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ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ...

รศดร.สุรชัย  ขวัญเมือง

การบรรยายเรือ่ง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา

เงนิประจำตำแหนง่ ดีข้อที ่2  เงนิประจำ
ตำแหน่งประเภทวิชาการของ กพ.ก็จะมีเงิน
ประจำตำแหนง่  13,000  บาท  15,600  บาท
9,900 บาท  5,600 บาท 35,000 บาท  น่ีคือ
ของ กพ. พอเปลีย่นของเราปับ๊  ถ้าในนีเ้ราได้
อย่างนี้นะครับอาจารย์ ใครที่เป็น ผศ.ถ้ายัง
ไมถึ่งซ ี8 ได ้3,500 บาท ถ้าถึงซ ี8 ได ้5,600
บาท แลว้ไดค่้าตอบแทนเทา่กับเงนิประจำตำแหนง่อีก 5,600
บาท ไม่ใช่ได้เงินประจำตำแหน่ง 2 เท่า ต้องเรียกชื่อให้ถูก
คา่ตอบแทนเทา่กับเงนิประจำตำแหนง่ ใครทีเ่ปน็ซ ี 8 ถึงจะ
ได้ ใครที่เป็น รศ.ถ้าเงินเดือนยังไม่ถึงซี 9 ก็ได้เงินประจำ
ตำแหนง่ 5,600 บาท  แล้วก็บวกอีก  5,600  บาท  แต่ใครทีถึ่ง
ซี 9 ก็จะได้ 9,900 แล้ว ศ.ที่ผมอธิบายความเหมือนเดิม
13,000 บาท กับ 15,600 บาท ข้อดีคือ ต่อไปนี้ใครที่เป็น
ผศ.ได้เงนิประจำตำแหนง่ 5,600 คูณ 2 ด้วยนะครบั

ทีนี้มาดูพวกที่ได้ตำแหน่ง รศ.แล้วจาก 5,600 บาทขึ้น
ไปเลย มีมั้ยครับ ดูแล้วเงินเดือนมากกันทุกคนน่าจะไม่ได้
อานิสงส ์แตว่า่มีไดอ้านิสงสอ์ยู่ผูท้ีด่ำรงตำแหนง่ รศ.คือ ทา่น
อาจารยส์ายณัหก์บัอาจารยเ์พ่ือนผมอาจารยสุ์เทพ  กค็อืเงนิ
เดือนเตม็ข้ันไดข้ยับขึน้ไปสกั 1,000-2,000 บาท รศ.ก็เหมอืน
กัน ไม ่5,600 บาท  9,900 บาทแลว้ อยู่ดี ๆ ได ้9,900 เลย
น้องพนักงานมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันได้เงินประจำตำแหน่ง
เหมือนกัน สิทธิเหมือนกันหมด เงินงบประมาณแผน่ดินได้อีก
เท่าหนึ่ง ไม่ใช่ เงินประจำตำแหน่งก็ขึ ้นกับมหาวิทยาลัย
เพราะเปน็ค่าตอบแทน แตเ่งนิประจำตำแหนง่ไดเ้พราะฉะนัน้
น่ีคือข้อดีข้อที ่ 2 ของเพือ่นอาจารย์

1. ข้ันขยาย   เงนิเดือนขยาย
2. เงนิประจำตำแหนง่ไมมี่แบง่เปน็ 3,500 บาท 5,600

บาท ไมมี่ 5,600 บาท 9,900 บาท ใหเ้ลย 5,600 บาท  9,900
บาท น่ีเปน็ประเดน็ที ่ 2

ตอ่ไป  อันน้ีเหมอืนเดิม  คนเปน็ ผอ.กอง  หรอืเลขา
คณะ/สำนัก ก็ได้ 5,600 บาทแล้วบวกอีก 5,600 บาท
ถ้าไม่เปล่ียนท่ีว่าเปล่ียนไม่เปล่ียนเพราะว่ามันเป็นหนังสือ ของ
กรมบัญชีกลาง หนังสืออย่างนี้มันเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้ ตอนที่
ผมได้ ผมก็ภาวนาให้ถึงเกษียณก่อน พอต่อแล้วก็เฉย ๆ
ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ขณะเดียวกัน ผอ.สำนักงานอธิการได้

10,000 บาทแลว้ก็บวกอกี  10,000  บาท
ตำแหนง่วชิาชีพ ชำนาญการได ้3,500 บาท ใครจบวศิวะ

ยกตวัอยา่ง แลว้เปน็สายสนับสนนุก็ไดเ้งนิประจำตำแหนง่ตาม
อย่างนี ้ ชำนาญการพเิศษกไ็ด ้5,600 บาท ตำแหนง่อืน่ ไมใ่ช่
ตำแหน่งวิชาชีพเหมือนผมอธิบายความถูกไหม แต่พอถึง
ตำแหนง่เชีย่วชาญได ้ 9,900 บาท ทกุตำแหนง่ ในอดุมศึกษา
ที่เป็นสายสนับสนุนได้ 9,900 บาท ทุกตำแหน่ง และสุดท้าย
ตำแหนง่เช่ียวชาญพเิศษเทา่กับ ศ.10 ได้ 13,000 บาท   สุดท้าย
อาจารย์ก็ต้องทำความเข้าใจ ที่ผมพูดถึงเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ตอนนี้ก็มาถึงการเลื่อนเงินเดือน  กพ.กำหนดไว้ว่าการเลื่อน
เงนิเดือนจะเลือ่นเปน็ %  การเปน็ % คิดเงนิเดือนทีจ่ะใชเ้ล่ือน
ใช้กติกาเดิม  การเล่ือนเงินเดือนแต่ละคร้ังต้องคิดเงินเดือน 6%
ของเงินเดือนท้ังหมดในมหาวทิยาลัย    แล้วก็เล่ือนข้ัน   คร่ึงข้ัน
หนึง่ขัน้  สองขัน้ แตว่า่ข้ึนสองขัน้ ก็เปน็ 15%  ไดไ้มเ่กิน 15%
ท่ีเหลือก็เป็นคร่ึงข้ัน หน่ึงข้ัน ข้ันคร่ึงหมด  พอมาเล่ือนเงินเดือน
ใหมก็่เปลีย่นจากขัน้  เพราะวา่เรายกเลกิข้ัน  ยกเลิกซ ี มาเปน็
กลุ่ม เพราะฉะนั้นเงินเดือนก็กำหนดไว้เป็นเงินเดือนขั้นต่ำกับ
ข้ันสูง  ผมอธบิายความไปแลว้วา่เงนิเดือนของแทง่วชิาการไมมี่
ขั้นต่ำ แต่มีขั้นสูง อาจารย์มีตามบรรจุมีขั้นสูง 36,000 บาท
ผศ.ไม่มี แต่ว่าสูงสุด 50,550 บาท รศ.ไม่มีขั้นต่ำ แต่ขั้นสูง
59,770 บาท ศ.ก็มีของมนั เพราะฉะนัน้ตอน เล่ือนข้ันเงนิเดือน
อาจารย์ก็มาดู ทำความเข้าใจ ตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนบ้าง
เพราะว่าทาง กพ.จะคุยกันอีกครั ้งหนึ ่งแต่ว่า ตัวเลขเป็น
กพ.ให้ความเห็นชอบ แต่วิธีการเลื ่อนจะกำหนดให้ชัดเจน
อีกทีหนึ ่ง อาจารย์ก็ดูตรงนี ้ นี่เป็นพวกตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่ง ผศ. ตำแหน่ง รศ.และตำแหน่ง ศ.ดูช่วงเงินเดือน
เม้ือก้ีบอกแลว้วา่ไม่มีข้ันต่ำข้ันสูง   แตพ่อว่าไม่มีข้ันต่ำข้ันสูงเรา
หามิตรพ้อยไม่ได้ เพราะฉะนั ้นไล่ไปถึงตั ้งแต่อาจารย์ว่า
อาจารย์ตั้งแต่บรรจุ 7,940 บาท ไล่ไปตั้งแต่ปริญญาตรีเลย
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โปรดอา่นตอ่ฉบบัหนา้ ...

สนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่คานเ์ตอรยื์ม – คนื ชัน้ 1  หรอื
โทร. 0-3249-3300-6 ต่อ 1513

ลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรมห้องสมุด
สุดยอดนกัอ่านประจำเดอืน (จากสถติกิารยมื - คนืหนงัสอื)
ลับสมองประลองความรู้กับการตอบคำถามประจำเดือน

 ชมนิทรรศการดี ๆ ... มีรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ
อีกมากมาย

จริง ๆ ก็ไม่ได้รับปริญญาตรีขาดเหลือจริง ๆ เรารับ
ปริญญา ตรีที่เกียรตินิยมก็เลยเป็น 7,940 บาท  แต่สูงสุด
อยู่ที ่36,000 บาท คือข้ันสูง ก็เอาตวัเลข  36,000 บาท กับ
79,000 บาท มาบวกกัน แล้วหาร 2 แต่หาร แล้วมันจะได้
ไมไ่ดก็้ดูวา่มัน ไดก็้แลว้กนั  น่ีคือ ตวัเลขทีเ่จา้หนา้ทีเ่ขาคิดมา
เอาเงินเดือนต่ำ สุดบวกเงินเดือนสูงสุด หาร 2 ออกมาเป็น
24,000 บาท   24,000 บาท  เราเร ียกว่ามิตรพ้อย
เร ียกว่าค่ากึ ่งกลางของเง ิน เด ือนสูงก ับเง ินเดือนต่ำ
อาจารย์ต้องเข้าใจตัวที ่ 1 ก่อน ค่ากึ ่ง กลางของเงินสูง
กับเงินเดือนต่ำ เอาสูงกับต่ำบวกกัน 2 หาร ก็ออกมาคน
เป ็นอาจารย ์ม ิตรพ ้อย 24,000 บาท ก็ เอาเง ิน
เดือนข้ันตำ่บรรจปุรญิญาตร ี 7,900 บาท  ไลม่าถึง 24,000
บาท ที่เป็นมิตรพ้อย เพราะฉะนั้นนี่คือช่วงล่างเงินเดือน
ช่วงล่าง ขณะเดียวกันเงินเดือนช่วงบนก็ต้องมิตรพ้อยสูงสุด
24,000 บาท - 3,600 บาท น่ีเปน็ 2 ช่วง  พอ 2 ช่วง  ก็หาตวั
กลางเรยีกวา่ฐานในการคำนวณ พูดกันส้ัน ๆ วา่  ฐานบนกบั
ฐานล่าง  ฐานล่างคำนวณแล้วประมาณ 18,840  บาท น่ีฐานล่าง
เป็นฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือน เพื่อนอาจารย์ส่วนใหญ่
จะอยู่ในฐานบนที่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 24,000 บาท 36,000
บาท  เอาฐานตวันีห้าตวักลางมนัจะไดป้ระมาณ 30,300 บาท
ใครที่เป็นเงินเดือน 2 ช่วง พวก 1 กับ พวก 2 ฐานจะไม่
เหมอืนกัน เราเรยีกวา่ฐานบนและฐานลา่ง แตล่ะทา่นก็ดูของ
ท่านเองว่าท่านจะอยู่เงินเดือนที่จะใช้ในการคำนวณเลื่อน
เงินเดือนเป็น% ท่านอยู่ฐานบนหรือฐานล่างใช้ตัวเลขไหน

มาดูพวกที่เป็น ผศ.เราไม่ได้กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำไว้
แต่เงินเดือนข้ันสูง  50,550  บาท เพราะฉะนัน้เรามาดูตัวเลขที่
กำหนดไว ้ 35,820 บาท เราคำนวณไดอ้ย่างนี ้ ช่วงเงนิเดือน

ของ ผศ.เอาตัวเลขมาคำนวณจะได้มิตรพ้อยเป็น 35,815
บาท  ตวัเลข ณ วนัน้ีเราจะเหน็มิตรพอ้ยเปน็ 35,000 บาท
เพราะฉะนัน้ใครทีเ่งนิเดือนน้อยกวา่ 35,000 บาท   หาตวัฐาน
ล่างได้ 31,220 บาท ใครท่ีเงินเดือนเกิน 35,000  บาท  แต่ว่ายัง
ไม่ถึงเพราะเงินเดือนไปไม่ถึง เงินเดือนเราแค่ 47,000 บาท
เพราะมันตัน เพราะฉะนั้นฐานบน 43,190 บาท ดูตำแหน่ง
รศ.มี 6 คน คำนวณแลว้มติรพอ้ยได ้  44,000 บาท ใครที่
ได้เงินเดือนต่ำกว่า 44,000 บาท ที่นี่ไม่มีเลย แต่ถ้ามี มิตร
พ้อย  44,060  บาท  ฐานบน  6 คนจะอยูใ่นฐานบนของทีน่ี่
52,310 บาท เพราะฉะนั้นแต่ละท่านทราบแล้วว่าฐานที่จะ
ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของท่านอยู่ตัวไหน  ท่านอาจารย์
ท่านอยู่ฐานบนหรือฐานล่าง  ท่านอาจารย์เป็น ผศ.อยู่ที่ฐานบน
หรือฐานล่าง   ถ้าเป็น รศ.ที่นี่ฐานบนหมด  ต้องใช้ว่าขณะนี้
ตัวเลขเป็นอย่างนี้และก็น่าจะออกมาเป็นตัวเลขนี้ ถ้าเปลี่ยน
ก็อาจกลมหรือไม่กลมก็แล้วแต่  ตอนนี้อธิการบดีโดยคณะ
กรรมการของมหาวิทยาลัยก็จะดูวิธีการประเมิน  ก็จะออกมา
อีกทีหนึ ่งว่าจะทำอย่างไร สุดท้ายก็จะมีการเลื ่อนเงินเดือน
ต่อไปนีจ้ะไดเ้ห็นการเล่ือนเงินเดือนมี 1 ท่าน  ได้ 1%  เข้าใจ คำว่า
1%ไหมครบั  ทีผ่า่นมาเตม็ที ่ คือ 0.5   0.5  มันมากกวา่ 1%
เพราะว่าการให้เงินเดือนสามารถให้ได้ตั้งแต่ 1% ขึ้นไป  กพ.
คำนวณแล้วของเรายังไม่ได้คำนวณ แต่ กพ.ประกาศ แล้ว
ผูท้ีมี่ผลงานดเีด่นแลว้ดเีด่นทกุเรือ่ง  บงัเอญิ กพ. เขา จบัดว้ย
สมรรถนะหลกั 5 ตัว แล้ว สมรรถนะ ประจำ สายงานอกีประ-
มาณ 3 หรอื 4 ตวั  สรปุแลว้ กพ. เขามี กตกิาของเขาทัง้หมด
ด้วยกนัสมรรถนะ 9 ตวั ถ้า ใครมผีลงานดเีด่น 9 สมรรถนะ  กพ.
คำนวณแล้วสามารถ เลื่อนเงินเดือนได้ถึง 12 % ถ้าได้ 12%
คนอ่ืนก็ตอ้งไดล้ดลง เพราะวงเงนิมัน  มีอยู่ทัง้หมด 6% คน  เปน็
กจ.จะหนักหนา ต่อไปน้ี
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การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร
แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการท่ีปรับปรุงใหม่

เพื่อเป็นการผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรีุ  และพฒันากระบวนการใหบ้รกิารของงานบรหิารบคุคล  สำนักงานอธกิารบด ี เพ่ือสร้างความประทบัใจ
และความไว้วางใจในคุณภาพของการให้บริการให้มากย่ิงข้ึน  จึงได้ปรับปรุงกระบวนการออกหนงัสือรับรองข้าราชการและ
บคุลากรใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้  ดังนี้

สรุป 1  ช่วงยืน่คำขอ
2 ข้ันตอน  1 จดุบรกิาร  รวมระยะเวลา  25 นาที

2 ช่วงดำเนนิการจนแลว้เสรจ็

คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  ร่วมแสดงผลงาน/นิทรรศการศิลปะ
“ลานศลิปินเมอืงเพชร  เฉลิมพระเกยีรต”ิ

ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา
82 พรรษา ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2552 เพ่ือเปน็การแสดงความจงรกั
ภักดี  สำนึกในพระมหากรณุาธคุิณและเทดิพระเกยีรตพิระองคท์า่น
กลุ่มศิลปินเมืองเพชรในฐานะคนสร้างสรรค์ศิลปะ  จึงได้มีการ
รวบรวมผลงานการร่วมแสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้ เพื่อระลึกว่า
กลุ่มศิลปินเมืองเพชรสามารถรวมตวักันได้อย่างเข้มแข็ง รวมถงึเปน็
การพัฒนา ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนของวงการศิลปะต่อไปใน
อนาคต  ในระหว่างวันท่ี 4-6 ธันวาคม 2552  ณ บริเวณศาลหลักเมือง
(สวน 60 พรรษา)  อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุี

ในการนี้  คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รว่มแสดงผลงาน ดังนี้
1. ผศ.บญุมา แฉง่ฉายา ผลงานชือ่ “บนัทกึ ประทบัใจ”
2. ผศ.พูลสวสัด์ิ มุมบา้นเซา่ ผลงานชือ่ “ความรกั”
3. อาจารย์ตรีวิทย์ แพทย์เพียร ผลงานชือ่ “ในหลวงในใจชาวไทย”
4. อาจารยเ์ขมา แฉง่ฉายา ผลงานชื่อ “สุข...สว่าง...สงบ”

รับเรื่อง ตรวจสอบฐานข้อมูล

10  นาที 15  นาที
ลงรับหนังสือตามขั้นตอน

งานสารบรรณสำนักงานอธิการบดี

แจ้งผู้ขอ
1  วนั

อธิการบดี
อนุมัต ิ1 วนั

ออกหนังสือ
รับรอง

       15  นาที 1 วนั
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สาขาวิชาการตลาด  คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี ขอเชิญรว่มเปน็
แรงใจ และเล ือกซ ื ้อส ินค ้า
ภายในงาน “Dunny Gift For
You” ในระหว ่างว ันที ่24-27
ธันวาคม 2552 เวลา  09.00-
17.00  น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  พบกับสินค้าหลากหลาย  อาทิ  อาหาร  เคร่ืองด่ืม เบเกอรี ่ เคร่ืองประดบั
สปา  และรว่มสนกุกับกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย

PBR  Dummy Company Season 3

อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วย
ผศ.อรณุรตัน ์ ชินวรณ ์ ผศ.โสภาพร  กล่ำสกุล  และ อาจารยเ์อกราช
เจียมอุย  นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  จำนวน  23  คน
ศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ของรายการ  Tonight
Show   ซ่ึงออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง 3  ณ สตดิูโอ
อาคารกันตนา เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2552  ท้ังน้ียังมีศิลปินดารารับเชิญ
อาท ิเป้ อารักษ์  ญารนิดา  ทาทายงั  เจ เจตรนิ  คริสตนิา และดารา
อ่ืน ๆ อีกมากมาย  โดยการศกึษาดงูานในครัง้นี ้ ไดร้บัการตอ้นรบัเปน็อย่างดจีากคณุไตรภพ  ลิมปพทัธ ์และทมีงานรายการ
Tonight  Show

นิเทศศาสตร ์ศึกษาดงูาน  Tonight  Show

อาจารย์ นักศึกษา ที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect และ IEEE นั้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทาง
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ดำเนิน
การสืบค้นข้อมูลดังกล่าวโดยเมล์มายัง fulltext@uni.net.th และแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.ช่ือ – สกุล
2.มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด
3.คณะ/ภาควิชา
4.รายวิชาที ่สอนหรือสนใจจะ

ทำวิจัย
5.หัวขอ้ทีจ่ะให ้ Download
ในการจัดส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ขอใช้ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 2 วันหลังจากยื่นคำขอ

(ยกเว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย อาคาร 1 ชั้น 2 สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ โทร. 032-493300-6 ต่อ 1519 e-Mail : traisit@pbru.ac.th,  similan10@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนกัวิทยบริการฯ
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การ
นักศึกษา และ สโมสรนกัศึกษาทัง้ 7 คณะ  จดัการแขง่ขนั
กีฬาภายในระหวา่งคณะ  ทัง้  7  คณะ เพ่ือใหส้อดคล้องกบั
นโยบายของการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งให้นักศึกษาได้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิด
ความสามคัคีในหมูค่ณะ  ไดพั้ฒนาตนเองใหเ้ปน็ผูท้ีมี่ความ
สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน และยังส่งผลให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ทางการกีฬาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ก้าวไปสู่
การเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ
ต่อไป  การแข่งขันกีฬาใช้เวลารวมทั้งสิ้น 19 วัน คือ ใน
ระหวา่งวนัที ่30 พฤศจกิายน  - 18  ธันวาคม  2552  มีคณะ
7 คณะ ร่วมการแขง่ขนัและแบง่ออกเปน็สีประจำคณะตา่งๆ
ดังนี้

คณะครุศาสตร์ สีชมพู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีแดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลือง
คณะวิทยาการจัดการ สีน้ำเงิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สีเขียว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สีม่วง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สีฟ้า
จัดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ  ในระหว่างวันที่

16–18 ธันวาคม 2552  ณ  สนามกีฬากลางมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรีุ  พิธีเปดิการแขง่ขันกีฬาในวนัที ่16 ธันวาคม

สรุปผลแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ดอนขังใหญเ่กมส์” คร้ังท่ี 23
2552 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิาร
บดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเปน็ประธานเปดิงานเมือ่วนัที่
16 ธนัวาคม 2552  และเปน็ประธานปดิในวนัที ่18 ธนัวาคม
2552 ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาสรุปได้ดังนี้
ชนะเลิศฟุตบอลชาย ไดแ้ก ่  คณะครศุาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ  1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ  2  ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
ชนะเลศิฟุตซอลหญงิ ไดแ้ก ่คณะครศุาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ  1 ไดแ้ก ่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม

ศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ชนะเลศิบาสเกตบอลชาย  ไดแ้ก ่  คณะมนษุยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
รองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่นักศึกษาจากสาธารณรฐัประ-

ชาชนจีน

ชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะครศุาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
ชนะเลศิวอลเลยบ์อลชาย ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะครศุาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์
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ชนะเลศิวอลเลยบ์อลหญงิ ไดแ้ก่
คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคม
ศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะ

วิทยาการจัดการ
ชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดชาย

ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะครศุาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก่ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
ชนะเลศิวอลเลยบ์อลชายหาดหญงิ ไดแ้ก ่คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะครศุาสตร์
ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
ชนะเลิศเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
ชนะเลศิหมากกระดาน ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะครศุาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชนะเล ิศเปตองชาย ได ้แก ่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองชนะเล ิศอ ันดับ 1 ได ้แก ่

คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคม
ศาสตร์
รองชนะเลศิอันดับ  2 ได้แก่ คณะ

ครุศาสตร์
ชนะเลิศเปตองหญิง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
รองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
รองชนะเลศิดันดับ 2 ไดแ้ก ่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโน

โลยี
ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาหญิง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์
ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รางวัลขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะครุศาสตร์
รางวลัการแสดงภาคสนามยอดเยีย่ม ไดแ้ก ่คณะมนษุย-

ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลลีดเดอร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
กองพัฒนานกัศึกษาขอขอบคณุ คณาจารย ์ บุคลากรและ

นักศึกษาทุกคณะที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
จนสำเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยด ีมา ณ โอกาสนี้

ผู ้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที ่กองพัฒนา
นักศึกษา โดยหอพักหรรษานิเวศ (หอพักชาย 1) ได้จัดทำบุญหอพัก
นักศึกษา ในปกีารศกึษา 2552 เม่ือวนัอาทติยท์ี ่13 ธนัวาคม  2552  ณ
หอพกัหรรษานเิวศ (หอพกัชาย 1) โดยม ี ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธกิาร-
บดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

การทำบญุหอพักในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลัง
ใจให้แก่นักศึกษาที ่พักอาศัยภายในหอพัก และเป็นการรักษาขนบ
ธรรมเนียมในการพักอาศัยของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

ทำบุญหอพักนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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อาจารย์กฤษฎา  สุริยวงศ์  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  พร้อมด้วย
ผศ.อรณุรตัน ์ ชินวรณ ์ และ ผศ.โสภาพร  กล่ำสกุล  นำนักศึกษา
สาขาวชิานิเทศศาสตร ์จำนวน 29 คน  เข้ารบัการอบรมโครงการ
ประกวดภาพยนตรโ์ฆษณาในโครงการ M-150 TV CREATION
2010 ที่ Eden Zone ศูนย์การคา้ Central World กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2552 โดยโครงการดังกล่าวทางบริษัท
โอสถสภา เอ็ม 150 จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
ทีส่นใจเขา้รว่มประกวดภาพยนตรโ์ฆษณาในหวัขอ้ “ฉกีกรอบ ...
กล้าคิด  กล้าทำ  อะไรก็เป็นไปได้” ซ่ึงในงานดังกล่าวมีวิทยากรท่ีมี
ชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้ทั ้งด้านการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
รวมทั้งเทคนิคในการคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา

นักศึกษานเิทศศาสตรเ์ข้าร่วม  Workshop ผลิตภาพยนตรโ์ฆษณา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมแข่งขันแรลลี่จักรยานการกุศลเพื่อทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนักศึกษา
บคุลากร และคณาจารยภ์ายในคณะใหค้วามรว่มมอืในการเขา้รว่ม
แข่งขันจักรยานและรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ  และขอแสดงความยนิดีกับ
นักปั่นน่องทอง คุณชุติมา  แฉ่งฉายา นักวิชาการศึกษาที่ได้รับ
ถ้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมแข่งขันแรลล่ีจักรยานการกุศลเพ่ือทุนการศึกษา

สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดร้บัเชญิรว่มแสดงใน
งานเลี้ยง “สังสรรค์ครอบครัว จปร. 35” ณ โรงแรมสวนสน
ประดพัิทธ ์  อำเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขัีนธ ์  เม่ือวนัที่
14 พฤศจิกายน  2552

โดยในการนี ้ม ีผ ู ้ด ูแลและควบคุมการฝึกซ ้อม คือ
ผศ.โสภา  กิมวังตะโก  อาจารย์รัฐศาสตร์  จั่นเจริญ  และ
อาจารยจิ์ตสภุวฒัน์  สำราญรตัน  อาจารยส์าขาวชิานาฏยการ-
แสดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชานาฏยการแสดง
ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานเลีย้ง “สังสรรคค์รอบครวั จปร. 35”
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ผศ .พจนารถ  บัวเข ียว
ผู ้อำนวยการสถาบ ันว ิจ ัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  เป็นแหล่งเรียนรู้  วิจัย
คลังปญัญา  ศูนย์การเรยีนรู ้ ภูมิ
ปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ที่มีคุณภาพเพิ่มความ
เข้มแข็งและขีดความสามารถของ
ชุมชน  สมาคมชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยท่าน ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ปรารภให้มีการพัฒนาท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ เนื่องจาก

ท่าน้ำของวัดท่าไชยศิริ เป็นท่าน้ำท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ  เป็นสถานท่ี
สำคัญทางประวัติศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี
ท่ีมีประวติัความเปน็มายาวนาน ต้ังแตส่มัยอยุธยา เพ่ือเปน็การ
ธำรงรักษาไว้ซึ ่งมรดกทางวัฒนธรรมที ่สำคัญของจังหวัด
เพชรบุรีและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มหาวิทยา-
ลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดี
จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเขตตำบล
สมอพลือ เพื ่อเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้าน
เม่ือวนัที ่14 ธนัวาคม  2552  มีผูเ้ข้ารว่มประชมุประกอบดว้ย
ผศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง รองอธิการบดี ผศ.พจนารถ  บัวเขยีว

ผอ.สถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย พระครูไพศาลพัฒนานุกูล เจ้าอาวาสวัดห้วยเสือ เจ้าคณะตำบลสมอพลือ พระอธิการเกษม
ฐติสิมปฺนโฺน  เจา้อาวาสวดัทา่ไชยศริ ิ  พระครโูพธกิิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัโพธาวาส  คุณเนตร  ช้างพลาย  นายกองคก์าร
บรหิารสว่นตำบลสมอพลอื  ผูน้ำชุมชนและชาวบา้นตำบลสมอพลอื จำนวน 60 คน โดยม ีผศ.มน ู  อุดมเวช  เปน็ผูด้ำเนิน
รายการ

ผลจากการประชุมรับฟังความคิดในครั้งนี้ทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันในการที่จะอนุรักษ์และพัฒนาท่าน้ำของวัด
ท่าไชยศิริใหก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีย่ั่งยืน คืนความศักด์ิสิทธิสู่์สายน้ำท่ีมีความสำคัญทางประวติัศาสตรเ์ก่ียวข้องกับสถาบนั
พระมหากษตัริย์และชาวเพชรบุรีมาอย่างช้านาน  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำ
ไปปฏบิตัไิดจ้รงิและเกดิประโยชนแ์กท่อ้งถิน่อย่างเตม็ที ่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุจีะไดแ้ตง่ตัง้คณะทำงานขึน้มาเพ่ือดำเนิน
งานขับเคลื่อนการพัฒนาท่าน้ำวัดท่าไชยศิริต่อไป

ในการนี้สถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคณุผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ราชภัฏเพชรบุรีร่วมพัฒนาท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ
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สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการ
การจัดการแสดงวิพิธทัศนาเสริมหลักสูตรขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ถึงการจัดการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักการแก้ไข
สถานการณท์ีจ่ะเกดิข้ึนในขณะจดัการแสดง โดยนำรายวชิาอ่ืน ๆ ทีศึ่กษามาแลว้นำมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์
ในการนีไ้ด้รับความอนเุคราะหแ์ละการตอ้นรับจากทา่นผู้อำนวยการโรงเรยีนคงคาราม นายไพบลูย์ เกตุแก้ว และคณาจารย์
จากโรงเรยีนคงคาราม อาจารยสุ์วพร  แสงอาทติย์  อาจารยย์วงพร  ประทปี

ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมโดย ผศ.โสภา  กิมวังตะโก ประธานที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ
ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง  อาจารย์จิตสุภวัฒน์  สำราญรัตน  อาจารย์สาขาวิชานาฏยการแสดง สาขาวิชานาฏย
การแสดง ขอขอบพระคณุทา่นผูอ้ำนวยการโรงเรยีนคงคาราม ผูบ้รหิาร คณาจารย ์ ตลอดจนนกัเรยีนทีมี่ส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้

สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จัดงานเปิดซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่ม(Kiosk) ซึ่งได้รับ
จากการแขง่ขันผสมเครือ่งด่ืมชิงแชมปป์ระเทศไทย จากบรษัิท
ผู้สนับสนุนการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม  เพื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาด้านการโรงแรม  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม
2552 ทีผ่า่นมา โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเปน็ประธานในพธิเีปดิ
ซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่ม และขอขอบพระคุณคณบดี ผู้บริหาร
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้

โดยสาขาวชิาการพฒันาและการจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  เปดิซุม้จำหนา่ยเครือ่งดืม่เพ่ือฝกึประสบการณว์ชิาชีพ
นักศึกษา ซึง่เปดิฝกึปฏบิตัทิกัษะในการขายจรงิตัง้แตบ่ดัน้ีเปน็ตน้ไป ทกุวนัจนัทร-์เสาร ์เวลา 09.00–15.00 น. ณ บรเิวณ
ด้านข้างกองพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปทุกท่านในโอกาสนี้

Grand Opening TIDM Bar Corner

จัดการแสดงวิพิธทัศนาเสริมหลักสูตร

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริม
สร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2552 ณ ห้อง 612 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของศึกษาวิชาการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยทีมวิทยากร จากนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาห-
กรรมและองค์การ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วจก.จัดโครงการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
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ศูนย์บม่เพาะวสิาหกจิมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี รว่มกบั  สาขาวชิาการตลาด  สาขาวชิา
ศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารประยกุต์และการบริการ  คณะเทคโนโลยี
การเกษตร  และพัฒนาชมรมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
(UBIs Club) จัดโครงการของขวญัของฝาก  เทศกาลปใีหม่
2553  ระหว่างวันท่ี 24-27 ธันวาคม 2552  ต้ังแต่เวลา 09.00-
17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือเป็น
การสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัด
จำหนา่ยสินค้า  ผลติภณัฑ ์ ผลงานของนกัศึกษา  และสาขา
วชิาใหมี้โอกาสไดน้ำเสนอสู่ผูบ้รโิภค  อีกทัง้เปน็ช่วงเทศกาล
ส่งทา้ยปเีก่าตอ้นรบัปใีหม ่ และนกัศึกษามโีอกาสในการฝกึ
ประสบการณจ์ากกิจกรรมการซือ้-ขาย

โครงการของขวญัของฝาก  เทศกาลปใีหม ่2553

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะฯ ร่วมจัดแสดงและจำหนา่ยผลงาน
ในงาน “ลานศลิปินเมืองเพชร เฉลิมพระเกียรติ”

ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิ
คุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน กลุ่ม
ศิลปินเมืองเพชรจึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
จัดนิทรรศการลานศิลปินเมืองเพชร เฉลิม

พระเกยีรติ ในระหวา่งวนัที ่4-6 ธนัวาคม 2552  ณ  บรเิวณศาลหลกัเมือง (สวน 60 พรรษา)  อำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรุี
นักศึกษาสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดน้ำ

ผลงานสรา้งสรรคไ์ปรว่มจดัแสดงและจำหนา่ยในรปูแบบของ “Gallery เคล่ือนที”่ กิจกรรมในครัง้น้ีเปน็การใหค้วามรว่มมอื
กับกลุ่มศิลปินเมืองเพชร และเพื่อแสดงความสามารถรวมถึงการแสดงพัฒนาการในด้านศิลปะและการออกแบบของ
นักศึกษาในสาขาวิชา และการจำหน่ายผลงานครั้งนี้ เป็นการหารายได้เพื่อนำไปจัดกิจกรรมของสาขาวิชา เช่น โครงการ
“ค่ายศิลปะฯ”  โครงการ“ศิลปะสูชุ่มชน” และโครงการ “Gallery เคล่ือนที”่ เปน็ตน้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดประชุมคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและพนักงาน
มหาวทิยาลยัสายสนับสนนุ และมกีารบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “สอนอยา่งไรใหรู้จ้กัคดิ  รูจ้กัทำ” วิทยากรโดย ศ.ดร.
เกรยีงศกัด์ิ  เจรญิวงศศั์กด์ิ  ในวนัพุธที ่23 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1  อาคาร
วิทยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ขอเชิญประชุมและฟังการบรรยายพเิศษ


