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คุณพงศ์ศักดิ์  เกตุสวัสดิวงศ์  ประธานคณะกรรมการ โครงการแรลลี่จักรยานการกุศลเพื่อทุนการศึกษาและเพชรบุรี
แฟนตาซี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ครั้งพิเศษ (3)/2552  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน
2552 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั เพ่ือตดิตามผลการดำเนนิงานทีด่ำเนินโครงการในวนัที ่ 12 ธนัวาคม
2552  โดยม ีพลเอกสุรยทุธ ์  จลุานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุแีละองคมนตร ี เปน็ประธาน และจะจดัพิธี
แถลงขา่วใหส่ื้อมวลชนและประชาชนทัว่ประเทศทราบในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุสภามหาวทิยาลัย

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดการแข่งขันเส้นทาง
แข่งขันจักรยานแรลลี่

เส้นทางที่ 1 กลุ่มประชาชนจะเริ่มจากบริเวณหน้ามหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านวัดเพรียง สะพานอุรุพงษ์ วัง-
บา้นปนื  วดัมหาธาต ุ วดัคงคาราม  วดัพระนอน    เชงิเขาวงั
ศาลหลักเมือง  สะพานเทศบาล  วัดใหญ่สุวรรณาราม วัด-
กำแพงแลง  วดัเพรยีง  เข้ามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

เส้นทางที่ 2  กลุ่มเยาวชน เริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผ่านวัดเพรียง  วัดกำแพงแลง  วัดใหญ่สุวรรณาราม
สะพานเทศบาล  ศาลหลักเมือง  เชิงเขาวัง  วัดพระนอน  วัดคงคาราม วัดมหาธาตุ  วังบ้านปืน  สะพานอุรุพงษ์  เข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่น่าดีใจคือการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมอบหมายให้นักศึกษามาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีส่วนร่วม
และทำงานเป็นทีม  สำหรับรูปแบบการจัดการแข่งขัน จะแบ่งนักกีฬาจักรยานเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและ
ประชาชนทัว่ไป ประเภทนกัเรยีนเด็กและเยาวชนทัว่ไป(ไมเ่ก็บคา่สมัคร)  จดุเริม่ตน้ ณ บรเิวณหนา้มหาวทิยาลยั โดยผูเ้ข้ารว่ม
การแขง่ขนัจะผา่น การแขง่ขนั 9 จดุ ไดแ้ก ่เชิงเขาวงั ศาลหลกัเมือง วดัพระนอม  วดัคงคาราม พระรามราชนเิวศน ์วดัมหาธาตุ
วรวหิาร  วัดใหญสุ่วรรณาราม วัดกำแพงแลง และวดัเพรียง และแตล่ะจุดจะมีเกมส์ทดสอบเชาวปั์ญญาเก่ียวกับจังหวดัเพชรบุรี

ส่วนผลการประกวดจกัรยานโบราณและประกวดจกัรยานแฟนซ ีจัดนิทรรศการวฒันธรรม  การละเลน่  การแสดงดนตรี
บทูอาหารพืน้เมือง บทูสนิค้าคุณภาพหลากหลายและสนิค้าOTOP เมืองเพชร  ณ บรเิวณศนูย์ศิลปวฒันธรรม ในเวลา 07.00-
15.00 น. การจดักิจกรรมครัง้นี ้นอกจากจะเปน็การรวมพลงัของชาวราชภฏัเพชรบรุ ีชาวจงัหวดัเพชรบรุ ีและจงัหวดัใกลเ้คียง
เป็นการส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีเด่นของเมืองเพชรให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ช่วงนี้ก็ช่วยกันซ้อมขี่จักรยานออกกำลัง
กายไว ้ “สุขภาพด ี  มคีวามรู ้และสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมเมอืงเพชร”

แรลล่ีจักรยานและเพชรบรีุแฟนตาซี

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมปลูกป่าชายเลนกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)  ในพื้นที่ป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบรุ ี เม่ือวนัที ่12 กันยายน  2552  ทีผ่า่นมา   ซึง่การ
ปลูกป่าชายเลนน้ีจะเปน็การช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรประมง และช่วย
ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอีกด้วย

ปลูกป่าชายเลน
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สาขาวิชาการพัฒนา
และการจัดการอุตสาห-
กรรมท่องเที ่ยว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาว ิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม
การประกวดแผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น
ระดบัมหาวทิยาลยั ปีท่ี 2
หรือ Teens Love Travel โดยสำนักงานพัฒนาการทอ่งเท่ียว
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ในปีนี้มีทีมที่ส่งแผนเข้าร่วม
ประกวด 165 ทีม จาก 24 มหาวทิยาลยัท่ัวประเทศ

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จึงได้ส่งแผนเข้าร่วมประกวด 5 แผน คือ แหล่งท่องเท่ียวตำบล
ปากทะเล  อำเภอบา้นแหลม ตำบลปา่เด็ง อำเภอแกง่กระจาน
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง ตำบลสมอพลือ อำเภอ
บ้านลาด ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ผลการคัดเลือกรอบ 24 ทีมแรก ทั้ง 5 ทีมผ่านการ
คัดเลือกทัง้หมด  ผลการประกาศรอบ 8 ทมีสุดทา้ย มีทมีที่
ผา่นการคดัเลือกเพ่ือนำเสนอแผน 3 ทมี และในวนัศุกรท์ี ่11
กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ทีมได้เข้าร่วมนำเสนอรอบ
สุดท้ายร่วมกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล (2 ทีม) มหาวิท-
ยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกำแพงเพชร ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีมเกลือหวาน แผนพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม
1. นางสาวมธรุส ปราบไพร ี

(ที่ปรึกษาโครงการ)
2. นางสาววราภรณ์ เจริญทรัพย์
3. นางสาวสพุรรษา อัง้สุพ่วง
4. นางสาวจนัพรศริิ สายสวาท
5. นางสาวพชิญา สนใจ
6. นางสาวสมิุตรา เหลอืวงศ์

รางวลัรองชนะเลศิ อันดับที ่2  ทีมเพชรแท ้แผนพฒันา
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน

1. ผศ.ดร.พิมพร์ะว ี โรจนร์ุง่สตัย์
(ที่ปรึกษาโครงการ)

2. นางสาวฉตัรทพิย์ สวสัด์ิประภา
3. นางสาวลลติา ทองอาบ
4. นางสาวศริพิร ศรนรินทร์
5. นายศิวรกัษ์ วงษ์สิงห์
6. นายสมเกียรติ ทองเป็นไชย
รางวลัชมเชย ทมีผานำ้หยด แผนพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
1. นางสาวมลทชิา แจ่มจันทร ์

(ที่ปรึกษาโครงการ)
2. นางสาวศริพิร หอมเมือง
3. นางสุธาทิพย์ ไชยพันธุ์
4. นางสาวประตภิา จุ้นเห่ง
5. นายอาณตัิ ศิรินันท์
จากการจัดทำแผนดังกล่าวทำให้เกิดการนำความรู้จาก

ห้องเรียนลงสู่การปฏิบัติ และเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่สาขา
วิชาฯ ได้ทำจนประสบผลสำเร็จดังกล่าว  ซึ่งเกิดจากความ
ตัง้ใจและความทุม่เททีจ่ะทำใหเ้กิดแหลง่ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื
แก่จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานใดที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลแผนพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0-3249-3268

การประกวดแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท้องถ่ิน
ระดบัมหาวทิยาลยั ปีท่ี 2 หรอื Teens Love Travel
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มูลนิธิอายิโนะ
โมะโต๊ะ  มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความ
ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในคณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทค
โนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทีก่ำลังศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี ช้ันปทีี ่ 3 ในสถาบนัอุดม
ศึกษาของรัฐบาล โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เปน็นิสิตหรอืนักศึกษาทีก่ำลังศกึษาอยูร่ะดบัปรญิญา-

ตร ี  ช้ันปทีี ่3 ในปกีารศกึษา 2552  ตามคณะทีร่ะบไุว้
2. มีผลการเรยีนดี โดยมคีะแนนเฉลีย่ 3.15 ข้ึนไป
3. มีรายได้รวมครอบครัวตลอดทั้งปี ไม่เกิน 150,000

บาท
4. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุน

โครงการอืน่ ๆ

นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกอง
พัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระจอม
เกล้า 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต กรมศลิปากรและจงัหวดัเพชรบรีุ จงึกำหนด
ให้เป็นวันพระจอมเกล้าฯ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและ
ชาวจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด ่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระนครคีรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีนำโดย รองศาสตราจารยย์ศ  ธรีะเดชพงศ ์ ผูช่้วยอธกิารบด ีนางนบัวรรณ  เอมมนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์  นักวิชาการศึกษา  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเข้าร่วมในพิธี

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายแดพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
สาขาใด ๆ มาก่อนเลย

6. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำระหว่างการศึกษา
7. ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุก
8. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ

สถาบันขั้นร้ายแรงและไม่เป็นผู้ที่ประพฤติเส่ือมเสีย (โดยการ
รับรองจากมหาวิทยาลัย)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมคัรขอรบัทนุพรอ้มรปูถา่ยขนาด 1 น้ิว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้สมัครขอรับทุน
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครขอรับทุน
4. ใบรับรองผลการศึกษาในสถานศึกษาที่กำลังศึกษา

อยู ่ โดยมีลายมือชื ่อรับรองพร้อมตราประทับจากสำนัก
ทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่สังกัด

5. ใบรับรองความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา

ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ๊
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หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา แจ้งขยายระยะเวลาการลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 2/2552
ให้กับนักศึกษาที่พลาดจากกำหนดการการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2552 ในรอบแรก

นักศึกษาทียั่งไมไ่ดย่ื้นคำยืนยันการขอกูยื้มเงนิในระบบ e-Studentloan ใหด้ำเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัที ่15 ตลุาคม
2552 โดยปฏิบัติตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2552
นักศึกษาลงลายมือยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 2/2552 (รอบที่ 2) พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2552

ที่หน่วยทุนการศึกษา ตามกำหนด
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการลงลายมือยืนยันจำนวนเงินฯ
สำเนาสัญญากูยื้มเงนิ จำนวน 1 ฉบบั (ถ่ายเฉพาะดา้นหนา้)
ส่งใบลงทะเบียน
(ช่วงเดือนตุลาคม) นักศึกษาส่งใบยืนยันการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย

ที่หน่วยทุนการศึกษา

การขอรบัใบสมคัรและยืน่ใบสมคัร  ผูป้ระสงคข์อรบัทนุ  ขอรบัใบสมคัรไดท้ี ่  กองพฒันานกัศึกษา  หรอื Download
ใบสมัครได้ที่ http://www.ajinomoto.co.th ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่อมูลนิธิฯ โดยการส่ง
จดหมายลงทะเบยีนไปที ่มูลนิธอิายิโนะโมะโตะ๊  เลขที ่487/1 อาคารศรอียุธยา ช้ัน 5 ถนนศรอียุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ภายในวนัที ่30 พฤศจิกายน 2552

การขยายระยะเวลาลงลายมอืช่ือยืนยันจำนวนเงนิฯ  ภาคเรียนท่ี 2/2552
(เฉพาะนกัศกึษาผูกู้้ยืมเงนิ  ท่ีไดรั้บสทิธ์ิการกู ้ในภาคเรยีนที ่1/2552 แลว้เท่านัน้)

ศาลปกครองกลาง จัดอบรมกฎหมายปกครอง หลกัสูตร
“การพฒันาทกัษะผูป้ฏบิตังิานดา้นกฎหมาย”  ในระหวา่งวนัที่
14-18  กันยายน  2552  ณ  โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวดันนทบรุี
โดยมี นางสาวอรทัย ชูเจริญ นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี  เข้ารบัการอบรมในครัง้นี ้ ซึง่ผลการอบรมสรปุสาระ
สำคัญได้ดังนี้

ศาลปกครองจัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์  เพื่อตรวจสอบ
การใช้อำนาจและสร้างบรรทัดฐานที่ ถูกต้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และปกป้องคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีสืบไป

คดีปกครองคือคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทาง
ปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐักบัเอกชน  หรอืข้อพิพาทระหวา่ง
หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเองและเปน็
คดีในเรื่องดังต่อไป

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ

เจา้หนา้ทีข่องรฐัออกกฎ คำส่ัง หรอืกระทำการอืน่ใด โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  หรอืกรณผีูฟ้้องคดเีหน็วา่ผูบ้งัคบับญัชามคีำส่ัง
ลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม

2. คดพิีพาทเกีย่วกบัการทีห่นว่ยงานทางปกครอง หรอื
เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยตอ่หน้าท่ีตามทีก่ฎหมายกำหนดใหต้้อง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร เช่น กรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและออกคำสั่ง
ให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้
รับใบอนุญาต กรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนด
ที่ดินล่าช้าเกินสมควร

3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิด
อย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิด
จากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรอืออกกฎ คำส่ัง  หรือจากการ
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

นิติกร  มรภ.เพชรบรีุ  อบรมกฎหมายปกครอง

อ่านตอ่หนา้ 8 ...
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตกลงทำความร่วมมือในการบริการวิชาการกับสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี และมี
กำหนดจดักิจกรรมคา่ยครัง้ที ่3 ระหวา่งวนัที่ 9-16 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมโครงการพฒันาอัจฉริยภาพดา้นคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ คร้ังท่ี 3

นักศึกษาที่สมบูรณ์แบบควรจะมีการแต่งกายที่ดี เหมาะสมกับเป็นปัญญาชน
คำวา่  นักศึกษา คือการศกึษาอยู ่  ถ้านกัศกึษาแตง่กายด ี ก็สมศกัดิศ์รขีองตวัเอง
และสมศักดิ์ศรีของสถาบัน ไปที่ไหนก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทั้งตัวเองและ
มหาวทิยาลยั บางทเีราละเลยในการทีแ่ตง่ชดุฟอรม์หรอืยูนิฟอรม์ คำวา่ยูนิ คือ หนึง่
หมายความว่าทุกชิ้นต้องใส่พร้อมกัน  นักศึกษาบางคนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน
แล้วก็ไม่ใส่กระโปรงแต่ใส่เป็นกางเกงขาสั้นลายดอกกับเสื้อนักศึกษา แต่เข็มที่ติด
หน้าอกยังเป็นสถาบันเราอยู่  ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่น่าดู ต้องการให้นักศึกษาได้
ตระหนัก ในเรื่องของการแต่งกายทุกเวลา เพราะฉะนั้นใครอยากจะใส่ชุดอยู่บ้าน
ก็ใหใ้สท่ัง้ชดุ  ไมใ่ชใ่สค่รึง่ ๆ กลาง ๆ ดูเหมอืนเปน็ตวัประหลาดสำหรบัผูท้ีพ่บเหน็
ก็อยากจะใหนั้กศึกษาไดใ้สใ่จในจดุน้ีด้วย  ไมใ่ชเ่รือ่งเลก็ ๆ น้อยๆ แตมั่นเปน็เรือ่ง
ที่เราต้องรู้จักสร้างบุคลิกภาพของตัวเอง  ตั้งแต่ขณะที่กำลังเรียนหนังสือไปจนถึง

ดร.พิมพ์ระว ี โรจนรุ่์งสัตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทำงาน เพราะมันก็เป็นการฝึก ไม่ใช่ว่าเราจะไปฝึกหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาอาจจะบอกว่าไม่เป็นอะไร แต่จริงๆ
แลว้ การเริม่ตน้ของการทำงานตอ้งดทูีบ่คุลิกภาพ  ฉะนัน้ตอ้งฝกึใหดู้เปน็ธรรมชาตติัง้แตใ่นขณะนี ้  ในขณะทีก่ำลังศกึษาอยู่

คำว่า ราชภัฏ เป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้ เพราะฉะนั้นการเป็นนักศึกษาของราชภัฏ
ต้องทำตัวให้สมศักดิ์ศรีในการแต่งกายที่ดี  ดีทั้งข้างนอกและข้างในจะได้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบต่อไป

การตรงต่อเวลาถือเป็นคุณสมบัติที่ดีประจำตัวบุคคล เป็น
คุณธรรมแห่งความรับผิดชอบ ผู้ใดมีคุณสมบัติเช่นนี้ถือว่าเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ เพราะคุณภาพของคนดูได้จากความรับผิด
ชอบนี่แหละ

บคุคลเช่นทีว่า่น้ีจะไปทำงานทีใ่ดตอ้งไมมี่ใครรงัเกยีจ เพราะ
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น จะเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความเมตตาเอ็นดู
จากนายจ้าง เพราะไม่มีนายจ้างคนใดหรอกที่ชื่นชอบลูกจ้างที่
มาทำงานสาย ตรงกนัข้าม  หากเราเปน็นายจา้ง ก็คงจะไมช่ื่นชอบ
ลูกจ้างที่มาทำงานสายเช่นเดียวกัน

ดังน้ัน การตรงต่อเวลาจึงเป็นคุณสมบัติประจำตัวท่ีดีท่ีทุกคน
ผศ.นฤทธิ ์ ศรวีรรณ
คณะวิทยาการจัดการ

พึ่งควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย แล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะรู้ว่าได้ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติมากมาย



7 ดอนขังใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยา-
ลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารยภิ์ญโญ  เจริญลาภลอย นำนักศึกษาช้ันปีท่ี 3
ห้อง 5043-83/1 จำนวน 10 คน  ศึกษาดูงานมหกรรมอตุสาหกรรมบนัเทิงไทย
2552 (Thailand Entertainment Expo 2009) ณ รอยลั พารากอน ฮอลล์
ช้ัน 5 ศูนย์การคา้สยามพารากอน เม่ือวนัที ่17 กันยายน 2552  สำหรบัการ
จัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอุตสาหกรรม
บันเทิงไทยในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบันเทิงในเอเชีย รวมท้ังยังเป็น
การส่งเสริม  สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ซื้อ ผู้ลงทุนจากนานาชาติเกิดความ
สนใจในธุรกิจบันเทิงของประเทศไทยใหม้ากย่ิงข้ึน ท้ังด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์
วิทยุ งานโฆษณา มัลติมีเดีย และการ์ตูนแอนิเมช่ัน พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการ
ซื้อขายลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนให้

ประเทศไทยเปน็แหลง่ถ่ายทำภาพยนตรร์ะดบัโลก ภายในงานมกีารจดับูทตา่ง ๆ มีการฉายภาพยนตร ์ 4 มิติ และยงัมีคอนเสิร์ต
เช่ือมความสมัพันธไ์ทย-เกาหล ี อีกด้วย

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ศกึษาดงูาน  Thailand Entertainment Expo 2009

การแต่งกายถูกระเบียบของนักศึกษาเป็นเรื ่องสำคัญ ที่นักศึกษาทุกคน
ควรจะปฏบิตั ิ เพราะเปน็ส่ิงทีดี่ตอ่ตนเองและผูท้ีพ่บเหน็การแตง่กายของนกัศึกษา
ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นการแต่งกายตามสมัยนิยม  ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับ
การเปน็นักศึกษา เหน็เขาฮิตเสือ้รดัรปู  กระโปรงสัน้  ก็ใสต่ามเขาบา้ง  หลายคน
อาจจะคิดว่าเมื่อแต่งกายแบบนี้แล้วจะดูสวย เท่ห์

แตจ่ากความคดิและความรูสึ้กของดฉัิน  ดิฉันคิดวา่การแตง่กายทีเ่รยีบรอ้ย
และถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้เราภาคภูมิใจและทำให้ผู้ที่
พบเห็นเรา  เขาจะมองเราด้วยสายตาที่เป็นมิตรและชื่นชม สมกับเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

นางสาวอรวรรณ  สิณสร
สาขาวชิาปฐมวยั  คณะครศุาสตร์

ในเรือ่งการตรงตอ่เวลา  เวลาในการเขา้เรยีนของแตล่ะคณะ  จะมเีวลา
เรียนที่ต่างกัน แต่ละสาขาวิชาก็ได้กำหนดเวลาเรียนไว้แล้ว แต่นักศึกษา
โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อย เห็นความสำคัญของเวลาเรียน  ชอบเข้าเรียนสาย
เปน็ประจำ  หรอือาจจะคดิวา่วชิาน้ี เข้าเรยีนสาย ๆ ก็ไดอ้าจารยไ์มว่า่ ไมดุ่

แต่ถ้าเราประพฤติ หรือปฏิบัติตัวโดยการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ก็จะ
เป็นวิธีการหนึ่งในการฝึกวินัยของตัวเราเองไปด้วย  เพราะเมื่อเราเรียนจบ
ไปทำงาน  ไมมี่ใครหรอกทีต่อ้งการจะมลูีกน้องทีเ่ข้ามาทำงานสาย ๆ เม่ือเรา
เข้าเรยีนตรงเวลาหรอืมาก่อนเวลาสกัเล็กน้อย  หรอืแมแ้ตก่ารทำงาน  มาก่อน
เวลาเขา้งาน  จะเปน็การดทีัง้ตอ่ตวัเอง  ตอ่หวัหนา้งาน และทีท่ำงานดว้ย

นางสาวแสงระว ี  จันทรแ์ดง
สาขาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์
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เม่ือวนัที ่26-27 กันยายน 2552 บณัฑติศกึษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนาวิจัยงานอุตสาหกรรม  วท.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้แก่นักศึกษากลุ่มบริหารอุตสาหกรรม และกลุ่มการ
จัดการงานกอ่สร้าง  จำนวน 20 คน  เพ่ือพัฒนาหัวข้อวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ และภาค
นิพนธ์ต่อไป โดยมี อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมสัมมนา
วิพากษ์หัวข้อวิจ ัย

สัมมนาวิจัยงานอุตสาหกรรม

จำนวน 10 คน คือ ผศ.ดร.ทองประวติร  จำปาเงนิ  รศ. สายัณห์
จนัทรว์ริชั  รศ.ประทนิ  คล้ายนาค  ผศ.ดร.ภัทรามน  จำปาเงนิ
ดร.ปาณศิา  แกว้สวสัด์ิ  ดร.สมสุข  แขมคำ  ดร.เสร ี เพ่ิมชาติ
ดร.โกเมศ กาบแกว้  ดร.เสน่ห ์ คำแพง  ดร.มนัส คล่องแคลว่
ดร.สิริ รอดอิ้ว  และ ดร.เตรียมชัย อุทัยรัตน์  ในโอกาสนี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

เกินสมควร  เช่น  การทีเ่จา้พนักงานทีดิ่นออกคำส่ังเพกิถอนทีดิ่นโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ทำใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัความเสยีหาย
และผูฟ้้องคดเีรยีกค่าเสียหายดงักลา่ว  หรอืการฟอ้งเรยีกคา่ทดแทนการเวนคนื หรอืการรอนสทิธจิากการวางทอ่ประปา หรอื
ตัง้เสาไฟฟา้แรงสงู  เปน็ตน้

4. คดพิีพาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง  เช่น  ข้อพิพาทเกีย่วกบัสญัญาจา้งเอกชนกอ่สรา้งถนนสะพาน  อาคารเรยีน
หรอืข้อพิพาทเกีย่วกบัการเรยีกเก็บคา่สัมปทานตามสญัญาสมัปทานทำไมป้า่ชายเลน หรอืสัญญาทีห่นว่ยงานทางปกครองทำกบั
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ เป็นต้น

5. คดทีีม่กีฎหมายกำหนดใหห้นว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครองเพือ่บงัคบัใหบ้คุคล
กระทำหรอืละเวน้การกระทำการ  เช่น  กรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องกรมขนสง่ทางนำ้ฟ้องคดตีอ่ศาลปกครอง เพ่ือมีคำส่ังใหเ้อกชนรือ้
ถอนสะพานหรือบ้านที่ปลูกรุกล้ำแม่น้ำ กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคำสั่งให้จับกุมและกักขังบุคคล
ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  เป็นต้น

6. คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองกลาง เช่น กรณีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดหรือบังคับ
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เป็นต้น

... ตอ่จากหนา้ 8  (อบรมกฎหมายปกครอง)

การสรรหากรรมการดำเนนิการสหกรณฯ์ แทนตำแหนง่ทีว่า่ง : สหกรณอ์อมทรพัย์ครเูพชรบรุ ี จำกดั  แจง้ให้
มหาวทิยาลัยทราบวา่ นายสมนึก  ดีหะสงิห ์ เป็นกรรมการดำเนนิการของสหกรณ ์ ซ่ึงเปน็ตัวแทนของหนว่ยงานมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี สำนักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบฯ และสวสัดิภาพบคุลากรทางการศกึษา  สำนักงานการทอ่งเทีย่วและ
การกฬีาฯ  สำนักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเพชรบรุ ี  สำนักงานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรุ ี  สำนักงานสหกรณฯ์ พ้นจาก
ตำแหน่ง  ดังนั้นจึงต้องทำการสรรหากรรมการภายในหน่วยงาน

ในการนี ้สำนักงานอธกิารบด ี  จงึขอแจง้ใหท้ราบวา่ หากสมาชกิสหกรณท์า่นใดมคีวามประสงคจ์ะสมคัรเปน็กรรมการ
ดำเนินการสหกรณแ์ทนตำแหนง่ทีว่า่ง  ขอใหแ้จง้รายชือ่ไดท้ี ่ สำนักงานอธกิารบด ี ตัง้แตว่นัที ่1-10 ตลุาคม 2552  และจะทำ
การลงคะแนนทีส่หกรณอ์อมทรพัย์ครูเพชรบรีุ  ส่วนกำหนดวนัและเวลาลงคะแนน  สหกรณฯ์ จะแจง้ใหท้ราบใหโ้อกาสตอ่ไป
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ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว  ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  แจง้วา่ ตามทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรุี
โดยสถาบันวิจัยฯได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและเพื่อตอบสนองต่อโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ที่มีต่อโรงเรียน

ตชด.ในรอบปี
ที่ผ่านมาพบว่า
ค ุณภาพชีว ิต
ข อ ง ค ร ู แ ล ะ
นักเรียนได้มีการ
พัฒนาในหลายๆ
ด้านอย ่างน ่า

พอใจ  แตจ่ากการเกบ็ขอ้มูลของสถาบนัวจิยัฯ พบวา่ ประชาชนทีอ่าศัยอยู่บรเิวณรอบ ๆ โรงเรยีน ตชด. มีคุณภาพชวีติทตีกตำ่
โดยเฉพาะในด้านฐานะทางเศรษฐกิจไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  เป็นการเพิ ่มรายได้และลดราย
จ่ายของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่อไป

ในการนี้สถาบันวิจัยฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตโรงเรียน ตชด.
ตามแนวพระราชดำร ิเม่ือวนัที ่18 กันยายน 2552  ณ บา้นเขาจา้ว หมูท่ี ่10 อำเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์ โดยใน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก  พันตำรวจโทเพิ่มศักดิ์  ตาตะนันท์  รองผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้แก่ชุมชน การฝึกอบรมและปฏิบัติจริงในอาชีพที่ประชาชน สนใจ
เช่น การทำยาหม่องน้ำ  การทำพิมเสนแขวนในตู้เสื้อผ้า  การทำสบู่เหลว  เป็นต้น  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ได้แก่  คุณขวญัเงนิ  หลำเพชร  และคุณเกศรนิ  เอ่ียมสะอาด  และวทิยากรจากสำนกัวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คุณรัตนา  เสียงสนั่น ในการนี้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจัยฯจัดโครงการพฒันาประชาชนรอบโรงเรยีน ตชด.

ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า  ตามท่ีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  ร่วมกบั กองกำกบัการตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 14 จงัหวดัประจวบครีีขันธ ์  ไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี  2552 ระหว่างวันที่ 4-6
พฤษภาคม 2552  ทีผ่า่นมา  เพ่ือเปน็การตดิตามประเมนิผลโครงการดงักลา่วใหส้อดคล้องกบัเกณฑก์ารประเมนิของสำนกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) สถาบนัวจิยัฯ จงึไดจ้ดัโครงการ นิเทศตดิตามและประเมนิผลการเรยีน
การสอนครูโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน  เมือ่วนัเสารท์ี ่ 19 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรยีนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาจ้าว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สถาบนัวจัิยฯ  เตรยีมความพรอ้ม โรงเรยีน ตชด.
เพือ่รับการประเมนิคณุภาพจาก สมศ.
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คณิตศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์
และผู้บริหารของโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน
จำนวน  60  คน  ให ้สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายของ กก.ตชด.ที ่14 ทีต่อ้ง าร
ใหโ้รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนทัง้ 9 โรงเรยีน ซึง่
ประกอบดว้ยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้าน
เขาจา้ว  บา้นหว้ยโศก  บา้นแพรกตะครอ้  บา้นยา่น
ซื่อ  บ้านท่าวังหิน  บ้านโป่งลึก  บ้านคลองน้อย
บา้นปา่หมาก บา้นปา่ละอู  ผ่านการรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
ในการนี้ทางสถาบันวิจัยจึงได้เตรียมความพร้อมของโรงเรียน ตชด. ในความรับผิดชอบเพื่อรับการประเมินคุณภาพ

จาก สมศ.  โดยการเชญิบคุลากรชำนาญการจาก สพท.เพชรบรีุ  เขต 1 อำเภอบา้นแหลม  ตรวจประเมนิคุณภาพของ
โรงเรียน ตชด. ทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา วิธีดำเนินการที่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ปรับปรุงเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการ ศึกษาได้แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและจัดประชุมเพื่อนำข้อเสนอดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิ
ภาพตอ่ไป  ในการนีส้ถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม ขอขอบคณุ นางวรรณวมิล  พุ่มพวง  โรงเรยีนวดัลักษณาราม
นางกรรนกิาร ์ ระหวา่งบา้น   นางเกษร  ปานมณ ี นางสาวบรรจง  กายนาคา  นางสมใจ  เลียบวนั โรงเรยีนบา้นบางแกว้
นางชัชฎา  จุลศักด์ิ  โรงเรยีนหาดเจ้าสำราญ  นางมาลี หนูน้อย  นางพเยาว์  ทรัพย์เกิด โรงเรียนบ้านสามแพรก  นางสาวเรวดี
บุญมีโชติ  โรงเรียนบ้านแหลม นางบุญชู เพ็ชรร่วง โรงเรียนอุตมิงค์  นางสมบูรณ์  สรรพอุดม  โรงเรียนวัดปากอ่าว
กองกำกบัการตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 14  และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรุ ี เขต 1 มา ณ โอกาสนี้

สาขาว ิชาภาษาไทย ได ้ร ับเก ียรต ิจาก
สำนักงานทอ่งทีย่วและกฬีา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดย นายชัยพร  รูปน้อย  หัวน้าสำนักงานฯ ใหจั้ด
นักศึกษาจนีและคณาจารยผ์ูค้วบคมุ  จำนวน 40
คน  ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน และทัศน-
ศึกษาเกาะสมุย  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม

โครงการ Green Ialand ในระหวา่ง วนัที ่25-27 กันยายน 2552  โดยมกีำหนดการดงันี้
วนัที ่25 กันยายน 2552  เวลา 11.30 น.  เดินทางถงึจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี  นายอำเภอเมืองฯ ในฐานะตวัแทนผูว้า่

ราชการจงัหวดั  ใหก้ารตอ้นรบัและรบัประทานอาหารรว่มกบันกัศึกษา  เวลา 15.00 น.  เดินทางถงึเกาะสมยุ  เย่ียมชม
วดัพระใหญ ่ และโบสถล์อยน้ำ  เวลา 18.00 น.  เข้าทีพั่ก ณ โรงแรม เวล์ิด  รสีอรท์  เวลา 19.00 น. นักศึกษาเผยแพร่
นาฎศิลปจ์นีแกป่ระชาชนชาวสมยุ  และศกึษางานดา้นการทอ่งเทีย่ว  โดยม ีนายกสมาคมทอ่งเทีย่วเกาะสมยุ  และหวัหนา้
ททท. เกาะสมุย ให้การต้อนรับ

วันท่ี  26 กันยายน 2552 ทัศนศึกษาหมู่เกาะอ่างทอง และ วันท่ี 27 กันยายน 2552  ทัศนศึกษาหาดละไม  หินตาหินยาย
ศาลเจ้าหน้าค่าย  น้ำตกหน้าเมือง  และเดินทางกลับจังหวัดเพชรบุรี  การเดินทางครั้งนี้มี อาจารย์พัชรินทร์  สุริยวงศ์
อาจารยแ์สนประเสรฐิ  ปานเนยีม  อาจารยป์รชัญา  ปานเกต ุ  และ อาจารยท์นงค ์  จนัทมาตย ์ เปน็ผูค้วบคมุ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนและทัศนศึกษา



11 ดอนขังใหญ่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 คณะกรรมการดำเนินโครงการ
eDLTV ได้จัดบูตประชาสัมพันธ์โครงการ eDLTV แสดงต่อผู้
บริหารและครูโรงเรียนท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 โดยผู้นำเสนอโครงการฯ คือ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผู้อำนวยการโครงการ  ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผู้ประสานงาน
โครงการฯ และ อาจารยอั์ตภาพ มณเีตมิ ร่วมทมีงาน อาจารยจ์ารตุ
บุศราทิจ และ อาจารย์นวรัตน์ ประทุมตา  ซึ ่งนายสมชาย

แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ
คีรขัีนธ ์เขต 1 และนายไพรชั  มณโีชต ิรองผูอ้ำนวยการฯ รว่มใหก้าร
ต้อนรับอย่างดียิ่ง

คณะดำเนนิโครงการฯ ข้ึนนำเสนอโครงการแผนการดำเนนิงาน
พร้อมการสาธิตการใช้งานระบบ eDLTV ติดตั้งระบบ ขั้นตอนการ
ให้บริการสื่อ eDLTV และร่วมตอบคำถามต่าง ๆ กับโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ eDLTV ครั้งนี้ได้ผลเป็นอย่างดี ผู้บริหาร และครูผู้เข้าฟัง จำนวน 55 คน
ใหค้วามสนใจเปน็อย่างด ี และสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ กวา่ 20 โรงเรยีน

คณะผูด้ำเนนิโครงการ eDLTV  เผยแพรป่ระชาสมัพันธโ์ครงการฯ  แสดงตอ่ผู้บรหิาร
ครู โรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัประจวบฯ  เขต 1

รว่มประชมุวชิาการ : เม่ือวนัศุกรท่ี์ 25 กันยายน 2552 อาจารยศ์รินิทร ์ อินทรวชิะ สาขาวชิานิตศิาสตร ์คณะมนษุย-
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ไดเ้ข้ารว่มประชมุวชิาการเพือ่เผยแพรผ่ลงานการศกึษา มาตรการปอ้งกนัเพ่ือปรบัปรงุกระบวนการ
ใช้อำนาจเกินขอบเขต กรณีเจ้าพนักงานตำรวจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

บรรยายพิเศษ : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษย-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการบรรยาย
พิเศษ เรื ่องวิธีวิจัยเชิงพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องเพชรชมพู
(อาคารศลิปะฯ) โดย คุณกรกต อารมณดี์ (Designer of Asian 2008)
ในนามของ บริษัท กรกตอินเตอร์ ผู้มีประสบการณ์และผู้ผลิตผลงาน
ออกแบบระดับนานาชาติ เป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สร้างสรรค์และการออกแบบ อันได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพื้นบ้าน
(เครื่องจักสาน) ภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรี เป็นสาระสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมสมัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
เพื่อเป็นแบบอย่างในเชิงความคิดและเสริมสร้างรสนิยมที่ดีให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาและผู้ที่สนใจ เอื้อประโยชน์ต่อ
การประยุกต์ใช้ความรู้นี้สู่การสร้างสรรค์ผลงานของตนในอนาคตอันใกล้

ตดิตามอา่นดอนขงัใหญไ่ดท้ี ่  http://www.pbru.ac.th  และ http://news.pbru.ac.th/


