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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ส

ารส่งเสริม ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ที่จะดำรงชีพ
ได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหลักสูตรถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมี
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติและระดับสากล สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจึงจัดให้มีการประชุม เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 5
กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร ประธานสาขา และผู้ที่รับผิดชอบใน
แต่ละสาขาร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับรวบรวมทรัพยากรการเรียนในเทอม 1/2552
-ทางสำนั
ได้แก่ แผนการสอน สไลด์ เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบในรูปแบบแฟ้ม
ข้อมูล จึงขอความร่วมมือในการจัดส่งแฟ้มข้อมูลเข้ามาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองของนักศึกษา โดยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำเว็บไซต์ไว้ที่ http://acad.pbru.ac.th/learning
-เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากเพื่อน และรุ่นพี่ ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำเว็บ
บอร์ด saraD student KM : http://acad1.pbru.ac.th เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยนัก
ศึกษาสามารถปิดประกาศข้อความ ถาม-ตอบ ปัญหาด้านการเรียนได้และยังมีสาระดี ๆ อีกมากมายกำลังรอให้นักศึกษาเข้ามา
แชร์ความรู้แก่กัน

ข่

าวสารงานบริหาร

ข่าวดีสำหรับ น.ศ. ที่สมัครสอบพื้นฐานครั้งนี้ สำนักส่งเสริม ฯ ได้นำแนว
คุณพีระ พัชรพจนากรณ์ หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมฯ
ข้อสอบลงเว็บบอร์ดเพื่อให้ น.ศ. ได้ใช้เป็นแนวในการอ่านหนังสือสอบพื้นฐานใน ฝากประกาศให้ทราบสำนักส่งเสริมฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาค
ครั้งนี้ สามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบได้ที่บอร์ด saraD student KM
การศึกษา ที่ 2/2552 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://acad.pbru.ac.th
http://acad1.pbru.ac.th (เฉพาะสมาชิกเท่านั้นน่ะครับ)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดการสัมมนา เรื่อง
มีหลายท่านบ่นว่าเข้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมฯ ไม่ถูก วันนี้เราขอ “อยู่อย่างไรกับวัยรุ่นยุคใหม่” บรรยายโดย คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์(ครูหยุย)
แนะนำเว็บไซต์สำนักส่งเสริมฯ อย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วก็ตาม ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น่ะครับ ผู้สนใจเข้าเว็บไซต์ทางนี้ http://acad.pbru.ac.th
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ข่

าวสารงานทะเบียน

คุณประไพ ขมแก้ว หัวหน้างานทะเบียนฝากบอกนักศึกษา รหัส 52 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 แล้ว ขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบคร่าว ๆ นะค่ะ เนื้อหาโดยส่วนมากจะคล้ายกับระเบียบเดิมแต่จะมีที่แตก
ต่างกันก็คือ
* ถ้านักศึกษามีการเรียนรายวิชาซ้ำจะนับเฉพาะหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้นำไปคิดหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
* นักศึกษาต้องมีค่าระดับคะแนนสะสมในรายวิชาบังคับและรายวิชาเอกเลือกของแต่ละสาขาไม่ต่ำ 2.00 หากได้ต่ำกว่านั้นจะต้องลงทะเบียนเรียน
ซ้ำจนกว่าจะได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาบังคับ และเอกเลือก ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดด้วยนะคะ ถึงจะจบออกไปเป็นบัณฑิตได้ อันนี้ขอเล่าให้ฟังแค่คราว ๆ นะคะส่วนรายละเอียดหาอ่านได้ในคู่มือนักศึกษาปี 52 นะค่ะ
พี่นกฝากย้ำ น.ศ. ที่มีความประสงค์จะยกเลิกรายวิชาเรียนของภาคการศึกษาที่ 1/2552 นี้ สามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2552
สำหรับ น.ศ. ภาคปกติ และ น.ศ. ภาค กศ.บป. ทำได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2552

ข่

าวสารงานหลักสูตร

ข่

คุณปิ่นทอง อมรจุติ ฝากข่าวถึงคณาจารย์ทุกท่านว่าขณะนี้ฝ่ายหลักสูตร
กำลังดำเนินการจัดทำตารางเรียนตารางสอนภาคการศึกษา 2/2552 คณาจารย์ท่าน
ใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตารางที่ส่งมา กรุณาติดต่อได้ที่คุณปิ่นทอง คะ
คุณสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส ฝากข่าวเรื่องการสมัครอบรม 4 วิชาพื้นฐาน
สำนักส่งเสริม ฯ จะเปิดสมัครอบรมพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้น ปี 4 และนักศึกษา
ตกค้าง ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2552
ประกาศสอบปลายภาค 1/2552 ภาคปกติวันที่ 28-30
กันยายน, 1,2, 5-9 ตุลาคม 2552 อ่านหนังสือสอบกันเยอะ ๆ น่ะค่ะ
จะได้คะแนนดี ๆ โดยเฉพาะ 4 วิชาพื้นฐานอย่างน้อยควรให้ได้ระดับ
คะแนนอยู่ที่ c+ ขึ้นไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าสมัครสอบ
และอบรมกัน
ส่วนภาค กศ.บป. สอบวันที่ 3-4, 10-11 ตุลาคม
2552ถึงจะไม่ต้องสอบ 4 วิชาพื้นฐาน ก็ควรทำคะแนนให้ดีดี
เช่นกัน

ต

าวสารงานประมวลผล
ขณะนี้งานประมวลผลกำลังดำเนินการอนุมัติผลให้กับ
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ครั้ง ที่ 5 คาดว่าจะเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลในวันที่ 3 กันยายน 2552 นี้
อีกเรื่องที่งานประมวลยังเป็นห่วงอยู่นะค่ะ นั่นก็คือเรื่อง
นักศึกษาที่ยังมีเกรดว่างอยู่ให้ติดตามให้เสร็จสิ้นโดยด่วนนะค่ะโดย
เฉพาะนักศึกษาที่ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพ้นสภาพฝ่ายประ
มวลผลจะคิดเกรดเท่าที่มี และจะทำการประกาศพ้นสภาพเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2552 นี้แน่นอน ดังนั้นจึงขอเตือนนักศึกษา
ให้รีบติดตามเกรดโดยด่วน
อาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์ ตรวจสอบข้อมูลของ
นักศึกษา ที่รับผิดชอบสอน ว่ามีการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ชำระค่า
เล่าเรียนแล้ว หรือมานั่งเรียนเฉย ๆ โดยไม่ดำเนินการใด ๆ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://mis.pbru.ac.th

อบปัญหาขาประจำ

นักศึกษาทุกคนที่มาส่งใบขอจบทันทีที่ส่งใบขอจบคำถามที่ตามมาก็คือ
นักศึกษา : พี่คะหนูจะได้ใบรับรองคุณวุฒิกับ Transcipt เมื่อไหร่คะ
เจ้าหน้าที่ : ให้พี่ดูก่อนนะคะว่าน้องเรียนครบจริงไหม แล้วเกรดละมีครบหรือยัง ในกรณีที่ครบหมดแล้วพี่ขออธิบายถึงขั้นตอนการอนุมัติผลให้
ฟังนะคะ “การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาเราต้องผ่านการประชุมถึง 3 ครั้งด้วยกัน คือ
1.คณะกรรมการการประเมินผล
2.สภาวิชาการ
3.สภามหาวิทยาลัย กว่าจะผ่านไปได้ทุกขั้นตอนก็ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นะคะ
นักศึกษา : ขอบคุณค่ะ (หรือเปล่า)

ข่

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช แจ้งว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย

ในดังนี้

- วันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน
- วันที่ 14 กันยายน 2552 การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน
- วันที่ 16 – 20 กันยายน 2552 การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

ข่

าวสารงานบัณฑิต

ขอแจ้งข่าวดี ข่าวด่วน
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปี แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาว่า
ขณะนี้งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี และอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ได้ขยายระยะเวลาการศึกษา
ออกไป โดยนับเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acad.pbru.ac.th จึงขอแจ้งให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบ
โดยทั่วกัน และติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อดำเนินการโดยด่วนเลยะนะจ๊ะ

เ

คุณจีรนุช ปิ่มเปี่ยม ฝากแจ้ง ขอพบหัวหน้าห้อง น.ศ.

กร็ดชี วิต

ทุกชั้นปี ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน

!!

**กินตามวัย ห่างไกลโรค**
อาหารคือตัวเรา เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเสมอโดยแต่ละกลุ่มวัยมีความต้องการที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอดออกมาแล้ว
เจริญเติบโตจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุ การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามสัดส่วนและปริมาณที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวัน ร่วมกับการออกกำลังกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย นะคะ
เราขอยกตัวอย่างกลุ่มอาหารต่างๆตามวัยที่เหมาะสม 2 กลุ่มวัยคะ
กลุ่มอายุ

ภาวะเสี่ยงต่อโรค

อาการที่ควรบริโภค

อาหารควรหลีกเลี่ยง

วัยทำงาน
(อายุ 15-59 ปี)

*โรคอ้วน
*โรคเบาหวาน

อาหารครบ 5 หมู่และหลากหลาย

อาหารรสจัด เช่น เผ็ดจัด หวานจัด หมั่นดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณท์
เค็มจัด
ปกติ

หญิงวัยทอง
(อายุ 45-59 ปี)

*โรคเก๊าท์
*โรคกระดูกพรุน
*โรคมะเร็ง

เนื้อสัตว์ติดมัน กะทิ
กินอาหารไทย
เนย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม
เช่นนมจืด ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งฝอย
กุ้งแห้ง
ใช้น้ำมันพืช(ยกเว้นน้ามันปาล์ม)

****สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง นะคะ*****

ข้อควรปฎิบัติ

ตรวจสุขภาพช่องปาก
พักผ่อนให้เพียงพอ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ประกาศจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทส่งเสริมวิชาการ ฯ มาต่อกันครับจากปักษ์แรก

พั

6. การลาเพื่อไปร่วมพิธีศพ
การลางานเพื่อไปร่วมพิธีศพไม่ถือว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากท่าน ไม่สามารถทำให้เพื่อน ญาติ หรือเพื่อนร่วมงานฟื้นขึ้นมาได้ แต่หากพนักงานจำเป็น
ต้องไปร่วมพิธีศพ พิธีควรจะจัดในช่วงเย็นหลังเวลาเลิกงาน บริษัทยินดีให้ท่านออกไปก่อนเวลาเลิกงาน 1 ชั่วโมง
7. การลาอันเนื่องมาจากเสียชีวิต
ถือเป็นการลาอย่างสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามพนักงานควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อที่บริษัทจะได้หาและฝึกพนักงานใหม่ขึ้นมาแทนน
8. การใช้ห้องน้ำ
เนื่องจากเวลาในการใช้ห้องน้ำนานเกินไป จึงขอให้พนักงานปฏิบัติดังนี้ ให้พนักงานเข้าห้องน้ำเรียง ตามลำดับตัวอักษร เช่น พนักงานที่ชื่อขึ้นต้น
ด้วย “ก” ให้เข้าห้องน้ำในเวลา 8.30 - 8.50 น. และพนักงานที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “ข” ใช้เวลา 8.50 - 9.10 น. ตามลำดับ ท่านใดที่ไม่สามารถ เข้าห้องน้ำ
ได้ในเวลาที่กำหนด ขอให้รอเข้าในวันถัดไปเมื่อ ถึงรอบของท่านอีกครั้ง ถ้าท่านจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำเป็นกรณีฉุกเฉินขอให้ สลับเวลากับพนักงานท่านอื่น
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่จำเป็นต้องบันทึกลงบนกระดาษชำระก็ได้)
9. เวลาพักกลางวัน
พนักงานที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานสามารถพักกลางวันได้ 1 ชั่วโมง เพื่อรับประทานอาหารให้มากขึ้นจะได้ดูมีสุขภาพที่ดี สำหรับพนักงานที่มีน้ำหนัก
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถพักได้ 30 นาที เพื่อจะได้รักษาหุ่นให้ดูดีเหมือนเดิม ส่วนพนักงานที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานเพียงพอแล้วสำหรับการดื่ม
เครื่องดื่มธัญพืช และรับประทานยาลดความอ้วน
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ท่านอ่านประกาศนี้จบทันที

เ

รื่องเด่นปักษ์นี้

ผศ.ดร. อัญชนา พานิช และ ดร. กมลทิพย์ พลบุตร ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าอบรมการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายท่าน คงมีบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับท่านที่
พลาดโอกาสในการอบรมครั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการได้บันทึกภาพเหตุการณ์ ในวันอบรมไว้ในรูปแบบของไฟด์วีดีโอ สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ของสำ
นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : http://acad.pbru.ac.th ในที่นี้ขอประมวลภาพเหตุการณ์ในวันนั้นให้ท่านผู้อ่านได้ชมไปพลาง ๆ ก่อนน่ะค่ะ

