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ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว ... เราเป็นตัวของตวัเอง  แต่ความหมายของคำวา่  ตัวของตวัเอง กับโดดเดีย่วตวัเองไมเ่หมือนกัน  เป็น
ตัวของตวัเองเปน็ความเชือ่ความเขา้ใจ แตก่ารทีอ่ยู่กับคนอืน่ไดเ้ป็นอีกเรือ่ง  จนกระทัง่มีหนังสืออยู่เล่มหนึง่ทีผ่มไดอ่้าน
คือ Don, t eat alone ถ้าแปลเปน็ภาษา ไทยกค็งจะแปลวา่  อย่าไปกิน
คนเดียว แต่ความหมายอันนี้ก็แปลว่า เวลาจะไปไหนมาไหนนะ่  กิน
ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวน่ะ กินที่ไหนก็ได้แต่ เอาเพื่อนเอาฝูงกินด้วย เขา
ออกเงนิบ้างเราออกเงนิบ้าง หรอืออกกัน เองก็แล้วแต่  คือได้คุยไปด้วย
ได้กินอาหารไปด้วย ได้ความคิด โดย เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยใหม่ที่
เราเรียกเป็น Knowledge  society  หรือ เรยีก Information  society
มันต้องมีความรู้ ต้องมีข้อมูลข่าวสาร ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้บางที
คนบางคนทำงานมาก ๆ ก็เอาข้าวมากนิ คนเดียว  น่ันบางทีมันก็อาจจะ
จำเปน็  แตถ้่าไมจ่ำเปน็ขนาดน้ัน  กินกับคนอืน่ก็ดีนะ  แบง่คนอืน่กินบา้ง  คุยกับคนอืน่บา้ง  ไดค้วามรูบ้า้ง

ผมไปอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ไปเรียนปริญญาเอก  กลางวันเน่ีย  ทุก ๆ  อาทิตย์ตอนกลางวัน  อาจารย์จะมากิน
ข้าวด้วยกัน   แต่กินข้าวด้วยกันเน่ีย  ห่อข้าวของใครของมัน  แล้วก็ต้องเชิญใครต่อใครมาพูดให้ฟังเรียกว่า Back  Lunch
Lecture  ถ้าแขกตา่งประเทศมากต็อ้งเชญิกนิข้าวดว้ย  ก็ตอ้งพดูซะหนอ่ย  พูดเสรจ็แลว้ถงึจะไดกิ้นข้าว  เรยีกวา่ฉัน

แลว้คอ่ยเทศน ์ อย่างนีก็้ถือวา่กินข้าวดว้ยกนั  กินไปแลว้กฟั็งไป  กินแลว้กถ็าม
ถามแลว้กยั็งตอบไดอี้ก  ก็ไดค้วามรูข้ึ้นมาด้วย  เพราะฉะนัน้ความรูต้้องทกุเวลา
ตลอดเวลา  ทกุหนทกุแหง่ไดห้มดคลา้ย ๆ อย่างนัน้  แตว่า่หวัขอ้น้ีผมอยากจะ
กราบเรียนว่า  ผมนึกถึงบรรยากาศทีผ่มเคยโชคดีมาเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย
แล้วได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยไปเข้าค่ายอาสาพัฒนา เมื่อสมัยผมนี่มีอยู่ 5
มหาวิทยาลัย  และเปน็ผู้นำนิสิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ใครทนั 5 มหาวิทยาลัย
ม่ังครบัเนีย่  มีแตค่นรุน่ใหม ่  ไมท่นันะครบั การทีไ่ดไ้ปทีอ่ำเภอ จงัหวดัตา่ง ๆ
ตอนแรก ๆ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อาจจะขัด ๆ  กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็์อาจจะขดั ๆ  กับความรูสึ้กของจุฬา   แต่พออยู่กันไป
สักพักก็เข้ากันได ้ รกักันได ้ บางคนถงึกบัมาแตง่งานกนัทหีลงักมี็  ผมวา่กลวธิี
นั้นเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อจะอยู่กับคนอื่นได้ จะเรียกอย่างไรก็แล้ว
แต่ครับ เพราะในทีสุ่ดชีวิตของคนคนหน่ึงท่ีจะทำงานไดส้ำเร็จ  ในความหมายของ
คำว่าภาวะผู้นำ ก็คือคนท่ีจะสามารถทำให้คนอ่ืนเช่ือถือศรัทธาแล้วทำตาม   แต่การ
ท่ีจะให้คนเช่ือถือศรัทธาและทำตามดว้ย   มันต้องมีความสามารถในการบรหิารท้ัง
อารมณ ์ ความรูสึ้กและเหตผุล  พูดถึงตรงนีแ้ลว้กต็อ้งขอแทรกอกีนิดหนึง่เถอะ
เพราะว่ากลัวจะผ่านไป  ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี  ท่านอานันท์  ปัญญารชุน  ได้ตอบ
คำถาม ผู้สื่อข่าวถึงวิกฤตการณ์ผู้นำอะไรต่าง ๆ ผู้นำมันจะแปลว่าอะไรดีครับ
ท่านเลยตอบวา่  ผู้นำเน่ีย  หรือผู้ท่ีเป็นนักบริหารทีมี่ภาวะผูน้ำ  ก็คือคนท่ีคิดอะไร
พูดอะไร  หรอืทำอะไรแลว้เนีย่  คนเช่ือถือศรัทธาอยากทำตาม แล้วกส็นับสนนุ
ให้สำเร็จ   อะไรทำนองน้ันล่ะครับ  คำพูดแค่น้ีทำให้เรามากระจายไปหลาย ๆ  อย่าง
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ซ ึ ่ งผมต ้องค ุยให ้ฟ ังว ่า  แล ้วคนญี ่ป ุ ่นน ี ่
ทำไมคนเชือ่ถือมาก มายนัก เม่ือเทยีบเทา่กับคนในยโุรป
อเมร ิกา และอเมร ิกา ก็ต ื ่นต ัวว ่า  เอ ๊
ทำไมเราพ ูดว ่ารถของเราด ี ๆ คนไม ่ เช ื ่อ  แต ่
รถญี่ปุ่นซึ่งเราว่าไม่ดีเท่าของเรา มันไปพูดที่ไหนทั่วโลก
ทำไมคนเชื่อ ตอนหลัง ต่อมาว่าอ๋อภาวะผู้นำแบบญี่ปุ่น
แลว้อเมรกิาถึงกบัพดูวา่  ถ้าอย่างนัน้ตอ้งปฏริปูการเรยีน
การสอนของเราใหม่แล้ว  วิธีการแบบน้ี  อันน้ีเป็นส่วนหน่ึง
นะครบัทีผ่มกำลังขยายความวา่ Learn to live with the
other people

เสาหลกัที ่ 4  คือ  Learn  to be  คือ เรียนทีจ่ะเปน็
อย่างทีเ่ราเรยีนมา ถ้าเรยีนวศิวะ  เรากต็อ้งออกมาทำงาน
วิศวกรเต็มอย่างภาคภูมิ  สง่างาม   มีภาวะผู้นำ  มีคนยอม
รับได้ จะเรียนเป็นนักการศึกษา เป็นครูบาอาจารยเ์รียนให้
สมบทบาท  ถ้าจะเรียนมาเป็นหมอต้องเป็นหมอให้คนยอม
รับได้  เรียนเพ่ือจะเป็นให้ดีอย่างใดอย่างหน่ึงน้ัน  ผมเช่ือว่า
พวกเราท่ีเรียนมาในวิชาชีพต่าง ๆ   คงจะมีข้อบ่งช้ี  มีจรรยา
บรรณ แต่เอาสั้น ๆ ที่ผมออกมาจากโรงเรียนแพทย์
โรงเรยีนแพทย์จะใช้พระราชดำรสัของสมเด็จพระราชบดิา
อยู่เสมอ เพราะท่านเป็นแพทย์ แล้วก็มาต้ังโรงเรยีนแพทย
ศาสตร ์ทีค่ณะแพทยศาสตรศิ์รริาช โดยมแีพทยต์า่งชาติ
สนับสนนุโดย  Rockefeller แตใ่ครจะปฏบิตัไิดม้ากน้อย
แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งไม่ว่า
จะเป็นในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ก็จะมีป้ายพวกนี้
แม้แต่ในโรงพยาบาลบางแหง่ก็จะมีป้ายอย่างน้ัน  เพ่ือท่ีจะ
เปน็แพทย ์ Learn to be  ทา่นบอกวา่ ฉันไมต่อ้งการให้
เธอเป็นเพียงแพทยเ์ท่าน้ันนะ  ฉันต้องการใหพ้วกเธอเปน็
คนด้วย  อันน้ีถ้าพูดใหธ้รรมดามนัก็ธรรมดาแตจ่ะพดูให้
มีความหมายก็มีความหมาย  จะขยายความวา่อย่างไรของ
คำวา่คน I don’t  want  you to be only a doctor,
but I don’t want to be a man ประโยคที ่1  บางแหง่
ก็ขยายความออกเปน็คำพูด  หรอืพระดำรสัของทา่น โดย
บอกว่า ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนเป็น
อันดับต้น  ผลประโยชนข์องส่วนตัวเป็นอันดับรอง  แล้วก็
จะมคีวามเจรญิกา้วหนา้  คำพูดทำนองนีก็้คือ Learn  to
be น่ันเองครบั แตพ่วกเราคงจะมวิีธีอีกหลายประโยคอกี

หลายคำก็แล้วแต่ เพราะฉะน้ัน 4 อย่างน้ีคือเสาหลัก  แต่ว่า
เราจะปฏบัิติอย่างไรเปน็อีกเร่ืองหน่ึงนะครับ  ผมคิดว่าท่าน
ทัง้หลายทีไ่ดก้รณุามาพบกนั  แลว้กท็า่นอธกิารบดไีดเ้ปน็
ผูน้ำ การพดูการคดิไดแ้ลกเปลีย่นกัน ก็คงจะอยูท่ี ่4  เสา
หลักเป็นเกณฑ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขยายความ
ในเร่ืองน้ีอีกสักนิดหน่ึงก็คือว่า  ถ้าเช่นน้ันการท่ีเรามาถึงวันน้ี
การท่ีเรามาเป็นครูอาจารย์ Learn to be a good teacher,
a good Professor  แล้วถ้าจะรกัษาส่ิงท่ีดีงามน้ีต่อไป หรือ
จะทำใหดี้  มันดีเย่ียมข้ึนไป  การทีพ่วกเราหลอมตวัเองมา
จนกระทัง่ถึงวนัน้ีมีความย่ิงใหญ ่ มีความสำเรจ็พอสมควร

แต ่การท ี ่จะก ้าวไปข ้างหน ้าควรจะค ิดอย ่างไรบ ้าง
มหาวิทยาลัยของเรา มาถึงวันนี้ก็มีสิทธิที่จะภูมิใจและ
พอใจในระดบัหน่ึง   ทีน้ีจะก้าวไปในทศิทางทีเ่รากำหนดไว้
ผมไมส่ามารถทีก่ำหนดใหไ้ด ้ แตท่า่นอธกิารบด ี ทา่นรอง
อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยคงจะกำหนดอยู่แล้ว   ท่ีจะ
ก้าวไปสู่ตรงน้ี  แต่ละคนควรเตรียมอะไรบ้าง แต่มีคนท่ีเรารู้
จักดีช่ือวา่ Stephen  R. Covey คนน้ีเคยเขียนหนงัสือขาย
และมช่ืีอเสียงมาก เขียนเรือ่งนสัิย 7 อย่าง  7 habits  แต่
เล่มสุดทา้ยบอกวา่จากนสัิยดีทีท่ำใหป้ระสบความสำเรจ็มา
แลว้ เราควรจะกา้วตอ่ไปใหเ้ปน็ดีเย่ียม ด้วยคำสัน้ ๆ  4 คำ
เอาออกมาจากคำว่า 4L อันน้ีเอามาฝากต้ังแต่ต้นก่อน  แล้ว
เด๋ียวคอ่ยมาอภิปรายกนัอย่างอ่ืน  เขาบอกวา่ถ้าหากเราจะ
ต้องเร่ิมต้นวันน้ีเพ่ือเตรียมตัวท่ีจะนำความก้าวหน้าให้กับเรา
เอง แลว้กก้็าวหนา้ใหกั้บองคก์รตอ่ไปนี ้เราตอ้งคงตอ้งเริม่
ต้นจาก L ท่ีหน่ึง คือ Live คือเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรต่อไปน้ี
เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร  เขาเรียกว่า  Live เราจะดำรง
ชีวิตอยู่ต่อไปน้ีอย่างไร  ต่ืนเช้าจะทำอะไร  เราจะพบกบัใคร
เราจะตอ้งทกัทายใคร แล้วเราจะตอ้งเตรยีมตัวอะไรบา้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย
สนับสนุน คร้ังท่ี 3/2552  และได้เชิญศาสตราจารย์ดร.สมบัติ  ธำรงค์ธัญวงศ์  มาบรรยายพิเศษเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร
ของมหาวทิยาลยั ในวนัพุธที ่ 19  สิงหาคม  2552  เวลา  13.00-16.30  น.  ณ  ห้องวทิยาภริมย ์2  อาคารวทิยาภริมย์
จึงขอเรียนเชิญคณาจารยแ์ละบคุลากรในหนว่ยงานเข้าร่วมประชมุเพ่ือรับทราบนโยบาย

ขอเชิญประชุมและฟังการบรรยายพิเศษ

บ า ง ค น อ า จ จ ะ ต ้ อ ง ต ั ้ ง ต ้ น ใ ห ม ่
ห ล า ย ค น ก ็ ม ี ว ิ ธ ี ค ิ ด ห ล า ย อ ย ่ า ง
พอเข้าพรรษาทหีน่ึงก็จะงดเหลา้  จะไมเ่ป็นอย่างน้ัน  ไม่เป็น
อย่างน้ี  แต่นักบริหารระดับน้ีคงไม่พอแค่น้ัน  ต้องถามตัวเรา
ดังน้ี

ประการที ่ 1 ต่อครอบครวัเราจะทำอยา่งไร ต่อชุมชน
เราจะทำอย่างไร  ต่อลูก  ต่อพ่อแม่  ต่อเพ่ือนร่วมงานเราจะทำ
อย่างไร ความคิดเดิม ๆ  ท่ีเราว่าคนน้ันก็แย่ คนน้ันก็ไม่ดี ต้อง
คิดใหม ่ อืมรอบ ๆ  ตวัเรานี ่ คนน้ันก็ดี  คนน้ันน่ารกั  คนน้ี
เก่ง ต้องคิดใหมเ่ขาเรียกว่าเปล่ียนทัศนคติใหม่ บางคนบอก
ว่า ต่อไปนี้ผมจะไม่พูดคำหยาบในเดือนต่อไปนี้ทั้งเดือน
ไม่พูดคำหยาบ  ไม่ด่าใคร  จะขอชมอยา่งเดียว

ประการท่ี 2  ผมจะอ่านหนังสือเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพของ
ผมอยา่งน้อยเดือนน้ีท้ังเดือน 1 เล่ม  และผมจะอา่นหนงัสือ
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 เล่ม หรือแม้แต่
จะบอกวา่ ผมจะไมเ่สียเวลากบัการนนิทาใครใน 1 เดือนตอ่
ไปน้ี  ก็จะค่อย ๆ  เป็นนิสัยท่ีดีเพราะบางทกีารนินทามันสนุก
ดีแต่จะเสียเวลา ไม่จำเป็น  เพราะคนท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัวเรามีอะไร
ด ีๆ ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ และเราจะไมต่อ้งลงทนุใหเ้วลากบั
ตัวเองในการทีจ่ะรู้ถึงความดีของเขา แต่จริง ๆ  แล้ว คนท่ีอยู่
รอบตัวเรา  ถ้าเรามองเหน็ว่าเขาเป็นคนดีเขาก็จะย่ิงดีย่ิงข้ึน

L ท่ีสอง คือ Learning  ขาดไม่ได้  เพราะฉะนัน้สังคม
ต่อไปนี้ใครหยุดเรียนก็จะไม่ทันแล้ว แต่จะเรียนอย่างไร
เท่าน้ันเอง  เรียนจากการฟงัคนอ่ืน  เรียนจากการเขา้ประชมุ
หรือเอาหนังสือมาอ่าน  เพราะการเรียนทำให้เกิดความสง่างาม
แต่พูดว่าเรียนมีความสำคัญคงไมต้่องพูดมากเพราะทกุท่าน
ทำในหน้าที่อยู่แล้ว ถ้าเรียนแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไร
ถ้าเรียนแล้วภูมิใจ ผมเรียนมาขนาดนี้  ถ้าผมไม่แน่จริง
ผมคงไม่สำเร็จไอ้นั่น ผมไม่สำเร็จไอ้นี่นะครับ แหมผมไป

เรียนทีม่หาวทิยาลยัผมดมีาก  ภูมิใจในตวัเองคงไมพ่อ
L ท่ีสาม Love คือความรัก  ถ้าเรียนมาแล้วไม่รักคนอ่ืน

การเรียนรู้มากกว่าคนอ่ืนก็จะเอาเปรยีบคนอ่ืนได้เหมือนกัน
เอาเปรียบสังคมได้เหมือนกัน  ดีไม่ดียังทำลายสังคมอีก  ถ้า
เรียนรู้ว่า ถ้าหากว่าเอาพลังงานนิวเคลียร์ผสมไอ้น่ันผสมไอ้น่ี
แล้วออกมาเป็นระเบิด ได้ทดลอง ผมเก่งไหม ผมพิสูจน์ ผม
คำนวณถกูตอ้งหมดแลว้ ภาคภูมิใจทีไ่ด้บอกใครตอ่ใครวา่
ผมมีความรู้ดี เพราะฉะนั้นอย่างนี้แปลว่าไม่มีความรัก
ความรกัจงึเปน็คำตอบทีส่ำคญัมากสำหรบัคนทีจ่ะเปน็ผูน้ำ
การเปลีย่นแปลง  บางคนทีอิ่งศาสนา ความรกัคงจะตัง้อยู่
บน 2 ประการ ผมไปฟังมาจากที่ประเทศเกาหลีที่เขาพูด
กันแต่เรื่องนี้ ประการที่ 1 ความรัก ต้องรู้จักการให้อภัย
ความรักต้องรู้จักลืมความเจ็บปวดทีเ่กิดจากคนอ่ืน  ไม่ต้อง
คิดถึง  หรอืแมแ้ตค่วามรกัตอ้งรูจ้กัขอโทษ  มีหนงัสอืเล่ม
หน่ึงท่ีเรียกว่า ศิลปะในการขอโทษ แต่อย่างไรก็ตาม ผมว่าน่ี
เป็นเร่ืองท่ีพวกเราได้เรียนรู้จากครูอาจารย์  พ่อแม่มานานแล้ว
แตม่าทบทวนวา่ถ้าหากมาถงึตรงนี ้ ถ้าเราจะกา้วไปขา้งหนา้
เพ่ือจะเป็นผู้นำท่ีเปล่ียนแปลงได้มากข้ึน  คือความรักเหล่าน้ี
มีส่วนสำคัญมาก

ตวัสดุทา้ยคือ L ทีส่ี่ Live a legacy  คือทิง้อนสุรณ์
แห่งความทรงจำทีดี่ให้คนอ่ืนได้คิดทำตามอย่าง  มีอะไรเป็น
อนุสรณแ์หง่ความด ีหรอืทำแลว้มนัเกิดผล ท่ีทำใหมี้ความ
รู้สึกว่า อยากทำตาม เขาทำดีมาก หรือเอามาจดบันทึก
ข้อเท็จจรงิทีดี่มาก จะเปน็คำพูดเปน็การกระทำ เป็นวิธีคิด
เขาเรยีกวา่ Legacy เพราะฉะนัน้ 4 ตวันีถ้่าออกมาเปน็ตวั
หนังสือหรือตำรา จะเป็นหนังสือท่ีใหญ่มาก แต่อย่างไรก็ตาม
ที่เอามาพูดเป็นการพูดเรื่องที่ว่าเขาพูดถึงนี้แล้วต้องขยาย
ความมาก สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เพื่อให้เห็นว่าผู้ฟังมีส่วน
สำคัญมาก ผมจะฉายวดีีโอใหดู้ แต่บังเอิญวิดีโอคนท่ีเขาทำ
วีดิโอข้ึนมา

ตดิตามอา่นตอ่ไดใ้นฉบบัหนา้ ...
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เมื ่อวันที ่ 3–4 สิงหาคม 2552 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
รองอธิการบดี ดร.อัจฉรีย์ ภูมวรรณ อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
และนายธิติพัทธ์  ดำสะอาด  นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ได้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดและ
พัฒนาการใชส่ื้อ eDLTV ในการเรยีนการสอน” ณ อาคาร สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี

ก ร ุ ง เ ท พ ฯ
ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ของรัฐได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเผยแพร่
ถ่ายทอด และพฒันาการใชร้ะบบ eDLTV โดยการเปดิโอกาสใหกั้บ
โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระดบัมัธยมศกึษา ในทกุภูมิภาค ได้มีการนำ
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ
off-line  e-Learning และ on-line  e-Learning เพ่ือช่วยกนั

ขับเคล่ือนการยกระดบัคุณภาพของผูจ้บการศกึษาระดับข้ันพ้ืนฐาน
ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานรับใช้สังคมในคร้ังน้ีท้ังสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกัน ต่อการกำหนดบทบาท หน้าท่ีความ

รับผดิชอบ และภาระงาน ในการดำเนนิการเผยแพร ่และพฒันาการใชร้ะบบ eDLTV กับโรงเรยีนด้วยการใหค้ำปรกึษา
ทางเทคนิค สนับสนุนวิทยากร  สถานท่ีในการใหค้วามรู้กับอาจารย์แกนนำเก่ียวกับการใช้ระบบ  และเทคนิคการนำส่ือจาก
ระบบไปใชใ้นการเรยีนการสอน ใหสิ้ทธใินการสำเนาสือ่ eDLTV และรวบรวมขอ้มูล  ประชาสมัพันธเ์ผยแพรข้่อมูลทีเ่อ้ือ
ประโยชนต่์อการดำเนินงาน จัดกิจกรรม สัมมนาวิชาการ และแลกเปลีย่นประสบการณ ์รวมถงึใหก้ารสนับสนุนด้านต่างๆ
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถใช้สื่อ eDLTV ให้เกิดประสิทธิภาพ (อ่านโครงการเพิ่มเติมที่ http://
edltv.thai.net/)  ในการดำเนินการต่อไป  มหาวิทยาลัยฯ  จะจัดต้ังทีมผู้ดำเนินงานจากคณาจารย ์และเจ้าหน้าท่ีจากหลาย
หน่วยงาน ร่วมกันดำเนินโครงการเผยแพร่ และพัฒนาการใช้ระบบ eDLTV ให้กับโรงเรียนในเขตการรับผิดชอบตาม
เปา้หมาย ใหโ้รงเรยีนในประเทศไทยไดรั้บคำแนะนำและพฒันาการใช ้eDLTV  ไมต่ำ่กวา่ 100 แหง่ตอ่ปี

เข้ารว่มประชมุ “เครือข่ายเผยแพร ่ถา่ยทอด
และพฒันาการใชส้ือ่ eDLTV ในการเรยีนการสอน” ท่ี สวทช.

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึก
ทักษะการเป็นวิทยากร Train the Trainer ให้แก่
นักศึกษาสาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ ช้ันปทีี ่ 4
ระหวา่งวนัที ่ 28-29  กรกฎาคม  2552  ณ ห้องประชมุ
612  สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

Train the Trainer
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สาขาการพัฒนาและการจดัการอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ จัดพิธีปฐมนิเทศและ
สัมมนานักศึกษา ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์ เมือวนัที ่ 17 กรกฏาคม 2552 โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  กล่าวเปดิงาน

ภายในงานรว่มรบัฟังการบรรยายในหวัข้อการเตรยีมตัวในการทำงานดา้นการบรกิาร โดยวทิยากรทีมี่ความชำนาญ
และร่วมรับฟังความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า  ฟังความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก
นักศึกษาโครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม วิทยาลัยภาษาตา่งประเทศตงฟาง สาธารณรฐัประชาชนจนีและไดรั้บ
เกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติมอบประกาศนยีบัตรทุนเรียนดี กิจกรรมเด่นแก่นักศึกษา

พิธีปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาท่องเที่ยว

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  บรกิารชมุชนโดยการไปทาสโีรงเรยีนวดัทรงธรรม  อำเภอเขาย้อย  จังหวดัเพชรบรีุ

คณาจารย์และนักศึกษาท่องเที่ยวบริการชุมชน

เม่ือวนัที ่  1-2 สิงหาคม  2552  อาจารยก์ฤษฎา  สุรยิวงศ ์  ประธานสาขา
วิชานิเทศศาสตร์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพข้ันพ้ืนฐาน” ให้แก่เยาวชน
ในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน  50  คน  ณ  ห้อง  221  คณะวิทยาการจัดการ  เพ่ือเป็นการ
ให้ความรู้ในการถ่ายภาพที่ถูกต้อง  ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพ เทคนิคการ
ถา่ยภาพ รปูแบบตา่ง ๆ ณ  พระนครครี(ีเขาวงั) และสง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รบัอบรมมี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอบรม “การถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน”

โอกาสได้
ค้นพบความ
สามารถของ
ตนเองใน
ด้านการถ่ายภาพ

การอบรมครั้งนี ้ได้รับเกียรติจาก ผศ.
นรีนาถ ศรีวรนารถ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ  เป็นประธานเปดิการอบรม
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา   แจ้งว่า   ตามท่ีสำนักงานท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา
ตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ กำหนดกระทำพิธี
มอบทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ประจำปี 2552  ซ่ึงเป็นนักเรียนในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราช
ดำริ  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์  เม่ือวันจันทร์ท่ี  3  สิงหาคม  2552  ณ  ห้องมรกต
อาคารเพชรน้ำหนึ่ง โดยมี พลเอกนพดล  วรรธโนทัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา ตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ เป็นผู้นำเงินทุนการศึกษาพระราชทานมามอบให้กับ
นักศึกษา  นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจาก  นายชาย  พานิชพรพันธ์ุ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติร่วมในพิธีและ
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและใหโ้อวาท
แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน

กองพฒันานกัศึกษา ร่วมกบัองคก์ารนกัศึกษา  จัดออกค่ายอาสา “ราชภฏัทอฝนั ปันนำ้ใจ”  ในระหวา่งวนัที่
21–22  สิงหาคม  2552  ณ บ้านดอนขุนห้วย   อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และเป็นการปลูกฝัง
ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาตไิด้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย  นอกจากน้ี
ยังเป็นการบูรการความรู้และทำงานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกิจกรรมจัดให้มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สร้างฝายชะลอนำ้  บรจิาคหนงัสือมือสอง  อุปกรณก์ารเรยีน และอปุกรณก์ารกฬีาแกโ่รงเรยีนด้วย

ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษาจงึขอเชญิชวนผูมี้จิตศรทัธาบรจิาคหนงัสือมือสอง อุปกรณก์ารเรยีน และอปุกรณ์
การกฬีา  ได้ทีก่องพฒันานกัศึกษา  อาคารองคก์ารนกัศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที่หอพักนิวาสรัตน์
(หอพักหญิง 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง
เมื ่อวันพุธที ่ 5 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณหน้าหอพักนิวาสรัตน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลและดำรงไว้ซึ ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเป็นคนดีมีคุณธรรมอีกด้วย

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมตักบาตรอาหารแห้งทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าหอพัก
นิวาสรัตน์ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ

ตักบาตรอาหารแห้ง
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า  เหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรีได้มารับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  เม่ือวนัที ่ 30  กรกฎาคม  2552 ณ  หอ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
และนกัศึกษารว่มบรจิาคโลหติ จำนวน 101 ราย ไดโ้ลหติ
45,450 ซีซี

ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณผู้บริจาค
โลหิตทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จะมารบับรจิาคโลหติ  ครัง้ตอ่ไปในวนัพฤหสับดทีี ่ 26  พฤศจกิายน  2552

กองพฒันานกัศึกษา  ร่วมกบัชมรมนกัศึกษาจนี  จัดการแขง่ขนักฬีาสี Chinese Student Games ครัง้ที ่3  ในวนั
เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  อีกท้ังยังเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคี  สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ โดยการ
จดัการแขง่ขนักีฬาในครัง้นีจ้ดัใหมี้การแขง่ขันกีฬาหลายประเภท ดังนี ้ บาสเกตบอล  ปงิปอง  ฟุตบอล  และแบดมนิตนั
มีการแขง่ขนักีฬาพ้ืนบา้น อาท ิชักกะเยอ่ กินวบิาก เก้าอ้ีดนตร ีเหยยีบลกูโปง่ วิง่กระสอบ และวิง่ 3 ขา นอกจากนียั้งมี
การแขง่ขนัเตน้แอโรบคิ  โดยแบง่นกัศึกษาเปน็  4  สี  ไดแ้ก ่สีชมพู  สีฟ้า  สีแดง และสเีหลอืง  ในการนีจ้งึขอเชญิชวน
คณาจารย์ เจา้หนา้ที ่  และนกัศกึษารว่มชมและเชยีรก์ารแขง่ขนักฬีาสี Chinese Student Games ไดต้ามวนั เวลา
และสถานที่ดังกล่าว

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับเหล่ากาชาดรับบริจาคโลหิต

การแขง่ขนักฬีาส ีChinese Student Games คร้ังที ่3

อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ และอาจารย์พงษ์ลดา
ท่ังทอง สาขาวชิานิติศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมฟังการบรรยาย
พิเศษ เรื่องบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
บรรยายโดย ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์  ตุลาการศาล
ปกครองสงูสุด  เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 30 กรกฎาคม 2552 ณ
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  กรงุเทพฯ

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

สาขาวิชานาฏยการแสดงไปร่วมแสดงในงานเลี ้ยง
dinner-Talk ก่ึงศตวรรษ  ผลงานกองแบบแผน  คืนสู่เหยา้
เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ บีช
รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
กรกฎาคม 2552  โดยมี ผศ.โสภา  กิมวังตะโก ประธานสาขา
วชิานาฏยการแสดง  และอาจารยจ์ติสภุวฒัน ์  สำราญรตัน์
ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง

ร่วมแสดงในงานเลีย้ง dinner-Talk
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบัน
วจิยั ฯ ทีมุ่่งสง่เสรมิงานดา้นการอนรุกัษ ์ ทำนบุำรงุ ฟ้ืนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็น
เคร่ืองมือในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนสร้างวัฒน
ธรรมให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ใน
ชุมชน สถาบนัวจิยั ฯ จงึไดร้ว่มกบั ผศ.เฉลมิชยั  สุขจติต์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรม ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภมิูภาค   เม่ือวันที ่ 4
สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน  โดยมี  ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ใหเ้กียรติ
เปน็ประธานในพธีิและกลา่วตอ้นรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ช้ันปีท่ี
4  นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 100 คน โดย

สถาบันวิจัยจัดโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระดับภูมิภาค
กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดง จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง  ท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์พ้ืนบ้าน ของภาคเหนือ
ได้แก่ ชุดการแสดง เบิกฟ้าลำปางเขลางค์นคร เล่าขานตำนาน
กลองปู่จา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ดุริยดนตรี
คีตกาลลานนา

ในส่วนของสถาบนัวิจัย ฯ ได้นำการแสดงจากนกัศึกษา
สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร ์ ไดแ้ก ่ชุดตาลสยามพรบิพรแีละชดุ  Uni-world of
Dramatic Arts ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวจงัหวัดเพชรบุรี
ในอาชีพทำตาลโตนดกับการประดิษฐ์คิดค้นท่ารำที่ผสม
ผสานอารยธรรมตะวนัตกเข้าไปเพือ่เพ่ิมความสนกุสนานให้
กับการแสดง  โดยมีผศ.โสภา กิมวังตะโก  อาจารย์จิตสุภวัฒน์
สำราญรตัน ์และอาจารยรั์ฐศาสตร ์จ่ันเจรญิ  เปน็ผูค้วบคมุ
การแสดง สถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทกุทา่น มา  ณ  โอกาสนี้

สถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  ขอเชิญประชมุวชิาการและนำเสนอผลงานวจัิยนานาชาต ิ  ครัง้ที ่ 2 เร่ือง
“ความรว่มมอืเพ่ือการพฒันาบนเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก”   ระหวา่งวนัที ่3-4 กันยายน 2552  ณ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร   ตารางกำหนดการกจิกรรมภายในงาน มีดังน้ี

วนัที ่ 13  กรกฎาคม - 14  สิงหาคม  2552  รบัสมคัรและรบัผลงานวจิยัในรปูแบบบทคดัย่อ (Abstract)
วนัที ่ 17  สิงหาคม  2552  แจง้ผลการพจิารณาคดัเลือกผลงานทัง้ในรปูแบบบรรยายและโปสเตอรผ์า่นทางเวบ็ไซต์

http//cewec2009.snru.ac.th
วนัที ่ 21 สิงหาคม  2552  รบับทความวจิยัฉบบัเตม็ (Full paper)
วนัที ่3-4 กันยายน  2552  การปาฐกถาพเิศษ และนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ขอเชิญประชมุวิชาการและนำเสนอผลงานวจิยันานาชาต ิ  คร้ังที ่  2
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กิจกรรมภายในงาน รับฟังการปาฐกถาพเิศษ  การนำเสนอผลงานวจัิยแบบบรรยายแบบโปสเตอร ์ โดยวทิยากร
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวชิราลงกรณและอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม แจง้วา่ จงัหวดัเพชรบรุ ีกำหนด
จัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุร ี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดให้ร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำเพชรบุรี  และเป็นการสืบสานประเพณีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีให้คงอยู่ต่อไป
ในส่วนของสถาบันวิจัย ฯ ซึ่งมีภารกิจในด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้นำนักศึกษา
จากสาขาการพฒันาชมุชนช้ันปทีี ่4  และนกัศึกษาสาขาการจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ช้ันปทีี ่1 จำนวน 70 คน
เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดแสดงผลงานและสาธิตการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้   ซ่ึงได้รับความสนใจจากเยาวชน
และผูเ้ข้ารว่มงาน  เย่ียมชมส่ิงประดษิฐข์องนกัศึกษาเปน็จำนวนมาก  ซ่ึงถอืไดว้า่เปน็การบรูณาการการจดัการเรยีน
การสอนลงสู่จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการนี้สถาบันวิจัย ฯ
ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝา่ยมา  ณ  โอกาสนี้

สถาบันวิจัยฯร่วมงานวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชร 7 สิงหา

อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับเชิญ
จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ  ใหเ้ปน็วทิยากร
การประชมุถอดบทเรยีนส่ือพ้ืนบ้าน
เพ่ือสุขภาวะเยาวชน  โดยการประชุม
ในครั ้งนี ้จัดขึ ้นที ่  โรงแรมชะอำ
รอยลับชี  และลงพืน้ทีศึ่กษาขอ้มูล
ส่ือพ้ืนบ้านหุ่นกระบอกคณะสีพ่ี่น้อง
อำเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบรีุ เม่ือ
วนัที ่ 25  กรกฎาคม 2552

รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมถอดบทเรียนสื่อพื้นบ้าน



11 ดอนขังใหญ่

งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา  สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  รายงานวา่  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบรีุ  จะรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ดังน้ี

1. วันที ่28-30 สิงหาคม พ.ศ.2552  การรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะและหนว่ยงาน
สนับสนุน

2. วันที ่ 14  กันยายน  พ.ศ.2552  การวพิากษร์ายงานการประเมนิตนเองระดบัสถาบนั
3. วนัที ่ 16-20  กันยายน  พ.ศ.2552  การรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดบัมหาวทิยาลยั

กำหนดการรบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน  ประจำปกีารศกึษา  2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชานาฏยการแสดง ร่วมแสดงในพธีิไหวค้รูและ
ปฐมนเิทศนกัศึกษาจนี  ประจำปกีารศกึษา 2552  เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2552  ณ ห้องวทิยาภริมย ์1
อาคารวทิยาภริมย์  โดยม ีผศ.โสภา  กิมวงัตะโก ประธาน
สาขาวิชานาฏยการแสดง  และอาจารย์จิตสุภวัฒน์
สำราญรตัน ์ ควบคมุและฝกึซ้อม

ร่วมในพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ นศ.จีน
คณาจารย์สาขา

ว ิชาน ิ เทศศาสตร ์
นำนักศึกษาช้ันปท่ีี 1
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เข้ารับการ
อบรมจริยธรรม ณ
วัดกำแพงแลง  และ
สักการะองค์พระปฐม

เจดย์ี และไหวพ้ระทีว่ดัไรขิ่ง เม่ือวนัที ่ 5 สิงหาคม 2552
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาได้นำไปใช้
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

นิเทศศาสตร์อบรมจริยธรรม

เทศบาลเมอืงเพชรบรุ ี  จดัการแขง่ขนักฬีาหนว่ยงาน
สัมพันธ ์ ครัง้ที ่10  ประจำป ี2552  ในระหวา่งวนัที ่20-24
กรกฎาคม  2552  ณ  โรงเรยีนเบญจมเทพอทิุศ จังหวดั
เพชรบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
พนักงาน  เจ้าหนา้ท่ีหน่วยงานภาครฐัและเอกชนไดใ้ช้เวลา
ว่างในการออกกำลัง รวมท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานด้วยกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาวอลเล่ย์บอล

แขง่ขนักฬีาหนว่ยงานสมัพนัธ ์  คร้ังที ่  10

ในสงักดัของมหาวทิยาลยั  เข้ารว่มแขง่ขันกีฬาหนว่ยงานสมัพันธ ์ ครัง้ที ่10  โดยมทีมีทีเ่ข้ารว่มแขง่ขันทัง้หมด 7  ทมี
ซ่ึงทมีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ไดรั้บรางวลัชนะเลศิอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวลั


	ปกหน้าฉบับที่ 10-52 copy
	ปกหลังฉบับที่ 10-52 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

