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ว้าว! นักศึกษาปิดภาคเรียนไปตั้งนาน
แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ม่ ไ ด้ ปิ ด ตามนั ก ศึ ก ษาไปด้ ว ย
เพราะข้าราชการอย่างเราๆรับเงินเดือนของรัฐต้อง
ทำงานกันอย่างเต็มที่ ในขณะที่นักศึกษาปิดเทอม
ได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัว แต่พวกเรา
หลายคนทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทีม
งานสมาร์ทบึงและทีมงานประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
องค์กร ก็ไม่ได้หยุดพักกันเลย พวกเราเดินทางไป

ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสั
ตย์ รับผิดชอบ เส
เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ียสละ และมีความรักใน  

ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน ้า หาความรู้ตลอดเวลา
อดทน

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยคุณภา

ผลผลิตสู่สังคมภายในปี พ.ศ. 25 พและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนา
56”

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้า
นจ

อมบึง
“เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะว
น
ั
ออ
ก
บนพื้นที่ภาคตะวันตก”
ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง
พอเพียง โครงการตามแนวพระ ดูแล น้ำ ป่า ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจ
(Green University) อยรู่ ว่ มกบั ราชดำริ (สีน้ำเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลธรรมชาติ มีความอบอนุ่ (สเี ขียว), ปราชญ์
ตามปรัชญาในพระราชบัญญัต ปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธ์ุ (สีเหลือง) :
ิมหาวิทยาลัยราชภัฏ “มหาวิทยา
การพัฒนาท้องถิ่น”
ลัยเพื่อ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง
1. ครูพันธุ์บึง 2. มวยไทยศึกษา และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ 

พบกับน้องๆนักเรียน ในระดับชั้น ม.ปลาย โดยเฉพาะชั้น ม.6 และน้องๆในระดับ
ชั้น ปวช. และปวส. ตามโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดราชบุรี จังหวัดใกล้เคียง และ
จังหวัดเครือข่ายในภาคอีสาน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือน พ.ย. 55 จนถึงเดือน พ.ค. 56 

ซึ่งทำให้ปีนี้มหาวิทยาลัยของเรามีจำนวนนักศึกษาสมัครเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ถึงขนาดต้องจัดรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกน้องๆเข้ามาเรียนกันเลยทีเดียว...ดังนั้น
เมื่อน้องได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ขอให้น้องๆได้เรียนกันอย่างมี
เจ้าของ
ความสุข และขอให้จบตามหลักสูตรที่ได้มุ่งหวังไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด...        มห
าวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาธุ สาธุ...
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ไฮไลท์ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำตั้งใจให้เป็นฉบับต้อนรับการเปิดเทอมของนัก
1.
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวส
ศึกษา แต่อาจล่าช้าไปบ้างต้องขออภัยด้วย...ซึ่งภายในฉบับมีเรื่องที่น่าสนใจ ชวน
ารความเคลื่อนไหว และ
อ่านหลายเรื่องเลยค่ะ ลองอ่านดูนะค่ะ หากมีข้อติชม ทางคณะผู้จัดทำก็ขอน้อม ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย สู่สาธาร
ณะ
รับไว้เผื่อปรับปรุงค่ะ...แล้วเจอกันฉบับต่อไปอีกนะค่ะ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือใน
     

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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มรมจ.สนองพระราชดำริ
ยกระดับผลสัมฤทธิการเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและ ติดตามโครงการ
พระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง และคณะอาจารย์ เ ฝ้ า รั บ เสด็ จ พร้ อ มถวายงาน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ
จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านถ้ำหิน
และตะโกปิดทอง ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามแผนงานสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ในยุทธศาสตร์ งานบริการ
วิชาการ เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สังคม สำหรับโครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา การพัฒนาทักษะการสอน โดยจัดทำชุดการสอน การใช้ Mind
Mapping รวมถึงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย
ดำเนินการ และสภาพปัจจุบนั คณะครูของโรงเรียนบ้านถ้ำหิน และโรงเรียน
ตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ ไม่ ได้จบวุฒิครู
ทำให้ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มหาวิทยาลัย
จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พร้อมกัน
นี้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับคณะครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ไฮไลท์

จ อ ม บึ ง
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59

ปีมรมจ.
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน
วันที่ 1 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครบรอบ
59 ปี และจะก้าวย่างสู่ปีที่ 60 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมมีชื่อว่า
“วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village institute) วันที่ 1 มีนาคม
2497 แรกเริ่มของการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานศึกษาในท้องถิ่น
ทุรกันดาร ตามแนวคิด “วิทยาลัยหมู่บ้านของประเทศตุรกี” ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้บม่ เพาะเมล็ดพันธุท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพออกสูส่ งั คมมากมาย
และพร้อมจะก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน เนือ่ งในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ น
จอมบึงครบรอบ 59 ปีในการก่อตั้ง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงวิจยั ครัง้ ที่ 1 “สร้างสรรค์
ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา สู่อาเซียน” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานพิธี
เปิดงาน เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานและ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จากการวิ จั ย สู่ สั ง คม ซึ่ ง ในการประชุ ม ศ.นพ.สมพล 

พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวิทยาการปาฐกถาพิเศษ เรือ่ งประชาคม
อาเซียนกับวาระการวิจัย และมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์
สาขาการศึกษา และนิทรรศการผลงานวิจัยของอาจารย์จากทั่วประเทศ 
และเพื่อสร้างสีสันของงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทยจัดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬากับการ
พัฒนามวยไทย โดยรศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นวิทยากรบรรยาย
และแก้ว พงษ์ประยูร ฮีโรโอลิมปิกเหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่นเป็นวิทยากร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีสัมมนา พร้อมร่วมแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร
กับทีมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และในวันเดียวกันผศ.ดร.ชาญชัย
ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมมวยไทยอาเซียนสัมพันธ์”
ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพรมวยไทยสู่สากล สานสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายให้มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสมาชิกประเทศ
อาเซียน ซึ่งมีนักมวยประเทศสมาชิก อาทิ พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม
อินโดนีเซีย และประเทศอังกฤษร่วมแข่งขันรวม 10 คู่
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“แห่
ง
การ
ปี
  สร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยคุณภาพสู่สากล

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการบริ ห ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ของคณะผู้ บ ริ ห ารชุ ด ปั จ จุ บั น ภายใต้ ก ารนำของ
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีได้ขับเคลื่อนนโยบายตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ประกาศไว้ ซึ่งทุกอย่างได้ดำเนินการตามที่ประกาศไว้
โดยเฉพาะเรือ่ งของคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลือ่ น
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาได้ผา่ นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2554 ติดอันดับ
8 ของกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สกอ.) ได้คะแนนระดับดีมาก และล่าสุด ปี 2555 มหาวิทยาลัยได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ระดับสถาบัน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบโจทย์และสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และในการก้าวไปสู่สากล ของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาญชัย
ยมดิษฐ์ ได้ประสานองค์กรเครือข่ายด้านมวยไทยในประเทศออสเตรเลียในการส่งนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ไปฝึกประสบการณ์
เพื่อรองรับกับสหกิจข้ามชาติและการพัฒนานักศึกษาไปสู่สากลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

มรมจ.จับมือมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว

จัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฯพร้อมอาจารย์และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึงเดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
และการเงินกุ้ยโจว ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17-22 มีนาคม 2556 ซึ่ง
การทำความร่วมมือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยตกลงในหลักการที่จะร่วมมือกันผลิตนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาจีนในลักษณะ 2 + 2 dual degree program on Chinese Languaga โดยนักศึกษาจะได้รบั ปริญญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินกุย้ โจว ซึง่ ตามแผนโครงการจะเริม่ ดำเนินการปีการศึกษา
2557-2562 และใน ปี 2556มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งจะจัดประชุมปฏิบัติการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการเทียบโอน
และจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแต่ละประเทศ

ไฮไลท์
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ศิษย์เก่า มรมจ. สร้างชื่อ
ดาวเด่น...
ราชภัฏ
ในงาน 120 ปี การฝึกหัดครูไทย
ดาวเด่น - ราชภัฏ ฉบับนี้ ขอแนะนำศิษย์เก่าดีเด่นที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยในงานประชุมวิชาการโครงการ 120 ปี การฝึกหัดครูไทย และข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

เมื่อวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และผศ.สมเดช นิลพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมูบ่ า้ นจอมบึง และนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ โครงการ “120 ปี
การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผูท้ รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีการมอบโล่เกียรติคณุ
ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

ผศ.สมเดช นิลพันธ์
นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2555
นายเสน่ห์ โอฐกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ในโอกาสรับเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ เนือ่ งใน
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
6

Hilight

Chom

Bueng

น้องเบ็นซ์ สาววิวแชร์
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหัวใจนักสู้
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคด้านการศึกษา และการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์
และการแบ่งปันน้ำใจของเพื่อนๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงช่วงหนึ่งปีที่
ผ่านมาไม่ได้ทำให้น้องเบนซ์ น.ส.วิสาขา ศศิธร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ รู้สึกแปลกแยกเป็นกำแพงแบ่งแยกกั้นกลางในการศึกษา
น้องเบนซ์กล่าวถึงความรู้สึกในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “ตอน
แรกมีความรู้สึกกดดันเล็กน้อย ด้วยความ ที่เราเป็นคนพิการแบบนี้ และต้องอยู่ร่วมกับ
คนปกติจะเป็นอย่างไร แต่การใช้ชีวิตที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกอย่าง เริ่มเข้าที่ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนๆและอาจารย์ก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพื่อนๆจะช่วยเข็นรถเวลาไป
เรียน ตามอาคารต่างๆ ส่วนอาจารย์ก็จะคอยสอบถามและให้กำลังใจอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่ง
ทีต่ นเองประทับใจเป็นอย่างมาก และไม่รสู้ กึ ท้อแท้ในชะตาชีวติ จึงอยากจะฝากถึงเพือ่ นๆ
ที่พิการให้สู้ต่อไปเราต้องคิดว่าแม้ตัวเราจะพิการ แต่ใจเราไม่พิการ ในเมื่อเราเกิดมาแล้ว
ได้มีโอกาสเรียน ได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ก็ควรทำชีวิตให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตเราจะ
ได้เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม

นิ
ส
ต
ิ
เด่
น
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นศ. ดนตรีศึกษารับรางวัลชมเชย
ประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญญฤทธิ์ หอมเขียน (น้องภู)
และนางสาววชิราภรณ์ ทองฤทธิ์ (น้องนกยุง) นักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดขับร้อง
เพลง สุนทราภรณ์ โครงการคนรุ่นใหม่ รักษ์สุนทราภรณ์
และได้ รั บ รางวั ล ชมเชยประเภทเพลงคู่ พร้ อ มเงิ น สด
6,000 บาท จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิสุนทราภรณ์
และสยามพารากอน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2555 ณ สยามพารากอนกรุงเทพฯ

น้องเบ็นซ์ สาววิวแชร์
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหัวใจนักสู้

นศ. มวยไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ขอ แส ดง คว าม ยิ น ดี กั บ นา ยต
นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาชั้นปี ะวั น บุ ญ สง วน
ทองแดง กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นที่ 1 ที่คว้าเหรียญ
นางสาวนฤมล จิตรมิตร นักศึกษาสาขาวิเวลเตอร์เวท และ
ชั้นปีที่ 1 ได้เหรียญทองแดง มวยสากล ชามวยไทยศึกษา
ตั้มเวท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาล สมัครเล่น รุ่นแบน
ัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 -18
มกราคม 2556
ณ จังหวัดชลบุรี

นักศึกษามวยไทยชนะเลิศแข่งขันไหว้ครู
และศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ
นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ไหว้ครูและศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2556 ณ พรรษกาลยิม กรุงเทพฯ
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ประมวลภาพ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯเป็นประธาน
พิธเี ปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยพิธีบายศรี
สู่ขวัญ และการผูกข้อมือนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักศึกษา ซึ่งในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย นักศึกษาใหม่
พบศิษย์เก่าในรายการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ การให้บริการของกองพัฒนานักศึกษาและ
องค์การนักศึกษา การแนะนำข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ ประโยชน์กบั
นักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และอาจารย์
ที่ปรึกษาของแต่ละคณะ

หลักสูตรสายครู
ติดอันดับ Top ten
สาขาวิชาฮอตฮิต
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีและปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ซึง่ ปีการศึกษา
2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสอบคัดเลือกในการรับนักศึกษาภาคปกติ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 5 ปี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
และมีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมยอดการรับสมัคร
ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556
จำนวน 4,927 คน และมีการรายงานตัว จำนวน 2,056 คน
จากการวิเคราะห์ผทู้ สี่ นใจสมัครเรียน และรายงานตัวแยกตามคณะ
สาขาวิชา หลักสูตรฮอตฮิตระดับ Topten พบว่าหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูยังเป็นหลักสูตรยอดฮิตที่มีการสมัครเรียน ในลำดับต้นๆ
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10 อันดับ

สาขาวิชาฮอตฮิต
อันดับ 1 	 สาขาวิชาสังคมศึกษา
อันดับ 2 	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 			 
อันดับ 3 	 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 				
อันดับ 4 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อันดับ 5 	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อันดับ 6 	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อันดับ 7 	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อันดับ 8 	 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อันดับ 9 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อันดับ 10 	 สาขาวิชาชีววิทยา

การรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่
ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดการรับสมัครและรับการเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจัดให้
ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวน 6 รายประกอบด้วย อาจารย์ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ,
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดีฯ, อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์,
ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะคุรุศาสตร์ แสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยนายโกเมศ แดงทองดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
จัดการแสดงวิสัยทัศน์ และวันที่ 7 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการสรรหาจัดการสัมภาษณ์พร้อม
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตอ่ สภามหาวิทยาลัย จำนวนสามรายชือ่ เรียง
ลำดับตามตัวอักษร โดยสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาผู้
สมควรดำรงตำแหน่ ง อธิ การบดี ฯ ในวั น ที่ 18 มิ ถุ นายน 2556 และเสนอรายชื่อโปรดเกล้าฯ
ตามลำดับ

สภา มรมจ. แต่งตั้งคณบดี,
ผู้อำนวยการสำนัก/
การสรรหาอธิการบดีคนใหม่
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดี
และผูอ้ ำนวยการสำนัก/สถาบันทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย ผศ.สมบูรณ์
ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ, ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์
วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
อาจารย์ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และอาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย

อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย

อาจารย์ดร.เชิดชัย ธุระแพงานทะเบียน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและง

ารบดคี นใหม่
ก
ิ
ธ
อ
ี
ด
น
ิ
ย
ม
วา
แสดงค

ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ไฮไลท์

จ อ ม บึ ง
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รอบรั้ว...
ราชภัฏ
1. เวทีเสวนาแบ่งปันเทคนิคการสอน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
เวทีเสวนาแบ่งปันเทคนิคการสอน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายการจัดการความ
รู้จัดขึ้น เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน และเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และสาธารณชน

2. สาขา MBA. จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการตลาดสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการตลาดสู่อาเซียน ณ โรงแรมโกลเด้น
ซิตี้ราชบุรี ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการ
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯ คณาจารย์ และนักศึกษาให้การต้อนรับ โดยอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
กูรูทางด้านการตลาดเป็นวิทยากรการบรรยาย

3. อธิการบดีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาเวียดนามมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯมอบวุฒิบัตรแด่อาจารย์และ
นักศึกษาเวียดนาม จากมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ทั้ง 2 สถาบัน

4. บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูและรดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพิธีไหว้ครูและรดน้ำ ดำหัว ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร
อำนวยการ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษแต่ละสาขาวิชา ได้รำลึกถึงครูอาจารย์ที่
ประสิทธิประสาทวิชา และร่วมอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทย

5. ผู้บริหารพบสื่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ผู้บริหารพบสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี พร้อมชี้แจงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และฝากประชาสัมพันธ์การแข่งขันมวยการกุศล
“ศึกวันรวมใจพัฒนานักศึกมวยไทยสู่สากล” วันที่ 9 มิถุนายน 2556

6. โครงการอบรมพัฒนาตัวชี้วัดในงานตำรวจ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดในงานตำรวจ”
ตามภารกิจของศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยปกครองท้องถิ่น (ศปถ.) และเป็นวิทยากรการอบรม
ณ ห้องประชุมบุรีราช อาคารจอมพลพลาเลซ โดย พล.ต.ต นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรม

7. อบรมการออกแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ
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เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ
ของสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมการ
อบรม ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556

ไฮไลท์ทริป Trips

Hilight

สนอ.ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-จัดทริปธรรม
เยือนถิ่นอารยธรรมอีสาน

ไฮไลท์ ท ริ ป ฉบั บ นี้ . ..ขอนำบรรยากาศเก็ บ ตก
กิจกรรมเส้นทางธรรมของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง กั บ โครงการทั ศ นศึ ก ษางาน
นิทรรศการและการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 -27
มกราคม 2556
	

ภายใต้การริเริ่มโครงการโดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแม่งานหลัก ที่ทำให้หมู่คณะของเรามีทริปนี้ คือ
นางชวิพร (พี่ต้อย) มั่งสุวรรณ ในการเยือนถิ่นอีสานครั้งนี้ จากราชบุรีมุ่งสู่จุดหมายปลายทางจังหวัดสกลนคร ตลอดเส้นทางชาวคณะได้สัมผัส
กับวิถีวัฒนธรรมและอารยธรรมของจังหวัดต่างๆที่ผ่าน และเราได้ไปลองลิ้มอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นเมืองสกลนครนั่นคือ แหนมเนืองที่
ร้านวิลลี่แหนมเนือง ทริปแรกเช้าวันที่ 26 มกราคม 2556 คณะของมหาวิทยาลัยออกจากที่พักมุ่งหน้าไปวัดทุมทอง ตำบลพอกน้อย อำเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยได้ร่วมบุญกุศลนำผ้าป่าไปถวาย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งได้รับการ
ต้อนรับ จากชาวบ้านเป็นอย่างดี พร้อมของฝากและเครื่องรางของขลังจากพระอาจารย์ที่วัดทุมทอง หลังจากที่ทุกคนอิ่มหมีพลีมันกับอาหาร
พื้นบ้านและอิ่มบุญร่วมกัน ทริปต่อไปเราได้ไปสักการะหลวงพ่อองค์แสน วัดพระธาตุเชิงชุม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสกลนคร และเยี่ยมชม
นิทรรศการงานวันบูรพาจารย์ และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น หลวงปู่หลุยส์ พระเกจิชื่อดังแห่ง วัดป่าสุทธาวาส 
ทริปต่อไปคณะมหาวิทยาลัยได้ไปสักการะพระอุรังคธาตุ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หรือองค์พระธาตุอำเภอธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิคู่
เมืองของจังหวัดนครพนม ก่อนเดินทางกลับคณะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมทัศนียภาพริมแม่น้ำโขงและซื้อของฝาก ณ ตลาดอินโดจีน จังหวัด
มุกดาหาร และได้ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนเทือก เขาเขียว ใกล้กับวัดผาน้ำทิพย์ หรือวัดผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นคณะก็เดินทางมุ่งตรงสู่ราชบุรีพร้อมของฝากและบุญมาฝากทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการอนุโมทนา
บุญกุศลทอดผ้าป่าครั้งนี้
...ตลอดระยะเวลา 3 วันกับทริปนี้ของสำนักงานอธิการบดีพวกเราได้อิ่มบุญอิ่มใจในการเยือนอารยธรรมถิ่นอีสาน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่
ของมหาวิทยาลัยก็อาศัยในถิ่นนี้ และในยังมีของดีอีกมากมาย ที่รอการมาเยือนของนักเดินทาง ส่วนไฮไลท์ทริปฉบับหน้าไปที่ไหนคอยติดตาม
ครับ
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จ อ ม บึ ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
Muban Chombueng Rajabhat University

“ประภาคารการเรียนรู้ ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก”
• เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
-

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

• หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทภาคพิเศษ
• สถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานที่รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 0-3226-1790 ต่อ 1405 หรือ 0-3236-2496
ศูนย์ ให้การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์การเรียนรู้ ในเมือง ต.ดอนตะโก) โทร. 0-3232-2217
ติดต่อข่าวสาร MCRU ได้ที่ สวท.ราชบุรี FM 101.75 MHz และ AM 1593 MHz (วันจันทร์) (เวลา 09.00-10.00 น.),มร.มจ.ของเรา FM 99 MHz (วันพุธ) (14.00-15.00 น.),
Fackbook, ส่งข่าวสารข้อมูลได้ที่ pr_mcru@hotmail.com

WWW.mcru.ac.th
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เหตุ ที่ ขั ด ข้ อ งนำจ่ า ยผู้ รั บ ไม่ ไ ด้

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โทรศัพท์ 0-3226-1790-7 ต่อ 1111, 1105, 1109 โทรสาร 0-3226-1078
www.mcru.ac.th E-mail : pr_mcru@hotmail.com
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