ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว ...

การบรรยายเรือ่ ง

มาดู กพอ.เราบ้าง กพอ.จะปรับระบบ การปรับระบบการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้าราชการ
ของข้าราชการพลเรือน
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปี 2547 และที่
ในสถาบันอุดมศึกษา
แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 ปี 2551 เพราะฉะนัน้
เราจะมี พ.ร.บ. กพอ. ฉบับที่ 2 ก็เลยเขียน
รศดร.สุรชัย ขวัญเมือง
ไว้ในมาตรา 16 ก็หมายความว่าเรือ่ งเงินเดือน
เรื่ อ งเงิ นประจำตำแหน่ง กพ.ทำอย่างไร
อุดมศึกษาเราก็จะทำอย่างนั้นเขียนไว้แค่นั้นเอง เขียนไว้ เขี ย นไว้ ว ่ า การได้ ร ั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจำตำแหน่ ง
ว่าเรื่องเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง กพ.ปรับอย่างไรเรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งหรือ
ปรับอย่างนัน้ ได้อย่างไรได้อย่างนัน้ ถ้าถามว่า ณ วันนี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ก็หมายความว่า
เงินเดือนของข้าราชการ สพฐ. ไปถึงไหนแล้ว ก็ยงั ไม่รู้ ไปถึง กพ. ได้เงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งอย่างไร ข้าราชการ
ไหนเพราะ มันต้องเป็นกฎหมายแต่ของเราไม่ต้องเป็นกังวล พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก็ จ ะต้ อ งได้ ต ามที ่ กพ.ได้
เพราะเขียนไว้ใน กพอ.ฉบับที่ 2 แล้วใน กพอ. ทีเ่ ป็นฉบับที่ เขาเขียนไว้อย่างนี้ กพ.จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในขณะนั้น
2 มาตรา 65/1 และ 65/2 ก็เอาพนักงานในสถาบันอุดม เราก็จะต้องมีหน้าตาเหมือน กพ. ตอนนี้ กพ.ออกมาแล้วครับ
ศึกษาเข้ามาใส่ไว้ในกฎหมาย กพอ. เพือ่ ทีพ่ นักงานในสถาบัน เราก็ไม่ตอ้ งไปออกกฎหมายอะไรแล้ว ผ่าน ครม. ก็ถอื ว่าใช้ได้
อุดมศึกษาจะได้มีหน่วยงานที่คอยดูแล ถ้าไม่มาใส่ไว้ ก็เป็นที่มาของการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก็ลอยเท้งเต้ง ไม่มี พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำก็
คนดูแล ตอนนีเ้ ริม่ เอามาใส่ พอใส่ปบ๊ั กพอ. ก็ตอ้ งดูแล พยายามทำด้วยโครงสร้าง ตำแหน่งของ กพ. และ พรบ. กพอ.
สิง่ ทีท่ ำอยูท่ ผ่ี มเสนออยูข่ ณะนี้ ก็คอื ว่า เมือ่ น้องใหม่ ทำงานไป ฉบับที่ 2 จะเห็น ทำแล้วประกาศใช้เลย เราจะเห็นใครทีเ่ กีย่ ว
ถึงอายุ 60 ปี ถามว่าเมือ่ เกษียณจากเพชรบุรแี ล้วความมัน่ คง ข้องกับการบริหาร ก็จะเริม่ เข้าใจแล้วว่า พอก่อนวันที่ 31 ตุลาอะไรจะเกิดขึ้น มีความมั่นคงอะไรเกิดขึ้นไหม เหมือนกับ คม ซึง่ เป็นช่วงบทเฉพาะกาล ตอนนีท้ กุ อย่างจะนิง่ หมด เพราะ
พวกผมไหม ต้องตอบว่าไม่เหมือน ผมอายุ 60 เกษียณไป ยังทำอะไรไม่ได้ เพราะยังต้องรอว่าจะทำอย่างไรต่อ
หลักการสำคัญในการพิจารณาปรับระบบการบริหารงาน
มีเงิน กบข. มีอะไรบวกแล้วถึงล้าน แต่ว่าถ้าพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ถ้าทำงานจนกระทัง่ ถึงอายุ 60 ปี เมือ่ บุคคลก็ดูว่า การปรับระบบงานบริหารงานบุคคล จากมีซี
เกษียณไปแล้วจะได้อะไร ก็ต้องตอบว่าไม่ได้อะไร แต่ ไม่มีแท่ง มาเป็นไม่มีซี มีแท่ง ของอุดมศึกษาทำอย่างไร
บังเอิญเราเอาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาไว้ใน กพอ. ทางคณะทำงานทีม่ ที า่ นศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร เป็นประธานก็
ฉบับที่ 2 เพราะฉะนั้น กพอ.ก็จะดำเนินการในเรื่องความ ดำเนินการอย่างนี้ว่า ดูกฎหมาย กพอ.กฎหมาย กพ. และ
มั่นคงให้กับน้อง ๆ ที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัยทีม่ ี พยายามยึดอันนีเ้ ป็นหลัก
กำลังดำริทจ่ี ะตัง้ กองทุน กพบ. เหมือน กบข. เป็นกฎหมาย ที่มาโครงสร้าง ตำแหน่งและเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเดิม ก็
เมือ่ อายุ 60 ปี เกษียณไปแล้วก็เหมือนกับพี่ ๆ ทีเ่ ป็นอาจารย์ หมายความว่าตำแหน่งเดิมเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นตอนเข้า
เรื่องนี้ผมก็จะทำให้ ก็ได้พูดคุยใน กพอ.ในการประชุมเมื่อ ก็พยายามเข้าให้เหมือนเดิม แล้วพิจารณาจัดเข้าแท่งเงินเดือน
ของ กพ. ให้มากทีส่ ดุ ก็หมายความว่า ทุกตำแหน่งใน กพอ.
ครั้งที่แล้ว
มาถึงเรือ่ งการปรับของอุดมศึกษาเราบ้าง สิง่ ทีต่ อ้ งดูแน่ๆ ปรับให้เข้ากับแท่งของ กพ.ให้ได้มากที่สุด ปรับได้อย่างไร
คือการปรับโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนของ กพ. ถูก ลองทำความเข้าใจกัน เพราะฉะนั้นแนวทางปรับก็จะเป็น
มัย้ ครับทีผ่ มอธิบายไป 2 ข้อเมือ่ กีน้ ้ี และอีกอันหนึง่ ทีพ่ ดู ไป ลักษณะอย่างนี้ ก็จะต้องสอดคล้องและเทียบเคียงกับตำแหน่ง
แล้ว ก็คอื มาตรา 16 ทีท่ า่ นอาจารย์มชี ยั ท่านอาจารย์วจิ ติ ร และระดับตำแหน่ง ระดับคือซีของข้าราชการพลเรือนพยายาม
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ให้สอดคล้องเทียบเคียงกัน อย่างไงก็ไม่เหลื่อมล้ำ
ต่ำสูงกัน ก่อนหน้านีส้ กั ประมาณ 95 , 96 วัน ก็คอื 3 เดือน
ทีแ่ ล้ว ถ้าเพือ่ นอาจารย์อา่ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในหน้าทีต่ อบ
คำถาม น่าจะมีคนอ่านนะครับ พออ่านแล้วก็รสู้ กึ
จะวุ่นวาย ใจ ว่าเราทำไมมันต่ำต้อยกว่าข้าราชการ
ของ สพฐ. ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทีม่ ถี ามตอบ จะมี
ศ.ณานวิทย์ อะไรต่าง ๆ ผมได้รับโทรศัพท์หูชา
ว่างั้นเถอะ ทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ทำไม่ปล่อย
ให้เป็นอย่างงั้น ผมถามว่ามันเป็นอย่างไง พอถาม
ว่ามี ศ.ณานวิทย์ไหม เขาบอกว่ามี พอบอกว่ามี
เราก็ บ อก ว่ า ข้ อ มู ล มั น ล้ า สมั ย ก็ ห มายความว่ า
ข้อมูลที่เขาลง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เขาเลิกแล้ว
เราปรับแล้ววันที่ 22 กรกฎาคม เหมือนทีผ่ มนำเสนอ
เพราะฉะนัน้ บางคนทีอ่ า่ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะเห็น
สอดคล้อง และเทียบเคียงกับช่วงเงินเดือน เมื่อกี้ตำแหน่ง
ถูกมัย้ ครับ กพ. ปรับ 2 อย่าง คือ ตำแหน่งกับเงินเดือน
เพราะฉะนัน้ ใน กพอ. เราก็ปรับ 2 อย่าง คือ ตำแหน่งกับ
เงินเดือนของ ตำแหน่งระดับเดียวกัน ก็หมายความว่า กพ.
กับ กพอ. ในเรื่องเงินเดือนต้องไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวลองดู
ประเด็นที่สาม คำนึงถึงประเภทที่แตกต่างกัน แล้วมี
ลักษณะเฉพาะของข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา ในเพชรบุรี
ไม่มี ที่จะมีก็คือนครพนม นราธิวาส พวกนี้มีปัญหามาก
ทีส่ ดุ เป็นตำแหน่งทีต่ า่ งกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึ ก ษาแต่ บ ั ง เอิ ญ เขาเป็ น หน่ ว ยงานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
นครพนมก็ไปรวมเอาเทคนิค อาชีวะ เกษตร พยาบาล อะไร
ต่าง ๆ มาไว้ นราธิวาสก็เช่นเดียวกัน พอมารวมแล้ว ปัญหา
เกิดขึน้ มาว่าของเขาเป็น คศ.ถูกมัย้ คศ.1 คศ.2 แล้วจะ
บอกว่าพวกนีใ้ ห้เป็น ผศ. เป็นอะไรต่าง ๆ บางทีมนั เป็นไม่ได้
อาจารย์ก็ลองนึกว่าวิทยาลัยอาชีวะ หรือวิทยาลัยเทคนิค
ถามว่าเขาต้องสอนถึงปริญญาไหม เขาไม่สอน เพราะฉะนัน้
วุฒิของคณาจารย์เขาก็แค่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น คศ.2
ถูกมั้ยครับ แล้วจะบอกว่าต้องให้เป็นตำแหน่ง ผศ. มันจะ
เป็นได้ยังไงในเมื่องานหลักเขา คือผลิตในสาย ปวช. ปวส.
เพราะฉะนั ้ น แนวโน้ ม ก็ ค ื อ พวกนี ้ พวกที ่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ
ตำแหน่งในอุดมศึกษา เคยเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
ก็คือให้ไปใช้กฎหมาย กคศ. คือ จะเหมือนให้มาเป็น ผศ.
รศ. ของเรายาก ดูในเพชรบุรีก็แล้วกัน อาจจะมีที่โอนเข้ามา

คศ. 3 อาจารย์ 3 อาจารย์อะไรต่าง ๆ ระดับ 8 ระดับ 9
กพอ. ก็พยายามปรับให้เข้าลู่ของอุดมศึกษา คือคนที่เป็น
อาจารย์ 3 ก็ตอ้ งปรับให้เป็น ผศ. คนทีเ่ ป็นอาจารย์ 3 ระดับ

9 ก็ต้องปรับให้เป็น รศ. แต่เอาเข้าจริงแล้วก็ปรับได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ถูกมั้ย ทำไปทำมาก็ต้องยืนของเดิมแล้วเป็น
ตำแหน่งเฉพาะตัวเมื่อถึงเวลาก็ต้องยกเลิกไป
ประเด็นที่ 4 พยายามให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งระดับ
ตำแหน่งที่มีอยู่เดิม
ประเด็นที่ 5 การได้รบั เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
สิทธิประโยชน์อน่ื ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ กพ. การขึน้ เงิน
เดือนและเงินประจำตำแหน่งต้องเหมือนกับ กพ. แล้วสุดท้าย
พยายามใช้เงินให้น้อยที่สุด การปรับเปลี่ยนจะใช้วงเงิน
ประมาณ 43 ล้าน ตอนนี้ใช้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้
เพราะฉะนัน้ แนวทางพอศึกษาแล้ว แนวทางของ กพอ.
เราก็จะกำหนดเป็นอย่างนี้ เป็น 3 ประเภท กพ.มี 4
ประเภท ของเราจัดแล้วเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่หนึ่งคือตำแหน่งวิชาการของเราพอจัดอะไร
แล้วมันไม่ค่อยจะแตกต่างกว่าเดิม หนึ่งคนเป็นอาจารย์
ก็อยูต่ ำแหน่งวิชาการอย่างเดิม ผศ. รศ. ประเภทที่ 2 ทีจ่ ะมี
ใหม่กค็ อื ตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหารอันนีใ้ หม่เอีย่ ม ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในเพชรบุรี แล้วตำแหน่งประเภทที่ 3 เราเรียกว่า ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพราะ
ฉะนั้น จัดเข้าแท่งก็จะมีเพียง 3 แท่ง แต่ว่าพอแท่งเข้าไป
บังเอิญไอ้ตำแหน่งประเภททั่วไปมันไปเข้ากับเข้าไม่ได้ก็เลย
กลายเป็น 4 แท่ง แต่จดั ไว้เป็น 3 ประเภท แต่แท่งเงินเดือนจะ
กลายเป็น 4 แท่ง เดีย๋ วก็ลองดูนะครับ
โปดอ่านต่อฉบับหน้า ...
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“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ น้น
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม”
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดตัวเองอยู่
ในกลุม่ “ข(2) สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และพัฒนาสังคม” โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในคราว
ประชุม ครัง้ ที่ 10/2552 เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 และ
นำแจ้ง สมศ. แล้ว
ก่ อ นจะเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอความเห็ น ชอบ
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและนวัตกรรม ระดมความคิดจากผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำนวยการสำนัก/สถาบัน
ประธานสภาคณาจารย์ และผู ้ แ ทนคณาจารย์ ใ นสภามหา
วิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ชอบให้ จ ั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรอี ยูใ่ นกลุม่ ข(2) เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารทีใ่ ห้
ความเห็ น ชอบในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 13/2552 วั น ที ่ 9
พฤศจิกายน 2552 ก่อนทีจ่ ะมอบหมายให้ทง้ั 7 คณะ ระดม
ความคิดจากคณาจารย์ภายในคณะ ซึง่ 6 ใน 7 คณะเห็นชอบ
ให้จัดมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม ข(2) โดยมีเหตุผลสำคัญคือ
สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต พัฒนาสังคม วิจัยและ
คลังปัญญาของท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามยังมีคณาจารย์และ
ผูบ้ ริหารบางส่วนเห็นว่าควรพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูก่ ลุม่ ค(1)
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษา
และวิจัยในอนาคต
กลุม่ ข(2) หมายถึง ?
สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
พัฒนาสังคม ซึ่งหมายความถึงสถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็น
ส่วนใหญ่และผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา ให้เป็น
บัณฑิตที่เรืองปัญญาและคุณธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นสถาบันทีเ่ น้นการประเมินและการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิต
และการพัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วย
สำนึกแห่งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ที่พึ่งของชุมชนและสังคม เช่น การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนา

ชุมชนและสังคมและงานที่ปรึกษาต่าง ๆ
สถาบันอุดมศึกษา ข(2) วัดผลสำเร็จอย่างไร
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จะถูกประเมิน ใน 6 มาตรฐาน โดยมีค่า
น้ำหนักและตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต ค่าน้ำหนักร้อยละ
30 มีตวั บ่งชีท้ ง้ั หมด 3 ตัว ได้แก่
1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี น้ำหนักร้อยละ 10
1.2ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ส อบใบ
ประกอบวิชาชีพผ่านในครัง้ แรก ต่อจำนวนผูเ้ ข้าสอบทัง้ หมด
น้ำหนักร้อยละ 10
1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา น้ำหนักร้อยละ 10
มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค่า
น้ำหนักร้อยละ 15 มีตวั บ่งชีท้ ง้ั หมด 4 ตัว ได้แก่
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ใน refereed
journal ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ และ
นักวิจยั ประจำทัง้ หมด น้ำหนักร้อยละ 4
2.2 ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี ำมาใช้ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาทางวิชาการ
โดยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด น้ำหนักร้อยละ 4
2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจาก
หน่ ว ยงานที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ได้ ต ่ อ อาจารย์ ป ระจำ/นั ก วิ จ ั ย ประจำ
น้ำหนักร้อยละ 4
2.4 ร้อยละของการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด น้ำหนักร้อยละ 3
โปดอ่านต่อฉบับหน้า ...
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การสัมมนาเชิงวิชาการ PBRU - AMD IT Camp 2009
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท เอเอ็มดี
ฟาอีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ
PBRU - AMD IT Camp 2009 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน
2552 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี กล่ า วเปิ ด งาน
นายจักรกฤช วัชระศักดิศ์ ลิ ป์ ผูจ้ ดั การประจำประเทศไทย
บริษทั เอเอ็มดี ฟาอีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุ
ประสงค์ของการจัดสัมมนา

การจัดสัมมนาในครัง้ นีไ้ ด้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ เนือ่ งจากปัจจุบนั เทคโนโลยีสาร
สนเทศได้เข้ามามีบบทบาทในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ การสั่งซื้อสินค้า
การโอนเงิน และอืน่ ๆ อีกมากมาย นอกจากนีแ้ ล้ว ทางบริษทั ยังได้มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ DMA ให้กบั มหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์กฬี า (ฟุตบอล)

นิเทศศาสตร์ ฯ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 32
“อรพิมเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะการจัดรายการวิทยุกระจาย
เสียง(รายการสด) ประเภททีม และการแข่งขันทักษะการอ่านข่าวใน
พระราชสำนัก ประเภททีม ผลการแข่งขันมีดงั นี้
รางวั ล ชนะเลิ ศ ทั ก ษะการจั ด รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
(รายการสด) ประเภททีม ได้แก่ 1. นางสาวเอือ้ มพร คงหิรญ
ั 2.
นายพิพฒ
ั น์ เสน่หต์ บิ งั 3. นายพิทกั ษ์ แตงอ่อน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านข่าวในพระราชสำนัก (ประเภททีม) ได้แก่ 1. นางสาววิมล พันแตง 2. นางสาวเดือนเนตร
คงเจริญ 3. นางสาวจินตนาพร กลิน่ อำไพ

เสนอชือ่ ผูส้ มควรให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552 โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการสรรหาผู้สมควร
ให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ และขอให้หน่วยงานและคณะกรรมการตามข้อ 1 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่
สาขาวิชา คณะ สำนัก หรือสถาบัน คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร
ให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิต์ อ่ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐานในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน
– 24 ธันวาคม 2552 ภายในเวลา 09.00 - 15.00 น. ทีส่ ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดอนขังใหญ่
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การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ดอนขังใหญ่เกมส์” ครัง้ ที่ 23
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
องค์การนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาทัง้ 7 คณะ กำหนด
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ดอนขังใหญ่เกมส์” ครัง้ ที่
23 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2552 ณ สนาม
กีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ อีกทัง้ ยังเป็นการ
เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพของนักศึกษาให้แข็งแรงอีกด้วย
การแข่งขันกีฬาในครัง้ นีม้ พี ธิ เี ปิดในวันที่ 16 ธันวาคม
2552 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 14.30 น. การแข่งขันฟุตบอลคูเ่ ปิดสนาม คูช่ งิ
อันดับที่ 3
เวลา 16.30 น. ขบวนพาเหรดตัง้ แถวพร้อมกันหน้าหอ
พักหญิง 1-4 โดยเรียงลำดับขบวนจากธงมหาวิทยาลัย ป้าย
การแข่งขัน ขบวนธงองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 17.00 น. ประธานมาถึงปะรำพิธี (วงโยธวาทิต
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามทางด้านทิศ เหนือ
(ดงตาล) เลี้ยวตามลู่วิ่งไปทางทิศใต้ผ่านหน้าประธาน
(แสดงความเคารพ) แล้วเข้าไปตัง้ แถว ณ สนามฟุตบอล
เวลา 17.30 น. วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ ตัวแทน
นักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
วงโยธวาทิ ต บรรเลงเพลงกราวกี ฬ า ตั ว
แทนนักกีฬาเชิญธงสถาบัน และธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา
เวลา 17.45 น. ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
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ผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามทางทิศเหนือวิ่งตรงไป
ตามลูว่ ง่ิ ทางทิศใต้ นำคบเพลิงสูก่ ระถาง แล้วจุดคบเพลิง
นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณ
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬานำขบวนพาเหรด
สวนสนามผ่านประธานจากทิศเหนือไปทางทิศใต้
โดยในการแข่งขันกีฬาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 1- 18 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียด
ของการแข่งขันกีฬา ดังนี้
วันที่ 31 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2552 แข่งขัน
บาสเกตบอล ณ สนามบาสเกตบอล
วันที่ 31 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2552 แข่งขัน
ฟุตบอล (ชาย) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2552 แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด
วันที่ 3-17 ธันวาคม 2552 แข่งขันเปตอง ณ สนาม
เปตอง
วันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2552 แข่งขันฟุตซอล(หญิง)
ณ สนามฟุตบอลเล็ก
วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2552 แข่งขันวอลเลย์บอล
ณ สนาม บาสเกตบอล
วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2552 แข่งขันเซปักตะกร้อ
ณ สนามบาสเกตบอล
วันที่ 16 ธันวาคม 2552 พิธเี ปิดการแข่งขันกีฬา ณ
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 แข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา
กลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ พิธีปิดการแข่งขัน
กีฬา ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการนี ้ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จึ ง ขอเชิ ญ ผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ร่วมชมและเชียร์นกั กีฬาของมหาวิทยาลัย ตามวัน
เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ดอนขังใหญ่

บริจาคโลหิต

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้มารับ
บริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึง่ มีคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิต 42,750 ซีซี
ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาจึงขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การประกวดออกแบบลวดลาย
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า บริษทั มีเดีย เอกซ์เพอร์ทสี อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด ผูผ้ ลิตและ
จัดจำหน่าย Wallpaper นิตรสาร Design & Lifestle เพือ่ การออกแบบและการใช้ชวี ติ ของคนทันสมัย โดยการนำเสนอ
เทรนด์การออกแบบในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การแตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
รถยนต์ เสื้อผ้าและแฟชั่น วงการโฆษณา การท่องเที่ยว ฯลฯ ในการนี้ นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมการประกวด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา หรือ โทร. 0-2391-9595

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จัดประชุมการร่างแผนกลยุทธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมคณะ ฯ โดยมี ผศ.อุทัย ผ่องรัศมี
คณบดีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00 – 16.00 น. เพือ่ ร่างการเขียนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 2552-2556 และแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2552 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
โดยการประชุมในครั้งนี้ มีบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยการประชุมได้มีการแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
ดอนขังใหญ่
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มรภ.เพชรบุรี ประชุมร่วม กับ เทศบาลเมืองหัวหิน
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการ
สถาบั น วิ จ ั ย และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามวิสัย
ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น การเป็ น คลั ง
ปัญญาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและพัฒนาการ
ศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของผู ้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น ที ่
ต้องการจะส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองหัวหินให้เป็นสังคมแห่งการ
เรี ย นรู ้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี จ ึ ง ได้
ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.
นิวัต กลิ่นงาม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับ นายกเทศบาลมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน นายจิระ พงษ์ไพบูลย์
เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ทีผ่ า่ นมา และเพือ่ เป็นการสำรวจสภาพทัว่ ไป ความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
หัวหินในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คณะผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.
เสนาะ กลิน่ งาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุทศั น์ นาคจัน่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ และ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั ฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับผูบ้ ริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน
นำโดย ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และ
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 7 โรงเรียน เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 จากผลการประชุม
ทราบว่าความต้องการจำเป็นทีโ่ รงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาคือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูผสู้ อนในระดับชัน้ ต่าง ๆ ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
ก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับ
คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กบั โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติ พ่อนักวัฒนธรรม
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติ
พ่อนักวัฒนธรรม และชมการประกวดจินตลีลาเทิดพระคุณพ่อ ในวันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สถาบันวิจยั ฯ ร่วมแถลงข่าว
งาน “ลานศิลปินเมืองเพชรเฉลิมพระเกียรติ”
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการ
สถาบั น วิ จ ั ย และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
แจ้งว่า ตามทีส่ ถาบันวิจยั ฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานที่
มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุ
บำรุ ง ฟื ้ น ฟู สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้าง
วัฒนธรรมให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ของมนุษย์ในชุมชนสถาบันวิจยั ฯ ได้รว่ ม
กับกลุ่มศิลปินหลาย ๆ แขนง อาทิ กลุ่ม
ศิลปินจิตรกรรมร่วมสมัย กลุม่ สกุลช่างเมือง
เพชร กลุม่ ศิลปะภาพถ่าย กลุม่ วรรณศิลป์ และกลุม่ ศิลปินด้านอืน่ ๆ จำนวน 100 กว่าท่าน ได้มคี วามคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
ในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพือ่ เป็นการแสดง
ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเทิดพระเกียรติพระองค์ทา่ น กลุม่ ศิลปินเมืองเพชรจึงได้รว่ มกับสถาบันวิจยั
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณศาลหลักเมือง
(สวน 60 พรรษา) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ในการจัดงานครั้งนี้ มีประธานการจัดงานคือ นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น
ประธานการจัดงาน เมือ่ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2552 กลุม่ ศิลปินเมืองเพชรได้รว่ มกับสถาบันวิจยั ฯ มีการจัดการแถลงข่าว
งานลานศิลปินเมืองเพชรเฉลิมพระเกียรติ ให้กบั สือ่ ทุก ๆ ด้านได้รบั ทราบ โดยในการแถลงข่าวได้รบั เกียรติจาก นายกเทศ
มนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายยุทธ อังกินนั ทน์ เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ นายเกียรติศกั ดิ์ ธนวัฒนากุล
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและกลุ่มศิลปิน
เมืองเพชร ร่วมในการแถลงข่าว ในการจัดงานดังกล่าวนีม้ กี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย เช่น การแสดงสาธิตงานด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ วรรณกรรม หัตถกรรม การแสดง/สาธิต ผลงานของกลุม่ สกุลช่างเมืองเพชร ในการนีส้ ถาบันวิจยั ฯและกลุม่ ศิลปิน
เมืองเพชร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป เป็นเกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม
2552 ณ บริ เ วณศาลหลั ก เมื อ ง (สวน 60 พรรษา) อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี สถาบั น วิ จ ั ย ฯ
ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจยั ฯศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามนโยบายของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ที่เน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ได้ศกึ ษาการบริหารจัดการองค์กรทางด้านการวิจยั งานบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
งานสำนักงานจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง
ในการนีท้ างสถาบันวิจยั ฯ จึงได้จดั การศึกษาดูงานเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ทีผ่ า่ นมา โดยสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน
ดอนขังใหญ่
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งานการบริหารสำนักงานในด้านงานสารบรรณได้แก่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี นายสนอง เก่าเจริญ ผูอ้ ำนวยการกองกลาง
สำนักงานอธิการบดีให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ
เรือ่ งหน้าทีแ่ ละการดำเนินงานของการบริหารสำนักงาน
ส่วนในด้านงานวัฒนธรรมคณะศึกษาดูงานได้เยีย่ มชม
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ Museum of Siam
อาคารกระทรวงพาณิชย์หลังเก่า ถนนสยามไชย และ
พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัด
พิพธิ ภัณฑ์ ในส่วนของการจัดแสดง การจัดนิทรรศ
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

ยังได้พร้อมใจกันร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมนำพานดอกไม้ทลู เกล้า ฯ ถวายทีห่ น้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
หลังจากเสร็จสิน้ การศึกษาดูงานดังกล่าว สถาบันวิจยั ฯ จะได้มกี ารประชุมเพือ่ สังเคราะห์องค์ความรูต้ า่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั ใน
ครั้งนี้มาพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันวิจัย ฯ ในโอกาสต่อไป
ในการนี้ สถาบันวิจยั ฯ ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณผูบ้ ริจาคโลหิต
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้ความอุปการะช่วยเหลืองานบริจาคโลหิต ทัง้ ในด้านบริการและการ
จัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ให้สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน
2552 เพือ่ ช่วยเหลือคนไข้ท่จี ำเป็นต้องได้รบั โลหิตช่วยชีวติ มีผบู้ ริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย ได้โลหิต 42,750 ซีซี
ในนามของสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอกุศล
ผลบุญทีท่ กุ ท่านได้รว่ มกันบำเพ็ญประโยชน์ในครัง้ นี้ จงเป็นผลตอบสนองให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และประสบสิ่งที่ดีตลอดไป
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คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมทางวิชาการ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Rapid method in microbiological food testing ให้แก่นกั ศึกษาในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และเคมี
จำนวน 30 คน เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในสถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ บริษัท 3
เอ็ม ประเทศไทยจำกัด

นักศึกษาท่องเทีย่ วฯ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันบาร์เทนเดอร์
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 32
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้า
2 รางวัลจากการแข่งขันผสมเครือ่ งดืม่ Flair Bar
Professional Contest ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 32 ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม
ได้แก่ นายภูมิ อยู่ทอง และ น.ส.รสสุคนธ์
สายนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Flair
Bar ได้แก่ นายจักรพล มีวรรณะ
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีอาจารย์
ลัคนา ชูใจ และ อาจารย์ณฐั วุฒิ สุวรรณช่าง เป็นอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกซ้อม
ติดตามอ่านจดหมายข่าว“ดอนขังใหญ่” ได้ท่ี
http://www.pbru.ac.th และ http://news.pbru.ac.th/
ติดตามฟังรายการทางการศึกษา สาระความรูต้ า่ ง ๆ ได้จากสถานีวทิ ยุ 99.05 MHz. วิทยกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยุเพื่อการศึกษาและบริการชุมชน
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