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ข้อคิด-ข้อฝาก  จากอธิการบดี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวถึงข้อคิด – ข้อฝากว่า ในขณะนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในภาวะที่กำลังจะต้องเร่งรัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก
โดยต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในมาตรา 7 โดยพันธกิจ
ที่สำคัญคือ  การผลิตบัณฑิตที่มีโปรแกรมสาขาวิชาที่หลากหลาย
มีคุณภาพ  นักศึกษาเรยีนจบแลว้มีงานทำ  มีคุณธรรมและจรยิธรรม
รวมทัง้ทกัษะชวีติในการทีอ่ยู่ในสงัคมแหง่โลกาภวิตัน ์  โดยใชป้รชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงเปน็พ้ืนฐาน  ท้ังน้ีกลุ่มเป้าหมายไมร่วมเฉพาะบคุคล
ในวัยเรียนเพียงอย่างเดียว  แต่ให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานของตนเองหรอืต้องการไปเปล่ียน
อาชีพ  ดังน้ันในการจดัการศึกษาจะตอ้งอยู่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย

นอกจากนี้  เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาล  ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ของภูมิภาคแถบนี้  เราจำเป็นต้องขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  นั่นหมายถึงประเทศอาเซียนบวกสาม

ขณะนีใ้นมหาวทิยาลัยเราเองไดผ้นวกงานการศกึษานานาชาตไิวเ้ป็นส่วนหนึง่ของ
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเราด้วย

ดังน้ันถ้าเปรียบเทียบจำแนกกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนจะเห็นได้ว่า  เราจัดการ
ศึกษาระดบัปรญิญาตร ี การศึกษาบณัฑติศึกษา  และการศกึษาทีจั่ดใหเ้ฉพาะกับ
นักศึกษาต่างชาติ  สำหรับในแผนผลิตบัณฑิตน้ี  เราพยายามท่ีจะผนวกพันธกิจของ
มหาวทิยาลยั การผลติบณัฑติ การถา่ยทอดเทคโนโลย ีและทำนบุำรงุศลิปวฒัน-
ธรรมหรอืสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เช่ือมโยงอยู่ในกระบวนการเรยีนการสอน

สำหรับในเรือ่งประเดน็การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการผลติบัณฑิต  มีแนวทาง
การดำเนนิการ  ดังนี้

1. จัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนที่มีความเขียวขจี
ร่มร่ืน  ร่มเย็นกลับไปสูก่ารเรยีนรู้อยู่กับธรรมชาติ

2. ปรบัปรงุบรเิวณอาคาร  สถานที ่   โดยพจิารณาวา่ของเกา่ถ้าใชไ้มไ่ดใ้ห้
ร้ือออกไป  บางส่วนก็ซ่อม  บางส่วนก็สร้างและภายในอาคารเหล่าน้ันจะมีส่ิงอำนวย
ความสะดวกท่ีพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างดี  ในแต่ละโปรแกรมทีจ่ำเป็นต้องมี
ห้องปฏิบัติการก็จะปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

3. ในแง่ของหลักสูตรจะพยายามปรบัปรุงหลักสูตรและสรา้งหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อทิศทางการพัฒนาและเปล่ียนแปลงของสังคม
โดยให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ต้ังแต่เร่ืองของมาตรฐานหลกัสูตร  มาตรฐาน
บุคลากร และเครือ่งมือ

การนำแนวคดิของ สมศ. มาใช้การพัฒนาคุณภาพในการจดัการศึกษาโดย
1. นำแนวคิดของ สมศ. มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการดำเนินพัฒนาคุณภาพใน
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การจดัการศกึษา
2. ในส่วนของอาจารย์  ต้ังใจจะใหอ้าจารย์แต่ละท่าน

มีการพฒันาและเตบิโตในหนา้ทีก่ารงาน  ทำใหอ้าจารยมี์
คุณค่า  มีศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชมในการประกอบอาชีพของ
การเปน็อาจารย ์ ส่งเสรมิใหอ้าจารยท์ำผลงานทางวชิาการ
รวมท้ังการกำหนดภาระงานของอาจารยแ์ละค่าตอบแทนท่ี
สมเหตสุมผล  ตอ้งทำแผนกำลงัคนสายวชิาการและสาย
สนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนหรือ
บุคลากรในแต่ละสาขาวิชา  สนับสนุนให้อาจารย์รวม
กลุ่มกันในการทีจ่ะตัง้หนว่ยวจิยั (Research unit)  เพ่ือ
ศึกษาวจัิยรวมทัง้ตอ่ยอดความรูภู้มิปัญญาของทอ้งถ่ิน

3. ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกจะดูแลเรื่อง
ศูนย์วิทยบรกิาร ศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอรร์วมทัง้แนว
คิดทีจ่ะปรบัปรงุมหาวทิยาลยัไปสูเ่รือ่งของ Cyber  Uni-
versity หรอื ICT University น่ันเอง

เรื่องของนักศึกษาจะพยายามสนับสนุนให้นักศึกษา
ไดค้้นพบตนเอง  รู้จักตนเอง  มีวนัิยในตนเอง  ยึดม่ัน
คุณธรรมในเร่ืองของความกตัญญูกตเวที  ความขยันหม่ัน-
เพียร  อดทน  และการพ่ึงพาตนเอง  ให้มีศูนย์ในเร่ืองของ
การช่วยการเรียนให้แก่นักศึกษา  การพักผ่อนหย่อนใจ
กีฬา  นันทนาการ  รวมทัง้การปรบัปรงุสวสัดิการทีเ่ก่ียว
ข้องกบันกัศึกษา  ตัง้แตเ่รือ่งหอพกั  กองทนุ  อาจจะตัง้
กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำในระหว่างเรียน
(จำนวนกองทุนอาจจะเท่ากับจำนวนพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว) ขณะเดียวกันจะต้อง
ประสานกบักองทนุ กยศ. ทีจ่ะตอ้งดแูลทนุเพ่ิมเตมิใหกั้บ
นักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้
ที่สำคัญคือเรื่องของการสนับสนุนให้คณะและนักศึกษา
แสวงหาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนบางโปรแกรมวิชาให้
พัฒนาไปสูใ่นเรือ่งของ Best Practices

ท่ีสำคัญไปกว่าน้ันก็คือ  จะทบทวนกฎเกณฑ์  ระเบียบ
ข้อบังคับท้ังหลาย  ต้ังแต่เร่ืองระเบยีบการวดัผล  ระเบียบ
การจดัการศกึษา  ซึง่ขณะนีเ้รามสีองระบบใหญ ่ๆ  คือ
ระบบท่ีเรียนในเวลาราชการปกติ  กับนอกเวลาราชการปกติ
ไมว่า่จะเปน็ในระดบัปรญิญาตร ี บณัฑติศกึษา  หรอืนัก
ศึกษาต่างชาติ  และทีส่ำคัญประการสดุท้ายคือการพัฒนา

ระบบ สนับสนุนติดตามการปฏิบัติภารกิจในส่วนของ
การจดัการศึกษา  โดยขอความรว่มมือจากคณะกรรมการ
ติดตามประเมนิผลมหาวทิยาลัย

เช่ือว่าถ้าเราสามารถประยุกต์แนวคิดเร่ืองของการประกัน
คุณภาพนำมาใช้ในการทำงานของเราและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง  และพยายามมองหาทิศทางที่ดีกว่า และ
ทิศทางที ่แตกต่างในการผลิตบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในส่วนภูมิภาค
ที่สามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตที ่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบัณฑิตจะ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เม่ือสำเร็จการศึกษา

ในส่วนที่ปลูกฝังความสำนึกของท้องถิ่นหรือความ
เป็นไทย ขณะนี้ได้หาทางดำเนินการโดยการตั้งกรรมการ
ปรับปรุงการศึกษาทั่วไปใหม่ นักศึกษาที่จบไปจากมหา-
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  น่าจะต้องรู้และเข้าใจ และตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ความงาม และเสน่ห์ของ
เมืองเพชรหรือในภูมิภาคภาคใต้ตอนบน  หรือภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศ

การทำงานจะตอ้งขับเคล่ือนไปในด้านยุทธศาสตร์  ซ่ึง
ต้องมีมิติของกิจกรรม  มิติของเวลา  มิติของการใช้ทรัพยา
กรท่ีให้เกิดประโยชน์  ต้องได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์
ของเรา  บุคลากรทุกคนต้องช่วยกันขับเคล่ือน  เพราะเช่ือว่า
ด้ายเส้นเดียว  ถักทอเป็นเส้ือไม่ได้  การทำงานก็เหมือนกัน
ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันทำงาน  ช่วยกันถักทอ  สานฝัน
และทำในสิง่ท่ีเราฝนัให้เป็นจรงิ

ในการบริหารจัดการ จะใช้กรรมการประจำสาขา
กรรมการประจำคณะ  กรรมการวิชาการ  กรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำคณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหา
วิทยาลัย เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ดูแลและกำกับใน
ส่วนนี้

สำหรับการใช้บุคลากรของเราที่มีอยู่และบุคลากร
ภายนอก คงจะต้องมาปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเร่ืองของคลัง
สมอง  หรอืบคุคลในทอ้งถิน่  มาช่วยกนัในรปูแบบตา่ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร  ตลอดจนการใช้
เครือข่ายชุมชนและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายและการขบัเคล่ือนในเชิงกลยุทธ์ต่อไป.
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นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ เม่ือวนัที ่30 พฤษภาคม 2552  ไดจ้ดัการ
ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม ่ ภาค กศ.บป. ประจำปกีารศกึษา 2552  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์2  มหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี  โดยมี ผศ.ดร.นิว ัต
กลิ่นงาม อธิการบดีเป็นประธาน
มีนักศึกษาจำนวน  200  คน  การจัด
การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัย
รู้จัก ผู้บริหาร  มีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการเรยีนการสอนและการลงทะเบยีน
ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณผู้บริหาร และคณาจารย์

ทกุทา่นทีเ่ข้าร่วมในพธีิปฐมนเิทศดงักล่าวมา ณ โอกาสนี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.
ประจำปีการศึกษา 2552

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  กองพฒันา
นักศึกษา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรม-
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
กยศ. ซ่ึงได้ดำเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ ฯ เม่ือวันท่ี  4
- 5 มิถุนายน  2552  ณ คณะทัง้ 7 คณะ  โดยในปกีารศึกษา
2552 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ได้รับอนมัุติการจดัสรร
จำนวนผูกู้้ยืมและมผีูป้ระสงคข์อกู้ยืม  ดังนี้

1.ผู ้ก ู ้
ย ื ม เ ง ิ น
กยศ. (ผู้กู้
รายเก่าและ
ผู้กู้ตกค้าง)
จ ำ น ว น
1,401  ราย

การพิจารณาสอบสัมภาษณ์
และคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมเงิน กยศ.

หน่วยอนามัยและปฐมพยาบาล งานบริการและ
สวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาล
พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  ได้ดำเนินการจัดทำบัตร
ประกนัสุขภาพใหกั้บนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการบริการให้กับนักศึกษาในการรักษา
พยาบาล กรณีเจ็บป่วยขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี  โดยใหนั้กศึกษาไปยืน่ความจำนงเพือ่ขอทำบตัร
ประกนัสุขภาพในระหวา่งวนัที ่1-30 มิถุนายน 2552 ตัง้แต่
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 5 โดย
นักศึกษาต้องเตรยีมหลักฐานมาดังน้ี

1. สำเนาทะเบยีนบา้น    จำนวน  1  ฉบบั
2. สำเนาบตัรประชาชน   จำนวน  1  ฉบบั
3. ค่าธรรมเนียม        จำนวน 30   บาท

ทำบัตรประกันสุขภาพ

2. ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. (ผู้กู้รายใหม่) ที่ได้รับจัดสรร
จำนวน  246  ราย  จากยอดผูป้ระสงคข์อกู้ยืม จำนวน
503  ราย

รวมนักศึกษาได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินปีการศึกษา
2552  จำนวน  1,647  ราย
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ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝกึประสบการณว์ชิาชีพ  ประจำภาคการศกึษาที่
3/2551  โดยจัดบรรยายทางวิชาการเร่ือง“หาคนตรงงาน  หา
งานตรงใจ”   ใหแ้กนั่กศึกษาซึง่ผา่นการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการแลว้  เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นประธานเปดิงาน  และ วิทยากร  คุณธีรพงษ์  มาลาลอย
ผู้อำนวยการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธรุการ บริษัท
หลกัทรพัย์ เอเชีย พลัส  จำกดั (มหาชน)  เม่ือวนัพุธที ่ 3
มิถุนายน 2552  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเหต ุ : 1. สำหรบับตุรขา้ราชการทีมี่อายุไมเ่กิน
20  ปี ไม่ต้องทำบตัรประกนัสุขภาพเพราะเบกิจ่ายได้

2. นักศึกษาท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ให้ไปทำ
บัตรท่ีอนามัยของหมู่บ้านตนเอง

3. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 ท่ียังไม่ได้ทำบัตรประกันสุขภาพ
สามารถมาติดต่อทำบัตรได้ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าว

กองกลางสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  จัดโครงการฝกึอบรมแกค่ณาจารยแ์ละพนกังาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติ
งานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสด ุ” วิทยากรโดย

อบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ

คุณศศพิร  วรรณมาลกิพันธ์  นักวชิาการตรวจเงนิแผน่ดิน
7 และ คุณอรทยั  ภิญโญ  นักวชิาการตรวจเงนิแผน่ดิน 7
จากสำนกังานการตรวจเงนิ แผน่ดินภูมิภาคที ่ 12 จังหวดั
เพชรบรุ ี เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่ 4  มิถุนายน  2552  เวลา
08.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมไพลิน   อาคารเพชรน้ำหน่ึง
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวเปิดและ
ปิดการอบรม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ดำเนินการ
ประกาศรบัสมคัรกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์
ประจำ  จำนวน 2 คน  ตำแหน่งแทน ผศ.ดร.สุทัศน์  นาคจ่ัน
และ ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี โรจนร์ุง่สตัย ์ ทีข่อลาออก  โดยได้
ดำเนินการรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 22-31 พฤษภาคม 2552  เวลา
09.00-15.00 น.  ณ สำนักงานอธกิารบด ี และดำเนนิการ
ตรวจสอบคณุสมบติัของผูส้มัคร  จำนวน 7 คน  ในวนัที ่2
มิถุนายน 2552  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกต้ังตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ผูท้ีมี่คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำพ.ศ.2547  ข้อ 4
มีดังน้ี

หมายเลข 1  ผูช้ว่ยศาสตราจารยสุ์มาล ี งามสมบตัิ
หมายเลข 2  รองศาสตราจารยว์ชัร ี กาญจนกี์รติ
หมายเลข 3  ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระกาศ  ชมภูท่อง
หมายเลข 4  รองศาสตราจารยส์ายัณห์  จนัทรวิ์รัช
หมายเลข 5  นางสาวเพญ็ทพิย์  รกัดว้ง
หมายเลข 6  นางสาวศริินทร ์ อินทรวชิะ
หมายเลข 7  ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์รีะชยั  คอนจอหอ
และจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั ้งในวันที ่ 10

มิถุนายน 2552  เวลา 09.00-15.00 น.  ณ สำนักงานอธิการบดี
ช้ัน 1  อาคารวทิยาภริมย ์ ขอเชิญชวนผูมี้สิทธทิกุทา่น ลง
คะแนนตามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกล่าว

ประกาศ
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
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สำนักวิทยบริการและเทคโน-
โลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  จัดกิจกรรมการ
เพ ิ ่มท ักษะพ ื ้นฐานทางด ้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แก่นัก-
ศึกษาชัน้ปทีี ่1 ปกีารศกึษา 2552
ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน

2552 โดยแบง่ออกเปน็ 2 ส่วน  ไดแ้ก่ การแนะนำเวป็ไซต ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ (http://www.pbru.ac.th/)
การลงทะเบียนออนไลน์ และการแนะนำเว็ปไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(http://gold.pbru.ac.th) ฐานขอ้มูลและแหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ เพ่ือใหนั้กศึกษาไดมี้ความรูแ้ละความเขา้ใจในดา้นทกัษะ
IT ข้ันพ้ืนฐาน  และสามารถนำไปใชใ้นระหวา่งทีก่ำลังศกึษา  เปน็ส่วนหนึง่ของการพฒันานกัศึกษา ตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี  ในการน้ี สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมทำกิจกรรม
จนสำเรจ็ลุล่วงมา ณ โอกาสนี้

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม
 “การเพิ่มทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

สถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  ไดจ้ดัทำแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือพัฒนาสถาบนัวจัิยฯ สู่องคก์รแหง่การ
เรียนรูเ้พ่ือการพฒันาคณุภาพชวิีตของคนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื  มุ่งสู่การเปน็คลังปญัญาของ
ท้องถ่ิน  ดังน้ันเพ่ือให้การดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้  สถาบันวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญ
คณาจารยข์องมหาวทิยาลัย เข้าร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตรข์องสถาบันวิจัยฯ  ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน  2552
เวลา 09.00 น. ณ  หอประชมุภมิูแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

สถาบันวิจัยฯเชิญคณาจารย์ร่วมวิพากษ์ยุทธศาสตร์

อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ และคุณปราโมทย์ เพชรศาสตร์  วิทยากร
ของศูนย์พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ในระหวา่งวนัที ่28-30 พฤษภาคม 2552 ทีผ่า่นมา  ซ่ึงจัดโดย ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากร
ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและด้านการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
เพชรบุรี

รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรศิลปะการพูดในท่ีชุมชน

ขอเชิญนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ช้ันปทีี ่2 - 5  ภาคปกต ิ รว่มโหวต  ครดู ี... ในดวงใจ
ขอรับเอกสารไดท่ี้  องค์การนกัศึกษาภาคปกต ิ (หมดเขตวนัท่ี 20 มิถุนายน 2552)

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี  องค์การนักศึกษา  โทร. 032-493278, 032-493300-7 ต่อ 1324
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ในระหวา่งวนัที ่4-5  เมษายน  2552  สาขาวชิาดนตรี
นำนักศึกษาวชิาเอกดนตร ี  จำนวน  7  คน  ไปเขา้รว่ม
ประกวดดนตร ี  ระดบัเยาวชนในงาน  “Hua-Hin Music
in Summer    2009  คร้ังท่ี  5”  ผลปรากฎวา่  ได้รับรางวลั
ชนะเลศิ เปน็ทนุการศกึษา  จำนวน  40,000   บาท

ซึ ่งผลจากการเข้าร่วมการประกวดดนตรีในครั ้งนี ้
ทำใหเ้ปน็ทีป่ลาบปลืม้ของสาขาวชิา  นักศึกษา  ผูป้กครอง
และยังเป็นการสร้างชื ่อเสียงให้กับสาขาวิชาดนตรีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกด้วย

 นศ.สาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดดนตรีระดับเยาวชน

อาจารยป์ระจำสาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ : ดร.บุญสนอง
ช่วยแกว้ และ วา่ที ่ร.ท.คงฤทธิ ์ตณิะรตัน ์เข้ารว่มประชมุทางวชิาการเนือ่งในวนั International Day for Biologi-
cal Diversity (22 พฤษภาคม 2552) ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “ชนดิพนัธุต์า่งถิน่ทีร่กุราน (Invasive Alien Species-
IAS)” ระหว่างวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ กรุงเทพฯ โดนมีนายสุวิทย์
คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม มีเป้าหมายในการ
เสริมสร้างความตระหนัก เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
รวมทัง้ความเข้าใจในสาระ  สถานการณปั์จจุบันของการดำเนนิงานตามอนสัุญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ
และการดำเนินการอย่างจริงจังของประเทศไทยสู่เป้าหมาย ปี ค.ศ.2010 เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์
ตา่งถิน่ทีร่กุราน ซึง่เปน็หนึง่ในภาวะคกุคามทีนั่บวา่มีความวกิฤตทีสุ่ดตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพตอ่ระบบนเิวศ
และต่อสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ.
2551-2555 น้ี ไดร้ะบไุวใ้นนโยบายรฐับาล   ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ ์ดังน้ี

กลยุทธท่ี์ 1 กลยุทธเ์พ่ือการคุม้ครององคป์ระกอบความหลากหลายทางชวีภาพ
กลยุทธท์ี ่2 สนับสนนุการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งย่ังยนื
กลยุทธท์ี ่3 ลดการคกุคามความหลากหลายทางชวีภาพ การสง่เสรมิการวจิยั การฝกึอบรม  การใหก้ารศกึษา
กลยุทธท่ี์ 4 สร้างความตระหนกัและสง่เสรมิการเชือ่มโยงเครอืข่ายเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ
กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างสมรรถนะใหแ้ก่ประเทศในการดำเนนิงานตามความตกลงระหวา่งประเทศทีเ่ก่ียวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ
ท่านใดสนใจรายละเอยีดเก่ียวกับรายช่ือ การเข้ามาในประเทศ ผลกระทบ ตลอดจนวิธีการป้องกันกำจัดของชนิด

พันธุต์า่งถิน่ทีรุ่กราน สามารถคน้ควา้เพ่ิมเตมิที ่http://chm-thai.onep.go.th/

“ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน (Invasive Alien Species-IAS)”
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่าตามพันธกิจของสถาบัน
วิจัยฯ ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้
ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล
ยั่งยืนและมีความสุข  สถาบันวิจัยฯจึงได้ร่วมมือกับผู้นำ
ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านโค้งตาบาง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบรีุ  วางแผนการจดัทำโครงการหมูบ่า้นรูรั้กสามัคคี
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ดำเนินงานพฒันาหมูบ้่าน
และประชาชนในหมูบ้่าน  โดยเริม่ตัง้แตก่ระบวนการจดัทำ
แผนแมบ่ทชมุชน  การแปลงแผนแมบ่ทชมุชนลงสูก่ารปฏิ
บตัจิรงิ  การพฒันาและสง่เสรมิการจดัตัง้กลุม่อาชีพตา่ง ๆ
เช่น โครงการหมอูอมสิน  กลุ่มแมบ่า้นผลตินำ้ยาล้างจาน
มะนาวเพชร  โดยกิจกรรมทั้งหมดล้วนส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเปน็อยู่ท่ีดีท้ังรา่งกายและจติใจ  พร้อมท้ังเกิดความ
สามัคคี  ประชาชนพ่ึงตนเองได้ด้วยกระบวนการสรา้งสังคม
แห่งการเรียนรู้  จากหมู่บ้านยากจนกลายเป็นชุมชนท่ีประสบ
ความสำเรจ็เป็นท่ียอมรับของสังคม ได้รับรางวลัสังคมแหง่
การเรียนรู้ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับภูมิ
ภาคจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษา
ธิการ  ดังน้ันเพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีให้ความช่วยเหลือชุมชนในทุกด้าน และแสดง
ความยินดีแก่ท ่านอธิการบดีที ่มาร ับตำแหน่งใหม่ที ่

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้งตาบาง
เยี่ยมคารวะอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  ตัวแทนชุมชนนำโดย
นายณัฐกฤช  กรีธาธร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
ท่าไม้รวก นายฉนัท ์ อัครสกลุภญิโญ  ผูใ้หญบ่า้น บา้นโคง้
ตาบาง และคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10 ท่าน จึงขอ
เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการรับตำแหน่งใหม่
ของอธกิารบด ี ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม  และมอบผลติภณัฑ์
ของชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาสนับสนุนจากสถาบันวิจัยฯ เพ่ือ
เป็นการแสดงความขอบคุณ  โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง

รองอธิการบดี ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ผู ้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ  ผศ.อรอนงค์  ศรีพวาทกุล, ผศ.พรรณี
คอนจอหอ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  อาจารย์ยุธรี
เย็นเปรม  ร่วมให้การต้อนรับ  โดยท่านอธิการบดีให้คำช่ืนชม
ในการดำเนินงานของชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง  และ



9 ดอนขังใหญ่

ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า  ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวทิยาลัยท่ีมุ่งเน้นการเปน็คลังปญัญาและเปน็ท่ีพ่ึงของ
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบครีีขันธ์  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลปราณบรีุท่ีต้องการพัฒนาด้านการศึกษา  ทาง
เทศบาลจงึไดข้อความรว่มมอืมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
เพ่ือจัดทำบันทึกความร่วมมือตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวิชาการแก่นักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรยีนเทศบาลปราณบรุ ี (บ้านปลายนำ้) ซึง่เปน็โรงเรยีน
ในสงักดัแหง่แรกของเทศบาลตำบลปราณบรุ ี  ใหส้ามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพด้านการจัด

ให้คำแนะนำในการร่วมมือกับกลุ่มสหรณ์เครดิตยูเน่ียน
พัฒนา ให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบขยายผลไปยงัชุมชน
อ่ืน  โดยมหาวทิยาลยัจะใหค้วามรว่มมอืเปน็ศูนย์ประสาน
งานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ซ่ึงในปีงบประมาณ
2552 ทางสถาบันวิจัยฯได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ  จัดทำ
โครงการการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบรู้รักสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ:กรณีศึกษาหมู่บ้าน
โค้งตาบางอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ ในการน้ี
สถาบนัวจิยัฯขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

การเรียนการสอนทุกระดับ  ดังน้ันท้ังสองหน่วยงาน จึงได้มี
การจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดประเด็นใน การจัด
ทำบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2552
ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ และ
เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายดังกล่าว  สำนักงานเทศบาล
ตำบลปราณบุรีจึงได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมลงนามในบันทึก
ความร่วมมือกับคุณธันยวีร์  ศรีอ่อน  นายกเทศมนตรี
ตำบลปราณบุรี โดยมีผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  รอง
อธิการบดี   ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผอ.สถาบนัวจัิยฯ
ดร.วิวัฒน์  วรวงษ ์ คณบดีคณะครุศาสตร์  นายประภวัิตน์
เดี่ยวฉิมานนท์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และนาย
สมปอง จันทร์ชูกลิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
ตำบลปราณบรีุ  ร่วมเปน็สักขีพยานเม่ือวนัที ่ 2 มิถุนายน
2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี
โดยในการดำเนินในระยะแรกตามบันทึกความร่วมมือ
ทางมหาวิทยาลัยจะได้สำรวจสภาพท่ัวไปและความตอ้งการ
ของโรงเรียนท่ีจะกำหนดกิจกรรมโครงการตามความรว่มมือ
ดังกล่าว  เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ในการนีส้ถาบนัวจัิยฯ ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ
โอกาสน้ี

มรภ.เพชรบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลปราณบุรี

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน
เขา้ประชมุในวนัศกุรท์ี ่12 มถุินายน 2552

เวลา 13.00 น.
ณ ห้องวทิยาภริมย ์1  อาคารวทิยาภริมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเรียนเชิญ
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ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาว ิชาคอมพ ิวเตอร ์ธ ุรก ิจ
คณะวิทยาจัดการ ได้จัดโครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา
น้องใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ
วดัถ้ำสิงโตทอง  ต. ปากชอ่ง  อ.จอมบงึ
จ.ราชบรุ ี  ระหวา่งวนัที ่29-31 พฤษ-
ภาคม 2552  เวลา 3 วัน 2 คืน มีจำนวน

นักศึกษาที ่เข้าค่ายในครั ้งนี ้ รวม 149 คน เป็นนักศึกษาใหม่หญิง 86 คน
นักศึกษาใหม่ชาย 39 คน รุ่นพี่ปี 3 จำนวน 24 คน โดยการควบคุมดูแลของ
ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชรีย์ กิ่งทอง
ประธานสาขาฯ   อาจารยม์าโนช สุภาพันธว์รกลุ  และอาจารยอั์ตภาพ  มณเีตมิ

อาจารยป์ระจำสาขาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ  เดินทางไป/กลับดว้ยรถไฟ  จากสถานรีถไฟเพชรบรีุ – สถานีรถไฟราชบรีุ
แลว้เดนิทางตอ่ด้วยรถสองแถวไปยงัวดัถ้ำสิงโตทอง ทัง้ขาไปและขากลบั นักศึกษาใหมบ่างคนขึน้รถไฟเปน็ครัง้แรก
จึงเปน็การสรา้งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจแกนั่กศึกษาใหมใ่นครัง้น้ี

การเข้าค่ายครั้งนี้มีพระวิทยากร คือ ท่านพระครูสังฆรักษ์กุ้ยไฮ้ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง และพระมหาบำรุง
พร้อมทีมพระวทิยากร  ผลัดเปล่ียนกันมาอบรมคณุธรรม  จรยิธรรม ใหแ้ก่นักศึกษาใหมส่าขาคอมพิวเตอรอ์ย่างเตม็
กำลัง รวมถึงได้การรับความอนุเคราะห์จาก ว่าท่ี พ.ต.ผศ.ดร. วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดำรง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  มาใหค้วามรูใ้นเรือ่งของภาวะผูน้ำและกจิกรรมกลุม่สัมพันธ์  รวมถงึนักเรียนจากวทิยาลัย
เทคนิคราชบุรี ท่ีมาให้ความสนุกสนานในกิจกรรมกลุม่สัมพันธ์รวมถึงอุปกรณท่ี์นำมาจัดกิจกรรมฐาน

ผลจากการเขา้ค่ายจรยิธรรมครัง้น้ี ส่งผลใหนั้กศึกษาใหมเ่กิดจติสำนกึในดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  เกิดความ
รัก  สมัครสมานสามคัคีกัน  การอยูร่่วมกนั ภาวะผูน้ำ และทำงานเปน็ทมี ไดรั้บความชืน่ชม จากทา่นเจา้อาวาสวา่
นักศึกษาใหมส่าขาคอมพิวเตอรทุ์กคนน่ารัก เช่ือฟังคำส่ังสอนของพระคณุเจา้อย่างตัง้ใจยิง่

ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2552  ท่ีผ่านมา คณะเทคโนโลยี
การเกษตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จัดการปฐมนเิทศ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา  โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ  จากน้ันมีการบรรยาย
เรื ่องการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รองอธกิารบด ีและตอ่ด้วยการบรรยายพเิศษเรือ่งการพฒันา
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ศ.ดร.
ธรรมศกัด์ิ  สมมาตย์



11 ดอนขังใหญ่

เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช
อาจารย์สุภาพร อรุณะวงศา และอาจารย์ฟ้ารุ่ง (Yu Jia)
อาจารย ์สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาจนี  คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ เดินทางไปรบั Miss Wang Jing ครอูาสา
สมัครชาวจนี  ณ  โรงแรมรชัดาซติี ้ กรงุเทพฯ  โดย Miss
Wang Jing จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท  สาขาการสอน
ภาษาจนีในฐานะภาษาตา่งประเทศ  จากมหาวทิยาลยัเจิง้โจว
มณฑลเหอหนาน  สาธารณรฐัประชาชนจนี  และจะมาชว่ย
สอนภาษาจีนแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  เป็นเวลา 10  เดือน

ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อม...สู่...โลกแหง่การทำงาน แก่นักศึกษาคณะวทิยา
การจัดการ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเตรียม
ความพรอ้มก่อนออกฝกึประสบการณวิ์ชาชีพ  ระหวา่งวนัที่
25-28  พฤษภาคม  2552  เวลา 09.00 - 16.00  น.  ณ  หอ้ง
221, 222  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
โดยมีวิทยากรคือ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง คุณปราโมทย์

เตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการทำงาน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับอุทยานเรียนรู้ (TK Park)
และบริษัทไมโครซอฟท์  จัดการแข่งขัน MOS Olympic
Thailand Competition 2009 (คร้ังท่ี 7) เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน
2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก
ท่ีประเทศแคนาดา

โดยการแข่งขันในปีนี้เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ได้มีการเปลี่ยน Version การแข่งขันจาก Version 2003
มาเปน็ Version 2007 และจดัใหมี้การแขง่ขันเฉพาะ ภาษา
อังกฤษ และมกีารจดัสอบแขง่ขนั 2 ประเภทคอื Microsoft
Excel 2007 และ Word 2007  ซ่ึงทางสาขาวิชา คอมพิวเตอร์

ธรุกจิ  คณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดัส่งนกัศึกษาเข้ารว่มแขง่ขัน ทัง้หมด 8 คน โดยผลการแขง่ขันในครัง้น้ี นายพนม
ผจญจิตต์  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภท Microsoft Excel 2007 มาได้เป็นผลสำเร็จจากจำนวนผูเ้ข้าแข่งขันท้ังประเทศ

การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (คร้ังท่ี7 )

เพชรศาสตร ์ อาจารยอั์ตภาพ  มณเีตมิ   อาจารยจ์รยิา  รชัตโสตถิ ์ และ อาจารยธ์นพงษ ์อุดมทรพัย์


