ข้อคิด-ข้อฝาก จากอธิการบดี
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงข้อคิด – ข้อฝากเกีย่ วกับยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนไว้ดงั นี้
ประการที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรขี องเรามี
พั น ธกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.2547 เกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน
สำหรับคนในวัยเรียนเราเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เข้า
มาเรียนให้ตรงกับสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ
ของเขาซึง่ อยูใ่ นแผนผลิตบัณฑิต โดยการสนับสนุนให้
คณาจารย์ นักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ
ปัญหาของท้องถิ่น และร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงาน
ของรัฐ และการปกครองส่วนท้องถิน่ หลักคิดทีส่ ำคัญก็
คือเป็นการขับเคลือ่ นความเข้มแข็งชุมชนด้วยกลุม่ พลัง 3 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ของนักศึกษาและคณาจารย์ กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ขององค์กรท้องถิน่ และประชาชน และกลุม่ ที่ 3 หน่วยงาน
ราชการทีอ่ งค์กรท้องถิน่ เกีย่ วข้องกับการใช้วชิ าชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นตัวขับเคลือ่ น
หลักคิดคือเป็นวงกลม 3 วงกลม คือ 1) ใช้มหาวิทยาลัย 2) ใช้ชมุ ชน และ 3)
ใช้การเมือง ซึง่ เป็นตัวขับเคลือ่ นทีส่ ำคัญ
ประการที่ 2 ร่วมมือกับองค์การท้องถิน่ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ เปิดโอกาสให้ผนู้ ำชุมชน นายก อบต. เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. เข้ามาเรียน
เพือ่ ให้ได้ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร โดยหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องนายก อบต. รองนายก อบต. หรือเจ้าหน้าทีท่ อ่ี ยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ โดยหวัง
ว่าบุคคลเหล่านีจ้ ะนำความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนางานของ
อ่านดอนขังใหญ่ได้ที่
http://oem.pbru.ac.th/pr
ท้องถิน่ ทีเ่ ขาเป็นสมาชิกหรือตำแหน่งในองค์กรนัน้
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ประการที่ 3 กลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นภาคการผลิต มีแนวคิดทีจ่ ะใช้สหกรณ์ออมทรัพย์
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
http://oem.pbru.ac.th/pr
เครดิตยูเนีย่ น และกลุม่ ออมทรัพย์อน่ื ๆ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน และรวม
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
กลุม่ กันเพือ่ ระดมเงินของท้องถิน่ หรือของชุมชนนัน้ เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนให้กบั ชุมชน
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ใช้ในการบำบัดทุกข์ หรือความเดือดร้อนและเป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมทัง้
ผศ.เสนาะ กลิน่ งาม
สวัสดิการของสมาชิก
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ์
ประการที่ 4 คือ ส่งเสริมให้คนในท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูม้ าเป็นคลังสมองร่วมกัน
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
ทำงานเพือ่ ชุมชนและท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นชมรมการส่งเสริมดนตรีไทยเมืองเพชร
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หรือกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ ทำงานเชิงสังคม
ประการที่ 5 คือ ส่งเสริมการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา
บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญธิกา ถาวรเวช
และประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ทีจ่ ะตอบโจทย์ หาปมปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
ของชุมชนและเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ ก่อให้เกิดปัญญา โดยมีความเชือ่ ว่าปัญหาก่อให้
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เกิดปัญญาและปัญญานำไปสู่การผ่อนคลายและการแก้ปัญหา
คณะ/สำนัก/สถาบัน
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ดอนขังใหญ่

การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคคลที่เป็นคลังสมอง
ร่วมกันศึกษาวิจัย สำรวจสภาพทางจิตวิทยา สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตาม
หมูบ่ า้ นและอำเภอ รวมทัง้ การศึกษาชาติพนั ธุข์ องบุคลทีอ่ ยู่
ในจังหวัดเพชรบุรี
การขับเคลือ่ นเป็นจุดทีส่ ำคัญ โดยต้องกำหนดกลุม่
เป้าหมายให้ชัดเจนก่อน ในขณะเดียวกันต้องปรับปรุง
โครงสร้างยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการเรียนรูร้ ว่ มกัน
สรรค์สร้างชุมชน เด็ก ชาวบ้าน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัวอย่างเช่น เด็กที่เรียนสาธารณสุขชุมชนและคหกรรม
ศาสตร์ ให้นักศึกษากลับไปบ้านแล้วบันทึกไว้ว่าเขากิน
กันอย่างไร อาหารทีก่ นิ ไปวัน ๆ สัปดาห์หนึง่ กินอะไรบ้าง
ไปนัง่ จดบันทึก ในหมูบ่ า้ นกินอะไรมากกินอะไรน้อย แล้ว
เอาตรงนั้นมานั่งวิเคราะห์ว่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
จะรู้ได้ว่าชาวบ้านรับสารอาหารอะไร แล้วนำไปศึกษา
ปรับปรุงต่อยอด
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เด็กที่เรียนสาธารณสุขชุมชน
ไปดูวา่ การเจ็บป่วย ผันแปรไปตามฤดูกาล ผันแปรไปตาม
วัย สภาพแวดล้อม เจ็บป่วยอะไรกัน ต้องรักษา ต้องดูแล
ร่างกายอย่างไร ปล่อยทิง้ หรือมีการดูแลรักษา หรือใช้ยา
พืน้ บ้าน แล้วมาตรองดูวา่ จะเรียนสาธารณสุขชุมชน หรือ
คหกรรมศาสตร์ จะเอาตรงนี้ไปทำงานที่ต้องร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขชุมชน
อสม.ในขณะเดียวกัน อบต. มีหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย ขจัดขยะ สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับเสียง แสง
สิ่งที่มีการเคลื่อนไหวสูง สัมพันธ์กับอุบัติเหตุสูง คนที่
ทำงานในที่สูงกับในที่ราบ โอกาสทำงานในที่สูงเกิดอุบัติ
เหตุสงู ซึง่ เป็นหลักโดยทัว่ ไป ในขณะเดียวกันต้องเปิด
โอกาสให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของชุ ม ชน
ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและนำไปสู่เรื่อง
ของการบริหารจัดการ การมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การคัดเลือก
บุคคลที่จะมาร่วมเป็นกรรมการประจำคณะ ที่ปรึกษา
โปรแกรมวิชา หรือกรรมการในสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่ควรลืม คือ
องค์การศาสนา
ข้อฝากประการสุดท้าย ผมได้พบกับนักศึกษา
ดอนขังใหญ่

จึงขอฝากเรือ่ งถึงคณาจารย์ ดังนี้
1) การสอนในเวลากิจกรรมนักศึกษา ต้องขอความ
ร่วมมืออาจารย์ผู้สอนช่วยงดเว้นการสอนในบ่ายวันพุธ
ซึง่ เป็นกิจกรรมของนักศึกษา
2) การรวมห้องโดยการเอาตารางสอนที่จัดแยกตาม
เวลามารวมห้องกัน เพือ่ ลดภาระของอาจารย์ ทำให้เด็กมัน
เรียนกันไปไม่ได้ เช่น เด็กต่างปี ต่างวัย มาเรียนรวมกัน
3) เรือ่ งของการดูแล ให้มองลูกศิษย์เหมือนลูกเหมือน
หลาน ถ้าอะไรทำไม่ถูกไม่ควร ก็ควรว่ากล่าวตักเตือน
แนะนำ อย่าปล่อยปะละเลย เช่น การแต่งกาย การมา
เรียน เป้าหมายคือต้องการให้เด็กมีวนิ ยั ในการตรงต่อเวลา
การขยันอดทน การกตัญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ
เพราะมีความเชื่อว่าการขยันอดทนเป็นพื้นฐานของความ
สำเร็จ ความมีวินัยในการตรงต่อเวลามันเป็นทุกเรื่องของ
วินยั พืน้ ฐานเบือ้ งต้นของวินยั ตรงอืน่
4) การส่งเกรด คือ เกรดยังค้างอยูม่ าก เกรดหลายวิชา
บางคนเรียนตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 3 เกรดยังไม่ออก เปิด
โอกาสให้นกั ศึกษาซักถามคะแนน ดูเกรด ขอความร่วมมือ
ในเรือ่ งของคุณภาพการจัดการศึกษา
และท่านอธิการบดีได้สรุปว่า การได้ปริญญาเป็นเรือ่ ง
สำคัญและเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่สง่ิ ทีส่ ำคัญกว่าปริญญาคือ ปัญญา
และการรูจ้ กั คุณค่าของความดี ความงาม อะไรผิดอะไรควร
รูจ้ กั อยู่ รูจ้ กั กิน รูจ้ กั ใช้ รูจ้ กั วางตัว.

สำนักวิทยฯ เชิญชมนิทรรศการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชม
นิทรรศการด้านการออกแบบสิง่ ปลูกสร้างอาคารด้วยวัสดุทางเลือก
ศูนย์นิทรรศการสร้างสรรค์การออกแบบ TCDC และพบกับ
หนังสือด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมกับติดต่อขอรับ
บัตรเข้าชมนิทรรศการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6
ดิเอ็มโพเรียม ช๊อปปิง้
คอมเพล็ ก ซ์ 662
สุขมุ วิท 24 กรุงเทพฯ
หรือติดต่อขอรับบัตร
ได้ ท ี ่ ผู ้ อ ำนวยการ
สำนักวิทยบริการฯ
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พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2552

กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
นั ก ศึ ก ษา ประกาศผลการคั ด เลื อ กในวั น พุ ธ ที ่ 15
กรกฎาคม 2552 รายงานตัวในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนา
2552 ตัง้ แต่เวลา 09.00–11.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บริหารนักศึกษาภาคปกติ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 25
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ.
มิถนุ ายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้แสดง
1. กำหนดการผูก้ รู้ ายเก่า-รายใหม่ (นักศึกษาใหม่)
ออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูอาจารย์ และ
และผูก้ รู้ ายใหม่ (ชัน้ ปีท่ี 2 - 5)
ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
1. ผูม้ สี ทิ ธิก์ ยู้ มื เงิน กยศ. รายงานตัวและประชุมชีแ้ จง
ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูภาคปกติในวันพุธที่ 24
มิถนุ ายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ผูม้ สี ทิ ธิก์ ยู้ มื เงิน ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2552 เวลา
13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ราชภัฏเพชรบุรี
2. นักศึกษาที่มีเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ให้เริ่มจัดทำ
ในการนี ้ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ขอเชิ ญ คณาจารย์
เข้าร่วมพิธีซ้อมไหว้ครูและพิธีไหว้ครูตามวัน เวลาและ สัญญากู้ยืมเงินทางอินเตอร์เน็ต (ระบบe-Studentloan)
แล้ว Print สัญญาออกจากระบบ 2 ฉบับ จัดเตรียมเอกสาร/
สถานที่ดังกล่าว
หลักฐานประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงินและให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ลงลายมือชือ่ ในสัญญากูย้ มื เงินให้เรียบร้อย (วิธกี ารจัดทำ
สัญญากู้ยืมเงินให้ศึกษาจากเว็ปไซต์ http://dsd.pbru.
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มูลนิธนิ าย ac.th/pbruloan) ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2552
ห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
3. ส่งสัญญากูย้ มื เงิน พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ให้นกั ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ทุน ๆ การทำสัญญากู้ยืมเงิน และมหาวิทยาลัยเปิดให้ผู้กู้ยืมเงิน
ละ 20,000 บาท (สองหมืน่ ร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาทีข่ อรับทุน นำผูค้ ำ้ ประกันมาลงลายมือชือ่ ค้ำประกันในสัญญากูย้ มื เงิน
การศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
ต่อหน้าผูป้ ฏิบตั งิ านทีห่ น่วยทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 - 21 มิถนุ ายน 2552
ไม่จำกัดสาขาและชัน้ ปี
4. ติดต่อขอลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินค่าลง
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทะเบียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2552 ทีห่ น่วยทุนการ
3. มีความประพฤติดี
ศึกษา วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2552
4. มีผลการเรียนดี
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในการขอลงลายมือชื่อ
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาทีส่ นใจสามารถขอรับและยืน่ ใบสมัครได้ ยืนยันฯ คือ ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 1
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ณ กองพัฒนา ฉบับ
นักศึกษา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันอังคารที่ 14
2. นักศึกษาทีย่ งั ไม่ได้แก้ไขรหัสนักศึกษาให้
4
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ถูกต้องทางอินเตอร์เน็ต (ระบบ e-Studentloan) ให้รบี ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2552
มิฉะนัน้ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นลำดับต่อไปมาแทน
3. นักศึกษาทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกำหนดการนี้ อาจหมดสิทธิก์ ารกูย้ มื เงิน กยศ. ต้องชำระค่าเล่าเรียนเองตลอดปี
การศึกษา 2552

ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่ากู้ต่อเนื่อง
ผู ้ อ ำนวยการกองพั ฒ นา
นักศึกษา แจ้งว่า หน่วยทุนการ
ศึ ก ษา(กยศ.) ได้ จ ั ด ประชุ ม
นักศึกษากองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่
การศึกษา (กยศ.) รายใหม่และ
รายเก่ากูต้ อ่ เนือ่ งชัน้ ปีท่ี 1 เมือ่
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นกั ศึกษา
ซึง่ มีนกั ศึกษากองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 608 ราย ในการจัดประชุมครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เป็นการชีแ้ จงในเรือ่ งของการทำสัญญากูย้ มื เพือ่ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 แนวทางการปฏิบตั ติ นในการเป็น
นักศึกษากองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
รายงานผลการแข่งขันหุน
่ ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี 2552 (ระดับอุดมศึกษา) : ทีมลูกตาลเมืองเพชร

ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์ และ อ.สราวุฒิ เชาวสกู อาจารย์ทป่ี รึกษา พร้อมด้วยสมาชิกทีมประกอบด้วย นายธนากร
บุญบัวหลวง นายสมควร เขียวมา และนายประทีป ปนัดดาสิรสิ ขุ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ในนามทีมลูกตาลเมืองเพชร เข้าร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (ระดับ
อุดมศึกษา) ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
เมือ่ วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 ทีผ่ า่ นมา (รอบ 32 ทีม)
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมลูกตาลเมืองเพชรไม่สามารถ
ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ส่งผลให้ไม่มโี อกาสเข้าร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์
ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2552 เหมือนดังปีทผ่ี า่ นมา
ทีจ่ ะมีขน้ึ ในงาน “ถนนเทคโนโลยี 2552” ณ อิมแพ็ค อารีนา่
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2552 แต่ทง้ั นี้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแข่งขัน ใน
รายการนี้เป็นอย่างมาก และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ และหวังว่าในปีหน้าจะได้รับการสนับสนุนเฉกเช่นนี้อีก สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ทีมจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รบั รางวัลชนะเลิศ.
ดอนขังใหญ่
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ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้
กำหนดจัดการประชุมครัง้ ที่ 5/2552 ได้เรียนเชิญนายชาย พานิชพรพันธุ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายสุรนิ ทร์ ธีรจามรนันท์ ท้องถิน่ จังหวัด
เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพือ่ หาแนวทางในการจัดหนังสือ 50 ปี ในหลวงกับ
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (พ.ศ.2501-2551) เมือ่ วันที่ 8
มิถนุ ายน 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 9 อาคารวิทยาภิรมย์
ข่าวจากสาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์พวงเพ็ญ สว่างใจ ในโอกาส
สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตในวันที่ 17 กรกฏาคม 2552
ปีการศึกษา2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดสาขาวิชาใหม่ คือ สาขาวิชาภาษาจีน โดยมอบหมายให้ ผศ.
รพีพรรณ เทียมเดช เป็นผูด้ แู ลและใช้ทท่ี ำงานทีส่ ำนักงาน
สาขาวิชาภาษาไทย ท่านทีจ่ ะติดต่อกับสาขาวิชาภาษาจีนเชิญที่
ห้องภาษาไทย
วันที่ 22, 25, 28 พฤษภาคม และ 1, 15 มิถนุ ายน
2552 คณาจารย์ ส าขาวิ ช าภาษาไทยประกอบด้ ว ย ผศ.
รพีพรรณ เทียมเดช อาจารย์พชั รินทร์ แจ่มจำรูญ อาจารย์
แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ศวิ าพร พิรอด และอาจารย์
ปรัชญา ปานเกตุ ได้รบั เชิญจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็น
วิทยากรอบรมให้ความรูว้ ชิ าภาษาไทยแก่ครู กศน. อำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2552 อาจารย์แสนประเสริฐ
ปานเนียม ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว.
เป็นวิทยากรในการอบรมยุววิจัยท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
ในหัวข้อ การเตรียมตัวลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ณ

หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2552 อาจารย์แสนประเสริฐ
ปานเนียม เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ“กำเนิด
ใหม่ของหนังสือเก่า” จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
ณ ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์ การเสวนามีเนือ้ หาเกีย่ วกับ
คุณค่าของหนังสือเก่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหนังสือเก่า
และการใช้เทคโนโลยีไอทีในการนำเสนอข้อมูลหนังสือเก่า
ขอขอบคุณผูอ้ ำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทีอ่ นุเคราะห์ให้
ร่วมเดินทางไปเข้าร่วมฟังการเสวนาในครัง้ นี้
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2552 อาจารย์พชั รินทร์ แจ่ม
จำรูญ ได้รบั เชิญจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนของศูนย์ในโครงการปรับ
พืน้ ฐานวิชาภาษาไทย ณ โรงแรมเทร์ชเชอรี่ จังหวัดเพชรบุรี

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
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมปฏิบัติการ
ผศ.ดร.สุทศั น์ นาคจัน่ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนให้กบั คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต เมือ่ วันศุกร์ท่ี 5 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะครุศาสตร์จด
ั ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณาจารย์ ลูกจ้าง
และพนักงาน เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้องประชุม
คณะครุศาสตร์(ห้อง 926) เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ทัง้ ทางด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ และการสร้างความ
เข้าใจในการดำเนินงานที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยมี
ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุมาลี
พงษ์ตยิ ะไพบูลย์ และอาจารย์จำรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์ ลูกจ้างและพนักงาน
เข้าประชุม ในการนี้ ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและ
บรรยายพิเศษ พร้อมกันนีไ้ ด้ให้โอวาทแก่ผเู้ ข้าร่วมการประชุมเพือ่ ให้ขอ้ คิดและแนวทางในการทำงาน ทางคณะครุศาสตร์
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อบรมหลักสูตรการบริหาร หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2552 นายฤทธี
ทิมรอด และ นางสาวอรุณ แสวงหอม บุคลากรศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบ่มเพาะ
ธุรกิจ ตามโครงสร้าง Incubation Strategic Management เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม
งานวิจยั การจัดการสิทธิประโยชน์และการบริหารทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ตลอดจนการสร้างวงจรรายได้กลับสูส่ ถาบัน
อุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว
ดอนขังใหญ่
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สถาบันวิจยั ฯจัดวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาท้องถิน
่ ให้เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทในการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีภารกิจสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วยการดำเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
การให้บริการวิชาการเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชมุ ชน
งานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาให้สถาบันวิจัยฯ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุง่ เน้นการเป็นคลังปัญญาเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะ
กรรมการเพือ่ ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และเพือ่
ให้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิน่ อย่างแท้จริง
สถาบันวิจัยฯ จึงได้จัดการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ขึ้น
โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม มาเป็นประธานพร้อมด้วยรองอธิการบดี ผศ.
ดร.กาญจนา บุญส่ง ในการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ได้เรียน
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญจากทุก
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ภาคส่วน ครอบคลุมงานทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ น
การวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี, ดร.โฉมยง
โต๊ะทอง, ผศ.ทวีพร เนียมมาลัย, ผศ.มนู อุดมเวช,
อาจารย์ยธุ รี เย็นเปรม, คุณเนตรดาว ยิง่ อุบล, อาจารย์
นพพล สำเภาเงิน, คุณพิชาญมญ์ ศนิปรีชา ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านบริการวิชาการประกอบด้วย คุณบุญชู เนาวรัตน์, คุณ
สุชาติ นกวอน, คุณบำรุง ม่วงไหมทอง, คุณธนกฤต
หลีสวุ รรณ, คุณมาลี นวรัตน์, อาจารย์วมิ ลา พงศาธร ผูท้ รง
คุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย อาจารย์บุญมี
พิบลู สมบัต,ิ อาจารย์สณ
ั ฐาน ถิรมนัส, รศ.สุนนั ท์ นีลพงษ์,
ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา, ผศ.ทิพยา พิรยิ ะนนท์, คุณสมบัติ
พูลเกิด, คุณธานินทร์ ชืน่ ใจ, คุณทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์,
คุณบัญญัติ โมฬี รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จำนวน 30 คน โดยมีคณะผูบ้ ริหารของสถาบัน

วิจยั ฯ เป็นผูด้ ำเนินการวิพากษ์ตามกลุม่ งาน ประกอบด้วย
ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง, ผศ.พรรณี คอนจอหอ, และ
ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
ผลจากการวิพากษ์ ทางสถาบันวิจยั ฯ จะนำไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจยั ฯ เพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่ อย่างเต็มที่ และนำเสนอ
แผนยุทธศาสตร์ตอ่ มหาวิทยาลัยต่อไป ในการนีส้ ถาบันวิจยั ฯ
ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ทกุ ท่านมา ณ
โอกาสนี้
ดอนคังใหญ่

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย
และเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งเรือ่ ง ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั และเข้ารับการฝึกอบรมแก่
คณาจารย์และผูส้ นใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 เรือ่ ง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ให้สมั ฤทธิผ์ ล” ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ณ
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(EN 6) มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการพัฒนาทักษะการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จ
ในการขอทุนวิจยั ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจยั ให้
มากยิง่ ขึน้ สนใจติดต่อสอบถามได้ทห่ี น่วยสนับสนุนงาน
วิจยั และบริการ โทร. 045-353319 โทรสาร. 045-353333
2. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี
2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนวิจยั พืน้ ฐานจากความคิดริเริม่ ของ
นักวิจัย
1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ
อาจารย์ รุน่ ใหม่ (สกว. ร่วมกับ สกอ.)
1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุน่ ใหม่
1.3 ทุนพัฒนานักวิจยั (เมธีวจิ ยั สกว.)
1.4 ทุนวิจยั องค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานต่อการ
พัฒนา (วุฒเิ มธีวจิ ยั สกว.)
1.5 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (สกว. ร่วมกับ
สกอ. )
ประเภทที่ 2 ชุดโครงการวิจยั พืน้ ฐานเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ชุดโครงการสมุนไพรยารักษาโรคและสารเสริม
สุขภาพ
2.2 ชุดโครงการการพัฒนาเกษตรยัง่ ยืน
2.3 ชุดโครงการการผลิตสัตว์นำ้ เศรษฐกิจ
2.4 ชุดโครงการการผลิตสัตว์บกเศรษฐกิจ
2.5 ชุดโครงการชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและเวช
ดอนขังใหญ่

ศาสตร์การพืน้ ฟูสภาวะเสือ่ ม
2.6 ชุดโครงการนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
2.7 ชุดโครงการการผลิต การเก็บรักษาหลังการ
เก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศ และเพือ่ เป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูง สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั โทร. 0-2278-8251-60
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดย
สำนักประสานงานโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครทุนสกว. – สมาคม
ผูค้ า้ อัญมณีไทย และเครือ่ งประดับ ปี 2552 นัน้ เป็นการ
สนับสนุนทุนวิจัยใน สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ เน้นด้านโลหะการ การออกแบบ การจัดการ
อุตสาหกรรมและการตลาด ฯลฯ รายละเอียดและเงือ่ นไข
โดยสังเขปดังนี้
1. จำนวน 10 ทุน
2. ลักษณะโจทย์วจิ ยั กำหนดกำหนดโดยทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการสมาคม ฯ ใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
www.trfmag.org
3. ผูเ้ สนอโครงการต้องเป็นอาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท
4. การทำโครงงานหรือวิจัยต้องมีส่วนทำที่สถาน
ประกอบการ เพือ่ บุคลากรอุตสาหกรรมมีสว่ นร่วมในการ
วิจยั หรือบุคลากรของอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษาเป็นผูท้ ำวิจยั เอง
5. ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 18 เดือน ภายใน
วงเงิน 400,000 บาท
6. การดำเนินการ
6.1 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการรับทุน
ภายใน 15 กรกฎาคม 2552
6.2 ประกาศผลผูไ้ ด้รบั ทุน 10 กันยายน 2552
6.3 ทำสัญญาโครงการ 1 ตุลาคม 2552
ติดต่อสอบถาม โทร. 086-448-4026-7, 086-7771895,086-441-7063,0-2739-2387,0-2326-4423-4 และ 02739-2418-9 ต่อ 152และ 167 โทรสาร. 0-2326-4423-4
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วิศวกรรมซอฟแวร์จัดโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์”
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
กำหนดจัดโครงการ“ค่ายคอมพิวเตอร์” ในระหว่างวันที่ 24-26
มิถนุ ายน 2552 ณ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
รูจ้ กั การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่องานสารสนเทศ เป็นการฝึกประสบการณ์ในการ
ปรับตัวและร่วมงานกับผูอ้ น่ื โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การ
ปฏิบตั จิ ริง และเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเอง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสังคมและเทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้า
ขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมโครงการ“ค่ายคอมพิวเตอร์” สมัครด้วยตนเองทีส่ าขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ อาคาร 16
(อาคารคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ชัน้ 4) ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2552
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นำนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ทำกิจกรรมนอกสถานที่

เมือ่ วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2552 ทีผ่ า่ นมา
เวลา
07.30
น.
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาห- กรรม นำโดย
อาจารย์ ส ุ ข ุ ม
หลานไทย
รองคณบดี
ด้านยุทธศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์
ผูค้ วบคุม จำนวน 10 คน นำนักศึกษาใหม่ชน้ั ปีท่ี 1
และชัน้ ปีท่ี 3 ของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไปทำ
กิ จ กรรมนอกสถานศึ ก ษา จำนวน 2 โครงการ มี นั ก ศึ ก ษาจำนวน 120
คน ได้ แ ก่
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และโครงการนำนักศึกษาเข้าวัดพัฒนาชุมชน ณ วัดแก่งกระจาน อำเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โดยกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.30 น.
การทำกิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทางคณะ
ขอขอบพระคุณผูร้ ว่ มกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
เชิญฟังการบรรยายการสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญคณาจารย์
ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรม การดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
ในหัวข้อ สร้างสุขภาพด้วย 6 อ. เวลา 08.00-12.00 น. และเสวนาด้านสุขภาพ ในหัวข้อ 6 อ. สูแ่ นวปฏิบตั ิ เวลา
13.00-16.00 น. ในวันศุกร์ท่ี 26 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 ผูส้ นใจสำรองทีน่ ง่ั ได้ท่ี คุณนิภา
ไพโรจน์จริ กาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1204 ภายในวันพุธที่ 24 มิถนุ ายน 2552
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สาขาวิชาการบัญชีจด
ั อบรม Audit By Computer

เมือ่ วันที่ 30 – 31
พฤษภาคม 2552
ทีผ่ า่ นมา สาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ จัดการอบรม
การตรวจสอบบั ญ ชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมตรวจสอบสำเร็จรูป ACL:Audit Command Language ให้กับนัก
ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชัน้ ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 จำนวน 70 คน ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 221 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารสนเทศ วิธีและเทคนิคการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปประยุกต์ให้ในการ ตรวจสอบบัญชี
ต่อไปในอนาคต โดยได้รบั เกียรติจากวิทยาการทรงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบและผู้ สอบบัญชีรบั
อนุญาต อาจารย์เกล็ดนที สสิกาญจน์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กทม. ซึง่ มีอาจารย์จนั ทรา ธนีเพียร อาจารย์สาขา
วิชาการบัญชี กล่าวรายงานการจัดการอบรม ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน
เปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เสนาะ กลิน่ งาม รองอธิการบดีเข้าร่วมพิธเี ปิดการอบรมพร้อมให้
กล่าวให้โอกาทกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
อบรมบัญชี

ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำ
บัญชีสนิ ค้าคงเหลือและการรายงานสินค้าและวัตถุดบิ (สามารถเก็บชัว่ โมงทางบัญชีได้) วิทยากรโดย อ.กฤชกมล พุทธบูชา
ในวันศุกร์ท่ี 26 มิถนุ ายน 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องมรกต อาคารเพชรน้ำหนึง่ ค่าลงทะเบียน 500 บาท (รวม
อาหารว่างและอาหารกลางวัน) ติดต่อสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คุณชุตมิ า โทร.032-493-269 หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://mit.pbru. ac.th/
คุณพร้อมหรือยัง กับการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจในปีน้ี

AIS SMART SMEs ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรแี ละศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมลงทะเบียนในตลาด ซือ้ ขาย
แลกเปลีย่ น ให้ รับ ระหว่าง SMEs ในบูธ SMEs Free Market และชมบูธนิทรรศการเพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี นอกจากนั้นยังมี Business Clinic ห้องปรึกษาปัญหาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในงานไทยช่วยไทย 2009 AIS SMEs Forum หนุนธุรกิจไทย สูภ้ ยั วิกฤติโลก วัน
พฤหัสบดีท่ี 25 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ โทร. 089-895-3302-4
ผูส้ นใจทีต่ อ้ งการแบบฟอร์ม “การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย” สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมคำอธิบาย
วิธกี ารบันทึกบัญชีโดยละเอียด ได้ทบ่ี ทความเรือ่ ง “จดแล้วรวย” ทาง http://mit.pbru.ac.th/
ดอนขังใหญ่
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