ข้อคิด-ข้อฝาก จากอธิการบดี
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงข้อคิด – ข้อฝากว่า ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในภาวะที่กำลังจะต้องเร่งรัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก
โดยต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ตาม
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในมาตรา 7 โดยพันธกิจ
ที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีโปรแกรมสาขาวิชาที่หลากหลาย
มีคณ
ุ ภาพ นักศึกษาเรียนจบแล้วมีงานทำ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
รวมทัง้ ทักษะชีวติ ในการทีอ่ ยูใ่ นสังคมแห่งโลกาภิวตั น์ โดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืน้ ฐาน ทัง้ นีก้ ลุม่ เป้าหมายไม่รวมเฉพาะบุคคล
ในวัยเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานของตนเองหรือต้องการไปเปลีย่ น
อาชีพ ดังนัน้ ในการจัดการศึกษาจะต้องอยูใ่ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ของภูมิภาคแถบนี้ เราจำเป็นต้องขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นั่นหมายถึงประเทศอาเซียนบวกสาม
ขณะนีใ้ นมหาวิทยาลัยเราเองได้ผนวกงานการศึกษานานาชาติไว้เป็นส่วนหนึง่ ของ
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเราด้วย
ดังนัน้ ถ้าเปรียบเทียบจำแนกกลุม่ เป้าหมายของผูเ้ รียนจะเห็นได้วา่ เราจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตศึกษา และการศึกษาทีจ่ ดั ให้เฉพาะกับ
นักศึกษาต่างชาติ สำหรับในแผนผลิตบัณฑิตนี้ เราพยายามทีจ่ ะผนวกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เชือ่ มโยงอยูใ่ นกระบวนการเรียนการสอน
สำหรับในเรือ่ งประเด็นการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต มีแนวทาง
อ่านดอนขังใหญ่ได้ที่
http://oem.pbru.ac.th/pr
การดำเนินการ ดังนี้
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
1. จัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนที่มีความเขียวขจี
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
http://oem.pbru.ac.th/pr
ร่มรืน่ ร่มเย็นกลับไปสูก่ ารเรียนรูอ้ ยูก่ บั ธรรมชาติ
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
2. ปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ โดยพิจารณาว่าของเก่าถ้าใช้ไม่ได้ให้
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
รือ้ ออกไป บางส่วนก็ซอ่ ม บางส่วนก็สร้างและภายในอาคารเหล่านัน้ จะมีสง่ิ อำนวย
ผศ.เสนาะ กลิน่ งาม
ความสะดวกทีพ่ ร้อมสำหรับการเรียนรูไ้ ด้อย่างดี ในแต่ละโปรแกรมทีจ่ ำเป็นต้องมี
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ์
ห้องปฏิบตั กิ ารก็จะปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
3. ในแง่ของหลักสูตรจะพยายามปรับปรุงหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ให้
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อทิศทางการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงของสังคม
โดยให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ตัง้ แต่เรือ่ งของมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญธิกา ถาวรเวช
บุคลากร และเครือ่ งมือ
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
การนำแนวคิดของ สมศ. มาใช้การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาโดย
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1. นำแนวคิดของ สมศ. มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการดำเนินพัฒนาคุณภาพใน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
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ดอนขังใหญ่

การจัดการศึกษา
2. ในส่วนของอาจารย์ ตัง้ ใจจะให้อาจารย์แต่ละท่าน
มีการพัฒนาและเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน ทำให้อาจารย์มี
คุณค่า มีศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชมในการประกอบอาชีพของ
การเป็นอาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ
รวมทัง้ การกำหนดภาระงานของอาจารย์และค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผล ต้องทำแผนกำลังคนสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนหรือ
บุคลากรในแต่ละสาขาวิชา สนับสนุนให้อาจารย์รวม
กลุม่ กันในการทีจ่ ะตัง้ หน่วยวิจยั (Research unit) เพือ่
ศึกษาวิจยั รวมทัง้ ต่อยอดความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่
3. ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกจะดูแลเรื่อง
ศูนย์วทิ ยบริการ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์รวมทัง้ แนว
คิดทีจ่ ะปรับปรุงมหาวิทยาลัยไปสูเ่ รือ่ งของ Cyber University หรือ ICT University นัน่ เอง
เรื่องของนักศึกษาจะพยายามสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้คน้ พบตนเอง รูจ้ กั ตนเอง มีวนิ ยั ในตนเอง ยึดมัน่
คุณธรรมในเรือ่ งของความกตัญญูกตเวที ความขยันหมัน่ เพียร อดทน และการพึง่ พาตนเอง ให้มศี นู ย์ในเรือ่ งของ
การช่วยการเรียนให้แก่นักศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ
กีฬา นันทนาการ รวมทัง้ การปรับปรุงสวัสดิการทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับนักศึกษา ตัง้ แต่เรือ่ งหอพัก กองทุน อาจจะตัง้
กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำในระหว่างเรียน
(จำนวนกองทุนอาจจะเท่ากับจำนวนพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ขณะเดียวกันจะต้อง
ประสานกับกองทุน กยศ. ทีจ่ ะต้องดูแลทุนเพิม่ เติมให้กบั
นักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้
ที่สำคัญคือเรื่องของการสนับสนุนให้คณะและนักศึกษา
แสวงหาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนบางโปรแกรมวิชาให้
พัฒนาไปสูใ่ นเรือ่ งของ Best Practices
ทีส่ ำคัญไปกว่านัน้ ก็คอื จะทบทวนกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับทัง้ หลาย ตัง้ แต่เรือ่ งระเบียบการวัดผล ระเบียบ
การจัดการศึกษา ซึง่ ขณะนีเ้ รามีสองระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบทีเ่ รียนในเวลาราชการปกติ กับนอกเวลาราชการปกติ
ไม่วา่ จะเป็นในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือนัก
ศึกษาต่างชาติ และทีส่ ำคัญประการสุดท้ายคือการพัฒนา
ดอนขังใหญ่

ระบบ สนับสนุนติดตามการปฏิบัติภารกิจในส่วนของ
การจัดการศึกษา โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลมหาวิทยาลัย
เชือ่ ว่าถ้าเราสามารถประยุกต์แนวคิดเรือ่ งของการประกัน
คุณภาพนำมาใช้ในการทำงานของเราและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และพยายามมองหาทิศทางที่ดีกว่า และ
ทิศทางที่แตกต่างในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในส่วนภูมิภาค
ที่สามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบัณฑิตจะ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เมือ่ สำเร็จการศึกษา
ในส่วนที่ปลูกฝังความสำนึกของท้องถิ่นหรือความ
เป็นไทย ขณะนี้ได้หาทางดำเนินการโดยการตั้งกรรมการ
ปรับปรุงการศึกษาทั่วไปใหม่ นักศึกษาที่จบไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น่าจะต้องรูแ้ ละเข้าใจ และตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความงาม และเสน่ห์ของ
เมืองเพชรหรือในภูมิภาคภาคใต้ตอนบน หรือภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศ
การทำงานจะต้องขับเคลือ่ นไปในด้านยุทธศาสตร์ ซึง่
ต้องมีมติ ขิ องกิจกรรม มิตขิ องเวลา มิตขิ องการใช้ทรัพยา
กรทีใ่ ห้เกิดประโยชน์ ต้องได้รบั ความร่วมมือจากคณาจารย์
ของเรา บุคลากรทุกคนต้องช่วยกันขับเคลือ่ น เพราะเชือ่ ว่า
ด้ายเส้นเดียว ถักทอเป็นเสือ้ ไม่ได้ การทำงานก็เหมือนกัน
ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันทำงาน ช่วยกันถักทอ สานฝัน
และทำในสิง่ ทีเ่ ราฝันให้เป็นจริง
ในการบริหารจัดการ จะใช้กรรมการประจำสาขา
กรรมการประจำคณะ กรรมการวิชาการ กรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำคณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหา
วิทยาลัย เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ดูแลและกำกับใน
ส่วนนี้
สำหรับการใช้บุคลากรของเราที่มีอยู่และบุคลากร
ภายนอก คงจะต้องมาปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเรือ่ งของคลัง
สมอง หรือบุคคลในท้องถิน่ มาช่วยกันในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร ตลอดจนการใช้
เครือข่ายชุมชนและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายและการขับเคลือ่ นในเชิงกลยุทธ์ตอ่ ไป.
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป.
ประจำปีการศึกษา 2552

นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ได้จดั การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ ร ี โดยมี ผศ.ดร.นิ ว ั ต
กลิ่นงาม อธิการบดีเป็นประธาน
มีนกั ศึกษาจำนวน 200 คน การจัด
การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั มหาวิทยาลัย
รูจ้ กั ผูบ้ ริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับระบบการเรียนการสอนและการลงทะเบียน
ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณผู้บริหาร และคณาจารย์
ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมในพิธปี ฐมนิเทศดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์
และคัดเลือกผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิก์ ยู้ ม
ื เงิน กยศ.

2. ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. (ผู้กู้รายใหม่) ที่ได้รับจัดสรร
จำนวน 246 ราย จากยอดผูป้ ระสงค์ขอกูย้ มื จำนวน
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนา 503 ราย
รวมนักศึกษาได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินปีการศึกษา
นักศึกษา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
1,647 ราย
การศึกษา (กยศ.) โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรม- 2552 จำนวนทำบั
ตรประกันสุขภาพ
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
หน่ ว ยอนามั ย และปฐมพยาบาล งานบริ ก ารและ
กยศ. ซึง่ ได้ดำเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ ฯ เมือ่ วันที่ 4
- 5 มิถนุ ายน 2552 ณ คณะทัง้ 7 คณะ โดยในปีการศึกษา สวั ส ดิ ก ารกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ร่ ว มกั บ โรงพยาบาล
2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รบั อนุมตั กิ ารจัดสรร พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำบัตร
ประกันสุขภาพให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนผูก้ ยู้ มื และมีผปู้ ระสงค์ขอกูย้ มื ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการบริการให้กับนักศึกษาในการรักษา
1.ผู ้ ก ู ้
พยาบาล กรณีเจ็บป่วยขณะศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยืมเงิน
เพชรบุรี โดยให้นกั ศึกษาไปยืน่ ความจำนงเพือ่ ขอทำบัตร
กยศ. (ผู้กู้
ประกันสุขภาพในระหว่างวันที่ 1-30 มิถนุ ายน 2552 ตัง้ แต่
รายเก่าและ
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 5 โดย
ผู้กู้ตกค้าง)
นักศึกษาต้องเตรียมหลักฐานมาดังนี้
จำนวน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
1,401 ราย
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ค่าธรรมเนียม
จำนวน 30 บาท
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หมายเหตุ : 1. สำหรับบุตรข้าราชการทีม่ อี ายุไม่เกิน
20 ปี ไม่ตอ้ งทำบัตรประกันสุขภาพเพราะเบิกจ่ายได้
2. นักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ่ นจังหวัดเพชรบุรี ให้ไปทำ
บัตรทีอ่ นามัยของหมูบ่ า้ นตนเอง
3. นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2-4 ทีย่ งั ไม่ได้ทำบัตรประกันสุขภาพ
สามารถมาติดต่อทำบัตรได้ตามวันเวลาและสถานทีด่ งั กล่าว
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วช
ิ าชีพ

คุณศศิพร วรรณมาลิกพันธ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
7 และ คุณอรทัย ภิญโญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7
จากสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมภิ าคที่ 12 จังหวัด
เพชรบุรี เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถนุ ายน 2552 เวลา
08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารเพชรน้ำหนึง่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดและ
ปิดการอบรม

ประกาศ
รายชือ่ ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ประจำภาคการศึกษาที่
3/2551 โดยจัดบรรยายทางวิชาการเรือ่ ง“หาคนตรงงาน หา
งานตรงใจ” ให้แก่นกั ศึกษาซึง่ ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการแล้ว เพือ่ เตรียมความพร้อมใน
การสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดงาน และ วิทยากร คุณธีรพงษ์ มาลาลอย
ผูอ้ ำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั
หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เมือ่ วันพุธที่ 3
มิถนุ ายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ
กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมแก่คณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติ
งานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” วิทยากรโดย
ดอนขังใหญ่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการ
ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ จำนวน 2 คน ตำแหน่งแทน ผศ.ดร.สุทศั น์ นาคจัน่
และ ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ สัตย์ ทีข่ อลาออก โดยได้
ดำเนินการรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 22-31 พฤษภาคม 2552 เวลา
09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี และดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร จำนวน 7 คน ในวันที่ 2
มิถุนายน 2552 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำพ.ศ.2547 ข้อ 4
มีดงั นี้
หมายเลข 1 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมุ าลี งามสมบัติ
หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์วชั รี กาญจน์กรี ติ
หมายเลข 3 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภูท่ อง
หมายเลข 4 รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วริ ชั
หมายเลข 5 นางสาวเพ็ญทิพย์ รักด้วง
หมายเลข 6 นางสาวศิรนิ ทร์ อินทรวิชะ
หมายเลข 7 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรี ะชัย คอนจอหอ
และจะดำเนิ น การลงคะแนนเลื อ กตั ้ ง ในวั น ที ่ 10
มิถนุ ายน 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี
ชัน้ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ขอเชิญชวนผูม้ สี ทิ ธิทกุ ท่าน ลง
คะแนนตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว
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สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม
“การเพิ่มทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการ
เพิ ่ ม ทั ก ษะพื ้ น ฐานทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552
ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน
2552 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การแนะนำเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (http://www.pbru.ac.th/)
การลงทะเบียนออนไลน์ และการแนะนำเว็ปไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(http://gold.pbru.ac.th) ฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจในด้านทักษะ
IT ขัน้ พืน้ ฐาน และสามารถนำไปใช้ในระหว่างทีก่ ำลังศึกษา เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินงานได้รบั ความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณทุกท่านทีร่ ว่ มทำกิจกรรม
จนสำเร็จลุลว่ งมา ณ โอกาสนี้
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชัน้ ปีท่ี 2 - 5 ภาคปกติ ร่วมโหวต ครูดี ... ในดวงใจ
ขอรับเอกสารได้ท่ี องค์การนักศึกษาภาคปกติ (หมดเขตวันที่ 20 มิถนุ ายน 2552)
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี องค์การนักศึกษา โทร. 032-493278, 032-493300-7 ต่อ 1324
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรศิลปะการพูดในทีช
่ ม
ุ ชน

อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ และคุณปราโมทย์ เพชรศาสตร์ วิทยากร
ของศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ จัดโดย ศูนย์พฒ
ั นา
ฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากร
ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและด้านการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
เพชรบุรี

สถาบันวิจัยฯเชิญคณาจารย์ร่วมวิพากษ์ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จดั ทำแผนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาสถาบันวิจยั ฯ สูอ่ งค์กรแห่งการ
เรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน มุง่ สูก่ ารเป็นคลังปัญญาของ
ท้องถิน่ ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้ สถาบันวิจยั ฯ จึงขอเรียนเชิญ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจยั ฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถนุ ายน 2552
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูมแิ ผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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นศ.สาขาวิชาดนตรี ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศ
ในการประกวดดนตรีระดับเยาวชน

ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2552 สาขาวิชาดนตรี
นำนักศึกษาวิชาเอกดนตรี จำนวน 7 คน ไปเข้าร่วม
ประกวดดนตรี ระดับเยาวชนในงาน “Hua-Hin Music
in Summer 2009 ครัง้ ที่ 5” ผลปรากฎว่า ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท
ซึ่งผลจากการเข้าร่วมการประกวดดนตรีในครั้งนี้
ทำให้เป็นทีป่ ลาบปลืม้ ของสาขาวิชา นักศึกษา ผูป้ กครอง
และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาดนตรีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรอี กี ด้วย
“ชนิดพันธุต
์ า่ งถิน
่ ทีร่ กุ ราน (Invasive Alien Species-IAS)”

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ดร.บุญสนอง
ช่วยแก้ว และ ว่าที่ ร.ท.คงฤทธิ์ ติณะรัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนือ่ งในวัน International Day for Biological Diversity (22 พฤษภาคม 2552) ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “ชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ทีร่ กุ ราน (Invasive Alien SpeciesIAS)” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดนมีนายสุวทิ ย์
คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม มีเป้าหมายในการ
เสริมสร้างความตระหนัก เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
รวมทัง้ ความเข้าใจในสาระ สถานการณ์ปจั จุบนั ของการดำเนินงานตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และการดำเนินการอย่างจริงจังของประเทศไทยสู่เป้าหมาย ปี ค.ศ.2010 เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน ซึง่ เป็นหนึง่ ในภาวะคุกคามทีน่ บั ว่ามีความวิกฤตทีส่ ดุ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบนิเวศ
และต่อสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยแผนการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน พ.ศ.
2551-2555 นี้ ได้ระบุไว้ในนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์เพือ่ การคุม้ ครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ท่ี 3 ลดการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการวิจยั การฝึกอบรม การให้การศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความตระหนักและส่งเสริมการเชือ่ มโยงเครือข่ายเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการดำเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ท่านใดสนใจรายละเอียดเกีย่ วกับรายชือ่ การเข้ามาในประเทศ ผลกระทบ ตลอดจนวิธกี ารป้องกันกำจัดของชนิด
พันธุต์ า่ งถิน่ ทีร่ กุ ราน สามารถค้นคว้าเพิม่ เติมที่ http://chm-thai.onep.go.th/
ดอนขังใหญ่
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้งตาบาง
เยี่ยมคารวะอธิการบดี

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่าตามพันธกิจของสถาบัน
วิจัยฯ ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้
ยุทธศาสตร์งานวิจยั เป็นเครือ่ งมือเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและ
เพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล
ยั่งยืนและมีความสุข สถาบันวิจัยฯจึงได้ร่วมมือกับผู้นำ
ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านโค้งตาบาง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี วางแผนการจัดทำโครงการหมูบ่ า้ นรูร้ กั สามัคคี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานพัฒนาหมูบ่ า้ น
และประชาชนในหมูบ่ า้ น โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการจัดทำ
แผนแม่บทชุมชน การแปลงแผนแม่บทชุมชนลงสูก่ ารปฏิ
บัตจิ ริง การพัฒนาและส่งเสริมการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพต่าง ๆ
เช่น โครงการหมูออมสิน กลุม่ แม่บา้ นผลิตน้ำยาล้างจาน
มะนาวเพชร โดยกิจกรรมทั้งหมดล้วนส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเป็นอยูท่ ด่ี ที ง้ั ร่างกายและจิตใจ พร้อมทัง้ เกิดความ
สามัคคี ประชาชนพึง่ ตนเองได้ดว้ ยกระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ จากหมูบ่ า้ นยากจนกลายเป็นชุมชนทีป่ ระสบ
ความสำเร็จเป็นทีย่ อมรับของสังคม ได้รบั รางวัลสังคมแห่ง
การเรียนรู้ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับภูมิ
ภาคจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษา
ธิการ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแสดงความขอบคุณทีม่ หาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรใี ห้ความช่วยเหลือชุมชนในทุกด้าน และแสดง
ความยิ น ดี แ ก่ ท ่ า นอธิ ก ารบดี ท ี ่ ม ารั บ ตำแหน่ ง ใหม่ ท ี ่
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ตั ว แทนชุ ม ชนนำโดย
นายณัฐกฤช กรีธาธร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
ท่าไม้รวก นายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ผูใ้ หญ่บา้ น บ้านโค้ง
ตาบาง และคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10 ท่าน จึงขอ
เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการรับตำแหน่งใหม่
ของอธิการบดี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม และมอบผลิตภัณฑ์
ของชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ฯ เพือ่
เป็นการแสดงความขอบคุณ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง

รองอธิการบดี ผศ.พจนารถ บั ว เขี ย ว ผู ้ อ ำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, ผศ.พรรณี
คอนจอหอ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ อาจารย์ยุธรี
เย็นเปรม ร่วมให้การต้อนรับ โดยท่านอธิการบดีให้คำชืน่ ชม
ในการดำเนินงานของชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง และ
ดอนคังใหญ่

ให้คำแนะนำในการร่วมมือกับกลุม่ สหรณ์เครดิตยูเนีย่ น
พัฒนา ให้สามารถเป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบขยายผลไปยังชุมชน
อืน่ โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือเป็นศูนย์ประสาน
งานการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ซึง่ ในปีงบประมาณ
2552 ทางสถาบันวิจยั ฯได้รบั ทุนจากสภาวิจยั แห่งชาติ จัดทำ
โครงการการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบรู้รักสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ:กรณีศกึ ษาหมูบ่ า้ น
โค้งตาบางอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ น การเรียนการสอนทุกระดับ ดังนัน้ ทัง้ สองหน่วยงาน จึงได้มี
โดยมี ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั เป็นหัวหน้าโครงการ ในการนี้ การจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดประเด็นใน การจัด
สถาบันวิจยั ฯขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ทำบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
มรภ.เพชรบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายดังกล่าว สำนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลปราณบุรี
ตำบลปราณบุรีจึงได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามในบันทึก
ความร่วมมือกับคุณธันยวีร์ ศรีอ่อน นายกเทศมนตรี
ตำบลปราณบุรี โดยมีผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รอง
อธิการบดี ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผอ.สถาบันวิจยั ฯ
ดร.วิวฒ
ั น์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ นายประภิวตั น์
เดี่ยวฉิมานนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนาย
สมปอง จันทร์ชูกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
ตำบลปราณบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานเมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน
2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี
โดยในการดำเนินในระยะแรกตามบันทึกความร่วมมือ
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และ ทางมหาวิทยาลัยจะได้สำรวจสภาพทัว่ ไปและความต้องการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามวิสัยทัศน์ของ ของโรงเรียนทีจ่ ะกำหนดกิจกรรมโครงการตามความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็นทีพ่ ง่ึ ของ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดเพชรบุรี ในการนีส้ ถาบันวิจยั ฯ ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่านมา ณ
และประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ ริหาร โอกาสนี้
เทศบาลตำบลปราณบุรที ต่ี อ้ งการพัฒนาด้านการศึกษา ทาง
ขอเรียนเชิญ
เทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน
เพือ่ จัดทำบันทึกความร่วมมือตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
เข้าประชุมในวันศุกร์ท่ี 12 มิถนุ ายน 2552
ด้านวิชาการแก่นักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เวลา 13.00 น.
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) ซึง่ เป็นโรงเรียน
ในสังกัดแห่งแรกของเทศบาลตำบลปราณบุรี ให้สามารถ
ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์
จัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพด้านการจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดอนขังใหญ่
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ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ทีผ่ า่ นมา คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา โดยมี
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ จากนัน้ มีการบรรยาย
เรื่องการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รองอธิการบดี และต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรือ่ งการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ศ.ดร.
ธรรมศักดิ์ สมมาตย์

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (BC Camp 2009)
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธ ุ ร กิ จ
คณะวิทยาจัดการ ได้จัดโครงการค่าย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แก่ น ั ก ศึ ก ษา
น้องใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ
วัดถ้ำสิงโตทอง ต. ปากช่อง อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 เวลา 3 วัน 2 คืน มีจำนวน
นักศึกษาที่เข้าค่ายในครั้งนี้ รวม 149 คน เป็นนักศึกษาใหม่หญิง 86 คน
นักศึกษาใหม่ชาย 39 คน รุ่นพี่ปี 3 จำนวน 24 คน โดยการควบคุมดูแลของ
ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชรีย์ กิ่งทอง
ประธานสาขาฯ อาจารย์มาโนช สุภาพันธ์วรกุล และอาจารย์อตั ภาพ มณีเติม
อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เดินทางไป/กลับด้วยรถไฟ จากสถานีรถไฟเพชรบุรี – สถานีรถไฟราชบุรี
แล้วเดินทางต่อด้วยรถสองแถวไปยังวัดถ้ำสิงโตทอง ทัง้ ขาไปและขากลับ นักศึกษาใหม่บางคนขึน้ รถไฟเป็นครัง้ แรก
จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ทน่ี า่ ประทับใจแก่นกั ศึกษาใหม่ในครัง้ นี้
การเข้าค่ายครั้งนี้มีพระวิทยากร คือ ท่านพระครูสังฆรักษ์กุ้ยไฮ้ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง และพระมหาบำรุง
พร้อมทีมพระวิทยากร ผลัดเปลีย่ นกันมาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นกั ศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์อย่างเต็ม
กำลัง รวมถึงได้การรับความอนุเคราะห์จาก ว่าที่ พ.ต.ผศ.ดร. วัชรภัทร เตชะวัฒนศิรดิ ำรง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรูใ้ นเรือ่ งของภาวะผูน้ ำและกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ รวมถึงนักเรียนจากวิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี ทีม่ าให้ความสนุกสนานในกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์รวมถึงอุปกรณ์ทน่ี ำมาจัดกิจกรรมฐาน
ผลจากการเข้าค่ายจริยธรรมครัง้ นี้ ส่งผลให้นกั ศึกษาใหม่เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดความ
รัก สมัครสมานสามัคคีกนั การอยูร่ ว่ มกัน ภาวะผูน้ ำ และทำงานเป็นทีม ได้รบั ความชืน่ ชม จากท่านเจ้าอาวาสว่า
นักศึกษาใหม่สาขาคอมพิวเตอร์ทกุ คนน่ารัก เชือ่ ฟังคำสัง่ สอนของพระคุณเจ้าอย่างตัง้ ใจยิง่
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ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน
เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
อาจารย์สุภาพร อรุณะวงศา และอาจารย์ฟ้ารุ่ง (Yu Jia)
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เดินทางไปรับ Miss Wang Jing ครูอาสา
สมัครชาวจีน ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี กรุงเทพฯ โดย Miss
Wang Jing จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเจิง้ โจว
มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะมาช่วย
สอนภาษาจีนแก่นกั ศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เป็นเวลา 10 เดือน
เตรียมความพร้อม...สู.่ ..โลกแห่งการทำงาน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อม...สู.่ ..โลกแห่งการทำงาน แก่นกั ศึกษาคณะวิทยา
การจัดการ เพือ่ เพิม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเตรียม
ความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ระหว่างวันที่
25-28 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง
221, 222 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
โดยมี ว ิ ท ยากรคื อ ดร.โฉมยง โต๊ ะ ทอง คุ ณ ปราโมทย์
เพชรศาสตร์ อาจารย์อตั ภาพ มณีเติม อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ และ อาจารย์ธนพงษ์ อุดมทรัพย์
การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (ครัง้ ที7่ )

บริษทั เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับอุทยานเรียนรู้ (TK Park)
และบริษัทไมโครซอฟท์ จัดการแข่งขัน MOS Olympic
Thailand Competition 2009 (ครัง้ ที่ 7) เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน
2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก
ทีป่ ระเทศแคนาดา
โดยการแข่งขันในปีนี้เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ได้มีการเปลี่ยน Version การแข่งขันจาก Version 2003
มาเป็น Version 2007 และจัดให้มกี ารแข่งขันเฉพาะ ภาษา
อังกฤษ และมีการจัดสอบแข่งขัน 2 ประเภทคือ Microsoft
Excel 2007 และ Word 2007 ซึง่ ทางสาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทัง้ หมด 8 คน โดยผลการแข่งขันในครัง้ นี้ นายพนม
ผจญจิตต์ ได้รบั รางวัลชมเชย ประเภท Microsoft Excel 2007 มาได้เป็นผลสำเร็จจากจำนวนผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ ประเทศ
ดอนขังใหญ่
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