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ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...

รศดร.สุรชัย  ขวัญเมือง

การบรรยายเรือ่ง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ต้องทำผลงานเหมอืน ผศ. แต่ผลงานน้อยกว่า
ผศ. มีคู ่มือเล่มหนึ่ง มีอะไรสักอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวจะทำมาให้ ตอนที่จะประเมินเพื่อนผู้
บริหารต้องดูด้วยนะ  มันมีผลงานที ่เกิด
จากการดำเนินงานเล่มเดียว  แล้วก็จะปรับ-
เปลีย่นมาเปน็ชำนาญการพเิศษ   จากชำนาญ
การพเิศษกจ็ะเปน็เช่ียวชาญ   พอใครทีม่าอยู่
เชี ่ยวชาญตอนนี้ก็จะได้เงินประจำตำแหน่ง เพราะถือว่า
ตำแหน่งทั ้งหลายที่มีอยู ่ในอุดมศึกษาถือว่าเป็นตำแหน่ง
วิชาชีพ ยกตัวอย่าง นักวิชาการศึกษา ตอนเป็นตำแหน่ง
ชำนาญการพเิศษไมถื่อวา่เปน็ตำแหนง่วชิาชีพ  แตพ่อมาเปน็
ตำแหน่งเชี่ยวชาญถือว่าเป็นตำแหน่งวิชาชีพ ที่ผมบอกว่า
ถือเพราะว่าเขียนไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินประจำ
ตำแหนง่  เขียนไวน้านแลว้ เขียนไวก่้อนทีร่าชภฏัจะไปอยูใ่น
อุดมศึกษา อันนี้ก็คือตำแหน่งวิชาชีพ

เรือ่งบญัชเีงนิเดือน มี 3 ประเภท  แตพ่อจดัเข้าแทง่เงนิ
เดือนต้องจัดไว้ 4  เพราะประเภททัว่ไปเขา้กับใครไมไ่ด้ เพราะ
ไมจ่บปรญิญาตร ี  เงนิเดือนตอ้งนอ้ยกวา่ ดูของอาจารยแ์ลว้
น้อง ๆ ทีเ่ปน็พนักงานมหาวทิยาลยัสายวิชาการ ก็ดูไวด้้วยวา่
ต่อไปเราจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ ถึงแม้ว่าออกจากห้องนี้
ผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี ้แต่ต้องเป็นอย่างนี ้ เพราะต้องเข้า
ระบบอย่างนี้  ก็อธิบายความตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับ จบ
ป.โท หรอื ป.เอก  เงนิเดือนก็จะเปน็อย่างนี ้ จะเปน็อาจารย์
ขณะนีเ้ปน็อาจารยร์ะดบั 7 เงนิเดือนเตม็ข้ัน  ถามวา่ก่อนหนา้
น้ีเงนิเดือนเตม็ข้ัน  33,000 บาท ถูกม้ัยครบั พอถึงวนัน้ีเงนิ
เดือนเต็มขั้นเป็น 36,000 บาท  เงินเดือนขึ้นไปอีก 3,000
กว่าบาท เดี๋ยวจะมีหนังสือมา  ใครเงินเดือนเต็มขั้นเดี๋ยวจะ

ยกเลิก   แลว้มาออก  เล่ือนเงนิเดือนใหใ้หม ่  เล่ือนใหไ้ปเปน็
จาก 33,000 บาท  เป็น 34,000 บาท แล้วจะไปตนัอยู่ท่ี 36,000
บาท  ต่อไปตำแหน่ง ผศ.ไม่มีเงินเดือนขั้นต่ำ กพ. แต่ละ
กลุ่มมีขั้นต่ำ  ขั้นสูง  มันจะเริ่มดีสำหรับเพื่อนอาจารย์ ว่า
เรารับราชการไปจะไม่มีเง ินเดือนขั ้นต่ำ เพราะว่าไม่ร ู ้จะ
กำหนดอย่างไร เดิมเตรียมกำหนดไว้ แต่ว่าพอกำหนดไว้มัน
ไปกระทบกับสิทธิ น้อง ๆ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ต้อง
ทำความเข้าใจ ใช้เกณฑ์เดียวกัน สิทธิคือเราจบปริญญาโท
แลว้มาสอนทีเ่พชรบรีุ  5 ป ี ขอ ผศ. ได ้  ถ้าจบปรญิญาเอก
2 ป ี ขอ ผศ.ได ้จะไปกำหนดเงนิเดือนข้ันตำ่อย่างไร  ก็เลยไม่
กำหนด ก็ไปกำหนดเงนิเดือนข้ันสูง  ข้ันสูงกำหนดไวถึ้ง 50,550
บาท สมัยก่อน ซ ี 8  ผศ.เตม็ข้ัน  47,000  บาท  ขณะนีเ้งนิ
เดือนตันก็มี  ตอนนีข้ยายไปเปน็ 50,550  บาท เท่ากับเงนิเดือน
ซี 9 เดิม   สรุปเงนิเดือน ผศ. ใครทีด่ำรงตำแหนง่ ผศ.เงินเดือน
ข้ึนไปถงึ 50,550 บาท จาก 47,000 บาท

วกกลับมาที่น้องที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสาย
วชิาการ ปนีี ้ปหีนา้ ทา่นตอ้งขอผลงานทางวชิาการเพือ่ไปเปน็
ตำแหน่ง ผศ.  ผมเชื่อว่าบางคนมาเป็นอาจารย์ประจำตาม
สัญญาทีน่ี่หลายป ี สิทธติอนนีเ้ช่ือวา่ไดเ้กิน 5 ป ีก็ขอ ผศ.ได้
แลว้  จะเตรยีมกันหรอืเปลา่ผมไมแ่นใ่จ ของผมขอแลว้ 2 คน
เชียงใหม่เป็น ผศ.แล้ว 3 คน  น่ีคือเส้นทาง  ผมก็ไม่รู้อีกเหมือน
กันว่าเงินเดือนที่ทำไว้ต่ำสุด สูงสุด ของที่นี่ทำอย่างไรผมไม่รู้
แต่จะอธิบายความตั้งแต่ข้างล่าง  อาจารย์ ถ้าของพิบูลย์
สงครามเราก็ทำบัญชีเงินเดือนต่ำ  เงินเดือนสูงอะไรไว้อย่างนี้
แต่ว่าเงินเดือนขั้นสูงของอาจารย์ กับ ผศ.นี่จะกำหนดไว้ค่อน
ข้างนอ้ย  น้อยด้วยเจตนา  น้อง ๆ ทีเ่ข้ามาเปน็อาจารย ์ผมให้
เงินเดือน 28,000 บาท ของราชนครินทร์อาจารย์วิจิตรให้ไว้
26,000 บาท  ก็หมายความวา่ทำงานเปน็ 10 ป ี ไมไ่ด ้ผศ.ก็
ขายเตา้ฮวย  เจตนาคนรุน่ใหม ่ ไมใ่ชรุ่น่ผมนะ  รุน่ใหมอ่ย่าง



  ดอนขงัใหญ่ 3

โปรดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...

น้อยต้องปริญญาเอก  ของผม 4 เดือน ต้องส่งผล
การสอบ ภาษาองักฤษทกุ 4 เดือน แล้วครบ 1 ป ี  ถ้าไมมี่
ก็เปน็ส่วนหนึง่ ของการทีจ่ะตอ่สัญญา  ถามวา่ทำไมใชภ้าษา
อังกฤษเป็นหลักด้วย ด้วยเจตนานโยบาย ของผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย บอกไว้ว่า จริง ๆ มันเป็นกติกาของอุดม
ศึกษาด้วย ในมหาวิทยาลัยต้องมีปริญญาเอก  50:50  ,
60:40 เพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือบังคับ  อย่างไงต้องไปเรียน
ต่อปริญญาเอก  ถ้าเรียนต่อเมืองไทย ปัญหาหนักใจก็คือ
ภาษาอังกฤษ แต่ถ้า ท่านสอบเข้าเรียนต่อปริญญาเอกได้
พอสอบได ้  ผลการสอบภาษาองักฤษเอาไปยนืยัน  ปรบัเรา
ก็ไม่ต้องไปยุ ่งกับการสอบภาษาอังกฤษ  บางคนเรียน
คอรส์เวร์ิคหมด  ตกอยูว่ชิา เดียวคอื ภาษาองักฤษ  เพราะ
ฉะนั ้นผมบังคับ 4 เดือนส่ง  4 เดือนส่ง 4 เดือนส่ง
จะส่งเท่าไหร่ไม่รู้เพราะผมถือว่าอดีต อธิการผม 12 ครั้ง
รู้จักท่านอาจารย์มังกรใช่ไหม ท่านพูด อยูตลอดแล้วพูดไม่
อายด้วย  ท่านบอกว่ากว่าจะสอบโทเฟล ไปเรียนต่อเมือง
นอก  สอบถงึ  12  ครัง้ เพราะฉะนัน้ผมก ็เลยเอาคำพูดน้ีมา
มันต ้องม ีความมานะพยายาม  แล้วคนร ุ ่นใหม่ต ้อง
ปริญญาเอก

ประเด็นท่ี 2 ต้องขอ ผศ.เป็นอย่างต่ำ  อธิการผมพูดเลย
ผมก็จะพูดเรื ่องทำผลงานวิชาการ แต่อธิการผม จะเป่า
กระหมอ่มก่อน ถ้าอยู่ ถึง  10 ปี  เลิกจา้ง  ผมกข้ี็เกียจถาม
เราอยูกั่นอีก  3  ป ี แลว้ก็ไมอ่ยู่แลว้  แตว่า่ตอนพดูน่ีไปเอา
พวกรองวชิาการนอ้งหนุม่ ๆ  หรอืวา่จะเปน็อธกิารในวนัข้าง
หน้ามาฟัง รับนโยบายไว้ แล้วพูด ถ้า 10 ปี ไม่ได้ ผศ.
เอ็งกอ็อก   ฉันก็หาคนใหมเ่ข้ามา เพราะฉะนัน้เงนิเดือนของ
ผม เลยทำไว ้28,000 บาท  อาจารยวิ์จิตรทำไว ้26,000 บาท
น้อยกว่านั ้นอีกเจตนาบังคับจากอาจารย์ให้ไปเป็น ผศ.
ผศ.เงินเดือนขึ้นไปหน่อยแต่ไม่มาก

ใหน้้องรุน่ใหม ่ตำแหนง่วชิาการอยา่งตำ่ตอ้ง รศ. น่ีคือ
สิงทีท่ำไว ้  ใครทีเ่ปน็ รศ. เงนิเดือนก็เทา่กับ  ซ ี 10   ซ ี10
ปจัจบุนั คือ 59,770 บาท เงนิเดือนข้ึน ๆ ไปอยา่งนี ้เพราะ
ฉะนั้นที่ผมมาพูดก็คือข้อที่หนึ่งที่เห็นว่าดีเงินเดือนของเพื่อน
อาจารย์ กับเพื่อนข้าราชการเราขยับเข้าไป สำหรับพวกผู้
บรหิารใครทีเ่ปน็  ผอ.สำนักงานอธกิารบด ี ผอ.กองเปน็เลขา
ธกิารคณะ  ก็จะแบง่เปน็  2  กลุ่ม พวก ผอ.กอง เงนิเดือน
ข้ันตำ่ 25,000  บาท  ข้ันสูง ซ ี 8 ผศ.เรา  50,550 แตว่า่เกิด

ไม่แน่ใจว่าเงินเดือนข้ันต่ำ 25,000 บาท มันจะมีหรือเปล่า  กลัว
ไม่มีแล้วไม่ได้เป็น  ผอ.กอง  เงินประจำตำแหน่งอะไรก็
จะไม่ได้ ก็เลยทำเงินเดือนขั้นต่ำไว้ 18,000 กว่าบาท ก็
หมายความวา่จะแตง่ตัง้ไดต้อ้งมเีงนิเดือนข้ันตำ่ 18,000 บาท
เม่ือก้ีผมดูของเรา  มีอยู่รายหน่ึงเงินเดือน 16,000  บาท  ไปอยู่
เลขาคณะ   ยกตวัอยา่ง  พอเข้าแทง่แลว้มนัจะเขา้ไมไ่ดเ้พราะ
วา่มันตอ้งรกัษาการไป มันจะมข้ีอดีข้อเสีย เพราะวา่เงนิเดือน
เขาน้อย อันนี้คือเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง  ต้องดูให้ดี เพราะ
วา่มันจะเกีย่วกบัการเลือ่นเงนิเดอืน เล่ือนเปน็ % ผอ.สำนกั
งานอธกิารขัน้ตำ่ทำไว ้ 31,000 บาท กลัววา่เงนิเดือนจะไมถึ่ง
ทำไว ้ 23,000 บาท แตสู่งสดุเทา่กับ ซ ี 9  ใครเปน็ รศ.ก็ได้
เทา่กับ 59,770 บาท  เพราะฉะนัน้ ผอ.สำนักงานอธกิารบดี

เงนิเดือนเทยีบเทา่กับ ซ ี 9 อันน้ีพวกผูบ้รหิาร
พวกวิชาชีพเฉพาะก็หมายความว่า ไล่ไปบรรจุตั้งแต่

ตำแหนง่ปฏบิตักิาร เงนิเดือนสูงสดุแค ่ 22,000  บาท  น้องที่
เป็นพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาสายสนับสนุนแท่งเงินเดือน
จะทำไว้อย่างนี ้ตอนนี้มีแค่แท่งเดียว สุดท้ายก็มีทั ้งแท่ง
ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษก็จะมีขั้นต่ำและสูง  แท่ง
ชำนาญการมีเงินเดือนเหมือนกับคนเป็นอาจารย์ อาจารย์เรา
สูงสดุ 36,000 บาท แตก่ลัววา่เงนิเดือนจะไมถึ่ง 14,000 บาท
ก็ทำ ข้ันตำ่ไว ้ 12,000  บาท และชำนาญการพเิศษเงนิเดือน
ข้ันตำ่ ทีก่ล่าวไวป้ระมาณ 21,000 บาทกท็ำไว ้ 18,000 บาท
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกกลุ ่มเราจะมีเงินเดือนขั ้นต่ำกับ
ข้ันสูงเพือ่ไวเ้ปน็หลกัคำนวณการขึน้เงนิเดือน เด๋ียวจะอธบิาย
ให ้  อันน้ีไมอ่ธบิายเพราะวา่ทีน่ี่ไมมี่ คือ พวกสายสนบัสนนุ
ที่ไม่จบปริญญาตรีก็มีแท่งเงินเดือนให้.
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญชมนิทรรศการ
เคก้และของขวญัของฝาก  ในวนัพุธที ่23  ธนัวาคม  2552  เวลา  11.00  น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
โดยในงานจะมีการสาธิตและจำหน่ายเค้ก คุกกี้ ซึ่งจะจำหน่ายในราคาต่อไปนี้

1. เค้กราคาปอนดล์ะ  100  บาท
2. คุกก้ีราคากลอ่งละ  120  บาท  ถุงละ  35  บาท
สนใจเลอืกซือ้และสัง่ซือ้ไดใ้นระหวา่งวนัที ่23-30 ธนัวาคม 2552 โทรศพัทห์มายเลขภายใน 1308 หรอื 081-7585494

ขอเชิญชมนิทรรศการเค้กและของขวัญของฝาก

นักศึกษาสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดย อ.ชิดชนก
ปานวิเช ียร  ประธานสาขาว ิชาสาธารณสุขศาสตร์  ผศ.ฤดี
ธีระเดชพงศ์ และอาจารย์บวรจิต  เมธาฤทธิ์  ให้บริการตรวจวัด
ความดนัโลหติ  และคำนวณดชันีมวลกาย (BMI)  ใหกั้บคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวน 86 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่
จกัรยานการกศุลเพ่ือทนุการศกึษา เม่ือวนัเสารท์ี ่12 ธนัวาคม  2552
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ประชากรศึกษากับสุขภาพ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันทนา  กลิ่นงาม  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา  ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอปัญหา
ที่พบในชุมชน โดยมีอาจารย์ในสาขาร่วมอภิปรายและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

สาขาสาธารณสุขศาสตร์
จัดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
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ผู้บริหารสวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ  คณะมนุษย-
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อพัฒนา
สวัสดิการคณะทั้ง 3 คณะ ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเงินออม เงินฝากของ

สมาชิก
3. เพ่ือใหส้มาชิกไดร้บัสวสัดิการตา่ง ๆ เพ่ิมข้ึน

โดยได้ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสมาชิกชั้นนำ
เม่ือวนัที ่ 6  พฤศจกิายน  2552  ไดข้้อสรปุและเหน็สอดคล้อง
กันว่าควรจัดตั ้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  จำกดั  และไดเ้ลือกคณะผูจ้ดัตัง้สหกรณจ์ำนวน  12
คณะ  โดยมรีายนามดงัตอ่ไปนี้

1. ผศ.นรนีารถ  ศรวีรนารถ  ประธานผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
2. ผศ.พูลสวัสดิ์  มุมบ้านเซ่า  รองประธานผู้จัดตั้ง

สหกรณ์
3. นางสมนึก  วิเศษสมบัติ  เหรัญญิกคณะผู้จัดตั้ง

สหกรณ์

แจ้งเร่ือง  การจัดต้ังสหกรณอ์อมทรัพย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จำกดั

เม่ือวนัที ่9 ธนัวาคม 2552
ทีผ่า่นมา  คณะครศุาสตรไ์ดจ้ดั
การประชมุเรือ่ง “การพฒันาและ
ปร ับปร ุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณว ุฒิระด ับอ ุดม
ศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifica-
tion Framework For Higher
Education : TQF )” ณ หอ้ง
ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ค ร ุ ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยในการประชุมครั ้งนี ้
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวตั  กลิ่นงาม  อธิการมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรเีป็นประธานเปิดการประชมุและบรรยายพิเศษ

4. นางกชพรรณ  ลัภโนปกรณ ์   เลขานุการคณะผูจ้ดัตัง้
สหกรณ์

5. นายเทดิศักด์ิ  ทองแยม้ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
6. นางรตันา  เสียงสนัน่  คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
7. ผศ.รพพีรรณ  เทยีมเดช  คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
8. นางชตุมิา  แฉง่ฉายา  คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
9. นางสมพร  พิรยิะสขุถาวร คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
10. นายวชัระ  เวชประสทิธิ์  คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
11. นางสาวจนัทรา ธนีเพียร คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
12. นางคงขวญั  ศรสีะอาด  คณะผูจ้ดัตัง้สหกรณ์
โดยมี ผศ.สุวิทย์  เปียผ่อง  เป็นผู้ประสานงานในการ

จดัตัง้สหกรณ ์ดังนัน้จงึขอเชญิชวนใหส้มาชิกสวสัดิการทัง้  3
คณะ และผู้สนใจท่านใดต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรพัย์  โดยเขยีนใบสมคัรเขา้เปน็สมาชิกสหกรณ ์ สำหรบั
ใบสมคัรขอรบัไดท่ี้สำนักงานคณะหรอืหน่วยงานของทา่น  หาก
ท่านมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
หรอื ผศ.สุวิทย ์ เปยีผ่อง

และขอเชิญบุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุมในวันพุธที่ 23 ธันวาคม  2552 เวลา 13.00 น. ณ
ห้อง 223  คณะวทิยาการจดัการ

ครุศาสตรจั์ดการประชมุ TQF
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วันนดัพบแรงงานยอ่ย คร้ังที ่1/2553
นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ สำนักงานจดัหางานจงัหวดัประจวบครีขัีนธ์

จดังานวนันัดพบแรงงานยอ่ย ครัง้ที ่1/2552 ในวนัพฤหสับดทีี ่17 ธนัวาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การคา้
หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่ต้องการ
หางานทำ และผูถู้กเลิกจ้างไดมี้โอกาสพบนายจา้ง  สถานประกอบการทีต่อ้งการแรงงานโดยตรง ผูส้มัครตอ้งเตรยีมเอกสาร
ดังนี้ -  สำเนาบตัรประชาชน

-  สำเนาทะเบยีนบา้น
-  สำเนาหลกัฐานการศกึษา
-  รูปถ่าย 1 น้ิว หรอื 2 น้ิว
-  ใบรบัรองการผา่นงาน (ถ้ามี)
-  หลักฐานการเกณฑท์หาร

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กำหนดจัดโครงการ “Leadership
Development Program” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพความเปน็ผูน้ำใหกั้บนสิิตนกัศึกษาและเพือ่
เปน็การสรา้งความสมัพันธอั์นดีระหวา่งบรษิทักบัสถาบนัการศกึษา ซึง่ในป ี 2553 กำหนดจดัจำนวน 4 รุน่ ๆ 40 คน ดังนี้

รุ่นที ่1 ระหวา่งวนัที ่26 – 28 มีนาคม  2553  ณ  จงัหวดัเชียงใหม่
รุ่นที ่2 ระหวา่งวนัที ่23 – 25 เมษายน  2553  ณ  ศูนย์ธาราพารค์  ถนนแจง้วฒันะ กรงุเทพฯ
รุน่ที ่3 ระหวา่งวนัที ่14 – 16 พฤษภาคม  2553  ณ ศูนย์ธาราพารค์  ถนนแจง้วฒันะ กรงุเทพฯ
รุน่ที ่4 ระหวา่งวนัที ่28 – 30 พฤษภาคม  2553  ณ  จงัหวดันครราชสมีา
ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ คุณเดน่ชัย  พริง้ไธสง และคณุมนตร ี  สวา่งวรรณากร โทรศพัท ์ 0-2677-

1092, 0-2677-1059 หรอืขอรบัใบสมคัรไดท้ี ่  กองพัฒนานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความประสงค์   จะมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จำนวน 5 ทนุ ๆ ละ 5,000  บาท  (หา้พันบาทถว้น) โดยมรีายละเอยีดดังนี้

1. ทุนสมาคมศิษย์เก่าราชภฏัเพชรบรีุ  จำนวน 4 ทุน
2. ทนุการศกึษาคณุประดษิฐ ์ เหลอืงอรา่ม  จำนวน 1 ทนุ
คุณสมบติัของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เปน็นักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ไมจ่ำกัดสาขาวชิาและชัน้ปี
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์

รับสมัครทุนการศึกษา

โครงการ Leadership Development Program
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นักศึกษาทีส่นใจ  ขอรบัและยืน่ใบสมคัรไดต้ัง้แตว่นัที ่ 8 ธนัวาคม 2552 - วนัที ่6  มกราคม 2553  ณ  กองพฒันา
นักศึกษา  โดยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันศุกร์ที่  8 มกราคม  2553  เวลา 09.00 น. ณ
ห้องประชุมองค์การนักศึกษา   และประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 ณ
กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษาองคพ์ระบิดาของแผ่นดิน

อาจารยภ์าคย ์ พราหมณแ์ก้ว รองประธานสาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   แจ้งว่า  เมื่อวันที่ 5
ธันวาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางคณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบรีุ  พุทธสมาคมจงัหวดัเพชรบรีุ และสำนกังาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษาองคพ์ระบดิาของแผน่ดิน ข้ึน

ซึ ่งมีกิจกรรมดังนี ้ การฟังธรรมบรรยายโดย
พระครปูลัดปรยัิติวรวฒัน์  เลขานุการเจา้คณะจงัหวดัเพชรบรีุ   การถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว  โดยมี
นายชาย  พานิชพรพนัธุ ์   ผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรีุเปน็ประธาน  การเจรญิพระพทุธมนต ์  และเจรญิจติภาวนา
ถวายพระพรแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว   โดยมพีระราชสวุรรณมนีุ   เจ้าคณะจงัหวดัเพชรบรีุเป็นประธาน

กิจกรรมดังกล่าว  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว จำนวน 30 คน  โดยเปน็ตวัแทนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เข้าร่วมกจิกรรมกบันักเรยีนนัก
ศึกษาจากสถานศกึษาตา่ง ๆ  ของจงัหวดัเพชรบรีุ  ซ่ึงทำใหนั้กศึกษาไดแ้สดงออกถงึความจงรกัภักดีต่อพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หัว  และไดร้ะลกึถึงพระคณุของพอ่ไดเ้ปน็อย่างดี

3. มีความประพฤตดีิ
4. ไม่ได้เป็นนักศึกษา กยศ.และไมไ่ด้รับทนุการศึกษาอ่ืนใดในปกีารศึกษา 2552



 ดอนขังใหญ่8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี   จดัการอบรมสอนอยา่งไรใหเ้ปน็ Student
Centered เม่ือวันที ่ 24 พฤศจกิายน 2552  ณ หอประชมุ
ภูมิแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วิทยากรโดย
รศ.ดร.นาตยา  ปลัินธนานนท ์ และไดร้บัเกยีรตจิาก  ผศ.ดร.
นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม

การอบรมครั ้งนี ้มีทั ้งคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับ
การอบรมเป็นจำนวนมาก

จัดอบรม
สอนอยา่งไรใหเ้ป็น Student Centered

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  คณะครศุาสตร ์  ควา้ 2 รางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ  พ.จ.น.ก. สัมพันธค์รัง้ที ่ 32
“อรพินเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแข่งขันทักษะด้านการจัดป้ายนิเทศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะการ
จดัปา้ยนิเทศ  ประเภททมี  ไดแ้ก่

1. นางสาววรฏิฐา  จนัทรวงศ์
2. นางสาวสรุชัดา  ช่ืนชมน้อย
3. นางสาววชิดาพรรณ  อยู่คง
4. นางสาวฐติริตัน ์  ช่อเกตุ

5. นางสาวพรพรรณ  ตุน่บตุร
และ นางสาวลดัดา  จติตค์ำ ไดร้บัรางวลัที ่3 จากการแขง่ขนัทกัษะ

การเล่านิทาน

ปฐมวัย  คว้า 2 รางวลัจากการแขง่ขันทักษะวิชาการ
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผู้อำนวยการสถาบนัวจัิยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า  ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่นและพัฒนาการศึกษา  โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการใน
เขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลปราณบุรี  ที่ต้องการจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักเรียนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)
ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดแห่งแรกของเทศบาลตำบลปราณบุรี
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

มรภ.เพชรบรีุ  ประชุมร่วมกับ  เทศบาลตำบลปราณบรีุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับเทศบาล
ตำบลปราณบรีุ ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความรว่มมอื โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  ร่วมลงนามในบนัทึกความรว่มมือ  กับ  คุณธันยวร์ี
ศรีอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี  เมื ่อวันที ่ 2
มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา  และเพื่อเป็นการสำรวจสภาพ
ทัว่ไป  ความตอ้งการของโรงเรยีนบา้นปลายนำ้ในการพฒันา
คุณภาพการจ ัดการเร ียนการสอน คณะผู ้บร ิหารของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ประกอบดว้ย ผศ.ดร.กาญจนา
บญุสง่ รองอธกิารบด ีและ ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผู้อำนวย
การสถาบันวิจัยฯ  จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารของ
เทศบาลตำบลปราณบุรี  นำโดย ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายประภิวัตน์  เดี ่ยวฉิมานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปลายน้ำ นายสมปอง  จันทร์ชูกลิ่น และคณะครูของ
โรงเรยีนบา้นปลายนำ้ เม่ือวนัที ่8 ธนัวาคม  2552

จากผลการประชุมทราบว่า  ความต้องการจำเป็นที ่
โรงเรยีนบา้นปลายนำ้ ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคือการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนในระดับ
ชั้นต่าง ๆ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธี
การที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้ง
พัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งเร ียนรู ้ห ้องสมุดให้กับ
โรงเรยีน   การจดัอบรมหลกัสูตรดา้นส่ิงแวดลอ้มและจดัหลกั
สูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จะได้มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะต่าง ๆ ในมหา
วิทยาลัยเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้กับโรงเรียนบ้านปลายน้ำให้สามารถจัดการศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้เร ียน พัฒนาผู ้เร ียนให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง

ในการนี ้สถาบนัวจิยัฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา
ณ โอกาสนี้
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ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ว ันช ัย  ซ ันประส ิทธ ิ ์
หวัหนา้คณะทำงาน  พรอ้มด้วยอาจารยส์ราวฒิุ  เชาวสกู
อาจารย์ที ่ปรึกษา และสมาชิกทีมลูกตาลเมืองเพชร
ประกอบด้วย นายธวัชชัย  กรณ์ประสงค์  นายสันติ
นกแก้ว และนายอเนก  เมืองเทศ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
ครศุาสตรว์ศิวกรรม ครัง้ที ่ 6 “ปฏบิตักิาร สรา้งปริามดิ”
ในระหวา่งวนัที ่3-4 ธนัวาคม 2552 ณ  หอประชมุใหญ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพฯ โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น  15  ทีม
จากระดบัอาชวีศกึษา  7  ทีม และจากระดบัอดุมศึกษา
8 ทีม ผลปรากฏวา่ ทีมลกูตาลเมอืงเพชร จากมหาวทิยา
ลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
ซึ ่งจากการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในครั ้งนี ้
ถือว่าทีมลูกตาลเมืองเพชรประสบความสำเร็จในระดับ
ประเทศรายการหนึ่ง

ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ท่านรองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต ที่อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณตลอดรายการและ
ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาคณะทำงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านที่เสียสละ
ทัง้แรงกาย แรงใจ ทุม่เท วางแผน ออกแบบสรา้งหุน่ยนต ์เพ่ือเข้ารว่มในการแขง่ขนัจนประสบความสำเรจ็ จงึขอขอบคณุ
อีกครัง้มา ณ โอกาสนี ้และหวงัเปน็อย่างยิง่วา่ในเกมสก์ารแขง่ขนัด้านหุน่ยนตร์ายการอืน่ ๆ  ทีจ่ะมข้ึีนในอนาคตคงจะไดร้บั
การสนับสนุนอีกเช่นเคย

ทีมหุ่นยนต ์: ลุกตาลเมอืงเพชร คว้ารางวลัรองชนะเลศิอันดับ 3
การแข่งขันหุ่นยนตค์รุศาสตรวิ์ศวกรรม  คร้ังท่ี 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2553 ในประเภทโควตา รับสมัครตั้งแต่
บดัน้ีจนถงึวนัที ่31 มกราคม 2553 ส่วนประเภททัว่ไปรบัสมคัรตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2553 และรบัสมคัร
อาจารยใ์หม ่  วุฒิปรญิญาโท-ปรญิญาเอก  หลายอตัรา

รบัสมคัรนกัเรยีนเข้าศึกษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่1  และ มัธยมศกึษาปทีี ่4  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี ตัง้แตว่นัที ่15 ธนัวาคม 2552  ถึง 20 มกราคม 2553

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 032493279 , 032493312 http://acad.pbru.ac.th

รับสมคัรนกัศกึษาใหม ่ ปี 2553 รับสมคัรอาจารย ์ รับสมคัรนกัเรียนโรงเรยีนสาธติ
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ตามท ี ่ศ ูนย ์บ ่มเพาะว ิสาหก ิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และดำเนินการตามสัญญาจ้างมี
กำหนดครบรอบ 360 วัน ทางศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้จัดการนำเสนอ
ผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน ต่อ
ผู ้แทนของสำนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.)  ผูแ้ทนคณะอนุ
กรรมการส ่งเสร ิมงานว ิจ ัยฯ คณะ
กรรมการดำเนนิการจดัจ้างฯ และ คณะ
กรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เพ่ือรายงานผลการดำเนนิงานรอบ 360 วนัและตอ้นรบัการตรวจเยีย่มศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิฯ
เม่ือวนัที ่ 4 ธนัวาคม 2552 เวลา 14.00 – 18.30 น. ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั ช้ัน 9 โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.นิวตั กล่ินงาม  เปน็ประธานการประชมุ

PBRU-UBI  รายงานผล 360 วัน

คุณพงศ์ศักดิ์  จิรชัยประวิตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ทีมี่ผลการเรยีนดีแตข่าดแคลนทนุทรพัย์ จำนวน 10,000 บาท ใหแ้ก่
นายสุวชิา  พลายแดง  นักศึกษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัช้ันปทีี ่ 2
โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม  อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปน็ผูแ้ทนมอบทนุในครัง้นีเ้ม่ือวนัที ่ 9 ธนัวาคม 2552

คณะครศุาสตรข์อขอบพระคณุ  คุณพงศศั์กด์ิ  จริชยัประวติร
เปน็อย่างสงู มา ณ โอกาสนี้

นศ.ปฐมวัยรับทุนการศกึษาจากคณุพงศศั์กด์ิ  จิรชัยประวิตร

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว “ดอนขงัใหญ”่

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

ติดตามฟงัรายการ การศึกษา สาระความรู ้รายการเพลง

ไดท้าง สถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

วิทยุเพ่ือการศกึษาและบรกิารชุมชน  คล่ืน 99.05 MHz


