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ตอ่จากฉบบัทีแ่ล้ว ...

รศดร.สุรชัย  ขวัญเมือง

การบรรยายเรือ่ง
การปรับระบบการบรหิารงานบุคคล

ของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา

แต่ท่ีน่ีเก่งคอมพิวเตอร์ก็คงต้องเขียนโปรแกรม
การเล่ือนเงินเดือน  แล้วมาดูว่าเงินเดือนเหลอื
หรือเงินเดือนขาด สมมุติว่าการให้เงินเดือน
ให ้2%  สมมุตไิด้ 2%   ถ้าเป็นอาจารยแ์ล้ว
เงินเดือนอยู่ระหว่างเท่าน้ีก็เอา 2% คูณ 18,000
บาท  เป็น 360 บาท  ก็ตอ้งเอา ถ้า 2% ใคร
ไดเ้งนิเดือนตรงนี ้ ผู้อาวโุสทัง้หลายเงนิเดือน
จะอยู่ฐานบน ได้ 2% คูณ 30,000 บาท  ก็ได้ 600 บาทก็ยังดูดี

ทีนี้ ผศ.บ้าง เพื่อนอาจารย์ดูแล้ว ท่านอาจารย์เที่ยง
ดูแล้วเงนิเดือนน้อยกวา่ 35,000 บาท เพราะได ้ 16,000 บาท
อาจารย์เที่ยงจะได้เปรียบถ้าเลื่อนเป็น% ไม่มีมิตรพ้อย ไม่มี
ฐานบนฐานล่าง สมมุติ ดร.เที่ยงได้ 2% 2% คูณ 16,000
บาท  ก็จะได ้320 บาท ยกตวัอยา่งงา่ย ๆ แตข่อง ดร.เท่ียง
ต้องคูณด้วย 31,000 บาท ได้ 600 กว่าบาท  ก็ดีกว่าคูณ
16,000 บาท  เพราะฉะน้ันต่อไปน้ีเราจะคูณ  แล้วการเล่ือนเงิน
เดือนต่อไปนี้มันจะเลื่อนได้มากกว่าที่เคยเป็น จะมากน้อย
ผมก็ยังไม่เคยคำนวณเพราะว่าถ้ามากเข้า 6% ที่มีอยู่กลัวจะ
ไม่พอเพราะมันมาก แล้วเงินเดือนของพวกเราในราชภัฏจะ
อยู่ในพวกฐานสงู   เอาง่าย ๆ  ในเพชรบรุจีะอยูใ่นกลุ่มฐานบน
ฐานบนคณู 43,000 บาท ข้ึนเปน็  800  กวา่บาท แตพ่วก
ได้เปรียบคือพวกที่อยู่ตำแหน่ง รศ. ได้เปรียบก็คืออย่างนี้
ฐานล่าง 44,000  2%ก็คูณไป 800-900 บาท  แต่ฐานบน
ข้ึนเปน็ 1,000  บาท  2% คูณ 52,000 บาท ก็ 1,000  กว่าบาท
น่ีแค่ 2% 3% 4%  ก็ไปกนัลิบเลย

ทน้ีีมาดูซ ี9 มี 6 คน คูณเทา่ไรมั่นก็มากกวา่ท่ีได้   เพราะ
ตอนนีเ้ราเงนิเดือนเตม็ข้ัน  เทา่ไร  50,550 บาท  มี  2 คนทีน่ี่
แต่ได้น้อย จะไปมากในกลุ่ม ผศ.กับอาจารย์ ตรงนี้นะครับ
กจ.ก็คำนวณให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าตอนขึ้นมันขึ้นค่อนข้าง
เยอะ  เงินข้ึนเยอะ  เงินมันจะไมพ่อ  ทำไปทำมาจากให ้2%
3% , 4% สุดท้ายก็ลดลงมาคนละ 1%  ถูกไหม   บางทตีอ้ง
ไปเขยีนกฎกตกิาอีกแล้ว จะได ้1% อย่างน้ี 2% อย่างน้ี 3%
อย่างนี ้4% อย่างนีก็้เขียน แตพ่อใหจ้รงิ ๆ แลว้เงนิมันไมพ่อ
ก็ตอ้งลดเปน็ % มา ส่วนตวัผมทัง้ ๆ ทีไ่ม่อยากให ้1% แตท่ำ
ไปทำมาผมเดาว่าต้องมี 1% เพราะเงินมันไม่พอ  เพราะ
อาจารย์เราในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในกลุ่มฐานบน และ
ในกลุ ่ม  ผศ.ก็จะอยู ่ในกลุ ่มฐานบน เพราะเราก็เป ็น

ผศ.มานาน ทีน่ี่ผมเปดิบญัช ี2-3 หนา้ ก็ยังเปน็ ผศ.อยู่เพราะ
อยู่ในกลุ่มฐานบนเพราะเงินมันใช้เยอะ ตอนเขียนกติกาต้อง
ระมดัระวงัวา่ใคร 1% ก็อย่างน้ี  แตพ่อทำไปทำมามนัต้องลด
1% บางทอีย่าไปเขยีน เพราะวา่มันยังไมเ่ริม่ตน้ แตส่่วนตวัผม
การเล่ือนเงินเดือนแบบเล่ือนข้ันกับเล่ือน %    เล่ือน% มันใช้เงิน
มากเพราะว่ามันใช้ฐานบนฐานล่าง  อาจารย์ก็ดูฐานบนก็แล้ว
กัน  ฐานบน  30,000  บาท   บางคนเงนิเดือนไมถึ่ง 30,000
บาท  ได ้26,000  บาท   18,000 บาท   27,000 บาท  24,000
บาท 22,000  บาท  12,000 บาท   22,000  บาท   14,000
บาท 19,000 บาท 17,000 บาท  พวกน้ีเงนิเดือน 10,000  บาท
กว่า  ตอนคูณมันต้องคูณ 18,000 บาท  มันมากกว่าที่คิด

ตอนคิดก็อย่างนี้อย่าเพ่ิงไปเขียนกติกา  ตอนพิจารณาความดี
ความชอบ 1%คืออะไร  2%คืออะไร  ลองทำไป  ข้ึนเงนิเดือน
คร้ังท่ี  1   ข้ึนเงินเดือนคร้ังท่ี 2  แล้วดูว่าเงินมันจะพอหรือไม่พอ
แล้วค่อยมาเขียนกติกาว่าใครที่มีความชอบเท่านั้นเท่านี้เอาไป
1%  2%  3%  4%  แตต่อนนีห้ลกัคิดก็คือ ข้ึนเงนิเดือนเปน็%
เอา % คูณฐาน

ถ้าใครอยากจะรูว้า่ กพ.เขาเล่ือนเงนิเดือน  เล่ือนอย่างไร
ไปเปดิเวบ็ไซตข์อง กพ. ไปดกูฎ กพ.วา่ด้วยการเลือ่นเงนิเดือน
เขาจะมีรายละเอียดบอกไว้หมดเลยแล้วเราต้องทำตามนั้น
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แต ่ของ กพอ . ยังไม ่ประช ุมท ั ้ ง ๆ
ที ่ เร ื ่องน ี ้ เป ็น เร ื ่องสำค ัญ
บงัเอญิทา่นรฐัมนตรทีา่นน้ีท่านก็ไม่ มอบไมอ่ะไร
ไม่มีการประชุม   2 เดือนประชุม ครั้งหนึ่ง
เ ด ื อ นน ี ้ จ ะ ป ร ะ ช ุ ม เ ม ื ่ อ ไ ร ย ั ง ไ ม ่ ท ร า บ
ปกติจะประชุมทุกวันศุกร์สิ้นเดือนเดี๋ยวนี้ไม่มี

ตอ่ไป  ใครเปน็ตำแหนง่ผูบ้รหิารกคื็อ ผอ.
สำนักงานอธิการ กับ ผอ.กอง จะมีเงินเดือน ต่ำสุดและสูงสุด หามิตรพ้อย ได้มิตรพ้อย คำนวณหาฐานบนฐานล่าง
เพราะฉะนัน้เอา% คูณฐานบน ฐานลา่งเหมอืนกัน ใครทีเ่ป็น ผอ.กอง ก็ดูวา่ตัวเองอยูฐ่านบนฐานลา่ง

ต่อไปเป็นตำแหน่งของที่นี่ ก็มีตำแหน่งชำนาญการอย่างเดียว  ผมดูตำแหน่งแล้ว ชำนาญการก็ดูว่าเราเงินเดือนอยู่
ตรงไหน เป็นฐานบน ฐานล่าง ถ้าเป็นฐานบนฐานล่างก็คณูเอาเองถูกไหมครับ.

นักศึกษาจีนจากวิทยาลัยอาชีวะธุรกิจกวางสี  ห้อง 4
และหอ้ง 5 ทีก่ำลังศึกษาในภาควชิาภาษาไทย คณะมนษุย-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมกันจัดนิทรรศการในหัวข้อ “วัฒนธรรมจีน” เมื่อวัน
พฤหัสบดีที ่24  ธนัวาคม  2552  ณ  บริเวณดา้นหนา้คณะ
วิทยาการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจีนได้สาธิตวิธีการทำอาหาร
จนี  ศิลปะการชงชา ศิลปะการเขยีนพู่กันจนี และนำเครือ่ง
รางจีนมาจัดแสดง  โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก
อาจารย์วัชระ  เวชประสิทธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะวิท-
ยาการจ ัดการเป ็น
ประธาน สำหร ับ
นิทรรศการคร ั ้งน ี ้
นักศึกษาได้นำความรู้
จากรายวิชาการจัด
น ิทรรศการมาฝ ึก
ปฏิบัติจริง  โดยมี
อาจารย์กฤษฎา  สุริยวงศ์  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการจัดนิทรรศการ ผลของการ
จัดนิทรรศการได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาจีนเข้าร่วมชมกันอย่างล้นหลาม

นักศึกษาจีน  จัดนิทรรศการวัฒนธรรมจีน

รับสมคัรนกัศึกษาใหม ่ ปกีารศกึษา 2553  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปกีารศกึษา 2553 ในประเภทโควตา รบัสมคัรตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2553 ส่วนประเภททัว่ไป รบัสมคัรตัง้แต่
บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  โทร. 0-3249-3279 , 0-3249-3312   http://acad.pbru.ac.th
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ผศ.วันชัย  ซันประสิทธิ์ หัวหน้า
คณะทำงานท ีมล ูกตาลเม ือง เพชร
นำอาจารย์ที ่ปรึกษาพร้อมด้วยสมาชิก
ท ีม เข ้าร ับใบประกาศน ียบ ัตรจาก
ฯพณฯ พลเอกสุรย ุทธ ์  จุลานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และองคมนตรี  เมื่อวันจันทร์ที่  21
ธนัวาคม  2552  เวลา 09.30 น. ณ  หอ้งประชมุช้ัน 9
ในฐานะทีส่ร้างช่ือเสียงใหกั้บมหาวทิยาลยั ในการเขา้ร่วม
แขง่ขนัหุน่ยนตค์รศุาสตรว์ศิวกรรม ครัง้ที ่ 6 คว้ารางวลั
รองชนะเลศิอันดับ 3  โดยมรีายชือ่ดังตอ่ไปนี้

1. ผศ.วนัชัย  ซนัประสทิธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา

2. อาจารยส์ราวฒุ ิ  เชาวสกู
อาจารย์ที่ปรึกษา

3. นายศรายทุธ  วงษก์รอบ หัวหน้าทีม
4. นายธวชัชัย  กรณป์ระสงค ์ 5. นายสันติ  นกแก้ว

6. นายเอนก  เมืองเทศ  7. นายชานนท ์ หมวดนอ้ย  8. นายสมควร  เขียวมา  สมาชิกทีม

ทีมลูกตาลเมืองเพชร : รับใบประกาศนยีบัตรจากนายกสภามหาวทิยาลัยฯ

สำนกัวิทยบรกิารเชญิชมนทิรรศการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิทยบริการ ฯ และศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ ซึ่งเป็นโครงการกระจายโอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาค (miniTCDC) ในหัวข้อ คลี่ผืนผ้า
มองหานวตักรรม (Smart and Innovative Textile) และพบกบัหนงัสอืใหมด้่านการออกแบบ จดัแสดงระหวา่งวนัที ่26
ธนัวาคม 2552 - 15 กุมภาพันธ์ 2553  ณ อาคารสำนกัวิทยบรกิารฯ 2 ช้ัน 1 มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรุี

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี แจง้วา่  เพ่ือเปน็การสง่เสรมิ
ให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนในชั้นเรียนมาใช้ในสภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริง  ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยนักศึกษา
ทกุช้ันปีจดัใหมี้กิจกรรมตา่ง ๆ  เน่ืองในโอกาสวนัครสิต์มาส เม่ือวันศุกร์ที ่25 ธนัวาคม 2552 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกและเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยมีคณาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศให้การสนับสนุน เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นพิธีเปิด ร่วมสนุกกับซานตาคลอส
เวลา 09.00-12.20 น. การแสดงของนกัศึกษาแตล่ะชัน้ปสีลับการแขง่ขันเล่านิทาน, ดนตรขีองนกัศึกษา และการจบัของขวญั
เวลา 12.20  น. เป็นการบรรเลงเพลงจากวง English Band  และเวลา 13.00-15.30  น. เป็นการแขง่ขันสะกดคำสลบัการแสดง
และการแข่งขันร้องเพลงคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส
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สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมการแสดง
ในพิธีเปิดกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั ้งที ่ 23 ในชุด
“เพชรบุรีนทีธารา”  มีประวัติการแสดงดังนี้

“น้ำเพชร”หรือแม่น้ำเพชรบุรีมีความสำคัญเปรียบ
เสมือนเส้นชีวิตของชาวเพชรบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นท่ีมาของความสมบูรณ์นานัปการท้ังทางด้านการเกษตร
คมนาคม อุตสาหกรรมครัวเรือน ผลิตกระแสไฟฟ้า
ศิลปวัฒนธรรมและใช้ในชีวิตประจำวัน และถือว่ามีรส

ชาตอิร่อย และใสสะอาด มีคุณภาพสำหรบัใชใ้นอตุสาหกรรมขนมหวาน เช่น ข้าวเกรยีบ ขนมเช่ือม ข้าวแช ่จึงเปน็แรงบนัดาล
ใจให้ทางสาขาวิชานาฏยการแสดง  ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดย

ช่วงที่ 1 นำเสนอวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีในลำน้ำเพชร
ช่วงที ่ 2 นำเสนอศิลปวฒันธรรมทางดา้นตา่ง ๆ เช่น การเชดิหนงัใหญ่ การทำขนมหวาน และการเหเ่รือ
ช่วงที่ 3 นำเสนอถึงชาวเพชรบุรีในลุ่มน้ำเพชร รวมใจภักรักพ่อหลวงเทิดพระเกียรติ 83 พรรษา
สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์รัฐศาสตร์  จั่นเจริญ  ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ผศ.โสภา  กิมวังตะโก  และอาจารย์

จติสุภวัฒน์  สำราญรตัน

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร ่วมกับ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
ประยุกต์และการบริการ สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIs Club) จัดพิธี
เปิดงานของขวัญ ของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2553 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
ผลติภณัฑ ์ ผลงานของนกัศึกษาและสาขาวชิาใหมี้โอกาสไดน้ำเสนอสูผู่้บรโิภค อีกทัง้เปน็ช่วงเทศกาลสง่ทา้ยปเีก่าตอ้นรบัปใีหม่
และนักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์จากกิจกรรมการซื้อ-ขาย

สาขาวิชานาฏยการแสดง
ร่วมแสดงในพธีิเปิด “ดอนขงัใหญเ่กมส์” คร้ังท่ี 23

พธีิเปิดงาน ของขวญั  ของฝาก  เทศกาลปใีหม ่2553
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บัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คร้ังที ่ 3  เม่ือวันศุกร์ที ่ 25  ธนัวาคม  2552  ณ หอ้งบณัฑติศึกษา  3  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   ใหแ้ก่นักศึกษา
ระดบัปรญิญาโท  สาขาวิชาการบรหิารและพฒันาประชาคมเมอืงและชนบท  จำนวน 42 คน  การสมัมนาในครัง้น้ี  นักศึกษา
และวทิยากรไดแ้ลกเปลีย่นความคดิและแนวทางการดำเนนิงานวจิยัอย่างกวา้งขวาง  นักศึกษามทีศิทางการจบหลกัสูตรและ
มีที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดและคาดว่าจะจบหลักสูตรได้ตามกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
จัดโครงการสมัมนาเพือ่เตรยีมความพรอ้ม ฯ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ร่วมกับชุมชนจัดงานสงัสรรค์ปีใหม่

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน
สังสรรค์ปีใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรชัย
เย็นเปรม  รองอธิการบดี  และ นายอรรถพร  พลบุตร  ส.ส.สัดส่วนจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมงานด้วย  นอกจากนี้
ยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานอีกด้วย
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งานบรหิารพสัดุฯ  สำนักงานอธกิารบด ี แจ้งวา่  ขณะนีมี้ทีพั่กอาศัยของมหาวทิยาลัยวา่ง  โดยเปน็บ้านพักราชการ
จำนวน 3 หลงั  เลขที ่38/71, เลขที ่38/85 และเลขที ่38/88  อาคารชดุ จำนวน 3 หอ้ง  เลขท่ี 1507, 1541 และ 1544

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวทิยาลัย  ลูกจา้งประจำ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ทีมี่ความประสงคจ์ะขอ
ท่ีพักอาศัยดังกล่าว  ติดต่อขอรับแบบคำขอทีพั่กอาศัยและแจ้งความจำนงไดท่ี้  งานบริหารพัสดุฯ  กองกลาง  สำนักงาน
อธกิารบด ี ในระหวา่งวนัที ่8-15 มกราคม 2553  ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ โทรศพัทภ์ายในหมายเลข
1133, 1103 และ 1395

ท่ีพักอาศัยว่าง

เม่ือวนัที ่ 25 ธนัวาคม ทีผ่า่นมา ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี โรจน์
รุ่งสัตย์ และ อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง นำนักศึกษาสาขา
วิชาการพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ช้ันปทีี่ 1
ฝึกประสบการณก์ารจัดทัวร์ เส้นทาง วัด-วังท่ีสำคัญ ในกรุงเทพ
มหานครฯ ซึ่งมีสถานที่ที ่เข้าชม ดังนี้ พระบรมมหาราชวัง
วดัพระศรรีตันศาสดาราม วดัพระเชตพุนวิมลมังคลารามราชวร
มหาวหิาร วัดอรณุราชวราราม และพระทีน่ั่งวมิานเมฆ ซึง่เปน็
การให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในการจัดทัวร์และได้
เรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีจากวิทยากรในแต่ละสถานที่

นศ.ท่องเท่ียวออกทริปวัด-วังในกรุงเทพมหานคร

เม่ือวันที ่19 ธนัวาคม ทีผ่า่นมา อาจารยณ์ฐัวฒุิ
สุวรรณช่าง นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการ
จัดการอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว แขนงการโรงแรม
ช้ันปีที ่3  ทศันศึกษา ณ พระราชวงัพญาไท

 พระราชวังพญาไท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.
2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟหลวงปรับปรุงวัง
พญาไทเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งสำหรับให้ชาวต่างประเทศ
พัก เปิดเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2468 ตามพระราช
ประสงค์ในรัชกาลที่ 6 ที่จะพระราชทานพระราชวัง
แห่งนี้ให้เป็นโฮเต็ลชั้นหนึ่งของประเทศ

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการโรงแรมในประเทศไทย
เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสทีพ่ระราชวงัพญาไทครบรอบ 100 ป ีผูส้นใจสามารถเขา้ชมพระราชวงัพญาไทไดโ้ดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ย
ทกุวันเสาร-์อาทติย ์ตัง้แตเ่วลา 09.00 น.

นศ.ท่องเท่ียว ทัศนศึกษาพระราชวังพญาไท
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เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธกิารบด ีไดใ้หเ้กียรตกิล่าวตอ้นรบั วทิยาลยัชุมชนภูเก็ตและ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต ที่ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้การบรหิารจดัการ ข้ันตอน ปญัหาและอปุสรรค และวธิี
การแกไ้ขปญัหาเกีย่วกับการดำเนนิงานของทัง้สองฝา่ย  อีกท้ัง
ยงัเปน็การสานสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานใหเ้กิดเครอืข่ายความ
รว่มมือในการดำเนนิงานรว่มกันต่อไปในอนาคต และนอกจาก
น้ียังไดเ้ลือกซือ้สินค้า  ผลิตภณัฑ ์และผลงานของนกัศึกษาจากสาขาวชิาตา่ง ๆ ในงานของขวญั ของฝาก เทศกาลปใีหม ่2553

เม่ือวันท่ี  21 ธนัวาคม  2552  ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรุ ีได้รว่มรายงานผลการดำเนนิงานรอบ
360 วนั ตอ่คณะอนกุรรมการการอดุมศึกษา คณะอนกุรรมการสง่เสรมิงานวจิยัฯ และคณะกรรมการดำเนนิการจดัจา้งฯ และ
สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทรลั สุคนธา หาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา  โดยมศูีนย์บม่เพาะ
วสิาหกจิและหนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิ รุน่ปี 51 รว่มรายงานผลจำนวน 11 แหง่  ดังน้ี

1.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพ 2.หน่วยบม่เพาะ
วสิาหกิจมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์  3.ศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  4.
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 5.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหา
วิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  6.ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7.ศูนย์
บม่เพาะวสิาหกิจมหาวทิยาลัยศรีปทมุ  8.ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  9.
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
10.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันบัณฑิต
พ ัฒนบร ิหารศาสตร ์  11.ศูนย ์บ ่มเพาะ

วิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 56 แห่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของสถาบันการศึกษาที ่ได้ร ับ

การสนบัสนนุจัดต้ัง UBI  ทีไ่ด้รบังบประมาณจาก สกอ.  เพ่ือกำหนดรปูแบบ แนวทางการสง่เสรมิ สนับสนนุUBI ใหส้ามารถ
ดำเนินการไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ  เพ่ือสร้างเครอืข่ายความรว่มมือ แลกเปลีย่นเรียนรู้ ประสบการณแ์ละกระบวนการ  การแกไ้ข
ปญัหา UBI ในแตล่ะช่วงเวลา และพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของ UBI โดยรวม.

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.สงขลานครนิทร์
ศึกษาดงูานศนูย์บ่มเพาะวิสาหกจิ มรภ.เพชรบุรี

PBRU-UBI รายงานผลการดำเนนิงาน รอบ 360 วัน
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ผศ.พรรณ ี  คอนจอหอ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   แจ้งว่า ตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยฯ ซึ ่งเป็นหน่วยงานที ่ส่งเสริมงานด้านการ
สนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี (โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ 3) ระยะที่ 2
ในระว่างวันที่ 23–24 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมริเวอร์
จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 23
คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมระยะต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ซึ่งนักวิจัยได้โครงร่างงานวิจัย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสภาวจิยัแหง่ชาต ิคือ อาจารยธ์เนศ  ตว่นชะเอม  และ ผศ.ดร.ปญัญา ธรีะวทิยเลศิ  เพ่ืออบรมใหแ้ก่นักวิจยัในโครงการ
เรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัยและการฝึกปฏิบัติการสร้างมือ  เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเผยแพร่ผลงาน
วิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไป

สถาบนัวิจัย ฯ จัดโครงการฝกึอบรมเชิงปฏบัิติการ

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการ
สถาบันว ิจ ัยและส่งเสร ิมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
พันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ทำนุบำรุง
ฟื้นฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
โดยใช้ว ัฒนธรรมเป็นเครื ่องมือในการยก
ระดบัคณุภาพชวีติของชมุชน  สร้างวฒันธรรม
ให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิตของ
มนุษย์ในชุมชน ดังนั ้น สถาบันวิจ ัยและ
ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม  โดย ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวิจัยฯ  และ ผศ.อรอนงค ์ ศรีพวาทกลุ  รองผูอ้ำนวย
การสถาบนัวิจยัฯ  ไดเ้ข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี เม่ือวันจันทรท์ี ่ 30  พฤศจิกายน  2552  โดยไดร้บั
การตอ้นรับจาก คณุลักขณา  จนิดาวงษ์  หวัหนา้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนครครีี

การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายและการทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม(MOU)
เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งในการนี้ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ได้กล่าวถึงการจัดงาน 84 ปี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ซึง่จะครบรอบในวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์  2553  ซึง่สถาบนัวิจยั ฯ  จะจดัโครงการสบืสานอตัลักษณ์

สถาบนัวิจัย ฯ  จับมือพระนครครีีสร้างเครอืข่ายด้านวัฒนธรรม
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สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรมทัศน-
ศึกษาภาคเหนอื  ใหแ้ก่นักศึกษาไทย-จนี จำนวน 120 คน
ในระหวา่งวนัท่ี 16-20 ธนัวาคม 2552  เพ่ือเปน็การเสรมิ
ทักษะด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  และการจัดการ
ท่องเที่ยวแก่นักศึกษา

สำหรับสถานที ่ท ี ่น ักศึกษาได้ไปเยี ่ยมชม ได้แก่
พระราชวังบางปะอิน  วัดพนัญเชิง  วัดไชยวัฒนาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย วัดพระธาตุลำปางหลวง  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯ ดอยอินทนนท ์  ถนนคนเดินจังหวดัเชียงใหม ่และ พระปฐมเจดย์ี  จงัหวดันครปฐม

สาขาวิชาภาษาไทย
จดักิจกรรมทศันศกึษาภาคเหนอื  ให ้นศ.ไทย - จนี

เมืองเพชรบุร ี  ครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในงานดังกล่าวจะมีการนำการแสดงโขน
จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีมาแสดง  และมีการติดต่อการแสดงทางด้านวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ  มาแสดงด้วย
อาท ิ  การแสดงหนงัตะลงุ  การแสดงลเิกเด็ก  และการแสดงละครชาตร ี  ซึง่จะไดมี้การประชาสมัพันธ์ตอ่ไป

ในการนี้สถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคุณ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี คุณลักขณา  จินดาวงษ์ และ
เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สโมสรบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดังานสง่ทา้ยปเีก่า 2552  ตอ้นรับปใีหม ่ 2553  เม่ือวันอังคารที ่ 29
ธนัวาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ บรเิวณหนา้อาคารวทิยาภริมย ์โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดกีล่าวเปดิงาน
และอวยพรปีใหม่แก่สมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อจากนั้นจึงเป็นการแสดงจากตัวแทนสมาชิก
สโมสรบุคลากรฯ จำนวน 3 ชุด และการจับรางวัลพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่สมาชิก

สโมสรบุคลากรฯ
จดังานสง่ท้ายปเีก่า 2552  ตอ้นรบัปีใหม ่2553
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เมื ่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
อาจารยป์ยิวรรณ คุสินธ์ุ ผูอ้ำนวยการสำนกั
วิทยบริการฯ และอาจารย์มธุรส ปราบไพรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ มหา-
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนัก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  นำโดย อาจารย์วิจารณ์ สงกรานต์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ และบุคลากร
จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และระบบบริหารจัดการ การให้บริการงานห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการ ฯ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนางานห้องสมุด

สำนกัวิทยบริการฯ มรภ.เพชรบรีุ
ต้อนรับคณะศกึษาดงูาน มรภ.หมู่บ้านจอมบงึ

  เม่ือวันพุธที ่ 9  ธนัวาคม  2552  สาขาวชิา
นิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี นำนักศึกษาชัน้ปีที ่ 4
จำนวน  2  คน  คือ  นายคธาวธุ  ทองลอย  และ
นายเรงิชยั  สินกอง  โดยการควบคมุของอาจารย์
ท ัศนัย  มั ่งทอง  เข ้าร ่วมในการแข่งข ันการ
แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot
Competition @ DPU 2009)  ณ  หอ้งปฏบิตักิาร
ศาลจำลอง  อาคาร 3  ช้ัน  10  คณะนติศิาสตรป์รดีี
พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

นิติศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการแถลงการณด้์วยวาจา

ติดตามอ่านจดหมายข่าว“ดอนขังใหญ่”

ไดท้ี ่http://www.pbru.ac.th  และ http://news.pbru.ac.th/
ตดิตามฟงัรายการ การศึกษา สาระความรู ้รายการเพลง

ได้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
วทิยุเพ่ือการศกึษาและบรกิารชมุชน  คล่ืน 99.05 MHz


