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เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552  เวลา 13.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดจ้ดัวพิากษร์ายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัสถาบนั
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยไดรั้บเกยีรตจิาก  รศ.เทือ้น
ทองแก้ว  เป็นประธานการวิพากษ์ฯ  และ ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  เป็นประธาน
ดำเนินการวพิากษ์  พร้อมด้วยผูบ้รหิาร  คณาจารย ์ พนักงาน
และคณะทำงาน

ก่อนการวิพากษ์ฯ ท่านอธิการบดีได้ให้ข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะแก่ประธานการวิพากษ์การรายงานการประเมิน
ตนเอง สรปุไดดั้งนี้

ท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและขอชื่นชมกับทุกคน
และทุกภาคส่วน  ที่ให้ความสำคัญและให้คุณค่าของการ
ทำงานเชิงคุณภาพ  เพราะเชื่อว่าการทำงานในเชิงคุณภาพ
จะเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเรา
ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ จะเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับ
ท้องถิ่นได้อย่างดี

และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านอธิการบดี  ได้เข้าร่วมการ
ประชุมการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ.ได้
จำแนกมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 กลุ ่มด้วยกันคือ กลุ ่ม
วทิยาลยัชุมชน กลุ่มวทิยาลยัทีส่อนปรญิญาตร ีกลุ่มวทิยาลยั
เฉพาะทางที่มีการสอนทางด้านสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้อง
และมหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เห็นว่าช่องทางนี ้ไม่น่าจะเป็น
ช่องทางที่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพราะมหาวทิยาลยัราชภฏัน้ันใน พ.ร.บ. มาตรา 7 และมาตรา

การวิพากษ์รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับสถาบนั
8  ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ชาวมหา
วิทยาลัยราชภัฏจึงมีความเห็นแย้งกันกับเรื่องนี้ แต่อย่างไร
ก็ตาม  เรือ่งคณุภาพจงึเปน็ปจัจยัทีส่ำคัญ  ถ้าคุณภาพ  กระ
บวนการ  ความรู้  และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  คิดว่า
มหาวิทยาลัยก็จะครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552  ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.สมชาติ  โตรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากร
ในการประชุมเชิงปฏิบัต ิการเร ื ่อง “การพัฒนาการเร ียน
การสอนและผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อย่างย่ังยืน ด้วย  Routine to Excellence”   ณ  ห้องประชมุ
วิทยาภิรมย์ 2  อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  โดยกระบวนการ From Routine to Research to
Excellence  เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการที่จะทำเรื่องของ
คุณภาพเช่นเดียวกัน  นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยมี ผศ.,
รศ.  หรือปริญญาเอก ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานหรอืคุณสมบัติของ
อาจารยป์ระจำหลกัสูตรตา่ง ๆ ทีเ่ราจะเปดิใชห้ลกัสูตร  ทา่น
อธิการบดีได้รับเอกสารชุดหนึ่งเป็นรายงานการตรวจประเมิน
ภายในจากคณะ สำนัก ซึ่งคณะผู้ประเมินแจ้งว่าได้ส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  ก็มาจากอาจารย์ผู้ประเมินหลาย
ทา่นด้วยกนั  ตัง้แตอ่าจารยสุ์ดารตัน ์ เพียรเสมอ  รศ.ดวงตา
สราญรมย ์ ผศ.ดร.ไพโรจน ์ ชลารกัษ ์  ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ ์  ผศ.เฉิดฉิน  สุกปลัง่  รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์
อาจารยนิ์ศานาถ ม่ังศริ ิ รศ.เทือ้น  ทองแกว้ และ อาจารยสุ์รวี
ศุนาลัย  รวมทัง้ ผศ.ผสัพร  พฤฒพิานิช

วตัถปุระสงคข์องวนัน้ี  ไดเ้รยีนเชิญ รศ.เทือ้น  ทองแกว้
ซึ่งท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาดูเรื่องการวิพากษ์รายงานการ
ประเมนิตนเอง  ระดบัสถาบนั   ในปจัจบุนัน้ี  บคุคลทีเ่รยีนครู
ถ้าจะเขา้โครงการผลติคร ู เม่ือจบออกมากจ็ะมงีานทำ  ถ้าคุณ
สมบัติไม่ถึงเกณฑ์ ก็คงจะไม่ได้อะไรเลย มีปัญหาว่าถ้าเรา
ผลติบณัฑติไมไ่ดเ้กณฑ ์ ไมมี่คุณภาพ จะ ดำเนินการอยา่งไร
ตอ้งมคีำตอบทีชั่ดเจน  น่ีคือโจทยใ์หญม่าก ๆ จงึตอ้งการทีจ่ะ
ฝากกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ท่านอธิการบดี  ได้ต้ังคำถามกับท่ีประชุมว่า  ทุกท่านแสดง
ความเป็นห่วงและวิตกกังวลกับเรื่องต่อไปนี้อย่างไรบ้าง

ประการที่ 1 จำนวนนักศึกษาบางสาขาวิชาจะลดน้อยลง
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ตามลำดับ
ประการที่ 2 นักศึกษาจะไปวางกองอยู่ที่บางสาขาวิชา
ประการที ่ 3 ยอดรวมของจำนวนนกัศึกษาทีม่หาวทิยาลยั

ต้ังไป  บางคณะอาจจะตอ้งถูกยุบ  ด้วยเหตุผลท่ีว่าไม่มีนักศึกษา
และไม่มีสาขาวิชาที่เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งคณะ

ท่านอธิการบดีได้ให้หลักคิดว่า
1. ต้ังเป้าหมายเชิงจำนวนไว ้  2. ต้ังเป้าหมายเชิงคุณภาพไว้

แล้วพยายามทำทกุอย่างใหไ้ด้ท้ังจำนวนและคณุภาพ ตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและพ้ืนท่ีให้มีคุณค่าและมีความหมายตามมาตรา 7  ตาม พ.ร.บ. มหาวทิยาลัยราชภัฏ อย่างครบถว้น

สุดท้ายท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ รศ.เทื้อน ทองแก้ว  อีกครั้ง  ที่ได้อนุเคราะห์และมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้
ทา่นเปน็ผูท้ีมี่ความรูแ้ละประสบการณอ์ย่างมากมาย  ทา่นเปน็ทรพัยากรบคุคลทีส่ำคัญเพราะพืน้เพของทา่นก็คนเปน็เพชรบรุี
เช่นกัน  ตอ้งขอขอบคณุทา่นและคณะทำงาน  รวมทัง้ผูมี้ส่วนรว่มทกุคน มา ณ โอกาสนี้

เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 28 สิงหาคม 2552 อาจารยศิ์รนิทร ์  อินทรวชิะ นำนักศึกษาสาขาวชิานิตศิาสตร ์ภาคปกต ิ รหสั 4945-
A12/1 ทีเ่ข้าอบรมผา่นระบบเรยีนทางไกล (E-Learning) และสอบผา่นการประเมนิผลหลกัสูตร “ความรูท้รพัย์สินทางปญัญา
พื้นฐาน (DL-101)” ซึ่งจัดโดย กรมทรัพยส์ินทางปัญญาร่วมกับ WIPO มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม  จำนวน 8 คน ดังนี้
นางสาวกณิร ีวงคไ์ชย นางสาวจฑุามาศ ศรขีำ นางสาวปฐมพร
จึงแย้มปิ่น นางสาวปภาดา  บุตรรัตน์  นายคธาวุธ ทองลอย
นายประทนิ เจีย้มดี นายยงยทุธ ศรเีมือง และนายเรงิชยั สินกอง

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ
ของติลลิกีแอนด์กิบบินส์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและตระหนักถึงผล
กระทบและความเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และทราบถึงภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งาน
ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาครั้งนี้ ไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

นิติศาสตร์  ทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรยีนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

อ.สุภาดา  ขุนณรงค์  อ.ปัทมาพร  ยอดสันติ  อ.สุรีรัตน์
เทมวรรธน ์ อ.สุดารตัน ์ ไชยเฉลมิ  และนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมจัดค่ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโลก
ร้อนให้แก่นักเรียน ในระดับช่วงชั ้นที ่ 2 ของโรงเรียนโพพระใน
บ้านหนองพลับ  ดอนย่ีกรอก บ้านบ่อหวาย และหาดเจา้สำราญ จำนวน
176 คน  และนำนกัเรยีนไปทศันศึกษา  ณ อุทยานสิง่แวดลอ้มนานา-
ชาติสิรินธร จังหวดัเพชรบรีุ  ซ่ึงกิจกรรมตา่ง ๆ  เป็นประสบการณต์รงที่
จะทำใหนั้กเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู้  ความเข้าใจ  และตระหนกั
ต่อปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น

สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองโลกร้อน
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นางสาวอัจฉรา  พูนสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที ่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บิดาชื่อ
นายสำรอง  พูนสวสัด์ิ  มารดาชือ่ นางบญุมาก  พูนสวสัด์ิ

การที่ดิฉันได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นลูกที ่ม ีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 (วันที่ 12 สิงหาคม 2552) ในครั้งนี ้
สืบเนือ่งจากอาจารยโ์กศล  กรทีว ีผูอ้ำนวยการโรงเรยีนบา้นคีรวีงศ ์ทา่นเปน็ผู้

เสนอช่ือดิฉันแกค่ณะกรรมการฝา่ยคัดเลือกลูกทีมี่ความกตญัญกูตเวทอีย่างสงูตอ่แม ่ โดยการทีท่า่นอาจารยไ์ดแ้นะนำใหดิ้ฉัน
เขียนบรรยายการปฏิบัติตนในการดูแลแม่ว่าได้ ปฏิบัติต่อแม่อย่างไรบ้าง ช่วยแม่ทำงานอะไรบ้าง

ในขณะนั้นดิฉันและแม่รวมไปถึงอาจารย์โกศลเองก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้มากนัก เนื่องจากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ดิฉัน
ได้ปฏิบัติต่อแม่นั้นเหมาะสมหรือไม่ต่อการที่จะได้รับโล่เกียรติคุณ เพราะยังมีบุคลอีกมากมายที่ได้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการ
ฝ่ายคัดเลือกได้พิจารณาฯ ต่อจากนั้น ผ่านไป 1 เดือน ดิฉันได้ทราบข่าวจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์ วา่เปน็ผูท้ีไ่ดร้บัโลเ่กียรตคุิณ  รูสึ้กดีใจมาก ซึง่เปน็รางวลัอันเชิดชูเกียรตแิละวงศต์ระกลูของดฉัินอย่างมาก
และที่สำคัญคือดิฉันได้มีโอกาสพาแม่ของดิฉันไปเข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ต่อจากน้ีไปดิฉันจะปฏบัิติตนเปน็คนดแีละตัง้ม่ันต่อความกตญัญูกตเวทต่ีอผู้มีพระคณุ  เพ่ือให้สมกับการทีไ่ด้รับโล่เกียรติคุณ
จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารยแ์สนประเสรฐิ  ปานเนยีม  สาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
อาจารยค์ณะมนษุยศ์าสตรฯ์ เข้าฟงัปาฐกถาศลิป์  พรีะศรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จดักิจกรรมทศันศึกษาแกนั่กศึกษาไทย - จนี  ณ  จงัหวดัราชบรุี
และสมุทรสงคราม ประกอบดว้ย อุทยานหุ่นข้ีผ้ึงสยาม  ตลาดน้ำ
ดำเนินสะดวก  โบสถ์ปรกโพธิ์ค่ายบางกุ้ง และตลาดน้ำอัมพวา

การจัดการทัศนศึกษาในครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้
นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมไทยและการจัดการแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักศึกษาไทย-จีน

เข้าร่วมฟังปาฐกถาศิลป์  พีระศรี  ครั้งที่ 14 “สาระสำคัญในงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี” แสดงปาฐกถา โดยอาจารยจ์ลุทศัน์  พยาฆรานนท ์  เม่ือวนัที่
15 กันยายน 2552  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัศิลปากร  วังทา่พระ  สำหรบั
การปาฐกถาศลิป ์ พีระศร ี เปน็การปาฐกถาทางดา้นศิลปะระดบัชาต ิ ซึง่จดัข้ึน
ทกุป ี เน่ืองในวนัศิลป ์ พีระศร ี เพ่ือเปน็เกียรตแิก ่ศาสตราจารยศิ์ลป ์ พีระศรี
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยในแต่ละปีจะคัดเลือกผู้มีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าหรือมีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นเกี่ยวกับศิลปะเป็นผู้ปาฐก
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อาจารยสุ์ภาดา  ขุนณรงค ์  อาจารยป์ทัมาพร  ยอดสันต ิ  อาจารยสุ์รีรัตน์
เทมวรรธน์  อาจารย์สุดารัตน์  ไชยเฉลิม  และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มแสดงมทิุตาจติแด ่ผศ.บุญยัง
ขันธะกาด  อดีตคณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และอดตีหวัหนา้สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552  ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “ศิลปะการเป็นผู้นำและผู้จัดการที่ดี”
ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง รศ.ดร.เสรี
วงษม์ณฑา  เม่ือวนัที ่ 10 กันยายน 2552 ทีผ่า่นมา ณ โรงแรมฮอลเิดย์
อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวฯ และพนักงาน
โรงแรมในเขต อ.ชะอำ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมร่วมแสดงมุทิตาจิต

สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยนักศึกษาจีน ห้อง 5100-01/8  จัดการบรรยายพเิศษเร่ืองสืบสาน
วฒันธรรมไทยใหย่ั้งยนื  เม่ือวนัท่ี 9  กันยายน 2552  เวลา  13.00-
16.00 น. ณ ห้องประชมุบุษยรตัน์ (129) วทิยากรโดย อาจารยภ์มร
พราหมณ์แก้ว การจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี ้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศกึษาวชิาสัมมนาภาษาไทย  โดยมผีูบ้รหิาร  คณาจารยแ์ละ
นักศกึษาไทย-จนี เข้ารว่มฟงัการบรรยาย จำนวน 100 คน

สืบสานวัฒนธรรมไทยให้ย่ังยืน

อบรมศิลปะการเป็นผู้นำและผู้จัดการท่ีดี

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน
80 คน  เล้ียงอาหารกลางวนัและมอบอปุกรณเ์คร่ืองใชท่ี้จำเปน็
แก่น้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอ
เขาย้อย จงัหวดัเพชรบรุ ีตามโครงการ“ปนันำ้ใจใหน้อ้งผูด้อ้ย
โอกาส” การจัดโครงการนี้เป็นการส่งเสริมความคิดให้กับ
นักศึกษาในการเป็นผู ้ให้มากกว่าการเป็นผู ้ร ับ การมีจิต
สาธารณะกุศลแก่สังคม นักศึกษายังสามารถนำจริยธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานต่อไป

การจัดการ ปันน้ำใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส
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นายฉัตรมงคล   หนพูลาย  ประธานสภานกัศึกษา  สาขาวชิารฐัประศาสน-
ศาสตร ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กล่าววา่  ในขณะนีม้หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุกีำลังมกีารรณรงค์การแตง่กาย
ทีถู่กตอ้งตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  เพราะวา่ตอนนีมี้นักศึกษาของเราหลาย ๆ คนแตง่กายไมถู่กระเบยีบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ตรงนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของมหาวิทยาลัยเรา บุคลคลภายนอกอาจจะมองว่า
นักศึกษาของเราแต่งกายไม่เรียบร้อยมันสะท้อนถึงว่ามหาวิทยาลัยไม่เข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยหรืออย่างไร  ซึ่งมันอาจจะ
ส่งผลเสยีกับมหาวทิยาลยัของเราเองนะครบั  ถ้าถามวา่เหน็ด้วยหรอืไมท่ีมี่การรณรงคก์ารแตง่กายของนกัศึกษาอยา่งเขม้งวด
สำหรับความคิดของผมเอง .. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ .. เพราะว่าจากการแต่งกายของนักศึกษาที่ไม่ถูกระเบียบ
ส่งผลตอ่ภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีกับมหาวทิยาลัยต่อบุคคลภายนอก และสะทอ้นว่านักศึกษาไม่มีระเบยีบวินัยในตนเอง  เร่ืองระเบยีบ
วินัยมีความสำคัญมาก ถ้านักศึกษาเราไม่อยู่ในระเบียบ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ มันน่าจะส่งผลถึงสังคมที่ไม่เป็นระเบียบได้อีก
เหมือนกัน

ผมได้ยินจากหลาย ๆ คนมักจะบ่นว่าอยู่ระดับมหาวิทยาลัยทำไมต้องมีระเบียบ มีวิธีการที่เหมือนระดับประถม มัธยม
แต่เมื่อมีการรณรงค์แล้ว  กระแสต่อต้านก็อาจจะมีบ้าง แต่สุดท้ายที่เราทำลงไปก็เพื่อสร้างวินัยให้กับนักศึกษา สร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับนักศึกษาทุกคน  เรื่องการแต่งกายนักศึกษาที่
ถูกต้องตามระเบียบ การที่ได้เข้ามาอยู่ในสังคมของระดับอุดมศึกษา ต้องภาคภูมิใจในเครื่องแบบนักศึกษาซึ่งเป็น

การตรงต่อเวลา  : คุณสมบัติของ
ผู้เจริญ

บ ุ คคลท ี ่ ป ร ะ สบคว ามส ำ เ ร ็ จ
มีชื ่อเสียงเป็นที ่รู ้จักจำนวนมาก จะให้
ความสำคัญกับเร ื ่องการตรงต ่อเวลา
เพราะเป็นเครื ่องหมายแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ ผู้ที ่ไม่ตรงต่อเวลาจะ
ถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าเชื ่อถือ ไม่ให้

ความสำคัญกับการนัดหมายและไม่ให้ความเคารพหรือเกรงใจผู้ที่ต้องเป็นฝ่ายรอ ถ้านักศึกษาอยากประสบความสำเร็จ
ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา อันดับแรกควรเข้าเรียนให้ตรงเวลา ไม่มาสายเพราะจะเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
ที่อาจารย์สอนและบรรยายไปแล้ว

การฝึกตนเองใหมี้ระเบยีบวินัยและตรงตอ่เวลาต้ังแตต่อนน้ี จะเปน็พ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปสูค่วามรับผิดชอบในเรือ่งอ่ืนๆ
ที่จะตามมา พึงตระหนักว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า เมื่อผ่านไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ จึงควรใช้เวลาให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด.

นายฉตัรมงคล   หนูพลาย
ประธานสภานกัศึกษา

“ ... การแต่งกายของนกัศึกษาท่ีไม่ถูกระเบียบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ท่ีไม่ดีกับมหาวิทยาลัยต่อบุคคลภายนอก

และสะทอ้นวา่ นกัศกึษาไม่มี ระเบยีบวนิยัในตนเอง... ”

อาจารยส์รภพ  อิสรไกรศลี
สาขาวชิาการบญัช ี คณะวทิยาการจดัการ

“ ... ผูท้ีไ่มต่รงตอ่เวลา
จะถกูมองวา่

เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ...”
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ความสำคัญของเวลา
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้

ม ีต ัวแปร ตัวแปรหน ึ ่งท ี ่ ไม ่
สามารถควบค ุมได ้ แต ่ เรา
สามารถที่จะบริหารจัดการมันได้
คือ “เวลา” เริ่มฝึกตัวเองให้ตรง
ต่อเวลาตั้งแต่วันนี้ โดยเข้าเรียน
ตรงเวลา เพราะเปน็ส่ิง ๆ หนึง่ที่
เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ

เวลาได้ เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียนและการทำงานในอนาคต
... เวลามคีณุคา่ย่ิงกวา่ทรพัย์สินเงนิทอง ...

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะแสดงให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ว่า นี่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ฉะนั้นท่านใดที่ยังแต่งกายผิดระเบียบอยู่  ก็ขอให้ปรับปรุงในเรื่องของการแต่งกายให้ดีเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีใหกั้บรุน่น้อง   สำหรบันักศึกษาทีแ่ตง่กายถูกระเบยีบก็ขอใหรั้กษาความดน้ีีต่อไปเพือ่ภาพลักษณท่ี์ดีของตวันักศึกษาเอง
เป็นที่น่าชื่นชมของครูอาจารย์ เป็นที่น่าชื่นชมของบุคคลภายนอก แล้วภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยก็จะตามมาเอง

ในสว่นของเรือ่งการตรงตอ่เวลา เวลามคีวามสำคญัมากกบัชวีติของเรา โลกนีมี้อยู่  2  ส่ิงทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนมาได้
คือ เวลา กับ สายน้ำ  เวลามค่ีาอย่างไร เคยไดยิ้นคำกล่าวไวว้า่  คนเราใน 1 วนั มีเวลา 24 ช่ัวโมงเทา่กัน แตเ่วลาของ
แต่ละคนมีเหลือไม่เท่ากัน เราจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองให้เกิดความคุณค่ามากที่สุด การตรง
ต่อเวลา มีความสำคัญ จะเห็นได้จากการเข้าเรียน  ถ้านักศึกษา หรือน้อง ๆ เข้าเรียนไม่ตรงเวลาก็จะเรียนไม่ทันเพื่อน
จึงทำให้เกิดผลเสียตามมา แต่ถ้าเราเคารพกฎระเบียบด้วยการตรงต่อเวลา  เราก็จะไม่เสียโอกาสดี ๆ เพราะว่าเราไม่
สามารถเรียกเวลากลับคืนมาได้ ก็ขอให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลาและการแต่งกาย
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และเป็นเกียรติที่น่าภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป  ..ขอบคุณครับ..

อาจารยศั์กย์ชัย  เพชรสวุรรณ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

“ ... ตัวแปรหนึ่งที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
แต่เราสามารถทีจ่ะบรหิาร จัดการมนัได ้คือ “เวลา”
...”

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจดัการ
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง“เที่ยวไทยสบาย
จิต...ฝ่าวิกฤต 2009” เม่ือวนัศุกรท์ี ่11 กันยายน
2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอ้งขวญัเพชร
119  คณะมนษุยศาสตรฯ์

โดยการจัดสัมมนาในครั ้งนี ้ได้ร ับความ
อนุเคราะห์จาก ผศ.พูลสวัสดิ์  มุมบ้านเซ่า รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพธิเีปดิโครงการสมัมนา  ซึง่การจดัโครงการนีมี้คณาจารยแ์ละนกัศึกษา สาขาวชิาการพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วทีส่นใจเขา้รว่มโครงการ จำนวน 50 คน วทิยากรโดย คุณรงัสติ  สุขานุศาสน์  ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงแรมโกลเดน้
บีช ชะอำ บรรยายในหัวข้อ“การจัดการโรงแรมในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” และคุณวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชะอำ เขต 2 บรรยายในหัวข้อ“การจัดการท่องเที่ยวในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” มาถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

เท่ียวไทยสบายจติ...ฝ่าวกิฤต  2009
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นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานัก
ศึกษา สำนักงานอธิการบดี  แจ้งว่า จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนัก
งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  จัดโครงการเมืองไทยคนดี
ปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กร ได้เห็น
คุณค่าในการปฏิบัติตน บำเพ็ญประโยชน์ของการทำความดีนั้น
ซึ่งนายบรรพต  บุตรน้ำเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีและทำคุณ
ประโยชนต่์อสังคม ภายใต้โครงการเมอืงไทยเมอืงคนดี ประจำปี
งบประมาณ 2552 โดยเข้ารับเกียรติบัตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่

17 กันยายน  2552  ณ  สำนักงานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรุี
ในการนี ้  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ขอแสดงความยนิดีแกนั่กศึกษา มา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี
พุทธศกัราช 2552 ณ วดัเพรยีง ตำบลโพไรห่วาน  อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุ ี  ในวนัอาทติยท์ี ่ 11 ตลุาคม 2552 เวลา
13.00 น. เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพระโมคคัลลาสารีบุตรในพระอุโบสถ

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาจีน กำหนดจัดกิจกรรม
“ไหว้พระจันทร์” ให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่
3 ตลุาคม 2552  ตัง้แตเ่วลา 18.30–22.00 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามจันทรคติ ดังนั้น จึงเรียกว่าเทศกาลเดือนแปดตรงกับ
เดือนกันยายนของไทยเรา เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเทศกาลหนึ่ง ของชาวจีน เป็นวันซึ่งอยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง
พอดีจึงอาจจะเรยีกได้ว่า เทศกาล  จงชวิ ตามอักษรจีน  จง แปลวา่ กลาง 
ชิว แปลวา่ ฤดูใบไมร้ว่ง จงชวิจงึแปลวา่ กลางฤดใูบไมร้ว่ง  เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์มีตำนานเลา่ขานมานานกวา่ 2,000 ปแีลว้
ในสมัยก่อนฮ่องเต้จัดให้มีการบรรเลงดนตร ีพิธีเซ่นไหว้ดวงจันทร์ในคืนข้ึน 15 ค่ำเดือน 8 เพ่ืออธิษฐานให้บ้าน เมืองอุดมสมบูรณ์
ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ต่อมาพิธีดังกล่าวได้แพร่ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น และแพร่หลายไปทั่วประเทศ จนกลายเป็น
ประเพณขีองชาวจนีสืบตอ่มาจวบจนปจัจบุนัน้ี ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษาจงึขอเชญิชวนคณาจารย ์นักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม
ตามวนั เวลา และสถานทีดั่งกลา่ว

ขอแสดงความยินดี

ขอเชิญเปน็เจา้ภาพทอดกฐนิสามคัคี  ณ วัดเพรยีง

เทศกาลไหว้พระจันทร์
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บัณฑิตศึกษา  คณะมนุษย-
ศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ จ ัด
โครงการสัมมนาเรื ่องการเตรียม
ความพร้อมในการทำหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประ

บัณฑิตศึกษาจัดสัมมนาการเตรยีมความพร้อม

หนว่ยทนุการศกึษา  กองพฒันานกัศึกษา  แจง้กำหนด
การขอกูยื้มเงนิ กยศ. ภาคเรยีนที ่ 2/2552 ดังนี้

วนัที ่16-27 กันยายน  2552
1. นักศึกษายืน่แบบ “คำยืนยันการขอกูยื้ม” ภาคเรยีนที่

2/2552" ผ่านระบบ e-Studentloan
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มในภาคเรียนที่

2/2552 ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่หน่วย
ทุนการศึกษา

วันที ่20-30 กันยายน 2552  รับคูสั่ญญาการกูยื้ม ปีการ
ศึกษา 2552 และแบบยนืยันจำนวนเงนิ ภาคเรยีนที ่ 1/2552
คืน (รอบ 2) สำหรบันกัศึกษาทียั่งไมไ่ดม้ารบัคืนในรอบแรก

วนัที ่5-10 ตุลาคม 2552  นักศึกษาลงลายมอืช่ือยืนยัน
จำนวนเงิน ภาคเรียนที่ 2/2552 ที่หน่วยทุนการศึกษา ตาม
กำหนดการแต่ละชั้นปี ดังนี้

กำหนดการขอกูยื้มเงนิ กยศ. ภาคเรยีนที ่2/2552
 นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 1 วนัที ่5 ตลุาคม 2552
 นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 2 วนัที ่6 ตลุาคม 2552
 นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 3 วนัที ่7 ตลุาคม 2552
 นักศึกษาชัน้ปทีี ่4  ข้ึนไป  วนัที ่8 ตลุาคม 2552
 นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ และนกัศึกษาภาค กศ.บป.
วนัที ่9-10 ตุลาคม 2552
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการลงลายมือชื ่อยืนยัน

จำนวนเงิน ได้แก่ สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ
(ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้า)

ยังไม่ออกกำหนดการ(ช่วงเดือนตุลาคม) นักศึกษาส่งใบ
ยืนยันการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการลง
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ที่หน่วยทุนการศึกษา

นักศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://dsd.pbru.
ac.th/pbruloan

ผศ.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งว่า ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะจัดการประชุมพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน
2552 เวลา 09.00 น. เปน็ตน้ไป ณ หอ้งประชมุสำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ขอให้ส่งได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ชั้น M
หรอืติดต่อประสานงานได้ท่ี ดร.บุษราคมั ทรพัย์อุดมผล โทร.081-9950713 และ ผศ.บัญญติั  ศิริธนาวงศ ์โทร.081-4550029

เร่ืองแจ้ง ... จากศูนย์จัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่ง

ศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  ครัง้ที ่ 2  เม่ือวนัที ่ 10  กันยายน  2552
ห้องบัณฑิตศึกษา 3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาการทำวิทยา
นิพนธ์/ภาคนิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาได้ด้วยดี วิทยากรที่ให้ความ
อนุเคราะห์ มีดังนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รศ.มยุรี  วัดแก้ว
ดร.โฉมยง  โตะ๊ทอง   รศ.ดร.ประเสรฐิ   ปิน่ปฐมรฐั  ผศ.ดร.สุทศัน์
นาคจัน่  ผศ.วนัทนา  กล่ินงาม  และ ดร.อภิรตัน ์ อุดมทรพัย์
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี แจง้วา่
ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย  สถาบัน
วิจัยฯ จึงประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ห้องจันทรา 2) ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และ
พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยระดับปฏิบัติการให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนักวิจัยให้กับชุมชนและ
ประเทศชาติ  โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ผูเ้ข้ารว่มโครงการประกอบไปดว้ยคณาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีจำนวน 30 คน  หลกัสูตรนีเ้น้นภาค
ปฏบิตัโิดยมกีารบรรยายแลว้ตอ่ด้วยการปฏบิตัใินแตล่ะหวัขอ้  โดยใหผู้เ้ข้ารับการฝกึอบรมเลอืกทำวจิยัจรงิคนละ 1 เรือ่ง
ในปญัหาหรอืหวัขอ้ทีส่นใจตามเงือ่นไขและวธิกีารทีค่ณะกำหนดไว ้ ซึง่เนือ้หาในการอบรมประกอบดว้ย  มโนทศัน์การวจิยั
กระบวนการขัน้ตอนการวจัิย  เลือกปญัหา วิเคราะหปั์ญหา  การตัง้หวัข้อการวจัิย  หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวจัิย
(บทที่ 1-3) อภิปรายและฝึกปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราห์วิทยากรจากคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนานักวิจัย
แหง่ประเทศไทย ประกอบดว้ยอาจารยธ์เนศ  ต่วนชะเอม, ผศ.ดร.วลยัทิพย์  สาชลวจิารณ,์ ดร.ปัญญา  ธีระวทิยเลศิ,
อ.สุชาดา  นาคฤทธ ์  หลังจากเสร็จเสร็จโครงการซึง่ในการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการอบรมระยะที่ 1 จากทั้งหมด 3 ระยะ
สถาบันวิจัยจะจัดโครงการในระยะที่ 2 เพื่อฝึกอบรมให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการหลังจากแต่ละคนเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยนำไปสู่การสร้างเครื่องมือวิจัยและฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือนำเครื่องมือไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ/ปรับปรุง
แกไ้ข และเกบ็รวมรวมขอ้มูล ภาคสนาม/การทดลองตอ่ไป  ในการนีส้ถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม ขอขอบคณุ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวจิยัฯ จดัอบรมนกัวิจยัหนา้ใหม ่ รุ่นที ่3

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และฟังการบรรยายในหัวข้อ แนวคิดในการดำเนินการด้าน
จรรยาบรรณของคณาจารยข้์าราชการ และพนักงานมหาวทิยาลัย  โดย อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด และ ศ.ดร.เฉลียว  บุรีภักดี
ในวันพุธท่ี  23  กันยายน  เวลา 13.00-16.00  น.  ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1   อาคารวิทยาภิรมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญประชุมและฟังการบรรยายพเิศษ



11 ดอนขังใหญ่

รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร : ผศ.ดร.ยุทธ
ไกยวรรณ์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแบบใหม่ที ่กำหนดให้
ดำเนินการตามแบบ มคอ. (มคอ. 2 - มคอ.7) ในวันที่ 9-10 กันยายน
2552 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช  ตามหนงัสอืเชิญที ่ศธ.0557.07/ว116

ในการนี้ ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาห-
กรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ไดม้อบของทีร่ะลกึแกว่ทิยากร

รับเชญิเปน็วทิยากร : ผศ.อรณุรตัน ์ ชินวรณ ์สาขาวชิานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญจากประชา-
สัมพันธจ์งัหวดัเพชรบรุ ี  เปน็วทิยากรบรรยายในหว้ขอ้ “ทศิทางการสือ่สาร
มวลชนและการประชาสัมพันธ์ในอนาคต” ในวันที่ 7–8 กันยายน 2552
ณ หอ้งประชมุไพฑรูย ์ โรงแรมรอยลัไดมอน  จงัหวดัเพชรบรุ ี  โดยมผีูเ้ข้า
ฟังการบรรยายเป็นสื่อมวลชนจากสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์
เคเบิล้ทวี ีหนงัสอืพิมพ์ส่วนกลาง-ทอ้งถิน่ และวทิยชุุมชน

แข่งขันทักษะภาษาไทย : สาขาวิชา
ภาษาไทยและกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกัน
จดักิจกรรมแขง่ขนัทกัษะภาษาไทย  ณ ห้อง
ประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เมื ่อวันเสาร์ที ่ 12
กันยายน  2552 เวลา 09.00-16.00 น.  โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา

การแขง่ขนัทกัษะในครัง้นีป้ระกอบดว้ยการคดัลายมือ กล่าวสนุทรพจน ์และตอบปญัหาภาษาไทย  ชิงรางวลัเกียรตบิตัร
พร้อมเงินสดกว่า 20,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดมีขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาจีนที่มาศึกษา
สาขาวชิาภาษาไทย  อีกทัง้ยงัเปน็การคดัตวันกัศึกษาเพือ่ไปแขง่ทกัษะภาษาไทยในงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ ์ณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกาญจนบุรี อีกด้วย ทางคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ปาร์ตี้....สู่วันวาน by comm,Arts : เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2552 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจดัการ  จัดงาน “ปารต์ี.้..สู่วนัวาน ส่งรุน่พีสู่่ความ
ฝัน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  รอง
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เปน็ประธานเปดิงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับ
รุ ่นพี ่ที ่จะจบการศึกษา และสร้างความรักความผูกพัน
ระหว่างนักศึกษานิเทศศาสตร์ 4 ชั้นปี ภายในงานมีการ
แสดงของรุ ่นน้องแต่ละชั ้นปี รวมทั้งมีการประกวดการ
แต่งกายสไตล์ย้อนยุค ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
เป็นอย่างยิ่ง


