




 ดอนขังใหญ่2

เจา้ของ  : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมอืง   จงัหวดัเพชรบรุ ี 76000

โทรศัพท์ :    0-3249-3300-307  โทรสาร  0-3249-3308
                http://oem.pbru.ac.th/pr
ที่ปรึกษา :    ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดี

ผศ.ศรชัย เยน็เปรม
ผศ.เชาวลิต  คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กล่ินงาม
ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง
รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
ผศ.ชำนาญ  งามสมบัติ

บรรณาธิการประจำฉบับ  :  ผศ.ชำนาญ  งามสมบตัิ
หัวหน้ากองบก.    : นางอัญธิกา  ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ  : นายเสรี  ถาวรเวช

      : นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร์
                     : ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์

        คณะ/สำนัก/สถาบัน

อ่านดอนขังใหญ่ได้ที่
http://oem.pbru.ac.th/pr

 ดอนขังใหญ่2

ข้อคิด-ข้อฝาก  จากอธิการบดี
ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี กล่าวถงึข้อคิด – ข้อฝากเกีย่วกบัยทุธศาสตรส์รา้ง

ความเข้มแข็งของชุมชนไวดั้งน้ี
ประการท่ี  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรามี

พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 เกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน
สำหรับคนในวัยเรียนเราเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เข้า
มาเรียนให้ตรงกับสาขาวิชาที ่ตรงกับความต้องการ
ของเขาซึง่อยูใ่นแผนผลติบณัฑติ  โดยการสนบัสนนุให้
คณาจารย์  นักศึกษา  บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ
ปัญหาของท้องถิ่น และร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงาน
ของรฐั และการปกครองสว่นทอ้งถิน่ หลักคิดทีส่ำคัญก็
คือเป็นการขบัเคล่ือนความเขม้แข็งชุมชนด้วยกลุม่พลัง  3 กลุ่ม คือ

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มของนักศึกษาและคณาจารย ์ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มขององค์กรท้องถ่ินและประชาชน  และกลุ่มท่ี 3 หน่วยงาน
ราชการท่ีองค์กรท้องถ่ินเก่ียวข้องกับการใช้วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  เป็นตัวขับเคล่ือน
หลกัคิดคือเปน็วงกลม 3 วงกลม  คือ 1) ใชม้หาวทิยาลยั   2) ใชชุ้มชน  และ 3)
ใช้การเมอืง  ซ่ึงเปน็ตวัขับเคลือ่นทีส่ำคัญ

ประการที ่ 2  ร่วมมอืกับองคก์ารทอ้งถิน่และกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน  นายก อบต.  เจ้าหน้าท่ี  สมาชิก อบต.  เข้ามาเรียน
เพ่ือใหไ้ดป้รญิญาตรหีรอืประกาศนยีบตัร โดยหลกัสูตรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏบิตัิ
หนา้ท่ีของนายก อบต. รองนายก อบต. หรอืเจา้หนา้ท่ีท่ีอยู่ในทอ้งถิน่น้ัน โดยหวงั
ว่าบุคคลเหล่าน้ีจะนำความรูแ้ละประสบการณไ์ปใชใ้นกระบวนการพฒันางานของ
ท้องถ่ินท่ีเขาเป็นสมาชิกหรือตำแหน่งในองค์กรน้ัน

ประการท่ี  3  กลุ่มคนท่ีอยู่ในภาคการผลิต มีแนวคิดท่ีจะใช้สหกรณ์ออมทรัพย์
เครดิตยูเน่ียน และกลุม่ออมทรพัย์อ่ืน ๆ  เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน และรวม
กลุ่มกันเพ่ือระดมเงินของท้องถ่ินหรือของชุมชนน้ันเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน
ใช้ในการบำบัดทุกข์  หรือความเดือดร้อนและเป็นทุนในการประกอบอาชีพ  รวมท้ัง
สวัสดิการของสมาชิก

ประการท่ี  4  คือ ส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินท่ีมีความรู้มาเป็นคลังสมองร่วมกัน
ทำงานเพือ่ชุมชนและทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเปน็ชมรมการสง่เสรมิดนตรไีทยเมอืงเพชร
หรอืกลุ่มผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยัเพ่ือทำงานเชงิสงัคม

ประการท่ี 5  คือ ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างคณาจารย์  นักศึกษา
และประชาชนในพืน้ที ่ เพ่ือทีจ่ะตอบโจทย ์ หาปมปญัหา  และหาทางแกไ้ขปญัหา
ของชุมชนและเรยีนรู้ร่วมกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดปัญญา โดยมคีวามเชือ่ว่าปัญหากอ่ให้
เกิดปัญญาและปัญญานำไปสู่การผ่อนคลายและการแก้ปัญหา
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การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคคลที่เป็นคลังสมอง
ร่วมกันศึกษาวิจัย สำรวจสภาพทางจิตวิทยา สังคม
เศรษฐกจิและการเมอืงของจงัหวดัเพชรบรุ ี  จำแนกตาม
หมู่บ้านและอำเภอ  รวมท้ังการศึกษาชาติพันธ์ุของบุคลท่ีอยู่
ในจังหวดัเพชรบุรี

การขบัเคลือ่นเปน็จุดทีส่ำคัญ  โดยตอ้งกำหนดกลุม่
เป้าหมายให้ชัดเจนก่อน  ในขณะเดียวกันต้องปรับปรุง
โครงสรา้งยทุธศาสตร ์  นอกเหนอืจากการเรยีนรูร้ว่มกนั
สรรค์สร้างชุมชน  เด็ก  ชาวบ้าน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตัวอย่างเช่น เด็กที่เรียนสาธารณสุขชุมชนและคหกรรม
ศาสตร์ ให้นักศึกษากลับไปบ้านแล้วบันทึกไว้ว่าเขากิน
กันอย่างไร  อาหารทีกิ่นไปวนั ๆ   สัปดาหห์น่ึงกินอะไรบา้ง
ไปน่ังจดบันทึก  ในหมู่บ้านกินอะไรมากกินอะไรน้อย แล้ว
เอาตรงนั้นมานั่งวิเคราะห์ว่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
จะรู้ได้ว่าชาวบ้านรับสารอาหารอะไร แล้วนำไปศึกษา
ปรับปรุงต่อยอด

หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง  เด็กที่เรียนสาธารณสุขชุมชน
ไปดูว่าการเจ็บป่วย ผันแปรไปตามฤดกูาล ผันแปรไปตาม
วยั สภาพแวดลอ้ม เจบ็ปว่ยอะไรกนั ตอ้งรกัษา ตอ้งดแูล
ร่างกายอย่างไร  ปล่อยท้ิง หรือมีการดูแลรักษา  หรือใช้ยา
พ้ืนบา้น แล้วมาตรองดวู่าจะเรยีนสาธารณสขุชุมชน หรอื
คหกรรมศาสตร์ จะเอาตรงนี้ไปทำงานที่ต้องร่วมมือกับ
สาธารณสขุจังหวดั สาธารณสขุอำเภอ สาธารณสขุชุมชน
อสม.ในขณะเดียวกัน อบต. มีหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย  ขจดัขยะ  ส่ิงแวดลอ้มทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเสยีง แสง
สิ่งที่มีการเคลื่อนไหวสูง สัมพันธ์กับอุบัติเหตุสูง คนที่
ทำงานในที่สูงกับในที่ราบ โอกาสทำงานในที่สูงเกิดอุบัติ
เหตสูุง  ซึง่เปน็หลกัโดยทัว่ไป  ในขณะเดยีวกนัตอ้งเปดิ
โอกาสให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน
ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและนำไปสู่เรื่อง
ของการบรหิารจดัการ  การมส่ีวนรว่มตัง้แตก่ารคดัเลือก
บุคคลที่จะมาร่วมเป็นกรรมการประจำคณะ ที่ปรึกษา
โปรแกรมวิชา หรือกรรมการในสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลยั และสิง่หนึง่ทีไ่มค่วรลมื คือ
องค์การศาสนา

ข้อฝากประการสุดท้าย  ผมได้พบกับนักศึกษา

จงึขอฝากเรือ่งถงึคณาจารย ์ ดังนี้
1) การสอนในเวลากจิกรรมนกัศกึษา ตอ้งขอความ

ร่วมมืออาจารย์ผู้สอนช่วยงดเว้นการสอนในบ่ายวันพุธ
ซ่ึงเป็นกิจกรรมของนกัศึกษา

2) การรวมห้องโดยการเอาตารางสอนที่จัดแยกตาม
เวลามารวมหอ้งกัน เพ่ือลดภาระของอาจารย ์ทำใหเ้ด็กมัน
เรยีนกันไปไมไ่ด ้เช่น เด็กตา่งป ีตา่งวยั มาเรยีนรวมกนั

3) เร่ืองของการดูแล  ให้มองลูกศิษย์เหมือนลูกเหมือน
หลาน ถ้าอะไรทำไม่ถูกไม่ควร  ก็ควรว่ากล่าวตักเตือน
แนะนำ  อย่าปลอ่ยปะละเลย  เช่น   การแตง่กาย  การมา
เรียน  เป้าหมายคือต้องการให้เด็กมีวินัยในการตรงต่อเวลา
การขยันอดทน การกตัญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ
เพราะมีความเชื่อว่าการขยันอดทนเป็นพื้นฐานของความ
สำเร็จ ความมีวินัยในการตรงต่อเวลามันเป็นทุกเรื่องของ
วินัยพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของวินัยตรงอืน่

4) การส่งเกรด คือ เกรดยังค้างอยู่มาก เกรดหลายวิชา
บางคนเรียนตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 3 เกรดยังไม่ออก เปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามคะแนน  ดูเกรด  ขอความร่วมมือ
ในเรือ่งของคณุภาพการจดัการศึกษา

และท่านอธิการบดีได้สรุปว่า  การได้ปริญญาเป็นเร่ือง
สำคัญและเป็นส่ิงท่ีดี แต่ส่ิงท่ีสำคัญกว่าปริญญาคือ ปัญญา
และการรู้จักคุณค่าของความดี ความงาม อะไรผิดอะไรควร
รูจ้กัอยู่  รูจ้กักิน รูจ้กัใช ้ รูจ้กัวางตวั.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชม
นิทรรศการด้านการออกแบบส่ิงปลูกสร้างอาคารด้วยวัสดุทางเลือก
ศูนย์นิทรรศการสร้างสรรค์การออกแบบ TCDC และพบกับ
หนังสือด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมกับติดต่อขอรับ
บัตรเข้าชมนิทรรศการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6

สำนกัวิทยฯ เชิญชมนทิรรศการ

ดิเอ็มโพเรยีม ช๊อปปิง้
คอมเพล ็กซ ์ 662
สุขุมวทิ 24 กรุงเทพฯ
หรือติดต่อขอรับบัตร
ได้ท ี ่ ผู ้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการฯ
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
บริหารนักศึกษาภาคปกติ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 25
มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาได้แสดง
ออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และ
ระลกึถึงพระคณุของครอูาจารย์

ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูภาคปกติในวันพุธที่ 24
มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี ้กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์
เข้าร่วมพิธีซ้อมไหว้ครูและพิธีไหว้ครูตามวัน เวลาและ
สถานที่ดังกล่าว

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  มูลนิธินาย
ห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
ใหนั้กศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จำนวน 1 ทนุ ๆ
ละ 20,000  บาท  (สองหม่ืนร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาท่ีขอรับทุน
การศกึษาตอ้งมคุีณสมบติั ดังน้ี

     1.  เปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ไม่จำกัดสาขาและช้ันปี

     2.  ขาดแคลนทนุทรพัย์
     3.  มีความประพฤตดีิ
     4.  มีผลการเรยีนดี
ท้ังน้ีนักศึกษาทีส่นใจสามารถขอรบัและยืน่ใบสมคัรได้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ณ กองพัฒนา
นักศึกษา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันอังคารที่ 14

1. กำหนดการผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ (นักศึกษาใหม่)
และผูกู้้รายใหม ่(ชัน้ปทีี ่2 - 5)

1. ผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมเงิน กยศ. รายงานตัวและประชมุช้ีแจง
ผูมี้สิทธิกู้์ยืมเงนิ  ในวนัที ่  10  มิถุนายน  2552  เวลา
13.30 น.  ณ  หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

2. นักศึกษาที่มีเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ให้เริ่มจัดทำ
สัญญากู้ยืมเงินทางอินเตอร์เน็ต (ระบบe-Studentloan)
แล้ว Print สัญญาออกจากระบบ 2 ฉบับ จัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐานประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงินและให้ผู้เกี่ยวข้อง
ลงลายมอืช่ือในสญัญากูยื้มเงินใหเ้รยีบรอ้ย  (วธิกีารจดัทำ
สัญญากู้ยืมเงินให้ศึกษาจากเว็ปไซต์ http://dsd.pbru.
ac.th/pbruloan) ตัง้แตว่นัที ่12 มิถุนายน  2552

3. ส่งสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ
การทำสัญญากู้ยืมเงิน และมหาวิทยาลัยเปิดให้ผู้กู้ยืมเงิน
นำผู้ค้ำประกนัมาลงลายมือช่ือค้ำประกนัในสัญญากู้ยืมเงิน
ตอ่หนา้ผูป้ฏบิตังิานทีห่นว่ยทนุการศกึษา  ในระหวา่งวนัที่
17 - 21 มิถุนายน  2552

4. ติดต่อขอลงลายมือชื ่อยืนยันจำนวนเงินค่าลง
ทะเบยีน/ค่าครองชพี ภาคเรยีนที ่1/2552 ท่ีหน่วยทนุการ
ศึกษา วนัที ่ 4-10  กรกฎาคม  2552

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในการขอลงลายมือชื่อ
ยืนยันฯ คือ  ใบลงทะเบยีนภาคเรยีนที ่1/2552  จำนวน 1
ฉบับ

2. นกัศกึษาทียั่งไมไ่ดแ้กไ้ขรหสันกัศกึษาให้

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปกีารศกึษา 2552

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชมุองค์การ
นักศึกษา   ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที ่ 15
กรกฎาคม 2552   รายงานตัวในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม
2552   ต้ังแต่เวลา 09.00–11.00 น. ณ  กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ.
ภาคเรยีนที ่1 ปี การศกึษา 2552
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ผู ้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจง้วา่ หนว่ยทนุการ
ศึกษา(กยศ.) ได้จ ัดประชุม
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศกึษา (กยศ.) รายใหมแ่ละ
รายเกา่กู้ตอ่เน่ืองช้ันปทีี ่ 1 เม่ือ
วนัที ่ 10 มิถุนายน 2552 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ โดยม ี รศ.ยศ  ธีระเดชพงศ ์  ผูช่้วยอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เปน็ประธานและกลา่วใหโ้อวาทแกนั่กศึกษา

ซ่ึงมีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน  608 ราย ในการจัดประชุมคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการช้ีแจงในเรือ่งของการทำสญัญากูยื้มเพ่ือการศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2552 แนวทางการปฏบัิติตนในการเปน็
นักศึกษากองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)

ถูกต้องทางอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-Studentloan) ให้รีบดำเนินการแก้ไขให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2552
มิฉะน้ันจะถอืว่านักศึกษาสละสทิธ์ิ  มหาวทิยาลัยจะดำเนนิการคัดเลือกนักศึกษาทีอ่ยู่ในลำดับต่อไปมาแทน

3. นกัศกึษาทีไ่มป่ฏบิตัติามกำหนดการนี ้ อาจหมดสทิธิก์ารกูยื้มเงนิ กยศ. ตอ้งชำระคา่เล่าเรยีนเองตลอดปี
การศึกษา 2552

ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่ากู้ต่อเนื่อง

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี 2552  (ระดับอุดมศึกษา) : ทีมลูกตาลเมืองเพชร

ผศ.วนัชัย  ซนัประสทิธิ ์ และ อ.สราวฒิุ  เชาวสก ู อาจารยท์ีป่รกึษา พร้อมด้วยสมาชกิทมีประกอบดว้ย นายธนากร
บุญบัวหลวง  นายสมควร  เขียวมา และนายประทีป  ปนัดดาสิริสุข นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนกิส์ ในนามทมีลูกตาลเมอืงเพชร เข้ารว่มแขง่ขันหุน่ยนต ์ส.ส.ท.ชิงแชมปป์ระเทศไทย ประจำป ี2552 (ระดบั
อุดมศึกษา) ณ  MCC HALL เดอะมอลลบ์างกะป ิ กรงุเทพฯ
เม่ือวนัที ่29-31  พฤษภาคม 2552  ทีผ่า่นมา (รอบ 32 ทมี)

ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมลูกตาลเมืองเพชรไม่สามารถ
ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม  ส่งผลให้ไม่มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2552 เหมือนดังปีท่ีผ่านมา
ท่ีจะมข้ึีนในงาน “ถนนเทคโนโลย ี2552”   ณ  อิมแพค็ อารน่ีา
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2552  แต่ท้ังน้ี
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแข่งขัน ใน
รายการนี้เป็นอย่างมาก และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที ่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ และหวังว่าในปีหน้าจะได้รับการสนับสนุนเฉกเช่นนี้อีก สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ทีมจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอืได้รับรางวลัชนะเลิศ.
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สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยนิดีกับอาจารยพ์วงเพญ็  สวา่งใจ  ในโอกาส
สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
อักษรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และจะเขา้รบัพระราช-
ทานปรญิญาดษุฎีบัณฑติในวนัที ่ 17  กรกฏาคม  2552

ปีการศกึษา2552  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
เปิดสาขาวิชาใหม่ คือ สาขาวิชาภาษาจีน โดยมอบหมายให้ ผศ.
รพพีรรณ  เทยีมเดช  เปน็ผูดู้แลและใชท้ีท่ำงานทีส่ำนักงาน
สาขาวิชาภาษาไทย  ท่านท่ีจะติดต่อกับสาขาวิชาภาษาจีนเชิญท่ี
หอ้งภาษาไทย

วนัที ่22,  25,  28  พฤษภาคม  และ 1, 15  มิถุนายน
2552 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยประกอบด้วย ผศ.
รพีพรรณ  เทียมเดช  อาจารยพั์ชรินทร ์ แจม่จำรญู  อาจารย์
แสนประเสริฐ  ปานเนียม   อาจารย์ศิวาพร  พิรอด และอาจารย์
ปรัชญา  ปานเกตุ  ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั  อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบรีุ  เปน็
วทิยากรอบรมใหค้วามรูว้ชิาภาษาไทยแกค่ร ู กศน.  อำเภอ
เมือง  จงัหวดัเพชรบรีุ  ณ  หอ้งประชมุศูนย์การศกึษานอก
โรงเรยีน  อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบรีุ

วันที่  7  มิถุนายน  2552  อาจารย์แสนประเสริฐ
ปานเนียม  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว.
เป็นวิทยากรในการอบรมยุววิจัยท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
ในหวัข้อ  การเตรยีมตวัลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลทางวฒันธรรม  ณ

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาไทย

ตามที ่ คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ได้
กำหนดจดัการประชมุครัง้ที ่5/2552  ไดเ้รียนเชิญนายชาย  พานชิพรพนัธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรีุ  และนายสุรินทร์  ธีรจามรนนัท์ ท้องถ่ินจังหวัด
เพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจดัหนังสือ 50 ปี  ในหลวงกับ
จังหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัประจวบครีีขันธ ์(พ.ศ.2501-2551) เม่ือวนัที ่8
มิถุนายน 2552 ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั ช้ัน 9  อาคารวทิยาภริมย์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

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

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี  องค์การนักศึกษา  โทร. 032-493278, 032-493300-7 ต่อ 1324

หอประชุมวัดใหญสุ่วรรณารามวรวิหาร
วนัที ่  9  มิถุนายน  2552  อาจารยแ์สนประเสรฐิ

ปานเนียม  เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ“กำเนิด
ใหมข่องหนงัสือเก่า”  จดัโดย ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร
ณ ห้องประชมุใหญข่องศูนย์  การเสวนามเีน้ือหาเก่ียวกับ
คุณค่าของหนังสือเก่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหนังสือเก่า
และการใชเ้ทคโนโลยีไอทีในการนำเสนอข้อมูลหนังสือเก่า
ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ท่ีอนุเคราะห์ให้
ร่วมเดนิทางไปเขา้ร่วมฟังการเสวนาในครัง้น้ี

วนัที ่10 มิถุนายน  2552  อาจารยพั์ชรนิทร ์ แจม่
จำรญู  ไดรั้บเชญิจากศนูย์การศกึษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบุรี  ไปเปน็
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนของศูนย์ในโครงการปรับ
พ้ืนฐานวิชาภาษาไทย ณ โรงแรมเทร์ชเชอร่ี  จังหวัดเพชรบุรี
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ผศ.ดร.สุทศัน์  นาคจัน่  คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนใหกั้บคณาจารยค์ณะมนษุย-
ศาสตร์ฯ  โดยเชิญท่านอธิการบดีมหา-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมปฏิบัติการ

คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณาจารย์ ลูกจ้าง
และพนกังาน  เม่ือวนัที ่8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชมุ
คณะครศุาสตร์(ห้อง 926)  เพ่ือเป็นการเตรยีมความพรอ้ม
ท้ังทางดา้นวชิาการ ด้านอาคารสถานที ่และการสรา้งความ
เข้าใจในการดำเนินงานที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ ่งขึ ้น โดยมี
ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์  คณบดีคณะครุศาสตร์  ดร.สุมาลี

พงษต์ยิะไพบลูย์ และอาจารยจ์ำรสั  แจม่จันทร ์ รองคณบดคีณะครศุาสตร ์ รวมถงึคณาจารย ์ ลูกจา้งและพนกังาน
เข้าประชุม  ในการน้ี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและ
บรรยายพิเศษ  พร้อมกันน้ีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงาน ทางคณะครุศาสตร์
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คณะครุศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  เปน็ประธานเปดิการประชมุและบรรยายพเิศษในหวัข้อนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต เม่ือวันศุกร์ท่ี 5 มิถุนายน 2552  ณ  ห้องประชุมศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

ในระหวา่งวนัที ่21-24 พฤษภาคม 2552  นายฤทธี
ทิมรอด และ นางสาวอรุณ แสวงหอม  บุคลากรศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบนัอุดมศึกษา ณ โรงแรมรอยลัริเวอร ์กรุงเทพ ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบ่มเพาะ
ธรุกจิ ตามโครงสรา้ง Incubation Strategic Manage-
ment เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม
งานวิจัย การจัดการสิทธิประโยชน์และการบริหารทรัพย์สิน
ทางปญัญา ตลอดจนการสรา้งวงจรรายไดก้ลับสูส่ถาบนั
อุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว

อบรมหลักสูตรการบริหาร หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีบทบาทในการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประ-
สิทธภิาพของหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั มีภาร-
กิจสำคัญ 3 ด้าน  ประกอบดว้ยการดำเนนิการสง่เสรมิและ
สนับสนุนงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน
งานด้านการส่งเสริม  สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาให้สถาบันวิจัยฯ  เป็น
องค์กรแหง่การเรยีนรู ้ มุ่งเน้นการเปน็คลังปญัญาเพือ่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงแต่งตั ้งคณะ
กรรมการเพือ่ยกร่างแผนยทุธศาสตรข์องสถาบนั  และเพือ่
ให้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตรข์องชาต ิ ยุทธศาสตรข์องจงัหวดั  ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง
สถาบันวิจัยฯ  จึงได้จัดการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ขึ้น
โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม มาเป็นประธานพร้อมด้วยรองอธิการบดี ผศ.
ดร.กาญจนา  บุญส่ง ในการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ได้เรียน
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญจากทุก

สถาบันวิจัยฯจัดวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน
ภาคส่วน  ครอบคลมุงานทัง้ 3 ด้าน ไดแ้กผู่ท้รงคณุวฒิุด้าน
การวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร.เฉลียว  บุรีภักดี, ดร.โฉมยง
โต๊ะทอง, ผศ.ทวีพร  เนียมมาลัย, ผศ.มนู  อุดมเวช,
อาจารยยุ์ธร ี  เย็นเปรม, คุณเนตรดาว  ย่ิงอบุล, อาจารย์
นพพล  สำเภาเงนิ, คุณพิชาญมญ ์ ศนิปรชีา   ผูท้รงคณุวฒิุ
ด้านบรกิารวชิาการประกอบดว้ย คุณบญุชู  เนาวรตัน์, คุณ
สุชาติ  นกวอน, คุณบำรุง  ม่วงไหมทอง, คุณธนกฤต
หลีสุวรรณ, คุณมาลี นวรตัน์, อาจารยวิ์มลา  พงศาธร ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย อาจารย์บุญมี
พิบูลสมบัติ, อาจารย์สัณฐาน  ถิรมนัส,  รศ.สุนันท์  นีลพงษ์,
ผศ.บญุมา  แฉง่ฉายา, ผศ.ทพิยา  พิรยิะนนท,์ คุณสมบตัิ
พูลเกิด, คุณธานนิทร ์ ช่ืนใจ,  คุณทวโีรจน ์ กล่ำกล่อมจิตต,์
คุณบญัญติั  โมฬี  รวมถงึนักศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏ
เพชรบรีุ  จำนวน  30  คน  โดยมคีณะผูบ้รหิารของสถาบนั

วจิยัฯ เปน็ผูด้ำเนินการวพิากษ์ตามกลุม่งาน  ประกอบดว้ย
ผศ.สุวิทย์  เปียผ่อง, ผศ.พรรณี  คอนจอหอ, และ
ผศ.อรอนงค ์ ศรีพวาทกลุ

ผลจากการวพิากษ ์ทางสถาบนัวจิยัฯ จะนำไปปรบัปรงุ
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ  เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริงและเกิดประโยชนแ์ก่ท้องถ่ินอย่างเต็มท่ี  และนำเสนอ
แผนยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  ในการน้ีสถาบันวิจัยฯ
ขอขอบคณุผูเ้ข้าร่วมวพิากษ์แผนยทุธศาสตรท์กุทา่นมา  ณ
โอกาสน้ี
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ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งเร่ือง ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเข้ารับการฝึกอบรมแก่
คณาจารยแ์ละผูส้นใจ  ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้

1. คณะวศิวกรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2552  เร่ือง “เทคนคิการเขยีนข้อเสนอโครงการวจัิย
ใหสั้มฤทธิผ์ล” ในระหวา่งวนัที ่16-17 กรกฎาคม 2552 ณ
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(EN 6) มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธาน ี  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็การพฒันาทกัษะการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จ
ในการขอทุนวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยให้
มากย่ิงขึน้  สนใจตดิตอ่สอบถามไดท้ีห่นว่ยสนบัสนนุงาน
วิจัยและบรกิาร  โทร. 045-353319  โทรสาร. 045-353333

2.  ฝา่ยวชิาการ  สำนักงานกองทนุสนับสนนุการวจิยั
(สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี
2553  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ประเภทที ่  1 ทนุวจิยัพ้ืนฐานจากความคดิรเิริม่ของ
นักวิจัย

1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ
อาจารย ์รุน่ใหม ่(สกว. รว่มกบั สกอ.)

1.2  ทุนส่งเสรมินักวจัิยรุน่ใหม่
1.3  ทนุพัฒนานกัวจิยั (เมธวีจิยั  สกว.)
1.4  ทนุวจิยัองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่ปน็พ้ืนฐานตอ่การ

พัฒนา (วฒุเิมธวีจิยั  สกว.)
1.5 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (สกว. ร่วมกับ

สกอ. )
ประเภทที ่ 2  ชุดโครงการวจัิยพ้ืนฐานเชงิยุทธศาสตร์

2.1 ชุดโครงการสมุนไพรยารักษาโรคและสารเสรมิ
สุขภาพ

2.2  ชุดโครงการการพฒันาเกษตรยัง่ยืน
2.3  ชุดโครงการการผลติสตัวน้์ำเศรษฐกจิ
2.4  ชุดโครงการการผลติสตัวบ์กเศรษฐกจิ
2.5 ชุดโครงการชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและเวช

ศาสตร์การพ้ืนฟูสภาวะเส่ือม
2.6  ชุดโครงการนาโนศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี
2.7  ชุดโครงการการผลติ  การเกบ็รกัษาหลงัการ

เก็บเกี่ยว  และการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศ  และเพ่ือเป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูง   สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจัิย   โทร. 0-2278-8251-60

3. สำนักงานกองทนุสนับสนนุการวจิยั (สกว.)  โดย
สำนักประสานงานโครงการทนุวิจัยมหาบัณฑิต  สกว. สาขา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รับสมคัรทนุสกว. – สมาคม
ผูค้้าอัญมณไีทย และเครือ่งประดบั ป ี 2552 น้ันเปน็การ
สนับสนุนทุนวิจัยใน สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ เน้นด้านโลหะการ การออกแบบ การจัดการ
อุตสาหกรรมและการตลาด ฯลฯ รายละเอยีดและเงือ่นไข
โดยสังเขปดงัน้ี

1. จำนวน 10 ทุน
2. ลักษณะโจทย์วิจัยกำหนดกำหนดโดยท่ีประชุมคณะ

กรรมการสมาคม ฯ  ใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์  รายละเอียด
www.trfmag.org

3.  ผู้เสนอโครงการต้องเป็นอาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท

4. การทำโครงงานหรือวิจัยต้องมีส่วนทำที ่สถาน
ประกอบการ  เพ่ือบุคลากรอุตสาหกรรมมส่ีวนรว่มในการ
วิจัย  หรือบุคลากรของอุตสาหกรรมทีเ่ป็นนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษาเปน็ผูท้ำวจิยัเอง

5. ระยะเวลาการสนบัสนนุไมเ่กิน  18  เดือน  ภายใน
วงเงนิ  400,000  บาท

6. การดำเนนิการ
6.1 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการรับทุน

ภายใน  15  กรกฎาคม  2552
6.2  ประกาศผลผูไ้ดร้บัทนุ  10  กันยายน  2552
6.3  ทำสญัญาโครงการ 1 ตุลาคม  2552

ติดต่อสอบถาม  โทร. 086-448-4026-7, 086-777-
1895,086-441-7063,0-2739-2387,0-2326-4423-4  และ 0-
2739-2418-9 ต่อ 152และ 167  โทรสาร. 0-2326-4423-4

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย
และเข้ารับการฝึกอบรม
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวรค์ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กำหนดจัดโครงการ“ค่ายคอมพิวเตอร”์ ในระหวา่งวันท่ี 24-26
มิถุนายน 2552  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ข้ารับการอบรม
รู้จักการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และการใชง้านอินเทอร-์
เน็ตเพื่องานสารสนเทศ  เป็นการฝึกประสบการณ์ในการ
ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อ่ืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
ปฏิบัติจริง และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพฒันาตนเอง
เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมและเทคโนโลยท่ีีก้าวหน้า

ขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ“ค่ายคอมพวิเตอร์”  สมัครดว้ยตนเองทีส่าขาวชิาวิศวกรรมซอฟแวร ์ อาคาร 16
(อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ช้ัน 4)  ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่21 มิถุนายน 2552

วิศวกรรมซอฟแวร์จัดโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์”

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ทำกิจกรรมนอกสถานท่ี

เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 29 พฤษภาคม 2552  ทีผ่า่นมา
เวลา 07.30 น .
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาห- กรรม นำโดย
อาจารย ์ส ุข ุม หลานไทย รองคณบดี
ด้านยุทธศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์
ผูค้วบคมุ  จำนวน 10  คน  นำนักศึกษาใหมช้ั่นปทีี ่1
และชัน้ปท่ีี 3  ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไปทำ
ก ิจกรรมนอกสถานศ ึกษา จำนวน 2 โครงการ มี นักศ ึกษาจำนวน 120  คน ได ้แก ่
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ  ณ  กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 แก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และโครงการนำนักศึกษาเข้าวัดพัฒนาชุมชน  ณ วัดแก่งกระจาน  อำเภอแก่ง กระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
โดยกลบัถงึมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ ในวนัเสารท่ี์ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.30 น.

การทำกิจกรรมในครัง้น้ีได้รับความรว่มมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา คณาจารย ์และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  ทางคณะ
ขอขอบพระคณุผูร่้วมกจิกรรมทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญคณาจารย์
ข้าราชการ  พนักงานและนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เข้ารว่มการอบรม  การดแูลสขุภาพอย่างถกูตอ้ง
ในหวัข้อ  สร้างสขุภาพดว้ย 6 อ. เวลา  08.00-12.00  น.  และเสวนาดา้นสุขภาพ ในหวัข้อ 6 อ. สู่แนวปฏบิตัิ  เวลา
13.00-16.00 น.  ในวนัศุกรท์ี ่ 26  มิถุนายน  2552  ณ  หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 2  ผูส้นใจสำรองทีน่ั่งไดท้ี ่คุณนภิา
ไพโรจนจิ์รกาล   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  โทร. 1204  ภายในวนัพุธที ่ 24  มิถุนายน  2552

เชิญฟังการบรรยายการสร้างเสริมสุขภาพ



11 ดอนขังใหญ่

เม่ือวันท่ี  30 – 31
พฤษภาคม  2552
ทีผ่า่นมา สาขาวชิาการ
บัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ   จัดการอบรม
การตรวจสอบบ ัญช ี

AIS SMART SMEs ร่วมกบักรมพฒันาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย์  หอการคา้ไทย  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุและศนูย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่ 8 กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมลงทะเบยีนในตลาด ซ้ือ  ขาย
แลกเปลีย่น  ให ้ รบั ระหวา่ง  SMEs  ในบธู SMEs Free Market และชมบธูนทิรรศการเพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอี นอกจากนั้นยังมี Business Clinic ห้องปรึกษาปัญหาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิย์  ในงานไทยชว่ยไทย 2009  AIS SMEs Forum หนนุธรุกจิไทย สู้ภัยวกิฤตโิลก วนั
พฤหสับดทีี ่  25  มิถุนายน 2552  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 1  อาคารวทิยาภริมย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
ลงทะเบยีนล่วงหนา้ท่ี  โทร. 089-895-3302-4

สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรม  Audit  By  Computer

คุณพร้อมหรือยัง กับการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจในปีน้ี

ศูนย์พัฒนาทรพัยากรมนษุย์  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เปดิอบรมหลกัสูตรการจดัทำ
บัญชีสินค้าคงเหลือและการรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (สามารถเก็บช่ัวโมงทางบัญชีได้)  วิทยากรโดย อ.กฤชกมล  พุทธบูชา
ในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.30  น. ณ ห้องมรกต  อาคารเพชรน้ำหน่ึง  ค่าลงทะเบยีน 500 บาท (รวม
อาหารวา่งและอาหารกลางวนั) ติดตอ่สมัคร และสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้ คุณชติุมา โทร.032-493-269  หรอื
ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดจ้าก http://mit.pbru. ac.th/

อบรมบัญชี

ผู้สนใจทีต้่องการแบบฟอรม์ “การบนัทึกบัญชีรายรบั-รายจา่ย”  สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์พร้อมคำอธบิาย
วธิกีารบนัทกึบญัชโีดยละเอยีด ไดท้ีบ่ทความเรือ่ง “จดแลว้รวย”  ทาง  http://mit.pbru.ac.th/

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมตรวจสอบสำเร็จรูป  ACL:Audit  Command  Language ให้กับนัก
ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 3 และปีท่ี  4  จำนวน 70 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  221  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารสนเทศ  วิธีและเทคนิคการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปประยุกต์ให้ในการ ตรวจสอบบัญชี
ตอ่ไปในอนาคต  โดยไดรั้บเกยีรตจิากวทิยาการทรงคณุวฒิุและมปีระสบการณด้์านการตรวจสอบและผู ้สอบบญัชรัีบ
อนุญาต   อาจารย์เกล็ดนที  สสิกาญจน์  สำนักงานตรวจเงนิแผ่นดิน  กทม.  ซ่ึงมีอาจารย์จันทรา  ธนีเพียร  อาจารย์สาขา
วิชาการบญัช ี กล่าวรายงานการจดัการอบรม  ผศ.นรนีารถ  ศรวีรนารถ  คณบดคีณะวทิยาการจดัการ เปน็ประธาน
เปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพร้อมให้
กล่าวให้โอกาทกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี


