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ภาวะผูน้ำสำหรบัการพฒันามหาวทิยาลยั (LEADERSHIP  FOR  UNTVERSITY  DEVELOPMENT)

ต่อจากฉบับที่แล้ว ... ผมจะฉายวีดีโอให้ดู  แต่บังเอิญคนที่เขาทำวิดีโอ
เขาก็ทำเป็นหนังสือเพ่ือมาขายในตลาดเล่มหน่ึงด้วย ช่ือว่า คิดเป็นทำเป็น
แทนทีเ่ราจะคดิถึงภาวะผูน้ำแบบตา่ง ๆ   ลองมาคดิผูน้ำแบบหมอกระแส
ดูบ้าง แต่ฟังดูแล้วจากคำพูดคำจาที่พูดมาตั้งแต่แรก ผมอยากจะกราบ
เรียนเชิญ ท่านแสดงความคดิเหน็เพ่ือใหเ้ป็นจุดหมายปลายทางเดยีวกนั
คือการสร้างภาวะผู้นำ ลองเอาคำพูดท่ีเป็นประเด็นในความคิดของพวกเรา
อยากจะพดูตอ่สักนิดหนึง่ผมจะเชญิมาพดูแลว้ขอใหพู้ดทา่นละ 3 นาที
ถ้าติดพันจริง ๆ  ก็ขอ 5 นาที แต่ละท่านท่ีข้ึนมาพูดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ก็ตามท่านก็จะได้รับรางวัล รางวัลน้ันไม่ได้มาจากท่ีไหน เป็นหนังสือเล่มหน่ึง  คิดเป็นทำเป็น ลองวิเคราะห์ดู คนท่ีเขียนก็มา
อยู่ท่ีน่ีด้วย แล้วทำเป็นรายการโทรทศัน์  เพราะฉะน้ัน 4 ข้อท่ีผมว่าก่อนท่ีจะได้ดูวิดีโอ เปล่ียนบรรยากาศ แล้วผมก็จะสรุป

ภาวะผูน้ำแบบญีปุ่น่ทีม่หาวทิยาลยัฮารเ์วดิไดส้ำรวจเอาไว ้ มาเปดิเผยวา่สูญเสยีเงนิไปหลายสบิลา้นไดม้าประมาณ
5-6 ข้อ และคิดแบบไทย ๆ  ถ้าจะปฏบัิติในชีวิตประจำวนัภาวะผูน้ำเพ่ือเปล่ียนแปลงหรอืพัฒนาองค์กรมีอะไรบา้ง ถ้าเห็น
ด้วย ไมเ่หน็ด้วยกม็าพูดกัน ทีน้ี่เวลาเราอา่นหนงัสอื  คนทีมี่ช่ือเสียงทีสุ่ดคนหนึง่ทีส่อนเรือ่งภาวะผูน้ำมาเกินกวา่ 30 ปี

เป็นสุภาพสตร ีเป็นคนอเมรกัิน ช่ือว่า Elizabeth  Moscanter  เธอสอนมา 30 ปี
ท้ังนักการเมือง  นักการทหาร   นักวิชาการ  นักธุรกิจ   สอนไปสอนมาเพ่ือให้ง่ายข้ึน
อยากบอกว่าคนท่ีเป็นผู้นำในแวดวงตา่ง ๆ  ท่ีประสบความสำเรจ็น้ันทำอยู่  4  เร่ือง
ไมไ่ดไ้ปคดิเรือ่งอืน่ ๆ ใหวุ้น่วายสบัสน  4 เรือ่งตอ่ไปนี ้ คนน้ันพูดอีกแบบหนึง่
ท่ีเอาเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีมาพูด เพราะผมตอ้งการจะบอกกบัพวกเราวา่ คำว่า ภาวะผูน้ำ
สอนกันไม่ได้ ไม่มีใครสอนใครได้ในเรื่องภาวะผู้นำ แต่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
Elizabeth  Moscanter ทา่นบอกวา่ ผูท้ีเ่ปน็ผูน้ำในวงการตา่ง ๆ ทีท่ำงานสำเรจ็
ไดต้อ้งทำอยู ่  4  อย่างเทา่น้ัน  ซึง่คนจำไดง้า่ย  ตวัทีห่นึง่คนทีจ่ะทำเรือ่งใด ๆ
ตอ้งม ี  4 F

F  ตัวท่ีหน่ึง  Focus  คือ คนท่ีจะทำอะไรให้ได้ดีต้องโฟกัส  มุ่งม่ัน  ใจจดใจจ่อ
ถ้าจะเปน็ครอูาจารยใ์หดี้ทีสุ่ดตอ้งมุง่มัน่  จะทำอยา่งไรใหไ้ดดี้   ก้าวหนา้กวา่น้ี
ทำอยา่งไรคนอืน่ถึงจะไดป้ระโยชน ์ ทำอยา่งไรทีจ่ะทำใหนั้กเรยีน  นักศึกษาของ
เราได้ดีกว่าน้ี  คือ Focus ไม่หว่ันไหว  มุ่งม่ัน  แต่ท่านอาจารย์ท่ีจะมาพูดก็ให้ขยาย
เรือ่งโฟกสัก็จะด ี จะไดมี้ความหลากหลายมากขึน้

F ตวัทีส่อง Flexible  คือ คนเปน็ผูน้ำในการทำงานใหป้ระสบความสำเรจ็ที่
ให้ได้ท้ังงาน และน้ำใจคนคงตอ้งยืดหยุ่นบ้างเรียกว่า Flexible   หลักการอันน้ีคือ
Flexible   โดยไม่เสียหลักการไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของตัวเอง จนกระท่ังมีคนวิจารณ์
วา่ไมยุ่ตธิรรม  2 มาตรฐานทีเ่ราอา่นพบในหนงัสอืพิมพ์อยู่เรือ่ย ๆ  ตอ้ง Flexible
เพื่อให้องค์กรดีขึ้น ให้ส่วนรวมได้ประโยชน์ พูดถึงตรงนี้อดนึกถึงคุณพ่อของ
ท่านอาจารย์ดร.กษมา ไม่ได้ เพราะเป็นหมอใหญ่เป็นครูของผม ท่านกษาน
จาติกวณิช (ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน  จาติกวณิช) จำได้ว่าตอนน้ันข้ึนไปเรียน
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แพทยป์ทีี ่ 3 เริม่จะเรยีนการผา่ตดั หรอืศัลยกรรม
เบื้องต้น ท่านเพิ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษหลายสิบปี
หลงัทีม่าอ่านเรือ่งภาวะผูน้ำจรงิ ๆ  แลว้ทา่นบอกเราเรือ่ง
ภาวะผู้นำ แต่ไม่ใช่ที่จะมาสอนภาวะผู้นำ แต่สอนความ
เป็นศัลยแพทย์โดยบอกว่า เรื่อง การผ่าตัดที่เรียกว่า
ศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ได้แต่เรื่องที่
คุณถอืวา่เปน็เรือ่งยาก คือ เรือ่งทีต่ดัสินใจวา่จะผา่ หรอื
ไมผ่า่ถ้าเม่ือใดคณุไปเปน็ศัลยแพทย ์  ถ้าจะผา่หรอืไมผ่า่
คำถามน้ีมาถึงคณุเมือ่ใด คุณตอ้งตอบ  แล้วคณุตอ้งถาม
ต่อไปว่า  ถ้าผ่าผ่าเพ่ือใคร  ถ้าไม่ผ่าเพ่ือใคร  หรือประโยชน์
ของใคร ถ้าคำตอบบอก คุณว่าถ้าผ่าตัดมันเสี่ยงเป็น
เสี ่ยงตายคนเสียหาย แต่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้คุณ
ตอบได้แล้วคุณไม่เสียผลประโยชน ์ แต่จำเป็นต้องทำโดย
หน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ใช่เห็นแก่ชื่อเสียงแก่ตนเอง
แลว้ไมท่ำ ตอ้งทำเพราะมนัจะมส่ีวนรอดเทา่ไร  ยังดกีวา่
ไม่ได้ทำ  ถ้าในกรณีน้ันคุณตัดสินใจ เพ่ือคนอ่ืน  เส่ียงเพ่ือ
คนไข้อย่างน้ัน  ให้ตัดสินใจไป  ถ้าผลออกมาไม่ดีคุณก็ต้อง
ยอมรบั ผมคดิวา่คนทีเ่ปน็ผูน้ำ ทัง้หลาย การตดัสินใจใน
แต่ละวันมันต้องเส่ียงเพ่ือคนอ่ืน เส่ียงเพ่ือส่วนรวม ถ้าเป็น
ทางด้านการเมืองก็เส่ียงเพ่ือประเทศชาติ  ไม่มีผู้นำคนไหน
ท่ีจะตัดสินใจโดยไม่เส่ียง  เวลาคนตัดสินใจมันต้องมีมัว ๆ
เทา ๆ  ถ้ามันขาวกบัดำ ชัด ๆ ใครกต็ดัสินใจได ้ ไมต่อ้ง
มีผู ้นำที ่ใหญ่โต แต่ถ้าตั ้งต้นจากใจ ว่าเราตัดสินใจ
เพื ่อคนอื ่น เพื ่อองค์กร เพื ่อส่วนรวม เราเสี ่ยงที ่
จะเสียด้วยซ้ำ  เพราะฉะน้ันถ้าเส่ียงเพ่ือส่วน รวม เพ่ือคนอ่ืน
เพื่อความยุติธรรมให้ตัดสินใจได้เลย อันนั้นท่านสอน
แบบแพทยว่์าจะตดัสินใจ จะผา่หรอืไมผ่่า แตเ่ม่ือมาเรยีน
เร่ืองภาวะผูน้ำ ก็มีลักษณะคลา้ย ๆ  กัน ผู้นำต้องตดัสินใจ

โดยเสีย่งอยูบ้่าง แตเ่พ่ือส่วนรวมเพือ่งาน
F ตวัทีส่าม  Fast คือ คนทีจ่ะตดัสินใจในฐานะผูน้ำ

ที่จะได้รับความชื่นชมยกย่อง  ต้องตัดสินใจเร็วทำเร็ว
ทำอย่างที่พูดทำอย่างที่ตัดสินใจ ไม่ใช่ว่าทำอย่างหนึ่งพูด
อย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่ง อย่างนี้ก็จะสูญเสียความ
ศรัทธาได้ ท่านจะอธิบายอย่างไรในแง่ของท่านที่มีประสบ
การณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเกิดจากการให้ความ
ยุตธิรรมแกค่นอ่ืนแลว้เนีย่ย่ิงตอ้งเรว็ ไมต่อ้งรรีอ ตรงกบั
ภาษาของนกักฎหมายทีช่อบพูดกันวา่ ถ้าให้ความยติุธรรม
ช้า  เท่ากับปฏิเสธการให้ความยุติธรรม การท่ีเป็นผู้นำในการ
ตดัสินใจตา่ง ๆ ทีจ่ะใหเ้กิดความยตุธิรรมขึน้  ย่ิงตอ้งรวด
เรว็ขึน้ อย่าทำใหเ้ขารูสึ้กวา่ทีท่า่นช้าเพราะทา่นกำลังแงง่อน
หลกีเล่ียงทีจ่ะใหค้วามยตุธิรรม

F  ตวัทีส่ี่   Friendly  คือ ส่ิงสำคญัของการเปน็ผูน้ำ
ถึงจะมีงานมาก หนักหนาสาหัสเพียงใดบุคลิกภาพต้อง
Friendly อยู่ตลอดเวลา คนที่มีภาวะผู้นำเหมือนกับไม่มี
งาน คอยให้กำลังใจ ยกย่อง ให้แสงสว่างคนอื่นทั้ง ๆ
ท่ีตัวเองก็หนักหนาสาหัสเพียงใด  ถ้าหากพูดให้ละเอียดคน
ที่เป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
ต้องทำให้ส่วนรวม ท้ังส่ิงแวดล้อม พร้อมท่ีจะทำได้  พร้อมท่ี
จะทำให้สำเร็จ อย่าได้ไปบอกใคร ๆ  ในเร่ืองต่าง ๆ  2-3  เร่ือง
ตอ่ไปนี ้เหน็หนา้ใครกส็วสัดีครบั น่ีคุณรูห้รอืเปลา่วา่ผมนี้
หนักหนาสาหัสขนาดไหน  ไม่ใช่เร่ืองงานอย่างเดียวกลับบ้าน
ไปเมยีก็วา่ทกุวนั  คุณไมรู่ ้ ใจผมมนัฝอ่แลว้ เปน็หนีม้าก
นอกจากน้ันแล้วหัวใจยังกำเริบอีก  มันไม่มีประโยชน์หรอก
ครับที่ไปพูดให้ใครต่อใครฟังว่าตัวเองลำบากไอ้นั่นไอ้นี่
เพราะคนเปน็ผู้นำไม่ต้องการใหใ้ครสงสาร  หากว่าต้องการ
เรยีกรอ้งความสงสารนัน่กำลังสูญเสยีความเปน็ผูน้ำ  ผู้นำ
ถ้าจะเจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจก็ไปหาหมอโรคหัวใจ  อย่ามาพูด
กับพ่ีน้องท้ังหลาย ดูซิว่าผมหน้าซีดขนาดไหน ท่ีผมมาเพราะ
ผมเห็นแก่คุณ  ไม่ต้องพูด Stract to the point  ซัดมันลง
ไปเลย ผมพร้อมแล้วครับ ยกตัวอย่างสักหน่อยดีไหม
คนหน่ึงท่ีพวกเรารู้จักดี  พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัณ  ตอนท่ี
ทา่นไดรั้บโปรดเกลา้ฯ เปน็นายกรฐัมนตร ี รู้สึกวา่อายุ 70
กวา่ป ีก่อนทีจ่ะเขา้ไปถวายสตัยป์ฏญิาณตน หนงัสือพิมพ์
ส่ือมวลชนกเ็ยาะเยย้  ถากถางวา่บา้นเมืองกำลงัยุง่ขนาดนี้
เขมรแดงก็ประชิดชายแดนอยู่  ไปเอาคนแก่มาเป็นนายก
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ตดิตามอา่นตอ่ไดใ้นฉบบัหนา้ ...

รัฐมนตร ี มันจะไปแกไ้ขปญัหาอะไรได ้วา่กันทำนองนี้
ละครบั  พูดเยาะเยย้ถากถาง  ฝา่ยตรงขา้มก็ตน่ัีนต ีน่ีตาม
ประสาการ เมือง  แต่ผมเข้าใจว่าท่านคงผ่านการฝึกภาวะผู้นำ
ท่านรู้จักแสดงบทบาท เพราะว่าคุณพ่อท่านก็เป็นจอมพล
นะครับไม่ใช่ธรรมดา  ผมดูโทรทัศน์วันที่ท่านถวายสัตย์
ปฏิญาณตนแล้ว ท่านก็กลับมาที่บ้าน รู้สึกว่าจะเป็นบ้านที่
ซอยราชครู หนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนเต็มบ้านท่านเพราะ
ต้องการจะสัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรีในชั่วโมงแรกในวินาที
แรก วา่ทา่นจะพดูวา่อย่างไร  เตรยีมคำถามไปเยอะ  แตว่า่
ท่านคงเรียนผ่านความเป็นผู้นำของท่านมา ท่านไม่ได้เดิน
ออกมาแบบคนแก ่ เขาหาวา่แกก็่ต้องทำใหเ้หมอืน คนหนุม่
ท่านไมใ่ช่เดินอย่างคนหนุม่  ท่านข่ีมอเตอรไ์ซดคั์นใหญ ่เร่ง
เครือ่ง ฮ่ึม ฮ่ึม พุ่งออกมาจากหลงับา้นแทบจะชนสือ่มวลชน
ฉิ๊วไปหลังบ้าน สื่อมวลชนแตกกระเจิงกันไปเลยครับ ผม
เข้าใจว่าพอไปถึงหลังบ้านท่านคงหอบแฮ่ก ๆ เลยครับ
ตอนท่ีหอบแฮ่ก ๆ  คนไม่เห็นครับ  แต่ตอนท่ีคนเห็นแล้วถ่าย
ภาพกัน  มันเป็นภาพท่ี โอ้โฮ แมนเตม็ตัวเลย  เป็นหนุม่เลย
ครับ  วันรุ่งข้ึนพาดหัวข่าวว่า  น้าชาติ มาดนักซ่ิง  มีภาพตอน
ท่ีกำลังข่ีมอเตอร์ไซด์คันใหญ่ เหมือนคนหนุ่มเลยครับ  ตรงน้ี
มันสร้างความมั่นใจขึ้นมาใหม่  พอท่านเดินออกมาจาก
หลงับา้น  ทา่นใสเ่ส้ือนอกเรยีบรอ้ยทา่นย้ิม เดินออกมาให้
ส่ือมวลชนสมัภาษณ ์ “สวสัดีไอน้้อง  วา่ยังงยั  ถามมาเลย”
มีคนวพิากษว์จิารณ ์ท่านวา่  เศรษฐกจิของโลกมนัก็ยุ่งยาก
อยู่แล้วนี่ เศรษฐกิจชายแดนของไทยมันก็ หนักหนาสาหัส
แลว้ทา่นจะแกไ้ขปญัหานีอ้ย่างไร  ทา่นก็หวัเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ท่านตอบวา่ เศรษฐกจิชายแดนนีส่บายมาก กำลังจะเปลีย่น
สนามรบให้เป็นสนามการทาง พอถามมาอีกท่านก็ว ่า
อันน้ีไม่มีปัญหา  เขาเตรียมไว้หมดแล้ว  คือการ เป็นผู้นำต้อง
สร้างขวัญ สร้างแรงจูงใจตลอดเวลา  ภาวะผู้นำที่สำคัญ
ที่สุดคือการสร้างความหวัง เพราะมนุษย์เรามีความหวัง

ผูน้ำในทีต่่าง ๆ ไมค่วรตอ้งรำพงึรำพนัถึงความลำบากของ
ตวัเอง  แตว่ธิกีารคดิแบบนีผ้มคดิวา่ Friendly ตวั F ตวัที่
4 ในความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาถกเถียงกับเขา
ในทางกลบักนั  ถ้าท่านพูดวา่ พวกคณุแยม่ากนะตอนทีผ่ม
จะเปน็นายกรฐัมนตร ี พวกคณุดูถูกผมมากนะหาวา่ผมแก่
น่ีผมไม่แก่  ไม่มีประโยชน์หรอกครับ  ผมว่าภาวะผู้นำคือเร่ือง
ของการแสดง ท่านแสดงบทบาทได้ดี  แต่ว่าคนท่ีเป็นลูกศิษย์
ของ Elizabeth Moscanter  ช่ือวา่ วอเรนซ ์เบนนสิ  เปน็
นักเขียนเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ  แลว้อา้งตวัเองวา่เปน็
ลูกศิษย์ของ Elizabeth Moscanter ผมก็เคยเรียนจาก
ท่าน  ท่านสอนไดดี้มาก 4 F ของทา่นผมกยั็งเอามาสอนตอ่
แตห่ลงัจากสมัมนาพูดกันในกลุม่ตา่ง ๆ  ผมรูสึ้กวา่มันมี F
อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็น F ตัวที่สำคัญสำหรับความเป็นนัก
บริหารที่ต้องใช้ภาวะผู้นำให้เกิดความสำเร็จ แล้วก็ได้เกิด
ความคิด คือ F ตัวท่ี 5 Fun  คือคนท่ีเป็นผู้นำต้องมีอารมณ์
ขัน  มีความสนุก  ผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ตัดมา  อดไม่ได้
ที่จะมาพูดให้ฟัง คนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของการ
บินไทย  เขาพูดถึงชีวิตของเขา  เขามักจะพูดในเรื่องของ
ความโชคดี แล้วเขาบอกว่าการที่มองโลกในแง่ดีอะไรมันก็
ง่ายไปหมด  แตก็่มีรายละเอยีดบางอนัทีผ่มคดิวา่น่าสนใจ
แล้วกพู็ดถึงเรือ่งวา่ในขณะทีน่ั่งรถไปนี ่ มีพระคณุเจา้เทศน์
ทางวิทยุ  เทศน์ให้ฟังว่า ขณะท่ีรอจะไปออกโทรทัศน์  คอยรถ
คอยแล้ว  คอยอีก  คอยจนเวลามันก็ผ่านไปจนถงึเวลาแลว้
แตท่า่นก็ตอ้งสงบนิง่   อะไรจะเกดิมันก็ตอ้งเกดิ  มันไปทนั
ก็ทนั  ไมท่นัก็แลว้ไปนะครบั  เม่ือคนขับรถมาถงึมันก็สาย
เสียแลว้ คนขับรถกก็ระวนกระวายมาก ตาย ตาย ไมท่นั
แล้ว  มันผิดพลาดมาก  มารับท่านไปออกโทรทัศน์ไม่ทันแล้ว
โอ๊ยพระคณุเจา้  หลวงพอ่  ผมตอ้งขอโทษนะครบัทีท่ำให้
หลวงพอ่ตอ้งกระวนกระวายลำบาก  ท่านก็บอก  อาตมาไม่
กระวนกระวาย  อาตมา สบาย สบาย  ไปถึงทันก็ดี  ไม่ทันก็ดี
ก็แปลว่ามันได้เท่าน้ัน

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารผูป้ระกาศ
หน้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านการจัดรายการวิทยุ รวมถึงการปลูกฝังด้านจริยธรรมของสื่อมวลชน การออกเสียง
ภาษาไทยที่ถูกต้อง และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552 ณ
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นิเทศศาสตร์จัดอบรมผู้ประกาศหน้าใหม่
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อาจารยพั์ชรนิทร ์ สุรยิวงศ ์ อาจารยแ์สนประเสรฐิ  ปานเนยีม
อาจารยป์รชัญา  ปานเกต ุ อาจารยศิ์วาพร  พิรอด  ไดร้บัเชญิจาก
โรงเรียนเข่ือนเพชร  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ไปเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่นักเรียนสังกัด สพท.เพชรบุรี เขต 2  ในหัวข้อเรื่อง
วรรณกรรมท ้องถ ิ ่น  ในว ันท ี ่  6  ส ิงหาคม  2552
อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวน ส ุน ันทา
ให ้ เป ็นว ิทยากรให ้ความร ู ้แก ่น ักศ ึกษาสาขาว ิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  จำนวน 100 คน  ซ่ึงมาศึกษาศิลปวัฒน-
ธรรม ณ พระรามราชนิเวศน์และวัดใหญ่สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี

สาขาวชิาภาษาไทย   คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ให้นักศึกษาจีนห้อง 3-7 เม่ือวันท่ี
5  สิงหาคม  2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่
ในดา้นประวตัศิาสตร ์  ศิลปวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว  สำหรบั
แหล่งเรียนรู้ที่จัดให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาในครั้งนี้คือ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี   วัดพระพุทธไสยาสน์  วัดมหาธาตุวรวิหาร
และสถานพกัฟ้ืนกองทพับก  หาดเจา้สำราญ

ภาษาไทยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองเพชร

สาขาวชิาภาษาไทย  บรกิารชมุชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์  รุ่นที่ 3” ให้กับครู
วิทยาศาสตร์  ในระหว่างวันท่ี  31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยม ีผศ.บญุยงั ขันธะกาด  อาจารยณ์รงค ์ วงษพ์านิช  อาจารยป์ทัมาพร  ยอดสันติ
อาจารยสุ์ดารตัน ์ ไชยเฉลมิ  และอาจารยสุ์รรีตัน ์ เทมวรรธน ์ เปน็วทิยากร  สำหรบัการอบรมครัง้นีมี้ผูเ้ข้ารบัการอบรม
จำนวน  35  คน

คณะวิทยาศาสตรฯ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ
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ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ไดรั้บเชญิไปเปน็วทิยากร  ดังนี้
จังหวดัเพชรบรีุในฐานะหวัหนา้กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง 2  จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนยทุธศาสตร์

และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ในระหว่างวันท่ี  20-21  สิงหาคม  2552  ณ โรงแรมลองบีช  อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี  ในการน้ี จังหวัดเพชรบุรี/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จึงเชิญ ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดี
รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีและนายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน  เป็นวิทยากรและ
วิทยากรกระบวนการกลุม่  ณ  โรงแรมลองบชี  อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบรีุ

จังหวัดชัยภูมิ  จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของหัวหน้า
ส่วนราชการท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  นายอำเภอและผู้บริหารภาคเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทีมงานของ
จังหวัดให้เข้มแข็งและนำความรูม้าใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยเชิญ ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดี  บรรยายใหค้วามรู้
เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน  เม่ือวนัเสารท์ี ่15 สิงหาคม 2552  เวลา 08.30-09.30 น.  ณ หอ้งประชมุ ปะการงั
โรงแรมลองบชี  อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบรีุ

ท้ังน้ี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดเพชรบุรี
ตามโครงการเพิม่สมรรถนะการบรหิารจดัการเศรษฐกจิการคา้จังหวดั  เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาจงัหวดัในดา้น
เศรษฐกจิการคา้  จึงไดเ้รียนเชิญ ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธกิารบด ี และคณะเปน็วทิยากรกระบวนการในการจดัทำ
ยุทธศาสตรก์ารคา้จังหวดัเพชรบรีุ  เม่ือวนัพุธที ่15 กรกฎาคม 2552  ณ ห้องมรกต  อาคารเพชรนำ้หนึง่  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  ใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จดัโครงการอบรมความปลอดภยัในการทำงาน แก่
นักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มและสาขาสาธารณสขุศาสตร ์  ในระหวา่ง
วนัที ่23–25 กรกฏาคม  2552 ณ ห้องประชมุศูนย์วทิยาศาสตรฯ์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ. สุรชาติ สินวรณ์  อาจารย์ปฏิญญา สุขวงศ์ และอาจารย์
กันต์ ปานประยูร วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาการความปลอดภยั จากมหาวิทยา-
ลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการนี้ ผศ.ฤดี  ธีระเดชพงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนยีบัตรแก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

คณาจารยส์าขาวชิาภาษาไทย ประกอบดว้ย ผศ.รพีพรรณ  เทยีมเดช  ดร.พวงเพญ็  สวา่งใจ  อาจารยพั์ชรินทร์
สุรยิวงศ ์ อาจารยแ์สนประเสรฐิ  ปานเนยีม  อาจารยศิ์วาพร  พิรอด  อาจารยป์รชัญา  ปานเกต ุและอาจารยท์นงค์
จันทมาตย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องงานวิจัยภาษาไทยถิ่น:อดีต*ปัจจุบัน-อนาคต เนื่องในโอกาส
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ตงิศภทัย์ิ  เกษยีณอายรุาชการ  เม่ือวนัศุกรท์ี ่14  สิงหาคม  2552  ณ หอ้ง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงการจัดประชุมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเสวนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  ประสบการณใ์นการทำวิจัยระหว่างนักวิชาการด้านภาษาไทยถ่ินและนักวิชาการด้านภาษา และภาษาศาสตร์
แขนงอ่ืน ๆ  ตลอดจนบคุคลท่ีสนใจทัว่ไป

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
องค์การนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2552  เม่ือวันอังคาร
ท่ี 11 สิงหาคม 2552  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี  มอบรางวัลและทุนการศึกษา
ดังน้ี

รางวัลการประกวดแต่งกลอนวันแม่ “หยาดเหงื่อ
เพื่อลูก” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวผ่องพรรณ
พันธ์รอด  สาขาวิชาการบัญชี   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ
1 นายสุวฒัน ์ พรหมศรยีา  สาขาวชิาสังคมศกึษา และ
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2  นายฉัตรมงคล  หนพูลาย
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

รางวัลการประกวดความเรียง “ค่าน้ำนม” รางวัล
ชนะเลิศ  ได้แก่ นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1
นางสาววรรณนดิา สุทธเิทพธำรง  สาขาวิชาสาธารณสขุ
ศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤตยพร
หอมทัว่  สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

พิธีมอบโล่แม่ดีเด่น
รางวัลแม่ที่เลี้ยงดูบุตรให้มีความประพฤติดี ได้แก่

นางอารย์ี  กล่ำสกุล  รางวลัแมท่ีอุ่ทศิตนเพือ่ประโยชน์
ส่วนรวม ไดแ้ก่ นางจนิดาพร  บัวพา

พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน 46 ทนุ ๆ ละ  5,000 บาท และทนุการศกึษา
อาจารยป์รญิญา อุดมทรพัย์ จำนวน 2 ทนุ ๆ ละ 5,000
บาท

พิธีมอบรางวัลการประกวด Wonderful Office
ตามมาตรการ อ = อนามัยและสิง่แวดลอ้มของโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ คณะครศุาสตร ์ รางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่คณะวทิยาการจดัการ
และรางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน  และสำนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

ส่วนในวันท่ี 12 สิงหาคม  2552  กองพัฒนานักศึกษา
ร่วมกบั ชมรมเครอืข่ายนักศึกษากองทนุฯ รู้คุณแผน่ดิน
โดย รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนาง
นับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา
นำนักศึกษา  จำนวน 100 คน  ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ณ ลานรัฐพิธี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

พิธีถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ
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หนว่ยทนุการศกึษา ร่วมกบั ชมรมเครอืข่ายนักศึกษา
กองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน ได้จัดการประชุมชี้แจงนักศึกษา
ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552
เม่ือวนัเสารท่ี์ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ
หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1 อาคารวทิยาภริมย ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน 3 รอบ  แก่นักศึกษาผู้กู้เงินกองทุน
กยศ. จำนวน 1,758 คน และกองทนุ กรอ. จำนวน 41 คน
รวม 1,799 คน โดยมนีายสุเมธ  กรองกำธร เป็นวทิยากร
บรรยายในหวัขอ้ตา่ง ๆ ดังนี้

การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม การปฏิบัติตน สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้กู้ยืมเงิน การโอนเงินกู้ ขั้นตอนการยืนยันจำนวนเงินใน
ภาคเรยีนถัดไป การขอยกเลกิการลงทะเบยีน การปลกูฝงั
จิตสำนึกใหกั้บผูกู้้ยืมเงนิชำระหนีคื้นกองทนุฯ เพ่ือเปน็การ
สร้างความรู้ความใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน

กองพัฒนานักศึกษา ร ่วมกับองค์การนักศึกษา
กำหนดจัดโครงการ PBRU Folk Song Contest ในวันพุธท่ี
26 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและพฒันา
ฝีมือทางด้านดนตรี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
กล้าแสดงออกในทางทีถู่กตอ้ง  สรา้งสรรค ์และใชเ้วลาวา่ง
ให้เกิดประโยชนอี์กด้วย

ในการน้ี  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอเชิญชวนนักศึกษา
ที่สนใจการประกวดดนตรี  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
กองพฒันานกัศึกษา  ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่ 25  สิงหาคม
2552

กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมกับ  องค์การนักศึกษา  จัดการ
บรรยายพเิศษ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการประยกุต์
ใช้ในการดำเนินชิวิตนักศึกษา” ในวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2552
เวลา 13.00–15.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังนักศึกษายังสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษา ขอเรยีนเชิญคณาจารย์
ข้าราชการ  นักศึกษาและผูส้นใจเขา้ฟังการบรรยายพเิศษได้
ตามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกลา่ว

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มูลนิธิ
พระเทพสุวรรณมุนี (สีลภูษิตภิกขุ บุญรวม มีอารีย์)  มอบทุน
การศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำปี
การศกึษา 2552 เม่ือวนัที ่10 สิงหาคม 2552 แกนั่กศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 7,000
บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงินท้ังส้ิน 56,000 บาท (ห้าหม่ืน
หกพนับาทถว้น)  ณ หอประชมุวดัมหาธาตวุรวหิารจงัหวดั
เพชรบรีุ  ในการนีม้หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ขอขอบคณุ
ในความอปุการะคณุมา ณ โอกาสนี้

รับทุนมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี

ประชุมช้ีแจงเงนิกู ้กยศ. และ กรอ.

สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามที่กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้ง
ปลูกจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อให้
โอกาสท่ีรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียว
กับรุ่นพ่ีได้รับโอกาสมาแลว้

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
PBRU  Folk  Song  Contest
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจง้วา่  ตามทีส่ถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีพันธกิจในการส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์
ทำนุบำรุง  ฟ้ืนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื ่องมือ
ในการยกระดับคุณภาพชีว ิตของชุมชน
สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน  ดังน้ันสถาบันวิจัยฯ  จึงจัดโครงการเชิดชูเกียรติแม่นักวัฒนธรรมข้ึน  เม่ือวันท่ี  11 สิงหาคม
2552 โดยในพธีิเปิดไดรั้บเกียรตจิาก ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ เป็นประธานและ
มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่แม่นักวัฒนธรรม ดังน้ี

1. คุณแมพ่ะนอ สุสุทธ ิ แมผู่ส่้งเสรมิบตุรดา้นศิลปวฒันธรรม  สาขาประตมิากรรม  (แทงหยวก)
2. คุณแมส่ะอาด  บุญประเสรฐิ  แมผู่ส่้งเสรมิบตุรดา้นศิลปวฒันธรรม  สาขาประตมิากรรม  (ปนูปัน้)
3. คุณแมวิ่ไล  นามเดช  แมผู่ส่้งเสรมิบตุรดา้นศิลปวฒันธรรม  สาขาจติรกรรม  (วาดภาพ)
4. คณุแมสุ่ณีย์  มาศริิ  แมผู่ส่้งเสรมิบตุรดา้นศิลปวฒันธรรม  สาขาศิลปะการแสดง  (ศิลปนิเพลงลกูทุง่)
นอกจากน้ี  กิจกรรมของโครงการยังได้จัดให้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดเพรียง  โรงเรียนวัดลาดโพธ์ิ  โรงเรียน

วัดห้วยเสือ  และโรงเรียนเทศบาล 3  ชุมชนวัดจันทราวาส เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ  ในการนี ้ สถาบนัวจัิยขอขอบคณุผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้

สถาบนัวิจัยฯ จัดงานเชดิชูเกียรติแม่นักวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม แจ้งว่า เครือข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี  โดยประธานครือข่ายวินัย ฯ  นายชลิต
สุริโย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
ได้ประสานงานกบัสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินมีวิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการประสานงานความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ิน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของชุมชน  ร่วมกัน
จัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตรวนัิยเบ้ืองตน้สำหรับข้าราชการสว่นทอ้งถ่ิน เม่ือวันท่ี  29–31  กรกฎาคม  2552
ณ  เพชรรมิธารรสีอร์ท  ตำบลกลดัหลวง  อำเภอทา่ยาง  จังหวดัเพชรบรีุ  เพ่ือเปน็การเสรมิสร้างและเพิม่พูนความรู้

สถาบันวิจัย ฯ  จับมือ อปท.จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรวินัยข้าราชการเบ้ืองต้น
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ความสามารถ  และทักษะการบริหารให้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพชรบรีุ ให้สามารถปฏบัิติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล เป็นประธานในพิธี  โดยมี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี จากเทศบาล
และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล  จำนวน  50  แหง่  รวม  150  คน
หลกัสูตรการอบรมม ีกิจกรรมหลกั  ไดแ้ก ่ การบรรยายใหค้วามรู้
จากวทิยากรของเครอืข่ายวินัย ฯ  และผูท้รงคณุวฒิุจากกรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน คือ  คุณเช้ือ  ฮ่ันจินดา
คุณเบญจวรรณ  ยินดียม   ผอ.ประวทิย ์ เปรือ่งการ  คุณชลิต  สุรโิย  คุณพสักร  บญุผกู  ส.ต.อ.สันต ิ สวา่งศรี
คุณธวชั  ขจรกลิน่  และ ผศ.มนู  อุดมเวช

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมกลุม่สัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จังหวัดเพชรบุรี  หลังจากเสร็จส้ินโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเน่ือง
ท้ังสองหน่วยงานคือสถาบันวิจัยและองค์กรปกครองท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี จะได้ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือกำหนดกรอบ
แนวทางในการจดัทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบการทำงาน และพัฒนาบุคลากร ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ตอ่ไป  ในการนีส้ถาบนัวจิยั ฯ  ขอขอบคณุผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริม
ความรู้ทางเคมี” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจงัหวดัเพชรบรีุ  ระหวา่งวนัท่ี 1
– 2 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง ศว.1 ศูนย์วิทยา-
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และห้อง
ปฏิบัติการเคมี 715,718 อาคาร 7 โดยมี
อาจารย์ศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์ และอาจารยป์ระจำสาขาวชิาเคมี  เป็นวิทยากร ในการอบรมครัง้น้ีมีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 114 คน

อบรมเชิงปฏบัิติการ หลักสูตร “การเสรมิความรู้ทางเคม”ี

โครงการ “เคร่ืองแบบนักเรียนให้น้อง”  จัดโดย นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความประสงคข์อรับบรจิาคเคร่ืองแบบนกัเรียนท่ีใช้แล้วแตยั่งมีสภาพดี  ได้แก่  เส้ือ
กระโปรง  กางเกง  รองเทา้  ชุดลูกเสือ  เนตรนาร ี กระเปา๋ เพ่ือนำไปมอบใหกั้บนกัเรยีนทีข่าดแคลนตามโรงเรยีน
ตา่ง ๆ ในจงัหวดัเพชรบรุ ี ผูส้นใจสามารถนำไปบรจิาคไดท้ี ่หอ้งปฏบิตักิารนเิทศศาสตร(์ด้านหลงัคณะวทิยาการ
จัดการ) หรือติดต่อท่ี คุณธารารัตน์  สระแก้ว  โทรศัพท์ 086-170-6554 .เรารอท่านผู้มีจิตศรัทธามาสร้างกุศลร่วมกัน.

ส่ิงทีด่ ีๆ ทีอ่ยากบอกตอ่...
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นางสาวอจัฉรา   พูนสวสัด์ิ   นักศึกษาชัน้ปทีี ่1  สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ไดรั้บคดัเลือกจากสภาสงัคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็น
ลูกทีมี่ความกตญัญกูตเวทอีย่างสูงตอ่แม่  ในโอกาสวนัแม่
แห่งชาติปี 2552 โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก
พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จ้าโสมสวล ี พระวรราชาท ิ-
นัดดามาต ุ เม่ือวนัที ่12 สิงหาคม 2552  ณ  อาคารใหม่
สวนอัมพร  กรุงเทพ ฯ

นักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย  เข้ารับประทานรางวลัลูกกตัญญู

 หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  จัดโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิติการ การบรหิารความเสีย่ง
และการวางระบบควบคมุภายใน  โดยวิทยากรจากกรมบญัชีกลางท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  การฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเสีย่งและการควบคมุภายใน  เพ่ือใหผู้้เข้ารับอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัทำแผนบรหิารความเสีย่งในทกุ
ขั้นตอนอย่างถูกต้อง  สามารถวิเคราะห์ผลจากการดำเนินงานและจัดทำเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน  ว่าด้วย  การกำหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544
ข้อ 6  ในระหวา่งวนัที ่10–11 สิงหาคม 2552  แกบ่คุลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ณ ห้องไพลนิ  อาคาร
เพชรนำ้หนึง่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยม ี  ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “ การบรหิารความเสีย่งและการวางระบบควบคมุภายใน”

ศูนย์พ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจ ัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง” ให้แก่ผู้นำชุมชนสาขาต่าง ๆ ในจังหวัด
เพชรบรีุ  เม่ือวนัที ่6-7 สิงหาคม 2552  ณ หอ้งไพลนิ  อาคาร
เพชรน้ำหนึง่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะผู้นำในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง
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