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ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...

รศดร.สุรชัย  ขวัญเมือง

การบรรยายเรือ่ง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา

มาดู  กพอ.เราบ้าง กพอ.จะปรับระบบ
การบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปี 2547 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ป ี 2551 เพราะฉะนัน้
เราจะม ีพ.ร.บ.  กพอ. ฉบบัที ่2  ก็เลยเขียน
ไว้ในมาตรา 16  ก็หมายความว่าเร่ืองเงินเดือน
เรื ่องเงินประจำตำแหน่ง  กพ.ทำอย่างไร
อุดมศึกษาเราก็จะทำอย่างนั้นเขียนไว้แค่นั้นเอง  เขียนไว้
ว่าเรื่องเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง กพ.ปรับอย่างไรเรา
ปรบัอยา่งนัน้   ไดอ้ย่างไรไดอ้ย่างนัน้   ถ้าถามวา่ ณ วนัน้ี
เงนิเดือนของขา้ราชการ สพฐ. ไปถงึไหนแลว้   ก็ยังไมรู่ ้ไปถงึ
ไหนเพราะ มันต้องเป็นกฎหมายแต่ของเราไม่ต้องเป็นกังวล
เพราะเขยีนไวใ้น  กพอ.ฉบบัที ่2   แลว้ใน กพอ. ทีเ่ปน็ฉบบัที่
2  มาตรา  65/1  และ  65/2  ก็เอาพนักงานในสถาบนัอุดม
ศึกษาเขา้มาใสไ่วใ้นกฎหมาย กพอ. เพ่ือทีพ่นักงานในสถาบนั
อุดมศึกษาจะได้มีหน่วยงานที่คอยดูแล   ถ้าไม่มาใส่ไว้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก็ลอยเท้งเต้ง ไม่มี
คนดูแล  ตอนนีเ้ริม่เอามาใส ่  พอใสป่ับ๊  กพอ. ก็ตอ้งดแูล
ส่ิงท่ีทำอยู่ท่ีผมเสนออยู่ขณะน้ี ก็คือว่า เม่ือน้องใหม่  ทำงานไป
ถึงอาย ุ60 ป ีถามวา่เม่ือเกษยีณจากเพชรบรุแีลว้ความมัน่คง
อะไรจะเกิดขึ้น  มีความมั่นคงอะไรเกิดขึ้นไหม เหมือนกับ
พวกผมไหม ตอ้งตอบวา่ไมเ่หมอืน  ผมอาย ุ60  เกษยีณไป
มีเงิน กบข. มีอะไรบวกแล้วถึงล้าน  แต่ว่าถ้าพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา  ถ้าทำงานจนกระทัง่ถงึอาย ุ 60 ป ี  เม่ือ
เกษียณไปแล้วจะได้อะไร  ก็ต้องตอบว่าไม่ได้อะไร แต่
บังเอิญเราเอาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาไว้ใน กพอ.
ฉบับที่ 2  เพราะฉะนั้น กพอ.ก็จะดำเนินการในเรื่องความ
มั่นคงให้กับน้อง ๆ ที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กำลังดำรทิีจ่ะตัง้กองทนุ  กพบ. เหมอืน กบข. เปน็กฎหมาย
เม่ืออายุ 60 ป ีเกษยีณไปแลว้กเ็หมอืนกับพี ่ๆ ทีเ่ปน็อาจารย์
เรื่องนี้ผมก็จะทำให้  ก็ได้พูดคุยใน กพอ.ในการประชุมเมื่อ
ครั้งที่แล้ว

มาถึงเร่ืองการปรบัของอุดมศึกษาเราบ้าง ส่ิงท่ีต้องดูแน่ๆ
คือการปรบัโครงสรา้งตำแหนง่และคา่ตอบแทนของ กพ. ถูก
ม้ัยครบัทีผ่มอธบิายไป  2  ข้อเม่ือก้ีน้ี  และอกีอันหนึง่ทีพู่ดไป
แล้ว ก็คือมาตรา 16  ทีท่า่นอาจารยมี์ชัย  ทา่นอาจารยว์จิิตร

เข ียนไว ้ว ่าการได้ร ับเง ินเด ือนและเง ินประจำตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งหรือ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ก็หมายความว่า
กพ. ได้เงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งอย่างไร ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องได้ตามที ่ กพ.ได้
เขาเขียนไว้อย่างนี้ กพ.จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในขณะนั้น
เรากจ็ะตอ้งมหีนา้ตาเหมอืน กพ. ตอนนี ้กพ.ออกมาแลว้ครบั
เรากไ็มต่อ้งไปออกกฎหมายอะไรแลว้ ผา่น ครม. ก็ถือวา่ใชไ้ด้
ก็เป็นที่มาของการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำก็
พยายามทำดว้ยโครงสรา้ง ตำแหนง่ของ กพ. และ พรบ. กพอ.
ฉบบัที ่ 2 จะเหน็ ทำแลว้ประกาศใชเ้ลย เราจะเหน็ใครทีเ่ก่ียว
ข้องกบัการบรหิาร ก็จะเริม่เข้าใจแลว้วา่ พอก่อนวนัที ่31 ตลุา-
คม ซ่ึงเป็นช่วงบทเฉพาะกาล   ตอนน้ีทุกอย่างจะน่ิงหมด เพราะ
ยังทำอะไรไม่ได้  เพราะยังต้องรอว่าจะทำอย่างไรต่อ

หลักการสำคัญในการพิจารณาปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลก็ดูว่า การปรับระบบงานบริหารงานบุคคล จากมีซี
ไม่มีแท่ง  มาเป็นไม่มีซี  มีแท่ง  ของอุดมศึกษาทำอย่างไร
ทางคณะทำงานทีมี่ทา่นศาสตราจารย ์ดร.วจิติร เปน็ประธานก็
ดำเนินการอย่างนี้ว่า ดูกฎหมาย กพอ.กฎหมาย กพ. และ
กฎหมายของแตล่ะมหาวทิยาลัยท่ีมี  พยายามยึดอันน้ีเป็นหลัก
ที่มาโครงสร้าง ตำแหน่งและเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเดิม ก็
หมายความว่าตำแหน่งเดิมเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นตอนเข้า
ก็พยายามเข้าให้เหมือนเดิม แล้วพิจารณาจัดเข้าแท่งเงินเดือน
ของ กพ. ใหม้ากทีสุ่ด ก็หมายความวา่  ทกุตำแหนง่ใน กพอ.
ปรับให้เข้ากับแท่งของ กพ.ให้ได้มากที่สุด ปรับได้อย่างไร
ลองทำความเข้าใจกัน  เพราะฉะนั้นแนวทางปรับก็จะเป็น
ลักษณะอยา่งน้ี  ก็จะตอ้งสอดคล้องและเทยีบเคียงกับตำแหนง่
และระดับตำแหน่ง ระดับคือซีของข้าราชการพลเรือนพยายาม
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ให้สอดคล้องเทียบเคียงกัน  อย่างไงก็ไม่เหลื่อมล้ำ
ตำ่สูงกนั  ก่อนหนา้น้ีสักประมาณ 95 , 96 วนั ก็คือ 3 เดือน
ทีแ่ลว้ ถ้าเพ่ือนอาจารยอ่์านหนงัสอืพิมพ์ไทยรฐัในหนา้ทีต่อบ
คำถาม  น่าจะมคีนอ่านนะครบั  พออา่นแลว้กร็ูสึ้ก
จะวุ่นวาย ใจ  ว่าเราทำไมมันต่ำต้อยกว่าข้าราชการ
ของ สพฐ. ในหนงัสอืพิมพ์ไทยรฐัทีมี่ถามตอบ จะมี
ศ.ณานวิทย์ อะไรต่าง ๆ  ผมได้รับโทรศัพท์หูชา
ว่างั้นเถอะ  ทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ทำไม่ปล่อย
ให้เป็นอย่างงั้น ผมถามว่ามันเป็นอย่างไง พอถาม
ว่ามี ศ.ณานวิทย์ไหม เขาบอกว่ามี พอบอกว่ามี
เราก็บอก ว่าข้อมูลมันล้าสมัย ก็หมายความว่า
ข้อมูลที่เขาลง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เขาเลิกแล้ว
เราปรบัแล้ววนัท่ี 22 กรกฎาคม  เหมือนท่ีผมนำเสนอ
เพราะฉะน้ัน บางคนท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะเห็น
สอดคล้อง และเทียบเคียงกับช่วงเงินเดือน เมื่อกี้ตำแหน่ง
ถูกม้ัยครบั  กพ. ปรบั 2  อย่าง  คือ ตำแหนง่กบัเงนิเดือน
เพราะฉะนัน้ใน  กพอ. เรากป็รบั 2 อย่าง คือ ตำแหนง่กบั
เงินเดือนของ ตำแหน่งระดับเดียวกัน ก็หมายความว่า กพ.
กับ กพอ. ในเรื่องเงินเดือนต้องไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวลองดู

ประเด็นที่สาม คำนึงถึงประเภทที่แตกต่างกัน แล้วมี
ลักษณะเฉพาะของขา้ราชการพลเรอืนอุดมศึกษา  ในเพชรบรุี
ไม่มี  ที่จะมีก็คือนครพนม นราธิวาส  พวกนี้มีปัญหามาก
ทีสุ่ด เปน็ตำแหนง่ทีต่า่งกบัขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดม
ศึกษาแต่บังเอิญเขาเป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
นครพนมก็ไปรวมเอาเทคนคิ  อาชีวะ เกษตร  พยาบาล  อะไร
ตา่ง ๆ มาไว ้นราธวิาสกเ็ช่นเดียวกนั พอมารวมแลว้ ปญัหา
เกิดข้ึนมาวา่ของเขาเปน็  คศ.ถูกม้ัย  คศ.1  คศ.2  แลว้จะ
บอกวา่พวกนีใ้หเ้ปน็  ผศ. เปน็อะไรตา่ง ๆ  บางทมัีนเปน็ไมไ่ด้
อาจารย์ก็ลองนึกว่าวิทยาลัยอาชีวะ หรือวิทยาลัยเทคนิค
ถามวา่เขาตอ้งสอนถงึปรญิญาไหม   เขาไมส่อน  เพราะฉะนัน้
วุฒิของคณาจารย์เขาก็แค่ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่เป็น คศ.2
ถูกมั้ยครับ แล้วจะบอกว่าต้องให้เป็นตำแหน่ง  ผศ. มันจะ
เป็นได้ยังไงในเมื่องานหลักเขา คือผลิตในสาย ปวช. ปวส.
เพราะฉะนั ้นแนวโน้มก็คือพวกนี ้ พวกที ่ไม่เหมือนกับ
ตำแหน่งในอุดมศึกษา เคยเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
ก็คือให้ไปใช้กฎหมาย กคศ. คือ จะเหมือนให้มาเป็น ผศ.
รศ. ของเรายาก ดูในเพชรบุรีก็แล้วกัน อาจจะมีที่โอนเข้ามา

คศ. 3 อาจารย ์ 3 อาจารยอ์ะไรตา่ง  ๆ ระดบั 8 ระดบั 9
กพอ. ก็พยายามปรับให้เข้าลู่ของอุดมศึกษา คือคนที่เป็น
อาจารย ์3  ก็ต้องปรบัใหเ้ป็น ผศ.  คนทีเ่ป็นอาจารย ์3 ระดบั

9 ก็ต้องปรับให้เป็น รศ. แต่เอาเข้าจริงแล้วก็ปรับได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ถูกมั ้ย ทำไปทำมาก็ต้องยืนของเดิมแล้วเป็น
ตำแหน่งเฉพาะตัวเมื่อถึงเวลาก็ต้องยกเลิกไป

ประเด็นที่ 4 พยายามให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งระดับ
ตำแหน่งที่มีอยู่เดิม

ประเดน็ที ่ 5 การไดร้บัเงนิเดือน   เงนิประจำตำแหนง่
สิทธปิระโยชนอ่ื์นตอ้งใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั กพ. การขึน้เงนิ
เดือนและเงนิประจำตำแหนง่ตอ้งเหมอืนกับ กพ. แลว้สดุทา้ย
พยายามใช้เงินให้น้อยที่สุด  การปรับเปลี่ยนจะใช้วงเงิน
ประมาณ 43 ล้าน ตอนนี้ใช้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้

เพราะฉะนัน้แนวทางพอศกึษาแลว้  แนวทางของ กพอ.
เราก็จะกำหนดเป็นอย่างนี้  เป็น 3 ประเภท   กพ.มี 4
ประเภท  ของเราจดัแลว้เปน็ 3 ประเภท

ประเภทที่หนึ่งคือตำแหน่งวิชาการของเราพอจัดอะไร
แล้วมันไม่ค่อยจะแตกต่างกว่าเดิม หนึ่งคนเป็นอาจารย์
ก็อยู่ตำแหนง่วชิาการอยา่งเดมิ ผศ. รศ. ประเภทที ่ 2  ทีจ่ะมี
ใหมก็่คือตำแหนง่ประเภทผูบ้รหิารอนัน้ีใหมเ่อ่ียม ท่ีจะเกดิข้ึน
ในเพชรบรุ ี  แลว้ตำแหนง่ประเภทที ่3 เราเรยีกวา่ ตำแหนง่
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะ
ฉะนั้น  จัดเข้าแท่งก็จะมีเพียง 3 แท่ง แต่ว่าพอแท่งเข้าไป
บังเอิญไอ้ตำแหน่งประเภททั่วไปมันไปเข้ากับเข้าไม่ได้ก็เลย
กลายเป็น 4 แท่ง  แต่จัดไว้เป็น 3 ประเภท แต่แท่งเงินเดือนจะ
กลายเปน็ 4 แทง่  เด๋ียวกล็องดนูะครบั

โปดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...
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ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดตัวเองอยู่
ในกลุม่ “ข(2) สถาบนัทีเ่นน้การผลติบณัฑิตระดบัปรญิญาตรี
และพัฒนาสังคม” โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในคราว
ประชมุ ครัง้ที ่10/2552 เม่ือวนัที ่16 พฤศจกิายน 2552 และ
นำแจง้ สมศ. แลว้

ก ่อนจะเสนอสภามหาว ิทยาล ัยขอความเห ็นชอบ
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและนวัตกรรม ระดมความคิดจากผู้บริหารระดับรอง
อธิการบด ีผู้ช่วยอธกิารบด ีคณบด ีผู้อำนวยการสำนกั/สถาบัน
ประธานสภาคณาจารย์ และผู ้แทนคณาจารย์ในสภามหา
ว ิทยาลัยส่วนใหญ่เห ็นชอบให ้จ ัดมหาว ิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีอยู่ในกลุ่ม ข(2) เช่นเดียวกับคณะกรรมการบรหิารท่ีให้
ความเห็นชอบในคราวประชุมครั ้งที ่ 13/2552 วันที ่ 9
พฤศจิกายน 2552 ก่อนทีจ่ะมอบหมายใหท้ั้ง 7 คณะ ระดม
ความคดิจากคณาจารยภ์ายในคณะ ซึง่ 6 ใน 7 คณะเหน็ชอบ
ให้จัดมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม ข(2) โดยมีเหตุผลสำคัญคือ
สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต พัฒนาสังคม วิจัยและ
คลังปัญญาของท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามยังมีคณาจารย์และ
ผูบ้รหิารบางสว่นเหน็วา่ควรพฒันามหาวทิยาลยัไปสูก่ลุ่ม ค(1)
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษา
และวิจัยในอนาคต

กลุ่ม ข(2) หมายถงึ ?
สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ

พัฒนาสังคม ซึ่งหมายความถึงสถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็น
ส่วนใหญ่และผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา ให้เป็น
บัณฑิตที่เรืองปัญญาและคุณธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหง่ชาต ิและเปน็สถาบนัทีเ่น้นการประเมนิและการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิต
และการพัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วย
สำนึกแห่งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ที่พึ่งของชุมชนและสังคม เช่น การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนา

ชุมชนและสังคมและงานที่ปรึกษาต่าง ๆ
สถาบนัอดุมศกึษา ข(2) วดัผลสำเรจ็อยา่งไร
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี จะถูกประเมิน ใน 6 มาตรฐาน โดยมีค่า
น้ำหนกัและตวับง่ชี ้ ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต ค่าน้ำหนักร้อยละ
30 มตีวับง่ชีท้ัง้หมด 3 ตวั ไดแ้ก ่

1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที ่ได้งานทำ
และการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  น้ำหนักร้อยละ 10

1.2ร ้อยละของบัณฑิตระดับปร ิญญาตร ีท ี ่สอบใบ
ประกอบวชิาชีพผา่นในครัง้แรก  ตอ่จำนวนผูเ้ข้าสอบทัง้หมด
น้ำหนกัรอ้ยละ 10

1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที ่ปรึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา  น้ำหนกัร้อยละ 10

มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค่า
นำ้หนกัรอ้ยละ 15  มตีวับง่ชีท้ัง้หมด  4 ตวั ไดแ้ก ่

2.1 ร้อยละของผลงานวจัิยท่ีตีพิมพ์เผยแพรใ่น refereed
journal ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ และ
นักวจัิยประจำทัง้หมด  น้ำหนกัร้อยละ 4

2.2 รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ำมาใช ้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาทางวิชาการ
โดยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด น้ำหนักร้อยละ 4

2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที ่เช ื ่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจ ัยประจำ
น้ำหนักร้อยละ  4

2.4 ร้อยละของการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ ่น ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด น้ำหนักร้อยละ 3

“มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่นน้
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม”

โปดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...
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จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ คร้ังท่ี 32
“อรพมิเกมส์” ณ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ   โดยนกัศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี  เข้ารว่มในการแขง่ขนัทกัษะการจดัรายการวทิยกุระจาย
เสียง(รายการสด) ประเภททมี และการแขง่ขันทักษะการอ่านข่าวใน
พระราชสำนกั  ประเภททมี  ผลการแขง่ขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศทักษะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
(รายการสด) ประเภททมี ไดแ้ก่  1. นางสาวเอือ้มพร   คงหรัิญ  2.
นายพิพัฒน ์   เสน่หต์บิงั  3. นายพิทกัษ ์  แตงออ่น

รางวลัรองชนะเลศิอันดบั 2  การอ่านขา่วในพระราชสำนกั (ประเภททมี)  ไดแ้ก ่ 1. นางสาววมิล   พันแตง  2. นางสาวเดอืนเนตร
คงเจรญิ  3. นางสาวจนิตนาพร   กล่ินอำไพ

นิเทศศาสตร ์ฯ คว้า 2 รางวัล จากการแขง่ขันทักษะทางวชิาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ บริษัท เอเอ็มดี
ฟาอีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ
PBRU - AMD  IT Camp 2009 เม่ือวันที ่27 พฤศจกิายน
2552  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยม ีผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวเปิดงาน
นายจกัรกฤช  วัชระศกัด์ิศิลป์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บรษิทั เอเอ็มดี ฟาอีสต ์ (ประเทศไทย) จำกดั กล่าวถงึวตัถุ
ประสงค์ของการจัดสัมมนา

การจัดสัมมนาในคร้ังน้ีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ  เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสาร
สนเทศได้เข้ามามีบบทบาทในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร  การค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ การสั่งซื้อสินค้า
การโอนเงิน  และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  นอกจากน้ีแล้ว ทางบริษัทยังได้มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ DMA ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ประโยชนท์างการศกึษา จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วยอปุกรณกี์ฬา (ฟุตบอล)

การสมัมนาเชงิวชิาการ PBRU - AMD  IT Camp 2009

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปี 2552  โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 59  แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีวา่ด้วย
ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการสรรหาผู้สมควร
ใหไ้ดร้บัปรญิญากติตมิศักด์ิ และขอใหห้นว่ยงานและคณะกรรมการตามขอ้ 1 ของประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดแ้ก่
สาขาวิชา  คณะ  สำนัก หรือสถาบัน คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
ใหไ้ด้รับปรญิญากติตมิศักด์ิตอ่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยสง่เอกสารพรอ้มหลกัฐานในระหวา่งวนัที ่ 23  พฤศจกิายน
– 24 ธนัวาคม 2552  ภายในเวลา 09.00 - 15.00 น. ทีส่ำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

เสนอช่ือผู้สมควรให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ



 ดอนขังใหญ่6

นางนบัวรรณ   เอมนกูุลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
องคก์ารนกัศึกษา และ สโมสรนกัศึกษาทัง้ 7 คณะ กำหนด
จดัการแขง่ขนักีฬาระหวา่งคณะ “ดอนขงัใหญเ่กมส”์ ครัง้ที่
23 ในระหวา่งวนัที ่16 – 18 ธนัวาคม  2552   ณ  สนาม
กีฬากลางมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือเปน็การสรา้งความสามคัคีในหมูค่ณะ  อีกทัง้ยงัเปน็การ
เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพของนักศึกษาใหแ้ข็งแรงอกีด้วย

การแขง่ขนักีฬาในครัง้นีมี้พิธเีปดิในวนัที ่ 16 ธนัวาคม
2552 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 14.30 น. การแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม  คู่ชิง
อันดับที ่ 3

เวลา 16.30 น. ขบวนพาเหรดตัง้แถวพรอ้มกันหนา้หอ
พักหญงิ 1-4 โดยเรยีงลำดับขบวนจากธงมหาวทิยาลัย  ป้าย
การแข่งขัน  ขบวนธงองคก์ารนักศึกษา  สภานักศึกษา  คณะ
วทิยาการจดัการ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะเทคโน-
โลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษย-
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ คณะครศุาสตร ์ และคณะวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 17.00 น. ประธานมาถึงปะรำพิธี (วงโยธวาทิต
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามทางด้านทิศ เหนือ
(ดงตาล)  เลี ้ยวตามลู่วิ ่งไปทางทิศใต้ผ่านหน้าประธาน
(แสดงความเคารพ)  แลว้เขา้ไปตัง้แถว ณ สนามฟุตบอล

เวลา 17.30 น. วงโยธวาทติบรรเลงเพลงชาต ิตวัแทน
นักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

วงโยธวาท ิตบรรเลงเพลงกราวก ีฬา ตัว
แทนนักกีฬาเชิญธงสถาบัน  และธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา

เวลา 17.45 น. ประธานคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั
กล่าวรายงาน

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ดอนขังใหญเ่กมส์” คร้ังท่ี 23
ผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามทางทิศเหนือวิ่งตรงไป

ตามลูว่ิง่ทางทศิใต ้นำคบเพลงิสูก่ระถาง แลว้จดุคบเพลงิ
นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณ
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬานำขบวนพาเหรด

สวนสนามผ่านประธานจากทิศเหนือไปทางทิศใต้
โดยในการแข่งขันกีฬาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภท

ตา่ง ๆ  ในระหวา่งวนัที ่1- 18 ธนัวาคม  2552 มีรายละเอยีด
ของการแข่งขันกีฬา ดังนี้

วนัที ่ 31 พฤศจกิายน – 17 ธนัวาคม 2552 แขง่ขนั
บาสเกตบอล  ณ สนามบาสเกตบอล

วนัที ่ 31 พฤศจกิายน – 18 ธนัวาคม 2552   แขง่ขนั
ฟุตบอล (ชาย) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

 วนัที ่1 ธนัวาคม 2552 แขง่ขนัวอลเลยบ์อลชายหาด
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด

 วนัที ่3-17 ธนัวาคม 2552 แขง่ขนัเปตอง ณ สนาม
เปตอง

 วนัที ่9 – 17 ธนัวาคม 2552  แขง่ขนัฟุตซอล(หญงิ)
ณ สนามฟุตบอลเลก็

วนัที ่ 11 – 17  ธนัวาคม 2552 แขง่ขันวอลเลยบ์อล
ณ สนาม บาสเกตบอล

วนัที ่ 14 - 17 ธนัวาคม 2552  แขง่ขนัเซปกัตะกรอ้
ณ สนามบาสเกตบอล

วนัที ่ 16  ธันวาคม 2552 พิธีเปดิการแขง่ขนักีฬา ณ
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วนัที ่18 ธนัวาคม 2552 แขง่ขนักรฑีา ณ สนามกีฬา
กลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ พิธีปิดการแข่งขัน
กีฬา ณ สนามกฬีากลางมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ในการนี ้กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญผู ้บริหาร
คณาจารย ์บคุลากรและนกัศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี รว่มชมและเชยีรนั์กกีฬาของมหาวทิยาลยั ตามวนั
เวลาและสถานที่ดังกล่าว
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้มารับ
บรจิาคโลหติ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเม่ือวนัพฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน 2552 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี ซึง่มคีณาจารย ์พนักงานมหาวทิยาลยัและนกัศึกษา รว่มกนับรจิาคโลหติ  จำนวน 95 ราย ไดโ้ลหติ  42,750 ซซีี
ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาจึงขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

บริจาคโลหิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการประชุมคณะ ฯ โดยมี ผศ.อุทัย  ผ่องรัศมี
คณบดีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2  เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00 – 16.00 น. เพ่ือรา่งการเขยีนแผนกลยทุธค์ณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2552-2556  และแผนพฒันาคณุภาพ
(Improvement Plan) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2552  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
โดยการประชุมในครั้งนี้ มีบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยการประชุมได้มีการแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  จัดประชุมการร่างแผนกลยทุธ์

ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจ้งว่า บริษัทมีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและ
จดัจำหนา่ย Wallpaper นิตรสาร Design & Lifestle เพ่ือการออกแบบและการใชชี้วติของคนทนัสมัย โดยการนำเสนอ
เทรนด์การออกแบบในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การแตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
รถยนต์ เสื้อผ้าและแฟชั่น วงการโฆษณา การท่องเที่ยว ฯลฯ ในการนี้ นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมการประกวด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา หรือ โทร. 0-2391-9595

การประกวดออกแบบลวดลาย
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการ
สถาบ ันว ิจ ัยและส ่ง เสร ิมศ ิลปว ัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า  ตามวิสัย
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยที ่มุ ่งเน้นการเป็นคลัง
ปัญญาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและพัฒนาการ
ศึกษา  โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของผู ้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินที ่
ต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองหัวหินให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้

ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.
นิวัต  กลิ่นงาม  ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ  กับ นายกเทศบาลมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน นายจิระ  พงษ์ไพบูลย์
เม่ือวนัที ่3  พฤศจกิายน 2552  ทีผ่า่นมา  และเพือ่เปน็การสำรวจสภาพทัว่ไป  ความตอ้งการของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง
หัวหนิในการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน  คณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ประกอบดว้ย ผศ.ดร.
เสนาะ  กล่ินงาม   ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธกิารบดี  ผศ.ดร.สุทัศน ์ นาคจัน่  คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
ศาสตร ์และ ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัฯ  จงึไดป้ระชมุปรกึษาหารอืกับผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงหวัหนิ
นำโดย ดร.รุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และ
ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงหวัหนิ  จำนวน 7 โรงเรยีน  เม่ือวนัที ่26  พฤศจกิายน 2552  จากผลการประชมุ
ทราบวา่ความตอ้งการจำเปน็ทีโ่รงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงหวัหนิ ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเข้าไปมส่ีวนรว่มใน
การพฒันาคอืการพฒันาคณุภาพของบคุลากรทางการศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ครผููส้อนในระดบัชัน้ตา่ง ๆ ใหส้ามารถจดัการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
ก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน  โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับ
คณะตา่ง ๆ ในมหาวทิยาลยักำหนดแผนการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาใหกั้บโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงหวัหนิใหเ้ปน็
สังคมแห่งการเรียนรู้  และสามารถจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

มรภ.เพชรบรีุ ประชุมร่วม กับ  เทศบาลเมอืงหวัหนิ

สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ขอเชิญรว่มเปน็เกียรตใินพธิมีอบโลเ่ชิดชูเกียรติ
พ่อนักวฒันธรรม  และชมการประกวดจนิตลลีาเทดิพระคณุพอ่ ในวนัศุกรท์ี ่4 ธนัวาคม 2552  ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพธีิมอบโล่เชิดชูเกียรติ พ่อนักวัฒนธรรม
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจ ัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ทำนุ
บำรุง ฟื ้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้าง
วัฒนธรรมให้มีชีวิต  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติของมนษุยใ์นชมุชนสถาบนัวจิยัฯ ไดร้ว่ม
กับกลุ่มศิลปินหลาย ๆ แขนง อาทิ กลุ่ม
ศิลปนิจติรกรรมรว่มสมยั  กลุ่มสกุลช่างเมอืง
เพชร  กลุ่มศิลปะภาพถ่าย  กลุ่มวรรณศลิป์  และกลุ่มศิลปินด้านอ่ืน ๆ   จำนวน 100 กว่าท่าน  ได้มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวจะทรงเจรญิพระชนมพรรษา 82  พรรษา  ในวนัท่ี 5 ธันวาคม  2552  เพ่ือเป็นการแสดง
ความจงรกัภักดี  สำนึกในพระมหากรณุาธคุิณและเทดิพระเกยีรตพิระองคท์า่น  กลุ่มศิลปนิเมืองเพชรจงึไดร้ว่มกบัสถาบนัวจิยั
และสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมจดังานเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสดงักลา่ว  ในวนัที ่4-6 ธนัวาคม  2552  ณ  บรเิวณศาลหลกัเมือง
(สวน 60  พรรษา)  อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรีุ

ในการจัดงานครั้งนี้ มีประธานการจัดงานคือ นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็น
ประธานการจดังาน  เม่ือวนัพุธที ่24 พฤศจกิายน 2552  กลุ่มศิลปนิเมืองเพชรไดร้ว่มกบัสถาบนัวจิยัฯ มีการจดัการแถลงขา่ว
งานลานศลิปนิเมืองเพชรเฉลมิพระเกยีรต ิ ใหกั้บสือ่ทกุ ๆ ด้านไดร้บัทราบ  โดยในการแถลงขา่วไดร้บัเกยีรตจิาก  นายกเทศ
มนตรเีทศบาลเมอืงเพชรบรุ ี  นายยทุธ  อังกนินัทน์  เป็นประธานในการแถลงขา่ว ร่วมกบั นายเกยีรตศิกัดิ ์  ธนวฒันากลุ
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและกลุ่มศิลปิน
เมืองเพชร  รว่มในการแถลงขา่ว  ในการจดังานดงักลา่วนีมี้กิจกรรมทีห่ลากหลาย  เช่น การแสดงสาธติงานดา้นศิลปะ  ดนตรี
นาฏศิลป์  วรรณกรรม  หัตถกรรม  การแสดง/สาธิต  ผลงานของกลุม่สกุลช่างเมืองเพชร   ในการน้ีสถาบันวิจัยฯและกลุม่ศิลปิน
เมืองเพชร  ขอเรยีนเชิญคณาจารย ์ นักศึกษา  และผูส้นใจทัว่ไป  เปน็เกียรตเิข้ารว่มงานดงักลา่วในระหวา่งวนัที ่4-6 ธนัวาคม
2552  ณ  บร ิ เวณศาลหล ักเม ือง (สวน 60  พรรษา )  อำเภอเม ือง  จ ังหว ัดเพชรบ ุร ี  สถาบ ันว ิจ ัย ฯ
ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้

สถาบนัวิจัยฯ ร่วมแถลงข่าว
งาน “ลานศลิปินเมืองเพชรเฉลิมพระเกียรติ”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า  ตามนโยบายของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ที่เน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านวัฒน-
ธรรม จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม  ไดศึ้กษาการบรหิารจดัการองคก์รทางดา้นการวจัิย  งานบรกิารวชิาการ  ด้านศิลปวฒันธรรม  และการบรหิาร
งานสำนักงานจากหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง

ในการนีท้างสถาบนัวจิยั ฯ จงึไดจ้ดัการศกึษาดงูานเมือ่วนัที ่ 27 พฤศจกิายน 2552 ทีผ่า่นมา โดยสถานทีศึ่กษาดงูาน

สถาบนัวิจัยฯศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุลากร
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งานการบริหารสำนักงานในด้านงานสารบรรณได้แก่
กองกลาง  สำนักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยศิลปากร
โดยม ีนายสนอง  เก่าเจรญิ  ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานอธิการบดีให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ
เรือ่งหนา้ทีแ่ละการดำเนนิงานของการบรหิารสำนกังาน
ส่วนในดา้นงานวฒันธรรมคณะศกึษาดูงานไดเ้ย่ียมชม
พิพิธภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ Museum of  Siam
อาคารกระทรวงพาณชิย์หลังเก่า  ถนนสยามไชย และ
พระที่นั่งอนันตสมาคม  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัด
พิพิธภณัฑ ์  ในสว่นของการจดัแสดง  การจดันิทรรศ

การหมุนเวียน การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับสถาบันวิจัย ฯ ในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
Museum of Phetchaburi  นอกจากนี้คณะผู้บริหารของสถาบันวิจัย ฯ ประกอบด้วย  ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
รองอธิการบดี  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.สุวิทย์  เปียผ่อง  ผศ.พรรณี  คอนจอหอ
ผศ.อรอนงค์  ศรีพวาทกุล  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคนงานของสถาบันวิจัย ฯ

ตามที ่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ไดใ้หค้วามอปุการะชว่ยเหลอืงานบรจิาคโลหติ  ทัง้ในดา้นบรกิารและการ
จดัหาผูบ้รจิาคโลหติ  ใหส้าขาบรกิารโลหติแหง่ชาต ิ  เหลา่กาชาดจงัหวดัเพชรบรุ ี  เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน
2552  เพ่ือช่วยเหลอืคนไขท้ี่จำเปน็ตอ้งไดร้บัโลหติชว่ยชวีติ  มีผูบ้รจิาคโลหติ  จำนวน 95 ราย ไดโ้ลหติ  42,750 ซซีี

ในนามของสาขาบรกิารโลหติแหง่ชาต ิ เหลา่กาชาดจงัหวดัเพชรบรุ ี ขอขอบพระคณุทกุทา่นเปน็อย่างสงู  ขอกุศล
ผลบญุทีท่กุทา่นไดร้ว่มกนับำเพญ็ประโยชนใ์นครัง้นี ้  จงเปน็ผลตอบสนองใหท้กุทา่นประสบแตค่วามสขุ  ความเจรญิ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และประสบสิ่งที่ดีตลอดไป

ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

ยังไดพ้รอ้มใจกนัรว่มลงนามถวายพระพร  พร้อมนำพานดอกไมท้ลูเกล้า ฯ ถวายทีห่นา้พระบรมสาทสิลักษณข์องพระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หวั  ณ  อาคาร 100 ป ีสมเด็จพระศรนีครนิทร ์  โรงพยาบาลศริริาช

หลงัจากเสรจ็สิน้การศกึษาดงูานดงักลา่ว สถาบนัวจิยั ฯ จะไดมี้การประชมุเพ่ือสังเคราะหอ์งคค์วามรูต้า่ง ๆ  ทีไ่ดร้บัใน
ครั้งนี้มาพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันวิจัย ฯ ในโอกาสต่อไป

ในการนี ้สถาบนัวจิยั ฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรมทางวิชาการ  โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏบัิติการ  เร่ือง Rapid method in microbiological food testing  ใหแ้ก่นักศึกษาในสาขาวชิาชีววทิยาประยกุตแ์ละเคมี
จำนวน 30 คน  เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552  เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในสถาน
ประกอบการ   ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท 3
เอ็ม ประเทศไทยจำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คว้า
2 รางวัลจากการแข่งขันผสมเคร่ืองด่ืม Flair Bar
Professional Contest ในการแขง่ขันทักษะทาง
วชิาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ์ครัง้ที ่32 ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม
ได้แก่ นายภูมิ อยู่ทอง และ น.ส.รสสุคนธ์
สายนาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภท Flair
Bar ไดแ้ก ่นายจกัรพล มีวรรณะ

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี ้  มีอาจารย์
ลัคนา ชูใจ และ อาจารยณ์ฐัวฒุ ิ สุวรรณชา่ง เปน็อาจารยผ์ูค้วบคมุการฝกึซอ้ม

คณะวิทยาศาสตรฯ์ จัดกิจกรรมทางวิชาการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

นักศึกษาท่องเท่ียวฯ คว้า 2 รางวัล จากการแขง่ขันบาร์เทนเดอร์
พ.จ.น.ก. สมัพนัธ ์คร้ังที ่32
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