวน 60 คน และในปี 2558 จำานวน
60 คน จะขยายการรับนักศึกษาเป็นปีละ 100 ในปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป และจะคงจำานวนการรับนักศึกษาปีละ 100 คน ไปจนตลอด
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
สามารถขยายการผลิตในระดับปริญญาโท เพื่อผลิตพยาบาลผู้
เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนความ
ต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ ตามมาตรฐานหน่วยบริการทุก
ระดับ โดยคณะพยาบาลศาสตร์จะเสนอและเริ่มดำาเนินการได้ในกลาง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ระยะสั้น (4 เดือน)
โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาศักยภาพงานบริการพยาบาลในสาขา
ต่างๆ สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่
ปฏิบัติงานอยู่แล้วในระบบบริการสาธารณสุขเข้ามาศึกษาอบรมเป็น
หลักสูตรหลังปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์จะสามารถดำาเนินการได้
ในปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ.25552559) ภายหลังที่คณะพยาบาลศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตรุ่นแรก
ออกสู่สังคม

2. การให้บริการวิชาการแก่สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทัว่ ไป ประชาชนกลุม่ เป้าหมายเฉพาะตลอด
จนกลุม่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กิจกรรมการ
บริการวิชาการนีส้ ามารถดำาเนินการได้ทกุ ปี ตัง้ แต่คณะพยาบาลศาสตร์
เริม่ รับศึกษารุน่ แรกเป็นต้นไป ทัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ พัฒนาสุขภาพ
อนามัย พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ชุมชน
เข้มแข็งและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านสุขภาพ

3. การวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์จะส่งเสริม สนับสนุน การค้นคว้าวิจยั ของ
อาจารย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการบริการและ
การบริหารจัดการองค์กรการพยาบาล โดยส่งเสริมการทำาวิจัยเฉพาะ
สาขาและบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
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4. การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อทำานุ
บำารุงศิลปวัฒนธรรมและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับคณะ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ หรือ
ในชุมชนตามโอกาสทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การส่งเสริมให้มกี ารศึกษาวิจยั
ในประเด็นปัญหาต่างๆ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
อีกด้วย

โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์
อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ
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ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี
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ประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
(อาคาร 14) การสัมมนาในครั้งนี้มีท่าน อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เป็นผู้
ดำาเนินงานและประสานงาน มีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต คงแก้ว รอง
อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม
โดยแบ่งออกได้ดังนี้
ในวั น ที ่ 6 กั น ยายน 2555 เป็ น การนำ า เสนอผลงานจากสถาบั น
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเช้า
“การใช้นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” โดย
ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
“Solar Cells Based on One-Dimensional Nanostructured Materials” โดย ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
“From Habit To Innovation” โดย ดร.นำ้าค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำาเสนอผลงาน เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นครูวิทยาศาสตร์
ดีเด่น” โดย อาจารย์สาหร่าย พริ้มพราย คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัด
เพชรบุรี ครูวทิ ยาศาสตร์ดเี ด่นระดับมัธยมศึกษา และ อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว อาจารย์
ประจำาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครู
วิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจำาปี 2555 และต่อด้วยการนำาเสนอผลงานของ อาจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับ
“นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์”
ในส่วนของวันที่ 7 กันยายน 2555 เป็นการนำาเสนอผลงานวิจัย จากอาจารย์ และ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้
“การพัฒนาสาหร่ายเพือ่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตนำา้ มันไบโอดีเซล” โดย ดร.สุดารัตน์
ไชยเฉลิม
“ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี” โดย ดร.อุทัย เสริมศรี
“พรรณพฤษชาติในสวนพฤษศาสตร์เพชรวนาลัย” โดย นักศึกษาสาขาชีววิทยา
“ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ ตำาบลนาวุ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”
โดย อาจารย์กุลวดี เข่งวา
“สมบัติแผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยผักตบชวาที่แช่สารหน่วงไฟ” โดย นักศึกษาสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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“การแก้ ปั ญ หาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเขี ย นตำ า ราในเรื่ อ ง
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุโดยวิธีการสอน
แบบร่วมมือ เทคนิค TGT สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์” โดย ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำา
“การสกัดเพคตินจากจาวตาล” โดย อาจารย์สธุ ดิ า ทองคำา
“การควบคุมการเกิดสีนำ้าตาลของผลไม้และมันฝรั่งด้วย
สารสกัดจากแตงกวา” โดย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
“การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ กลุ่ ม แม่ บ้ า น
เกษตรกรวังยาวพัฒนา อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากกาบใบเตยที่เหลือใช้” โดย อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
“อัตราส่วนของแป้งข้าวจ้าวกับแป้งเค้กในการทำาขนมตาล”
โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และบริการ
ในการนำาเสนอผลงานครั้งนี้ มีผู้สนใจทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีครูจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรีนำานักเรียนเข้าร่วมฟัง
การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็นจำานวนมาก และผู้เข้าร่วมยัง
สามารถนำาผลและบทสรุปของการประชุมไปพัฒนาหรือทำาวิจัยให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง นักเรียน นักศึกษา ต่อสังคม และประเทศ
ชาติต่อไป
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กิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตำาบลดอนผิงแดด อำาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำานวน
125 คน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2555 เป็นกิจกรรมโครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะทาง
ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
พัฒนาการเรียน โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ นำาโดย อาจารย์ ดร.นิรุต ลำ้าเลิศ และคณะ
เป็นผู้ควบคุมดูแล

สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงาน
สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ และคณาจารย์ในสาขาวิชา
นำานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเรียนวิชาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา จำานวน 40 คน ศึกษาดูงาน
ณ สนามนิวไอโมบาย จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2555
การศึกษาดูงานครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามแข่งขัน
กีฬา และสนามฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น ทำาให้นักศึกษา และ
คณาจารย์สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการทำางานของนักศึกษาต่อไปใน
อนาคตได้

นิทรรศการการท่องเที่ยวชุมชน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมและนิทรรศการ
“การท่องเที่ยวชุมชน” วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 ณ ห้องขวัญเพชร (119) และห้องเพชร
ทรรศนา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรม และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การท่องเที่ยวชุมชน” โดย Mr. Peter Richards ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องขวัญเพชร (119) คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เตรียมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมจัดเตรียมความพร้อมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ
กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้เชิญ อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ สำานักงานอธิการบดี จัดพิธีถวาย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดนาพรม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ วัดนาพรม โดยคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีจำานวนมาก

ฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับสำานักงานอธิการบดี จัดงานฉลอง
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับบัณทิตกิตติมศักดิ์ 5 ท่าน คือ
- นายยุทธ อังกินันทน์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- นายแสวง เอี่ยมองค์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
- ศาสตราจารย์ ดร.เหอ หลงฉวิน ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา
- นายยุทธนา เมืองเล็ก ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปัญโญ) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ร่วมงาน “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งตัว
แทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแทงหยวก แข่งขันร้องเพลง และประกวดธิดาไทยทรงดำา
เนื่องในงาน “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวัน
ที่ 22, 25 สิงหาคม 2555 จัดโดย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งนักศึกษาตัวแทนของคณะฯ ได้รับรางวัลชมเชยใน
การแข่งขันแทงหยวกครั้งนี้ด้วย

โครงการบริการวิชาการ “ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้น”
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการบริการวิชาการ อบรม “ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบือ้ งต้น” ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา อำาเภอท่ายาง และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสูตรการจัดอบรมประกอบด้วย การเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในชีวติ ประจำาวัน ศิลปะการเขียนพูก่ นั และการตัดกระดาษแบบจีน การรำาไทเก็ก
การร้องเพลงและรำาพัดแบบจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่าง
มาก การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 อำาเภอตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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การดำาเนินงานเชิงรุกในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน
โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง
ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานและประสานงาน
ยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียน (บวก)
สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน และคณะ
ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มอาเซียน (บวก) ประเทศไต้หวัน ได้เดินทาง
ไปยังมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ National Pingtung University
of Science and Technology, Kun Shan University และ Chung Chou University of Science and Technology เพื่อศึกษาดูงานด้าน
การจัดการการศึกษา และเจรจาสานต่อโครงการความร่วมมือต่างๆ ในเชิงลึกให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยคณะเดินทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประกอบไปด้วยตัวแทนเจรจาความร่วมมือในด้าน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร ภาษาต่างประเทศ การตลาด และ
การท่องเที่ยว ในการเจรจาครั้งนี้ เกิดโครงการความร่วมมือที่พร้อมนำาไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในหลายสาขาวิชา ทางคณะกรรมการฯ จึงขอนำา
เสนอสรุปผลการเจรจาดังต่อไปนี้

National Pingtung University of Science and Technology

ความโดดเด่น : เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
การจัดการ การท่องเที่ยวและโรงแรม มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วย
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
กิจกรรมความร่วมมือ :
• การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กับ National Pingtung University of Science and Technology อย่างเป็นทางการ
• ความร่วมมือในการทำาวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร
• การส่งอาจารย์ชาวไทยไปสอนการทำาอาหารไทย
• การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
• การส่งอาจารย์ไปศึกษาการสอนในด้านการจัดการ
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Kun Shan University

ความโดดเด่น : เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีศูนย์ภาษาจีน
ที่มีมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ยังมีระบบบริการห้องสมุดที่ทันสมัย ด้วยระบบการ
ยืมคืนอัตโนมัติ เพียบพร้อมไปด้วยระบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมความร่วมมือ :
• การส่งคณาจารย์และนักศึกษาร่วมสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานในห้อง
ปฏิบัติการ (Lab) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมพลังงาน
• ความร่วมมือในการทำาวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์
• การเขียนตำาราภาษาจีน-ไทยร่วมกัน พร้อมสื่อประกอบหนังสือ เช่น CD
DVD เพื่อการศึกษา
• การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีน-ไต้หวัน/ไทย
• การแลกเปลี่ยนอาจารย์อบรม / สอนหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน-ไต้หวัน/ไทย
• การอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้นสำาหรับนักธุรกิจ
• การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
• การส่งนักศึกษาเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาการตลาด

Chung Chou University of Science and Technology

ความโดดเด่น : เป็นมหาวิทยาลัยทีโ่ ดดเด่นด้านการท่องเทีย่ วและโรงแรม วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี
กิจกรรมความร่วมมือ :
• การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
• ความร่วมมือในการทำาวิจัยด้านพืชสมุนไพร และ Food Safety
• การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
• การแลกเปลี่ยนอาจารย์ / นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านการตลาด
• การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภายหลังจากการเดินทาง ทางคณะกรรมการได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือต่างๆ ในเชิงรุกอย่าง
ทันที เพื่อให้การดำาเนินงานเห็นผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยโครงการที่กำาลังจะเกิดขึ้นในระยะแรก
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ Chung
Chou University of Science and Technology การส่งนักศึกษาเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาการตลาด กับ National Pingtung University
of Science and Technology และ Kun Shan University ซึ่งทั้งสองโครงการมีกำาหนดการระหว่าง 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2556 และ
ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ คือ การส่งตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไปสอนการทำาอาหารไทย ณ National Pingtung
University of Science and Technology เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีกำาหนดการเดินทางในเดือนตุลาคม 2555 นี้
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โดย คุณลุง QA
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) โดยมี รอง
ศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำางาน ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ และมีคณะกรรมการจากผู้แทนต่างๆ
อาทิ ผู้แทนคณบดี ผู้แทนคณาจารย์ประจำา ผู้แทนผู้อำานวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมจำานวน 16 ท่าน ซึ่งได้ดำาเนินการประชุม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เพื่อกำาหนดกรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) โดยมติที่ประชุม สรุปกรอบการดำาเนินงาน ระยะที่ 1 ดังนี้
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และนำาเข้าสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นี้ ซึ่งต่อไปก็จะดำาเนินการในขั้นที่ 3 เป็นการดำาเนิน
การของคณะกรรมการ ระยะที่ 1 หมายถึง ระยะแรกของการบริหารจัดการตามแนวคิดระบบคุณภาพในการบริหารสถาบัน P D C A (P
= Plan , D = Do , C = Check , A = Act)
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการนำ้า

สวัสดีผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน ในฉบับนี้ ดิฉัน อาจารย์ทัศนพรรณ แย้มคง อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีประสบการณ์ดี ๆ จากการได้รับทุนฝึกอบรมจากสำานักงาน ก.พ. มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ดิฉันได้รับการ
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนำ้า โดยมี ASEAN Disaster Preparedness Center (ADPC) เป็นผู้ให้การอบรม การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 จัดการอบรมที่โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2555 ศึกษา
ดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และวันที่ 28 กันยายน นำาเสนอ mini project ของผู้เข้าฝึกอบรม สรุปและปิดการอบรม
การอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 โมดูล ได้แก่ โมดูลที่ 1 Introduction to Disaster Risk Management โมดูลที่ 2 Practicing Disaster Risk Management โมดูลที่ 3 Enabling Environment for Disaster Risk Management โมดูลที่ 4 Learning from the good practices
และโมดูลที่ 5 Re-Entering the Real World: Making a Difference โดยในการอบรมทั้ง 3 ระยะ 5 โมดูล ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรมค่ะ ดิฉัน
จะพยายามถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้ผู้อ่านดอนขังใหญ่เข้าใจได้ง่าย ๆ นะคะ
ในโมดูลที่ 1 ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์และคำาศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดยเน้นที่การจัดการนำ้า จากนั้นในโมดูล
ที่ 2 พวกเราฝึกการประเมินภัยพิบัติ วิเคราะห์มาตรการในการป้องกันภัยพิบัติ มาตรการในการเตรียมความพร้อม การตั้งรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในกรณีที่เอาไม่อยู่ และการฟื้นตัวหลังภัยพิบัติ พวกเราได้ฝึกวิเคราะห์ปฏิบัติจริงจากกรณีตัวอย่างค่ะ มีการจับเวลาด้วยค่ะว่าเราจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็วทันเวลาแค่ไหน ซึ่งพวกเราพบว่าไม่งายเลยค่ะที่หลายหน่วยหลายฝ่ายจะมาช่วยกันในการจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการจัดการนำ้า
เช่น เหตุการณ์นำ้าท่วมที่เราเผชิญอยู่ เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่างเอาความคิดและผลประโยชน์ของตนเป็นที่
ตั้ง ทางออกคือต้องเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและเตรียมการแก้ปัญหาให้รอบคอบและทันสถานการณ์ให้มากที่สุดค่ะ
ในโมดูลที่ 3 พวกเราได้รับการอบรมเกี่ยวกับการผนวกการลดความ
เสีย่ งจากภัยพิบตั เิ ข้ากับการพัฒนาประเทศค่ะ พวกเราได้เรียนรูว้ า่ นอกจากภัยพิบตั ิ
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายและทำาให้การพัฒนาหยุด
ชะงักหรือล่าช้าลง ในขณะเดียวกันเราลืมนึกไปว่าในการวางแผนพัฒนาประเทศ
นั้น การพัฒนาหรือความเจริญทางวัตถุ เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง โรงงาน
อุตสาหกรรม (ซึ่งเราคิดว่าเป็น “การพัฒนา”) อาจเป็นสาเหตุสำาคัญที่นำาไปสู่ภัย
พิบัติในที่สุด ดังที่เราเห็นจากมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในการพัฒนา
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนโยบาย การออกกฎหมาย การพัฒนาองค์กร
ต้องคำานึงถึงคน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ ไม่ใช่พัฒนาแต่วัตถุแค่เพียง
อย่างเดียว
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ในโมดูลที่ 4 พวกเราได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เรียนรู้ทั้ง
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและการอยู่กับปัญหาอันเกิดจากนำ้า ทั้งนำ้าทะเลและนำ้าจากแม่นำ้า ที่สำาคัญพวกเราเห็นจริงๆ ค่ะว่าที่นั่นเขา
บริหารจัดการกันอย่างเป็นระบบ ทุกภาคส่วนตั้งแต่ชุมชนจนถึงรัฐบาลมีนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายในแนวทางเดียวกัน พวกเขาทำากันมาหลาย
ร้อยปี และจะยังคงทำาต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของลูกของหลานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ
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หลังจากกลับมาจากเนเธอร์แลนด์พวกเราได้รับมอบหมายให้ทำา mini project โดยการนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ตนทำางานอยู่ ดิฉันได้ทำา mini project “Flood Lesson” ร่วมกับอาจารย์อีก 2 ท่านที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยให้ความรู้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น โดยดิฉันได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ (ค.บ.) ชั้นปีที่ 4 และสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) ทำาสื่อเกี่ยวกับนำ้าท่วม ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก และออกไปเผยแพร่ให้แก่น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนักศึกษาและ
นักเรียนต่างได้ความรู้ความสนุกสนานและสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ค่ะ
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านดอนขังใหญ่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจ จะ
นำามาเล่าสู่กันฟังอีก สวัสดีค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ
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ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี
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คนทำางาน UBI
สวัสดีท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับนี้ คนทำางาน UBI ขอรายงาน
สรุปผลการดำาเนินงานประจำาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมาว่าเราได้
ดำาเนินภารกิจเพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี ประจำาเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม DBD BizClub สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี เข้าประชุม โดยมี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ เป็นประธานการประชุม
2. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ทักษะการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุนธุรกิจใหม่” ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าว ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการอบรม
3. การประชุมเตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า ภายในงาน
Thailand SME Expo 2012 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 6 อาคาร
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จัดโดย สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) กิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ได้นำาผู้ประกอบการในสังกัดที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม จำานวน 2 กิจการ คือ ทีที การ์เด้น แอนด์ โกทฟาร์ม
(ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ อาบทอง) และ ศจี...ปั้นจิ๋ว (ของที่ระลึกและของชำาร่วย)
4. การประชุมคณะทำางานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคกลางตอน
ล่าง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องธรรมรักษา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การประชุมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ใน
ฐานะคณะทำางานเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำาเสนอผลการดำาเนิน
งานรอบ 18 เดือน ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน
5. การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมลานตลาดย้อนยุคและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมดังกล่าว ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการ
และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม
6. การจัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า ภายในงาน Thailand SME Expo
2012 ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2555 ณ Hall 5 - 6 อาคารอิมแพ็คเมืองทอง
ธานี จัดโดย สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวง
อุตสาหกรรม กิจกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ ระดับ Start up เข้าร่วม
ออกบูธ จำานวน 2 ราย ได้แก่ ทีที การ์เด้น แอนด์ โกท ฟาร์ม (ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนม
แพะ อาบทอง) และศจี...ปั้นจิ๋ว (ของที่ระลึกและของชำาร่วย)
7. กิจกรรม “ ใจประสานใจ LFC No.3” จัดโดย ชมรมผู้นำา-นำาการ
เปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านพัก
ตากอากาศ ประธานรุ่นที่ 3 คุณวิรัช ต่อเทียนชัย กิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์
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บ่มเพาะวิสาหกิจ ในฐานะผู้ผ่านการอบรมในรุ่นที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย
ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัล ไดมอน และคุณจุฑารัตน์ ตั้ง
พาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำากัด ทั้งนี้กิจกรรมดัง
กล่าวเป็นการผนึกกำาลังและความสามัคคีภายในรุ่น เพื่อสานต่อกิจกรรมสัมมาชีพให้
เต็มพื้นที่ประเทศไทย ด้วยการขับเคลื่อนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบัน
การศึกษา และภาครัฐ ที่รวมตัวกันดำาเนินกิจกรรม
8. การนำาเสนอผลการดำาเนินงานบ่มเพาะธุรกิจ รอบ 18 เดือน ตามข้อเสนอ
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2555 ณ ห้องธรรมรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี กิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้นำาผู้
ประกอบการ ระดับ Start up จำานวน 3 ราย คือ คุณวาสนา กุญชรรัตน์ คุณศิรดา
โกศัยภัทร์ คุณศจีมาศ นันตสุคนธ์ และ Spin off จำานวน 1 ราย คือ คุณบรรเทิง นวมภักดี
เข้ารายงานผลการดำาเนินงานดังกล่าว โดยมี คุณขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล อนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะฯ ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.นิรชราภา
ทองธรรมชาติ ทีป่ รึกษาสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) รศ.ดร.ศุภชัย
ปทุมนากุล ผู้อำานวยการสำานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำานวยการสำานักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี และคุณนิตยา นิราศรพ ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินการดำาเนินงาน
คอลัมน์ คนทำางาน UBI ขอขอบคุณท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่านที่ติดตาม
การทำางานของ UBI มาโดยตลอด และเราจะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจต่อไปอย่างเต็ม
ที่ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ สวัสดี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัด KM งานบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในคณะ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มอบหมายให้สำานักงานคณะวิทยาศาสตร์จัด KM (Knowledge management) เกีย่ วกับงานบริหารทัว่ ไปมีคณ
ุ นิภา ไพโรจน์จริ กาล หัวหน้าสำานักงาน เป็นผูด้ าำ เนินงาน
โดยเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ รับบุคลากรใหม่เข้ามาจำานวนมาก และบุคลากรดังกล่าวยังไม่
ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทำางานต่างๆ จึงได้จัดให้ความรู้แก่บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ซึ่งได้รับความสนใจจาก อาจารย์และบุคลากรในคณะ จำานวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้
รับความร่วมมือจากพนักงานสายสนับสนุนที่มีทักษะ ความชำานาญ มาเป็นผู้ให้ความรู้ ได้แก่
นางสาวอรุณี แก้วบริสุทธิ์ นางชุติมา แฉ่งฉายา และผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการ “หัวหน้างานมืออาชีพ” ได้แก่ นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์
นางสาววรรณวิไล ยกย่อง นางสาวสุจิตรา ถึงโภค นางสาวสุจิตรา พูลชะนะ และนายประชุม พันออด โดยทั้งหมดได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การเบิกค่าอาหาร และอาหารว่าง วิธี
การจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์
การแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำาความรู้ไปใช้งานได้ถูกวิธี ถูกขั้นตอน และเป็นการลดปัญหาการ
ทำางานผิดพลาดของบุคลากรให้น้อยลง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากรในคณะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
154
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คนทำงาน UBI
ประจำเดือน ธันวาคม 2554
สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ น ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับนี้ คนทำงานขอเปิดคอลัมน์เล่าเรือ่ งราวการทำงานของ UBI หรือชือ่ ทางการคือ ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อตัง้ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เมื่อปี พ.ศ.2551 นับว่า UBI ปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการทำงานเพื่อตอบสนองพันธกิจหลัก 4 ประการ สำคัญ คือ 1. ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ธุรกิจโดยใช้ศกั ยภาพและฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา 2. ด้านการสร้างความตระหนักแก่นกั ศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ผูส้ นใจ ให้มคี วามสนใจ
เข้าใจ และมีระดับทักษะเพิ่มขึ้นที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต 3.ด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ สู่การใช้
ประโยชน์ของสังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆ และ 4.ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในและภายนอก เพื่อผสาน
ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้การสนับสนุนของ UBI
จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน UBI ได้นำเสนอข้อมูลมายังท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์พื้นที่ลงข่าว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และส่วนงานที่รับผิดชอบ คือ งานประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ คนทำงาน UBI จะนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาว่าเราได้ดำเนินการกิจกรรม โครงการ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง
1. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 2–6 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
UBI ได้มีส่วนร่วมโดยจัดโครงการเข้าไปร่วมในงาน 2 โครงการ คือ 1.1 โครงการฝึกปฏิบัติการทางธุรกิจ “ออกบูธสาธิต โชว์ และจำหน่ายสินค้าโครงการ
UBI” ภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1.2 โครงการนำผลิตภัณฑ์บม่ เพาะธุรกิจระดับ Start up Company
ทดสอบตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และขยายช่องทางการตลาด ภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ 1.3 เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
3 ชุด คือ ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายจัดประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่อาเซียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1.4 ได้ประสานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club
จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า และการบริการของเครือข่ายฯ ภายในงาน 1.5 UBI ได้สนับสนุนงบประมาณสมทบการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจให้เป็นที่รู้จัก

2. โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เมือ่ วันเสาร์ท่ี 3 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) มีผู้มาศึกษาดูงาน และคณะกรรมการให้การต้อนรับ จำนวน 21 คน หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมผู้ประกอบการ และ
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้
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3. งาน “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เพชรบุรรี วมใจถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2554 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
โอกาสนี้ ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมในนาม เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ทัง้ นี้ ได้มโี อกาสร่วมถ่ายภาพทีร่ ะลึก กับผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ท่านวินัย บัวประดิษฐ์ พร้อมด้วยภรรยา คณะกรรมการ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ รับเกียรติบตั รจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือ่ วันที่
19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่ มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2554

5. ผู้ประกอบการ UBI จำนวน 2 ราย คือ สมุนไพรหอม “วรดา” และสมุนไพรไทยไร่ส้ม “จันกะพ้อ” ร่วมออกร้านจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า
งานเทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดโดย เครือข่าย OTOP
เพชรบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

6. งานมหกรรมพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2554 ณ Hall 5 – 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ กิจกรรมครั้งนี้ UBI ได้ร่วมนำสินค้าของผู้ประกอบการ สมุนไพรหอม “วรดา” สมุนไพรไทยไร่ส้ม “จันกะพ้อ”
ของที่ระลึก “ศจีปั้นจิ๋ว” ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ “อาบทอง”และแนะนำสินค้าอาหารสัตว์ “มาหญ้า โคบาล กรุ๊ป ให้ประชาชนผู้มาเที่ยวงานได้ซื้อ
หา และรู้จักสินค้ามากขึ้น ซึ่งการออกร้านครั้งนี้ไปในนามของ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้สนับสนุนพื้นที่ให้เครือข่ายฯ และ UBI ได้ไปร่วมออกร้าน นอกจากนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีโอกาสต้อนรับ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

156

รายงานประจำ�ปี 2555

7. กิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ระหว่างเวลา 08.00–19.00 น. ณ ร้าน TT ฟาร์ม ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี การไปตรวจเยีย่ มครัง้ นี้ UBI ได้เชิญ รองผูอ้ ำนวยการสถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ณปภา หอมหวล ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัย และพัฒนา ไปร่วมให้คำปรึกษา และเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนา
สินค้าของผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง

8. การประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครัง้ ที่ 3/2554 เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะคณะทำงานเข้า
ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ ปี 2554 รอบ 6 เดือน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คอลัมน์ คนทำงาน UBI ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่านที่ติดตามการทำงานของ UBI มาโดยตลอด ในปี 2555 นี้ ขอพรจาก
สิ่งศักดิส์ ทิ ธิท์ ท่ี า่ นเคารพนับถือจงดลบันดาลประทานพรให้ทา่ นประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าทีก่ ารงาน ทุกประการ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี
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คนทำงาน UBI
ร้านเคพริ้นต์ (K PRINT)
สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับนีเ้ ป็นครัง้ ที่ 3 ทีค่ นทำงาน UBI จะได้นำเรือ่ งราวการทำงานของ UBI หรือศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบความเคลือ่ นไหวทีม่ า ทีไ่ ป ของโครงการภายใต้ศนู ย์บม่ เพาะวิสาหกิจฯ สำหรับคอลัมน์นจ้ี ะขอแนะนำ
สมาชิกระดับ Incubatee ที่ประกอบธุรกิจและเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 กิจการ
คือ ร้านเคพริน้ ต์ (K PRINT) ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ คือ รับออกแบบ และผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ทกุ ชนิด เช่น การ์ด นามบัตร โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือเล่ม สติกเกอร์
ติดสินค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ ขยายภาพถ่ายขนาดใหญ่ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ทีต่ อ้ งการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์
ร้านเคพริ้นต์ (K PRINT) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 สถานที่ตั้ง 66/3 ม.4 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
บริหารงานโดย คุณรัฐธนินท์ พราหมณีนิล
ประสบการณ์การทำงาน		:		คุณรัฐธนินท์ พราหมณีนิล
2547-2548 นักออกแบบสิ่งพิมพ์ เขียนภาพประกอบ และถ่ายภาพ บ.เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด
2547-2551		 คอลัมน์นิสต์		คอลัมน์ “Art View”		และเป็นที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม
ของนิตยสารท้องถิ่น “เพชรนิวส์”
2548-2551 อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2552-2553 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในสาขาเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
และเลขนศิลป์ในภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแถบบันทึกภาพ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2554-ปัจจุบนั เป็นผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์
ติดต่อ ร้านเคพริ้นต์ (K PRINT)
Address : 66/3 หมู่ที่ 4 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Phone : 032-493232
Fax
: 032-493232
E-mail : kprint_kp@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/kprint.th
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ติดตามอ่านคอลัมน์ คนทำงาน UBI ทุกท่าน
หวังว่ากระบวนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยการใช้องค์ความรู้
งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้บริโภค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
(PBRU-UBI) กันบ้างนะครับ กลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้า กับ คนทำงาน UBI
ขอขอบคุณครับ
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คนทำงาน UBI
แนะนำผลิตภัณฑ์
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับนี้ คนทำงานขอเปิดคอลัมน์เล่าเรื่องราว
การทำงานของ UBI หรือชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี สำหรับคอลัมน์ คนทำงาน UBI ฉบับที่ 2 นี้ คนทำงานจะขอนำเสนอธุรกิจที่อยู่ภายใต้การ
สนับสนุนของโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับ
Start up Company จำนวน 1 กิจการ คือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ อาบทอง ดำเนินกิจการโดย
คุณวาสนา กุญชรรัตน์ เจ้าของ ที ที การ์เด้น แอนด์ โกท ฟาร์ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อาบทอง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Handmade 100% ที่เน้นส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมชาติ
และลดการใช้สารเคมี ผลิตภัณฑ์อาบทองสูตรนมแพะมีส่วนผสมของน้ำนมแพะสกัด อุดมไปด้วย
โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่
น้ ำ นมแพะถู ก ใช้ ใ นการบำรุ ง ผิ ว พรรณให้ ชุ่ ม ชื้ น สดใสสวยงามมานานแล้ ว
ในวงการเครื่องสำอาง ถือว่าน้ำนมแพะเป็น ไลโปโซม ธรรมชาติ (Natural Liposome) ซึ่งเป็นสาร
ที่ช่วยนำความชุ่มชื้น โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ ซึมสู่ชั้นผิวหนังชั้นล่างได้ง่ายและดีขึ้น น้ำนมแพะ
จึงเป็นสารจากธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
สำหรับสินค้าของ ที ที การ์เด้น แอนด์ โกท ฟาร์ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีดังนี้
สบู่นมแพะ อาบทอง อุดมไปด้วยโปรตีนให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว อ่อนละมุน และนุ่มนวลต่อ
ผิวเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่าย มี 4 สูตร คือ
1.สบู่นมแพะผสมวิตามินอี
2.สบู่นมแพะผสมสารสกัดทับทิม
3.สบู่นมแพะผสมมะขาม
4.สบู่นมแพะผสมขมิ้นชัน
โลชั่นนมแพะ อาบทอง บำรุงผิวพรรณให้ความชุ่มชื้นช่วยรักษาผิวพรรณที่มีปัญหาเสื่อม
สภาพ คืนความสมบูรณ์และชุ่มชื้นให้แก่ผิว เหมาะสำหรับบำรุงผิวที่เสียหายหรือ เกิดอาการแพ้ง่าย
และหยาบกร้าน
ครีมนมแพะ อาบทอง อุดมไปด้วยวิตามิน มอยเจอร์ไรเซอร์ และโปรตีนต่างๆ ที่จำเป็น
สำหรับผิว ไขมันขนาดเล็กของนมแพะจะช่วยให้เนือ้ ครีมซึมลงสูผ่ วิ ชัน้ ล่างได้งา่ ย ทำให้ผวิ หน้าแข็งแรง
ชุ่มชื้น ใช้เป็นประจำจะทำให้ผิวอ่อนวัยและสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ
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นมแพะ พาสเจอร์ไรส์ ปัจจุบันการดื่มนมแพะเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพ เนือ่ งจากมีผลงานวิจยั หลายชิน้ ทีบ่ ง่ บอกถึงคุณค่าทางอาหารทีม่ อี ยูใ่ นน้ำนมแพะว่ามีคณ
ุ ค่า
สูง และมีความเชื่อว่าโปรตีนในนมแพะจะทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภูมิ
ต้านทาน ในร่างกายดีขึ้น
นมแพะมีสารอาหารครบถ้วน และย่อยง่ายเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย มีคุณสมบัติและส่วนประกอบต่างๆ ใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโคไม่ว่าจะเป็นไขมัน โปรตีน กรด
อะมิโน และวิตามิน ดังนั้นนมแพะจึงมีความเหมาะสมต่อการใช้บริโภคแทนนมมารดาได้ดีกว่านมโค
นอกจากนี้ นมแพะ ยังมีกรดไขมันขนาดกลางที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ในการรักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้
ไขมันที่มีขนาดเล็กของนมแพะทำให้ย่อยง่ายและถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
ที ที การ์เด้น แอนด์ โกท ฟาร์ม
74/1 หมู่ 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร. 08 1373 4898, 08 1917 5363
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คนทำงาน UBI
สวัสดีท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน ฉบับนี้คนทำงาน UBI ขอสรุป
งานระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ว่าเราได้ดำเนินการ
กิจกรรม โครงการ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง

1. งานปี ล ะหน		คนกั น เอง		จั ด โดย สถาบั น วิ จ ั ย และส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม
2555 ณ อาคารเรือนไทย เพื่อสร้างการรับรู้ และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม
2. งาน Biz Club Party & Happy New Year 2012 วันที่ 12
มกราคม 2555 ณ ร้านร่มไม้ไอดิน อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดโดยเครือข่ายธุรกิจ
Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้
ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรีกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะกรรมการบริหารเครือ
ข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมและบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและเป็นกันเอง
3. งาน สังสรรค์ปีใหม่ หัวใจกีฬา จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ บ้านพัก ส.ส.ยุทธพล อังกินนั ทน์ นายกสมาคมกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ
Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับองค์กรภายใน
จังหวัดเพชรบุรีให้แนบแน่น และร่วมงานกันในอนาคตได้อย่างราบรื่น
4. กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานบ่มเพาะธุรกิจ รอบ 6 เดือน
ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2554
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง C - UBI
5. งานมหกรรมประกวดรำวงย้อนยุค เตาตาลกับงานศิลป์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 13–19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กลุม่ เตาตาลบ้านหม้อ ถนนเพชรเกษม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี งานนีศ้ นู ย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วม
ออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 2 ราย คือ
ขนมไทยและเบเกอรี่ พร้อมด้วย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ (อาบทอง) เพื่อ
ทดสอบตลาดและกระตุ้นรายได้ตามกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
6. กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการบ่มเพาะธุรกิจ กิจการ
บริการการแสดงและฝึกสอนนาฏศิลป์ไทย และละครชาตรีเมืองเพชร (เพชรบุรี
เธียเตอร์) บริหารงานโดย คุณอภิเชษฐ์ เทพคีรี ซึง่ ขอเข้าพบทีป่ รึกษาเฉพาะด้าน
เพื่อพัฒนาหลักสอนและการสอน ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียง การเรียนการสอน
ของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จากรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน ในฐานะ
ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 8 อาคาร
วิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการทำงานเครือข่าย
ธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2555 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน จัดโดย เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯ เช่น ส.ส.อลงกรณ์
พลบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส.ส.อภิรักษ์ โกษะโยธิน
อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ
สมาชิกเครือข่ายฯ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะรองประธานฝ่าย
วิชาการเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนงานโครงการ และเชือ่ มความ
สัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ อีกช่องทางหนึ่ง
8. กิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการบ่มเพาะธุรกิจ กิจการ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ (อาบทอง) บริหารงานโดย คุณวาสนา กุญชรรัตน์
ซึ่งขอเข้าพบที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ในด้าน
มผช. อย. และ GMP จาก อาจารย์ ดร.พูลศิริ ทิพย์เนตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงาน
วิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึง่ มีความเชีย่ วชาญด้านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เคมีวเิ คราะห์
และในฐานะที่ปรึกษากิจการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องสำนักงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรคี นใหม่ คุณบรรเทิง นวมภักดีผจู้ ดั การ หจก. มาหญ้า
ไซเลจ และแสดงความขอบคุณแก่ทา่ นทีป่ รึกษาศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี คุณบุญสม นุชนิยม อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องอาหาร
เพชรชมพู โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี
10. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุม
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรอง
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2555 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีผแู้ ทนองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าประชุม คือ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายธุรกิจ Biz
Club จังหวัดเพชรบุรี
11. โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ณ
ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน 56 คน นำโดย อาจารย์ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ พร้อมด้วย ผูป้ ระกอบการ บุคลากร และสมาชิกชมรมนักศึกษาผูป้ ระกอบ
การ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญ คุณบรรเทิง นวมภักดี ผู้จัดการ
หจก. มาหญ้า ไซเลจ และคุณศิรดา โกศัยภัทร์ เจ้าของกิจการสมุนไพรผ่อน
คลายความเครียด (วรดา) มาบรรยายกลยุทธ์และแนวทางในการประกอบธุรกิจ
แก่คณะศึกษาดูงาน
12. ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะรอง
ประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมและ
นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เครือข่ายธุรกิจ Biz
Club จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม
DBD Biz Club สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอภิชาติ		
เพชรพันธ์ช่าง		เจ้าของกิจการร้านยีนส์โฟน เป็นประธานการประชุม
13. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ
ห้องประชุม DBD Biz Club สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี
นายกรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และ
นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เพชรบุรี ในฐานะผู้จัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานการประชุม และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด
เพชรบุรี		เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
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14. โครงการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าผู้เข้า
รับการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการตลาดและกระตุ้นรายได้ตามแผน
การบ่มเพาะธุรกิจ ในงานเทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ณ ค่ายพระราม 6
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2555 จัดโดย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนมแพะ (อาบทอง) เข้าร่วมการออกบูธ
ดังกล่าว
15. โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
จอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ
ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีผู้มาศึกษาดูงาน และคณะกรรมการให้การต้อนรับ จำนวน 22 คน หัวหน้า
คณะศึกษาดูงาน คือ อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจพร้อมด้วย ผู้ประกอบการ บุคลากร และสมาชิกชมรมนักศึกษา
ผู้ประกอบการ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำไปเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการของผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ คือ ผู้ประกอบการ
สมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) และผู้ประกอบการแปรรูปเกลือสปา (กังหันทอง)
เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการประกอบธุรกิจ แก่คณะศึกษาดูงาน
16. การประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสิน และตัวแทนคณะ
รำวง เพือ่ สรุปแนวทางการจัดประกวดรำวงย้อนยุคชิงแชมป์พระนครคีรี ครัง้ ที่ 1
ในงานพระนครคีรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน โดยมี คุณบรรเทิง
นวมภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
และผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม
ในฐานะคณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก
17. ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ เครือ
ข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
ของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ภายในงานพระนครคีรี ประจำปี 2555 เมือ่ วันที่
24 มีนาคม 2555 ณ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางราตรี บัวประดิษฐ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี รับมอบ และนายวินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ
คอลัมน์ คนทำงาน UBI ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่
ทุกท่านทีต่ ดิ ตามการทำงานของ UBI มาโดยตลอด และเราจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
พันธกิจต่อไปอย่างเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
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คุณอภิเชษฐ์ เทพคีรี
ผู้จัดการเพชรบุรีเธียเตอร์

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับนีเ้ ป็นครัง้ ที่ 4 ทีค่ นทำงาน UBI จะได้นำ
เรื่องราวการทำงานของ UBI หรือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาให้ท่าน
ผูอ้ า่ นได้รบั ทราบความเคลือ่ นไหวทีผ่ า่ นมาของโครงการภายใต้ศนู ย์บม่ เพาะวิสาหกิจฯ สำหรับคอลัมน์
นี้จะขอแนะนำสมาชิกระดับ Start – up companies ที่ประกอบธุรกิจและเข้าร่วมโครงการ
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 กิจการ คือ เพชรบุรี
เธียเตอร์ (Petchburi Theatre) ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ คือ ฝึกสอนและบริการการแสดงนาฏศิลป์
ไทย และละครชาตรีเพชรบุรี (บางแก้ว)
“เพชรบุรีเธียเตอร์ ภาพในอนาคตนอกจากจะเป็นโรงละครแล้ว ยังจะเป็นโรงเรียนสอน
ศิลปะการแสดงที่นำเอาสื่อพื้นบ้าน อย่างละครชาตรีเมืองเพชร มาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศิลปะชีวิต แล้วยังเป็นโลกจำลองที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน และผู้เรียน ได้รู้จักทดลองใช้
ชีวติ ร่วมกับผูอ้ น่ื โดยฝึกฝนผ่านการแสดงออกทางการพูด การกระทำ และทางการแสดงอย่างจริงใจ
ผ่านจินตนาการแบบสมวัย ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ อารมณ์ ความรู้สึก โดยใช้
ธรรมชาติเป็นครู รวมถึงยังได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตผ่านละครฉากต่างๆ และกระบวนการ
ของแบบฝึกหัด ในวิชาศิลปะการละคร และกระบวนการละครชาตรีเชิงสร้างสรรค์”
ประสบการณ์การทำงาน :		คุณอภิเชษฐ์ เทพคีรี
ผลิตภัณฑ์และการบริการ :
บริการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ละครชาตรี โขน รำโทน และ
บริการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
นาฏศิลป์ไทย
1. หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น
ประกอบด้วยบทเพลงนาฏศิลป์พื้นฐาน		4		เพลง		โดยเริ่มจาก
บทเพลงที่ 1				รำแม่บท (เล็ก)
ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 2				รำสีนวล												
ระยะเวลาประมาณ			8		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 3				รำต้นวรเชษฐ์								
ระยะเวลาประมาณ			8		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 4				รำฉุยฉายพราหมณ์				 ระยะเวลาประมาณ			10		ชั่วโมง
ในหลักสูตรชั้นต้นนี้ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ จากท่ารำบทเพลงที่เรียนไป
ออกแสดงโชว์ได้
2. หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง
ประกอบด้วยบทเพลงระดับกลาง เริ่มให้ผู้เรียนได้รู้จักกับการรำ โดยเน้นบทเพลงรำ
คู่พระ-คู่นางเป็นหลัก ประกอบด้วย
บทเพลงที่ 1				ระบำย่องหงิด				
ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 2				ระบำดาวดึงส์								 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
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บทเพลงที่ 3			ระบำกฤษดาภินิหาร				 ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 4			ระบำเทพบันเทิง				
ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 5			ฟ้อนแพน				
ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
บทเพลงที่ 6			ระบำกริช
ระยะเวลาประมาณ		16		ชั่วโมง
ในหลักสูตรชั้นกลาง ผู้เรียนจะมีความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการรำที่ดีมากขึ้น
โดยสามารถนำบทเพลงทุกเพลงที่เรียนไปออกแสดงได้ โดยทุกบทเพลงในหลักสูตรนี้เหมาะสมแก่
การแสดงเป็นอย่างมากตามแต่วาระ อาทิ ระบำกฤษดาภินิหาร เหมาะสมกับการแสดงในงานรื่นเริง
งานมงคลต่างๆ ระบำเทพบันเทิง ระบำดาวดึงส์ เหมาะสมแก่แสดงในงานไหว้ครู รำถวายเทพ
หรือรำแก้บน เป็นต้น
3. หลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง
สอนหลักพืน้ ฐานสำคัญ บทเพลงครู – ท่ารำ หัวใจของการรำนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย
เพลงช้า – เพลงเร็ว, เพลงเชิด – เพลงเสมอ, เพลงแม่บทใหญ่, เพลงโบราณคดี 5 เพลง,
รำพื้นเมืองภาคต่างๆ, เพลงหน้าพาทย์ และอีกมากมาย
ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาศิลปะชีวิต
1. หลักสูตรละครชาตรีเพชรบุรี (ละครพื้นบ้านเพชรบุรี) เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จน
สามารถแสดงออกงานได้
2. หลักสูตร CREATIVE		DRAMA		(JUNIOR)
เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี จำนวนผู้เรียนระหว่าง 8 - 12 คน ใช้เวลา
เรียนประมาณสัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง
สำหรับเนื้อหาการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการแสดงเบื้องต้น โดยเรียนผ่านแบบฝึกหัดแสน
สนุก ที่พัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พลังการเคลื่อนไหว และสามารถนำไปแสดงจริงได้
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ในชีวิตประจำวัน (เมื่อเรียนจบคอร์สจะมีการนำเสนอ
ผลงานแสดงกลุ่ม)
ติดต่อ
เพชรบุรีเธียเตอร์
เลขที่ 35 ม.5 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 08 0218 0752
E-mail						:		to2u_love@yahoo.co.th
Facebook		:		www.facebook.com/ นายอภิเชษฐ์ เทพคีรี
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ติดตามอ่านคอลัมน์ คนทำงาน UBI ทุกท่าน หวังว่ากระบวนส่ง
เสริมการเป็นผูป้ ระกอบการรายใหม่ ด้วยการใช้องค์ความรู้ งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้บริโภค และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
(PBRU-UBI) กันบ้างนะครับ		แล้วไว้พบกันอีกในฉบับหน้า กับ คนทำงาน UBI ขอขอบคุณครับ
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สวัสดีท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่าน ฉบับนี้ คนทำางานขอสรุปผลการดำาเนินงานของ UBI
หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ คือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อตั้งโดยการ
สนับสนุนของ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ.2551 นับว่า UBI ปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมี พันธกิจหลัก 4 ประการสำาคัญ คือ
1. ด้านการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจโดยใช้ศกั ยภาพและฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา
2. ด้านการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้สนใจ ให้มีความสนใจ เข้าใจ และมี
ระดับทักษะเพิ่มขึ้นที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอนาคต 3. ด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผลงาน
วิจัย นวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ สู่การใช้ประโยชน์ของสังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆ และ 4. ด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในและภายนอก เพื่อผสานความร่วม
มือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้การสนับสนุน
ของ UBI
สำาหรับฉบับนี้ UBI ขอรายงานสรุปผลการดำาเนินงานประจำาเดือน เมษายน 2555 ที่ผ่าน
มาว่าเราได้ดำาเนินการกิจกรรม โครงการ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง
1. งานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2555
ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี และบริเวณโดยรอบพระนครคีรี สำาหรับกิจกรรมในปีนี้ ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน 4 ส่วน คือ 1. คณะทำางานจัดลานตลาด
ย้อนยุค ด้านบนพระนครคีรี เพื่อนำาเสนอบรรยากาศของตลาดในสมัยโบราณ โดยมีผู้ประกอบการ
ของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club เพชรบุรี มาออกร้านจำาหน่ายอาหารคาว หวาน ของที่ระลึก ของฝาก
เป็นต้น 2. การออกร้านจำาหน่ายสินค้าภายในงาน เพือ่ ขยายฐานตลาด และกระตุน้ รายได้ของกิจการ
ให้เพิ่มมากขึ้น โดย ผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ คุณวาสนา กุญชรรัตน์ ผลิตภัณฑ์บำารุง
ผิวนมแพะ (อาบทอง) 3. การประกวดรำาวงย้อนยุค ชิงแชมป์พระนครคีรี ครั้งที่ 1 จัดโดย สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ในนามศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ โดยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก 4. การประกวดหนุ่มลุ่มนำ้าเพชร ครั้งที่ 1 จัดโดย สำานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดเพชรบุรี ในนามเครือข่ายธุรกิจ Biz Club เพชรบุรี โดยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
2. การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3
/2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัย
สยาม กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เป็นผู้แทน ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. การประชุมสรุปความร่วมมือในการเตรียมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “SMEs
Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม
สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายธุรกิจ Biz
Club จังหวัดเพชรบุรี และเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสรุปความก้าวหน้าและติดตาม
การเตรียมจัดโครงการฯ
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4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” จัดโดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2555 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน กิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมอบรม
และประสานเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอน
ล่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด เข้าร่วมกิจกรรม
5. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.กรัณย์
สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี นายพรชัย คุ้มมี นางจินดา แจ่มจันทร์
และนายอภิเชษฐ์ เทพคีรี กรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้
จันทน์ ในส่วนภูมิภาค งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนางราตรี
บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำาพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
6. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เดือน
เมษายน 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำาขอพรหัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เพชรบุรี และผู้อาวุโสของเครือข่ายฯ ภายหลังจากการประชุม
7. งานขอบลาน อารต์มาเช่ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18 เมษายน 2555 ณ โรงแรม
รอยัล ไดมอน อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการ
พัฒนาผูป้ ระกอบการ ได้ประสานงานและนำาผูป้ ระกอบการในโครงการเข้าร่วมออกร้านจำาหน่ายสินค้า
เพื่อขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (จันกะพ้อ) ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ
(อาบทอง) ผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายความเครียด (วรดา) ของทีระลึกและของชำาร่วย (ศจีปั้นจิ๋ว) เข้าร่วม
ออกร้านในงานดังกล่าว
8. โครงการสัมมนา เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบ
สหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการมอบ
หมายจาก ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ประสาน
การดำาเนินงานจัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา 300 คน จากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
ของสถาบันเครือข่ายฯ และสถานประกอบการภาครัฐ เอกชน การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังที่จะขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
ได้จัดกิจกรรมแสดง และจำาหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการ
ตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่อนคลายความเครียด (วรดา) เป็นต้น
9. การประชุม คณะทำางานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะคณะทำางานเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการทำางาน
พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบและการเตรียมจัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน และรับทราบความคืบหน้ากองทุนตั้งตัวได้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะให้
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ นำาไปดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมในอนาคต
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10. การสัมมนา หัวข้อ นวัตกรรมทางธุรกิจ ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ เพิม่ ตลาด เพิม่ รายได้
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย
สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 65 คน การสัมมนา
ครั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้นำาผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมจำานวน
5 ราย ได้แก่ 1. หจก.มาหญ้า ไซเลจ 2. ผลิตภัณฑ์สมุนไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) 3. ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรหอม (วรดา) 4. ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ (อาบทอง) 5. เพชรบุรีเธียเตอร์ (ละคร
ชาตรี)
11. กิจกรรมสงกรานต์ราชภัฏ รดน้ำา ขอพร ปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย สำานักงานอธิการบดี กิจกรรมดังกล่าว
ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีไทยให้
ดำารงอยู่สืบไป
คอลัมน์ คนทำางาน UBI ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่านที่ติดตาม
การทำางานของ UBI มาโดยตลอด และเราจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพันธกิจต่อไปอย่างเต็มที่ แล้ว
พบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ

ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี
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สมุนไพรหอมวรดา

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ทุกท่าน ฉบับนี้คนทำางาน UBI นำาเรื่องราวการทำางานของ UBI หรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของโครงการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ สำาหรับคอลัมน์นี้จะขอแนะนำา
สมาชิกที่ประกอบธุรกิจและเข้าร่วมโครงการ คือ สมุนไพรหอมวรดา

วรดา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวแช่เพชรบุรี

ข้าวแช่ เป็นอาหารคาวที่นิยมรับประทานกันในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่สมัยโบราณในช่วงฤดูร้อนโดยการนำาข้าวสุกไปแช่กับนำ้าเย็นที่ลอย
ด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและรับประทานพร้อมกับเครื่องเคียงหลากหลายชนิด ใน “นำ้าข้าวแช่” แสนหอม และเย็นชื่นใจ จะมีการลอยด้วยดอกไม้
หอม เช่น มะลิ ชมนาด กระดังงา กุหลาบมอญ โดยนำาไปใส่ในคนโทดินเผาแบบมอญ ใส่นำ้าแข็งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เย็นจับใจยิ่งขึ้น ใครได้ลิ้มรสเป็น
ต้องรู้สึกถึงความสดชื่นและคลายร้อนได้ทันใจ ในเวลาเดียวกัน
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ ข้าวแช่ เป็นชีวิตจิตใจ ทุกครั้งที่รู้สึกร้อน ก็อดที่จะนึกถึงข้าว
แช่ไม่ได้ วันหนึ่งระหว่างที่นั่งกินข้าวแช่อยู่นั้น โดยความหอมของนำ้าอบเทียนลอยด้วยดอกกระดังงา ความเย็นของนำ้าแข็งที่แช่อยู่ในข้าว มันทำาให้
รู้สึกเย็น สดชื่น คลายร้อน กินครั้งไหนก็รู้สึกสดชื่นทุกครั้ง จึงทำาให้เกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ หอม เย็น สดชื่น แบบ
นี้ โดยที่เราสามารถพกพาความรู้สึกแบบนี้ไปได้ทุกที่ทุกเวลาก็คงจะดี หลังจากวันนั้นจึงได้ศึกษาและทดลอง เรื่องของความหอมของดอกไม้ที่ช่วย
ทำาให้เราผ่อนคลายไปพร้อมกับความเย็น และเหมาะกับอากาศร้อนๆ แบบบ้านเรา ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เกิดขึ้นก็คือ Cooling oil ที่ให้ทั้งความหอม
เย็น สดชื่น คลายร้อนได้ในทันที ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า WORADA (วรดา) ซึ่งวรดานั้นแปลว่า ผู้ประเสริฐ วรดานั้นจึงเปรียบเสมือนตัวแทนชาว
เพชรบุรี ที่จะส่งมอบความสุข ความสดชื่น ที่ทุกคนสามารถพกพาความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปได้ทุกที ที่คุณต้องการ และผลิตภัณฑ์ของวรดาก็เริ่มที่จะ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ความเป็นธรรมชาติ สัมผัสสู่ความเย็นสดชื่นและผ่อนคลายไปกับ วรดา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ปลอดภัยต่อ
ผิวคุณ
Air fabric/easy sleep สเปรย์ฉีดหมอนและปรับอากาศให้ความหอมที่สะอาด
จากพฤกษานานาชนิด สร้างบรรยากาศเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย ลดกลิ่นอับชื้น หลับสบาย
นำาไปฉีดที่หมอนจะช่วยทำาให้นอนหลับสบายและฝันดี สามารถฉีดตามผ้าม่าน รถยนต์ ห้อง
ครัว หรือฉีดตามที่ต่างๆ ที่คุณต้องการลดกลิ่นอับชื้นได้
กลิ่นซากุระ (cherry blossom) ให้ความรู้สึกหอมหวานอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่ม
ความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศโรแมนติกได้เป็นอย่างดี
กลิ่นคาโมมายล์ (comomile) เป็นนำ้ามันหอมระเหยที่ปลอดภัยที่สุดชนิดหนึ่ง มี
แหล่งกำาเนิดในแถบยุโรปจากอังกฤษและฝรั่งเศส มีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือ
อาการทางจิตใจ ปวดศีรษะหรือไมเกรน นิยมใช้ก่อนนอนช่วยให้หลับอย่างสบายได้ดี
กลิ่นเมนทอลเปปเปอร์มิ้น (Menthol Peppermint ) กลิ่นหอมเย็นช่วยกระตุ้น
การผลิตอะดรีนาลิน ทำาให้มีพลังงานมากขึ้น หายใจโล่งสบาย จิตใจเบิกบาน และลดการ
เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ
cooling oil ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารสกัดจากนำ้ามันมิ้นต์ ผสมผสานสมุนไพร
ให้ความหอมจากดอกไม้นานาชนิด ช่วยทำาให้คุณรู้สึก เย็น สดชื่น ผ่อนคลาย นอนหลับ
สบาย ทุกครั้งที่ได้สัมผัส และทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ
กลิ่นพฤกษาสน (Natural flora) กลิ่นพฤกษาที่บ่งบอกถึงพลังอิสระ กลิ่นที่หอม
เย็น ให้ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
กลิ่นคาโมมายด์ (comomile) ให้ความรู้สึกหอมสะอาด สดชื่น แจ่มใส ทำาให้มี
สมาธิ ช่วยทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย
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กลิ่นส้มมะนาว (Relax) กลิ่นที่ผสมผสานระหว่างส้มกับมะนาวที่ช่วยทำาให้รู้สึกถึง
ความสดชื่น ร่าเริง ผ่อนคลายความตึงเครียด
กลิ่นกุหลาบชาเขียว (Green tea rose) กลิ่นที่ผสมผสานระหว่างกุหลาบและชา
เขียวอย่างลงตัว กลิ่นโรแมนติก หอมชื่นใจ
Natural Soap มหัศจรรย์ของการผสมผสานนำ้าผึ้ง รำาข้าวและหัวไช้เท้า อย่าง
ลงตัวด้วยคุณค่าของนำ้าผึ้ง รำาข้าวและหัวไช้เท้า คืนความเปล่งปลั่งสู่ผิว ควบคุมความมันบน
ใบหน้าขจัดปัญหา สิว ฝ้า กระ รอยหมองคล้ำา ทำาให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น รู้สึกได้ครั้งแรกที่ได้
สัมผัส และลดริ้วรอย ผิวหน้าดูอ่อนวัยอยู่เสมอ
BODY LOTION โลชั่นที่ผสมสารสกัดจากนำ้ามันจากเมล็ดมะรุม (Organic Moringa Seed Oil) เนื้อครีมที่บางเบาที่อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินอี ช่วยคืนความนุ่มนวล
ชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ความหอมของดอกไม้ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บำารุงผิวให้นุ่มนวลชุ่มชื้น
เหมาะสำาหรับผิวที่บอบบาง และช่วยบรรเทาอาการผดผื่นคันอีกด้วย
นํ้าดอกกุหลาบดามัสเซน่าออเเกนิกส์ 100% จะช่วยคลายความเเห้งกร้านของ
ผิวคุณในหน้าร้อนนี้ ซึ่งมาจากเเหล่งที่เครื่องสำาอางธรรมชาติของฝรั่งเศสนิยมใช้นำาไปเป็น
ส่วนผสมและยังได้รับมาตรฐานของ Soil Association Organic Standard ละอองสเปรย์
บางๆ และกลิ่นหอมๆ ของนำ้ากุหลาบ ช่วยให้รู้สึกเย็นสดชื่น และทำาให้ผิวพรรณชุ่มชื่นขึ้นได้
ในทันทีสามารถใช้สเปรย์ฉีดพ่นบนผิวหน้าได้เลย
ขี้ผึ้งสมุนไพร กลิ่นดอกไม้ของดอกบีป ลาเวนเดอร์ ดอกไม้ 9 ชนิด ตะไคร้หอม ที่
ให้ความรู้สึกหอมเย็น ผ่อนคลายปลอดภัยต่อผิวเด็กและผิวที่บอบบาง ใช้สำาหรับทา ถู นวด
เบาๆ ตามร่างกาย และช่วยบรรเทาอาการผดผื่นคัน แมลงกัดต่อย และกลิ่นตะไคร้หอมยัง
สามารถป้องกันยุงกัดได้อีกด้วย
ครีมสมุนไพรลูกประคบ สารสกัดจากสมุนไพร ลูกประคบ และสมุนไพรหัวดองดึง
รูปแบบครีม เพื่อให้ใช้สะดวกขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของสมุนไพร เป็นของขวัญของฝากที่มี
ค่าอย่างยิ่ง เหมาะสำาหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงวัย ผู้ที่ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ปวดข้อเข่า
และนักกีฬามีไว้ติดตัวสำาหรับทา ถู นวด เพื่อช่วยให้ร่างกายเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
สนใจเป็นตัวแทนจำาหน่ายและสั่งซื้อสินค้าได้ที่
www.worada.com Facebook.com/woradaspa
123/1 ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 083-188-9968 และ088-851-8809
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คอลัมน์ คนทำางาน UBI
สวัสดีท่�นผู้อ่�น ดอนขังใหญ่ทุกท่�น ฉบับนี้ คนทำ�ง�น UBI หรือชื่อเรียกอย่�งเป็นท�งก�ร
คือศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ขอร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�เดือน
มิถุน�ยน 2555 ที่ผ่�นม�ว่�เร�ได้ดำ�เนินก�รกิจกรรม / โครงก�ร เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI
อย่�งไรบ้�ง
1. ก�รสัมมน�เครือข่�ยประช�สัมพันธ์กบั ก�รจัดระบบแรงง�นต่�งด้�วส�มสัญช�ติ (พม่�
ล�ว กัมพูช�) เมื่อวันที่ 7 - 8 มิถุน�ยน 2555 ณ พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ด่�นช�ยแดนไทย – พม่�
(ด่�นเจดีส�มองค์) และบริษัท บ�ซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี จัด
โดย สำ�นักประช�สัมพันธ์เขต 8 ก�ญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยว
กับก�รจัดระบบแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ ให้แก่เครือข่�ยประช�สัมพันธ์และสถ�นประกอบก�ร
ในพื้นที่จังหวัดก�ญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคร�ม และจังหวัด
สมุทรส�คร ก�รสัมมน�ดังกล่�ว ผู้จัดก�ร และผู้ช่วยผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย น�ยบรรเทิง นวมภักดี ผู้จัดก�ร หจก.ม�หญ้� ไซเลจ สิบเอกสมทรง พูล
ทัศน์ กรรมก�รเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนสื่อมวลชนของจังหวัดเพชรบุรี
เข้�ร่วมจำ�นวน 10 คน
2. ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ ร่วมกับเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมออก
บูธจำ�หน่�ยสินค้� ต้อนรับผู้แสวงบุญ โปรแกรมทำ�บุญประจำ�ปี 2555 ของบริษัท พรทิพ แทรเวล
จำ�กัด และบริษัท ธ�รทิพย์ แทรเวล เอเย่นซี่ จำ�กัด เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุน�ยน 2555 ณ โรงแรมรอยัล
ไดมอน อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่�วมีสม�ชิกโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจเข้�ร่วม คือ
ธุรกิจสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวนมแพะ (อ�บทอง) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่อน
คล�ยคว�มเครียด (WORADA) และธุรกิจศิลปะและก�รแสดง (เพชรบุรีเธียเตอร์) มีผู้เข้�ร่วมเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชม ประม�ณ 900 คน
3. ก�รสัมมน�เสริมสร้�งคว�มรูแ้ ฟรนไชส์แก่ผปู้ ระกอบก�รร�ยใหม่ เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ �ยน
2555 ระหว่�งเวล� 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ แกนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ไดมอน อำ�เภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เครือข่�ย
ธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี และสภ�อุตส�หกรรมจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่�วมีสม�ชิก
โครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจเข้�ร่วม คือ ธุรกิจสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่อนคล�ย
คว�มเครียด (WORADA) ธุรกิจของที่ระลึกและของชำ�ร่วย (ศจีปั้นจิ๋ว) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�ร
สัตว์ (ประเภทอ�ห�รหย�บหมัก) หจก.ม�หญ้� ไซเลจ และมีผู้สนใจเข้�ร่วมอีกประม�ณ 150 คน ซึ่ง
ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจและส�ข�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ได้
นำ�นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 - 4 จำ�นวน 40 คน เข้�ร่วมก�รสัมมน�เพื่อเสริมสร้�งคว�มตระหนักในก�รเป็น
ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่อีกช่องท�ง
4. ง�นครบรอบ 16 ปี แห่งก�รก่อตั้งสภ�และสถ�ปน�คณะกรรมก�รบริห�รสภ�
อุตส�หกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2555 – 2557 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ �ยน 2555 ณ ห้องนพรัตน์ แกนด์
บอลรูม โรงแรมรอยัล ไดมอน อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่�ว ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ
นำ�นักศึกษ�เข้�ร่วมกิจกรรมและเป็นคณะทำ�ง�น จำ�นวน 10 คน และมีผู้ประกอบก�รบ่มเพ�ะธุรกิจ
เข้�ร่วมจัดแสดงและจำ�หน่�ยสินค้� ได้แก่ ธุรกิจสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่อน
คล�ยคว�มเครียด (WORADA)
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5. ศึกษ�ดูง�นมหกรรมวิช�ก�ร สกว. ภ�ยใต้หัวข้อ “วิจัยต�มรอยพระยุคลบ�ท : สร้�ง
สรรค์ปัญญ� เพื่อพัฒน�ประเทศ” เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สพระ
ร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 7 รอบ 5 ธันว�คม 2554 โดย ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ ร่วม
กับ ส�ข�อ�ห�รและโภชน�ก�รประยุกต์ นำ�ตัวแทนนักศึกษ�ชั้นปี 1 – 4 จำ�นวน 10 คน พร้อมด้วย
อ�จ�รย์ศจีม�ศ นันตสุคนธ์ และอ�จ�รย์เฉลิมขวัญ ภุมร� ส�ข�แพทย์แผนไทย เข้�ร่วมกิจกรรมศึกษ�
ดูง�น ก�รจัดนิทรรศก�ร ก�รประชุมวิช�ก�ร และก�รร่วมชมก�รประกวดแผนธุรกิจสร้�งสรรค์จ�ก
ท้องถิ่นสู่ส�กล โดยมีทีมนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ร�ชภัฏแต่ละภูมิภ�คเข้�แข่งขัน จำ�นวน 16 ทีม ก�ร
ศึกษ�ดูง�นครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษ�และอ�จ�รย์นำ�ม�เชื่อมโยงกับก�รเรียน ก�รสอน พร้อมทั้งนำ�ไปเป็น
โมเดลในก�รขับเคลื่อนกิจกรรมก�รพัฒน�อัตลักษณ์ด้�นเกษตรและอ�ห�ร และกิจกรรมสร้�งคว�ม
ตระหนักในก�รเป็นผู้ประกอบก�รของศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจอีกหนึ่งช่องท�ง
6. ก�รประชุมคณะทำ�ง�นเชิงประเด็น UBI เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนล่�ง ครัง้ ที่ 3
/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุน�ยน 2555 ณ ห้องประชุมธรรมรักษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุรี กรุงเทพมห�นคร ก�รประชุมดังกล่�ว ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ ฯ เข้�ร่วม
ประชุม เพื่อเตรียมก�รรับประเมินผลก�รดำ�เนินง�น รอบ 12 เดือน และพิจ�รณ�กิจกรรมต่�ง ๆ ของ
เครือข่�ยภ�คกล�งตอนล่�ง
7. ร่วมกิจกรรมเวทีประช�คม ในประเด็น มองคุณค่� ละครช�ตรี หนังใหญ่ เมืองเพชร จ�ก
อดีตถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน 2555 ณ ล�นสุนทรภู่ วัดพลับพล�ชัย อำ�เภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) โดยมีผู้ประส�น คือ คุณ
อภิเชษฐ์ เทพคีรี และคุณปภังกร จรรยงค์ กิจกรรมดังกล่�ว ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นิวัต กลิ่นง�ม
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อรอนงค์ ศรีพว�ทกุล รองผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และน�ยอิทธิกร ชำ�น�ญอักษร ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ
เข้�ร่วมกิจกรรม
8. ผูป้ ระกอบก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจ สังกัดศูนย์บม่ เพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี
ออกบูธง�น อิ่มอุ่น จุนเจือ เกื้อกูล ตล�ดอน�มัย ณ ตล�ดอน�มัย สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�
กษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29
มิถุน�ยน 2555 ที่ผ่�นม� โดยมีผู้ประกอบก�รสมุนไพรผ่อนคล�ยคว�มเครียด (WORADA) และผู้
ประกอบก�รสมุนไพรไทยไร่ส้ม (จันกะพ้อ) ร่วมออกบูธในครั้งนี้
9. ผูจ้ ดั ก�รศูนย์บม่ เพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี แสดงคว�มยินดีกบั สท.ประภ�ส
อินทนู ในโอก�สรับตำ�แหน่ง น�ยกสโมสรไลอ้อนส์นครคีรี ปีบริห�ร 2555-2556 ณ โรงแรมรอยัล
ไดมอน อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎ�คม 2555 ที่ผ่�นม� และ ดร.กรัณย์ สุทธ�
รมณ์ ประธ�นเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เข้�ร่วมแสดงคว�มยินดีด้วย
10. ก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นก�รบ่มเพ�ะธุรกิจ ต�มข้อเสนอโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจ
ในสถ�บันอุดมศึกษ� ประจำ�ปี 2554 รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมก�รติดต�มและประเมินผลก�ร
ดำ�เนินง�นเครือข่�ยหน่วยบ่มเพ�ะวิส�หกิจสถ�บันอุดมศึกษ�ภ�คกล�งตอนล่�ง ณ ห้องพุทธรักษ�
อ�ค�รสัมมน�ชั้น 3 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 5 กรกฎ�คม 2555 โดยมีคณะกรรมก�รติดต�มและประเมิน คือ คุณขวัญธิด� วัฒนวรกิจกุล
อนุกรรมก�รส่งเสริมก�รบ่มเพ�ะฯ ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ดร.นิรชร�ภ� ทอง
ธรรมช�ติ รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดต่�งประเทศ สำ�นักง�นส่งเสริมอุตส�หกรรมซอฟท์แวร์
แห่งประเทศไทย คุณมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธย� ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสร้�งเสริมกิจก�รเพื่อสังคม
แห่งช�ติ (สกส.) รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมน�กุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเทคโนโลยี SMEs มห�วิทย�ลัย
พระจอมเกล้�ธนบุรี และผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้
ประกอบก�ร และทีมง�น เข้�ร่วมนำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นรอบ 12 เดือน
คอลัมน์ คนทำ�ง�น UBI ต้องขอขอบคุณท่�นผู้อ่�น ดอนขังใหญ่ ทุกท่�นที่ติดต�มก�รทำ�ง�น
ของ UBI ม�โดยตลอด และเร�จะปฏิบัติหน้�ที่ต�มพันธกิจต่อไปอย่�งเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
หน้�นะครับ
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3) ผลความสำาเร็จร่วมกัน
3.1) จำ�นวนสม�ชิก
3.2) เทคนิคก�รสอน
3.3) ระดับคุณภ�พก�รศึกษ�
3.4) เจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อผู้สอน
4) ปัญหา อุปสรรค ข้อจำากัด และวิธีการแก้ไข
คลี่คลาย บุคล�กรท�งก�รศึกษ�บ�งท่�นไม่ส�ม�รถใช้ง�น
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ ทำ�ให้เกิดช่องว่�งของ
สม�ชิกในกลุ่มนี้ จึงได้มีก�รเข้�ไปช่วยเหลือโดยขอคว�ม
ร่วมมือจ�กหน่วยง�น และสถ�นศึกษ�ให้จัดบุคล�กรที่มี
คว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งด้�นก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ม�
เป็นผู้ประส�น และเป็นพี่เลี้ยงระหว่�ง กลุ่มเป้�หม�ยและ
ร�ยก�รโทรทัศน์ครู
5) บทเรียน และก�รเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่น่�สนใจ
ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกัน (ทั้งคว�มสำ�เร็จ และสิ่งที่พึง
ระวัง) ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ก�รประชุมปรึกษ�ห�รือ ก�ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงก�รดำ�เนินง�น ใช้หลัก
คว�มเป็นกัลย�ณมิตรถ้อยทีถ้อยอ�ศัย ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มทีต่ ง้ั เป้�หม�ยไว้อย่�ง
ร�บรื่น

6) ก้าวต่อไปในพื้นที่ของเรา
เป้�หม�ยต่อไปของศูนย์เครือข่�ยจังหวัดเพชรบุรี
คือก�รเพิม่ จำ�นวนและยกระดับสม�ชิกโทรทัศน์ครู รวมถึงก�ร
นำ�ร�ยก�รโทรทัศน์ครูเข้�ม�ประยุกต์ใช้ในกระบวนก�รจัด
กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน เพือ่ ยกระดับก�รศึกษ�ของไทยให้
สูงขึ้น โดยใช้ก�รจัดโครงก�รจ�กคว�มร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่�ย
คือ ระดับมห�วิทย�ลัย ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และระดับ
ครู เพือ่ ให้คว�มรูแ้ ก่สม�ชิกใหม่ รวมทัง้ เทคนิคก�รนำ�คว�มรู้
นั้นไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้มี
ประสิทธิภ�พสูงสุด ตลอดจนนำ�เทคนิคนั้นม�ถ่�ยทอดและ
เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งในปีก�รศึกษ�ที่ 2556 ในฐ�นะ
ที่ทุกภ�คส่วนของศูนย์ ทั้งในระดับมห�วิทย�ลัย ระดับเขต
พื้นที่ และระดับสถ�นศึกษ� เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและมีคว�ม
สำ�คัญในก�รผลิตบัณฑิตส�ยวิช�ชีพครู ในก�รนี้ท�งศูนย์ของ
จังหวัดเพชรบุรี จะนำ�เอ�โทรทัศน์ครูเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งใน
ก�รว�งแผนเตรียมก�ร เตรียมคว�มพร้อมของนักศึกษ�ชั้น
ปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และครูพี่เลี้ยง ตลอดถึงผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
ต่อไป
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คนทำ�ง�น UBI
สวัสดีท่านผู้อ่านดอนขังใหญ่ทุกท่าน ในฉบับนี้ คนทำางาน UBI นำารายงานสรุปผลการ
ดำาเนินงานประจำาเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาว่าเราได้ดำาเนินการกิจกรรม โครงการ เพื่อตอบ
สนองพันธกิจของ UBI อย่างไรบ้าง

1. ประชุมความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานเพชรบุรี กับ

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดทํา application phetchaburi เมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ ร้านเทคอะเรส โดยมี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจฯ
นายอิทธิกร ชำานาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรอง
ประธานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประชุมกับผู้ช่วยผู้อำานวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำานักงานเพชรบุรี

2. โครงการอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 จัดโดย มูลนิธิสัมมาชีพ สัปดาห์

ที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2555 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
นายอิทธิกร ชำานาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
อบรม ซึ่งสัปดาห์นี้ได้มีวิทยากรผู้บรรยาย เช่น ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ผศ.ดร.ประภาส
ปิ่นตบแต่ง คุณอธิกกิต แสวงสุข ศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ศ.ดร.ผาสุก
พงษ์ไพจิตร คุณไพโรจน์ พลเพชร และคุณจอม เพชรประดับ

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ประจำา

เดือนสิงหาคม 2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม DBD Biz Club สำานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าประชุมได้แก่ หัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เพชรบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการเครือข่ายฯ และผูจ้ ดั การ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะรองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่าย
ธุรกิจ ฯ

4.

ประชุมคณะทํางานยกร่างข้อบังคับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง DBD Biz Club สำานักงานพัฒนาธุรกิจการ
ค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะ
รองประธานฝ่ายวิชาการเครือข่ายธุรกิจฯ ทำาหน้าที่ประธานคณะทำางานยกร่างข้อบังคับฯ และ
คณะทำางานยกร่างข้อบังคับเครือข่ายฯ เข้าประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดของ (ร่าง) ข้อบังคับเครือ
ข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
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5. ประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเตรียม

จัดงานมหกรรมแสดงผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมี นายอิทธิกร ชำานาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

6. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2555 (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 16 -

18 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการแนะนำาผู้ประกอบการ
ระดับ Start – up คือ สมุนไพรหอมผ่อนคลายความเครียด WORADA (วรดา)

7. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17

สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์
เพื่อ รายงานผลการดำาเนินงาน 1 ปี ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำาปี 2554 ให้คณะกรรมการรับทราบ ตลอดจนรายงานสรุปผลการดำาเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้านต่างๆ และเสนอแผนงานโครงการประจำาปี 2556 เพื่อพิจารณา โดยมี ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ
คณะกรรมการเข้าประชุมพิจารณารายละเอียด

8. โครงการอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 จัดโดย มูลนิธิสัมมาชีพ สัปดาห์ที่ 4

ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยนาทธานี และลงพื้นที่ตำาบลนางลือ
ตำาบลห้วยงู ตำาบลเที่ยงแท้ พร้อมด้วยตำาบลหันคา นายอิทธิกร ชำานาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่สำารวจร่องรอยของสัมมาชีพ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปวิเคราะห์ว่าหากขยายผลให้เต็มพื้นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนหรือไม่ ในการลงพืน้ ทีด่ งั กล่าว รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดชัยนาท และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้มากล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลของ
พื้นที่ในผู้เข้าอบรมผู้นำา – นำาการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 ได้รับทราบ

9. งานฉลองบัณฑิตและชุมนุมศิษย์เก่า 55 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ เวทีกลางแจ้ง

หน้าอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองทุนตั้งตัวได้ จำานวน 1,500 แผ่น
เผยแพร่ให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนตั้งตัวได้ตามนโยบายของ
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

10. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แก่กลุ่ม

เป้าหมาย ในงานฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปี 2554 ระหว่างวันที่ 19 – 21
สิงหาคม 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ประกอบการบ่มเพาะ
ธุรกิจ เข้าร่วม 1 ราย คือ สมุนไพรหอมวรดา และกลุ่มธุรกิจจำาลองของนักศึกษาสาขาอาหารและ
โภชนาการประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ เข้าร่วมออกร้านจำาหน่าย
สินค้า จำานวน 5 กลุ่ม (กลุ่มก๋วยเตี๋ยวต้มยำาลูกตาลอ่อน กลุ่มหอยครก กลุ่มหวานเย็น กลุ่มลูกชิ้นปิ้ง
กลุ่มวอฟเฟิลลูกตาลอ่อน)
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11. การแสดงผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ เมื่อวันที่

23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องฮอล์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บม่ เพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำาผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจพร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายที่
จะเข้ากองทุน ตั้งตัวได้ ร่วมออกบูธแสดงผลงานของธุรกิจ ได้แก่ สมุนไพรหอมผ่อนคลายความเครียด
WORADA รุ่งอรุณฟาร์ม และร้าน SAMURAI PRO BIKE ทั้งนี้ได้นำานักศึกษาสาขาอาหารและ
โภชนาการประยุกต์ จำานวน 3 คน พร้อมอาจารย์ประจำาสาขา เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาเข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้

12. โครงการต้นทางการสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ

ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ 2 กิจการ คือ ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวนมแพะ อาบทอง
และสมุนไพรหอม WORADA ที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ ขยายผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นเป็น การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายในฟาร์มแพะ และชุดสปาเท้าสำาเร็จรูป ซึ่งทั้ง 2 กิจการ ได้
รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและนำาเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ประจำาปี 2555

13. งานรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต

ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม
2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม
ดังกล่าว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นตัวแทนสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำากองทุนตั้งตัวได้ ตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ทัง้ นี้ ยังได้นาำ ธุรกิจจำาลองของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ โดยการ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ และอาจารย์ณปภา หอมหวล เข้าร่วมโชว์และจำาหน่าย
สินค้า จำานวน 4 กลุ่ม

14. โครงการอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 จัดโดย มูลนิธิสัมมาชีพ

สัปดาห์
ที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมข่าวสด กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดัง
กล่าว นายอิทธิกร ชำานาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้า
ร่วมอบรมโดยมีวิทยากรมาบรรยายครั้งนี้ เช่น คุณอภิชาต จงสกุล คุณประยงค์ รณรงค์ นพ.พลเดช
ปิ่นประทีป ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ คุณพงษ์ศักดิ์
พยัฆวิเชียร เป็นต้น

15. การอบรมเชิงอภิปราย เรื่องการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดการศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจฯ ได้เข้าร่วมเสวนาและแนะนำาภารกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมแนะนำานโยบาย
กองทุนตั้งตัวได้ ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้า
มาร่วมโครงการ
คอลัมน์ คนทำางาน UBI ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่าน ดอนขังใหญ่ ทุกท่านที่ติดตามการ
ทำางานของ UBI มาโดยตลอด และเราจะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจต่อไปอย่างเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ใน
ฉบับหน้านะครับ
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คนทำางาน UBI
สวัสดีท่�นผู้อ่�นดอนขังใหญ่ทุกท่�น ฉบับนี้ คนทำ�ง�น UBI ขอร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�น
ประจำ�เดือนกันย�ยน 2555 ที่ผ่�นม�ว่�เร�ได้ดำ�เนินก�รกิจกรรม โครงก�ร เพื่อตอบสนองพันธกิจของ UBI
อย่�งไรบ้�ง
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2555 ณ ร้�นครัวญ�ด� อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียม
คว�มพร้อมก�รจัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รว�งแผนง�นเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ที่จะจัดขึ้นใน
วันที่ 4 กันย�ยน 2555 ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนงานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4
กันย�ยน 2555 ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจ
ก�รค้�จังหวัดเพชรบุรี และเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
3. งานแถลงผลการดำาเนินงาน 1 ปี 31 นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่�ง
วันที่ 5 - 6 กันย�ยน 2555 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ 1 อิมแพ็คเมืองทองธ�นี
4. โครงการอบรมผูน้ าำ – นำาการเปลีย่ นแปลง รุน่ ที่ 3 จัดโดย มูลนิธสิ มั มาชีพ สัปดาห์ท่ี 6 ระหว่�ง
วันที่ 8 - 9 กันย�ยน 2555 ณ ห้องประชุมข่�วสด กรุงเทพมห�นคร กิจกรรมดังกล่�ว น�ยอิทธิกร ชำ�น�ญ
อักษร ผู้จัดก�รศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี และรองฝ่�ยประธ�นฝ่�ยวิช�ก�ร เครือ
ข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เข้�อบรมพร้อมด้วย ดร.กรัณย์ สุทธ�รมณ์ และคุณจุฑ�รัตน์ ตั้งพ�ณิชย์
5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2555 เมื่อ
วันที่ 13 กันย�ยน 2555 ณ ห้องประชุม DBD Biz Club สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดเพชรบุรี
6. โครงการ Road Show เวทีเสรี ภายใต้โครงการ ‘Dream Thailand สัญจรจังหวัดเพชรบุรี
เมือ่ วันที่ 19 กันย�ยน 2555 ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี จัดโดย มูลนิธิ Friedrich
Naumann ร่วมกับ สถ�บัน Asian Knowledge Institute สถ�นีโทรทัศน์ Thai PBS นิตยส�ร happening
นิตยส�ร Bioscope หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร สถ�บันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเพชรบุรี และเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี
7. กิจกรรม “LFC สัญจร ตามหาร่องรอยสานสัมพันธ์สมั มาชีพ @ เพชรบุร”ี จัดโดย ชมรมผูน้ �ำ นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมม�ชีพ และเครือข่�ยธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.กรัณย์ สุทธ�รมณ์
คุณจุฑ�รัตน์ ตั้งพ�ณิชย์ และคุณอิทธิกร ชำ�น�ญอักษร เป็นผู้ประส�นง�นกิจกรรม ในฐ�นะเป็นผู้ผ่�นก�รฝึก
อบรมจ�กโครงก�รผู้นำ� – นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3
8. มหกรรมชี้ช่องรวย สัญจร โคราช ระหว่�งวันที่ 28 – 30 กันย�ยน 2555 ณ MCC HALL ชั้น
3 เดอะมอลล์ นครร�ชสีม� จัดโดย บริษัท พีเพิลมีเดีย จำ�กัด ร่วมกับ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.) กรมประช�สัมพันธ์ และกระทรวงอุตส�หกรรม ศูนย์บ่มเพ�ะวิส�หกิจ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
เพชรบุรี นำ�ผู้ประกอบก�รโครงก�รบ่มเพ�ะวิส�หกิจในสถ�บันอุดมศึกษ� เข้�ร่วมออกบูธจำ�นวน 4 ร�ย คือ
ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวนมแพะ (อ�บทอง) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหอม (WORADA) ขนมไทย ณปภ� และ ศจี..ปั้น
จิ๋ว เพื่อเป็นก�รขย�ยช่องท�งก�รตล�ด และนำ�สินค้�เข้�สู่ตล�ดเป้�หม�ย ทั้งนี้ เครือข่�ยธุรกิจ Biz Club
จังหวัดเพชรบุรี ยังมีสม�ชิกเข้�ร่วมออกบูธด้วย คือ บริษัท สุคันธ� ไทยสแน็ค จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย ข้�ว
ตัง สุคันธ� และกลุ่มอ�ชีพเกลือทะเลกังหันทอง ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย เกลือสป�
คอลัมน์ คนทำ�ง�น UBI ต้องขอขอบคุณท่�นผู้อ่�นดอนขังใหญ่ทุกท่�นที่ติดต�มก�รทำ�ง�นของ
UBI ม�โดยตลอด เร�จะปฏิบัติหน้�ที่ต�มพันธกิจต่อไปอย่�งเต็มที่ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้�นะครับ สวัสดี
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