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สรุปการบรรยายพิเศษ

ภาวะผู้นำสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
(LEADERSHIP  FOR  UNTVERSITY  DEVELOPMENT)

ท่านอธิการบดี
คณบด ี  อาจารยแ์ละ
ท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพ
ทัง้หลาย วนัน้ีผมรูสึ้ก
เป ็น เก ียรต ิมากท ี ่
รับเชิญให้มาคุย มาเล่าเรื่องต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่ไปรวบรวมกับคนอื่นมาบ้าง ได้ยินได้ฟังมาบ้าง จากที่ตัวเอง
ไดป้ฏบิตัมิาบา้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการศกึษา แมว้า่ตวัเองจะไมใ่ชนั่กการศกึษาโดยอาชพี  แตว่า่พบบอ่ย ๆ   ฟัง
บอ่ย ๆ  ไดยิ้นบอ่ย ๆ  ก็รูสึ้กวา่อยากพูดบา้ง เพราะฉะนัน้ส่ิงทีพู่ดตอ่ไปนีจ้งึเปน็อย่างทีท่า่นอธกิารบดไีดเ้กริน่ไวดี้มาก วา่
วันน้ีหมอกระแส  จะมาพดูคุยด้วย คงไมบั่งอาจทีจ่ะมาสอน  แล้วไมอ่าจจะสอนพวกเราไดใ้นเรือ่งใด ๆ เพราะรูว่้าพวก
เราสอนตวัเองตลอดเวลาอยูแ่ล้ว แตส่ิ่งหนึง่ทีผ่มภูมิใจทีจ่ะมาพดูก็คือ หัวข้อเร่ืองวนัน้ี

การพัฒนามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในอนาคต มีความหมายของคำว่าภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ
มหาวทิยาลัยหรืออุดมศึกษา ผมชอบคำวา่ภาวะผูน้ำ และชอบบรรยายเรือ่งภาวะผูน้ำกับความสำเรจ็ในชีวิต ย่ิงอ่านภาษา
อังกฤษ  ภาษาไทย  เร่ืองภาวะผู้นำมากเท่าใด ย่ิงมีความรู้สึกว่ารู้มากข้ึน  เพราะไปแตล่ะแห่งมีโอกาสได้พบได้ คุยกับผู้อ่ืน
เม่ือเดือนทีแ่ลว้มโีอกาสไป 3 แหง่ 3 ประเทศ ทัง้หมดนัน้ถึงแมไ้มใ่ชก่ารศกึษาแตมั่นก็คือการศกึษา ไปทีเ่บลเยีย่มก็ได้
ความรู้ความคิดเก่ียวกับการศึกษาท่ีเขาพยายามถอยหลังไปตัง้หลักตามอุดมคติตามแนวความคดิ  หรือตามปรชัญาของ

UNESCO ท่ีพูดถึงการศึกษาก็ได้สติปัญญามาบา้ง  อีก 2 สัปดาห์ต่อมาได้รับเชิญ
ให้ไปประเทศจนีในฐานะท่ีเป็นประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัย
แหง่เอเชยีซึง่เปน็องคก์ารระหวา่งประเทศ  ทีต่ัง้อยูท่ีก่รงุเทพ ฯ  เปน็ตวัแทนของ
องค์กรต่าง ๆ  ไปพูดถึงเร่ืองการป้องกันสาธารณภัย โดยให้ผมเป็นคนแสดงสุนทร
พจน์  ถ้าจะไปพูดป้องกันเร่ืองเก่ียวกับน้ำท่วม  ฝนแล้ง  ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว
ก็ยังซ้ำ ๆ  กับนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ  นอกจากจะบอกถึงเร่ืองหน้าท่ีของเอเช่ียน ความ
สำเร็จในการป้องกันสาธารณภัยขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำมาก ผมก็พูดเรื่องภาวะผู้นำ
ปรากฏว่ามีคนถามข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นำ เพราะคนท่ีเป็นนักวิชาการ คนท่ีสนใจ
เร่ืองเทคโนโลยต่ีาง ๆ ก็จะภาคภมิูใจในเทคโนโลยท่ีีตัวเองเรยีน  ท่ีตัวเองฟงัและ
ค้นคว้า  ย่ิงศึกษามากในเรือ่งเทคโนโลยก็ีเร่ิมรู้สึกมากเหลือเกินท่ียังจะไมรู้่  บางที
ก็ลืม และไมมี่โอกาสเรยีนรูว้า่ ภาวะผูน้ำทีจ่ะทำใหเ้ทคโนโลยแีละวชิาการประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างไร  เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วไปในอีกรูปแบบหน่ึง  ท่ีกรุงโซล  ประเทศ
เกาหลใีต ้อิงสหประชาชาต ิอิงศาสนา สหประชาชาตทิีพั่ฒนามาถงึตรงนีน่้าจะเอา
เร่ืองของศาสนาเขาไปอยู่ในสหประชาชาตบ้ิางไดไ้หม เพราะความขดัแยง้ทกุวนัน้ี
บางสว่นมันคือความเช่ือม่ันศรัทธาในเรือ่งของศาสนา ผมก็พูดตามภาษาชาวพทุธ
พูดไปพูดมาก็หนีไม่พ้นเร่ืองการศึกษา เพราะการศึกษาคือคำตอบ แต่การศึกษาท่ีจะ
เป็นคำตอบต้องเป็นการศึกษาท่ีอาจจะต้องมีความหลากหลายอย่างไรบ้าง  ท่ีมาพูด
เร่ืองการศึกษา  ผมก็พยายามท่ีจะรวบรวมเรียบเรียง ก่อนท่ีจะเร่ิมพูดเร่ืองภาวะผู้นำ
เพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเจริญเติบโตก้าวไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม  ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม  เป็นคนท่ีสนใจการศึกษาและภาวะผู้นำ   การท่ีหน่ึงเดือน  ท่ีท่านอธิการบดี
ขอพบพวกเรา  น่ีคือการพัฒนาภาวะผูน้ำของพวกเรานัน่เอง  การท่ีท่านอธิการบดี
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เป ็นผ ู ้นำโดยตำแหน ่ง  โดยบ ุคล ิกภาพ
โดยความสำเร็จใน ชีวิต โดยความเป็นอธิการบดีมา 3
มหาวิทยาลัยน้ัน ภาวะ ผู้นำของท่านมีหน้าท่ีสำคัญท่ีสุด คือ
การสร ้างผ ู ้นำ  ผมเช ื ่อ อย ่างน ั ้นจร ิง ๆ
แ ล ะ ก ็ เ ช ื ่ อ ว ่ า ก า ร ส ร ้ า ง ผ ู ้ น ำ ค ื อ ก า ร พ ั ฒ น า
ภาวะผู้นำให้กับพวกเราน่ันเอง คือ เง่ือนไขแห่งความสำเร็จ
ท่ีมีความสำคัญถึง 80% ท่ีพูดอย่างน้ีผมเช่ือจากตัวเองท่ีได้
เห็น ได้เรียนรู้ แล้วได้อ่าน พบว่า คนท่ีประสบความสำเรจ็
ในงานตา่ง ๆ  อาชีพตา่ง ๆ  80%  เกิดจากภาวะผูน้ำ  20%
ท่ีเกิดจากวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีอยู่   จนกระท่ังมีการสรุปว่า
เง่ือนไขแห่งความสำเร็จต้ังอยู่บทกฎ 80:20  หรือท่ีเรียกว่า
Rule of eighty twenty  เพราะฉะนัน้ส่ิงทีอ่ธกิารบดเีริม่
เห็นมาตรการ ที่สร้างผู้นำให้ผู้นำทุกส่วนมีความสำคัญ
มีความเป็นผู้นำและมีโอกาสเป็นอย่างที่ตำราหลายเล่ม
อุดมคตขิององคก์รทกุคนมีความรูสึ้กวา่ทุกคนเปน็ CEO
ในตวัเอง CEO ไมไ่ดห้มายความวา่ผูใ้ดผูห้นึง่โดยเฉพาะ
ต้องเป็น CEO ทุกส่วน ถึงมีความรู้สึกว่าหน้าที่ตรงนี้มี
ความสำคญัทีสุ่ดอยากทำใหดี้ทีสุ่ด Peter Drucker  เปน็
บิดาแห่งการพัฒนา การบริหารการจัดการที่เคยบอกว่า
ดิสน่ีแลนด์เป็นบริษัทท่ีมีคนรู้จักกันท่ัวโลก แต่ไม่ได้ศึกษา
ลึกซ้ึงว่าการเป็นคนเก่ง เป็นองค์กรท่ีก้าวหน้าทันสมัยน้ันมา
จากตรงไหน มันมาจากการที่ได้พัฒนาทุกระดับที่มีภาวะ
ผู้นำ ให้รู้สึกว่าตัวเองแต่ละคนเหมือนกับCEO แม้แต่
ภารโรงหรอืแมแ้ตค่นทีก่วาดถนน  ถ้าเราจะเขา้ไปดไูปชม
กิจกรรมของดสิน่ีแลนด ์  พอเดินเข้าไปเหมอืนเดินเข้าป่า
จะไปถามใครมองไปมองมาเหน็คนกวาดถนน   ถามคนที่
กวาดถนนวา่ผมมเีวลา 2 ช่ัวโมงจะดอูะไรไดบ้้าง  เขาจะ
ตอบอยา่งเตม็ภาคภูมิวา่ ถ้ามีเวลา  2 ช่ัวโมง ใหไ้ปตรงนี้
แห่งหน่ึง  ตรงน้ีอีกแห่งหน่ึง  แล้วตรงน้ีอีกแห่งหน่ึง  แต่ถ้า
มีเวลา 3 ช่ัวโมง ผมอยากจะบอกว่า ตรงน้ัน ตรงน้ี  เขาตอบ
ไดว้า่กิจการของดสิน่ีแลนดคื์ออะไร   เขาตอ้งรบัผดิชอบ
เขาต้องเข้าใจ  ภูมิใจ  บอกกับลูกค้าได้อย่างไร ไม่ต้องบอก
ว่าประชาสมัพันธ์อยู่ตรงไหน

การท่ีจะซักซ้อมให้เกิดภาวะผูน้ำจึงเป็นส่ิงดีงาม แล้ว
ภาวะผู้นำของแต่ละระดับก็จะมารวมกันเป็นภาวะผู้นำรวม
กันความสำเรจ็ทีท่กุคนมีสิทธภูิมิใจรว่มกนัได ้ เม่ือพูดถึง

ภาวะผู้นำในการท่ีจะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยก็ได้รวบรวม
มีข้อท่ีอยากจะฝากไว้คร่าว ๆ  ผ่านหูผ่านตา ดังท่ี UNESCO
ไดพู้ดและรวบรวมไวอ้ย่างไรจะเสนอสกั 2-3  ข้อ ดังน้ี

1. มหาวิทยาลัย เป็นตัวขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นศูนย์รวมของความรู้ท้ังหลาย ถ้าพูดแบบกว้าง ๆ  คือเป็น
ทกุส่ิงทกุอย่างรวมอยูท่ัง้หมด เพียงแตยั่งมีคำจำกดัความ
อีกว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยคือการศึกษาหลังจากมัธยม
ศึกษา ปวส. ระดบัมหาวทิยาลัยต่าง ๆ  เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง
กับอุดมศึกษา ในขณะเดยีวกนัก็พูดวา่ ระดบัมหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ อุดมศึกษาในประเทศตา่ง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่
กำลังพัฒนา กำลังมีปัญหาที่ตรงกันในเรื่องคุณภาพ และ
ปริมาณ  เม่ือ ค.ศ.1970  มีคนท่ีอยู่ในระบบอุดมศึกษาท้ังโลก
ประมาณ 28 ล้านคน  ณ วันน้ีมีคนทีอ่ยู่ในมหาวทิยาลยั
หรอือุดมศึกษาประมาณ  60 ล้านคน  น่ันหมายความวา่
คนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษามีอยู่ แต่ในมหาวิทยาลัยต่าง
ถกเถียงกันในเรื ่องการเรียนการสอนกับการวิจัย งบ
ประมาณตา่ง ๆ  ก็จะมกีารแยง่กันตามสมควร บางคนบอก
ว่าการสอนสำคัญ  บางคนบอกว่าการวิจัยสำคัญมาก
รัฐบาลก็กำลังจะมีการปฏิรูประบบการศึกษารอบ 2 เป็น
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ เน้นเรื่อง
เก่ียวกบั  Research  University พวกเราทีท่ำอยูแ่ลว้ถา้
จะทำใหม้ากข้ึน เน้นมากข้ึน งบประมาณกค็งต้องเก่ียวข้อง
ผมคิดว่ามีส่วนหน่ึงท่ีจะทำให้เราถอยหลังไปต้ังหลักด้วยกันได้
องค์การ UNESCO บอกว่าการศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และ
ในอนาคตคงต้องต้ังอยู่บนเสาหลัก  4 เสา อย่างท่ีเคยพูดกัน
ไวแ้ล้ว เม่ือการประชมุระดบัโลก ไดพู้ดวา่ เสาหลกั 4 เสา
แต่ละแห่งต้องไป Apply   ท่านท้ังหลายท่ีเป็นนักศึกษาโดย
อาชีพก็คงได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

เสาหลักที ่ 1  Learn  to know  คือ เรยีนเพ่ือจะรู้
ในประเทศจนีถ้าเรยีนแลว้ไมรู่ ้  กลับบา้นไมไ่ด ้ครก็ูกลับ
บ้านไม่ได้ ต้องทำให้รู้เสียก่อน ครูไม่ใช่ว่าพอไม่รู้แล้ว
ไปเปดิสอนกวดวชิากัน  เพราะในประเทศจนีเปิดกวดวชิา
ผิดกฎหมาย พยายามจะบอกว่าเขาได้ใช้หลักของUNESCO
ในการดแูลการศกึษา ถ้าเรยีนวชิาใดตอ้งรูจ้รงิ ๆ ถ้าไมรู่ก็้
กลับบ้านไม่ได้ คล้าย ๆ  อย่างน้ัน พวกเราคงมีวิธีอ่ืน หลายวิธี

ตดิตามอา่นตอ่ไดใ้นฉบบัหนา้ ...
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ดร.จารกึ  ชูกิตตกุิล  คณบดคีณะเทคโนโลยสีาร-
สนเทศ และอาจารย์อนุชาติ  บุญมาก  ผู้อำนวยการสำนัก
งานคณบดี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรยีนเทคโนโลยกีาญจนบรีุ  ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารย์
และนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์  จำนวน 60
คน  เข้าเย่ียมชมการดำเนนิงานของคณะ  โดยมีคณบดี
กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมท้ังตอบข้อซักถาม  จากน้ันจึงนำเย่ียมชมการดำเนิน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จะจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจึงขอเชิญชวน
คณาจารย ์ นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษาและบคุคลท่ีสนใจ  ส่งบทความเพือ่เผยแพรล่งในวารสารวชิาการได้ต้ังแตบั่ดน้ี
เปน็ตน้ไปจนถงึวนัที ่ 30  กันยายน  2552  สนใจตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดไดท้ีส่ำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
หรือที่ http://acad.pbru.ac.th.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  นักศึกษาท่านใดที่มีผล
การเรียนอยู่ในข่ายจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบการวัดผลฯ ให้นักศึกษารีบติดตามผลการศึกษา
ท่ียังไมมี่เกรดภายในวนัท่ี 30 กันยายน 2552

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เปิดรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่ภาคปกต ิและ ภาคกศ.บป. ภาคการศกึษาที ่2/2552 ณ
สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน อาคารวทิยาภริมย ์(อาคาร 14) เวลา 08.30-15.30 ทกุวนั(เวน้วนัหยดุนขัตฤกษ)์
สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน หรอื http://acad.pbru.ac.th

เรื่องแจ้งจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานของคณะ  หลักสูตรตา่ง ๆ  และหอ้งปฏบัิติการในระบบ เครอืข่ายคอมพิวเตอร์

การอบรม “การเขยีนแบบและออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์โปรแกรม AutoCAD 2007”
ตามท่ี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุร ี เป ็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ส ังคม มหาว ิทยาล ัย
ราชภ ัฏเพชรบ ุร ีจ ึ งม ี

นโยบายให้คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ จัดทำโครงการบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสังคมในท้องถิ่นให้มี
ความสมดุลและย่ังยืนพร้อมท้ังสร้างความเข้มแข็งการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการน้ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนแบบและ
ออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์โปรแกรม AutoCAD 2007 ระหวา่งวนัที ่ 26-28  มิถุนายน  2552  ซ่ึงมผีูเ้ข้ารับการอบรม
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ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีมี
นโยบาย ใหค้ณะและสาขาวชิาตา่งๆ จดัทำ
โครงการบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาสังคมในท้องถ่ินให้มีความสมดุลและย่ังยืนพร้อมท้ังสร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการ
น้ี  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเขียนแบบและออกแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks 2008 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2552
ซ่ึงมผีูเ้ข้ารบัการอบรมจำนวน 30 คน บคุลากรจากบรษัิท นักศึกษาวทิยาลยัเทคนคิ และนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรม
เคร่ืองกล  การอบรมในครัง้น้ีได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

อบรมหลกัสตูร  “การเขยีนแบบและออกแบบดว้ย โปรแกรม SolidWorks 2008”

จำนวน 30 คน เปน็บคุลากรจากบรษัิท นักศึกษาวทิยาลยัเทคนคิ และนกัศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเครือ่งกล
ในการอบรมครัง้น้ี  ได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากมหาวทิยาลัย  ในวันเปิดการอบรมไดรั้บเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต

กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการน้ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรีุ  ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงใจ วช. และสกว. ของคณะวิทยาการจัดการ
เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ท่ีผ่านมา คณะได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์จากคณะตา่ง ๆ  เข้าร่วมการอบรมดว้ย ทำให้ผู้เข้าอบรมมี
จำนวนถึง 74 คน ผลการอบรมไดท้ำให้คณาจารย์สามารถจัดทีมวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการในระดบัชุดโครงการได้
5 ชุดโครงการ มีโครงการย่อยในชุดโครงการประมาณ 12 โครงการ ตามข้อกำหนดของ วช. และจากการประเมิน
ผลการอบรมไดรั้บคำตอบว่าการอบรมในครัง้น้ีเป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมในระดบัมากในทุก ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะความ
พึงพอใจในเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร คือ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนา
การท่องเที่ยวไทย และในส่วนที่ผู ้เข้าอบรมเห็นควรให้แก้ไข คือ ระยะเวลาการอบรมที่ควรเพิ่มเป็น 2-3 วัน
นอกจากนั ้นยังมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู ้จัดการอบรมในประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง เช่น เรื ่องสถิติวิจัย
เร่ืองการวเิคราะหผ์ลการวจัิย เปน็ตน้

  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
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ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดมหาธาตุ
วรวิหารจังหวัดเพชรบุรี  ได้ดำเนินการสอน
ธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี-โท-เอก ให้กับ
นักศึกษาของสาขาวิชา และได้จัดส่ง
นักศึกษาดังกล่าวเข้าสอบธรรมศึกษา
สนามหลวง เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤศจิ
กายน 2551 ผลการสอบปรากฏว่ามี
นักศึกษาเขา้สอบธรรมศกึษา ช้ันเอก 1 คน สอบได ้1 คน เข้าสอบธรรมศกึษาช้ันโท 42 คน สอบได ้35 คน  เข้าสอบ
ธรรมศกึษาชัน้ตร ี 20  คน  สอบได ้ 13  คน

โดยเม่ือวันอาทิตย์ท่ี  12  กรกฎาคม  2552 นักศึกษาท่ีสอบผ่านทุกคนได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากพระราชสุวรรณมุนี
เจ้าคณะจงัหวดัเพชรบรีุ และนายบวร  จันทรว์งศ ์ผู้อำนวยการสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเพชรบรีุ ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหารจังหวัดเพชรบุรี  และร่วมพิธีเปิดการเรียนและสมัครเรียนในปีการศึกษา 2552  ซ่ึงทาง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ขอนมัสการขอบพระคุณคณะพระอาจารย์ท่ีได้ร่วมกันสอนนักศึกษาอย่างเต็มท่ี  ขอขอบพระคุณคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมท่ีอนุญาตใหน้ำนักศึกษาเข้าเรียนและเข้าสอบดังกล่าว  ซ่ึงถือเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านคุณธรรมจรยิธรรมและไดฝึ้กฝนศาสนพิธีด้วยการปฏบัิติจริงไดอ้ย่างดี

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รับใบประกาศธรรมศึกษาสนามหลวง

นศ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
การตอบปัญหาธรรมะในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวดัเพชรบรีุ  ซ่ึงจดัโดยวดัมหาธาตวุรวหิาร สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระเทพ
สุวรรณมนีุ  ในวนัอังคารที ่7 กรกฎาคม 2552  ซ่ึงการจดั
การแขง่ขันตอบปญัหาธรรมะนัน้ มีนักเรียนเข้าร่วมแขง่ขัน
3 ระดับ คือ ช่วงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษาตอนปลาย) ช่วงช้ันท่ี
3  (มัธยมศกึษาตอนตน้) ช่วงชัน้ที ่ 4 (มัธยมศกึษาตอน

ปลาย)   มีนักเรียนเข้าร่วมแขง่ขันท้ังหมด  22 โรงเรยีน จำนวน  122 คน   ซ่ึงผลการปฏบัิติงานของนกัศึกษาน้ันเปน็ไป
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ  ได้รับคำชมเชยจากทางคณะสงฆ์  หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขันอย่างมาก
ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีทางสาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแ์วรไ์ด้จัดข้ึนเป็นการบรกิารท้องถ่ินตามปรชัญาของมหาวทิยาลัย
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อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แหง่พระราชบญัญตัิ
รบัราชการทหาร พ.ศ.2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แหง่กฎ
กระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ.
2549  ในการดำเนนิการขอผอ่นผนัการตรวจเลอืกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการตรวจ
เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ดังน้ี

1. ผู้ที ่จะต้องดำเนินการยื ่นเอกสารขอผ่อนผัน
การเขา้รบัการตรวจเลอืกทหาร ประจำป ี 2553   ดังนี้

1.1 เป็นนักศึกษาชายทีเ่กิดในป ีพ.ศ. 2532
1.2  ยังไม่เคยย่ืนขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษา

ใด ๆ
1.3  ไมไ่ดเ้รยีนนักศึกษาวชิาทหาร (ร.ด.) จบชัน้

ปีท่ี 3
2. หลักฐานทีใ่ช้ประกอบการผอ่นผันฯ

2.1 แบบ สด.9 (สำเนาหนา้-หลงั จำนวน 2 ชุด)
สามารถขอรับได้ท่ีอำเภอภูมิลำเนา

2.2 แบบ สด.35 (สำเนา จำนวน 2 ชุด) สามารถ
ขอรับได้ท่ีอำเภอภูมิลำเนา

2.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน
จำนวน  1  ฉบับ

2.4  สำเนาทะเบยีนบา้น   จำนวน  2  ฉบบั
3. กำหนดระยะเวลาในการยืนเอกสารขอผ่อนผัน

ตัง้แตว่นัที ่  1  มิถุนายน   2552   -   8  มกราคม   2553
หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ
ดำเนนิการใด ๆ ใหท้ัง้สิน้ สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ไดท้ี ่ กองพฒันานกัศึกษา  โทร. 032-493278

นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12  สิงหาคม
2552 หรอื วนัแมแ่หง่ชาต ิ กองพฒันานกัศึกษาจดัใหมี้
การประกวดกลอน “หยาดเหง่ือ เพ่ือลูก” และการประกวด
ความเรยีง “คา่นำ้นม” ชิงรางวลักวา่ 4,500 บาท  โดยมี
เกณฑก์ารประกวด ดังน้ี

ประเภทการประกวดกลอน
1. แตง่กลอนในหวัข้อ “หยาดเหงือ่ เพ่ือลูก”
2. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาคปกติ
3.ไม่เคยได้รับรางวลัการประกวดในวนัแม่แหง่ชาติ
4. แตง่กลอน 2 บทเขยีนด้วยลายมอืตนเอง
5. ห้ามคัดลอกกลอนจากแหลง่อ่ืนมาส่ง

ประเภทการประกวดความเรยีง
1. เขียนความเรยีนในหัวข้อ “ค่าน้ำนม”
2. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาคปกติ
3. ความเรียงยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4

เขียนด้วยลายมือตนเอง
4. ห้ามคัดลอกจากแหลง่อ่ืนมาส่ง
ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรีุเขียนกลอนและความเรยีงส่งเขา้ประกวด ต้ังแต่
บดัน้ีจนถงึวนัที ่  5  สิงหาคม  2552  ณ  กองพฒันา
นักศึกษา   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  งานกิจกรรม
กองพฒันานกัศึกษา

ขอเชิญร่วมประกวด
กลอน – ความเรยีงวนัแม่

การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
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ตามที ่นายปรญิญา  อุดมทรพัย์  กรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ มีความประสงคม์อบทนุ
การศกึษาใหแ้กนั่กศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จำนวน 1 ทนุ ๆ ละ 7,500 บาท  (เจด็พันหา้รอ้ยบาทถว้น) น้ัน
เน่ืองจากมีนักศึกษามาสมัครขอรับทุนการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด  จำนวน 2 คน  ผู้มอบทุนการศึกษาจึงได้พิจารณา
เพ่ิมทนุการศกึษาจำนวน 2,500 บาท (สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น ) โดยจดัสรรใหนั้กศึกษาผูข้อรบัทนุ จำนวน 2 ทนุ ๆ ละ
5,000 บาท (หา้พันบาทถว้น)  น้ัน  มหาวทิยาลยัจงึขอประกาศรายชือ่นักศึกษาผูร้บัทนุการศกึษา ดังนี้

นายภาณทัุศน ์ ศรทีอง นักศึกษาช้ันปีท่ี  4   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชเูกยีรต ิ เพรศิพริง้ นักศึกษาช้ันปีท่ี  2   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอใหนั้กศึกษาทีไ่ดร้บัทนุดังกลา่วไปรายงานตวัในวนัอังคารที ่ 28  กรกฎาคม  2552   ตัง้แตเ่วลา  09.00-11.00 น.

ณ  กองพัฒนานกัศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ
ในการน้ีมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณ  นายปริญญา  อุดมทรัพย์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้มอบทุน

การศกึษาใหกั้บนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมา ณ โอกาสนี้

ผลการคดัเลอืกนกัศกึษาทีไ่ดรั้บทนุ  “นายปรญิญา  อุดมทรพัย”์

ผศ.พูลสวสัด์ิ  มุมบา้นเซ่า  รองคณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ไดร้บัเชญิจากกองพฒันานกัศึกษา
ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา  ในโอกาส
ฉลองเทยีนพรรษา เม่ือวนัที ่30 มิถุนายน 2552 ทีผ่า่นมา ณ หอประชมุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ได้จัดให้มี
การบรกิารวชิาการ และเผยแพรค่วามรูใ้หกั้บชมุชน  โดยไดด้ำเนินโครงการฝกึอบรมสรา้งอาชพี “ยุควกิฤตเศรษฐกจิ ปี
52”  เปน็การฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การทำนำ้สลัดเพ่ือสุขภาพ”  เม่ือวนัที ่ 11  กรกฎาคม  2552 ใหกั้บประชาชน
โดยทัว่ไป  มีผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม จำนวน 55 คน  โดยเชญิวทิยากร คือ อาจารยจ์ริาพร  ทดัพินิจ  เจา้ของกจิการ
ร้านเค้กจริาพร  ซ่ึงเปน็รา้นเบเกอรช่ืีอดังของจงัหวดัเพชรบรีุ  มาเป็นวทิยากร ถ่ายทอดใหค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการ
ประกอบอาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับงานบริการวิชาการสู่ชุมชน



9 ดอนขังใหญ่

ผศ.พจนารถ  บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  แจง้วา่ตามพนัธกจิของสถาบนัวจิยัฯ
ท่ีมุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยมุ่งเน้นการประสานกับชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนตามแนวพระราชดำริให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล ย่ังยืนและมีความสุข สถาบันวิจัยฯ จึงร่วมมือ

สถาบันวิจัยฯจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำตามพระราชเสาวนีย์

ด้วยกฎกระทรวง ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552
ซึง่มผีล บงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2552  ถึงวนัที่
31 ธันวาคม 2552  โดยกำหนดใหน้ายจา้งและผูป้ระกนั
ตนตามมาตรา 33  นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
จากเดมิฝา่ยละรอ้ยละ 5  เปน็ฝา่ยละรอ้ยละ 3  ดังนี้

1. เงินสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ

การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

กับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่า
ไม้รวก นายณัฐกฤช กรีธาธร ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโค้งตาบาง นายฉันท์  อัครสกุลภิญโญ และผู้นำชุมชนหมู่ท่ี 10 บ้านโค้งตาบาง  ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง  จังหวัด
เพชรบรีุ  จัดทำโครงการปลกูป่าต้นน้ำตามพระราชเสาวนย์ี  เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2552  โดยมีวัตถุประสงคส์ำคัญทีจ่ะ
สร้างจิตสำนึกให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำ  ลดการตัดไม้ทำลายป่า  ปลูกป่าทดแทนป่าไม้ท่ีถูกทำลายและมุ่ง
ประสานความร่วมมือกับชุมชนในลักษณะบูรณาการเพ่ือ สริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยในพิธีเปิด
โครงการไดร้บัเกยีรตจิาก  รองอธกิารบด ี ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  เป็นประธานในพธีิ และมนีายกเทศมนตรเีทศบาล
ตำบลทา่ไมร้วก  นายสริศิกัดิ ์  สมบตัทิวพูีน ร่วมใหก้ารตอ้นรบัผูเ้ข้ารว่มโครงการซึง่ประกอบดว้ย นักศึกษาสาขาวชิา
การพัฒนาชุมชน  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว  จำนวน 40 คน  นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
โรงเรยีนและชาวบา้นของบา้นโคง้ตาบาง  จำนวน 30 คน

หลังจากพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปลูกป่า ณ  พ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง  โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธ์ุไม้
ท่ีปลูกได้แก่ ต้นสะเดา  ต้นข้ีเหล็ก  ต้นมะขาม จำนวน 600 ต้น  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงพันธ์ุไม้ท่ีปลูกไปท้ังหมด
จะได้รับการดูแลจากคนในชุมชนเพ่ือขยายผลความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไปให้เต็มพ้ืนท่ีของป่าชุมชนของบ้านโค้งตาบาง
จำนวน  3,200 ไร ่ ในการนีส้ถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

อันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีคลอดบุตร  กรณีทุพพลภาพ และ
กรณตีาย  ใหจ้า่ยฝา่ยละรอ้ยละ 0.5 ของคา่จา้ง

2. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสง-
เคราะห์บุตร  และกรณีชราภาพ  ให้จ่ายฝ่ายละร้อยละ 2 ของ
ค่าจ้าง

ในส่วนของเงินสมทบกรณีว่างงานให้นายจ้างและผู้
ประกันตนจ่ายในอัตราเดิม คือ ฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สารชีวินทรีย์ที่
เหมาะสมทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในท้องถ่ิน”
เม่ือวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2552  ณ ห้องประชมุศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยมี คุณสมพงศ์ แย้มศรี วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารชีวินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช  จากศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ผศ.ดร.วรรณวไิล อินทนู วิทยากรผู้เช่ียวชาญเร่ืองการใช้เช้ือราไตรโคเดอรม์าในการปอ้งกันกำจัดโรคพืช จากภาควิชา
โรคพืช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคร้ังน้ีเพ่ือ
เผยแพร่ให้มีการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพ และลดปริมาณ
สารเคมีตกค้างในสิง่แวดลอ้ม  มีผู้สนใจเขา้รับการอบรมเปน็จำนวนมาก

เกษตรศาสตร ์  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร

พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยเสือสามัคคี จำกัด
สหกรณเ์ครดติยเูน่ียนบา้นหว้ยเสอื ตัง้อยูเ่ลขที ่ 103/1 หมู ่ 2 ตำบลวงัไคร ้  อำเภอทา่ยาง  จงัหวดัเพชรบรุี

เร่ิมดำเนินการครัง้แรกเมือ่วันที ่5 สิงหาคม 2536  โดยคณะอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุและผูน้ำเครดติ
ยูเน่ียน 3 ทา่น  คือ  ผศ.สุวทิย ์ เปยีผอ่ง  อาจารยช์ำนาญ  อ่ิมสอาด  และคณุจำลอง  จรสัดำรง  ไดเ้ข้ามาแนะนำ
หลักการเครดิตยูเน่ียนให้กับชาวบ้านห้วยเสือ  ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรีและได้จัดต้ังเป็นกลุ่มเครดิต
ยูเน่ียนข้ึน  ช่ือว่ากลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้านห้วยเสือสามัคคี  ต่อมาในปี 2551 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านห้วยเสือสามัคคี
จำกัด  ได้ดำเนินการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่  โดยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก  เม่ือวันท่ี
23 กรกฎาคม 2552  เวลา 10.09 น.  โดยม ีผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบด ี เปน็ประธานในพธีิ พร้อมด้วย
ผศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่  รองอธกิารบด ี ผศ.สุวทิย ์ เปยีผอ่ง  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและผูมี้เกียรตริว่มงาน
เป็นจำนวนมาก

กลุ่มวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  นำอาจารย์และผู้บริหาร
ศึกษาดูงานด้าน หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย แก่นักศึกษาจีน
จากสาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่23 กรกฎาคม

มรภ.พระนครศรอียุธยา  ศกึษาดงูานสาขาวชิาภาษาไทย

2552  โดยม ีผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบด ี ผศ.รพีพรรณ  เทยีมเดช  ประธานสาขาวชิาภาษาไทย และ
คณาจารยข์องสาขาวชิาร่วมใหก้ารตอ้นรับ และนำชมการจดัการเรยีนการสอน
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ผศ.เปี่ยม  แก้วสวัสดิ์ นางสาวศิริพรรณ
ศรัทธาผล  นายสุนันทศักด์ิ  ระวังวงศ์  นายประชุม
พันออด  อาจารย์สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
นำนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทุกช้ันปี  จำนวน  45  คน  ศึกษาดูงานและร่วม
กิจกรรมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แหง่ชาต ิ(อพวช.) จงัหวดัปทมุธาน ี เม่ือวนัที ่ 23
กรกฎาคม  2552   ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ีอาจารย์
และนักศึกษาได้ร ับความร ู ้  ประสบการณ์
ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพื่อนำมาใช้ประกอบ

การเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร ์ และนำมาจดักิจกรรมงานสปัดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี
2552  ระหวา่งวนัที ่18-20 สิงหาคม  2552   ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุต่อไป

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม

อาจารยก์ฤษดา  สุรยิวงค ์  ประธาน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  นำนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3-4  ทำ
กิจกรรม ในโครงการนิเทศศาสตร์รักษ์สิ่ง
แวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย-
ยอด  จังหวดัประจวบครีีขันธ์  เม่ือวันท่ี  21
กรกฎาคม  2552

อาจารย์สุรีรัตน์  เทมวรรธน์  อาจารย์สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
และอาจารย์ปัทมาพร ยอดสันติ  นำนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ช้ันปีท่ี 1-4  ศึกษาดูงานและทำ
กิจกรรมนอกหอ้งเรยีนระหวา่งวนัท่ี 18-19 กรกฎาคม 2552
ณ  เส้นทางศกึษาธรรมชาตน้ิำตกผากลว้ยไม-้น้ำตกเหวสวัุต
อุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่ จงัหวดันครราชสมีา ศูนย์ภูมิรกัษ์
ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการ
ศึกษารังสิต  จังหวดัปทุมธานี  เพ่ือพัฒนาความรูด้้านการจัด
การส่ิงแวดล้อม  นิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ   และให้
นักศึกษาไดบู้รณาการความรูจ้ากภาคทฤษฎกัีบความรูท่ี้ได้จากสภาพจรงิและประสบการณต์รง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2552
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