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การประชมุบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  คร้ังที ่4

เรียนท่านอธิการบดี  ท่าน รศ.ดร.สุรชัย  ขวัญเมือง
สวสัดีทา่นผูบ้รหิาร  และเพือ่นรว่มงานทกุทา่น

ในวนัน้ีก็เปน็วนัสำคัญอกีวนัหนึง่ครบั   ทีเ่ราไดมี้โอกาส
ไดม้าพบกนั  มีบรรยากาศแหง่การเรยีนรูอ้ย่างนี ้  หาโอกาส
ไมไ่ดง้า่ยนัก  ผมตอ้งถอืโอกาสนีข้อบพระคณุทา่นอธกิารบดี
ที่ให้การสนับสนุน  และขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัญญา ทองนลิ ประธานสภาคณาจารณฯ์ และคณะกรรมการ
ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุา  หาสิง่ด ีๆ มาเตมิเตม็ใหกั้บทกุทา่น

ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง  ผมอยากให้
พวกเรามคีวามพรอ้ม  เพราะวา่ทกุส่ิงทกุอย่าง  อย่าไปมองวา่
สิ ่งที ่ท่านอธิการนิวัตได้กำลังขับเคลื ่อนให้มันเกิดขึ ้นทุก
วันน้ี   โดยทางตรงทางออ้ม  โดยนโยบายใดก็แล้วแต่  มันเป็น
ช่วงทีเ่รยีกวา่ แมแ้ตต่วัทา่นเอง  พวกทา่นก็ตอ้งม ี change
การที่ท่านสุรชัยมานับว่าเป็นโอกาสดี  เพราะท่านกำลังจะมา
พูดถึงเรือ่งทรพัยากรทีส่ำคัญทีสุ่ดของมหาวทิยาลยั  คือเรือ่ง
ทรัพยากรมนุษย์นี่แหละครับ  ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีการเติม
อาหารสมองให้กับครูบาอาจารย์และเพื่อนร่วมงาน  แต่ละปี
ระยะหา้ปย้ีอนหลงันี ่  คนเกษยีณฯ ก่ีคน ปลีะ 10  คน ข้ึน
คนมาใหม่  อยู่ไม่กี่ปีก็ลาออก  ก็เปลี่ยนงานใหม่  ผมทำ
หน้าท่ีดูแลด้านยุทธศาสตรก์ารบรหิารบคุคล   ผมเคยใชค้ำว่า
“เสียดายและเสียใจ”  เสียดายคือเสียดายความดีและความ

ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...

เก่งของเขา  เสียใจคอืเราดแูลเขามดีีหรอือย่างไร  เพราะฉะนัน้
ท่านจะเหน็อะไรทีมั่น  change   change  เรียนตรง ๆ ครับ
4 ปมัีนส้ันครบั  คือเราตอ้งวางแผนด ีๆ  เพราะทา่นไดเ้รยีน
รูม้าหมดแลว้ PDCA   planning  ทกุคนตอ้งตืน่ตวั  ส่ิงที่
ท่านสุรชัยจะมาพูดในวันนี้ “เลิกซีเข้าแท่ง” เราจะทำอย่างไร
เราจะเตรยีมพร้อมอย่างไร  โอกาสของเราเปน็อย่างไร  ความ
เท่าเทียมกันเป็นอย่างไร  ขวัญกำลังใจเป็นอย่างไร  แล้วคน
เก่ากำลังจะไปใครจะมาแทน  เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ผมอยากให้ทุกท่านได้ตื่นตัว  อย่าปฏิเสธสิ่งดี ๆ เลยครับ
มเีวลามากเขา้มาก  มเีวลานอ้ยเขา้นอ้ย  ขอใหพ้รอ้มทีจ่ะเดนิ
ไปด้วยกัน  ถ้ามีอะไรต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะก็เชิญครับ
ในเวลาเลก็ ๆ น้อย ๆ น้ี  ผมถอืโอกาสขอบพระคณุทา่นสุรชยั
อีกครั้งที่กรุณานำสิ่งดี ๆ มาให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี ขอบคณุครบั  สวสัดีครบั.

“ผมอยากใหท้กุทา่นไดต้ืน่ตวั  อย่า
ปฏเิสธสิง่ด ีๆ เลยครบั  มีเวลามาก
เข้ามาก  มีเวลานอ้ยเข้าน้อย   ขอให้
พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน”

ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดี

ท่านที่เคารพครับ  ผมคงจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้นนะครับ นาน ๆ จะได้พบกับ
เพื่อนร่วมงาน  จะได้เล่าอะไรให้กับเพื่อนร่วมงานฟังบ้าง

เรื่องแรกเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้  10 โมง  ผมเชิญรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี
ผูอ้ำนวยการ  สถาบนั/สำนัก  มาคุยเรือ่งจดุยืนทางยทุธศาสตรว์า่  ตกลงกนัแลว้เราจะเลอืก
เอาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มไหน  หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ กบ. สภามหาวิทยาลัย  และ สกอ.
ตามลำดับ  ซึ่งหมายความว่าหลังจากนั้น  การประเมินคุณภาพภายนอกก็จะมาประเมินตาม
กลุ่มทีเ่ราเลอืก  น่ันคือเรือ่งทีห่นึง่

เรื่องที่สองเป็นงานเร่งด่วน  ท่านอธิการบดีขอภายในสองเดือนก็คือทบทวนแผนกลยุทธ์
15 ป ี ทำเฟตละ 5 ป ี  5 ป ี  5 ป ี จะเอาทัง้ทีท่ำมาแลว้และของใหมม่าผนวกกนั

เรือ่งทีส่าม  เรือ่งโปง่สลอดทา่นอธกิารบด ี  ใหผ้มเปน็ประธานประเมนิ  คิดวา่จะเสรจ็ภายในวนัที ่ 15 พฤศจกิายนน้ี
เรื่องสุดท้าย  เรื่องของงบประมาณปีนี้เรามีรายได้งบประมาณต่ำกว่าปีที่แล้ว  30 ล้านบาท  อันเนื่องมาจากเราลด

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาใหนั้กศึกษา  51  ล้าน  นอกเหนอืจากเปน็รายจา่ยประจำขัน้ตำ่ทีส่ภาอนุมัตแิล้ว  51  ล้านเปน็งบตาม

ผศ.เชาวลติ  คงแกว้
รองอธิการบดี
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ยุทธศาสตร์  เรามีเกณฑ์การแบ่งอย่างนี้ครับท่านที่เคารพ  70% ให้กับหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตและศูนย์นอก 30%
ใหกั้บ สถาบนั/สำนัก  ทน้ีีใน 70%  20% ใหเ้ทา่กันทกุคณะ  30% ใหต้ามจำนวนบคุลากรทีสั่งกดัอยู่ทีค่ณะนัน้ ๆ  อีก 50%
คิด ตามหวันกัศึกษา   แตค่ณบดบีอกวา่มันไมยุ่ตธิรรมเพราะเกบ็คา่เล่าเรยีนไมเ่ทา่กัน  ฉะนัน้  50% น้ันจงึมาแยกเปน็  2
ส่วน  ก็คือครึง่หนึง่คดิตามหวันกัศึกษา  อีกครึง่หนึง่คดิตามคา่ธรรมเนยีมทีจ่า่ยมากและนอ้ยไมเ่ทา่กัน   ผลกคื็อวา่  คณะได้
ทัง้หมด 36 ล้านบาท  สถาบนัได ้15 ล้านบาท  คณะอนัดับหนึง่กคื็อคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  คณะทีส่องคณะ
วิทยาการจดัการ   คณะทีส่ามคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี คณะทีส่ี่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   คณะทีห้่าคณะครศุาสตร์
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยกีารเกษตรตามลำดบั   เม่ือวานมกีารประชมุคณะกรรมการภายใน  เรายงัมีการ
มองงบประมาณแบบเดมิ ๆ  ก็คือ พอคณะได ้ ก็มอบหมายใหแ้ตล่ะสาขาวชิาทำโครงการขึน้มารองรบั โดยไมไ่ดดู้keyword
ของยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัหรอืจดุเน้นใน ป ี 2553  ก็ไมเ่ปน็ไรครบัเปน็ของใหม ่   ทน้ีีมีนดิเดียวครบัหลงัจากนี ้วนัศุกรท์ี่
13  ผมกบัอธกิารบดจีะไดป้ระชมุคณะกรรมการ  กบง.  มีบคุลากรภายนอกดว้ย  หลงัจากนัน้วนัจนัทรท์ี ่ 16  เปน็การประชมุ
สภามหาวิทยาลัย  เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยจะได้อนุมัติ แล้วท่านจะได้ใช้ได้ ผมจึงขอนำเรียนในเวลาจำกัดแค่นี้
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ.

รศ.ดร.สุรชัย  ขวัญเมือง

การบรรยายเรือ่ง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา

กราบเรยีนทา่นอธกิารบด ีทา่นผูบ้รหิาร
และเพื่อนคณาจารย์ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่น
ต ้องขอขอบคุณทางอธ ิการบดีและท ่าน
อาจารย์ป ัญญา (ผศ.ปัญญา  ทองนิล)
ประธานสภาคณาจารย์ที่ให้โอกาสผมได้มา
พูดคุยเลิกซีเข ้าแท่งนะครับ  หลังจาก
ข้าราชการพลเรือนได้เลิกซีเข้าแท่งไปแล้ว
ตอนนี้ก็มาถึงพวกเรา

 ในห้องนี้เท่าที่ผมสอบถามก็มีทั้งคณาจารย์  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ  ก็ขอทำความเข้าใจ
อย่างน้ีนะครบัวา่  ในช่วงนีเ้ราจะปรบัเปลีย่นระบบของขา้ราชการนะครบั   พอหลังจากนัน้  เม่ือปรบัเปลีย่นแลว้  ระบบอยา่งน้ีก็
จะเป็นระบบของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพราะฉะนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ที่เข้ามาฟังในวันนี้ก็พยายามฟังให้เข้าใจ ระบบจะไปเหมือนกันจริง ๆ แล้วพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจจะเดนิหนา้ไปกอ่นอาจารยก็์ได ้  เรือ่งเงนิเดือนมีทัง้สงูและมทีัง้ตำ่  หรอืมีตำ่มีสูง  ไมมี่ข้ันอะไรตา่ง ๆ นะครบั

ก่อนอ่ืนก็นำเสนอนะครบัว่า  ผมใช้คำพูดส้ัน ๆ  ของท่านอาจารยวิ์จิตรวา่ “เลิกซีเข้าแท่ง” ถ้าภาษาเป็นทางการกคื็อการปรบั
ระบบการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  เรือ่งพวกนีถื้อวา่เปน็เรือ่งปกตนิะครบั เลิกซเีข้าแทง่
ก็คือซีไม่มี  ก็จัดเป็นแท่ง พอเลิกซีเข้าแท่งก็ ก.พ.ทำไปแล้ว  เราก็ทำต่อ  สิ่งที่ผมนำเสนอเป็นมติของ  กพอ. ที่จะใช้กับ
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา กพอ.มีมติ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบใหมี้การปรบัระบบบรหิารงานบคุคล

ก่อนอืน่  เนือ่งจากการปรบัระบบการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา มันจะมฐีานของมัน
อยู่  ก็หมายความวา่เม่ือ กพ.ปรบั  ทางเรากจ็ะปรบัตามถา้เราไมป่รบัตาม  ก็ตอ้งกราบเรยีนวา่อุดมศึกษาของเรากจ็ะเสยีสิทธิ์
ค่อนข้างมาก

ในสว่นของ กพ. จะมกีารจำแนกตำแหนง่ตามกลุม่ลักษณะงาน  แทนมาตรฐานกลางทีเ่คยมีอยู่  ก็หมายความวา่  กพ.
จดัเปน็กลุ่ม  ซา้ยมือน่ีคือของเดมิ  ทีผ่า่นมาเรากอ็ยู่คนละกลุม่  ถูกม้ัยครบั  กพ. เดิมมีประเภทผูบ้รหิาร   อธบิด ี รองอธบิดี
ปลดักระทรวง  แลว้กมี็ประเภทวชิาชีพเฉพาะ  เช่ียวชาญเฉพาะ  พวก ว. ทัง้หลาย และประเภททัว่ไป และขณะเดยีวกนั
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โปรดตดิตามอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...

ตามท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด  ได้จัดโครงการสวสัดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเช่ือ” เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน
ของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตนั้น สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวกับบริษัทสยามซัมซุง จำกัด
โดยสมาชิกจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ๆ ละ  90  บาท (ส่วนเกินสหกรณ์จ่ายสมทบให้) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

สมาชิกสหกรณ ์ทีมี่เงนิกู้สามัญทกุสัญญารวมกนัตัง้แต ่ 800,000  บาท ข้ึนไป ยกเวน้สมาชิกซึง่มสิีทธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั
จากสหกรณ์ฯ กรณีเสียชีวิตมียอดรวมสูงกว่าภาระหนี้สิน

สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียด

โครงการสวสัดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเช่ือ”

ผลประโยชน์การคุ้มครอง

2.คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
(เน่ืองจากสุขภาพและอุบัติเหตุ)

1.การประกันกลุ่ม
  เสียชีวติทกุกรณ ี(คุ้มครอง 24 ช่ัวโมง ทัว่โลก)

400,000 บาท

400,000 บาท

1. ผลประโยชน์การคุ้มครอง

2. คุ้มครองสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย์ครูเพชรบรุ ีจำกดั  ทีมี่อายุ 16-72 ปี
3. สมาชิกที่สมัครเข้าต้นปีกรมธรรม์ ไม่ต้องกรอกใบสมัครแต่มีระยะเวลารอครอย 1 ปี  สำหรับโรคที่เป็นมาก่อน

การทำประกนั เช่น โรคมะเรง็  โรคหวัใจ  โรคความดนัโลหติสงู  โรคเบาหวาน  วณัโรค  โรคเอดส ์  โรคตดิเช้ือในกระแสเลอืด
...  อ่านตอ่หนา้ 10

กำหนดระดบัตำแหนง่ไว ้ 11 ตำแหนง่  ก็จะม ี ซี 1 ถึง
ซ1ี1 กพ. มีอย่างนี ้ แลว้เรากเ็ข้าไปอยูอ่ย่างนีข้อง กพ. มีซ ี1
ถึงซี 11 เหมือนกัน กพ. ก็ปรับเป็น 4 ประเภทประเภท
ตำแหนง่ใหมก็่คือประเภทตำแหนง่ ผู้บรหิารเหมอืนเดิม  แล้วก็
เพิ ่มปรับเปลี ่ยนนิดหนึ ่ง ผู้บริหารก็แยกย่อยออกมาเป็น
ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการและก็ประเภททั ่วไป
เพราะฉะนั ้น ของ กพ.เราเรียกว่า 4 แท่ง  ถูกมั ้ยครับ
1.แท่งบริหาร  2. แท่งอำนวยการ  3.แท่งวิชาการ  และ
4.แท่งทั่วไป

ประเด็นที่หนึ่ง คือ จำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะ
งานไม่รวมกัน

ประเด็นที่สอง  โครงสร้างบัญชีเงินเดือน ดูโครงสร้าง
บัญชีเงินเดือนที่เลื ่อนเงินเดือนกันไปครั้งสุดท้ายก่อน 30
กันยายน  เราเลือ่นตามโครงสรา้งเงนิเดือนเดิม  เดิมทีผ่า่นมา
ใช้บัญชีเงินเดือนเดียวกันสำหรับทุกลักษณะงานเปลี่ยนใหม่
กพ. เปลีย่นอยา่งไร แยกบญัชเีงนิเดอืนตามประเภทของกลุม่

ตำแหนง่ 4 กลุ่ม คือ  1.กลุ่มบรหิาร  2.อำนวยการ   3.วชิาการ
4.ทัว่ไป เพราะฉะนัน้ กพ. ก็แบง่ออกเปน็ 4 กลุ่ม เงนิเดือน
จากเป็นขั้น  ไม่มีขั้นแล้วครับเงินเดือนจะมีต่ำกับมีสูงเหมือน
กับนอ้งทีเ่ปน็พนักงานมหาวทิยาลยั  เงนิเดือนตำ่กับเงนิเดือน
สูงของเราก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเพื่อนอาจารย์ก็ต้องเข้าใจ
ว่า เมื่อ กพ.ทำอย่างนี้  แล้วเราก็ต้องพยายามศึกษาทำให้
เหมอืนโครงสรา้งเงนิเดือนจะเปลีย่นเปน็ 4 แทง่  ดังตอ่ไปนี้

1. แท่งผู้บริหารมีเงินเดือนต่ำสุดกับสูงสุด
2. แทง่อำนวยการระดบัตน้ระดบัสงู  ก็เงนิเดอืนตำ่เงนิ

เดือนสูง
3. แท่งวิชาการ ก็จะแบ่งออกเป็น  ปฏิบัติการ  ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญการพิเศษ ในแต่ละ
กลุ่มก็มีทั้งเงินเดือนต่ำและเงินเดือนสูง

4. และแท่งสุดท้ายก็เป็นประเภทกลุ่มทั่วไป
นี่คือของ กพ. แบ่งออกเป็น 4 แท่ง แต่ละแท่ง แต่ละ

กลุ่มมีเงนิเดือนตำ่และมเีงนิเดือนสูง กพ. แบง่อยา่งนี้
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เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์
ครัง้ที ่32  โดยไดร้บัรางวลัตา่ง ๆ ดังนี้

นางสาวนภาพร  ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขันพูดสุนทรพจน์ ประเภทนักศึกษาจีน
นางสาวศวิพร  แกว้เกต ุ ไดร้บัรางวลัที ่3 การ

แข่งขันพูดสุนทรพจน ์ ประเภทนกัศึกษาไทย
นางสาววีณา  ลือชัย ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ

แข่งขันการอ่านร้อยแก้ว
นายพีระวฒัน ์ เจรญิรตัน ์ ไดร้บัรางวลัที ่4 จาก

การแข่งขันการขับเสภา
นอกจากนี้ยังได้จัดการแสดงของนักศึกษาจีน ในชุด“การเฉลิมฉลองในเทศกาลฤดูหนาว” ร่วมแสดงในช่วงค่ำอีก 1 ชุด

สาขาวชิาภาษาไทย เข้ารว่มกิจกรรม  พ.จ.น.ก. สมัพนัธค์ร้ังที ่ 32

สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมน ุษยศาสตร ์
แ ล ะ ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร ์
จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิม
ศิลปวัฒนธรรม  โดย
อบรมให้ความรู้ในการ
ประด ิษฐ ์กระทงแก ่
น ักศ ึกษาจ ีน โดยม ี
อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนียั้งไดส่้งนกัศึกษาจนีเข้ารว่มในการประกวดนางนพมาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จำนวน 4 คน ไดแ้ก่
1. นางสาวนรีมัพร  2. นางสาวอสิรยิาภรณ ์ 3. ชญาดา และ 4. นางสาวผอ่งพรรณ

สาขาวิชาภาษาไทย  ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

ขอเชญิฟงัการบรรยายพเิศษ : ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี(PBRU-UBI)  ขอเชิญบคุลากร
นักศึกษา  และผูส้นใจฟงัการบรรยายพเิศษ  ในหวัขอ้ “เปลีย่นวถีิคดิ   สู่นกัธรุกจิรุน่เยาว”์ ในวนัพุธที ่ 25 พฤศจกิายน
2552 เวลา 12.00-16.00 น.  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2 อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
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คณะ ว ิ ท ย า ศ า สต ร ์ แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการประชุม
ปฏิบ ัต ิการจัดทำกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
(TQF)  ในสว่นของ มคอ.1 และ มคอ.2 โดยแบง่
กลุ่มตามสาขาวิชาที ่จะเปิดสอนในปีการศึกษา
2554  มีหลกัสูตรดงันี้

หลกัสูตรครุุศาสตรบณัฑติ ประกอบไปดว้ย
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และสาขาวชิาคณติศาสตร์
และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบไป
ด้วย  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2552  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
รศ.พินันทร์  คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตรฯ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบมาตรฐานอดุมศึกษา (TQF)

สำน ักว ิทย
บริการและเทคโน-
โลย ีสารสนเทศ
มห า ว ิ ท ย า ล ั ย
ราชภัฏเพชรบุรี

ขอเช ิญชม
นิทรรศการเฉลิม
พ ร ะ เ ก ี ย ร ต ิ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่ห ัวฯ
พระมหากษัตริย์
ของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม  ซึ่งถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ชมนิทรรศการพระปรีชา
สามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ  ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร  ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาราชผู้เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่
ของโลก รวมถงึพระราชสมญัญานามทีไ่ดร้บัจากการทีท่รงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจตา่ง ๆ ดังนี ้ภัทรมหาราช องคอั์ครศลิปนิ
และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยนิทรรศการนี ้จัดขึ ้น ณ อาคาร
สำนักวิทยบริการ 2 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการฯ
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
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นางนบัวรรณ   เอมนกูุลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  สำนักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2552  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เพ่ือเปน็การถวายพระพรเนือ่งในวโรกาสคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิชวนคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุเีข้ารว่มพธิถีวายพระพรชยั
มงคลตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
(หมายเหตุ : การแต่งกายสวมเสื้อสีชมพู)

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  ตามทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดจ้ดัส่งนกักีฬา และกองเชยีรเ์ข้ารว่ม
การแขง่ขนักีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ ์(อรพมิเกมส์) ครัง้ที ่32  ในระหวา่งวนัที ่16–19  พฤศจกิายน  2552  ณ  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกาญจนบุรี  ผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้

ผลการแขง่ขนักฬีา  พ.จ.น.ก. สมัพนัธ ์ คร้ังที ่ 32

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  กองพฒันานกัศึกษา   กำหนดจดัโครงการวถีิพุทธธรรม ภายใตโ้ครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 27–28 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดห้วยทรายใต้
อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบรีุ  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส่งเสรมิและปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมแกนั่กศึกษา   สร้างภูมิ
คุ้มกันแก่นักศึกษาให้รู้จักการใช้ชีวิตที่มีเหตุผลในวิถีชีวิตของพุทธธรรม  และให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็น
นักศึกษาที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

ในการนี ้จงึขอเชญิชวนนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุเีข้ารว่มโครงการดงักลา่ว  โดยสอบถามรายละเอยีด
เพ่ิมเตมิไดท้ี ่  งานกจิกรรม  กองพฒันานกัศึกษา อาคารองคก์ารนกัศึกษา โทร. 0-3249-3278

โครงการวิถีพุทธธรรม

รายการ เหรียญ รวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    33 29       14 76

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    25 13       16 54

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      6 10        28 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      6 18        13 37

  ทอง เงนิ   ทองแดง
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นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัภมิูพลอดุลยเดช   ในวนัศุกรท์ี ่  4  พฤศจกิายน 2552  และไดก้ำหนดพธิมีอบโลเ่ชิดชูเกียรตพ่ิอดีเด่น

ซึง่กองพฒันานกัศึกษาไดก้ำหนดเกณฑ ์ คุณสมบตั ิ และรายละเอยีดพ่อดีเด่นของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ดังนี้

1. พ่อผูอ้บรมเลีย้งดบูตุรเปน็ผูมี้ความประพฤตดีิ  จำนวน  3 คน
2. พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม     จำนวน  3  คน
3. พ่อผูเ้ปน็เกษตรกรทียึ่ดหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  จำนวน  2 คน

ขอเชิญรว่มประกวด “พ่อดเีดน่”
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ปีการศกึษา 2552

ผลการประกวดดาวเดอืน ไดแ้ก ่ ตำแหนง่ดาว พ.จ.น.ก คือ นางสาวนภสัสภรณ ์ นาเมือง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ตำแหนง่เดอืน พ.จ.น.ก. คือ นายณฐัวฒุ ิ อรรถธรรมฤทธิ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  และรางวลัขวญัใจมหาชน พ.จ.น.ก.
คือ นางสาวกนกวรรณ  ผกามาศ  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

รายการ เหรียญ รวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    7 2        4 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    5 1        7 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    3          10        2 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    2  4        7 13

  ทอง เงนิ   ทองแดง

ผลการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

คุณสมบตัพ่ิอดีเด่น  มีดังนี้
-  มีความจงรกัภักดีตอ่ชาต ิ  ศาสนา  พระมหากษตัรย์ิ
-  มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-  มีอายุตัง้แต ่ 45  ป ีข้ึนไป
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5
ธันวาคมของทกุป ี ถือเปน็วนัพ่อแหง่ชาตขิองปวงชนชาวไทย  กองพฒันานกัศึกษาจงึจดักิจกรรมประกวดแตง่กลอนเนือ่งในวนั
พ่อแห่งชาติในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการพัฒนา
ทักษะภาษาไทย  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป ็นน ักศ ึกษาภาคปกต ิ  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพชรบ ุร ี (ยกเว ้นน ักศ ึกษาภาค กศ .บป . และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี)

2. การแตง่กลอนสภุาพ จำนวน  2  บท  เขียนด้วยลายมอืตนเอง
3. ห้ามคัดลอกบทกลอนจากแหล่งอื่น
สำหรับผู้ที่ชนะการแต่งกลอนจะได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาที่สนใจส่ง

บทกลอนเขา้ประกวด  ส่งไดท้ี ่หนว่ยสง่เสรมิกิจกรรมนกัศึกษา ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2552 เวลา 16.30 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประกวดแตง่กลอน  “พ่อของแผ่นดิน”

-  เปน็ผูมี้ความเสยีสละ  ช่วยเหลอืงานชมุชน  สังคม  เปน็อย่างดี
-  เป็นผู้มีความประพฤติและอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

    หลักฐานประกอบการพจิารณาพอ่ดีเดน่
-  ประวติัส่วนตวั
-  ประกาศนยีบตัร  โล่รางวลั  ภาพถ่าย
-  เอกสารอื่น ๆ (ถ้าต้องการนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา)

นักศึกษาที่สนใจขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2552  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อดีเด่นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3249-3278

ติดตามอ่านจดหมายข่าว“ดอนขังใหญ่” ได้ท่ี
http://www.pbru.ac.th  และ http://news.pbru.ac.th/

ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบด ีและ อาจารยร์กัเกียรติ
หงษท์อง  อาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ได้รับเชิญในนามของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากร
ใหแ้กพ่นักงานของ บรษิทั หวัหนิ มารเ์ก็จวลิเลจ จำนวน 50 คน ใน
หลักสูตร “การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำ”  เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 18 พฤศจกิายน
2552  ณ  ศูนย์การค้า  หัวหิน  มาร์เก็จวิลเลจ  อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนษุย์  อบรมการเสรมิสร้างภาวะผูน้ำ
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สถาบันวิจัยฯ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการ

สถาบ ันว ิจ ัยและส ่งเสร ิมศ ิลปว ัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า ตามที่
สถาบันวิจัยฯ เป็นหน่วยงานหนึ ่งของมหา-
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่มีภารกิจหลัก  3
ด้าน คือ งานวจัิย  งานบรกิารวชิาการ  และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และเพื่อเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน สถาบันวิจัยฯ จึงนำบุคลากร  ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ ประกอบด้วย
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบัน
วจัิยฯ  ผศ.พรรณ ี คอนจอหอ  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยฯ  ผศ.อรอนงค ์  ศรีพวาทกลุ  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยฯ
ผศ.สุวทิย ์ เปยีผอ่ง  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัฯ นายกฤชณพ์งษ ์ ศรอีำนวย  นักวจิยั  วา่ที ่ร.ต. สมมาตร  ทบัทมิแกว้
นักวิชาการศึกษา และนางสาวนฤมล  ปานพวงแก้ว  เจ้าหน้าที่ศิลปวัฒนธรรม  เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ณ สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2552 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนา
ท้องถิ่นบนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยผู้บริหาร และ
เจา้หนา้ทีข่องสถาบนัวจิยัฯ เข้ารว่มการบรรยายพเิศษเรือ่ง“การพฒันาทอ้งถิน่บนฐานความรูสู่้เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์  โดย
รศ.ดร.วรากรณ ์สามโกเศศ  อดีตรฐัมนตรช่ีวยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร การสมัมนาวชิาการในครัง้นีส้ามารถนำกลบัมา
พัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ได้เป็นอย่างดี

โรคลิน้หวัใจรัว่, ตบี, โต  และเตน้ผดิจงัหวะ  เปน็ตน้  หรอืโรคทีมี่ผลตอ่การพจิารณาของบรษิทั
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายทุนประกันให้ก่อน 100,000 บาท  หากไม่พบประวัติการเป็น

โรคตามขอ้ 3  ก่อนการทำประกนั  จะจา่ยทุนประกนัท่ีเหลืออีก 300,000 บาท
5. บรษัิทฯ จะไมจ่า่ยผลประโยชนก์ารคุม้ครอง  กรณกีารฆา่ตวัตายภายใน 1 ปแีรก เทา่น้ัน
6. บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายสินไหมผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เท่านั้น
สมาชิกที่เข้าโครงการสวัสดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” พ้นจากการคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
1. สมาชิกมีอายุเกิน 72 ปี
2. พ้นสมาชิกภาพตามระเบียบสหกรณ์ฯ
3. แจง้ยกเลกิการคุม้ครองเปน็หนงัสอืกรณภีาระหนีน้้อยกวา่สิทธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บัจากสหกรณฯ์ หรอืมีความประสงค์

ขอลาออก

ตอ่จากหนา้ 4 ... (โครงการสวสัดิการกลุม่ “คุ้มครองสนิเช่ือ)
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อาจารย์แสนประเสรฐิ  ปานเนียม สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้ารว่มประชมุวชิาการ “อักษร  ภาษา  คีตา  วรรณกรรม” จัดโดย  ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  เม่ือวนัศุกรท์ี ่20 พฤศจกิายน  2552  ณ หอ้งประชมุศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร กรงุเทพ ฯ

การจดัประชมุในครัง้นี ้  มีวตัถปุระสงคก์ระตุน้และปลกูฝงัความใฝรู่ท้างภาษา  วรรณกรรม  และเพลงไทย อันจะนำ
ไปสู ่การทำวิจัยเพื ่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ กิจกรรมประกอบ
ด้วย

การบรรยายเรือ่งภาษาไทย
ตายแลว้ โดย ศ.กิตตคุิณปรชีา
ช้างขวัญยืน

การบรรยายเร่ืองเขาทับศัพท์
กันอย่างไร  โดย รศ.ดร.นิตยา
กาญจนวรรณ

การบรรยายเรือ่งอกัษรไทยยอ่ : อักษรไทยทีถู่กลืม  โดย รศ.จไุรรตัน ์ ลักษณะศริิ
การบรรยายเรื่องจากเพลงพื้นบ้านไทยสู่เพลงพื้นบ้านแนวสุนทราภรณ์  โดย ผศ.บัวผัน  สุพรรณยศ  น.อ.สมบัติ

สมศรพีลอย  รท.ชัยชาญ  ช่างสวุรรณ  อาจารยโ์อฬาร  รตันภกัดี  และการแสดงดนตรวีงสนุทราภรณ์

อาจารย์ภาษาไทยเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ตามที ่บรษัิท  ปตท. จำกดั(มหาชน)
จัดโครงการประกวดสถาน ีบรกิาร ปตท.
ทั่วประเทศ  ประจำปี  2552  โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริม ผลักดันให้
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มีภาพลักษณ์
ที ่ดีทั ้งในเรื ่องของสภาพสถานีบริการ
การบริการ  ห้องน้ำสะอาด  และความ
หลากหลายของธุรกิจค้าปลีกในสถานี
บรกิาร ฯลฯ  ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานอย่างต่อเนื ่องสม่ำเสมอ
อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและ
ความประทับใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการ  ตลอดจนเพิ่มยอดขายให้กับสถานี

ในการนี ้  สถานีบรกิารนำ้มันเช้ือเพลิงเพือ่สวสัดิการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ไดร้บัรางวลัสถานีบรกิาร  Silver
ประจำป ี 2552   โดยม ีผศ.ชำนาญ   งามสมบตั ิ ประธานกรรมการบรหิารจดัการสถานบีรกิารนำ้มัน  และนายณทัธพงศ์
สุกสว่าง  พนักงานการเงินและบัญชี  เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เมื่อวันศุกร์ที่
13  พฤศจกิายน  2552  ณ  ห้อง Bangkok  Convention Centre  โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention
Centre Central World  ถนนราชดำริ

สถานบีรกิาร ปตท. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ไดรั้บรางวลัสถานบีรกิาร  Silver  ประจำป ี 2552


