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ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเผยว่า ตามที่

สัมมนาโรงเรียนร่วม
เครือข่ายวิชาชีพครู

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ผลคะแนนของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้คะแนน 4.5242 ติดอันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 40 แห่ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง เป็ น
ประธานพิ ธี เ ปิ ด การสั ม มนาโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
วิชาชีพครู พร้อมเป็นผูด้ �ำ เนินรายการเสวนานโยบาย
การจัดการเรียนเพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
เรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน โดยมี
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต 1
นายประสงค์ แย้มศิริ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และ
ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญ
การพิ เ ศษจากสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเสวนา
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ สำ�หรับโครงการ
สั ม มนาโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ ครู
ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนเครือข่าย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีความเข้าใจตรง
กันในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างมีระบบ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตบัณฑิต
กับผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
		
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายวินัย รุ่งฤทธิเดช
ทีค่ รุ สุ ภากำ�หนด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

แถลงข่าวมหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ

ประธานมูลนิธิกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นประธานพิธี
แถลงข่าวจัดการแข่งขันชกมวย “มหกรรม MC FIGHT มวยไทย
นานาชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยมีนายเรืองชัย
เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ร วย ตั้งมุท ทาภัท รกุล ผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย นางพรรณี แย้มวจี
นักวิชาการวัฒนธรรม สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และ
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานร่วมแถลงข่าว ณ เวทีมวยมาตรฐาน
อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
ตำ�บลดอนตะโก อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
การเขี ย นผลงานทางวิ ช าการ
โดยกองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี
จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ไ ด้ มี ค วาม
รู้ ค วามเข้ า ใจในการเขี ย นผลงาน
ทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้
มีรศ.ยนต์ ชุ่มจิต เป็นวิทยากร
การอบรมให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2559 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์
ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบด้วย AutoCAD สำ�หรับครูพันธุ์บึง
ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็ น ประธานเปิ ด โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนแบบด้วย Auto
CAD สำ�หรับนักศึกษาครูพันธุ์บึง โดย
นายพีรพล เผือกโสมณ จากสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา
ค รู พั น ธุ์ บึ ง ที่ เข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ระหว่ างวั น ที ่ 13-14 กุม ภาพัน ธ์
2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
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โครงการอบรม
สื่อสร้างสรรค์
มหัศจรรย์
InfoGraphic

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์จิระชัย ปัญญฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์
มหัศจรรย์ Infographic” โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การ
ศึกษา ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในงาน Infographic ได้ดีขึ้น
ทัง้ นีม้ อี าจารย์อาณัติ หน่อทองคำ� อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากร
การอบรมให้กบั นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชัน้ 4

โครงการอบรม

Professional motion
picture shooting
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แบบมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์จิระชัย ปัญญฤทธิ์ ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษาเป็นประธานพิธเี ปิดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร Professional motion picture shooting การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบ
มืออาชีพ โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการภาพถ่ายวิดีโอได้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีอาจารย์กิตติพร ชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นวิทยากรการอบรมให้กบั นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
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มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
เจ้าภาพกีฬา และทักษะวิชาการ
พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38
ปิดฉากไปแล้วสำ�หรับการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 38
“ราชพฤกษ์เกมส์”ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้คำ�ขวัญ
“ทักษะสร้างปัญญา กีฬาสร้างสามัคคี” ซึ่งเป็นกีฬา
สานสัม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิภ าคตะวัน ตก
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผศ.สนิท ชุนดี อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธี
เปิดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง สำ�หรับการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ
ในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ
สถาบัน การแสดงโชว์เชียร์ ลีดเดอร์ และการประกวด
ดาว เดือน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 STAR OF PCNK
2016 & SPORT NIGHT ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมจะเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าและทั ก ษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์”

“ราชพฤกษ์เกมส์”

สำ�หรับผลสรุปการแข่งขันกีฬาครัง้ นี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ลำ�ดับที่ 3 จาก 4 มหาวิทยาลัย
ได้ 21 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง
รวม 64 เหรี ย ญ และครองถ้ ว ยรวมกี ฬ าสำ � คั ญ ๆ
โดยผศ.ดร.ชั ย ฤทธิ ์ ศิลาเดช อธิก ารบดีม หาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
และแสดงความยินดีกบั ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ กึ สอน ผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน
นักกีฬาทุกคน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกีฬา
เอนกประสงค์ ข้างโรงยิมพลศึกษา
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ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 ประจำ�ปี 2559

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดศูนย์สอบ
และรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

การแข่งขันกีฬาภายใน

ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2559

“ดอกคูนเกมส์”ครั้งที่ 46

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีและ
คณะเดินทางไปประสานงานโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์สอบและ
รั บสมั ค รนั ก ศึ กษาใหม่ภาคปกติ ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ตามนโยบายของผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และเข้าพบนายวินัย วิริยะประทีป ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อประสานงานในการเปิดศูนย์สอบและรับสมัครนักศึกษานำ�ร่องในการอำ�นวย
ความสะดวกให้กับนักเรียน และเป็นทางเลือกสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี และหลักสูตรทั่วไป 4 ปี
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 และเป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำ�
ปีการศึกษา 2559 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนมหิศราธิบดี
โทรศัพท์ 0-4441-5231 หรือ สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4 และ ผอ.เชิดชัย ธุระแพง 09-2376-5944
หรือสมัครทางออนไลน์ www.mcru.ac.th

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมในพิธี ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำ�หรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 28-30 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
ในการสร้างความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย และ
เป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในการ
แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38

คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา 		
กองบรรณาธิการ
ออกแบบสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง MCRU NEWS

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ผศ.สุนิสา โพธิ์พรหม
นายวัฒนา อ่วมเนตร, นางสาวปราณปรียา สิมมา, นางสาวธนารีย์ สะสุนทร
อาจารย์อาณัติ หน่อทองคำ�, อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย

