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ภาวะผูน้ำสำหรบัการพฒันามหาวทิยาลยั (LEADERSHIP  FOR  UNTVERSITY  DEVELOPMENT)

ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...
ท่านก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว เตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วนี่ ผมคิดว่า
ในชวีติจรงิของพวกเรากค็งจะพบอยูเ่รือ่ย  ปญัหาอยูท่ีก่ารทีจ่ะคดิหาคำ
อะไรทีม่าเป็นตัวยึดหลัก  ชีวิตของผมทีผ่่านมาก็อาจจะโชคดกีว่าพวกเรา
ท่ีมีอายุมากกวา่พวกเรา  ถ้าผมจะมอีะไรมากกวา่ทา่นอธกิารบดก็ีมีอย่าง
เดียว คือมีอายุมากกว่า แต่อายุมากกว่าก็ได้เห็นอะไรต่าง ๆ  ผิดบ้าง ถูกบ้าง
เกินบา้ง  ขาดบา้ง  ไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง  คนชอบมาถามผม  ส่ือมวลชนกม็า
ถามผมว่า  อาจารย์ครับ  อาจารย์ก็ผ่านอะไรมามากแล้ว  ตรงน้ีมันน่าจะได้
เป็นอย่างน้ัน  ตรงน้ันมันน่าจะเป็นอย่างน้ี  แล้วคุณหมอได้เป็นอย่างน้ันแล้วอาจารย์ผิดหวังไหมครับ  อาจารย์ผิดหวังแล้วคิด
อย่างไรครบั  มีหลกัการอยา่งไรครบั ผมกบ็อกวา่ผมไมไ่ดมี้หลกัการอะไรพเิศษหรอกนะ  มันมีคำกล่าวอยูค่ำหนึง่ทีเ่ปน็
สุภาษติทีก่ล่าวกนัมาเปน็สุภาษติฝรัง่เศส บอกวา่ ถ้าไมไ่ดส่ิ้งทีเ่ราชอบ  ตอ้งชอบสิง่ทีเ่รามอียู่   แคน้ี่ก็สบายแล้ว  ไมไ่ด้
ส่ิงท่ีเราชอบ  ก็ต้องชอบส่ิงท่ีเรามี โอ๊ย อาจารย์ครับต้องมีมากกว่าน้ีนะครับ  อาจารย์เอาอีกหน่อยได้ไหมครับ  ผมบอกว่าถ้า
จะเอาอีกอันหน่ึงนะ  จำได้อีกอันหน่ึงสุภาษิตของอเมริกัน  อันน้ีเขาพูดแบบโรแมนติกนิดหน่อย  เขาบอกว่า  ถ้าไม่ได้อยู่กับคน

ท่ีเรารัก ต้องรักคนท่ีเราอยู่ด้วย  พอพูดจบมีคนบอกว่า  น่ี น่ี  อย่าไปพูดให้ภรรยา
ฟังนะ  เขาไดยิ้นเด๋ียวเขาจะนอ้ยใจ  จะนอ้ยใจไดอ้ย่างไรในเมือ่ผมตอ้งทำงาน  ก็
ต้องมีใครต่อใครมาทำงานกับผม  ผมก็ไม่ได้อยู่กับคนท่ีผมรัก  มันคนละอย่างกัน
ผมต้องอยู่กับคนท่ีทำงานด้วย  แล้วผมอยากไดค้นท่ีเก่งคอมพิวเตอร ์ แต่ว่า กพ.
เขาส่งมา ก็เก่งดา้นน้ี ก็ตอ้งได ้ ถ้าเรารกัเขา  เราชืน่ชมเขา เราใหก้ำลังใจเขา  เขาก็
สามารถท่ีจะทำอะไรต่าง ๆ  ได้  ผมว่ามันเป็นอย่างน้ันนะ  ความรักมีหลายรัก  เพราะ

ฉะนัน้ถ้าเราไมร่กัเขา  ก็จะเหน็อะไรตา่ง ๆ
ไมถู่กไมดี่ไมง่าม  คนทีต่อ้งมคีวามรกัมาก
ท่ีสุดในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีคือ ท่านอธิการ-
บด ี  พวกเราตอ้งใหก้ำลังใจ  ใหค้วามรกั
ตั้งแต่ภารโรงจนถึงรองอธิการบดี อาจจะ
ต้องรวมถึงสภามหาวิทยาลัยด้วย  ถ้าเรา
ให้ความรัก  เราก็จะมองเห็นภาพชัดเจนข้ึน

ว่าแต่ละคนเหมือนกัน  เด๋ียวถ้าพวกเรามีตัวอย่างดี ๆ  ก็เอามาใส่ด้วยนะครับ  พร้อม
หรือยังครับ  พร้อมท่ีจะดูวีดิโอนิดหน่อยไหมครับ ดูซะหน่อยนะครับ จะได้เปล่ียน
บรรยากาศบ้าง  ผมพูดคนเดียวมานานแล้ว จะได้ให้ท่านพูดบ้าง  แล้วผมถึงจะสรุป
ตอนสุดท้ายอีกซักทีหน่ึง (ต่อจากน้ันจึงเป็นการชมวีดิทัศน์ หลังจากวีดิทัศน์จบแล้ว
จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละท่าน) และช่วงท้ายของการบรรยาย
เป็นการสรุปของคุณหมอกระแส

บดัน้ีก็ไดเ้วลาทีจ่ะสรปุสกันิดหนึง่นะครบั  เพราะวา่ผมไดบ้อกแลว้วา่จรงิ ๆ
แลว้ภาวะผูน้ำ ถ้าจะใหส้รปุแบบงา่ย ๆ  จะคยุกันละกเ็อาไปใชไ้ด ้ เรยีกวา่ฟังทนัที
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ใช้ทันที  ผมจะบอกว่ามันน่าจะเป็นบันไดสามขั้น
คนเป็น ผู ้นำจะต้องทบทวนบันไดสามขั ้นอยู ่เสมอ
วนเว ียนไป วนเว ียนมา ก็จะอยู ่ประมาณนี ้แหละ
เพราะชีวิตตั้งแต่เกิด  ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งเข้า
หลับนอนมันต้องแสดงภาวะ ผู้นำอยู่ตลอดเวลานะครับ
ไอ้ที่จะตัดสินใจทำวิชาการก็ไม่ ผิดเท่าไหร่หรอกครับ
มีแค่ยี ่สิบเปอร์เซ็นต์  การพูดการ ยิ้ม การทักทาย
การแตะไหล่จับมือ การโอบหลัง  โอบอะไร ต่าง ๆ  ท้ังหมดน่ี
มันเป็นภาวะผู้นำทั้งสิ้น อธิบายไม่ถูกว่ามี 5 ข้อ 8 ข้อ
เพราะฉะน้ันถ้าหากลองถอยหลังไปต้ังหลักว่า ความเป็นครู
ต้องมีภาวะผู้นำที่ดี  แต่ภาวะผู้นำที่ดีไม่ได้ เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่ง  เป็นด็อกเตอร์  เป็นโปรเฟสเซอร์  หรือ
เปน็ครใูหญ ่  ครนู้อย  มันเปน็การแสดงออกทีนั่กศึกษา
ยอมรับ  ช่ืนชมแล้วก็อยากปฏิบัติตามอย่างมีความสุขเน่ีย
นะครับ  ผมก็เลยจะพูดให้ฟังว่ามันมีบันได 3 ข้ัน ดังต่อไปน้ี
ครับ  แตผ่มพดูเปน็ภาษาชาวบา้นก็แล้วกันนะครบั  ภาวะ
ผู้นำแบบบันไดสามขั้นนี่นะครับ  ตั้งแต่ตอนที่จะออก
จากบา้น  แตง่เนือ้แตง่ตวัจะไปทำงาน  จะทกัทายอยา่งไร
กับที่บ้าน เขาเรียกว่า.. คนที่เขาเขียน Stephen Cofe
เขาเรยีกวา่ seven habit  นิสัย 7 อย่าง ทีจ่ะตอ้งทำตอ่
ครอบครวั  ทำตอ่ทีท่ำงาน  ทำตอ่ส่วนรวม ชุมชน  ผมก็
คิดวา่พอสรปุแลว้กค็งตอ้งเพิม่ค่าและความหมายใหผู้อ่ื้น
จะต้องคิดว่าแต่ละคนจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ตาม
ได้ช่ือว่าคน  เรารู้สึกตัวเองว่าเขาสำคัญกว่าทุกคน  ถึงเขาจะ
เป็นคนกวาดถนน  เขาจะเปน็คนขับรถ  เขาจะเปน็เสมียน
เขาจะเป็นคนทำอะไรทุกระดับ  เขามีค่าในตัวเองนะ  แต่ถ้า
เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมเขานะครับ  เขาจะยิ่งแข็งแรง
มากข้ึน  ถ้าเขาถูพ้ืนอยู่  เขาก็มีความสำคญัตอ่การทำให้
พ้ืนมันสะอาดข้ึน  ถ้าเราจะเตมิสักคำหน่ึงว่า  ต้ังแตคุ่ณมา
ทำงานทีน่ี่พ้ืนมันสะอาดข้ึนมากนะครบั  โอ้ย เน่ียผมกำลัง
จะทำใหมั้นสะอาดกวา่น้ีครบั  วนัพรุง่นีผ้มจะไปเอานำ้ไอ้
น่ันมา  น้ำ ๆ อะไรของมนัไมรู้่นะ  เหมอืนในโฆษณาใน
โทรทศัน์จะทำใหท้นัสะอาดขึน้กวา่เก่า  ถ้าเราเหน็เขามีค่า
และมีความหมาย  เขาจะทำมากข้ึนและทุ่มเทชนิดท่ีไม่ต้อง
ยั้งเลย เพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความหมายของชีวิต
ถ้าเราสรปุตรงนี ้ทกุคนถ้าหากมภีาวะผูน้ำ แลว้เตมิความ

หมายให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวนะครับ  หรือจะเป็นผู้น้อย
กวา่ตวัเองนัน่ก็คือการทำใหม้หาวทิยาลยั   ถ้าพูดจรงิ ๆ ใน
เร่ืองน้ีคือกฎของมหาวิทยาลัยเอง  น่ันมันเป็นเร่ืองท่ีวิชาการ
แต่ท้ังหมดน่ีจะเปลีย่นแปลงไดด้้วยภาวะผูน้ำ เพราะฉะนัน้
การเพิ่มค่าและความหมายให้กับผู้อื ่นนั้นเนี่ย เห็นมั๊ย
ญีปุ่น่ยังเปน็หมอแลว้ เปน็พยาบาลแลว้  เปน็ผูอ้ำนวยการ
แล้วก่อนจะไปต้อนรับประชาชน  ก่อนจะไปตรวจโรค
ประชาชน  ต้องเตรียมว่าจะไปเพิ ่มค่าให้เขาอย่างไร
สวัสดีครับ  ขอขอบคุณนะครับ  ขอโทษนะครับ  ถ้าทำอะไร
ช้ากลัวเขาจะเสยีใจ  ขอโทษนะครบั  พบกนัใหมน่ะครบั
ถ้าบอกว่าพบกันใหม่นี่เท่ากับว่าเขามีความสำคัญมาก เรา
อยากพบมาก  พบกันใหม่นะครับ  ขอให้โชคดีนะครับใครๆ
ก็อยากโชคดีใช่ไหมครับ  ไม่ใช่ว่า  สวัสดีครับ  ขอให้โชคร้าย
นะครับ เขาคงไม่ชอบ  เพราะฉะน้ันส่ิงเหล่าน้ีเป็น Postsitive
adjuite เป็นบุคลิกทางบวกนะครับ  ตัวท่ีสองการเพ่ิมค่าและ
ความหมายให้กับงาน ผมดีใจนะอาจารย์แต่ละท่านที่มา
พูดน่ีแสดงวา่รักงาน  พร้อมจะถวายชวีติใหกั้บงานดว้ยซำ้
แล้วรักบ้านเกิดเมืองนอน  รักตำแหน่งไม่รู้ตำแหน่งอะไร
แต่แสดงออกนะครับ  ผมว่าส่ิงเหล่าน้ีย่ิงมีมากเท่าใดก็จะย่ิง
มีความหมายมากเท่านั้น ไม่มีความล้มเหลวใด ๆ ของ
องค์กร  เท่ากับความล้มเหลวท่ีมีคนในองค์กรไม่ศรัทธาต่อ
องค์กร  หรือไม่รักองค์กร  ทำนองน้ีนะครับน่ีเป็นคำในตำรา
เขาว่าไวอ้ย่างน้ัน  เพราะฉะนัน้การทีไ่ด้ยินพวกเราพดูด้วย
อารมณ์ความรู้สึกเหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่แสดงถึงความรัก
ตอ่องคก์ร  อันน้ีเปน็นิมิตรหมายทีดี่มาก  ทา่นอธกิารบดทีี่
เคารพ  โชคดีมากท่ีมีเพ่ือนร่วมงานเช่นน้ี  ความรักในองค์กร
น่ี  ถ้าเขารักในองค์กรแปลว่าเขารักท่านด้วยนะครับท่าน  ผม
ขอเวลานดิหนึง่จะพดูใหฟั้งสัน้ ๆ  วา่  คนทีรู้่จกัเพ่ิมค่าและ
ความหมายใหกั้บงานนี ่ เขาก็จะประสบความสำเรจ็ทีแ่ตก
ต่างจากคนท่ีไม่เพ่ิมค่าและความหมายใหกั้บงาน  เอาใกล้ๆ
ตวัผมหนอ่ยอาชีพแพทย ์ ก็ตอ้งขอเลา่เรือ่งนีอี้ก  มีแพทย์
สองคน  เป็นคนหนุ่ม ท้ังสองคนเป็นคนกรุงเทพฯ  ท้ังสองคน
เป็นคนเรียนเก่ง รุ่นราวคราวเดียวกัน  มีโอกาสไปรับราชการ
อยู่ที่ภาคอีสาน  คนหนึ่งไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
อำเภอในอีสานใต้  คนหน่ึงไปเปน็ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
อีกโรงพยาบาลหนึง่ในอีสานเหนือ ท้ังสองคนน่ีถือว่าไม่เคย
ไปตา่งจังหวดัเท่าไหรแ่ล้วก็เป็นคน

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ...
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี
การเกษตร ได้ให้บริการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ผลิตข้าวกล้องงอก การแปรรูปข้าว กล้องงอกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่บุคลากรของศูนย์สาธิต
พืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทัว่ไป  ในระหวา่งวนัที ่ 8-9  สิงหาคม  2552
ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำรมูิลนิธชัิยพัฒนา  ต.ทา่แรง้ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 53 คน
ส่วนวนัที ่15-16  สิงหาคม 2552  เปน็การฝกึอบรมเรือ่งการเพิม่

มลูคา่การเลีย้งโคเนือ้และการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากโคเนือ้ ใหแ้กก่ลุม่
เกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน ของโครงการจัดสรรที ่ดินตามพระราช
ประสงค ์ตำบลดอนขนุหว้ย อำเภอชะอำ จงัหวดัเพชรบรุ ี โดยมวีตัถุ
ประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร และผลิตผลทาง
การเกษตร ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการเลีย้งโคเนือ้และการ
นำเนื้อสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื ่อสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครวั  มีผูเ้ข้ารบัการอบรม  จำนวน 52  คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาในการเปิดให้บริการฐานข้อมูล SocINDEX  บริษัท EBSCO
Publising ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1.ฐานข้อมูล                  with Full Text  เปน็ฐานขอ้มูลทางดา้นสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ  มากมาย เช่น ปรัชญา  ประวัติศาสตร์
ศาสนา  จริยธรรมและคุณธรรม  สังคมสงเคราะห์  จิตวิทยา  อาชญวิทยา  ประชากรศาสตร์
โครงสร้างทางสังคมและอ่ืน ๆ  อีกมากมาย โดยมีวารสารฉบับเต็ม (Full Text) ท่ีสามารถสืบค้น

ข่าวประชาสัมพันธ์  จากสำนักวิทยบริการฯ

ไดม้ากกวา่ 746 ช่ือเรือ่ง  ตวัอยา่งเชน่ AJS - American Journal of Sociology , Sociological  Focus , ASR - American
Sociological Review , BJS - The British Journal of Sociology , Social Forces and SOJOURN - Journal of Social Issue
in Southeast Asia ซึง่สามารถสบืคน้ข้อมูลย้อนหลงัไดต้ัง้แตป่ ีค.ศ.1908 นอกจากนียั้งม ีbooks/monographs มากกวา่ 800 เล่ม
รวมถงึ conference papers  มากกวา่ 11,991 records

2. ข้อมูลโดยสังเขปสามารถเข้าดูได้ท่ี  URL : http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID =1&topicID=138
3. รายช่ือวารสารท้ังหมดของฐานข้อมูลน้ีสามารถสืบค้นได้ท่ี   URL : http://www.ebscohost.com/titleLists/snh-coverage.pdf
4. สามารถเขา้สืบคน้ฐานขอ้มูลดังกลา่วไดท้ี ่URL : http://search.ebdcohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=

ehost&defaultdb=sih
ระยะเวลาการทดลองใชบ้รกิารเริม่ตัง้วนัที ่27 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2552 ทางสำนกัวทิยบรกิารฯ จึงประชาสมัพันธ์ใหบุ้คคล

ท่ีสนใจทราบมา ณ โอกาสน้ี

SocINDEX �

เทคโนโลยกีารเกษตร  บริการวิชาการสูชุ่มชน
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ผศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลา่ง  ครัง้ที ่2/2552 เม่ือวนัจนัทร์
ที ่10 สิงหาคม 2552  ณ  หอ้งพงศศั์กด์ิ วรสนุทโรสถ ช้ัน 8
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี ้ได้มีการแจ้ง
เพื ่อทราบ ถึงสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเร ื ่อง
“เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับความก้าวหน้า
สู่ปีแห่งคุณภาพอุดมศึกษาไทย ปี 2552” เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2552  ณ โรงแรมเอเชยี กรุงเทพฯ ซ่ึงมีประเดน็
สำคัญ คือ

1. ระบบเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษากับรูปแบบ
การจำแนกประเภสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นนี้สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้จัดแบ่งกลุ่มสถาบันอุดม
ศึกษาในอีกมิติหน่ึงท่ีควบคูไ่ปกับกลุ่มสถาบันหรือเครือข่าย
เชิงพ้ืนที ่ โดยแบง่ออกเปน็ 4 กลุ่มประเภทสถาบนั ดังนี้

กลุ่มแรก : กลุ่มของวิทยาลัยชุมชน (Community
Colleges)

กลุ่มทีส่อง : กลุ่มมหาวทิยาลยัส่ีป ี(4-Years Univer-
sity) และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Collage)

กลุ่มท่ีสาม : กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโน-
โลย ี  มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (Specialized University)
มหาวิทยาลัย Comprehensive

กลุ่มทีส่ี่ : กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั  (Research Uni-
versity) หรอืมหาวทิยาลยับณัฑติศกึษา (Graduate Uni-
versity)

2. ระบบเครอืข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษากับการจัด
ลำดับมาตรฐานคณุภาพมหาวิทยาลัย ขณะน้ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำลังจะอนุมัติตัวช้ีวัด หรือ KPI เพ่ือจัดลำดับ
คุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ 4 กลุ่ม

3. ระบบเครอืขา่ยเพือ่พัฒนาอดุมศกึษากับการปฏริปู

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลา่ง  คร้ังที ่2/2552

การอุดมศึกษา รอบ 2 เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคทั้ง 9
เครือข่าย จะเป็นจักรกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษา รอบ 2 การปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสองน้ี จะมีลักษณะท่ี
แตกต่างจากการปฏิรูปการอุดมศึกษาที่ผ่านมา โดยการ
ปฏิรูปฯ ครั้งนี้จะมุ่งเน้นคุณภาพการอุดมศึกษา ในสาระ
ประเด็นดังน้ี

เรือ่งที ่1 แนวทางเพือ่พัฒนาคณุภาพของคนไทย
ยุคใหม่ จะต้องทำให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำ
กรอบมาตรฐาน คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ (TQF :
Hed) โดยกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ (Domains of
L e a r n i n g )
ซึง่เปน็ผลผลติและผลลพัธข์องการจดัการศกึษาไว ้ 5 ด้าน
คือ 1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2) ด้านความรู้ความเข้าใจ 3)
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์และ
ความรบัผดิชอบ และ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข
การสือ่สาร และเทคโนโลยี

เรือ่งที ่ 2  แนวทางพฒันาคณุภาพของระบบการ
บริหารจัดการใหม่ จะเป็นเรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบที่
เก่ียวกับการจดัการศึกษาทัง้หมด เพ่ือให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพ

เรื่องที่ 3 การให้ความสำคัญกับผลการประเมิน
สถานศึกษา ให้มีธรรมาภิบาลและเกิดการกระจายอำนาจไป
สู่พื้นที่และสถานศึกษาอย่างทั่วถึง

เรือ่งที ่ 4  การจดัตัง้หนว่ยงานทีส่่งผลตอ่คณุภาพ
การจัดการศึกษาโดยตรง เช่น สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาแห่งชาติ สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ และโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาแหง่ชาติ

4. ระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษากับการ
บริหารเครือข่ายสารสนเทศเพื ่อการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะพัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศกึษา ดังน้ี โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ...
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สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ทางการโรงแรมและการท่องเที ่ยว สาขาวิชาการพัฒนาและ
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  ประจำเดอืนกรกฎาคม 2552

13–15  กรกฎาคม  2552 จัดอบรมหลักสูตรการสร้าง
ทีมงาน โดย อ.มธุรส ปราบไพรี และคณะ ณ ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน  จังหวดัเพชรบรีุ

20–22 กรกฎาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
หวัหนา้งาน โดย ผศ.ดร.พิมพ์ระว ีโรจนร์ุง่สตัย ์ณ ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

27  กรกฎาคม  2552  จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิก-
ภาพ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง ณ
โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รเีจน้ท ์บชี ชะอำ

28 กรกฎาคม 2552  จัดอบรมหลกัสูตรการเพิม่ประสทิธ-ิ
ภาพในการทำงาน ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อ.มธุรส
ปราบไพร ีณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีเจน้ท ์บชี ชะอำ

29 กรกฎาคม 2552  จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อ.มลทิชา แจ่มจันทร์
และคณะ ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รีเจ้นท ์บีช ชะอำ

22 กรกฎาคม 2552  จดักิจกรรมใหนั้กเรยีนผูพิ้การทาง
สายตา  ณ  โรงเรยีนธรรมกิวทิยา  อำเภอเขาย้อย

29  กรกฎาคม  2552  ทาสอีาคารเรยีน โรงเรยีนทรงธรรม
อำเภอเขาย้อย

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จัดอบรมภาษาองักฤษ
เพื่องานบริการ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อ.ลัคนา ชูใจ
และคณะ  ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ รเีจน้ท ์บชี ชะอำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/สำนัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี
การศกึษา 2551  ในวนัที ่ 28-30  สิงหาคม  2552  เวลา
08.30  น.  เปน็ตน้ไป  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ในการรับการตรวจประเมินในครั ้งนี ้ ได้ร ับความ
อนุเคราะห์จากคณะกรรมการภายนอก ได้แก่ รศ.เทื้อน
ทองแกว้   รศ.ดวงตา  สราญรมย ์  ผศ.จรีารตัน ์  ชิรเวทย์
อ.นิศานาถ  ม่ังศิริ   นางสาวศิริโรรัตน์  ตระกูลสถิตม่ัน  อ.สุรวี
ศุนาลัย อ.พัทธยา วรรชนะ  รศ.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
ดร.สุกฤตา  ชัชวาลกจิกลุ  อ.สุธดิา  วฒันชยั  ผศ.เฉิดฉิน
สุกปลั่ง  อ.ประสิทธิ์  เทียมเดช  ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ ์  อ.เสงีย่ม  บษุบาบาน  ผศ.ฐานนีิ   แจม่จนัทร์
อ.โสฬส  สมบตั ิ  ผศ.ผสัพร  พฤตพิานิช  ผศ.ดร.สุธาพร
ฉายะรต ี  อ.สุดารตัน ์ เพียรเสมอ  ผศ.นัยนา  แคลว้เครอื
ผศ.ดร.ไพโรจน ์  ชลารกัษ ์  และ อ.นิยม  ทองอดุม  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร-
เกษม  มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ  และมหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  คณะกรรมการตรวจประเมนิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  และผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมการตรวจประเมนิ
หลกัสูตร  4  เปน็ผูต้รวจประเมนิ

กำหนดการในการตรวจครั ้งนี ้ จะเริ ่มในวันที ่ 28
สิงหาคม  2552  ทีท่กุทา่นพรอ้มกัน  ณ  หอ้งประชมุไพลนิ
หลังจากอธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำในภาพรวมแล้ว
คณะกรรมการจะแยกย้ายไปตรวจประเมินตามหน่วยงาน
ระดับคณะ/สำนัก โดยการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ที่
เก่ียวข้องก่อนจะสรปุประเมนิผลการตรวจประเมนิ

ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้
จะทำให้ทุกหน่วยงานได้รับขยายผลการดำเนินงานเพื่อนำ
ข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุ  แกไ้ข  และเตรยีมการทีจ่ะรบัการ
ตรวจประเมนิในระดบัมหาวทิยาลยั  ซ่ึงกำหนดไวดั้งนี้

14 กันยายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม

การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาฯ สภามหาว ิทยาลัย จะเป ็นการว ิพากษ ์SAR ของ
มหาวิทยาลัย

16–20 กันยายน  2552 เวลา 08.30 น. เปน็ตน้ไป
ณ  หอประชุมภูมิแผ่นดิน  จะเป็นการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษาระดบัมหาวทิยาลัย

การรับการตรวจประเมนิเป็นงานท่ีสำคัญมาก  เพราะ
เป็นผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานและมหาวทิยาลัย
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน  รวมท้ังนักศึกษาได้รับทราบ
และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่สำคัญนี้ เพื ่อมหา
วิทยาลยัของเราทกุคน

สรุปกิจกรรม



กองพฒันานกัศึกษา รว่มกบัชมรมนกัศึกษาจนี จดัการแขง่ขนักีฬาสี Chinese Student Games ครัง้ที ่ 3
เม่ือวนัเสารท์ี ่ 15  สิงหาคม  2552   ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  สรปุผลการแขง่ขัน  ดังนี้

ฟุตบอลชาย 5 คน ชนะเลศิ ไดแ้ก ่สีฟ้า รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่สีแดง  รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่สีชมพู
บาสเกตบอลชาย ชนะเลศิไดแ้ก ่สีฟ้า รองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่สีเหลอืง  รองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่สีแดง บาส

เกตบอลหญงิ ชนะเลศิไดแ้ก ่ สีฟ้า  รองชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก่
สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ สีแดง แบดมิน ตันชาย
ชนะเลิศได้แก่ สีเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเหลือง
รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ สีแดง  แบดมินตันหญิง  ชนะเลิศได้แก่
สีแดง  รองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่สีแดง  รองชนะเลศิอันดับ 2
ไดแ้ก ่ สีฟ้า เทเบลิเทนนสิ(ปงิปอง) ชาย  ชนะเลศิไดแ้ก่ สีเหลอืง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีแดง
เทเบลิเทนนสิ(ปงิปอง) หญิง ชนะเลิศไดแ้ก่ สีเหลือง  รองชนะเลศิ

อันดับ 1  ไดแ้ก ่สีแดง  รองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่สีชมพู  กิจกรรมเขา้ จงัหวะ  ชนะเลศิไดแ้ก ่สีฟ้า รองชนะเลศิ
อันดับ 1  ไดแ้ก ่สีแดง  รองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่สีชมพู และกีฬาพ้ืนบา้น  ชนะเลศิไดแ้ก ่สีแดง รองชนะเลศิ
อันดับ 1  ไดแ้ก ่สีฟ้า  รองชนะเลศิอันดับ  2  ไดแ้ก ่สีเหลอืง

7 ดอนขังใหญ่

  นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา แจง้วา่
ตามท่ี ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุน ฯ นำนักศึกษาสมาชิกชมรมเครือข่ายฯ
จำนวน  100 คน เข้าร่วมใน“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประสานงานการ
อนุรักษป่์าชายเลนกองทพับก และกจิกรรมปลกูปา่ชายเลนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 77 พรรษา” เม่ือวันที ่ 6 สิงหาคม 2552 ณ สถานพักฟ้ืน
และพกัผอ่นกองทพับก (หาดเจา้สำราญ)  จงัหวดัเพชรบรุี

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประสานงานการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ผลการแข่งขันกีฬาสี Chinese Student Games คร้ังท่ี 3



 ดอนคังใหญ่8

กองพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยจาก
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ท้ัง  4 มหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบด้วย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง  มหาวิทยาลัย
ชนชาตกิวางส ี  วทิยาลยัเทคนคิการคา้ระหวา่งประเทศกวางส ี  และมหาวทิยาลยัชนชาตยูินาน รวมจำนวนนกัศึกษาจนี
ท้ังส้ิน 260 คน เพ่ือเป็นการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน  จึงกำหนดจัดการแข่งขัน
ในวนัที ่ 12  กันยายน 2552  ณ หอ้งประชมุวิทยาภริมย ์1 อาคารวทิยาภริมย ์ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็การฝกึให้
นักศึกษาจีนใช้ทักษะภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยผ่านการพูด การเขียน และสามารถเข้าร่วม
ในการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ  ในกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัภูมิภาพตะวนัตก (พ.จ.น.ก.) ได ้ ซึง่กจิรรมดงักลา่วจดัใหมี้การ
แข่งขันประกวดการพดูสุนทรพจน ์ แข่งขันการคดัลายมือภาษาไทย และการแขง่ขันการตอบปญัหาเรือ่งภาษาไทย

นักศึกษาจนีทา่นใดสนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิและสมคัรไดท่ี้  สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์ ต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป

โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีน

ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า  จากการประชมุของสภามหาวทิยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  เม่ือวันท่ี  20  กรกฎาคม  2552 มีมติเห็นชอบในการปรับเปล่ียนโครงสร้างของสำนักจัดการศึกษาและบริการ
ชุมชน  มาเป็นศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่ง  โดยมี ผศ.สาโรช  เผือกบัวขาว  ผู้ช่วยอธกิารบด ี รักษาการผูอ้ำนวยการ
ศูนย์จัดการศกึษานอกสถานทีต้ั่ง  เปน็ผู้กำกับ ดูแลการจดัการศกึษานอกสถานทีต้ั่งใหไ้ดม้าตรฐานเปน็ไปตามเกณฑข์อง
สำนักงานการอุดมศึกษา  และจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 2/2552  ตามหน่วยเรียนรู้
ดังต่อไปน้ี

1. ผศ.บญัญตั ิ ศิริธนาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการหนว่ยเรียนรู้ประจวบครีีขันธ์
2. ผศ.สุมาลี   งามสมบตัิ เป็นผู้อำนวยการหนว่ยเรียนรู้ค่ายธนะรชัต์
3. อ.สุจินดา   อ่อนแกว้ เป็นผู้อำนวยการหนว่ยเรียนรู้หัวหิน
4. ผศ.สาโรช  เผอืกบวัขาว เปน็ผู้อำนวยการหนว่ยเรียนรู้บางสะพานและทา่แซะ
และมติจากท่ีประชุมของสภามหาวิทยาลัย  ได้มอบหมายให ้ผศ.ดร.นิวัต   กล่ินงาม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยให้คงไว้ของหน่วยเรียนรู้ที่อยู่ในเขตบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับหน่วยเรียนรู้ที่อยู่นอกเขตบริการ ซึ่งได้แก่
หนว่ยเรยีนรูน้ครปฐม  จงัหวดันครปฐม  หนว่ยเรยีนรูป้ากทอ่  จงัหวดัราชบรุ ี ใหยุ้ตกิารรบันกัศึกษาตัง้แตป่กีารศกึษา
2552 เปน็ตน้ไป  ส่วนนกัศึกษาของหนว่ยเรยีนรูท้ีอ่ยู่นอกเขตบรกิารทียั่งคงมกีารเรยีนการสอนอยู ่ มหาวทิยาลยัจะดแูล
ต่อไปจนกวา่นักศึกษาจะสำเรจ็การศึกษา  สำหรับหน่วยเรียนรู้ท่าแซะจงัหวดัชุมพรได้เปิดการเรียนการสอนตามคำรอ้งขอ
ของชุมชนในท้องถิ่น เหตุเพราะไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดมาให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขตอำเภอท่าแซะและ
อยู่หา่งจากเขตใหบ้รกิารของมหาวทิยาลยัเพียง  42  กิโลเมตร

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศกึษาธกิารลงวนัที ่  4  มีนาคม 2552  วา่ด้วยการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ และไดน้ำเผยแพรล่งใน
เวบ็ไซต ์ http://occ.pbru.ac.th  เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

ข่าวจากศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่ง



9 ดอนขังใหญ่

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่าสถาบันวิจัยฯซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในด้านการให้บริการแก่ท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่ในการ
เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถในด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น  ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ โดย ผศ.พรรณี
คอนจอหอ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  ผู้ประสานงานโครงการ
จึงได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 คุณชูศรี อุดมกุศลศรี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้สำหรับการท่องเที่ยว ใน
ระหวา่งวนัที ่ 17-19  สิงหาคม  2552 ณ  หอ้ง Computer Lab  อาคารศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร ์ โดยมวีตัถปุระสงค์
สำคัญเพ่ือจัดทำแหลง่เรียนรู้สำหรับการทอ่งเท่ียวในทอ้งถ่ินและเสรมิสร้างความรูใ้ห้กับบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องในการบรหิาร
จัดการแหลง่เรียนรู้สำหรับการทอ่งเท่ียวในทอ้งถ่ิน  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม เป็นประธาน และคุณจิรศักด์ิ  ทรัพย์ล้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต
1  กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมซ่ึง ประกอบไปด้วยบุคลากรครูกลุ่ม เครือข่ายโรงเรียน  16  เครือข่าย   ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาเพชรบรีุ  เขต  1 จำนวน  40  คน   หลกัสูตรการอบรม เปน็การเสรมิสรา้งเพิม่พูนความรู ้ ความสามารถ  และ

ทักษะในด้านการจัดทำเว็บไซต์ ด้วย
โปรแกรม Mambo ซึ ่งได้รับความ
อนุเคราะหว์ทิยากรจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
อาจารยพี์รศุษย์  บุญมาธรรม  อาจารย์
สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม อาจารย์
ประสพโชค มีวงษ์  และอาจารย์อมรรัตน์
กอสวสัด์ิพัฒน์  ซ่ึงเปน็ผูมี้ความรูค้วาม
สามารถในด้านการสร้างเว็บไซต์เป็น
อย่างดี  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการคร ั ้งน ี ้จะเป ็น
ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบ

การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ในส่วนของพิธีปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี
เปน็ประธานในการมอบวฒิุบัตรและปดิการอบรม  ในการนีส้ถาบนัวจัิยฯ ขอขอบคณุผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่นมา  ณ
โอกาสน้ี

สถาบนัวจัิยฯ  จับมอืกับ สพท.พบ. เขต 1  จัดอบรมเวบ็ไซต์
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ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการดำเนินการและการใชจ่้ายเงินงบประมาณของสว่นราชการ  ดังน้ัน  เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดระยะเวลาการจดัส่ง
เอกสารการเบกิจา่ยงบประมาณในแตล่ะปงีบประมาณใหง้านบรหิารคลงัและทรพัย์สินของมหาวทิยาลยั  ดังน้ี

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  ให้ดำเนินการทำเร่ืองขออนุมัติซ้ือจ้างและเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี  31 สิงหาคม
ของทุกปี

2. เงินงบรายได้  ให้ดำเนินการทำเร่ืองขออนุมัติซ้ือจ้างและเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 10  กันยายน  ของทุกปี

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

เม่ือวนัที ่ 18-20  สิงหาคม  2552  อาจารยก์ฤษฎา
สุริยวงศ์ ประธานสาขาวิชาเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ จัดโครงการ“ภาพถ่ายเล่าเรื่องท่องเที่ยวเมือง
เพชร” แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค)  ได้มี
ส่วนร่วมในการโหวตเลือกภาพถ่ายท่ีช่ืนชอบ  ชิงเงินรางวัล
พร้อมใบประกาศนียบัตร ณ บริเวณลานหน้าคณะ
วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี   การจดั
โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการมอบเงนิ
รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ผลการตดัสินรางวลั  มีดังนี้

รางวลัชนะเลศิ  ไดแ้ก ่ นางสาวธดิารตัน ์  ทบัลอ้ม
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
นายกิตติศักด์ิ  อินอากร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จัดโครงการ “ภาพถา่ยเล่าเร่ืองท่องเท่ียวเมืองเพชร”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นางสาวนพรัตน์
ขำเขียว  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาววรรณิศา  เทพประสูติ  สาขา
วิชานิเทศศาสตร ์นางสาวชานตต ี ณะกองด ี สาขาวชิา
การจดัการทัว่ไป  นางสาวชารนีิ  พจนพ์านิช  สาขาวชิา
นิเทศศาสตร์และนางสาวเหมือนฝัน สมใจ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว  แขนงการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร ์ และส ังคมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพชรบ ุร ี จ ัดการส ัมมนาเร ื ่อง
การพัฒนาบคุลิกภาพเพือ่การสมคัรงาน  เม่ือวนั พฤหสับดทีี ่ 13  สิงหาคม  2552  วทิยากรโดย คุณเกรยีงไกร
ตระกูลกำเนิด เพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลท่ีสนใจท่ีเข้าร่วม สัมมนาได้รับความรู้ เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพมากข้ึน
นำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ใน หน้าท่ีการงานและชีวิตประจำวันได้จริง  เสริมภาวะสร้างสรรค์
ในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและชี้นำให้เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพ
ในคำกลา่วทีว่่า บคุลกิด ีมชียัไปกวา่ครึง่

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน



11 ดอนขังใหญ่

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “โครงการ
สองวัยไขขานตำนานทอ้งถ่ิน” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี
13 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00–16.00 น. ณ
โรงเรียนโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพของตนเองและมี
ความใกล้ชิดกับเยาวชนรุ่นลูก-หลาน  รวมถึงเป็น

สาขาวิชาพัฒนาสังคม
จัดโครงการสองวัยไขขานตำนานท้องถ่ิน

เมื่อวันศุกร์ที ่ 7 สิงหาคม 2552  อาจารย์ศิรินทร์
อินทรวิชะ  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร ์ เข้าร่วมเสวนาวชิาการ  เน่ืองในวนัรพี ประจำป ี2552
ในหัวข้อ “สำนักกฎหมายไทยไร้ทิศทาง (Change :Thai
Law School)” เพ่ือร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์หลักสูตรนิติศาสตร์
ในประเทศไทย  ณ ห้องจ๊ีด เศรษฐบุตร(LT1) คณะนิติศาสตร์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(ท่าพระจนัทร์)

อาจารยส์าขาวชิานิติศาสตร ์ร่วมเสวนาวชิาการ เน่ืองในวนัรพี  ประจำป ี2552

การสืบทอด รักษาตำนานและของดีภายในท้องถ่ินไว้  ซ่ึงในกิจกรรมน้ีผู้สูงอายุได้มาเล่าตำนานท้องถ่ินโพพระใน  วิถีชีวิต
ตาลโตนด การทำขนมท่ีนิยมในท้องถ่ิน  เช่น ขนมงา  ขนมตาล ฯลฯ การจักสานด้วยใบตาล เป็นต้น กิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีจากทกุฝ่ายและสำเรจ็ตามวตัถุประสงคทุ์กประการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการอบรมผู ้ประกาศหน้าใหม่
ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม  2552  วิทยากร โดย
ผศ.อรุณรัตน์  ชินวรณ ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ และคุณศิริพร
วัฒนสุวกุล  จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวดัเพชรบรีุ   การอบรมเนน้ในเรือ่งการอา่น  การออกเสียง
ตัว ร,ล คำควบกล้ำ กร,กล รวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้าน
จริยธรรมสื่อมวลชน และเทคนิคการจัดรายการให้น่าสนใจ

ซ่ึงเยาวชนท่ีเข้ารับการอบรมจะไดรั้บความรู้และประโยชนจ์ากการอบรม  สามารถนำไปใชไ้ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ
ภาพ  ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมทกุคนจะไดรั้บใบประกาศนยีบัตรผา่นการอบรมอกีด้วย

นิเทศศาสตร์จัดอบรมผู้ประกาศหน้าใหม่
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