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การประชมุบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  คร้ังที ่4
จากการประชุมสัมมนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภฏัเพชรบรุ ี  ครัง้ที ่ 4  เม่ือวนัพุธที ่ 4 พฤศจกิายน
2552  เวลา 13.00 น.  ณ  หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2
อาคารวิทยาภิรมย์  โดย ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เป็นประธานในการประชมุ
ผลการประชมุสรุปไดดั้งน้ี

ท่านคณาจารย์ที่เคารพครับ  ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการ
เปิดภาคเรียนใหม่  ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบปะ
พูดคุยกัน

ประเดน็แรก ตอ้งการใหเ้พ่ือนรว่มงานลองคดิดูวา่ ถ้ามี
การมาเซน็ช่ือ ณ ทีเ่ดียวกนั  อาจจะเปน็ในหนึง่สปัดาห ์หรอื
สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อจะได้เป็นการได้รู ้จักกับอาจารย์
ใหม ่ๆ บา้ง

ประเด็นที่สอง  ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านเป็น
อย่างมาก  ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในหลายสิง่หลายอยา่ง  และ
คิดว่าถ้าเราทำอย่างต่อเนื ่องอย่างแข็งแรงสถาบันของ
เราอยู่ได้เมื่อสถาบันอยู่ได้เราก็อยู่ได้ เพราะฉะนั้นมีหลาย
สิ ่งหลายอย่างที ่พวกเราทำอย่างนี ้ก็ต้องขอขอบคุณและ
ขอชื่นชม

ต้องขอขอบคุณทางสภาคณาจารย์ฯ  ที่ได้เห็นความ
สำคัญว่าคณาจารย์ของเรามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
เข้าสู่ระบบขั้นตอนใหม่  โดยได้เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.สุรชัย
ซึ่งเป็นกรรมการใน ก.พ.อ. นี้ด้วย  มาพบปะพูดคุยกับ
ทุกท่าน

เรื่องของการขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
ผมได้หารือสภาฯ  ขออนุมัติใช้กฎเกณฑ์ กติกา  เนื่องจาก
เราไมมี่กฎเกณฑ ์กตกิาข้อบงัคับกใ็ชก้ฎเกณฑ ์กตกิา  โดย
ใช้อนุโลมเกณฑ์ ระเบียบของ กพ. ที่ใช้กับลูกจ้างประจำ
ซึง่สภาไดใ้หห้ลกัการไวแ้ลว้  เพราะฉะนัน้ตอ้งมกีารประเมนิ
และขึ้นเงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัยไปตามลำดับ

เรื่องของการส่งผลการเรียน  ต้องขอความกรุณาท่าน
คณาจารย์  ขอให้ส่งให้หมดอย่าให้เกรดค้าง  เพราะอาจจะ
เกิดปัญหาเรื่องการจบการศึกษาของนักศึกษาได้

แต่สำหรับนักศึกษาที ่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2552
ทีผ่า่นมา  เกรด E ไมเ่อามาคิดแตต่อ้งเรยีนใหผ้า่น  แตถ้่า

ถ้าเราทำอย่างต่อเนื ่อง อย่าง
แข็งแรง สถาบันของเราอยู ่ได ้
เมือ่สถาบนัอยูไ่ด ้ เรากอ็ยู่ได้

ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี

เป็นของวิชาเอกต้องได้เกรด 2.00 แต่ถ้าเป็นนักศึกษา
ก่อนหนา้น้ี  E  ก็ยังคดิอยู่  ก็ตอ้งขอใหข้้อมูลไว ้ณ ทีน้ี่ด้วย

เรือ่งของการการสอน  ทา่นทีส่อนเกิน 12  ช่ัวโมง  ขอแจง้
วา่  ระเบยีบสภาฯ  ถ้าสอนเกิน 12 ช่ัวโมง มีปจัจยัทีจ่ะดแูล
เรือ่งคา่ตอบแทนให ้  เราดทูัง้ปกีารศกึษาไมใ่ชเ่ฉพาะรายเทอม
และดูจำนวนนักศึกษา ดูภาระโหลดของบุคลากรในคณะนั้น
ประกอบด้วย อีกประการหนึ่งที่ต้องการจะแจ้งกับทุกท่าน
คือเร่ืองของเอกสารประกอบการสอน  หลักคิดง่าย ๆ ก็คือวา่
ในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาน่าจะ
ได้รับเอกสารคืนไปบ้าง  ส่วนเรื่องของค่าเล่าเรียน  ขณะนี้
ค ่าเล ่าเร ียนลดลงเร ียบร ้อยแล้ว  แต่หล ักคิดก ็ค ือว ่า
ถ้านักศึกษาที ่เคยเรียนมาก่อนหน้านี ้  มีค่าเรียนต่ำกว่า
ในปจัจบุนั  ใหเ้ก็บคา่เรยีนตามทีเ่คยเก็บ  แตถ้่าสูงกวา่ปจัจบุนั
ให้เก็บเท่ากับปัจจุบันที่มีอยู่

เร ื ่องการประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยราชภัฏเพชรบุร ี
มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน  ประชุมสภาวิชาการ
ทุกเดือน  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตอ้งเขา้กรรมการการเงนิและการงบประมาณ  ส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับการบริหารงานบุคคล  เข้ากรรมการบริหารบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  จุดตรงนี้ถ้าเห็นว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเรียกว่ารับอุทรณ์ร้องทุกข์  ขณะนี้ได้
เสนอสภาแต่งตั้งกรรมการแล้ว  ให้มีการอุทรณ์ร้องทุกข์ได้

ส่วนเรือ่งงบประมาณ   สภาฯ ไดอ้นุมัตไิปเรยีบรอ้ยแลว้
ในการเบกิจา่ยใหเ้บกิรวมกนัทีเ่ดียว  ไมต่อ้งเบกิฎีกาย่อยของ
แต่ละหน่วยงาน  เช่น ค่าโทรศัพท์แต่ละหน่วยไม่ต้องทำเบิก
ให้ส่วนกลางทำเบิกทีเดียว เพื่อเป็นการลดฎีกา

อีกเรื ่องหนึ่งที ่ต้องการจะขอความร่วมมือจากทุกท่าน
คือเรือ่งของการแขง่ขนัจกัรยานแรลลีเ่พ่ือทนุการศกึษา จรงิ ๆ
แล้วกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องการที่จะ
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หาทุนให้แก่นักศึกษาของเราโดยการจัดแข่งขันกีฬาจักรยาน แรลลี่วิ่งจากราชภัฏเราเข้าไปในเมืองแล้วกลับมาที่เรา
โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยกันซื้อเสื้อที่ใช้สำหรับในการ แข่งขันจักรยานแรลลี่การกุศล ... เพื่อทุนการศึกษา
เส้ือราคาตวัละ 200 บาท  จะจำหนา่ยใหกั้บนกัศึกษาและคนงานใน ราคาตวัละ 150 บาท  ส่วนอกี 50 บาท  อธิการบดแีละ
รองอธิการบดี จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้

เรือ่งสดุทา้ย  เรือ่งของ รปภ. (ยามรกัษาความปลอดภยั) เน่ืองจาก รปภ.ชุดเก่า ครบตามสญัญา 1  ป ีแลว้ จงึตอ้งมกีาร
สอบราคา  ตรวจราคาไปตามปกติ

เป ็นโครงการท ี ่ เป ็นแผนของ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งโจทย์ไว้ว่า เราจะ
ทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรา
มันเก่งขึ้นกว่าเดิม

ผศ.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดี

เรียนท่านผู้บริหาร  ท่านวิทยากร  ท่านคณาจารย์ที่
เคารพทุกท่านครับ

ท่านคณาจารย์ทุกท่านครับ  จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทุกท่าน
จะมีงานที ่ต ้องทำมาก เพราะว ่าคณะกรรมการ กพอ.
คณะกรรมการอุดมศึกษาของชาติเปลี่ยนชุดใหม่ สกอ. ก็
เร่งรัดมากับเรา  เราถูกเรียกไปเข้าประชุมมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ 100 กวา่แหง่  ทัง้เกา่และใหมเ่หมอืนกันหมด  คราว
ที่แล้วผมได้พูดเรื่องหลักสูตร TQF  เรื่องมาตรฐานต่าง ๆ
ที่ให้ทำแผนทางความคิด  ผมก็ต้องใช้แผน 2 แผน พอจะ
สรุปงานได้เร็วที่สุด

วันนี้เป็นเรื ่องของการแปลงนโยบาย TQF มาสู่การ
ปฏบิตัใิหส้ำเรจ็ในมหาวทิยาลยัเราไดอ้ย่างไร  ซึง่การนำ TQF
มาใช้ในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปได ้ก็มีวิธีการ ได้ประชุม
คณบดีไปแล้ว และได้แจกเอกสารไปแล้ว  ขอสรุปคร่าว ๆ
วา่  ถ้าจะให ้TQF สำเรจ็ไดน้ะครับ  ในขัน้ทีห่นึง่ในการศกึษา
ของชาติ  ในสถิติ  ผมกำลังใส่ไว้ว่าน่าจะเป็นแผนกลยุทธ์
ของชาต ิ การแขง่ขันในเวทโีลก  และในเวทชีาติ  เพราะวา่การ
ศึกษาของไทยยังไม่สามารถตอบสนองปัญหาที่แท้จริงของ
สังคมไทยได้  ยังมีความแตกต่างกัน  สาขาเดียวกัน
ยกตัวอย่าง เช่น สาขาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
แม้จะเปน็สาขาเดียวกัน  หลักสูตรเดียวกันก็มีความต่างกันใน
เรื ่องของการเรียนการสอนและคุณภาพ  อีกหลายเรื ่อง
รวมกันจนถึงอาเซียน ซึ่งเขาก็ชม กับกรมการค้าระหว่าง
ประเทศ  ให้เตรียมรองรับเรื่องการค้าเสรี  มี 12 สาขา

สาขาหนึ ่งคือ สาขาการศึกษา ให้เราเตรียมการไว้เลย
ซึง่รฐับาลจดขอ้ตกลง การคา้ไปแลว้เมือ่ป ี  2008  นะครบั
2009  ไมเ่กิน  2010  ทกุอย่างตอ้งฟรหีมด  ฉะนัน้ตอนนี้
เราก็เตรียมประกาศ  รวมแล้วหลาย ประการรวมกัน
ก็มากำหนดในระดับ มหาวิทยาลัยว่า ระดับมหาวิทยาลัย
จะทำอะไรมหาวิทยาลัยก็ประชุมผู้บริหาร  รองอธิการ
คณบดีไปทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยจัดสัมมนา ให้อาจารย์

ไปเมื่อเดือนกันยายน  เกี่ยวกับมาตรฐานของอาจารย์ตาม
สกอ.   เชิญ สกอ. มาส่ง แกนนำของเราไป  12  คน  ทัง้มหา-
วิทยาลัย  ร่วมกับแกนนำ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  500
กว่าคน ส่งแกนนำไปประชุมขยายผล และแกนนำก็มา
ดำเนินการประชุมกรรมการบริหาร และประชุมสัมมนา
อาจารยไ์ปแลว้  เทา่ทีผ่า่นมาประชมุสัมมนาอาจารย ์ทัง้หมด
เลย  ยกเวน้อาจารยท์ีไ่มไ่ด ้เข้าประชมุ  แลว้กเ็ชิญวทิยากรที่
จะนำเสนอ the best    practices มาว่า  ถ้าเราจะทำ
จะทำอยา่งไร  อาจารยก็์ลอง ฝึกเขียนและนำเสนอในทีป่ระชมุ
มาแล้วนะครับ

เราไดด้ำเนนิการไปแลว้ในระดบัมหาวทิยาลยัโดยการทำ
ปฏทินิพัฒนาหลกัสูตร  เป้าหมายของเรา  ภายในป ี  2553
ต้องทำให้เสร็จ  ในปี 2554  เราต้องประกาศใช้  ซึ่งการ
ประกาศใช้  สกอ.พูดชัดเจนว่า  หลักสูตรที่เราประกาศใช้
เราจะต้องผ่าน สกอ.  ใครมีวิชาชีพก็ต้องผ่านสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง  ไมว่า่เปน็คุรศุาสตร ์ บญัช ี เปน็นิตศิาสตร ์ เปน็
สาธารณสขุ  หรอืสาขาอ่ืน ๆ  ก็ตาม ตอ้งมใีบวชิาชีพรบัรอง
แลว้ สกอ.ตอ้งใชเ้วลาประเมนิ  2  ป ี แตล่ะปจีะไปขึน้บญัชี
เพ่ิมงาน  2  ป ีไปแลว้  หลกัสูตรเราจงึเปน็หลกัสูตรที ่ สกอ.
รับรอง  และออกประกาศใชไ้ด้  มิฉะน้ันหลักสูตรเราจะไมผ่่าน
ก็นำมาใช้ไม่ได้  เมื่อนำมาใช้ไม่ได้ก็เหมือนหลักสูตรธุรกิจ
บางแห่งที ่เปิดการเรียนการสอนได้ แต่ กพ.เอาไปใช้กับ
ราชการไม่ได้  ซึ่งตรงนี้ ก็เป็นเรื่องสำคัญ ถึงระดับคณบดี
นะครับ  ได้คุยกันในฝ่ายบริหารคุยแล้วว่าระดับคณบดีทำ
อะไรตอ่ไป  ระดบัมหาวทิยาลัย ก็ทำไป 7-8 ข้อแลว้นะครบั
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ต่อไปคณบดีก ็ประช ุมสาขา  ประธานสาขา
ประช ุมคณาจารย์ เพ ื ่อกำหนดแนวทางทำแผน  TQF
ระดับคณะของท่าน  ท่านก็ประชุมจัดทำแผนการพัฒนา
หลกัสูตรของทา่นนะครบั  แล้วกว็เิคราะหส์ถานการณบ์ทบาท
สถานภาพของคณะท่าน  อะไรที ่เป็นอัตลักษณ์ของท่าน
อะไรทีเ่ปน็จดุเด่นอะไร  หลกัสูตรใดทีคิ่ดวา่เปน็ซปุเปอรส์ตาร์
ผมเชือ่วา่ทกุคณะ มีอยู่แลว้  อะไรเปน็ซปุเปอรส์ตารข์องคณะ
อาจารยก็์วางไวเ้ลย   ยกตวัอยา่งเชน่สาขาวชิาทอ่งเทีย่ว
ซึง่สาขาวชิาทอ่งเทีย่ว ในสภามหาวทิยาลยั  สภาวชิาการ
พูดชัดเจนวา่ ภูมิภาค ตะวนัตก  1.ทอ่งเทีย่ว  2.อาหาร
3.ประมง  4.ศิลป วัฒนธรรม  ถ้าประจวบก็เอาเหล็ก
มีอยู่ประมาณนี้  เพราะฉะนั้นอะไรคือ ซุปเปอร์สตาร์
ของสาขา  อาจารยก็์ พัฒนาหลกัสูตรของทา่นไป

บางหลักสูตรอาจจะต้องปิดไปเมื่อควบรวมไม่ได้
ไม ่ม ีคนเร ียนก ็จะต ้องป ิด  ซ ึ ่ งม ีหลายหล ักส ูตร
ปริญญาตรีมีเกือบ  60  หลักสูตร  ปริญญาโทมี  14
หลักสูตร  ปรญิญาเอกอกีประมาณ  3  หลักสูตร   ท่านก็
ไปประช ุมหาร ือก ัน  พยายามหาร ือหร ือจะให ้บอกให ้
มหาวิทยาลัยบอกได้เลยไหมว่าคณะไหนปิดคณะไหนต้องไป
ควบรวมกนั  ตรงนีใ้ชแ้นวคดิของคณะเปน็ตวัตัง้  ไปหารอืวา่
อะไรเปน็จดุเด่นของคณะอะไรตอ้งควบรวมกนั  ตอนนีก็้มีการ
โยกย้ายปรบัเปลีย่นสาขากันก็มีแล้ว  มีการเปดิรับอาจารย ์เพ่ิม
รอบทีท่ี่หน่ึงรับอาจารยไ์ปแลว้ 25 อัตรา  ปริญญาเอก เป็นหลัก

อีกตัวหนึ่งที่เป็นโครงการที่เป็นแผนของมหาวิทยาลัยว่า
เราจะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรามันเก่งขึ้นกว่าเดิม
ก็พยายามที่จะแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติให้ได้ว่า
จะทำโครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้  ก็อาจจะเล็กไป
หน่อย  แล้วเสริมสมรรถนะของเด็กได้อย่างไร  สิ่งหนึ่งที่เรา
ต้องทำก็คือเร่ืองของเอกสารประกอบการสอน  เราจะให ้ไม่เกิน
100  บาทเป็นค่าถ่ายเอกสาร  เป็นค่าถ่ายบทนั้น บทนี้จาก
เล่มต่าง ๆ  ถ้าใครทำเป็นของตนเองได้ก็แจกนักศึกษาไป
ไมต่อ้งไปเกบ็เงนิเด็กเพ่ิม  ยกเวน้ของทา่น  120  บาท  ใหเ้ด็ก
จ่ายเพ่ิม  20  บาท  เพราะเราไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้าย  เราออกคา่
สนับสนนุให ้ อาจารยก็์สามารถทำตรงนีไ้ด้   ผมขอยกตวัอย่าง
เช่น มหาวทิยาลยับางแหง่ทีเ่ขาทำเปน็บท ๆ  ไมถ่่ายไปทัง้เลม่
แล้วก็บอกว่าใช้ในห้องเรียนเท่านั้น  ผมก็เอาตัวอย่างของ
มหาวิทยาลัยนั้นให้คณบดีไปหมดแล้ว

ผมประมาณการดูแล้วนะครับ  ภาคปกติจะใช้ตลอด
ท้ังปปีระมาณ  6  ล้านกวา่บาท  รวม กศ.บป.อีกประมาณ  6
แสน  ในที่นี้มหาวิทยาลัยก็จะช่วยเหลือเด็กได้เช่นเดียวกัน
อาจารย์ก็สบายใจได้ว่าเมื่ออาจารย์ไปสอนหนังสือ  ลดการ
เก็บเงินเพิ่มจากเด็กได้   บางคนบอกว่าตำราผมเกือบ 200
บาท  แตใ่ครทีไ่มถึ่งกจ็า่ยเทา่ทีเ่ปน็จรงิ  ซึง่กระบวนการและ
ขั ้นตอนผมก็ได้หารือและวางแผนกับคณบดีไปบ้างแล้ว

อาจจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับ  นี่คือเอกสารประกอบ
การสอน  ผมคิดว่าเงินตรงนี้ถ้าไปถึงกับเด็ก  ก็เท่ากับเด็ก
มีเอกสารประจำตัวในการเรียนการสอน  เพราะแต่ก่อนนี้เรา
ไปเก็บกับเด็ก เด็กก็ลำบากเหมือนกันนะครับ

โครงการที่ 2  กำลังแปลงเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติคือ
โครงการ  Notebook   การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญกมี็ 2  ตวัแบบทีดู่คือตวัแบบของคณะวทิยาการจดัการ
และตัวแบบที่ได้หารือกันที่ผมวางไว้รูปแบบที่หนึ่ง  ถ้าเราใช้
รปูแบบนี ้ ถ้าเราซือ้ 300  เครือ่ง  เราใชเ้งนิประมาณ  6 ล้าน
ใหนั้กศึกษายมืเรยีนไดอี้ก  ไปเบกิในหอ้งหนงัสอื  ไปยมืเรยีน
ก็ว่ากันไป  ส่วนจะใชเ้วลาแคไ่หนกเ็ช่นเดียวกัน  ครูบาอาจารย์
ก็เช่นเดียวกัน  มันก็เป็นทางเลือกหนึ่ง  เพราะตอนนี้เรามี
ไวเลสทั ่วมหาว ิทยาล ัยอยู ่แล ้ว  ส่วนร ูปแบบที ่ลงต ัว
กำลังคิดอยู่  แต่รูปแบบของคณะวิทยาการ จัดการที่หารือ
กันอยู่  ก็จะใช้กับ นักศึกษาภาคปกติที่ชำระค่าเล่าเรียนมา
2 ภาคเรยีนแลว้  ก็คือประมาณ ป ี2  เกรดเฉลีย่ไมถู่กรไีทน์
ออกไป 1.8  แลว้ ก็มีผูค้้ำประกนั  บดิามารดา  ข้าราชการ
มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณวุฒิต่าง ๆ  จะเป็นลักษณะ
60-40 หรือ 70-30  เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยออกให้ส่วนหนึ่ง
แล้วที่เหลือเด็กออก
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สถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  คล่ืน
99.05 MHz. รว่มใหก้ารตอ้นรบั  โก ้ (นฤเบสท ์  จนิปิน่เพ็ชร)
จอย (พวงเพชร จินปิ ่นเพ็ชร) และ เปิ ้ล (อัจฉราวรรณ
อนันตโ์ชตกุิล) ซึง่มาประชาสมัพันธโ์ครงการ “รวมพลงัตอ่ต้าน
ยาเสพติด” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา
16.00 น. ณ วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้จัดงาน  Channel 3
Power Team Concert  “รวมพลงัตอ่ต้านยาเสพตดิ”  ในวนั
ศุกรท์ี ่13 พฤศจกิายน  2552  ณ สนามโรงเรยีนพรหมานสุรณ์
จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสมัพนัธ ์โครงการ “รวมพลงัตอ่ตา้นยาเสพตดิ” คล่ืน 99.05 MHz.
โปรดตดิตามอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...

ส่วนหนึ่ง
ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง  ที่จะกำลังหารือกับอาจารย์ทุกท่าน

ตัวนี้เป็นไฟท์บังคับสำหรับเราเลย ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีตัวนี้
ตกตัง้แต ่กพอ. สมศ. เลย  น่ันคือโครงการ learnler Center
เพราะฉะนัน้ผมจะสรปุส้ัน ๆ   เลยว่า  การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีอยู่  7  ข้อ  อาจารยท์กุทา่นทราบด ี  ซึง่อาจารยก็์ทำแนว
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง สมศ. ต้องมาตรวจเรา
สัมมนาอาจารย์ก็ทำไปแล้ว  หลักสูตรเราก็มีหลายวิชาที่เกี่ยว
กับสิ่งเหล่านี้  ในขณะเดียวกันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราก็มี
แต่ก็คิดว่าในมหาวิทยาลัยทำไปหลายเรื่องแล้วละครับ  ไม่ว่า
เรือ่งของบทเรยีน เรือ่งของไวเลส

การประเมินผู้เรียน  การพัฒนาต้องมีทั้งทฤษฏีและการ
ปฏบิตั ิ แลว้กมี็การทำวจิยั  มีการปรบัปรงุผล  การเรยีนเน้นผู้
เรียนเป็นสำคัญ  อีกตัวท่ีกำลังคิดอยู่นะครับ  คือ  เรากำลังมอง
อยู่ว่าโครงการนี้จะทำยังไงให้ลูกศิษย์เราได้คนเก่ง ๆ  เข้ามา

ก็มีโครงการกรรมการบริหารเข้าสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แลว้  โครงการลงทนุ  83  ทนุ  สำหรบัคนทีเ่รยีนเก่ง  ผลการ
เรียนดี ผมประมาณการค่าใช้จ ่ายดูแล้วประมาณคนละ
70,000-120,000 ต่อ 1 คน ตลอดหลักสูตร  ภาคเรียนประมาณ
2000,000 บาท  โครงการอกีโครงการหนึง่กคื็อ คนเก่งมาอยู่
กับเราได้อย่างไร คือคนเก่งที ่มีความสามารถทางดนตรี
นาฏศิลป์  สาขาวิชานาฏศิลป์ก็มาหารือกับผมว่า  ถ้ามีเด็ก
ทีเ่ก่งนาฏศลิปม์าจะมทีนุไหม  ก็อยู่ในทนุของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีครบรอบชดุน้ี 84 ป ีและ
โครงการอีกโครงการหนึ ่งที ่เราได้รับความอนุเคราะห์จาก
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล หารือกับเราว่าโครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจำนวน  10
ทุน ให้กับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เม่ือเด็กจบมธัยม  เวยีดนามก็ใหท้นุไปเรยีนทีเ่วยีดนาม  โจทย์
ก็คือวา่เราจะทำยงัไงทีจ่ะทำใหเ้ด็กมาเรยีนทีน่ี่ไดบ้า้ง ดร.สุเมธ
ท่านก็ประสานงานเรื่องนี้  ได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประมาณ 6-7 ทนุ  ราชภฏัของเราม ี10 ทนุ  มี 2 มหาวทิยาลยั
เป็นทุนค่าเล่าเรียนแล้ว ก็ให้ทุนรายเดือน ประมาณ 30,000
กว่าบาท ต่อปี ต่อคน เพราะฉะนั้น นี่ก็คือแผนที่สรุปง่าย ๆ
ว่าผมกำลังอธิบายและสรุปว่า TQF เป็นส่ิงท่ีต้องทำผมพยายาม
ทำแผนของมหาวิทยาลัยไป เกือบหมดแล้วถึงระดับคณะ
ผมคิดว่าคร ูบาอาจารย์จะช ่วยกันได้ เพื ่อศักดิ ์ศร ีของ
มหาวิทยาลัยเราและเพื่อหลักสูตรของเราเป็นมาตรฐาน
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เม่ือวนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2552 ทีผ่า่นมา อาจารยจ์รรยาพร
บุญเหลือ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นายฤทธี
ทิมรอด และ นางสาวอรณุ  แสวงหอม ผู้ชวยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
วสิาหกจิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ไดเ้ข้ารว่มสมัมนา เรือ่ง
“พลังขับเคลื่อน SMEs ไทย ในวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งและการลงทุนภาค
อุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ
อิมแพคเมืองทองธานี  โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล ้ าธนบ ุร ี
กล่าวตอ้นรบั  ในชว่งเชา้มีการเสวนา เรือ่ง” บทบาทความรว่มมอื

ของภาคสว่นหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์“ โดยเรยีงตามหวัขอ้ตา่งๆ คือ บทบาทการสง่เสรมิการลงทนุสำหรบัผู้
ประกอบการ SMEs จาก BOI บทบาทแบบบูรณาการของภาครัฐในการสนับสนุนผู ้ประกอบการ SMEs บทบาท
ของสถาบันการเงินในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs บทบาทของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และบทบาทของสถาบันการศึกษาในการวิจัย พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากนั้น
ในชว่งบา่ยเปน็การบรรยายในหวัขอ้ “ทศิทาง โอกาส SMEs และอตุสาหกรรมไทยในตลาดโลก “ เป็นการแบง่กลุม่ย่อยเปน็
7 กลุ่ม  สำหรบัศนูย์บม่เพาะวสิาหกจิฯ ไดเ้ข้ากลุ่มที ่ 1 อาหารและอตุสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟท์แวร์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ  ประธาน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ แจง้วา่
ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดการสอบ
ธรรมศกึษา ช้ันตร-ีโท-เอก ข้ึนเปน็ประจำทกุๆ ปี

ในปีน ี ้กำหนดการสอบในว ันจันทร์ท ี ่ 9
พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ณ  วัดมหาธาตวุรวหิาร
จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์เล็งเห็นว่า
การที่นักศึกษาได้เข้ารับการเรียนในรายวิชา ตาม
หลักสูตรธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ ์น ั ้น

เป็นการส่งเสริมการเป็นคนดี มีจริยธรรม ซึ่งนอกจากการเรียนในภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีการศึกษาในภาคปฏิบัติ เช่น
มารยาทไทย  ศาสนพิธ ี เปน็ตน้ นอกจากนี ้หากนกัศึกษาสามารถสอบผา่นธรรมศกึษาในระดบัชัน้ตา่ง ๆ  ก็จะเปน็การเพิม่
มูลค่าให้กับนักศึกษาคนนั้นต่อไปในอนาคต

ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์จึงจัดส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบตามวันและเวลา
ดังกลา่ว  จำนวนทัง้สิน้ 45 คน  ซึง่การสอบปน้ีีเปน็การสง่สอบเปน็ปทีีส่ี่ตดิตอ่กัน  ซึง่ผลการสอบเมือ่ปทีีผ่า่นมา  นักศึกษา
สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก รวมทั้งสิ้น 58 คน  สำหรับผลการสอบในปีนี้จะนำมารายงานต่อไป

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมสัมมนา
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งานบรหิารคลงัและทรพัย์สิน  กองกลาง  สำนักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี แจง้เรือ่ง การเบกิเงนิ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ในกรณีที่เป็น บิดา – มารดา  คู่สมรสและบุตร ต้องแนบสำเนา
ทะเบียนบ้านในการเบิกทุกครั้ง.

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน  แจ้งเร่ืองการเบิกเงินฯ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการ พัฒนากำลังคนด้าน
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ (ทนุเรยีนดีมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย) ระดบัปรญิญาตร ีและระดบั
ปริญญาโท-เอก ในประเทศและในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้

1. ทนุระดบัปรญิญาตร ี (ในประเทศ) จำนวน 25 ทุน
2. ทนุระดบัปรญิญาตร ี (ในตา่งประเทศ) จำนวน 14 ทุน
3. ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ) จำนวน 73 ทุน
4. ทนุระดบัปรญิญาโท-เอก (ในตา่งประเทศ) จำนวน 131 ทนุ
ผูส้นใจสมคัรไดต้ัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่9 ธนัวาคม  2552  สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้ สำนักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา  สำนักนโยบายและแผนการอดุมศึกษา  โทร. 0-2610-5357

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  82  พรรษา  5 ธนัวาคม  2552  โดยกำหนดจดังานในระหวา่งวนัที ่1-31  ธนัวาคม  2552
ณ สำนักงานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรุ ี  ถนนดำเนินเกษม  อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุี

โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้ พิธีถวายพระพรชัยมงคล  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู ้ทำคุณประโยชน์
ตอ่กระทรวงวฒันธรรมในดา้นตา่ง ๆ  นิทรรศการ  ภาพยนตรส์ารคด ี ผลงานทีร่ว่มประกวดเรยีงความเฉลมิพระเกยีรตฯิ
การจัดสวนศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ  ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

(การแตง่กาย : ขอความรว่มมอืแตง่กายโดยใชเ้ส้ือสีชมพู  หรอืชุดผา้ไทย  หรอืชุดสุภาพ )

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว
เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  82  พรรษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  เปดิรบัสมคัรนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี  ภาคเรยีนที ่1/2553 ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที่
30 เมษายน 2553 ผูส้นใจสมคัรได ้4  ช่องทาง ดังนี้

1) สมัครโดยตรง  ณ สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
2) สมัคร ณ หนว่ยการเรยีนรู ้6 แหง่ ไดแ้ก ่หวัหนิ ปราณบรีุ ประจวบครีีขันธ ์บางสะพาน นครปฐม และปากทอ่
3) สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
4) สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://mis/pbru.ac.th/mis/admission.jsp
มีโควตาพเิศษสำหรบัผูท้ีมี่ผลการเรยีนดี  มีความสามารถพเิศษดา้นกีฬา ดนตร ีศิลปะและการแสดง และมทีนุเรยีน

ฟร!ีอีกมากมาย ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่โทร.032-493279, 032-493312  ทกุวนัเวน้วนัหยดุนักขัตฤกษ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ผศ.รพีพรรณ   เทยีมเดช   ประธานนกับรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ รุ่นที ่1 แจง้วา่ ตามทีม่หาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  มีวิสัยทัศน์  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแหล่งเรียนรู้  วิจัย คลังปัญญา
ศูนย์การเรยีนรู ้ ภูมิปญัญาไทย และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีมี่คุณภาพ  เพ่ิมความเขม้แขง็และขดีความสามารถของชมุชน
ดังนัน้เพ่ือใหก้ารดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ  นักบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏั
รุ่น 1  โดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  ประธานโครงการวิจัย “การพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพื้นฐาน
การว ิจ ัยเช ิงพ ื ้นท ี ่” พร ้อมด ้วย
ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ์  ผศ.อุบล  สมทรง
ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผศ.สาโรช
เผือกบัวขาว ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช
และนายสะอาด  เข็มสีดา  รว่มกนัจดั
การสนทนากลุม่ “รว่มคดิ  รว่มสรา้ง
สู่ทิศทางอนาคต ... มหาวทิยาลัยเพ่ือ

ทอ้งถิน่”  เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่  12 พฤศจกิายน  2552  เวลา
09.00-13.30 น.  ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี  เพื ่อเป็นการนำข้อมูลไปจัดทำแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก
อธิการบด ีผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม  เป็นประธานกลา่วตอ้นรบั
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้
และเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและ
ตัวแทนภาคประชาชน  กิจกรรมในช่วงแรกเป็นการอภิปราย
“ทศิทางสูอ่นาคตของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ”ี โดย พลเอก

สุรินทร์  พิกุลทอง  ประธานคณะ
กรรมการส ่ ง เสร ิมก ิจการมหา -
วิทยาลัย  นายมนู  ธารพิพิธชัย
คณะกรรมการสภามหาว ิทยาล ัย
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี รศ.ดร.
พีรเดช ทองอำไพ  คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยมี ผศ.ดร.
กาญจนา  บุญส่ง  เป็นผู้ดำเนินรายการตอ่ด้วยการสนทนากลุม่ “ร่วมคดิ ร่วมสรา้ง  สู่ทิศทางอนาคต...มหาวทิยาลยัเพ่ือท้องถ่ิน”
โดย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  ซึง่ความคดิเหน็ทัง้หมดจะไดน้ำไปปรบัปรงุแผนแมบ่ทของมหาวทิยาลยั เพ่ือสรา้งความเขม้แขง็
ชุมชนของมหาวทิยาลยัใหเ้กิดความสมบรูณ ์ มีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  สามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิและเกดิประโยชน์
แกท่อ้งถิน่อย่างเตม็ที ่  ในการนี ้  ขอขอบคณุผูเ้ข้ารว่มประชมุสนทนากลุม่ทกุทา่น มา ณ โอกาสนี้

“ร่วมคิด  ร่วมสรา้ง
สูทิ่ศทางอนาคต ... มหาวทิยาลยัเพือ่ท้องถิน่”  โดย นบร.รุ่น 1
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ติดตามอา่นจดหมายขา่ว“ดอนขงัใหญ”่ ไดท้ี่

http://www.pbru.ac.th  และ http://news.pbru.ac.th/

นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี แจง้วา่  ตามทีก่องพฒันา
นักศึกษา จัดการประกวด  Star of PBRU. 2009  เมื่อวันพุธที่  11  พฤศจิกายน  2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารยศ์รชยั  เย็นเปรม  รองอธ-ิ
การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ผลการประกวด Star of PBRU. 2009  มีดังนี้
ผูท้ีร่บัรางวลั   Star of PBRU. 2009  ฝ่ายชาย ไ ด ้ แ ก ่

นายวันชัย  กลั ่นกันภัย    สาขาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ฝ่ายหญิงได้แก่ นางสาวนภัสภรณ์
นาเมือง  สาขาวชิานาฏย การแสดง  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

รางวลั Popular Vote ไดแ้ก ่นายดนุ นาคสุก  สาขาวชิาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองชนะเลศิอันดับ 1  ฝา่ยชาย ไดแ้ก่ นายวษิณ ุ สุวรรณประทปี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝา่ยหญงิไดแ้ก ่นางสาวเขมพร  จบัใจ  สาขาวชิานิเทศศาสตร ์  คณะวทิยาการจดัการ

รองชนะเลศิอันดับ 2 ฝา่ยชาย ไดแ้ก่ นายปัจจุบัน  บุญใหญ่  สาขาวิชาศิลปกรรม   คณะมนุษยศาสตร
แ์ละสงัคมศาสตร ์ ฝา่ยหญงิไดแ้ก ่ นางสาวสภัุสสร  แซล้่อ   สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการประกวด  Star of PBRU. 2009

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณ อาจารย์ภูวดล  วงศ์รัตน์  อาจารย์จริยา  รัชตโสตถิ์  ในการเป็นวิทยากร
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ  และขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  จะมารับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  ในวนัพฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน  2552  เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ขอเชิญชวน คณาจารย ์พนักงานและนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุรีว่ม บรจิาคโลหติไดต้ามวนั เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว

ผู้บริจาคโลหิตต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการบริจาคโลหิตดังนี้
ควรนอนหลบัพักผ่อนใหเ้พียงพออย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 6 ช่ัวโมง  ควรมสุีขภาพสมบรูณดี์ทุกประการไมเ่ป็นไข้หวดัหรอื

อยู่ระหว่างรับประทานยาใด ๆ ควรรับประทานอาหารมาก่อนและเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลก่์อนบรจิาคโลหติอยา่งนอ้ย 24 ช่ัวโมง งดสบูบหุรีก่่อนและหลงับรจิาคโลหติ 1 ช่ัวโมง เพ่ือให ้ปอดฟอกโลหติ
ได้ดี  และสุภาพสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้วา่  ตามทีก่องพฒันานกัศึกษา รว่มกบั  ชมรม
วัฒนธรรมจนี ไดจั้ดการประกวด Star of China 2009  เม่ือวันท่ี 11 พฤศจกิายน  2552  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชมุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงาน

ผลการประกวด
Star of China 2009
ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล
Star of China 2009
ไดแ้ก ่  นางสาวรตันา
(YU GA JIAO)
จาก มหาว ิทยาล ัย
ช น ช า ต ิ ย ู น น า น
ฝ ่ายชาย ได ้แก ่
นายปราชญ์ (PAN
Z H E N D O N G )
จากมหาว ิทยาล ั ย
ชนชาตกิวางส ี  ส่วน
รางวลั Popular Vote  ไดแ้ก ่  นางสาวรตันา (YU GA JIAO)  จากมหาวทิยาลยัชนชาตยูินนาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง  ได้แก่  นางสาวสุรสา (HUANG HUI) จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
ฝ่ายชาย ได้แก่ นายเอกลักษณ์ (ZHANG JUN JIE) จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพิศา (HUANG JUE JIA) จากวิทยาลัยอาชีวธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศกวางสี ฝ่ายชาย ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์  (TAN XI YUAN)  จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ตงฟาง

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและทำให้กิจกรรม
ดังกลา่วบรรลวุตัถปุระสงคท์กุประการ มา ณ โอกาสนี้

ผลการประกวด  Star of China 2009

ขอเชิญบริจาคโลหิต



11 ดอนขังใหญ่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและประชมุกลุ่มผู้ใช้ระบบหอ้งสมุดอัตโนมติั
VTLS (ประเทศไทย) ประจำป ี 2552 จดัโดย บรษิทั
บุ ๊ค โปรโมชั ่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม ่  ในหวัขอ้ ยุทธศาสตรก์ารบรหิารงาน
ห้องสมุดกับความท้าทายยุคการเปล่ียนแปลง (Library
Strategy for Change) เพ่ือทราบถงึยทุธศาสตรก์าร
บริหารงานห้องสมุดกับความท้าทายยุคการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับกระบวนการและวิธีการทำงานให้สอดคล้องทันต่อวิถี
ชีวติ (Lift Style)เกิดการพฒันาคน พัฒนางาน พัฒนาหอ้งสมดุในยคุโลกาภวิตันแ์ละทนัตอ่ของการเปลีย่นแปลงนวตักรรม

ใหม่ ๆ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างผู ้ใช้ระบบห้องสมุด
อ ัตโนม ัต ิ VTLS ให ้ไปในท ิศทางเด ียวก ัน
โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน
2552 ณ อาคารสำน ักว ิทยบร ิการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

และในโอกาสนี ้ทางสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
เพชรบุรียังได้มีโอกาสศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก เพื ่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

สำนกัวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
 เข้ารับการอบรมเชงิปฏิบัติการและประชุม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI)
ขอเชิญ บคุลากร  นักศึกษา  และผูส้นใจฟงัการบรรยายพเิศษ

ในหวัข้อ “เปลีย่นวถีิคดิ   สู่นกัธรุกจิรุน่เยาว ์”
วนัพุธที ่25 พฤศจกิายน 2552 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์ 2  อาคารวทิยาภริมย ์ (อาคาร 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฟรี ... สำรองทีน่ั่ง  โทร. 032-493300 ตอ่ 1386, 086-1572049 และ 081-35323403
หรือติดต่อ-สอบถามที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI)

ขอเชิญฟังการบรรยายพเิศษ


