ข้อคิด-ข้อฝาก
จากอธิการบดี

“

เส้นไหมเส้นเดียว ... ถักทอเป็นเสือ้ ไม่ได้

การทำงานเราต้อง ลด ละ
โลภ โกรธ หลง บางอย่างลง
จากการประชุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือ่ วัน เพื่อช่วยกันถักทอ สานฝัน
พุธที่ 17 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้องประชุม ของเรานั้นให้เป็นจริง ”
วิทยาภิรมย์ 1
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ดังนี้
1. เรือ่ งของคุณภาพของการทำพันธกิจ แผนทีส่ ำคัญคือ แผนผลิตบัณฑิต วิจยั บริการวิชาการ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจะบูรณาการสิง่ เหล่านีเ้ ข้าด้วยกัน
2. แปลงความคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามพันธกิจ ได้หมอบหมายสิง่ เหล่านีใ้ ห้แก่ รองอธิการบดี คณะ สำนัก และบุคลากร
ทุกภาคส่วน เรือ่ งของคุณภาพ คือ Key word ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตบัณฑิต เราไม่ตอ้ งการผลิตปริญญา เราต้องการ
ให้นกั ศึกษาได้รบั ทัง้ ปริญญา ปัญญา และรูจ้ กั คุณค่าของความดีความงาม
3. ขอให้ชว่ ยการสร้างคุณธรรม วินยั การตรงต่อเวลาเป็นวินยั นำในเบือ้ งต้น
เพือ่ ชักนำไปสูว่ นิ ยั ในเรือ่ งอืน่ ๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเราจะปลูกฝัง คือ เรือ่ ง
การกตัญญูกตเวที กตัญญูกตเวทีนา่ จะเป็นคุณธรรมนำเบือ้ งต้นในการชักนำไป
สูค่ ณ
ุ ธรรมในเรือ่ งอืน่
4. ช่วยดูแลนักศึกษาเหมือนลูกเหมือนหลาน อย่ามองนักศึกษาเหมือนลูกค้า
ถ้ามองเป็นลูกค้าความเป็นครูในสายตาของนักศึกษาก็จะลดลง แต่เรานั้นคือครู
ถ้าเราสอนเต็มเวลา เต็มเนือ้ หา เต็มหลักสูตร ดูแลให้ความรัก ความเมตตา ถ้ามหา
วิทยาลัยเรามีคณ
ุ ค่า อาจารย์มคี ณ
ุ ค่า เราอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รี เราต้อง
อ่านดอนขังใหญ่ได้ที่
http://oem.pbru.ac.th/pr
ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กบั ตัวเรา “เส้นไหมเส้นเดียวถักทอเป็นเสือ้ ไม่ได้ การทำงาน
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เราต้องลดละ โลภ โกรธ หลง บางอย่างลงเพือ่ ช่วยกันถักทอ สานฝันของเรานัน้
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
http://oem.pbru.ac.th/pr
ให้เป็นจริง” เราต้องสร้างคุณภาพให้กบั เรา ถ้าเราไม่มคี ณ
ุ ภาพ ท้ายทีส่ ดุ เราไม่มอี ะไร
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ทีจ่ ะตอบกับสังคมได้ เช่น เด็กจบแล้วมีงานทำ มหาวิทยาลัยต้องอยูก่ บั ท้องถิน่
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ต้องอยูพ่ น้ื ที่ อยูก่ บั คนส่วนใหญ่ อยูใ่ นสังคมของการเปลีย่ นแปลงได้ ไม่เป็นคน
ผศ.เสนาะ กลิน่ งาม
รากตืน้ เหมือนต้นไม้รากตืน้ รูจ้ กั อยู่ รูจ้ กั กิน รูจ้ กั ใช้ วางตัววางตน
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รศ.ยศ
ธีระเดชพงศ์
1. จัดงานทัง้ หลายทีอ่ ยูต่ ามโครงสร้างทีส่ ภาให้ความเห็นชอบ
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
2. ดึงกฏเกณฑ์ กติกากลับเข้ามาใช้ในการทำงาน
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
3. จัดทำความเข้าใจกลับเพือ่ นร่วมงาน นิเทศงานให้กบั ทุกภาคส่วน ต้องรู้
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เมือ่ เราเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเราจะช่วยท้องถิน่ ให้
บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญธิกา ถาวรเวช
เข้มแข็งได้อย่างไร เราต้องอยูไ่ ด้ เราต้องอยูร่ อด เราต้องเติมโต เราต้องยัง่ ยืน
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
ปรับปรุงสถานที่ ต้องวางระบบกฏเกณฑ์กติกาทั้งหลายต้องมองไปยังประเทศ
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เพือ่ นบ้าน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
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ดอนขังใหญ่

งานสะสาง
สานต่อ และงานเชิงพัฒนา
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี
กล่าวว่า งานทีก่ ำลังดำเนินการ มี 3 งาน คือ
งานสะสาง ประเด็นสำคัญ คือ งานหอพักนักศึกษา ตามนโยบายมุ่งที่จะขยายนักศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นหอพักนักศึกษาก็ควรจะมีคุณภาพ บ้านพัก แฟลต กำลังดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ และสะสาง
เรือ่ งคดีทง้ั ภายนอกและภายใน สะสางเรือ่ งห้องเรียนในเรือ่ งของอุปกรณ์การศึกษาทีพ่ ร้อมมากขึน้
งานสานต่อ คือ สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารใหม่ สนามกีฬา และงานสวัสดิการบริการ และ รปภ.
นายกอบต. หัวหน้าสถานีตำรวจ หัวหน้ารปภ. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเพื่อจะตอบคำถามว่า อยู่อย่างไรถึงจะ
ปลอดภัยและสะดวก ต่อไปนีท้ กุ ส่วนราชการ ทุกคณะ จะมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี เป็นแหล่งบ่มเพาะ นอกจากนีบ้ ริเวณ
จอดรถควรเป็นสัดส่วน
งานเชิงพัฒนา คือ ขับเคลื่อนทุกส่วนราชการ ภารกิจที่ต้องเดินร่วมกัน จะต้องทบทวนกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อุปสรรค ต้องปรึกษาหารือ ทำเชิงพัฒนาคุณภาพ ปรับระบบบุคลากร ขยายตลาด
นักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ จีน เวียดนาม พม่า การกำกับดูแลด้าน กพร. ทุกระดับมีการขับเคลือ่ น การได้ขอ้ มูล
เปลีย่ นวิธกี ารทำงาน เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การบริหารการเสีย่ ง การพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ ากล การสร้าง
มูลค่าเพิม่ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และทบทวนการกระจายเชิงทรัพยากร
อุปสรรคปัญหา งานเชิงรุกต้องการพลังสมอง

เป้าหมาย ... ของยุทธศาสตร์การวิจยั
และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
มีเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิม่ ขีดความสามารถและความ
เข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยใช้พันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ ่ ง มี ส ถาบั น วิ จ ั ย และส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ ร ี ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบงาน 3 พั น ธกิ จ ข้ า งต้ น โดยมี
ผศ.พจนารถ บัวเขียวเป็นผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ทีต่ อ้ งใช้พนั ธกิจทัง้ 3 ด้านข้างต้น
ช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งสามารถ
พิจารณาความเข้มแข็งของชุมชนได้จากลักษณะของชุมชน
ได้ดงั นี้
ดอนขังใหญ่

1. เป็นชุมชนทีม่ จี ติ สำนึกชุมชน (Community Consciousness) คือ สมาชิกสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน
มีความตั้งใจที่เข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กับบุคคล
อืน่ ๆ
2. เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณชุมชน (Community
Spirituality) คือ การทีส่ มาชิกมีความจงรักภักดีตอ่ ชุมชน
เสียสละทำงานเพือ่ ชุมชน หวงแหนชุมชน มีสง่ิ ยึดเหนีย่ ว
ร่วมกัน เช่น วัด เครือญาติหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ
ต่าง ๆ ทำให้ชมุ ชนมีชวี ติ จิตใจเหมือนสิง่ มีชวี ติ อย่างหนึง่
3. เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community Learning) คือ
สมาชิกช่วยกันเรียนรู้ หรือเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ มีความตืน่ ตัวอยู่
ตลอดเวลา รูข้ า่ วคราวในด้านต่าง ๆ ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ซึ่งอยู่นอกชุมชน และความรู้เกี่ยวกับชุมชน
ทีเ่ ป็นผลมาจากการปฏิบตั หิ รือประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ร่วมกัน
4. มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกัน
อย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสำนึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน
ประเด็นการประชุมจะนำเสนอในฉบับต่อไป...
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พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.บป.
ประจำปีการศึกษา 2552
นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
บริหารนักศึกษาภาค กศ.บป กำหนดจัดพิธไี หว้ครูนกั ศึกษา
ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันอาทิตย์ท่ี 28
มิถนุ ายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ
ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูอาจารย์ และระลึกถึงพระคุณของ
ครูอาจารย์
ซึง่ จะมีการฝึกซ้อมพิธไี หว้ครูภาค กศ.บป. ในวันเสาร์ท่ี
27 มิถนุ ายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 2
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาขอเรียนเชิญคณาจารย์
เข้าร่วมในพิธซี อ้ มไหว้ครู และพิธไี หว้ครูตามวัน เวลาและ
สถานที่ดังกล่าว

ต่อจากนัน้ รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
บรรยายเรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และการดำเนินการกองทุนฯ และนายสุเมธ
กรองกำธร ผูป้ ฏิบตั งิ านกองทุนฯ บรรยายเรือ่ งหลักเกณฑ์
การชำระหนีค้ นื กองทุน และการจัดทำสัญญากูย้ มื เงิน

ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552
ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมผู้
ปกครอง และนักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงินกองทุน กยศ. เพือ่ จัดทำ
สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวัน
อาทิตย์ท่ี 14 มิถนุ ายน 2552 เวลา 10.00–15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กบั นักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงินทีไ่ ด้รบั สิทธิ์ จำนวน 608 ราย โดยมี
ผศ.เสนาะ กลิน่ งาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เกีย่ วกับระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
และบรรยายเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ การดำเนิน
การกองทุนฯ หลักเกณฑ์การชำระหนีค้ นื กองทุน และการ
จัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา และ
เพือ่ จัดทำสัญญากูย้ มื เงิน การค้ำประกันในสัญญากูย้ มื เงิน
ให้กบั ผูไ้ ด้รบั สิทธิก์ ยู้ มื เงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552
ซึ่งมีผู้ปกครองและนักศึกษาผู้กู้ยืมเข้าร่วมประชุมและ
ส่งสัญญากูย้ มื เงิน จำนวน 800 คน
4
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โครงการแข่งขันชิงทุน
Youth Action Fund (Thailand)
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า องค์กร
Open Society Institute-Youth Initiative(OSI-YI)
ซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดประกวด
โครงการทีใ่ ช้ new media หรือ “สือ่ ใหม่” เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาสังคม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย Youth
Action Fund (Thailand) ซึง่ เปิดตัวขึน้ ครัง้ แรกในปี 2552
เป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่าย Youth Action Fund นานาชาติ
สำหรับประเทศไทยโครงการนีใ้ ห้เงินทุนขนาดเล็ก (5,000 –
60,000 บาท) กับโครงการของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สอ่ื ใหม่ ซึง่ รวมถึงเทคโนโลยีดจิ ติ อล เทคโนโลยีดา้ นการ
สือ่ สาร และระบบเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มอื ถือ
การถ่ายภาพ การถ่ายวีดโี อ ในการนีผ้ สู้ นใจสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youthafasia.org หรือ
ติดต่อผูป้ ระสานงานโครงการได้ทc่ี ontact@ youthafasia.
org

ขยายเวลาการรับสมัคร
ทุนการศึกษา “นายปริญญา อุดมทรัพย์”
ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามทีน่ าย
ปริญญา อุดมทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆ
ละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กบั นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษาได้เปิด
รับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามความประสงค์ของ
เจ้าของทุนการศึกษา แต่เนือ่ งจากไม่มนี กั ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด กองพัฒนานักศึกษาจึงขยายเวลาการ
รับสมัครทุนดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
พิจารณาสัมภาษณ์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารองค์การนักศึกษา โดย
นักศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี
2–4
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2. มีผลการเรียน 2.50 ขึน้ ไป
3. ครอบครัวมีฐานะยากจน
4. มีความประสงค์จะนำทุนการศึกษาไปใช้เพื่อการ
ศึกษาโดยตรง
5. นักศึกษากูย้ มื กยศ. สามารถยืน่ ขอทุนได้
นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร
ได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาทีก่ ำหนด

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน
รศ.สายัณห์ จันทร์วริ ชั
ตามที่ รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วริ ชั มีความ
ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
บัดนี้ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนและดำเนินการคัดเลือก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลนักศึกษาผู้ขอรับทุน
การศึกษา ดังนี้
นางสาวปิยะนุช เนตตกุล นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 รหัส
ประจำตัว 494185004 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันอังคารที่ 23
มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจะ
จัดพิธมี อบทุนการศึกษาในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2552 เวลา
10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการนี ้ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ขอขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ผูส้ มควรได้รบั ทุนการศึกษาจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์มา ณ
โอกาสนี้
ติดตามอ่านดอนขังใหญ่ได้ท่ี
http://oem.pbru.ac.th/pr
http://www.pbru.ac.th
http://news.pbru.ac.th/
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ลงนาม MOU โครงการมิตรแท้โชห่วย ร่วมกับ สยามแม็คโคร
ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วชั ระ เวชประสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์กฤษฏา สุริยวงศ์ ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ เข้าร่วมในพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ร่วมกับ บริษทั สยามแม็คโคร
จำกัด(มหาชน) ใน
โครงการ แม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย เพื่อ
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ร้านค้าปลีกท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2552
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็ปไซต์สำเร็จรูป”

สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์สำเร็จรูป
เพือ่ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ด้วย Joomla CMS วิทยากรโดย นายวันณพงค์ วงศ์พานิช ณ ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ 235 ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถนุ ายน 2552 มีผสู้ นใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
ประชุมเชิงปฏิบต
ั กิ ารเพือ่ ติดตามและประเมินผล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)ใหม่ ครัง้ ที่ 1

ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2552 ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ นายฤทธี ทิมรอด และนางสาวอรุณ แสวงหอม บุคลากร
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การเพือ่ ติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ใหม่ ครัง้ ที่
1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พือ่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน
กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 180 วัน และสร้างเครือข่ายความมือ
ระหว่างหน่วยยูบีไอทุกแห่งให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการ
ดำเนินงานร่วมกันของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
6
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ตลาดนัดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ครัง้ ที่ 7 (IP FAIR 2009)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและ PBRU-UBI จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ครัง้ ที่ 7 (IP FAIR 2009) ในวันที่ 26 – 28 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2552 ตั ้ ง แต่ เ วลา 10.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี นายอลงกรณ์
พลบุตร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
เปิดงาน
ในงานนี้จะได้พบกับการแสดงประชันดนตรีไทย IP
Talk “เริม่ ต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” และ “นวัต
กรรมใหม่กบั ทรัพย์สนิ ทางปัญญา” เดีย่ วระนาด โดย“ขุนอิน”
มินคิ อนเสิรต์ จากค่ายรถไฟดนตรี และ ค่ายพนม นพพร
สินค้าทรัพย์สินทางปัญญาราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย
สุขภาพดีดว้ ยการออกกำลังกาย

การออกกำลังอย่างน้อยเพียงวันละ 30 นาที อาทิตย์ละ 5 วัน ในผู้ใหญ่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
คือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมได้ ส่วนในวัยเรียน
การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชัว่ โมงทุกวัน จะทำให้กล้ามเนือ้ กระดูก ข้อต่อแข็งแรง ระบบหัวใจทำงานดีขน้ึ
ควบคุมน้ำหนักตัว และทำให้มคี วามเชือ่ มัน่ ตัวเอง การออกกำลังกาย การไม่สบู บุหรี่ จะสามารถตัดความเสีย่ งโรคหัวใจ
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองลงได้รอ้ ยละ 80 และสามารถป้องกันการเป็นมะเร็งได้รอ้ ยละ 40
ร่วมฟิต & เฟิรม์ พร้อมกันหน้าคณะวิทยาการจัดการ (18.00 น. – 19.00 น.) Aerobic Dance ฟรี!!
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สถาบันวิจัยฯเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนของ วช. 53
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามทีพ่ นั ธกิจของสถาบัน
วิจัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การบริหารงาน
สูค่ วามเป็นเลิศทางด้านการวิจยั เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
2552 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของสถาบันวิจัยฯประกอบด้วย
ผอ.สถาบันวิจยั ฯ ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองผูอ้ ำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ ผศ.พรรณี คอนจอหอ, ผศ.อรอนงค์
ศรีพวาทกุล และผศ.ทวีพร เนียมมาลัย , ดร.ศิรวิ รรณ
แดงฉ่ำ ได้เข้าร่วมประชุมการชีแ้ จงกรอบการให้ทนุ อุดหนุน
การวิจยั ปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานกรรมการ
บริหารสภาวิจยั แห่งชาติ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นประธาน
ในพิธเี ปิด ซึง่ ทางสภาวิจยั แห่งชาติได้กาํ หนดกรอบหัวข้อ
การวิจัยเพื่อรับข้อเสนอการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยในปี
2553 ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน - 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน
11 กลุม่ เรือ่ ง ดังนี้

6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
7. การจัดการขยะ
8. พลังงานทดแทน : พลังงานน้ำขนาดเล็กและลม
9. พลาสติกชีวภาพ
10. สังคมผูส้ งู อายุ
11. โลจิสติกส์
สำหรับในหัวข้ออื่น ๆ ทางสภาวิจัยแห่งชาติจะได้
ประกาศเพิม่ เติมในภายหลัง คณาจารย์ผสู้ นใจสามารถส่ง
ข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภค-1ช/53)
สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยและแบบเสนอ
โครงการวิจัย (ภค-1ย/53) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและลงทะเบียน การส่งข้อเสนอ
การวิจยั ที่ www.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์แผนงานวิจยั
และโครงการวิจยั ย่อยในรูปแบบ PDF ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2552 โดยระบบจะปิดอัตโนมัตใิ นเวลา
24.00 น. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
www.nrct.go.th ในการนี้สถาบันวิจัยฯขอขอบคุณผู้เข้า
ร่วมการประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจยั ฯ จัดประชุม
กำหนดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าทีก่ องทุนหมูบ่ า้ น
ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่าตามพันธกิจของสถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแก่ชมุ ชน โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นคลังปัญญาของ
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมัน่ คงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ท้องถิน่ เป็นทีพ่ ง่ึ ทางปัญญาแก่ชมุ ชน โดยจะใช้ยทุ ธศาสตร์
3. การเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรเพือ่ การส่งออก และลด การสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน ในการร่วมกันเพิ่มขีด
ความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชน จากนโยบาย
การนำเข้า
4. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีทส่ี ำคัญเพือ่ อุตสาห- และยุทธศาสตร์ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ระดับชุมชน โดยให้ทกุ หมูบ่ า้ นมีการจัดตัง้ กองทุนหมูบ่ า้ นขึน้
กรรม
เพือ่ จัดการทางด้านการเงินแก่สมาชิกของกองทุน แต่จาก การ
5. การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
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ดอนคังใหญ่

ดำเนินงานทีผ่ า่ นมา พบว่ามีกองทุนหมูบ่ า้ นบางแห่งไม่
สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น
สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การให้บริการวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ จึงถือเป็นหน้าทีส่ ำคัญ ใน
การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และ
ผูบ้ ริหารกองทุนหมูบ่ า้ น ผศ.พจนารถ บัวเขียว จึงได้เชิญ
ผูเ้ กีย่ วข้องได้แก่ เครือข่ายกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นำโดย คุณธนไชย อ่ำจัน่
ประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้นใน
การกำหนดหลักสูตรในการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
โดยในทีป่ ระชุมได้เสนอให้มกี ารกำหนดหลักสูตรในเรือ่ งของ
การศึกษาเรียนรูห้ มูบ่ า้ นทีเ่ ป็นต้นแบบในการนำน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้ประสบความสำเร็จ
จนประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อเป็นการลด
รายจ่ายและเพิม่ รายได้ให้กบั ครัวเรือน เพือ่ ให้สมาชิกของ
กองทุนหมูบ่ า้ นนำมาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจำวันของตนเอง
ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ จะได้ประสานงานและจัดการอบรม
ดังกล่าวให้กบั เจ้าหน้าทีก่ องทุนหมูบ่ า้ นภายในเดือนกรกฎาคม
ในการนี้ สถาบันวิจยั ฯขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งเรื่องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเข้ารับการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ให้กบั คณาจารย์และผูส้ นใจ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. สำนักประสานงานการวิจยั และพัฒนาเชิงพืน้ ทีภ่ าค
เหนือตอนล่าง สกว. ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการการวิจยั
ดอนขังใหญ่

และพัฒนาเชิงพืน้ ที่ หรือ Area Based Collaborative
Research and Development (ABC) ของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั สกว. ได้ดำเนินการตามภารกิจ
อย่างมุง่ มัน่ ตัง้ แต่การพัฒนาโจทย์วจิ ยั การพัฒนาขอเสนอ
โครงการ ตลอดจนติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนในเขตจังหวัดรับผิดชอบ ในปัจจุบนั มีโครงการ
วิจยั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำเนินงานโครงการ โดยแต่ละโครงการ
มีลกั ษณะเด่น และกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน ก่อเกิดเป็น
ฐานความรูใ้ นการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเครือข่ายทีส่ ามารถยกระดับ
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิน่ ให้ดขี น้ึ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง สกว.จึงจัดการประชุมวิชาการ “การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฐานความรู้” ซึ่งเป็นการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม
2552 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยจัด
เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยที่รับการสนับสนุนจาก สกว.
และเชือ่ มโยงงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์รว่ มกับผูใ้ ช้ประโยชน์
(User) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และผลงานวิจยั ระหว่างนักวิชาการจากทัว่ ภูมิ
ภาคของประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายการวิจยั ทีเ่ ข้มแข็ง
2. สถาบันวิจยั และพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
วิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ ที่ 19 ประจำปี 2552 :
การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นไทสำหรับสังคมไทย ใน
วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
การวิจยั ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศ
การวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์
http://pt.tsu.ac.th/rdi/conference2009
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อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าทีพ
่ กั

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จา่ ยใน
การฝึกอบรม พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2550 ของบุคลากรของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ นัน้ เพือ่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความชัดเจนในด้าน
การเบิกจ่ายสูป่ ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจ
ความตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออก
ประกาศว่าด้วย อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครือ่ งดืม่ สำหรับการฝึกอบรม และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ วันละไม่เกิน 2 มือ้
1.1 จัดในสถานทีข่ องทางราชการ ในอัตรามือ้ ละ
ไม่เกิน 40 บาท ต่อคน
1.2 จัดในสถานทีข่ องแกชน ในอัตรามือ้ ละไม่เกิน
60 บาท ต่อคน
2. ค่าอาหารวันละไม่เกิน 3 มือ้
2.1 จัดในสถานที่ของทางราชการ ในอัตรามื้อละ
ไม่เกิน 120 บาท ต่อคน
2.2 จัดในสถานทีข่ องเอกชน ในอัตรามือ้ ละไม่เกิน
200 บาท ต่อคน
3. ค่าทีพ่ กั สำหรับการเดินทางไปราชการให้เบิก
ได้เท่าทีจ่ ริง แต่ตอ้ งไม่เกินตามทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการบริการวิชาการเพือ่ ให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จำนวน 16 โครงการ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาตนเองให้มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ ในวิชาทีส่ อน ซึง่ กำหนด
ดำเนินการในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โครงการที่ 1.การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการ
สอนกระบวนการแก้ ป ั ญ หาสำหรั บ ครู ว ิ ท ยาศาสตร์
ช่วงชัน้ ที่ 1 วันที่ 19-21 มิถนุ ายน 2552 ผศ.บุญยัง
ขันธะกาดและคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 2 พัฒนาความรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา วันที่ 19-21 มิถนุ ายน 2552 ผศ.จันทร์วดี
และคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 3 อบรมสถิตเิ พือ่ การวิจยั เบือ้ งต้น (รุน่ ที่
2-4) รุน่ ที่ 2 วันที่ 20-21 มิถนุ ายน 2552 รุน่ ที่ 3 วันที่
4-5 กรกฎาคม 2552 รุน่ ที่ 4 18-19 กรกฎาคม 2552
ผศ.สุวรรณและคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 4 การสร้างสื่อ Multimediaโดยใช้
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Software Adobe flash รุน่ ที่ 1 วันที่ 26-28 มิถนุ ายน
2552 รุน่ ที่ 2 1-3 สิงหาคม 2552 ผศ.จันทร์วดี และคณะ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 5 การอบรมศิลปะการร้อยคริสตัลและ
ลูกปัด วันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2552 อาจารย์จฑุ ามาศ
และคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 6 การประชุมปฏิบตั กิ ารการเขียนโครงการ
วิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับครุวิทยาศาสตร์ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 27-29 มิถนุ ายน 2552 ผศ.ทวีพร
และคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 7 การอบรมใบตองในงานพิธตี า่ ง ๆ วันที่
4-5 กรกฎาคม 2552 อาจารย์จฑุ ามาศ และคณะ เป็นผู้
รับผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 8 การประชุมปฏิบตั กิ ารการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 4-7 กรกฏาคม 2552
ผศ.ทวีพรและคณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
โครงการที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาการ
สอนกระบวน การแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
ช่วงชัน้ ที่ 2 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2552 ผศ.บุญยังและ
คณะ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดอนขังใหญ่

งานประกันคุณภาพ
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จดั ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครัง้ ที่ 2/2552 เมือ่ วันอังคารที่ 16 มิถนุ ายน 2552 เวลา
14.30 น. ณ ห้องขวัญเพชร (119) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีทา่ นอธิการบดี ผศ.ดร.นิวตั
กลิน่ งาม เป็นประธานเปิดประชุมพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงาน จากนัน้ ผศ.เสนาะ กลิน่ งาม แจ้งปฏิทนิ งานทีต่ อ้ ง
ดำเนินการในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม ซึง่ ต้องเร่งดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผูป้ ระเมิน
คุณภาพภายใน ในหลักสูตร 3 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552 นี้ และแจกแจงงานให้คณะกรรมการ
ทุกท่านรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ เพือ่ เร่งดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและ
จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ขอเชิญชวนผูส้ นใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพ
การอุดมศึกษาไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนบอลรูม อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้ ผูส้ นใจสามารถ ส่งรายชือ่ ได้ทง่ี านมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนวันที่ 24 มิถนุ ายน 2552

ร่วมอภิปรายกลุ่ม สถานการณ์การผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
ดร. ศิ ร ิ ว รรณ แดงฉ่ ำ อาจารย์ ส าขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรอภิ ป รายกลุ ่ ม
“สถานการณ์ ก ารผลิ ต ชมพู ่ เ พชรสายรุ ้ ง จั ง หวั ด เพชรบุ ร ี ”
ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการ หลังการ
เก็บเกีย่ วชมพูเ่ พชรสายรุง้ รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน

2552 ณ สวนเพชรริเวอร์ววิ รีสอร์ท อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ การแลกเปลี ่ ย นความรู ้ ร ะหว่ า ง
เกษตรกรและนักวิจัย ตลอดจนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตชมพูเ่ พชรสายรุง้ ซึง่ เป็นผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี
ดอนขังใหญ่
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