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ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...
“Learn to live with the other people

คือเรียนเพื่อจะอยู่กับคนอื่นให้ได้”
เสาหล ักท ี ่  2

Learn  to do คือ  เรียน
เพ่ือจะทำใหไ้ด ้ ก็งา่ย ๆ
นะ ทำอย่างไรบ้างก็ว่า
กันไป  ถ้าทำไมไ่ดต้อ้งหาทางทีท่ำใหไ้ด ้ หรอืจะเพยีรทำใหเ้ปน็ก็ได้

เสาหลกัที ่ 3  Learn  to live  with  the other people   น่ีเปน็เสาหลกัทีส่ำคัญมาก  สำคัญในแงข่องสันติ
ภาพโลก  ความสงบ  แตพ่วกเราไดท้ำมากนอ้ยแคไ่หน  ก็ข้ึนอยู่ภาวะผูน้ำของแตล่ะสถาบนั  Learn  to live  with
the other people  คอื เรยีนเพือ่จะอยูกั่บคนอืน่ใหไ้ด้  ถ้าเรยีนออกมาแลว้เกง่  ยอดเย่ียม  ไปเขา้กับคนอืน่ไมไ่ดก็้ไป
ไม่รอด  แล้วถ้าคนคนหน่ึงไปไมร่อด  สังคมก็ไปไมร่อด   คือไปไดบ้้างแตไ่ปไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  จะตอ้งเกิดความเส่ือมเสีย
ไม่ประสบความสำเรจ็ก็จะเกดิความเสยีหายตอ่ประเทศชาตเิหมือนกัน   เพราะฉะนัน้  Learn  to live  with  the
other people   จงึเปน็แงมุ่มทีส่ำคัญมาก  ถ้าเราเอามาแยกแยะกนัแบบภาษาทีพ่วกเราเปน็ไทย ๆ ก็จะมมุีมหลายมมุ
เพราะวา่การทีจ่ะอยูกั่บคนอืน่ได ้  มันคงเกีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม  ศีลธรรม  หรอืคุณธรรม  บางแหง่ตดิปา้ยไวเ้ลยวา่
ความรูคู่้คุณธรรม  แตเ่ขียนไวแ้ลว้  อยากทราบวา่ครทูัง้หลายไดป้ฏบิตัแิคไ่หน  ไดพ้าใหนั้กเรยีน  นกัศึกษา  มีวธิทีำ
อย่างไรก็เรื่องของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ต้องมีสปิริต ต้องมีจิตใจที่จะเสียสละต่อคนอื่น รู้จักการให้ รู้จักการแสดง

ความรกัความปรารถนาด ี มันจะแสดงอยา่งไร
ไปญีปุ่น่กลับมาเมือ่เรว็ ๆ นี ้  ญีปุ่น่บอกวา่ไปดโูรงพยาบาลสกัแหง่ไดไ้หม

โรงพยาบาลนีเ่ขามีเครือข่ายอยู่ต้ัง  65  แหง่ ซ่ึงเปน็เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่
ใหญ่ท่ีสุดเป็นท่ี  2 ของโลก เพราะเครือข่ายท่ีมีโรงพยาบาลมาก ๆ  แบบเดียวกันน่ีมัน
อยู่ท่ีอเมริกา  ผมไปดูเร่ืองการผ่าตัดหัวใจ  แม้ญ่ีปุ่นจะถูกยกย่องว่าเป็นคนดี สุภาพ
เรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  โรงพยาบาลของเขาน่ี   ก่อนท่ีจะออกมารับใช้ประชาชน
แต่ละวัน ๆ    เขาต้องมีการพบกันท่ีห้องประชุมหรือว่าห้องใต้ดิน พบกันแล้วก็ออก
กำลังกายนดิหนอ่ย  ยืดเส้นยืดสายกันนิดหนอ่ย  ตามรายการโทรทศัน์เสรจ็แลว้
ก็มาอ่านอุดมการณ์ของโรงพยาบาลว่าเราตั้งมาเพื่ออะไร เช่น ที่ผมจำได้นะครับ
โรงพยาบาลของเราจะดแูลประชาชน 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลของเราจะทำใหเ้กิด
ความยติุธรรมไมว่่าเขาจะยากจนหรอืร่ำรวย  โรงพยาบาลของเราเจา้หนา้ท่ีทกุคน
ตอ้งไมร่บัของขวญัไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด ๆ ทัง้สิน้  ถ้าคนจนไมมี่เงินเสียค่าใช้จ่าย
เราตอ้งอำนวยความสะดวกหาทางทีจ่ะใหเ้ขาไดร้บัการรกัษาแลว้ตอ้งแกไ้ขปญัหา
ใหไ้ด ้ ทำนองนีล้ะครบั  เสรจ็แลว้กอ่นจะกลบัออกจากหอ้งประชมุ   เขาก็อาจจะ
มีบทความบางบทความที่ออกจากหนังสือพิมพ์หรือบทความของประธานบริษัท
มาอ่าน  อ่านให้กันฟังว่า  น่ีคือแนวทาง   น่ีคือจริยธรรม  น่ีคือความฝันอันสูงสุดของ
บรกิารของเราทีจ่ะทำใหไ้ด้  เสร็จแลว้ใครทีไ่ด้รับเอกสารนีแ้ล้ว  มีปัญหามัย๊  ไม่มี
ไม่มีเขาก็เข้าแถวแล้วหันหน้าเข้าหากัน  โค้งคำนับกัน ด้วยการกล่าวอยู่ 5 คำ
(สวัสดีครับ  ขอบคุณ  ขอโทษ  พบกันใหม่  โชคดี) น่ีเป็นการซักซ้อมนะครับ ก่อน
จะออกไปรบัใชป้ระชาชน  บรกิารประชาชน  ตอ้งซกัซอ้มด้วยคำพดู  ด้วยทา่ทซีะ
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ตดิตามอา่นตอ่ไดใ้นฉบบัหนา้ ...

ก่อน 4-5 ประโยค  ก็คงสรุปได้อย่างนี้นะครับว่า
สวสัดีครบั   ขอบคณุนะครบั   ขอโทษนะครบั  แลว้พบ
กันใหม่นะครับ  ขอให้โชคดีนะครับ  คือสิ่งเหล่านี้ก่อน
จะออกไปรบัคนไข ้ ทำใหต้ดิปากไว ้ทัง้ ๆ ทีเ่ขาก็อาจจะ
มีวิธีพูดต้อนรับใคร ต่อใคร  แตว่่า 4-5 คำต่อไปนี ้ต้องให้
ตดิปากไว ้ ผมวา่มันก็ เปน็เรือ่งทีเ่หมอืนกับจะแสดงลเิก
แสดงละครนีล่ะ  มันตอ้ง มีการซกัซอ้มอยู่เรือ่ย  ทัง้ ๆ
ทีเ่ปน็เรือ่งเกา่แตก็่ตอ้งมกีาร ซกัซอ้มกันหนอ่ย  ตรงนีล้ะ
ครับที ่ผมนึกถึงก่อนจะผ่านไปตรงนี ้  นึกถึงคำของ
อดีตประธานาธิบดี Reagan  เป็น ประธานาธิบดีมา 2
สมัยแลว้นี ่ ก่อนจะหมดสมยัที ่ 2 มี ส่ือมวลชนไดถ้าม
ท่านว่า ก่อนที่ท่านจะมาเป็นประธานาธิบดี  ตอนท่าน
มาสมัครประธานาธิบดีตอนแรกแข่งกับท่าน คาร์เตอร์
มีแต่คนดูถูกท่านนะ มีแต่คนเยาะเย้ยถากถางว่า ท่าน
เปน็นักแสดง  เปน็พระเอกหนงั  แล้วจะมาเปน็ประธานา
ธิบดีของอเมริกาได้อย่างไร อเมริกามันย่ิงใหญ่นะไม่ใช่เร่ือง
เล่น ๆ นะเขาวา่อย่างน้ัน แลว้จะเอานกัแสดงมาเปน็ผูน้ำ
ประเทศนี ้มันจะเอามาไดอ้ย่างไร  แลว้ทา่นก็หวัเราะ ฮ่า
ฮ่า ฮ่า  แต่ในท่ีสุดท่านก็ชนะการเลือกต้ังท่วมท้นท้ัง  2  คร้ัง
ถ้ารัฐธรรมนูญของอเมริกาอนุญาตให้คนที่เป็นประธานา
ธบิดมีาแลว้ 2 ครัง้ เปน็ไดอี้กนะ ทา่นเลือกอีก ทา่นก็ได้
เปน็อีก  ท่านบอกเราหนอ่ยไดไ้หมวา่  จุดสำคัญในภาวะ
ผู้นำของท่านเป็นอย่างไร  เห็นไหมครับ  พอไปถามคำน้ีเข้า
ทา่นก็หวัเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า  ตามประสานกัแสดง โอย๊ ผมนะ่
ไม่ใช่นักวิชาการ  ผมมันก็เป็นนักแสดงธรรมดานี ่ ผมเช่ือ
ว่าภาวะผู้นำน่ีคือเร่ืองของการแสดงแน่ ๆ  ภาษาอังกฤษตรง
น้ี แปลวา่ leadership this a matter of performance

แตผ่มเคยอยูม่หาวทิยาลยัมหดิล  ผมเปน็ผูอ้ำนวย
การ ผมเลยให้รองผู้อำนวยการที่เป็นผู้หญิงไปจัดการ
ประชุม  จัดได้ดีมาก  เสร็จแล้วก็มากินข้าวกินปลา  คุยกัน
ผมบอกว่าอาจารย์  ท่านรอง  แหมคราวน้ีท่านอาจารย์แสดง
ภาวะผู้นำได้ดีมากผมขอชมเชยนะครับ  ทุกอย่างเรียบร้อย
หมด อาจารย์ผู้หญิงท่านก็ทำท่าจะโกรธผม  ท่าน ผอ. ดิฉัน
ทำงานจรงิ ๆ นะ  ไมไ่ดม้าแสดงนะ  คำวา่แสดงคอืการ
เตรียมการ  การลงมือ  การออกคำพูดคำจา ท้ังหมดน่ีถ้าจะ
เรียกว่าแสดงก็ได้  performance แต่มันไม่ได้แสดงละคร

หรือแสดงหนังหรอก  แต่แสดงบทของผู้นำ  ตีบทแตก
เรามีหน้าที่ตรงไหนล่ะครับ ตีบทแตกตรงนั้นได้ก็แปลว่า
แสดงไดดี้  เพราะฉะนัน้ Reagan บอกวา่มันเป็นบทแสดง
แต่ อย่างไรก็ตามผมมาพูดถึงเร่ืองน้ีเน่ีย  ก่อนท่ีผมจะพูดถึง
เรือ่งการศกึษา  ทีพ่วกเรากำลงัพดูถึง  มันก็มีหลายเรือ่งที่
พวกเรากำลงัถกกนัอยู่  อย่างไรกต็ามผมคดิวา่ ภาวะผูน้ำ
ท่ีพูดถึงเน่ียมันเก่ียวทุกอย่างเลยครับ   แต่ในท่ีสุดถ้าพวกเรา
จะต้ังต้นคิดว่า เอ๊ ทำไมต้องผู้นำ มันแปลว่าอย่างไร  แล้วเรา
เป็นครูบาจารย์จะต้องไปพัฒนาภาวะผู้นำตรงไหน  อย่างไร
ผมคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  นอกจากเราจะ
ปฏิบัติเองแล้ว เราจะต้องทำให้ลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับคนอ่ืนได้
Learn  to live  with  the other people   ทำอยา่งไร
ขอแทรกตรงนี ้อีกนิดหนึ่งเถอะครับ คือผมไม่ได้เป็น
ครูอาจารย์ตั้งแต่จบการศึกษามา พอออกการศึกษาผม
ก็ไปเป็นหมอบ้านนอก เป็นหมอของเทศบาล ตำบลเมืองพล
อำเภอพล  จังหวดัขอนแกน่  ซ่ึงเปน็เทศบาลทีเ่ล็กทีสุ่ด ใน
12 ปี แล้วตอนหลังมาเขาอยากจะให้ทำเรื ่องวางแผน
ครอบครัว  อนามัยแม่และเด็ก  เขาก็เลยให้ผมอยู่กระทรวง
สาธารณสุข ก็อยู่ที่เก่านั่นล่ะ ผมมีธรรมชาติแบบนั้น พอ
เหตกุารณท์ีผ่า่นไปเรยีนหนงัสอืมาบา้ง  เปน็โนน่เปน็นีม่า
พอไปอยู่มหาวิทยาลัย   อาจารย์ท่านท่ีเป็นผู้ท่ีให้ท้ังความรัก
และเมตตาทา่นก็มาเตอืนสตกัิบผมวา่  หมอกระแสเคยทำ
งานได้ดีอยู่ที่เทศบาลมั่ง  กระทรวงสาธารณสุขมั่งเนี่ย
อาจารยม์าอยูม่หาวทิยาลยัตอ้งระวงันะ  ผมกถ็ามวา่ตอ้ง
ระวังอะไรครบัอาจารย์ครับ   โอ๊ยอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยน่ีมันไม่
เหมอืนอยู่ทีก่ระทรวง  ไมเ่หมอืนอยู่ทีเ่ทศบาล   ทำไมครบั
อาจารย์ครับ  โอ๊ยท่ีน่ีนะมันต่างคนต่างอยู่นะ   ต่างคนต่างอยู่
หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์  ก็อย่างภาควิชาหน่ึงเน่ีย
มันมีอาจารย์อยู่ 9 คน  ที่ท่านพูดอย่างนั้นก็เพราะท่าน
เป็นผู้ใหญ่ ท่านก็พูดมันอย่างน้ันมันอย่างน้ี  มันมีอยู่ 9 คน
นะหมอกระแส  มันอยู่ใครอยู่มัน  มันแยกกันอยู่ แบ่งตัวเอง
ออกเปน็ 8 กลุ่มน่ะ  ขนาดน้ันเลยเหรอครบัอาจารย ์ โอ๊ย
จรงิ ๆ หมอกระแส  ทีมั่นแบง่ 8 ยังโชคดนีะเพราะวา่ใน
จำนวน 9 คนนั้นมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่ง ถ้าไม่มีผัวเมียมันคง
จะแบง่เปน็ 9 กลุ่ม  อาจจะจรงิหรอืไมจ่รงิกแ็ลว้แต ่ น่ันก็
หมายความวา่ท่านคงอยากบอกวา่พวกเราเรยีนมาก ๆ เข้า
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นายบณัฑติ โลจนาทร  เปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวทิยาลยั
ในโอกาสทีส่ำเรจ็การศกึษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการ  วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ (รปบ.) จาก
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  เม่ือเดือนมีนาคม 2552 ทีผ่า่นมา จากความสำเรจ็นีแ้สดงใหเ้หน็ถึง
ความมุ่งม่ันในการศึกษาหาความรูท้ั้งท่ีอยู่ในวัย 68 ปี นอกจากน้ันแล้ว ขณะน้ียังสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
ปริญญาโท  สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยของมหา วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพ ฯ ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน PRC ประเทศจีน เมื่อสำเร็จการศึกษา
จะได้รับปริญญาโททั ้ง 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทย และ

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว  มณฑลฮกเกีย้น PRC ประเทศจนี
ในนามของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอแสดงความยนิดีในโอกาสทีส่ำเร็จการศึกษา และขอใหก้ำลังใจในการศกึษาต่อ

ระดับปริญญาโท  เพื่อจะเป็นทรัพยากรบุคลที่ดีของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

ขอแสดงความยินดี

ผศ.ศรชยั  เย็มเปรม  รองอธกิารบด ี  เป็นประธานการ
ประชมุคณะกรรมการการดำเนนิการในการจดัทำหนงัสือ 50 ปี
ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.
2501-2551) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  30 กรกฎาคม 2552  เวลา 14.30-
16.00 น. ณ ห้องประชมุสภามหาวทิยาลยัช้ัน 9  อาคารวทิยา-
ภิรมย์  ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมการในการจัดทำ
หนังสือ  โดยวิเคราะห์แหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดทำหนังสือ  ท้ัง
ประเภทส่วนราชการ  ประเภทบุคคล  ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ประเภทเอกสารและงานวิจัย  เพ่ือดำเนินการไปสู่เป้าหมาย
สำคัญคือการจดัพิมพ์หนังสือเผยแพรไ่ปสูก่ลุ่มเป้าหมายตอ่ไป  โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในธนัวาคม 2552

การจดัทำหนงัสอื 50 ปี ในหลวง

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัด
กจิกรรมโครงการบรกิารทางวชิาการเพือ่ทอ้งถิน่ชมุชน จำนวน
3  โครงการ  ในงานสปัดาหวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค)
ระหว่างวันที ่ 18-20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนกิส์ 4 (1634)  อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดังนี้

1. โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์
ใชง้านชดุทดลองอนิเตอรเ์ฟส”   ในวนัอังคารที ่ 18  สิงหาคม
2552  (ค่าลงทะเบยีน 700 บาท)

2. โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื ่อง“การสร้าง
หุน่ยนตค์วบคมุโดยใช ้ MCS-51 (รุน่ที ่ 1 )” ในวันพุธที่ 19
สิงหาคม 2552  (ไมมี่ค่าลงทะเบยีน)

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง“การสร้าง

เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรด์ว้ยตนเอง โดยใช ้ LEGO/Logo”
ในวนัพฤหสับดทีี ่  20  สิงหาคม 2552 (ค่าลงทะเบยีน 500
บาท)

โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการที่ 1 และ 3
เปน็คร/ูอาจารย ์สายวทิย ์สายช่างอตุสาหกรรมหรอือ่ืน ๆ ใน
สถานศึกษา และผู้ที ่สนใจทั่วไป ส่วนโครงการที่ 2 เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย และนัก
ศึกษาในสถานศึกษา ตลอดจนผู ้สนใจทั ่วไป ซึ ่งทั ้ง 3
โครงการรบัโครงการละ 40 คน สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็ก
ทรอนกิส์ (081-8604485) ภายในวนัพุธที ่ 12  สิงหาคม 2552
(รบีตดัสินใจสมคัรดว่น !)
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เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว จดักิจกรรมใหแ้กน้่อง ๆ ผูพิ้การทางสายตา ณ
โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้จัด
กิจกรรมเลา่นิทาน ร้องเพลง เล้ียงขนม  รวมถงึไดม้อบเงนิ
ทนุการศกึษาจำนวน 10,950 บาท และหนงัสอืเสียงทีจ่ดัทำ
โดยนักศึกษาท่องเท่ียวฯ แก่ทางโรงเรียน  นับเป็นกิจกรรมท่ีดี
ทีส่รา้งความสขุใหกั้บเดก็ ๆ และไดกุ้ศลอีกด้วย

หน่วยงานใดท่ีสนใจจัดกิจกรรมหรือมอบทุนการศึกษา
ใหแ้ก่ทางโรงเรยีน  ติดต่อได้ท่ี โรงเรยีนธรรมกิวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ โทร. 032-561603 หรือ 081-7533389

คณาจารย์และนักศึกษาท่องเที่ยวจัดกิจกรรมแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสูตร “เทคนคิ
การแยกสาร”ให้กับนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเบญจมเทพอทิุศ
จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงเป็นความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กับโรงเรยีนเบญจมเทพอทิุศจังหวัดเพชรบุรี  เม่ือวันเสาร์ท่ี  25  กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ณ หอ้ง ศว.1 ศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์และหอ้งปฏบิตักิารเคม ี 715, 718 อาคาร 7  โดยมี
อาจารย์ศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  เป็นวิทยากร  การอบรมคร้ังน้ีมีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน
61 คน

สาขาวิชาคณติศาสตรแ์ละสถติิ คณะวทิยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู ้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ให้กับครู
คณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา ใน
ระหวา่งวนัที ่23–25 กรกฎาคม 2552  ณ ห้อง
416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรุ ี โดยม ีรศ.พินันทร ์ คงคาเพชร  รศ.วชัร ีกาญจนกี์รต ิ ผศ.จนัทรว์ด ี ไทรทอง  และอาจารยก์รนนัทร ์ กล่ินสละ
เปน็วทิยากรในการจดัอบรมดงักลา่ว  การอบรมครัง้นีมี้ผูเ้ข้ารับการอบรม จำนวน  40  คน

โครงการ “พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา”

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการแยกสาร”
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งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในของสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือการขยายผล  หลกัสูตรที ่ 4  ในระหวา่งวนัที ่ 18-20  กรกฎาคม  2552
โดยมอีธิการบด ี ผศ.ดร.นิวตั กล่ินงาม   เปน็ประธานเปดิการอบรม  และไดเ้ชิญวทิยากรหลกัจาก สกอ.  จำนวน  2
ท่าน  คือ  รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์  และอาจารยสุ์รวี   ศุนาลัย  วิทยากรประจำกลุม่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี จำนวน 3 ทา่น คือ  ผศ.ดร.กาญจนา  บญุสง่  ผศ.สุมาลี  งามสมบัต ิ และผศ.อรอนงค ์ ศรพีวาทกลุ  การฝกึ
อบรมในคร้ังน้ีได้รับความสนใจและความรว่มมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างดีย่ิง  และทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความรู้  ความสามารถและมีทักษะในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

จากการอบรมเม่ือวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2551 พบว่าครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
มีภาระงานมาก จึงต้องการให้มีการอบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ดังน้ันสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ ประถมศึกษา ที่ห้อง 612
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2552 แก่นักเรียนช่วยงาน
ห้องสมุด โรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัเพชรบรีุและประจวบครีีขันธ์ จำนวน 40 คน ผลประเมนิการอบรมตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. พบวา่ความพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (X=4.61) เม่ือจำแนกตามรายดา้นพบวา่ด้าน
ข้ันตอนการใหบ้รกิารพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (X=4.73) ด้านการบรกิารในระดบั มากทีสุ่ด (X=4.77) ด้านส่ืออำนวย
ความสะดวกในการจดัสัมมนาในระดบัมากท่ีสุด (X=4.63) และด้านคุณภาพการใหบ้ริการระดับมากท่ีสุด (X=4.63)

“สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์บรกิารวชิาการแกชุ่มชน คร้ังที ่1/2552”

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา  จะจดัส่งรายช่ือและประวติัผู้เข้ารับการอบรมทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิ
หลกัสูตรฝกึอบรมผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  และไดรั้บการฝกึประสบการณเ์ปน็ผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย  1  คร้ัง  โดยมีหนังสือรับรองจากประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาข้ึนทะเบยีนเปน็ผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไวแ้ล้ว  ไปยงั สกอ.
เพ่ือจัดทำวุฒิบัตรและขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. ต่อไป

 ผลการอบรมคร้ังน้ี  ยังทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพมากข้ึน  สามารถ
นำความรูม้าพัฒนางานประกนัคุณภาพของหนว่ยงานและมหาวทิยาลัยต่อไป ในโอกาสนีข้อขอบคุณอธกิารบดแีละคณะ
วิทยาการจดัการท่ีให้ความอนุเคราะหส์นับสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา
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ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร เรือ่งการจดัทำแผนเชงิรกุ เชิงรบั ฯ รว่มกบั
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภูมิภาคตะวนัตก  เม่ือวนัที ่24-
25 กรกฎาคม 2552  ณ ระเบยีงเรอื บชี รีสอรท์ หาดเจา้
สำราญ จ.เพชรบรีุ  ซ่ึงการประชมุไดพิ้จารณาการจดัการ
แข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์
ครัง้ที ่32  สรปุสาระสำคญัไดดั้งนี้

1. กำหนดจดัการแขง่ขนักีฬาและทกัษะทางวชิาการ
พ.จ.น.ก.สัมพันธ ์ครัง้ที ่32 ในวนัที ่16-19 พฤศจกิายน
2552  โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ เป็นเจ้าภาพ

นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนัก
ศึกษา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารท่ี
11 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุวทิยา
ภิรมย์ 1 อาคารวทิยาภิรมย์

ในการนี ้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเรียนเชิญ
คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ประชุมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ
พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 32

2. การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 15
ประเภท กรีฑา 16 รายการ และการแข่งขันทักษะทาง
วชิาการ 6 รายการ ประกอบดว้ย ด้านการศกึษาปฐมวยั
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ การผสมเครือ่งดืม่ นิเทศศาสตร์
และการเขยีนแผนธรุกิจ

3. การประกวดดาว – เดือน พ.จ.น.ก.
4. การแสดงศลิปวฒันธรรม พ.จ.น.ก.
5. การจำหนา่ยสินค้า OTOP
กำหนดจัดประชุมเพ่ือจับฉลากการแข่งขันในวันท่ี  23

กันยายน 2552  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ซึ ่งกองพัฒนานักศึกษาจะนำผลการประชุมมาแจ้งให้
ทราบต่อไป

ในปัจจุบันวัยรุ่นไทยจำนวนมากมีเพศสัมพันธ์โดย
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรือ่งการคุมกำเนิด ส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค ์และหาทางออกโดยการ
ทำแท้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รักนี้...คุมได้..

ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ สภาวิชาการคุม
กำเนิดแห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสขุ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั และไบเออร ์เชริง่
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ตามทีช่มรมเครอืข่ายนักศึกษากองทนุฯ รู้คุณแผน่ดิน  และสมาชกิชมรมเครอืข่ายฯ จำนวน  50 คน เข้าร่วมงาน
“สัปดาหค์วามปลอดภยัในการทำงานภาคตะวนัตก ประจำป ี2552” เม่ือวนัพุธที ่ 22  กรกฎาคม  2552  ณ  โรงแรม
รอยัลไดมอน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายชาย
พานิชพรพันธ์ุ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานอนุกรรมการจัดงาน  โดยในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้
สถานประกอบการธรุกิจอุตสาหกรรม ผู้ใช้แรงงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญ
ของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ร่วมมือซ่ึงกันและกันในการปรับปรุงและเสริมสร้างจัดสภาพแวดล้อม
ในการทำงานใหมี้ความปลอดภยั  ภายในงานจดัใหมี้กิจกรรมตา่ง ๆ  มากมาย เช่น นิทรรศการดา้นความปลอดภยัในการ
ทำงาน ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสมัพันธแ์ละสวสัดิการแรงงาน การรบัสมคัรงาน  การสาธติแสดงการปอ้งกนั
ภัยในการทำงาน  และการรณรงคป้์องกนัการตดิยาเสพตดิของผูใ้ช้แรงงาน

ฟาร์มา จัดโครงการ “รักนี.้.คุมได้” เม่ือวนัที ่24 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์1 อาคารวทิยาภริมย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั กล่ินงาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  รับมอบโลจ่ากบรษัิท
ไบเออร ์เชริง่ ฟารม์า  สำหรบัการจดักิจกรรมครัง้นีมี้นักศึกษาเขา้รว่มจำนวน 500 คน  ซ่ึงนกัศึกษาทีเ่ข้ารว่มโครงการได้
รับประโยชน์ในเร่ืองข้อมูลเก่ียวกับเพศศึกษา  การคุมกำเนิดในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการต้ังครรภ์ ปรับเปล่ียน
ทัศนคต ิเก่ียวกบัการมเีพศสัมพันธใ์นระหวา่งกำลงัศกึษา

นำนักศึกษาร่วมงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552”

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจัดการ
แขง่ขนักีฬาสานสัมพันธไ์มตรน้ีอง-พ่ีวทิยาการจดัการ
ประจำปีการศึกษา 2552 ข้ึนเม่ือวันพุธท่ี  15  กรกฎาคม
พ.ศ.2552  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของแต่
ละสาขาวชิาภายในคณะ  โดยมสีาขาวชิาทีเ่ข้ารว่มใน
กิจกรรม  มีดังนี้

สาขาวชิาการบญัชี  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการจัด
การทั ่วไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
การตลาด

ในการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาและเกมส์
ต่างๆ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พ่ีวิทยาการจัดการ ให้มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง  และสอนให้น้อง ๆ  มีสัมมา-
คารวะ กับครอูาจารยแ์ละรุน่พ่ีมากข้ึน  อีกทัง้ยงัมกีารประกวดกองเชยีรแ์ละลดีเดอร ์ ซึง่ทกุ ๆ สาขาก็งดักลเม็ดเด็ด ๆ
ออกมาแขง่ขันกัน  ซ่ึงผลการแขง่ขันมีดังนี้

ผลการแข่งขันกองเชียร์  ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ได้แก่   สาขาวิชาการบัญชี
และรองชนะเลศิอันดับที ่ 2  ไดแ้ก ่ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป

ผลการแข่งขันลีดเดอร์  ชนะเลิศ  ได้แก่  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับท่ี  1  ได้แก่  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธรุกจิ  รองชนะเลศิอันดับที ่2  ไดแ้ก ่ สาขาวชิาบญัชี

แข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ไมตรีน้อง-พี่วิทยาการจัดการ
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ผศ.พจนารถ บวัเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  แจง้วา่ ตามพนัธกจิของสถาบนัวจิยั
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ท่ีมุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน
สถาบนัวจัิยฯจงึไดป้ระชมุปรกึษาหารอืกับเครอืข่ายกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมือง  อำเภอเมือง  จังหวดัเพชรบรีุ  ในการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)

กำหนดหลกัสูตรเพิม่ศักยภาพของเจา้หน้าท่ีกองทนุหมู่บ้าน
ระยะที ่2  โดยในทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบกำหนดหลกัสูตรใน
เร่ืองของการศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านท่ีเป็นต้นแบบ ในการน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์แล้วประสบความ
สำเรจ็  จนประชาชนสามารถพึง่ตนเองได ้ และเพือ่เปน็การ
ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  เพ่ือให้สมาชิกของ
กองทุนหมู่บ้านนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง

ในการน้ีสถาบันวิจัยฯได้ประสานงานกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรสงคราม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี
กองทุนหมู่บ้าน (ระยะท่ี 2)ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกองทุน
หมูบ่า้นจงัหวดัเพชรบรุ ี รวม 45  คน ในระหวา่งวนัที ่27 –
28 กรกฎาคม  2552  โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก
รองอธกิารบด ี ผศ.ดร.กาญจนา  บุญสง่  เป็นประธานในพธีิ

หลักสูตรการอบรมมีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการได้รับความรู้จากวิทยากรของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  มหาวิชชาลัย
ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  จังหวดัสมุทรสงคราม  ในเรือ่งของการใชป้ระโยชนจ์ากขีแ้ดดนาเกลอื  การเพาะถัว่งอกไรส้ารพษิ
การเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือท้ิงในชุมชน  เกษตรกรรมยัง่ยืนกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเข้าร่วมสังเกตการณ์  การประชุม
กรรมการชุมชน ซ่ึงหลังจากการอบรมสถาบันวิจัยฯจะได้ลงไปติดตามประเมินผลยังชุมชนต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม
มีความรู้  ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
ในการนี ้ สถาบันว ิจ ัยฯ
ขอขอบคุณผู ้ เก ี ่ยวข ้อง
ทกุทา่น มา  ณ  โอกาสนี้
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กองพฒันานกัศึกษาและสาขาวชิาภาษาไทย  จัดพธีิไหวค้รแูละปฐมนเิทศแกนั่กศกึษาสาธารณรฐัประชาชนจนี
ท่ีมาศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  30 กรกฎาคม  2552 เวลา 09.00  น.  ณ  ห้องประชุม
วิทยาภิรมย์ 1  อาคารวิทยาภิรมย์  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธาน
ในพิธีและกลา่ววา่  “ขอแสดงความชืน่ชมกับ
ศิษย์ท้ังหลาย ท่ีได้จัดกิจกรรมอันเป็นไมตรีจิต
ทีศิ่ษยท์ัง้หลายมตีอ่คณาจารย ์ ถือไดว้า่ศิษย์
ทั้งหลายนั้น ได้กระทำสิ่งที่ชอบแล้ว การยก
ย่องคน  บูชาคนท่ีควรยกย่องบูชาน้ันเป็นมงคล
ชีวติ  ศิษยท์ัง้หลายมคีร ูครขูองศษิยท์ัง้หลาย
จึงเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากบิดา
มารดาของเราที่ศิษย์ควรให้การยกย่องนับถือ
กิจกรรมในวนัน้ีน้ัน  นอกเหนอืจากเปน็ความ
ดีงามของศิษย์แล้วยังเป็นกำลังใจให้ครู
อาจารย์ปฏิบัติหน้าท่ีของครูอาจารย์อย่างครบถ้วน
สมบรูณม์ากย่ิงขึน้  ศิษยท์ีร่กัทัง้หลายครบั  ทราบวา่ศิษยท์ัง้หลายนัน้มาจากบา้นทีอ่ยู่ไกล  หลายคนอาจคดิถึงบา้น
หลายคนอาจคิดถึงพ่อแม่และพี่น้องที่ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ แต่อยากจะฝากศิษย์ทั้งหลายว่าจงใช้ความห่างไกลเหล่านั้น
เป็นแรงผลักเรา ในการท่ีจะก้าวไปข้างหน้า  มุ่งม่ัน  ขยันอดทน และนำความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มท่ี  ถ้าคิดถึงบ้านอ่านหนังสือ คิดถึงพ่ออ่านหนังสือ คิดถึงแม่อ่านหนังสือ  อ่านหนังสือด้วยความขยันอดทนเสร็จ
แล้วเรากจ็ะประสบความสำเรจ็ในชวิีตตอ่ไป

ศิษย์ที่รักทั้งหลาย  สรรพวิทยาในโลกนี้มีมากมาย เปรียบได้กับใบไม้ในป่าสิ่งที่เราร่ำเรียนทั้งหลายที่เรารู้แล้ว
ดูเหมือนว่ามันน้อยนิดเปรียบได้แค่ใบไม้ในกำมือ อย่างไรก็ตามทีถ้าเราพยายามขวนขวายเราก็จะได้ความรู้และประสบ
การณ์มากมายและส่ิงเหล่าน้ีก็จะติดตัวเราไปจนตาย และสามารถใช้ส่ิงเหล่าน้ีเพ่ิมคุณค่าให้กับเราได้  ท้ายท่ีสุดน้ีขอขอบ
ใจศิษย์ท้ังหลายและขออาราธนาสิง่ศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายท่ีพวกเรานับถือ  ความรักความปรารถนาดีของครูอาจารย์ พ่อแม่
จงดลบันดาลให้ศิษย์ที่รักทั้งหลายมีแต่ความสุข ความเจริญ  มีกำลังกายกำลังใจและครองตนได้อยา่งถูกต้องและ
เหมาะสม”

พิธีไหว้ครูนักศึกษาจีน

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่  หนว่ยกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษา กยศ. กองพฒันานกัศึกษา
กำหนดจดัการประชมุนักศึกษากองทนุฯ กยศ. และ กรอ. ในวนัเสารท์ี ่ 8  สิงหาคม  2552   ณ  หอ้งวทิยาภริมย ์1
อาคารวทิยาภิรมย์  โดยมีกำหนดการดงัน้ี

รอบที ่1  ผูเ้ข้าประชมุ เปน็นักศึกษารหสั  52  ทกุคน  เวลา 09.00-11.00 น.
รอบที ่2  ผู้เข้าประชมุ เปน็นักศึกษารหสั 47-51  คณะครศุาสตร,์ คณะวทิยาศาสตร ์และคณะวทิยาการจดัการ

เวลา 12.00-14.00  น.
รอบที ่ 3  ผู้เข้าร่วมประชมุ เป็นนักศึกษารหสั 47-51 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร, คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  เวลา 14.00-16.00 น.

ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



11 ดอนขังใหญ่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ขอแสดงความยนิดี  แก ่นางสาวอจัฉรา  พูนสวสัด์ิ   สาขาวชิาภาษาไทย  ช้ันปทีี ่1
ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทต่ีอแม่  ประจำป ี2552  จากสภาสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ์  โดยจะเขา้รับประทานโลเ่กยีรตคุิณจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จ้าโสมสวล ีพระวรราชาท-ิ
นัดดามาต ุ ในวนัพุธที ่ 12  สิงหาคม 2552  ณ  อาคารใหม ่ สวนอมัพร  กรงุเทพฯ

ขอแสดงความยินดี

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  30  กรกฎาคม  2552  อาจารย์มธุรส  ปราบไพรี และอาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ  รองผู้อำนวย
การสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนัก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวล
อ ำ เ ภ อ ห ั ว ห ิ น
จ ังหว ัดประจวบ
คีร ีข ันธ ์ นำโดย
อ า จ า ร ย ์ ส ุ พ ร
ว ั ฒ น ป ร ะ ท ี ป
หวัหนา้แผนกวชิาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ และ อาจารยรั์ตตยิา บญุเกดิ  นำนักศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอรธุ์รกจิ  จำนวน
49 คนเข้าเย่ียมชม แหลง่เรยีนรูใ้นสว่นตา่ง ๆ  ของสำนกัวทิยบรกิารฯ เพ่ือใหไ้ดเ้กิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเปดิโลก
ทัศน์ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือประโยชนท์างด้านการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนและเป็นแนวทางการทำงานในอนาคตตอ่ไป

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  มีความรบัผดิชอบในการผลติบณัฑติดา้นการบรหิารธรุกจิ
และเปน็มหาวทิยาลยัในทอ้งถิน่เน้นเผยแพรค่วามรู ้และบรกิารทางวชิาการใหแ้กช่มชน  ทางคณะวทิยาการจดัการได้
ตระหนกัถึงความสำคญัในการดำเนนิธุรกิจในชมุชน ได้แก่กลุ่ม
OTOP ซึ่งผูป้ระกอบการจำเปน็จะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
ส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตและต้องสามารถคำนวณตน้ทุน
การผลิตได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมถึงรายจ่ายที่จำเป็นใน
การดำเนินงานตลอดจนมีการวางแผนในการทำธรุกิจ  ซ่ึงจะทำให้
ผู้ประกอบการมคีวามรู้ความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ  ในการประกอบ
การ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การผลิต การจัดโครงการสร้างหรือการ
บริหารและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ  จึงจัดให้มีการฝึก
อบรมเชงิปฏบัิติการตามรปูแบบการเรยีนรู้แบบมส่ีวนรว่ม  เร่ือง
การคำนวณตน้ทุน การผลิตกลุ่ม OTOP  จังหวดัเพชรบุรี ให้กับผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมอืง  อำเภอบ้านลาด และ
อำเภอบา้นแหลม  จำนวน 20 กลุ่ม เม่ือวนัที ่ 30  กรกฎาคม 2552 เวลา  09.00 น.  ณ หอ้งไพลนิ  อาคารเพชรนำ้หนึง่
โดยม ี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เป็นประธานการเปดิการฝกึอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การคำนวณต้นทุนการผลิตกลุ่ม OTOP จังหวัดเพชรบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
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