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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ดำเนินโครงการวิภาคหลักสูตร
ดุษฎบีณัฑติ  สาขาบรหิารการศกึษา เม่ือวนัที ่  6 มกราคม 2553  โดยไดเ้ชิญ รศ.สุเทพ ล่ิมอรณุ  มาเปน็ประธานในการ
ประชุมและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมวิภาคหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางคณะทำงานได้รับความคิดเห็นที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการนำปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้ทางบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมในโครงการวิภาค
หลกัสูตรมา ณ โอกาสนี้

วิภาคหลักสูตร ป.เอก สาขาบรหิารการศกึษา

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่
6  เม่ือวนัพุธที ่13 มกราคม  2553  เวลา 13.00 น. ณ หอ้ง
ประชมุวทิยาภริมย ์1  อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี  โดยมี ผศ.ดร.นิว ัต  กลิ ่นงาม  อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เปน็ประธานการประชมุ  มีสาระ
สำคัญของการประชมุ  ดังนี้

1. เรือ่งการตรงตอ่เวลา
2. การปรบัปรงุ  การประเมนิการเลือ่นข้ันเงนิเดือน จะเริม่

ปรับปรุงจากข้าราชการพลเรือนก่อน
3. เดือนมีนาคมจะมีการจัดประชุมคณะ

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติพันธกิจได้เป็นอย่างดี
5. การเข้าประชุมของบุคลากรทุกครั้งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการทำงาน
6. แจ้งเรื่อง มีบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย แอบอ้างว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะไปจำหน่ายสินค้าให้

แก่ร้านค้าภายนอกและหลอกลวงเอาทรัพย์สินของเจ้าของร้านไปด้วย  จึงควรที่จะระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ
7. เรื่องการเซ็นต์ชื่อของบุคลากรมหาวิทยาลัย  อาจจะต้องมาเซ็นต์ชื่อรวมกันที่สำนักงานอธิการบดี
8. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้อนุมัติเรื่องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. แตง่ตัง้ผูช่้วยอธกิารบดเีพ่ิม 1 ทา่น คือ อาจารยสุ์รชยั  ทรพัย์เพ่ิม เพ่ือดูแลอาคารสถานทีแ่ละภมิูทศัน์

การประชุมบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช เผือกบัวขาว  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ีแจง้วา่  จ.ส.ต.เฉลียว  สวสัด์ิพันธ ์ นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  สาขานิติศาสตร์  จากศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
หน่วยเรียนรู้ท่าแซะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผบ.
หมู ่ (ป.) สภต.ปากนำ้ชุมพร  อำเภอเมอืง  จงัหวดัชมุพร  สอบแขง่ขนัแตง่ตัง้
เปน็ข้าราชการตำรวจชัน้สัญญาบตัร ไดค้ะแนน 93 คะแนน เปน็ลำดับที ่1  ของ
ประเทศไทย จากผู้เข้าสอบ 38,000 คน โดยสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนตำรวจภูธร 8
สุราษฎร์ธานี  และในวันที่ 24 มกราคม 2553  จะเข้าอบรมเพื่อเป็นตำรวจชั้น
สัญญาบัตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ซึง่ความสำเรจ็ของ จ.ส.ต.เฉลียว  สวสัดิพั์นธ ์  ศูนย์การจดัการศกึษานอก
สถานทีต่ัง้  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  คณาจารย ์และเจา้หนา้ทีท่กุคน ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชม มา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่ง มรภ.เพชรบุรี
หนว่ยเรียนรูท่้าแซะ  สอบนายรอ้ยตำรวจไดท่ี้  1  ของประเทศ

ประชุมเตรยีมความพรอ้ม
การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ

ตามที ่จ ังหวัดเพชรบุร ี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ได้ร ับ
เกียรติจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กรีฑาดาวรุง่มุ่งยูธโอลิมปิคและนานาชาติ” ในระหวา่ง
วนัที ่ 19–21 มกราคม  2553  ณ  สนามกีฬามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
ซึ่งการแข่งขันกรีฑาในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,000 คน
ในประเภทกรีฑา 33 รายการ

ในการนี ้  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุจีงึจดัการประชมุเพ่ือเตรยีม
ความพรอ้ม  ในการจดัการแขง่ขนักรฑีาดาวรุง่มุง่ยธูโอลมิปคิและนานาชาติ  เม่ือวนัเสารท์ี ่16 มกราคม  2553  ณ
ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  รองอธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุเป็นประธานการประชมุ  จึงขอเชิญชวนทกุท่าน ร่วมเปน็เจา้ภาพตอ้นรับและอำนวยความ
สะดวกแกค่ณะนักฬาและผูค้วบคุมทีม

รบัสมคัรนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เปดิรบัสมคัรนกัเรยีนเข้าศึกษาตอ่ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ ์ 2553

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 032493279 , 032493312 http://acad.pbru.ac.th
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ไดแ้จง้กำหนดการใหกู้้ยืมเงนิ สำหรบัภาคการศกึษาที ่3  ปกีาร
ศึกษา  2552  ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th  เม่ือวันท่ี
13 มกราคม 2553 โดยกำหนดใหผู้กู้้ยืมเงนิย่ืนแบบคำยนืยัน
ขอกู้ยืมเงนิ ผา่นระบบ  e-Studentloan ไดต้ัง้แตว่นัที ่ 11 -
31 มกราคม 2553   เฉพาะนกัศึกษาทีจ่ดัทำสญัญากูยื้มเงนิ
และแบบยนืยันจำนวนเงนิ ฯ ภาคการศกึษาที ่1  ปกีารศกึษา
2552 เพ่ือใหนั้กศึกษาสามารถดำเนนิการขอกูยื้มเงนิ ภาคการ
ศึกษาที ่ 3 ปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบ e-Studentloan ได้
ตามระยะเวลาทีก่ำหนด หน่วยทนุ กยศ. จึงขอแจง้กำหนดการ
ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ภาค
การศกึษาที ่3  ปกีารศกึษา 2552 ดังนี้

1. กำหนดการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ.
และ วธิปีฏบิตัิ

1.1 ใหนั้กศึกษา “ย่ืนแบบคำยนืยนัขอกูยื้มเงนิ” ภาค
การศึกษาที ่ 3 ปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบ e-Studentloan
เว็บไซต ์ www.studentloan.or.th   ได้ต้ังแตบั่ดน้ีจนถึงวันท่ี
23 มกราคม  2553

1.2 ให้นักศึกษาดูผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
การ“ย่ืนแบบคำยนืยนัขอกูยื้มเงนิ”  ภาคการศกึษาที ่3  ปีการ
ศึกษา 2552  ของหน่วยทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://
dsd.pbru.ac.th/pbruloan ระบบตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม
เงนิ ไดต้ัง้แตวั่นที ่25 มกราคม 2553  เปน็ตน้ไป หากไมถู่ก
ตอ้งใหร้บีแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ภายในวนัที ่ 26 มกราคม 2553

สำหรับนักศึกษาที่เรียน 2 ภาคการศึกษา ต่อ 1 ปีการ
ศึกษา ตามหลกัสูตร แตม่คีวามประสงคล์งทะเบยีนวชิาเรยีน
ในภาคการศกึษาที ่3  ปกีารศกึษา 2552  ใหนั้กศึกษารบีแจง้
ความประสงค์กู้ยืมเงินได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวนัที ่23 มกราคม  2553

2. กำหนดการลงลายมือชื ่อยืนยันจำนวนเงินฯ และ

แจ้งกำหนดการกรยืน่แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียน
ของนกัศกึษากองทนุ กยศ. ภาคการศกึษาที ่ 3   ปีการศกึษา  2552

วิธีปฏิบัติ
2.1 ให้นักศึกษาเตรียมสำเนาคู ่สัญญากู ้ยืมเงิน

จำนวน 1 ฉบับ  เพื่อใช้ประกอบการลงลายมือชื่อยืนยัน
จำนวนเงินฯ กรณีท่ีนักศึกษาทำสำเนาคู่สัญญากู้ยืมเงินสูญหาย
สามารถติดต่อขอสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ที่ หน่วยทุนการ
ศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 ให้นักศึกษาลงลายมือช่ือยืนยันจำนวนเงนิฯ ด้วย
ตนเอง พร้อมทั้งส่งสำเนาคู่สัญญากู้ยืมเงิน ในวันที่ 28-30
มกราคม 2553  เวลา 08.30 – 16.00 น. ทีห่นว่ยทนุการศกึษา

3. กำหนดการลงทะเบยีนเรยีน ภาคการศกึษาที ่3
ปีการศกึษา 2552

3.1 ให้นักศึกษา ยืนยันการลงทะเบียน และถอน-
เพ่ิมรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต ์www.pbru.ac.th  ตาม
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษา เช่นเดียวกับ
นักศึกษาทั่วไป (ช่วงเดือนมีนาคม)

3.2 ให้นักศึกษาพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนวิชา
เรยีนของนกัศึกษา ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 ฉบบั  แลว้ลง
ลายมือชื่อของนักศึกษาและของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียบร้อย
แล้วส่งใบยืนยันการลงทะเบียน ที่หน่วยทุนการศึกษาตาม
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าเล่าเรียน (ที่ระบุไว้ตามใบ
ยืนยันการลงทะเบียน )

4. นักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามประกาศนี ้จะหมดสิทธ์ิ
การกูยื้มเงนิ กยศ. ในภาคการศกึษาที ่3  ปกีารศกึษา 2552
และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง พร้อมทั้งค่าปรับ
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำหนดตาม ระเบียบ

ในการนี ้ขอให้นักศึกษา กองทุนกู ้ยืมเพื ่อการศึกษา
ปฏิบัติตามประกาศที่ระบุอย่างเคร่งครัด  ถ้านักศึกษาคนใด
สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร. 08-6322-
3361  หรอื โทร. 0-3249-3300 ต่อ 1116
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ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000
บาท(ห้าพันบาทถ้วน) นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู ้รับทุนมีนักศึกษาผู ้ผ่านการ
คัดเลือก ดังนี้

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน
4 ทนุ ไดแ้ก่

1.  นางสาวอัยรินทร์  เกลื้อคำ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์

2.  นางสาวจนัทน ี  สีดอกบวบ  สาขาวชิารฐัประศาสน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับทุนฯ
ศาสตร ์  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

3.  นายประกอบ  เทศกลัน่  สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.  นายกิตตพัิฒน ์  อินทรเ์จรญิ  สาขาวชิาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ

ทนุการศกึษาคุณประดษิฐ ์เหลืองอรา่ม  จำนวน  1 ทุน
ได้แก่

1. นางสาวมยุรี  ใจตรง  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษา ขอขอบพระคณุเจา้ของทนุ
การศกึษาดงักลา่ว มา ณ โอกาสนี้

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรี และมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน “กรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิคและ
นานาชาต ิ” ในระหว ่างว ันท ี ่ 19–21
มกราคม  2553  ณ สนามกีฬามหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยได้มีการ
จัดการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2553 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี
ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบด ี และ ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  เข้าร่วมการแถลง
ข่าวในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งการแข่งขันกรีฑาในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งยูธโอลิมปิค  และนานาชาติ

จำนวน  2,000 คน ในประเภทกรฑีา 33 รายการ  ในการนี้
กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิชวน  คณาจารย ์  บคุลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ
คณะนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  ระหว่างวันท่ี 19 – 21 มกราคม
2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ กองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี รว่มกบั สำนักงานจดัหางาน
จงัหวดัเพชรบรุ ีจดังานวนันัดพบแรงงาน ในวนัศุกรท์ี ่29 มกราคม 2553  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ตัง้แต่
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  การจัดงานคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางระหวา่งนายจ้างและลูกจ้าง  อำนวยความสะดวกแก่
นักศึกษา ผู้ว่างงานทั่วไป และสถานประกอบการที่ต้องการบุคลากรไปร่วมงาน  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่
สนใจทำงานในระหว่างเรียน สามารถที่จะสมัครงานได้ ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานได้ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

วันนัดพบแรงงาน
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์รายวันในเครือบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ จุดประกายอวอร์ดส’ 52 ในแนว
ความคดิ “คิดด ี เขา้ใจ  เมอืงไทยนา่อยู่” ซ่ึงเปน็โครงการประกวดผลงานเขยีนประเภทสารคดแีละบทละครโทรทศัน์ เพ่ือเปน็
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนที่ต้องการสะท้อนและนำเสนอแง่มุมที่หลากหลาย
ของไทย โดยผ่านผลงานเขียนที่มีคุณค่าให้สังคมได้รับรู้  รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดที่ดี และสร้างความเข้าใจ
กันในหมู่คนไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่

ซึง่ผูท้ีช่นะการประกวดในแตล่ะประเภทจะไดร้บัรางวลัเงนิสดพรอ้ม โลเ่กียรตยิศและประกาศนยีบตัร รวมถงึงานเขยีน
ประเภทสารคดีที่ชนะการประกวดทุกเรื่องจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเมื่อจบโครงการ

ในการนี ้  นักศึกษาทา่นใดสนใจ  สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่  บอรด์ประชาสมัพันธ ์  อาคารองคก์ารนกัศึกษา

โครงการ  จุดประกายอวอรด์ส’ 52

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปิดรับสมัครผู้ท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอบรมการสบืค้นข้อมูลสิทธิบัตร
ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่25 มกราคม 2553 และเขา้รบัการอบรมในระหวา่งวนัที ่28-29 มกราคม 2553 (เลือกไดเ้พียง 1 วนั)
รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน อบรมเพียง 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ชั้น M
อาคารวทิยาภิรมย์  โทร. 032-493300 ต่อ 1386 หรอืโทร. 081-3532409

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
รับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรมการสบืค้นข้อมูลสิทธิบัตร

ขอเชิญฟังการบรรยายพเิศษ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

ในปัจจุบันการมีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมมีความสำคัญต่อองค์กร  การมีภาพลักษณ์ที่ดีมาจากการที่สมาชิกในองค์กรมี
บุคลิกภาพดี  การมีบุคลิกภาพดีจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพการงาน
ทำใหส้ามารถตดิต่อส่ือสารกับบคุคลอ่ืน ๆ  ได้อย่างราบรืน่  ส่งผลใหป้ระสบ
ความสำเร็จและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป  และเกิดความเชื่อมั่น
ในตนเองมากขึ้น

ในการนี ้  นักศึกษาจนี หอ้ง 5200-01/2  สาขาวชิาภาษาไทย  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดการ
บรรยายพิเศษเร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ ์ ในวัน
ศุกรท์ี ่22 มกราคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้งบษุยรตัน ์ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  วทิยากรโดย อาจารยภู์วดล  วงศร์ตัน์

การจัดการบรรยายในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อกระตุ้นและปลูก
จิตสำนึกของนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของการ
สร้างบคุลิกภาพท่ีดีต่อการทำงาน  มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับทฤษฎบุีคลิกภาพ  สามารถนำความรูท่ี้ได้รับไปปรบัปรงุ
และพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได ้ จึงขอเชิญชวนผูส้นใจเขา้ฟังการบรรยายไดต้ามวนั  เวลา และสถานทีดั่งกลา่ว
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กับคำถามที่ว่า  อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างไรที่จะทำ
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั้น ๆ กล้าคิด
กล้าแสดงออก

ในความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองแล้วนะคะ  สิ่งแรก
ที่สำคัญ  คิดว่าจะต้องทำให้ตัวนักศึกษาเอง  เข้าใจถึง
ธรรมชาตขิองวชิาทีเ่ราจะสอนกอ่น  เพ่ือเปน็การปรบัเปลีย่น
ทศันคตขิองนกัศกึษา อยา่งเชน่ วชิาวทิยาศาสตรท์ีส่อนอยู่
หรือวิชาฟิสิกส์ แค่ช่ือก็บอกอยู่แล้ววา่มันค่อนข้างยาก แต่ถ้า
เราได้ปรับเปลี่ยนมุมมอง  เปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษา
คือทำให้นักศึกษาเข้าใจในวิชาเรียน ทำให้เขามีความรู้สึกว่า
วชิาทีเ่ขากำลังเรยีน ไมใ่ชส่ิ่งทีย่ากเกินไปสำหรบัเขา ก็จะทำ
ใหนั้กศึกษาสบายใจ  มีความกระตอืรือร้นทีจ่ะเรยีนมากข้ึน

เมื่อนักศึกษาเข้าใจถึงธรรมชาติที่เราจะสอนเรียบร้อย
แล้ว  ก็ต้องมีการกระตุ้นให้นักศึกษารู้สึกอยากจะเรียนรู้
ร ู ้สึกอยากจะมีส่วนร่วม  ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม
การรว่มกจิกรรม  คือใหเ้ขารูสึ้กสบายใจ  แล้วกผ่็อนคลาย
ไมก่ดดัน ทัง้ตวัผูส้อนด้วยและบรรยากาศในหอ้งเรยีนด้วย
ซึ่งในการสอนส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนต้องดำเนินกิจกรรม
หากิจกรรมเสริมอะไรก็ได้มากระตุ้นให้นักศึกษารู้สึกต้อง
การที่จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสร็จแล้วเมื่อเด็กมีส่วน
ร่วมแลว้  ไม่ว่าจะเปน็การเข้ากิจกรรม  หรอืการตอบคำถาม
เราซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนก็มีหน้าที่ที่จะแนะ เอาคำตอบของ

“ ... ถ้าเราได้ปรับเปล่ียนมุมมอง  เปล่ียนทัศนคติ
ของนักศึกษา คือทำให้เขาเข้าใจในวิชาเรียน ทำให้เขามี
ความรู้สึกว่า  สิ่งที่เขากำลังเรียน  ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป
สำหรบัเขา ก็จะทำใหน้กัศกึษาเกดิความสบายใจ  มคีวาม
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากข้ึน  ...”

อาจารยศิ์ริพรรณ  ศรทัธาผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขาหรือการแสดงความคดิเห็นของเขามาแนะนำ  มากล่ันกรอง
และที่สำคัญต้องให้กำลังใจเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึก
ว่าสิ่งที่เขาได้แสดงออกมานั้นไม่ใช่เรื่องผิด ถึงแม้ว่าคำตอบ
ที่ได้มามันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีของวิชาเรียน
ถ้านักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเอง ได้สรุปองค์ความรู้เอง
เมื่อเขาคิดได้ด้วยตัวของเขาเอง  มันจะทำให้เขาจำได้ง่าย
แล้วก็เข้าใจ จะทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้วยตัวของเขาเอง

ส่วนในเรือ่งของการพฒันามหาวทิยาลยัและคณะ  ยังมี
สิ่งใดบ้างที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนั้น  ก็มีความรู้สึกว่า
ต้องการที ่จะให้บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นคณะหรือ
มหาวิทยาลัยของเราต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกันก่อน อาจจะ
เปน็เรือ่งของการทำความเขา้ใจในตวัของผูส้อน ทำใหเ้ข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกันว่า  ขณะนี้เรามีวัตถุประสงค์ หรือมีความ
ที่เข้าใจตรงกัน  จะทำให้การพัฒนาในหลาย ๆ เรื่องง่ายขึ้น
อย่างเช่น  การพัฒนาในเรื่องด้านการเรียนการสอน  เราจะ
เน้นผูเ้รยีนเปน็สำคญั  เม่ือบคุลากร  อาจารยผ์ูส้อนมคีวาม
เข้าใจที่ตรงกัน  แล้วต่างคนต่างก็เสนอแนวคิด ซึ่งอาจจะ
ใช้ว ิธ ีการที ่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ แต่จุดหมาย
ปลายทาง คือวัตถุประสงค์เดียวกัน เรื ่องของภาพลักษณ์
ไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยหรือคณะก็มีความสำคัญเช่น
เดียวกัน จึงน่าจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้น.

กิจกรรม“ดูนกสัมพันธ์ครั้งที่ 1” : ชมรมดูนกมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กำหนดจัดกิจกรรม“ดูนกสัมพันธ์”
ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกชมรมดูนกทุกชั้นปี บัตรราคา 120
บาทเท่านั้น เงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อเตนท์และกล้องดูนก จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมดูนกทุกชั้นปี สำรองซื้อบัตร
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่  ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรมดูนกทุกคน  
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วันท่ี 13 มกราคม 2553  เวลา 11.00 น.  ณ  ห้องประชมุ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผศ.ดร.เสนาะ
กลิ ่นงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื ่อทบทวนผลการ
ดำเนินงาน และเตรียมการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แขง่ขนัในป ี2553  ซึง่กรรมการไดเ้สนอกิจกรรมทีจ่ะแขง่ขนั
มากขึ้นและจะนำแผน นำเสนอที่ประชุม กบ.ต่อไป

วนัที ่13  มกราคม  2553  เวลา  15.00  น.  ณ  ห้อง
ประชุมวิทยาภิรมย์ 2  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนท่าชนะ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ได้มาเยี่ยมชมและรับการแนะแนว
ศึกษาตอ่ทีม่หาวทิยาลยั  จำนวน  98  คน โดยม ีผศ.ดร.
เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดี กล่าวต้อนรับ   ผศ.รพีพรรณ
เทียมเดช  ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบยีน คณาจารยแ์ละทมีงานจากทกุคณะ  เข้ารว่มใหก้าร
ต้อนรับ และแนะแนวในครั้งนี้

รับการแนะแนวศึกษาต่อ

วันท่ี 15 มกราคม 2553  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชมุ
สำนักส่งเสรมิวชิาการฯ  ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิาร
บดี  เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงระเบียบและข้อ
บงัคบัการจดัการบณัฑติศกึษา  ครัง้ที ่ 3  เพ่ือใหก้ารดำเนนิ
งานเปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง คล่องตวั และนำเสนอคณะกรรมการ
ตามลำดับต่อไป

ประชุมคณะกรรมการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ

ประชุมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ
การจดัการบณัฑติศกึษา  คร้ังที ่ 3

วนัที ่ 22  มกราคม  2553  เวลา  09.00 น.  ณ  หอ้ง
ประชุมสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เป็นเจ้าภาพในการจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (GE) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ซึ่งได้
ประชมุไปแลว้ เม่ือวนัที ่5-6 มกราคม 2553 ณ สวนสามพราน

ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมรับ
การวิพากย์ รายละเอียดความก้าวหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันท่ี 20 มกราคม  2553  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชมุ
วิทยาภิรมย์ 2  ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและหาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
คณุคา่ทีสุ่ด  ใหเ้รยีนอยา่งมคีวามสขุและสำเรจ็ โดยม ีผศ.ดร.
นิวัต  กลิ่นงาม  ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  ผศ.รพีพรรณ
เทียมเดช  และ ผศ.วีระชัย  คอนจอหอ เป็นผู้บรรยายการ
ศึกษาซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีและ
ในเดอืนพฤษภาคม 2553  จะประชมุอาจารยท่ี์ปรกึษาป ี2553
ต่อไป

ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีคุณค่าท่ีสุด

จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GE)

วันที่ 27 มกราคม 2553  ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม
รองอธกิารบด ี  เป็นประธานในการจดัทำหลกัสูตรสขุภาพและ
ความสวยงาม ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
นักศึกษา ในการประกอบอาชีพที ่เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ประชาชนมักจะสนใจในเรื่องสุขภาพและสุขอนามัย
เพื่อชีวิตที่ดีต่อไป

จัดทำหลักสูตร
สุขภาพและความสวยงาม
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วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลา่ง เวลา  08.30-10.00  น.  ณ หอ้งประชมุ
วิทยาภิรมย์  โดยได้เชิญ ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาประชุมพิเศษเรื่อง
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและ
ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง ระบบสหกิจ
ศกึษากบัการพฒันาคณุภาพบณัฑติไทย  และคุณสัมพันธ์
ศิลปนาฎ รองประธานบรษัิทเวสเทร์ิน ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จำกัด มาบรรยายเรื่อง ระบบสหกิจศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองผู้ประกอบการ มีการสาธิตและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมประชุม
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปิดรับนักศึกษา ปีการ
ศึกษา 2553  ซึง่ขณะนีมี้นักศึกษามาสมคัรจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังรับสมัครนักเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี  รุน่แรก  ในระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ 1  และ
มัธยมศกึษาปทีี ่4  ผูส้นใจดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ www.
pbru.ac.th หรอื โทร. 0-3249-3300  ต่อ 1106, 1166, 1111
และ โทร. 0-3249-3279

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับพระราช
ทานปรญิญาบตัร ในวนัที ่ 2  มีนาคม  2553  จึงขอประกาศ
ประชาสมัพันธใ์หบ้ณัฑติรบัทราบ  ส่วนรายละเอยีดทางสำนกั
ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร

มรภ.เพชรบรีุเป็นเจา้ภาพ
จัดประชุมการสร้างความรู ้ความเข้าใจฯ

การรับสมัครนักศึกษา/นักเรียน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  นำนักศึกษาศึกษาดูงานสวนป่าสิริกิติ์
โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  ศึกษาเส้นทางเดินป่า และ
หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ กระบวนการและ
ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีต ณ อุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรินธร จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังได้
ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน แนวคิดการอนุรักษ์มรดกของ
ท้องถิ่นจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  เมืองโบราณคูบัว
จงัหวดัราชบรุ ี เม่ือวนัที ่8 มกราคม 2553  โดยไดร้บัการ
ต้อนรับจากวิทยากรเจ้าของสถานที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ท่ีบ้านคูบัว คือ ดร.อุดม สมพร  ผู้ร่วมก่อต้ังให้เกียรตินำชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง

รปส. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ศึกษาดงูาน ณ จังหวัดราชบรีุ
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการ
สถาบันวิจ ัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเพชรบ ุร ี แจ ้งว ่า
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการ
เป็นคลังปัญญา และเป็นที่พึ ่งของท้องถิ่น
โดยเฉพาะพื ้นที ่ให ้บริการในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ีจ ึงได้ลงนามในบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย โดยจะ
ใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน ในการ
ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจดังกล่าว
ผศ.สุวิทย ์ เปยีผอ่ง รองผูอ้ำนวยการสถาบนั
วิจัยฯ ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ในบทบาทของงานด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ได้ดำเนินการดังนี้

วันที่ 17 ธนัวาคม 2552  นำคณะครู
ผู ้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมือง
หวัหนิ จำนวน 30 คน ศึกษาดงูานสหกรณ์
เครด ิตย ู เน ี ่ยนหนองจอก จำก ัด และ
สหกรณ์เครดิตยูเน ี ่ยนรวมน้ำใจท่ายาง
จำกัด  เพื่อศึกษางานการจัดตั้งการบริหาร
จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนในเทศบาลเมือง
หัวหิน และได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

วนัที ่ 5 มกราคม 2553  นำคณะคร ูคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู ้ปกครอง  โรงเรียนเทศบาลเขาเต่า
อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 40 คน
ศึกษาดูงานการจัดตั ้งเครดิตยูเนี ่ยนที ่สหกรณ์เครดิต
ยูเนี ่ยนหนองจอก จำกัด  และสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน

สถาบันวิจัยฯร่วมจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียนเขาเต่าหัวหินพัฒนา

บ้านซ่อง จำกัด หลังจากการศึกษาดูงาน สามารถจัดตั้ง
เครดติยเูน่ียนข้ึนได ้1 แหง่ คือ กลุ่มเครดติยเูนีย่นเขาเตา่
หัวหินพัฒนา มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 101 คน มีเงิน

ออมจำนวน 15,950 บาท  โดยมีอาจารย์ละมุน   ปรียานนท์
รักษาการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
เป็นแกนนำในการจัดตั้ง โดยสถาบันวิจัยฯ จะได้ติดตาม
ผลการดำเนนิงานและเปน็ท่ีปรกึษา คอยใหค้วามช่วยเหลอื
ต่อไป  ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกทา่น มา ณ โอกาสนี้
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ศ ู น ย ์ บ ่ ม เ พ า ะ ว ิ ส า ห ก ิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
สัมมนาเคร ือข ่ายบ่มเพาะว ิสาหกิจ
ภาคกลางตอนลา่ง ครัง้ที ่1 เม่ือวนัที ่8-
10 มกราคม 2553  ณ ถ้ำผาทารซ์าน
ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดยสืบเนื ่องจากที ่ สำนักงานคณะ
กรรมการการอ ุดมศึกษา (สกอ . )
ได้ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการ
หน่วยบ ่มเพาะว ิสาหก ิจในสถาบ ัน
อุดมศึกษา (UBI) ในปีงบประมาณ
2552 โดยบูรณาการเช ื ่อมโยงก ับ
เคร ือข ่ายอุดมศึกษาเช ิงพื ้นท ี ่ ซึ ่ง
กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ 9 ภูมิภาค โดยมีโครงสร้างการ
บรหิารเปน็ 3 ระดบั คือ ระดบัเครอืข่าย A (ส่วนกลาง-สกอ.)
ระดบัเครอืข่าย B (ระดบัพืน้ทีส่่วนภมิูภาค) ระดบัเครอืข่าย
C (ระดบัเครอืข่ายเชิงประเดน็ - Issue base)

ในระดับเครือข่าย C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น  -
Issue base) เปน็เครอืข่ายระดบัปฏบิตักิาร  ซ่ึงคณะกรรม
การเครอืข่าย B ต้องแตง่ตัง้คณะทำงานเชงิประเดน็ UBI เพ่ือ
ทำหน้าที่บริหารโครงการ และดำเนินภารกิจของหน่วย UBI
ร่วมกนัตาม Strategy & Theme ในแตล่ะเครอืข่ายฯ และ
สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของ สกอ.

เพื่อให้การดำเนินภารกิจของหน่วยUBI ในเครือข่าย
ภาคกลางตอนล่าง  ซ่ึงประกอบดว้ย UBI  จำนวน 10 สถาบัน
ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
เข้าร่วมสัมมนาเครอืข่ายบ่มเพาะวิสาหกจิภาคกลางตอนลา่ง  คร้ังท่ี 1

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โดยในการเข้าสัมมนาในครั้งได้รับประโยชน์ คือ
1. ผู้บรหิารและเจา้หน้าท่ีศูนย์บ่มเพาะในเครอืข่ายจะได้

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้  ประสบการณ ์ ปัญหา อุปสรรค และขอ้
เสนอแนะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการ
บ่มเพาะของแต่ละศูนย์ในเครือข่าย

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะแต่ละ
ศูนย์ฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่
สกอ.กำหนด

3. ผู้บริหารและเจา้หน้าท่ีศูนย์บ่มเพาะในเครือข่าย  ร่วม
พบปะ หารอื  แลกเปลีย่นประสบการณ ์และเปน็การกระชบั
ความสัมพันธ์อันดีระหวา่งกัน เพ่ือพัฒนาความเขม้แข็งใหกั้บ
เครือข่ายซ่ึงส่งผลต่อการดำเนินงานบ่มเพาะของเครือข่ายต่อไป

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว “ดอนขงัใหญ่” ไดท้ี ่http://www.pbru.ac.th
ติดตามฟงัรายการ การศึกษา สาระความรู้ รายการเพลง  ได้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสยีง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

วิทยุเพ่ือการศกึษาและบรกิารชุมชน  คล่ืน 99.05 MHz


