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4. มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกัน
อย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสำนึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน

ประเดน็การประชมุ  ต่อจากฉบับท่ีแล้ว ...

ข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้อื่น ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่นและ
ร่วมทำประโยชนเ์พ่ือชุมชน

8. เปน็ชุมชนทีพ่ึ่งตนเองได ้คือ สมาชิกและองคก์รตา่ง ๆ  ในชมุชน  มีความ
เข้มแข็งพอท่ีจะช่วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได้ ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
สังคมและวฒันธรรม ท้ังในยามปกตแิละประสบกบัภาวะวกิฤตต่าง ๆ  อันเป็นการ
พัฒนาแบบยัง่ยืนท่ีพึงประสงค์

9. เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาคนใหมี้
คุณภาพ มีคุณธรรม และมคีวามสขุ เม่ือคนมารวมกนัเป็นชุมชน และสรา้งชุมชน
ใหเ้ข้มแข็งได ้ก็ทำใหค้นและชมุชนมีความสงบสขุ

10. เป็นการพัฒนาแบบยัง่ยืน ชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะดงักล่าวข้างต้น ทำให้
ชุมชนดำรงอยู่และดำรงต่อไปได้โดยไม่ล่มสลาย อันเป็นการพัฒนาแบบย่ังยืนน่ันเอง

จึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนท่ีสามารถแก้ปัญหาไดทุ้กชนิด ท้ัง
เศรษฐกจิ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การเมอืงและสขุภาพ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้พันธกิจด้านการวิจัย มีวิธี
ดำเนินการดังต่อไปน้ี

1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยภายในของคณะและ/หรือ
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางให้สามารถทำการวิจัยโดยได้ทุน
จากแหล่งทุนภายนอก และนักวิจัยรุ่นอาวุโสให้เป็นผู้จัดการงานวิจัยโดยมีบทบาท
หน้าท่ีในการกระตุ้นและดึงให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาทำวิจัยตามประเด็นหรือ
โจทยวิ์จัยท่ีมาจากความตอ้งการจำเปน็ของท้องถ่ิน

และการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ...
ของยทุธศาสตรก์ารวจิยั

ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธกิารบดี

ผนกึกำลังกนั เพ่ือช่วยกนัแกไ้ขปญัหาของชมุชน ซึง่เปน็ผลมาจากการเรยีนรูร้ว่มกนั  ไมใ่ชต่า่งคนตา่งทำ
5. มีการจัดการชุมชนท่ีดี (Community Management) คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจดัการตนเอง

และชุมชนได้วางแผน จัดกระบวนการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ทำให้องค์กรชุมชนมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน

6. มีเครอืข่ายชุมชน (Community Network) คือ มีกระบวนการเชือ่มโยงสมาชกิในกลุม่และองคก์รชมุชนตา่ง ๆ
เข้าด้วยกัน  ด้วยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์ด้วยความสมานฉันท์ ทำให้เกิดการรวมจิตสำนึก
และจติวญิญาณของสมาชกิและองคก์รชมุชนตา่ง ๆ ใหมี้พลังเข้มแขง็

7. มีภาวะผูน้ำชุมชน (Community Leadership) คือ ผูน้ำเปน็ผูป้ระสานความคดิของสมาชกิใหโ้อกาสสมาชกิ
ได้แสดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

การประชุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2. จัดให้มีการพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถ่ิน

3. จดัทมีนักวจิยัและหนว่ยวจิยั (Research Unit)
เพ่ือตอบโจทยวิ์จัยจากปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
และการปกครองทอ้งถ่ิน

5. จัดหาแหล่งทุนในการวิจัย และประสานนักวิจัย
เพ่ือให้เข้าถึงแหลง่ทุน

6. มีการเช่ือมโยงงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
กับ UBI

7. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการบูรณาการการวิจัยกับ
การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ การทำนบุำรงุศลิป
วัฒนธรรม

8. สนับสนุนอาจารย์ นักศึกษา ปฏิบัติการวิจัยแบบมี
ส่วนรว่มกบัชมุชน ภาคการผลติและบรกิาร

9. สนับสนุนจัดระบบศูนย์ข้อมูลท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้
และวิจัย

10. ใช้กระบวนการบัณฑิตศึกษา และการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีเพ่ือศึกษาวจิยัและการพฒันาทอ้งถิน่ ทัง้ดา้น
เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และการเมอืง

สำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม มีวธีิดำเนินการ ดังตอ่ไปนี้

1. ร่วมมอืกับผูน้ำทอ้งถิน่ ผูน้ำศาสนา ประชาชน นัก
การเมือง และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง

2. สนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้นและฝึกอบรม
ตามความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน โดยมีการประสานงาน
กับคณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น

3. จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

4. ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งการ
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

5. พัฒนากำลังคนทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้อง
การของท้องถ่ิน ภูมิภาคและประเทศ

6. แสวงหาแนวทางการบูรณาการความเด่นของมหา
วทิยาลยัสูภ่าคอตุสาหกรรม ภาคบรกิาร และภาคเกษตร
กรรม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลาดกลางสินค้า
เกษตร

สุดทา้ยขอฝากขอ้คิดวา่ การเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ของชุมชนจะสำเร็จได้ด้วย ความร่วมมือของบุคลากร
ทุกส่วนทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยและชุมชน และต้องใช้การ
บูรณาการพันธกิจท้ัง  3 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ  การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม

การนำนกัศึกษา  เปน็ตวัตัง้  เปน็
ตัวกลาง การพัฒนาบัณฑิต การจัด
การเรียนการสอนที่สะท้อนกิจกรรมทั้ง
5  ตวั  มี  2  หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ

กิจกรรมในหลักสูตรเน้นการพัฒนา
การเร ียนการสอน  สำนักส่งเสริม
วิชาการ   กองกจิการนกัศึกษา   ประกนัคุณภาพ   งานบณัฑติ  โครงการ UBI

คุณภาพบณัฑติ แบง่ออกเปน็ 3 ระยะ
ระยะแรก เน้นปรบัปรงุสภาพปญัหาปจัจบุนัทีมี่ขับเคลือ่นใหเ้รยีบรอ้ย ใช้เวลา  1  ภาคเรยีน   อย่างช้าสุดใชเ้วลา

1 ปี
ระยะทีส่อง  เน้นการพัฒนาเชิงรกุ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ระบบการชว่ยเหลอืทางวชิาการแกน่กัศกึษา
การขบัเคลือ่นลกูศษิย์

อาจารย์ต้องพัฒนาตนเอง..
เพ่ือรองรบัในอนาคต

ผศ.เสนาะ  กล่ินงาม   รองอธกิารบดี
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ระยะทีส่าม คือ พัฒนาตอ่เน่ือง เพ่ือพัฒนาตอ่เน่ือง ในเรือ่งของนกัศึกษา  อาจารย ์ พัฒนาระบบบรหิารจดัการเรยีน
การสอน  โครงสรา้งการจดัการเรยีนการสอน  ข้อมูลนักศึกษา  ข้อมูลนักศึกษาตกคา้งเปน็ผลผลติจากการจดัการเรยีน
การสอน

In put   เด็กท่ีเข้าใหม่ประมาณ 2,004  คน  ได้ทดสอบโดยเอาข้อสอบโอเน็ตมาสอบกับเด็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  วา่จะมสีถานภาพเปน็อย่างไร  ส่ิงเหลา่น้ีคืออนาคตของอาจารยท์ีจ่ะเตรยีมรองรบัในอกี  4  ปข้ีางหนา้

Out put นักศึกษาท่ีจบออกไป ทำงานแล้ว  55%   อีก  40% ยังไม่ได้ทำงาน  และยังศึกษาต่อ 15 %  น่ันคือลูกศิษย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับในอนาคต  ระบบการช่วยเหลือทางวิชาการนักศึกษา
การขบัเคลือ่นลูกศิษย์  ในส่วนการสง่เสรมิหอ้งสมดุและศนูย์คอมพิวเตอร ์ มีระบบชว่ยเหลอืลูกศิษย์ของเราไดอ้ย่างไร
ดูแลลูกศิษย์เกา่และลูกศิษย์ใหม่

แนวการสอนเป็นระบบที่สำคัญอย่างหนึ่งให้เด็กได้รู้ล่วงหน้าว่าจะเรียนอะไร  สามารถนำไปใช้กับ กพร. ได้ด้วย
ระบบอาจารยท่ี์ปรกึษา  ในส่วนของอาจารยพั์ฒนาศกัยภาพอาจารยต์ามเกณฑข้ั์นตำ่ของ สกอ.ควบคมุระบบ การเรยีน
การสอนใหไ้ด ้ ไมท่ิง้หอ้งเรยีน  ไมท่ิง้นกัศึกษา   การพฒันาระบบ   การรบันกัศึกษาในอนาคต  เน้นผูเ้รยีนเปน็สำคัญ
พัฒนาในระยะแรกใหไ้ด้

1. งานสำน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และศูนย์คอม
พิวเตอร์ท่ียังต้องปรับปรุงอยู่บ้างคือศูนย์
คอมพิวเตอร์ด้วยข้อจำกัดของบุคลากร

2. การจัดทำงบประมาณท้ัง ในด้าน
การเงินงบประมาณและเงินรายได้ต้อง
เตรียมคนเพ่ือไปช้ีแจงบอกข้อมูลในเร่ืองของงบประมาณ

3. การวิเคราะห์และประมาณการในเรื่องของรายรับ
และรายจ่าย จากการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย  คือ
ประมาณการสงูกวา่ความเปน็จรงิ  องค์กรจะเจรญิก้าวหนา้
ต้องดำเนินนโยบาย และข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการศึกษา
อย่างเปน็ระบบ  การทำงานทกุอย่างตอ้งทำดว้ยหลกัการ

4. เร่ืองของ  กพร. การประเมนิผลตามปฏบัิติราชการ
เพื่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดลำดับ เพื่อการ
จัดสรรในงานของโบนสั

5. ฐานข้อมูล   ฐานข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษา  ฐานข้อมูล
บุคลากร  ฐานข้อมูลหลักสูตรเฉพาะที่ สกอ.รับรองฐาน
การเงิน   และฐานข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

6. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/
สถาบัน

7. การตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  การดำเนนิ
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ

8. เปน็เลขานุการสภามหาวทิยาลยั   ทกุเรือ่งตอ้งเขา้
สู่สภามหาวทิยาลยัทัง้หมด  สภามหาวทิยาลยัมีอำนาจ  17
ประการตามมาตรา  18  สภาวิชาการมีอำนาจ  13  ประการ
ตามมาตรา 22  และ 1 บุคคล คือ อธิการบดมีีอำนาจอยู่  9
ประการตามมาตรา  31

9. การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในเร่ืองการ
ลำดับช้ันการรกัษาความลบั  การสอบสมัภาษณ ์ งานการ
วิเคราะห์การสอนอาจารย์ที่เกินภาระงาน และถือว่าระบบ
ต้องรักษาไว้  อย่านำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาทำลายระบบ
ต้องหา  6 อย่างให้เจอ คือ 1)ความเป็นจริง  2)ความชอบทำ
3) ความเหมาะสม  4)ความพอด ี  5)ความเปน็ไปได ้ และ
6) การมส่ีวนรว่ม.

ยุทธศ์าสตร์การพัฒนา
และนวัตกรรม

ผศ.เชาวลติ  คงแกว้
รองอธิการบดี
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สถานการณ์แวดล้อมในอุดมศึกษาไทยเปลี่ยนแปลง
ไปมาก การเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณมาก  จนกระท่ังทำให้
การจัดสรรทรัพยากรเป็นประเด็นที ่มีปัญหามาก เป็น
สถานการณท่ี์อยู่ได้ลำบากสำหรบักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา

1. สถานการณ์ป ัจจ ุบ ันของอ ุดมศ ึกษา ทำให ้
มหาวทิยาลยัใหมอ่ยู่ไดล้ำบาก

2. ปัญหา  over  supply มีมหาวทิยาลยัมากเกินไป
สถาบันอาชีวะศึกษารวมตัวกันสามารถจัดการสอนถึงข้ันระดับ
อุดมศึกษาได้  การรับ ปวส.มาต่อยอดจึงเป็นการอยาก
เพราะอาชีวะศึกษาก็จะดึงนักศึกษาเอาไว้ ซึ่งเป็นประเด็น
ของของการเปลี่ยนแปลงและสำคัญเป็นอย่างมาก อาจ
ทำใหอ้งคก์รของทา่นไปสูป่ญัหาอกีลักษณะหนึง่ได้

3. ปัญหาจำนวนคนเกดิลดลง  ผู้เข้าเรยีนอุดมศึกษา
ลดลง เกิดการแย่งชิงนักศึกษาผนวกกับเรื่องของอาชีวะที่
กำลังจะเข้ามา

4. การทับซ้อนพ้ืนท่ีบริการอย่างไม่มีระบบ  มีการเปิด
ศูนย์บรกิารมาก  เกิดการแขง่ขนักันอย่างไมมี่เหตมีุผล

5. ผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการ บัณฑิต
ตกงานและสาขาวชิาทีข่าดแคลนหลายสาขาวชิา  ผลติแลว้
หางานทำลำบาก  ต้องพยายามแก้ปัญหา นึกถึงอนาคตของ
ประเทศชาต ินึกถึงลูกศิษย์ท่ีจะจบการศกึษาในอนาคต

6. ปญัหาปรญิญาเฟอ้ไปจนถงึปรญิญาเอก
7. คุณภาพบัณฑิตตกตำ่
8. ขาดการวิจัย ไม่สามารถเป็น “มันสมองต้นความคิด

ของชาต”ิ ประเทศชาตจิะไปไดดี้อย่างไร  ก้าวหนา้อย่างไร
ตกต่ำอย่างไร  มันต้องมีกระบวนการคดิเป็นระดับของอุดม
การณ์ชาติ เป็นระดับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
หน้าท่ีตรงนีต้้องมาจากมหาวทิยาลัย ถ้ามหาวทิยาลัยไม่คิด
ประเทศชาติก็จะไปได้ไม่ไกล ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีมีคุณภาพเทคโนโลยช้ัีนดี มีนักวิจัยช้ันสูง ทำให้

ประเทศเป ็นประเทศซ ึ ่ง
สามารถสร้างนวัตกรรมได้
สามารถนำเอานวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม
เศรษฐกิจก็จะดีกลับมาหล่อ
เล้ียงประเทศชาติ

9. ขาดการนำความรูไ้ปสู่อุตสาหกรรม
10. การดำเนินการขาดประสทิธิภาพ
แนวทางการพฒันาวชิาการ  สาขาวชิาสำหรบัการผลติ

บัณฑิต และการวิจัยโดยการออกแบบและอุตสาหกรรม
การจัดการภาคเอกชน ภาครัฐและท้องถ่ิน ในความเป็นอุดม
ศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ ช่วยกันต้ังเข็มในการพัฒนาการ
ศึกษาของเพชรบรีุ โดยมมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ เป็น
ยอดปิรามิด แล้วดึงการศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี
เข้ามาเป็นเครือข่าย  มีทั้งทรัพยากร เสริมสร้างขีดความ
สามารถ ความเข้มแข็ง วิเคราะห์ปัญหา มีความสัมพันธ์
ร่วมกันอย่างลึกซ้ึงโดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองนำ ใช้ส่ิงท่ีใกล้
เคียงกับตัวตนมากทีสุ่ด

มีการทำกรอบแผนอดุมศึกษา ระยะยาว 15 ป ีฉบบัที่
2 ในการทำแผนกช้ี็ประเดน็ต่าง ๆ  ไวว่้า สถานภาพของอุดม
ศึกษาเปน็อย่างไร  ปญัหาของอดุมศึกษา  1)การไรท้ศิทาง
2)ความซ้ำซ้อน  3)การขาดคุณภาพ 4)ขาดประสิทธิภาพ
เป็นอย่างมาก  ถ้าจะวางแผนการพฒันามหาวทิยาลัย ให้คิด
ถึงประเด็นการเปลี ่ยนแปลงของประชากร สภาพของ
พลังงานและสิง่แวดลอ้ม  การมีงานทำ  ตลาดแรงงาน  ก็จะ
ไม่เปน็ปญัหาตอ่ไป   ปญัหาเรือ่งการเปดิเสร ี  กระบวนการ
กระจายอำนาจการปกครอง  การขจดัความขัดแย้ง เยาวชน
และบัณฑิตในอนาคต    เศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ต้องคดิตอ้งมองถงึความตอ้งการของสงัคม  สาขาวชิาทียั่ง
ไม่เปิดสอน มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากร บุคลากรต้องไป
ช่วยเหลือสังคม เพราะเขาคิดว่าความเป็นคนท่ีมีปัญญาอย่าง
คนในอดุมศึกษาจะตอ้งช่วยคดิใหเ้ขา แตท่ี่สำคัญทีสุ่ด คือ
อุดมศึกษาสามารถจับกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
สามารถที่จะผลิตบัณฑิตได้  เรามีปัญหาอะไรที่เราจะต้อง
ช่วยกันคิด รอยต่อการศึกษากับระบบอืน่  ในรอยต่อมีอะไร
บ้างท่ีเป็นประเด็นปัญหา  มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับสถาบัน

แนวคิดในการพัฒนา
อุดมศึกษาไทย

ศาสตราจารย ์(พิเศษ)  ดร.ภาวชิ  ทองโรจน์
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อุดมศึกษาอ่ืนได้ไหม
กระบวนการท่ีจะนำเอานโยบายการเงินเข้ามาใช้   จัดสรรทรัพยากรเป็นตัวกำกับ  ยกเลิกหลักสูตรท่ีไม่จำเป็น  กลไกล

ของการประเมนิคุณภาพกบัปญัหาเหลา่น้ี ต้องคดิใหม ่หาแนวทางใหม้ากข้ึน สามารถตอบสนองสงัคมไดอ้ย่างไร  เช่น
ประเด็นเร่ืองของคุณภาพ  ประเด็นของการจัดอันดับ  เป็นตัวกำกับว่ามหาวิทยาลัยของเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ต่อไปในอนาคต
ความคดิในเรือ่งของการทำแผนกลยทุธ ์ต้องเปน็เรือ่งทีจ่ะตอ้งจรงิจงั ต้องเปน็เรือ่งทีม่องออกไปอยา่งกวา้งขวาง และจะ
เคล่ือนออกไปไดอ้ย่างไร ปัญหาทีจ่ะเขา้มาอีกมาก แตท่รพัยากรนอ้ยลง  ต้องเลือกทรพัยากรทีมี่คุณภาพอยา่งแทจ้รงิ.

ขอเชิญคณาจารย ์ ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั
และนกัศึกษา ฟังการบรรยาย เร่ือง

ภาวะผู้นำสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
(LEADERSHIP FOR UNIVERSITY DEVELOPMENT)
วิทยากรโดย  ศ.ดร.นายแพทยก์ระแส  ชนะวงศ์

ในวนัพุธที ่ 15  กรกฎาคม  2552
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญฟังการบรรยาย

เม่ือวนัที ่ 26  มิถุนายน  2552  สาขาวชิาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ ต้อนร ับ
ผู้บริหารและปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจการค้า
ระหวา่งประเทศกวางส ี จำนวน  70  คน  โดยม ี ผศ.ดร.
นิวัติ กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม   ผศ.เสนาะ  กล่ินงาม   รองอธิการบดี
และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมท้ังให้โอวาทและแนวทางในการดำเนนิชีวิต

สาขาวชิาภาษาไทย  ตอ้นรบัผูบ้รหิารและ
นศ.จากวิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี

อาจารยแ์สนประเสรฐิ  ปานเนยีม  สาขาวชิาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดจันทราวาส
(สุขประสารราษฎร)์  ไปบรรยายเรือ่ง “โลกทัศน์ของสุนทรภู่”
แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  4   ณ  ห้องโสตทัศน
ศึกษาของโรงเรยีน  เม่ือวนัที ่ 24  มิถุนายน  2552

สาขาวชิาภาษาไทยบรกิารชมุชน

อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  นำนักศึกษาช้ันปีท่ี
2  และ 3  จำนวน  14  คน  เข้ารว่มกจิกรรมวนัสุนทรภู่
ณ  วดัพลับพลาชยั  เม่ือวนัที ่ 25  มิถุนายน  2552  โดย
อาจารยแ์สนประเสรฐิ  ปานเนยีม  ไดรั้บเกยีรตจิากคณะ
กรรมการจัดงาน  บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับหนังใหญ่ของ
วดัพลบัพลาชยัแกผู่เ้ข้ารว่มกจิกรรม

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ร่วมงานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย



7 ดอนขังใหญ่

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกต ิ  จดัพิธไีหวค้รนัูกศึกษาภาคปกต ิปกีารศกึษา
2552 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2552  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้โอวาทแก่
นักศึกษาดังน้ี

 การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ  กิจกรรมใน
วันน้ีเช่ือว่าครู อาจารย์ท้ังหลายปล้ืมปิติ จะเป็นกำลังใจให้
กับครู อาจารย์ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีของครู อาจารย์ท่ีมีต่อลูกศิษย์
ตลอดไปอย่างย่ังยืนและทำหน้าท่ีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด

มีครูอยู่ 2  ท่านท่ีไม่ได้มาอยู่ในท่ีน้ี อาจจะอยู่ในไร่ใน
สวนหรือทำงานในที่อื่น ๆ นั่นคือ บิดามารดา ขอให้
นักศึกษาระลึกถึงบุญคุณของครูทั ้ง 2 ท่านว่าที ่เรา
มาถึงวนัน้ี ครทูัง้ 2 ทา่นน่ีอิจฉาเราหรอืไม ่ เม่ือเรามทีกุข์
อยากให้เราพ้นทุกข์หรือไม่ อยากให้ประสบความสำเร็จ
ยิ่งขึ้นไปหรือไม่ นักศึกษาลองสำรวจตัวเราว่า ตั้งแต่
เราเกิดมาเราได้ทำอะไรให้ครูท้ัง 2 ท่าน  ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง
สิ่งที่พลาดไปแล้วให้ลืมไปเสีย และตั้งใจใหม่ ว่าตั้งแต่
วนันีเ้ปน็ตน้ไป จะเปน็ลกูทีด่ขีองพอ่แม ่ พ่อและแมคื่อ
ครูของเราทีอ่ยู่ท่ีบ้าน เม่ือมาอยู่ในมหาวทิยาลัยนักศึกษา
มีครูอีกคน  ครูจะนำน้ำใจของลูกศิษย์ท่ีนำดอกไม้มาเคารพ
ครูอย่างนอบน้อม และจะทำหน้าท่ีของอาจารย์ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพ่ือท่ีจะเป็นครูท่ีดีต่อไป ขอให้ลูกศิษย์ท้ังหลาย
มีวินัย เร่ิมต้นด้วยการตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาจะเป็น
วินัยท่ีเร่ิมต้นนำไปสูวิ่นัยอ่ืนๆ ตามมา  ลูกศิษย์ จงคดิให้
กวา้ง มองใหไ้กล ไปใหถึ้งดว้ยความขยนั อดทน และ
มุ่งม่ัน  อย่าท้อแท้เม่ือเจอปัญหาอุปสรรค  กตัญญูกตเวที
เป็นเคร่ืองหมายของคนดี

นอกจากนีแ้ลว้ในพธิไีหวค้ร ูยังมกีารมอบโลเ่กียรติ
คุณให้กับ “ครูดีในดวงใจ” ซ่ึงเป็นการโหวตของนกัศึกษา

พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา
นกัศกึษาภาคปกต ิ  ปีการศกึษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อาจารย์ท่ีได้รับคะแนนโหวต
มากที่สุดของแต่ละคณะ  ได้รับโล่เกียรติคุณจากท่าน
อธกิารบด ี ดังนี้

1.ผศ.อุทัย ผ่องรศัมี  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
2.ผศ.ฤดี  ธีระเดชพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ผศ.ศุภศี  ศรสุีคนธ ์ คณะครศุาสตร ์ 4.ดร.ปานจติร์
หลงประดิษฐ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5.อาจารย์วัชระ
เวชประสิทธ์ คณะวิทยาการจัดการ 6.อาจารย์ประชา  รัตวร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7.อาจารย์วนิดา
มากศิริ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ต่อจากน้ันเป็นการมอบทนุการศึกษา  ดังน้ี
- ทุนการศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน

17  ทนุ ๆ  ละ 10,000 บาท
- ทนุการศกึษา รศ.สายัณห ์ จนัทรว์ริชั  จำนวน 1

ทนุ ๆ  ละ  5,000 บาท
- ทนุการศกึษา “ศรชยั – ยุธร ีและเพือ่น” จำนวน 5

ทนุ ๆ  ละ  10,000 บาท
- ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
- ทุนการศกึษาคณะวทิยาการจดัการ
- ทุนการศกึษาคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีการประกวดตกแต่งพานพานไหว้ครู

โดยแบง่เป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทความสวยงาม  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ห้อง

5242-32/1  รางวลัรองชนะเลศิ อันดับ 1  ได้แก ่ ห้อง
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2 2 / 1
ร า ง ว ั ล ร อ ง
ชนะเล ิศอ ัน
ดับ 2 ได้แก่
คอมพิวเตอร์
ไซเบอร ์ ช้ันปี
ที ่1
2.ประเภท

ค ว า ม ค ิ ด
สร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  สาขาวิชาศิลปกรรม  ช้ันปีท่ี
1  รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ 1 ไดแ้ก ่หอ้ง 5244-35/1
รางวลัรอง ชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่ ห้อง 5241-43/5

ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษา และองคก์ารนกัศึกษา
ขอขอบพระคณุคณาจารยแ์ละคณะกรรมการทกุท่านมา ณ
โอกาสน้ี

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ศึกษา(กยศ.) เข ้าตรวจเยี ่ยมการปฏิบัติงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เม่ือวันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ
หอ้งประชมุสำนกังานอธกิารบด ี และหอ้งปฏบิตังิานหนว่ย
ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม  อธกิารบด ี เปน็ประธานกลา่วตอ้นรบั

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

การสอบทานข้อมูลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านการ
ดำเนินงาน ด้านการเงนิและบญัชท่ีีเก่ียวขอ้งกบักองทนุเงนิ
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (กยศ.) ในระบบ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมดำเนินโครงการ
การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สสส. โดย
สำน ักงานประสานงานช ุดโครงการด ังกล ่าว ขอให ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอกิจกรรมที่เป็น Best
Practice ของโครงการ และจากมติของคณะกรรมการ
ประเมินโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี กำหนดให้กิจกรรมตามมาตรการ อ = อาหาร
เป็น Best Practice ของโครงการโดยมอบหมายให้ นาย
วันณพงค์ วงศ์พานิช หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู ้ไปนำเสนอข้อมูลดังกล่าว
ในระหวา่งวนัที ่25 – 26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมแกรนด์
อินน์ คัม  จังหวดัสมุทรปราการ

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

e-Student
loan และ
กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการ
ศึกษาที ่ผ ูก
กับรายได้ใน
อนาคต(กรอ.)
ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื ่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ของกองทุนฯ ซึ่งมีขอบเขตในการตรวจทานข้อมูล คือเพื่อ
สอบทานกระบวนการเงนิให้กู้ยืมเงินในระบบe-Studentloan
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 รวมถึงสอบทานการดำเนิน
งานกองทุนฯ ของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan
ตามระเบียบ และมติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู ้ยืม
เพ่ือการศกึษา ปีการศกึษา 2551 และสอบทานดา้นการเงนิ
และบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) ของสถานศึกษารวมทัง้การประมาณการเงนิซ่ึงคาดว่า
จะเป็นส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2551
ซึง่ผลการตรวจเยีย่มบรรลตุามวตัถปุระสงคท์กุประการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาชีวิตครูแนวใหม่
ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  กรรมการและเลขานุการ  คณะ

กรรมการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยพัฒนากิจกรรมชีวิต
ครูแนวใหม่  แจ้งว่า ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาวิจัย  คลัง
ปัญญา และศูนย์การเรียนรู้ของท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาชีวิตครู  สำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศกึษา (สกสค.)  จดัโครงการศกึษาวจิยัพัฒนาชวีติครู
แนวใหม ่   ระหวา่งวนัที ่21-22 มิถุนายน  2552 ทีผ่า่นมา
ณ  โรงแรมลองบชี  อ.ชะอำ  จ.เพชรบรุ ี  ซึง่มผีูเ้ข้ารว่ม
โครงการ ไดแ้ก ่ข้าราชการครจูากจงัหวดัในกลุม่ภาคกลาง
15  จังหวดั จำนวน 150 คน  โดยในพธีิเปดิไดรั้บเกยีรติ

จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม เป็นประธานในพิธี
จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การบรรยายพเิศษ
เรื่อง“อุดมการณ์เป้าหมายและกลยุทธ์ครูมือ
อาชีพ” โดยอาจารย์เฉลย  พูนสวน  การเสวนา
“กรณีศึกษาชีวิตที่ประสบความสำเร็จจากหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผูร่้วมเสวนา คือ ผอ.ธีระพนัธ ์ ธีรานนัท ์ จา่เอก
เขียน  สร้อยสม  คุณณภัทร  จาตุรัส  โดยมี ผศ.มนู
อุดมเวช  เป็นผู้ดำเนินรายการ  กิจกรรมจุดยืนของชีวิตและ
ค้นหาคุณค่าชีวิตครู โดย อาจารย์มณีรัตน์  ไกรพิบูลย์

อาจารย์วิมลา พงศาธร และอาจารย์สมสุข  แขมคำ  กิจกรรม
จุดเทียนแห่งปัญญาพัฒนาชีวิต โดย พระครูปลัดปริยัติวร
วัฒน ์ และอาจารยภ์มร  พราหมณแ์กว้  กิจกรรม:ฉากทศัน์
เสียงกูจ่ากครใูหญ ่โดย ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  การจดัทำ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอาจารย์วิมลา  พงศาธร  และผศ.มนู  อุดมเวช  กิจกรรม
กำหนดปณิธานอนุทินชีวิต และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคร ูโดย ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง    ส่วนในพธีิปิดได้รับ
เกียรติจากท่านรองอธิการบดี ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม ให้เกียรติ
เป็นประธานและมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชีวิตครู สกสค.
ดร.ถวิล  น้อยเขียว เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าว
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมและจากการประเมนิผลโครงการ พบว่า ผู้เข้า
ร่วมโครงการได้รับความรู้  แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องการ
ให้จัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวอีกในโอกาสต่อไป  สำหรับผล
การจดักิจกรรมทัง้หมดคณะกรรมการ ดำเนินจะไดร้วบรวม
ประเมนิผล เสนอตอ่สำนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิสวัสดิ
การและสวสัดิภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพ่ือศึกษา

วิจัยร่วมกันในการกำหนดแนวการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครูต่อไป

ในการน้ี สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณวิทยากรทกุท่านและ
คณะกรรมการดำเนนิงาน  ฝ่ายประชาสมัพันธ์  ฝ่ายการเงนิ
และเจา้หนา้ทีท่กุฝา่ยมา ณ โอกาสนี้
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ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่ามีโครงการวจัิยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิง
พาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะทำงาน ฯ ของเครอืข่ายวจัิยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่างและอยู่ระหวา่งการจัดทำสัญญา ได้ขอ
ยกเลิกโครงการจำนวน 1 โครงการ งบประมาณส่วน สกอ.
จำนวน 210,000 บาท  งบประมาณเอกชน จำนวน  90,000
บาท  (แบง่เปน็ In cash  จำนวน 30,000 บาท  In kind

ขอเชิญส่งข้อเสนอผลงานวิจัย จำนวน 60,000 บาท )  รวมงบประมาณท้ังโครงการจำนวน
300,000  บาท  เพ่ือให้การประสานงานโครงการวจัิยและ
พัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2552  เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ  จึงขอ
เชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ ร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ คุณบุญอนันต์
ศักด์ิบุญญารัตน์  โทร. 034-255808 โทรสาร 034-219013
e-mail boonanan@ su.ac.th

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดอบรมให้ความรู้
ทางการบญัช ีหลกัสูตร “การจดัทำบญัชสิีนคา้คงเหลอื
และการรายงานสินค้าและวัตถุดิบ” วิทยากรโดย
อาจารย์กฤชกมล  พุทธบูชา  เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน
2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องมรกต อาคาร
เพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งมีผู้ทำบัญชีจากบริษัทและหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ในจงัหวดัเพชรบรีุและจงัหวดัใกล้เคียงใหค้วาม
สนใจเข้ารับการอบรมเปน็จำนวนมาก

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
จัดอบรมให้ความรู้ทางการบัญชี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน แจ้งกำหนดการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาค กศ.บป.
ประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2552 น้ัน เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันจันทร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2552  เป็นวันหยุดราชการ
เพ่ิมเปน็กรณพิีเศษ เพ่ือส่งเสรมิกิจการพระพทุธศาสนาและการทอ่งเทีย่ว และเพือ่เป็นการสนองนโยบายของรฐับาล
ทีจ่ะใหมี้การหยดุตดิตอ่กัน 5 วนั ตัง้แตว่นัที ่4-8 กรกฎาคม 2552 (วนัที ่7-8 กรกฎาคม 2552  วนัอาสาฬหบชูา
และวนัเข้าพรรษา) มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศกำหนดวนัหยุด  วันสอนชดเชยและเปลีย่นแปลงวนัสอบปลายภาคของ
นักศึกษา  ดังตอ่ไปนี้

นักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ - หยุดการเรียนวันจันทร์ท่ี  6  กรกฎาคม  2552  และให้ทำการสอนชดเชยวันพฤหัสบดีท่ี
24 กันยายน 2552

นักศึกษาภาค กศ.บป. - หยุดการเรยีนวันเสาร์ท่ี 4  กรกฎาคม และวนัอาทิตย์ท่ี  5  กรกฎาคม  2552  ให้ทำการ
สอนชดเชยวันเสาร์ที่ 26 กันยายนและวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552  และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคการ
ศึกษาจากวนัเสารท์ี ่ 26  กันยายนและวนัอาทติยท์ี ่ 27  กันยายน  2552  เปน็วนัเสารท์ี ่11 ตลุาคม และวนัอาทติยท์ี่
12  ตุลาคม  2552

ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการ
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สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญชวน
คณาจารย ์ บคุลากร  นักศึกษา  และผูส้นใจทัว่ไป  เข้าฟังการสอบปอ้งกนัดุษฎนิีพนธ ์ สาขาการจดัการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เร่ืองรปูแบบการถา่ยทอดเทคโนโลย ี ผา่นพพิิธภณัฑ์
เสมอืนจรงิ  ของศนูย์ศึกษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ  ในวนัเสารท์ี ่ 4  กรกฎาคม 2552
เวลา 09.00 น.  เปน็ตน้ไป  ณ ห้องประชมุเล็กคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“พัฒนาการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1” ให้กับครู
วทิยาศาสตร ์  ในระหวา่งวนัที ่ 19 – 21 มิถุนายน  2552  ณ หอ้งประชมุศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมี ผศ.บุญยัง ขันธะกาด  อาจารย์ณรงค์  วงษ์พานิช  อาจารย์ปัทมาพร  ยอดสันติ
อาจารยสุ์ดารตัน ์  ไชยเฉลมิ และอาจารยสุ์รีรัตน ์  เทมวรรธน ์  เปน็วทิยากร  การอบรมครัง้นีมี้ผูเ้ข้ารว่มการอบรม
จำนวน 28 คน ผลการอบรมสำเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี

ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1”

AIS SMART SMEs ร่วมกบักรมพฒันาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย์  หอการคา้ไทย  คณะวทิยาการจดัการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที ่ 8  จดัโครงการไทยชว่ย
ไทย 2009  AIS SMEs Forum
หนุนธุรกิจไทย สู้ภัยวิกฤติโลก
เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่25 มิถุนายน
2552  ณ  ห้องประชุมวิทยา
ภิรมย์  1  อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการ ไทยช่วยไทย 2009  “หนนุธรุกิจไทย สูภั้ยวิกฤตโิลก”
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