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จ า ก ก า ร ป ร ะ ช ุ ม บ ุ ค ล า ก ร
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เม่ือวัน
พุธท่ี 17 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม
วิทยาภริมย์ 1

ข้อคิด-ข้อฝาก

ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  กล่าวถงึแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ี ดังนี้

1. เรือ่งของคณุภาพของการทำพนัธกจิ แผนทีส่ำคัญคอื แผนผลติบณัฑติ  วจิยั  บรกิารวชิาการ และเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งของชมุชน โดยจะบรูณาการสิง่เหลา่น้ีเข้าด้วยกนั

2. แปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติตามพันธกิจ  ได้หมอบหมายส่ิงเหล่าน้ีให้แก่ รองอธิการบดี คณะ สำนัก และบุคลากร
ทกุภาคส่วน  เรือ่งของคณุภาพ คือ Key word  ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการผลติบณัฑติ  เราไมต่อ้งการผลติปรญิญา เราตอ้งการ
ใหนั้กศึกษาไดรั้บทัง้ปรญิญา  ปัญญา  และรูจั้กคุณคา่ของความดคีวามงาม

จากอธิการบดี

3. ขอให้ช่วยการสรา้งคุณธรรม  วินัยการตรงตอ่เวลาเป็นวินัยนำในเบ้ืองต้น
เพ่ือชักนำไปสูว่นัิยในเรือ่งอืน่ๆ  ในสว่นของมหาวทิยาลยัเราจะปลกูฝงั คือ เรือ่ง
การกตญัญกูตเวท ี  กตญัญกูตเวทน่ีาจะเปน็คุณธรรมนำเบือ้งตน้ในการชกันำไป
สู่คุณธรรมในเรือ่งอ่ืน

4. ช่วยดูแลนักศึกษาเหมือนลูกเหมือนหลาน  อย่ามองนักศึกษาเหมือนลูกค้า
ถ้ามองเป็นลูกค้าความเป็นครูในสายตาของนักศึกษาก็จะลดลง แต่เรานั้นคือครู
ถ้าเราสอนเต็มเวลา เต็มเน้ือหา  เต็มหลักสูตร ดูแลให้ความรัก ความเมตตา ถ้ามหา
วทิยาลยัเรามคุีณคา่  อาจารยมี์คุณคา่ เราอยูอ่ย่างมีคุณคา่และศกัด์ิศร ี เราตอ้ง
ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา “เส้นไหมเส้นเดียวถักทอเป็นเส้ือไม่ได้  การทำงาน
เราตอ้งลดละ โลภ โกรธ หลง บางอยา่งลงเพือ่ช่วยกนัถกัทอ สานฝนัของเรานัน้
ให้เป็นจริง” เราต้องสร้างคุณภาพให้กับเรา ถ้าเราไม่มีคุณภาพ ท้ายท่ีสุดเราไม่มีอะไร
ทีจ่ะตอบกบัสงัคมได ้ เช่น  เด็กจบแลว้มงีานทำ  มหาวทิยาลยัตอ้งอยูกั่บทอ้งถิน่
ตอ้งอยูพ้ื่นที ่อยู่กับคนสว่นใหญ ่อยู่ในสงัคมของการเปลีย่นแปลงได ้ ไมเ่ปน็คน
รากตืน้  เหมอืนตน้ไมร้ากตืน้  รูจ้กัอยู่  รูจ้กักิน รูจ้กัใช ้วางตวัวางตน

1. จัดงานท้ังหลายทีอ่ยู่ตามโครงสรา้งท่ีสภาให้ความเห็นชอบ
2. ดึงกฏเกณฑ ์ กตกิากลับเข้ามาใช้ในการทำงาน
3. จัดทำความเขา้ใจกลบัเพือ่นรว่มงาน นิเทศงานใหกั้บทกุภาคส่วน ต้องรู้

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือเราเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเราจะช่วยท้องถ่ินให้
เข้มแขง็ไดอ้ย่างไร  เราตอ้งอยูไ่ด ้ เราตอ้งอยูร่อด  เราตอ้งเตมิโต  เราตอ้งยัง่ยนื
ปรับปรุงสถานที่ ต้องวางระบบกฏเกณฑ์กติกาทั้งหลายต้องมองไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน

   การทำงานเราตอ้ง  ลด  ละ
โลภ  โกรธ  หลง  บางอยา่งลง
เพื่อช่วยกันถักทอ สานฝัน
ของเรานั้นให้เป็นจริง ”

“ เสน้ไหมเสน้เดยีว ... ถกัทอเป็นเสือ้ไม่ได้
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งานสะสาง
สานตอ่  และงานเชงิพฒันา

ผศ.ศรชยั   เย็นเปรม   รองอธกิารบดี
กล่าววา่  งานทีก่ำลังดำเนนิการ  มี  3  งาน  คือ
งานสะสาง  ประเด็นสำคัญ  คือ งานหอพักนักศึกษา  ตามนโยบายมุ่งที่จะขยายนักศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น

เพราะฉะนั้นหอพักนักศึกษาก็ควรจะมีคุณภาพ  บ้านพัก แฟลต กำลังดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ และสะสาง
เร่ืองคดีท้ังภายนอกและภายใน  สะสางเรือ่งหอ้งเรยีนในเรือ่งของอปุกรณก์ารศึกษาทีพ่ร้อมมากข้ึน

งานสานตอ่  คือ  ส่ิงกอ่สรา้งตา่ง ๆ ก่อสรา้งอาคารใหม ่   สนามกีฬา  และงานสวสัดิการบรกิาร  และ รปภ.
นายกอบต. หัวหน้าสถานีตำรวจ  หัวหน้ารปภ. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเพื่อจะตอบคำถามว่า อยู่อย่างไรถึงจะ
ปลอดภยัและสะดวก ต่อไปนีทุ้กส่วนราชการ  ทุกคณะ  จะมสีภาพแวดลอ้มทีดี่ เปน็แหลง่บม่เพาะ นอกจากนีบ้รเิวณ
จอดรถควรเปน็สัดส่วน

งานเชิงพัฒนา   คือ  ขับเคลื่อนทุกส่วนราชการ ภารกิจที่ต้องเดินร่วมกัน จะต้องทบทวนกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  อุปสรรค  ต้องปรึกษาหารือ  ทำเชิงพัฒนาคุณภาพ   ปรับระบบบุคลากร  ขยายตลาด
นักศึกษาตา่งชาต ิ ไดแ้ก ่ จนี  เวยีดนาม  พม่า   การกำกบัดแูลดา้น กพร. ทกุระดบัมกีารขบัเคลือ่น  การไดข้้อมูล
เปลีย่นวธิกีารทำงาน  เปน็องคก์รทีมี่ประสทิธภิาพ   การบรหิารการเสีย่ง   การพฒันามหาวทิยาลยัสู่สากล   การสรา้ง
มูลค่าเพ่ิม   และคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลยั   และทบทวนการกระจายเชงิทรพัยากร

อุปสรรคปญัหา  งานเชงิรกุตอ้งการพลงัสมอง

และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน

ผศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่ รองอธกิารบด ี  กล่าวถงึ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
มีเป้าหมายสำคัญ คือ การเพ่ิมขีดความสามารถและความ
เข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยใช้พันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ ่งมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีที ่ร ับผิดชอบงาน 3 พันธกิจข้างต้น โดยมี
ผศ.พจนารถ  บวัเขยีวเปน็ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจัิยฯ

มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
เพ่ือการพฒันาทอ้งถิน่ ทีต่อ้งใชพั้นธกจิทัง้ 3 ด้านข้างตน้
ช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งสามารถ
พิจารณาความเข้มแข็งของชุมชนได้จากลักษณะของชุมชน
ได้ดังน้ี

1. เป็นชุมชนท่ีมีจิตสำนึกชุมชน (Community Con-
sciousness) คือ สมาชิกสำนึกว่าตนเองเปน็เจ้าของชุมชน
มีความตั้งใจที่เข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กับบุคคล
อ่ืนๆ

2. เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณชุมชน (Community
Spirituality) คือ การท่ีสมาชิกมีความจงรกัภักดีต่อชุมชน
เสียสละทำงานเพือ่ชุมชน หวงแหนชมุชน มีส่ิงยดึเหนีย่ว
ร่วมกัน เช่น วัด เครือญาติหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ
ตา่ง ๆ  ทำใหชุ้มชนมีชีวติจติใจเหมอืนส่ิงมชีีวติอยา่งหนึง่

3. เปน็ชุมชนเรยีนรู ้ (Community Learning) คือ
สมาชิกช่วยกันเรียนรู้ หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีความต่ืนตัวอยู่
ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ  ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ซึ่งอยู่นอกชุมชน และความรู้เกี่ยวกับชุมชน
ท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ท่ีได้รับร่วมกัน

4. มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาชนรวมตวักัน
อย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสำนึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน

ประเด็นการประชุมจะนำเสนอในฉบับต่อไป...

เป้าหมาย ... ของยทุธศาสตรก์ารวจิยั
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ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมผู้
ปกครอง และนกัศึกษาผูกู้้ยืมเงนิกองทนุ กยศ. เพ่ือจดัทำ
สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวัน
อาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00–15.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินท่ีได้รับสิทธ์ิ จำนวน 608 ราย โดยมี
ผศ.เสนาะ กล่ินงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
และบรรยายเรือ่งการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย

นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
บริหารนักศึกษาภาค กศ.บป  กำหนดจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา
ภาค กศ.บป. ประจำปกีารศกึษา 2552 ในวนัอาทติยท์ี ่28
มิถุนายน 2552 เวลา 09.00  น. ณ ห้องวทิยาภิรมย์ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และระลึกถึงพระคุณของ
ครูอาจารย์

ซ่ึงจะมีการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูภาค กศ.บป. ในวันเสาร์ท่ี
27 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องวทิยาภิรมย ์2

ในการนี ้  กองพัฒนานกัศึกษาขอเรยีนเชิญคณาจารย์
เข้าร่วมในพธีิซ้อมไหวค้รู  และพธีิไหวค้รูตามวนั  เวลาและ
สถานที่ดังกล่าว

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.บป.
ประจำปกีารศกึษา 2552

ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
กองทนุ กยศ. ประจำปกีารศกึษา 2552

ตอ่จากนัน้ รศ.ยศ  ธรีะเดชพงศ ์  ผูช่้วยอธกิารบดี
บรรยายเรื ่องวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ
การศึกษา และการดำเนินการกองทุนฯ  และนายสุเมธ
กรองกำธร  ผู้ปฏิบัติงานกองทนุฯ บรรยายเรือ่งหลักเกณฑ์
การชำระหนีคื้นกองทนุ และการจดัทำสญัญากูยื้มเงิน

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ การดำเนิน
การกองทนุฯ หลักเกณฑก์ารชำระหนีคื้นกองทนุ และการ
จัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา และ
เพ่ือจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน  การค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
ใหกั้บผูไ้ดร้บัสทิธิกู้์ยืมเงนิ กยศ. ประจำปกีารศกึษา 2552
ซึ่งมีผู้ปกครองและนักศึกษาผู้กู ้ยืมเข้าร่วมประชุมและ
ส่งสัญญากูยื้มเงนิ  จำนวน 800 คน
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า องค์กร
Open Society Institute-Youth Initiative(OSI-YI)
ซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดประกวด
โครงการทีใ่ช ้new media หรอื “ส่ือใหม”่ เปน็เครือ่งมอื
ในการพัฒนาสังคม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย Youth
Action Fund (Thailand) ซ่ึงเปิดตัวข้ึนคร้ังแรกในปี 2552
เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย Youth Action Fund นานาชาติ
สำหรับประเทศไทยโครงการนีใ้ห้เงินทุนขนาดเล็ก (5,000 –
60,000 บาท) กับโครงการของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ส่ือใหม่  ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยดิีจิตอล เทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสาร และระบบเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ
การถา่ยภาพ  การถา่ยวดีีโอ ในการนีผู้ส้นใจสามารถศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youthafasia.org หรือ
ติดต่อผู้ประสานงานโครงการไดท่ี้contact@ youthafasia.
org

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  ตามทีน่าย
ปรญิญา  อุดมทรพัย์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ มีความประสงคม์อบทนุการศกึษาจำนวน 1 ทุน ๆ
ละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ   กองพฒันานกัศึกษาไดเ้ปดิ
รับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามความประสงค์ของ
เจ้าของทุนการศึกษา แต่เน่ืองจากไม่มีนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑท่ี์กำหนด  กองพัฒนานักศึกษาจึงขยายเวลาการ
รับสมัครทุนดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2552
พิจารณาสมัภาษณใ์นวนัที ่  20  กรกฎาคม  2552 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารองค์การนักศึกษา โดย
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

1. เป็นนักศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์ ช้ันปีท่ี
2 – 4

ตามที ่ รองศาสตราจารยส์ายัณห ์ จันทรวิ์รัช   มีความ
ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี จำนวน 1 ทนุ ๆ ละ 5,000 บาท (หา้พันบาทถว้น)
บัดน้ี  โดยมหาวทิยาลยัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนและดำเนินการคัดเลือก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลนักศึกษาผู้ขอรับทุน
การศึกษา ดังน้ี

นางสาวปยิะนชุ    เนตตกลุ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4   รหสั
ประจำตวั  494185004   สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันอังคารที่ 23
มิถุนายน  พ.ศ. 2552  ตัง้แตเ่วลา 09.00 - 11.00 น.  ณ
กองพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  และจะ
จัดพิธีมอบทนุการศกึษาในวนัที ่25 มิถุนายน 2552  เวลา
10.00 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

ในการน ี ้กองพ ัฒนาน ักศ ึกษา ขอขอบพระค ุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์มา ณ
โอกาสน้ี

ขยายเวลาการรับสมัคร
ทุนการศกึษา “นายปรญิญา  อุดมทรัพย”์

โครงการแข่งขันชิงทุน
Youth Action Fund (Thailand)

2. มีผลการเรยีน 2.50 ข้ึนไป
3. ครอบครัวมีฐานะยากจน
4. มีความประสงค์จะนำทุนการศึกษาไปใช้เพื่อการ

ศึกษาโดยตรง
5. นักศึกษากูยื้ม กยศ. สามารถยืน่ขอทนุได้
นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร

ไดท้ี ่ กองพฒันานกัศึกษา ตามวนัและเวลาทีก่ำหนด

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน
รศ.สายณัห ์  จนัทรวิ์รัช

ติดตามอ่านดอนขังใหญ่ได้ท่ี
http://oem.pbru.ac.th/pr
http://www.pbru.ac.th
http://news.pbru.ac.th/



ลงนาม MOU โครงการมติรแทโ้ชหว่ย ร่วมกับ สยามแมค็โคร
ผศ.นรนีารถ  ศรีวรนารถ  คณบดคีณะวทิยาการจดัการ   อาจารยวั์ชระ เวชประสทิธิ์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์กฤษฏา สุริยวงศ์  ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์ เข้าร่วมในพธีิลงนามบนัทึกความเข้าใจ(MOU) ร่วมกับ บรษัิท สยามแม็คโคร
จำกัด(มหาชน) ใน
โครงการ แม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย เพื่อ
ร่วมกิจกรรมพัฒนา

ร้านค้าปลีกท้องถ่ิน  เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน  2552
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็ปไซต์สำเร็จรูป”

สาขาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ คณะวทิยาการจดัการ  จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  หลกัสูตรการสรา้งเวป็ไซตส์ำเรจ็รปู
เพ่ือการประชาสมัพันธห์นว่ยงาน ด้วย Joomla CMS  วทิยากรโดย นายวนัณพงค ์  วงศพ์านิช  ณ หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพิวเตอร ์ 235  ในระหวา่งวนัที ่ 17-19  มิถุนายน 2552   มีผูส้นใจเขา้รับการอบรมเปน็จำนวนมาก

ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2552 ผศ.วรรณา กอวัฒนา-
วรานนท ์   นายฤทธ ี  ทมิรอด และนางสาวอรณุ แสวงหอม  บคุลากร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมประชมุเชิงปฏิบัติ
การเพ่ือติดตามและประเมนิผลหนว่ยบม่เพาะวสิาหกิจ (UBI) ใหม ่คร้ังที่
1  ณ โรงแรมรอยลัริเวอร ์กรุงเทพฯ พ่ือติดตามความกา้วหนา้การดำเนิน
กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 180 วัน และสร้างเครือข่ายความมือ
ระหว่างหน่วยยูบีไอทุกแห่งให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและประเมินผล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)ใหม่ คร้ังท่ี 1

ดำเนินงานรว่มกนัของผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วขอ้ง
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและ PBRU-UBI จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทาง
ปัญญา  คร้ังท่ี 7 (IP FAIR 2009) ในวันท่ี 26 – 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 ตั ้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี  นายอลงกรณ์
พลบุตร รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ เป็นประธาน
เปิดงาน

ในงานนี้จะได้พบกับการแสดงประชันดนตรีไทย IP
Talk “เร่ิมต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” และ “นวัต
กรรมใหม่กับทรัพย์สินทางปัญญา” เด่ียวระนาด โดย“ขุนอิน”
มินิคอนเสิร์ตจากคา่ยรถไฟดนตร ี และ ค่ายพนม นพพร
สินค้าทรัพย์สินทางปัญญาราคาถูก การแสดงศิลปวัฒน-
ธรรมพืน้บ้าน และกจิกรรมอืน่ ๆ  อีกมากมาย

ตลาดนดัทรพัยส์นิทางปญัญา คร้ังที ่7 (IP FAIR 2009)

การออกกำลังอย่างน้อยเพียงวันละ 30 นาที อาทิตย์ละ 5 วัน ในผู้ใหญ่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
คือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมได้ ส่วนในวัยเรียน
การออกกำลงักายอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ช่ัวโมงทกุวนั จะทำใหก้ล้ามเน้ือกระดกู ข้อตอ่แขง็แรง ระบบหวัใจทำงานดข้ึีน
ควบคุมน้ำหนักตัว และทำให้มีความเช่ือม่ันตัวเอง   การออกกำลังกาย  การไม่สูบบุหร่ี  จะสามารถตัดความเส่ียงโรคหัวใจ
เบาหวาน  โรคหลอดเลอืดสมองลงไดร้้อยละ 80 และสามารถปอ้งกันการเปน็มะเรง็ไดร้้อยละ 40

รว่มฟติ & เฟริม์  พรอ้มกนัหนา้คณะวทิยาการจดัการ  (18.00 น. – 19.00 น.)  Aerobic  Dance  ฟร!ี!

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

7 ดอนขังใหญ่
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ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและ
ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม แจง้วา่ ตามทีพั่นธกจิของสถาบนั
วิจัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การบริหารงาน
สู่ความเปน็เลิศทางดา้นการวจัิย  เม่ือวนัที ่29 พฤษภาคม
2552 ที่ผ่านมา  ผู้บริหารของสถาบันวิจัยฯประกอบด้วย
ผอ.สถาบันวิจัยฯ  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ ผศ.พรรณี  คอนจอหอ, ผศ.อรอนงค์
ศรพีวาทกลุ  และผศ.ทวพีร  เนยีมมาลยั , ดร.ศริิวรรณ
แดงฉ่ำ  ได้เข้าร่วมประชุมการช้ีแจงกรอบการใหทุ้นอุดหนุน
การวจัิย ปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยมีประธานกรรมการ
บริหารสภาวจัิยแห่งชาติ ศ.ดร.ธีระ  สูตะบตุร  เป็นประธาน
ในพธิเีปดิ  ซึง่ทางสภาวจิยัแหง่ชาตไิดกํ้าหนดกรอบหวัขอ้
การวิจัยเพื่อรับข้อเสนอการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยในปี
2553 ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2552  จำนวน
11 กลุ่มเรือ่ง ดังน้ี

1. การประยกุตใ์ช้เศรษฐกจิพอเพียง
2. ความมัน่คงของรฐัและการเสรมิสร้างธรรมาภบิาล
3. การเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรเพือ่การสง่ออก และลด

การนำเข้า
4. เทคโนโลยใีหมแ่ละเทคโนโลยท่ีีสำคัญเพ่ืออุตสาห-

กรรม
5. การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว

ผศ.พจนารถ บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่าตามพันธกิจของสถาบัน
วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการ
วิชาการแกชุ่มชน  โดยใหม้หาวทิยาลยัเปน็คลังปญัญาของ
ท้องถ่ิน  เป็นท่ีพ่ึงทางปญัญาแกชุ่มชน โดยจะใชยุ้ทธศาสตร์
การสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน ในการร่วมกันเพิ่มขีด
ความสามารถและสรา้งความเข้มแข็งแก่ชุมชน  จากนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ระดับชุมชน  โดยให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านข้ึน
เพ่ือจัดการทางด้านการเงินแก่สมาชิกของกองทุน แต่จาก การ

สถาบันวิจัยฯเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนของ วช. 53

สถาบนัวจิยัฯ จดัประชมุ
กำหนดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าท่ีกองทุนหมู่บ้าน

6. การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำ
7. การจดัการขยะ
8. พลังงานทดแทน : พลังงานนำ้ขนาดเล็กและลม
9. พลาสติกชีวภาพ
10. สังคมผูสู้งอายุ
11. โลจสิตกิส์
สำหรับในหัวข้ออื ่น ๆ ทางสภาวิจัยแห่งชาติจะได้

ประกาศเพิม่เตมิในภายหลงั  คณาจารยผู้์สนใจสามารถสง่
ข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภค-1ช/53)
สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยและแบบเสนอ
โครงการวิจัย (ภค-1ย/53) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและลงทะเบียน การส่งข้อเสนอ
การวจัิยที ่www.nrct.go.th  พร้อมแนบไฟลแ์ผนงานวจัิย
และโครงการวจัิยย่อยในรูปแบบ PDF ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี
31  กรกฎาคม  2552   โดยระบบจะปดิอัตโนมติัในเวลา
24.00 น. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
www.nrct.go.th  ในการนี้สถาบันวิจัยฯขอขอบคุณผู้เข้า
ร่วมการประชมุทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้
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ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งเรื่องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเข้ารับการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และผู้สนใจ  ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี

1. สำนักประสานงานการวจัิยและพฒันาเชิงพ้ืนท่ีภาค
เหนือตอนล่าง สกว. ได้ดำเนินงานภายใตโ้ครงการการวจัิย

ดำเนินงานท่ีผ่านมา พบว่ามีกองทุนหมู่บ้านบางแห่งไม่
สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น
สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน  จึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญ ใน
การเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  จึงได้เชิญ
ผู้เก่ียวข้องไดแ้ก่  เครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง
อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบรีุ  นำโดย คณุธนไชย  อ่ำจัน่
ประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้นใน
การกำหนดหลักสูตรในการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
โดยในท่ีประชุมได้เสนอให้มีการกำหนดหลักสูตรในเร่ืองของ
การศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านท่ีเป็นต้นแบบในการนำน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้ประสบความสำเร็จ
จนประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อเป็นการลด
รายจา่ยและเพิม่รายไดใ้หกั้บครวัเรอืน  เพ่ือใหส้มาชิกของ
กองทุนหมู่บ้านนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง
ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ จะได้ประสานงานและจัดการอบรม
ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าท่ีกองทุนหมู่บ้านภายในเดือนกรกฎาคม

ในการนี ้ สถาบนัวจัิยฯขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่น
มา  ณ  โอกาสนี้

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย

และพฒันาเชงิพืน้ที ่ หรอื Area   Based  Collaborative
Research  and  Development (ABC)  ของสำนกังาน
กองทนุสนับสนนุการวจัิย สกว.  ไดด้ำเนินการตามภารกจิ
อย่างมุ่งม่ัน  ต้ังแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย  การพัฒนาขอเสนอ
โครงการ  ตลอดจนติดตามโครงการวิจัยที ่ได้รับการ
สนับสนนุในเขตจงัหวดัรบัผดิชอบ  ในปจัจบุนัมีโครงการ
วิจัยท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ  โดยแต่ละโครงการ
มีลักษณะเด่น  และกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน  ก่อเกิดเป็น
ฐานความรู้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีในเครือข่ายท่ีสามารถยกระดับ
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ินให้ดีข้ึน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง  สกว.จึงจัดการประชุมวิชาการ “การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฐานความรู้” ซึ่งเป็นการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ในระหว่างวันท่ี 14-15   สิงหาคม
2552 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก     โดยจัด
เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยที่รับการสนับสนุนจาก สกว.
และเช่ือมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
(User) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณแ์ละผลงานวจัิยระหวา่งนักวิชาการจากทัว่ภูมิ
ภาคของประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายการวิจัยท่ีเข้มแข็ง

2. สถาบนัวจิยัและพฒันา  รว่มกบับณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จดัประชมุวชิาการและเสนอผลงาน
วจิยัมหาวทิยาลยัทกัษณิ  ครัง้ที ่  19  ประจำป ี  2552 :
การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นไทสำหรับสังคมไทย ใน
วนัที ่  24-25  กันยายน 2552   ณ  โรงแรมเจบ ี หาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้
นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
การวจัิย ตลอดจนเปน็การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้าน
การวิจัย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศ
การวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์
http://pt.tsu.ac.th/rdi/conference2009
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ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ด้วย ค่าใชจ้า่ยใน
การฝกึอบรม พ.ศ.2549 และระเบยีบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2550 ของบุคลากรของรัฐบาลและเจา้หน้าท่ี น้ัน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความชัดเจนในด้าน
การเบิกจ่ายสู่ปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  อาศัยอำนาจ
ความตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-
ราชภฏั พ.ศ.2547  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จึงออก
ประกาศว่าด้วย อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม สำหรับการฝึกอบรม และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรของ
รฐับาลและเจา้หนา้ที ่ ดังตอ่ไปนี้

อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร  อาหารว่าง และค่าท่ีพัก
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วันละไม่เกิน 2 ม้ือ

1.1 จดัในสถานทีข่องทางราชการ  ในอตัรามือ้ละ
ไม่เกิน 40 บาท ต่อคน

1.2 จัดในสถานทีข่องแกชน  ในอตัรามือ้ละไมเ่กิน
60 บาท  ต่อคน

2. ค่าอาหารวนัละไมเ่กิน 3 ม้ือ
2.1 จัดในสถานที่ของทางราชการ ในอัตรามื้อละ

ไมเ่กิน 120   บาท ต่อคน
2.2 จัดในสถานทีข่องเอกชน  ในอตัรามือ้ละไมเ่กิน

200  บาท ตอ่คน
3. คา่ทีพั่กสำหรบัการเดนิทางไปราชการใหเ้บกิ

ได้เท่าท่ีจริง  แต่ต้องไม่เกินตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรีุ จัดโครงการบรกิารวชิาการเพ่ือใหบ้รกิาร
ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จำนวน 16 โครงการ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาตนเองใหมี้ความรู้เพ่ิมข้ึนในวิชาท่ีสอน  ซ่ึงกำหนด
ดำเนินการในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

โครงการที ่1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
สอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับครูว ิทยาศาสตร์
ช่วงชัน้ที ่1  วนัที ่19-21 มิถุนายน 2552    ผศ.บญุยงั
ขันธะกาดและคณะ เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ

โครงการที ่ 2  พัฒนาความรูค้ณติศาสตร ์  ระดบั
ประถมศึกษา  วันท่ี 19-21 มิถุนายน 2552    ผศ.จันทร์วดี
และคณะ  เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ

โครงการท่ี 3  อบรมสถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองต้น  (รุ่นท่ี
2-4)   รุ่นท่ี 2  วันท่ี 20-21 มิถุนายน 2552   รุ่นท่ี 3  วันท่ี
4-5 กรกฎาคม 2552  รุ่นที ่4  18-19 กรกฎาคม 2552
ผศ.สุวรรณและคณะ  เปน็ผู้รับผดิชอบโครงการ

โครงการที่ 4  การสร้างสื่อ Multimediaโดยใช้

Software Adobe flash  รุน่ที ่1  วนัที ่26-28 มิถุนายน
2552  รุ่นท่ี 2  1-3 สิงหาคม 2552  ผศ.จันทร์วดี และคณะ
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที ่5  การอบรมศลิปะการรอ้ยคริสตัลและ
ลูกปดั  วนัที ่27-28 มิถุนายน 2552  อาจารยจ์ฑุามาศ
และคณะ  เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ

โครงการท่ี 6 การประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการ
วิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับครุวิทยาศาสตร์ระดับ
การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  27-29 มิถุนายน 2552  ผศ.ทวพีร
และคณะ  เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ

โครงการท่ี 7 การอบรมใบตองในงานพธีิต่าง ๆ  วันท่ี
4-5 กรกฎาคม 2552   อาจารย์จุฑามาศ  และคณะ  เป็นผู้
รับผิดชอบโครงการ

โครงการท่ี 8  การประชุมปฏิบัติการการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์  วันที่ 4-7 กรกฏาคม 2552
ผศ.ทวพีรและคณะ  เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ

โครงการท่ี 9  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
สอนกระบวน การแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
ช่วงช้ันท่ี 2  วันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2552  ผศ.บุญยังและ
คณะ  เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ
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งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  ได้จัดประชมุคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ครัง้ที ่2/2552  เม่ือวนัอังคารที ่ 16  มิถุนายน  2552 เวลา
14.30 น. ณ ห้องขวญัเพชร  (119)  อาคารคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ โดยมท่ีานอธกิารบด ี ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม   เป็นประธานเปิดประชุมพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงาน  จากน้ัน ผศ.เสนาะ  กล่ินงาม  แจ้งปฏิทินงานท่ีต้อง
ดำเนินการในชว่งเดอืนมิถุนายนถึงสิงหาคม  ซ่ึงตอ้งเรง่ดำเนนิการจดัอบรมบคุลากรของมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็ผูป้ระเมนิ
คุณภาพภายใน  ในหลักสูตร  3  ท่ีจะจัดข้ึนในระหวา่งวันท่ี  7-9  สิงหาคม  2552  น้ี  และแจกแจงงานใหค้ณะกรรมการ
ทุกท่านรับผิดชอบตามตัวบ่งช้ี  เพ่ือเร่งดำเนินการจัดทำรายงานการประเมนิตนเองของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและ
จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป

งานประกันคุณภาพ

งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพฯ  ขอเชิญชวนผูส้นใจเขา้ร่วมประชมุวิชาการระดบัชาต ิ“2552  ปีแหง่คุณภาพ
การอุดมศึกษาไทย”  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระหว่างวันท่ี  2-3  กรกฎาคม  2552  ณ  ห้องแกรนด์
ไดมอนบอลรูม  อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท้ังส้ิน ผู้สนใจสามารถ ส่งรายช่ือได้ท่ีงานมาตรฐาน
และประกนัคุณภาพการศกึษา  ก่อนวนัที ่ 24  มิถุนายน  2552

ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายกลุ ่ม
“สถานการณ์การผลิตชมพู ่เพชรสายรุ ้ง จังหวัดเพชรบุร ี”
ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการ หลังการ
เก็บเกีย่วชมพูเ่พชรสายรุง้ รุ่นที ่ 1 ระหวา่งวนัที ่ 18-19 มิถุนายน

ร่วมอภิปรายกลุ่ม สถานการณ์การผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง

2552 ณ สวนเพชรรเิวอรวิ์วรสีอร์ท อำเภอท่ายาง
จังหวดัเพชรบุรี

ทั ้งนี ้เพื ่อการแลกเปลี ่ยนความรู ้ระหว่าง
เกษตรกรและนักวิจัย ตลอดจนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการผลติชมพูเ่พชรสายรุง้ซึง่เปน็ผลไมเ้อกลักษณข์องจงัหวดัเพชรบรุี


