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ในปัจจุบัน  คนไทยมีแนวโน้มที่จะเหินห่างจากพระพุทธ
ศาสนาเพิม่มากข้ึนเรือ่ย ๆ เน่ืองจากสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กอปรกับพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย กำลังเกิดภาวการณ์ขาดแคลนศาสนา ทายาท
ที่จะมาบวชเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา ส่งผลให้จำนวนของ
พระสงฆ์มีแนวโน้มที ่จะลดน้อยลงเรื ่อย ๆ ขณะที ่วัดร้าง
ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการสำรวจของสำนักพระพุทธศาสนา
แหง่ชาต ิ ณ วนัที ่1 มิถุนายน 2552  ระบวุา่  ในประเทศไทยมี
วดัรา้งกวา่ 5,937 วดั และเพิม่จำนวนสงูจนนา่เปน็หว่ง อีกทัง้
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีต้นตอมาจากการประพฤติผิดศีลธรรมยิ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะสังคมไทยของเราขาดแคลนพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่จะอุทิศตน
ทำหน้าท่ีฟ้ืนฟูศีลธรรมในจิตของคนไทยใหก้ลับมาเจริญงอกงาม
อีกครั้งเหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ คณะสงฆ์
จงัหวดัเพชรบรุ ี  และ ชมรมเพชรบรุสีีขาว  จดัการสมัมนาใน
หวัขอ้  วกิฤตพระพทุธศาสนา  ปญัหาทีต่อ้งเรง่แกไ้ข  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวพุทธได้ทราบถึง

วิกฤตของพระพุทธศาสนาและหาแนวทางแก้ไขอันจะเป็นการร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมโลก และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบต่อไป  โดยมี คุณนฤมล  ปาลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ผศ.ดร.นิวัต
กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อจากนั้นจึงเป็นการฉายวีดิทัศน์
เรื่องฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และบรรยายโดย พระครูธรรมธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
และการบรรยาย เร่ืองวกิฤตพระพทุธศาสนา  ปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข  โดย พระธรรมคณุาภรณ ์  เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาส
วัดสามพระยา

สมัมนา  วิกฤตพระพทุธศาสนา  ปัญหาทีต่อ้งแกไ้ข

คณะมนุษยศาสตรฯ์ จัดอบรม “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหนงัสือราชการ”
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี   ไดเ้ล็งเหน็ความสำคญัของการเขยีนหนงัสอืราชการ

และความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งเพิม่ศักยภาพ และขดีความสามารถของนกัศึกษาทีต่อ้งออกไปฝกึงานในหนว่ยงานราชการ ตลอดจน
ข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลัย (สายสนับสนุน) ของคณะมนษุยศาสตร์ ฯ  ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ  จึงได้จัด
โครงการอบรมความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัหนงัสอืราชการ วนัพุธที ่ 20 มกราคม 2553  เวลา 12.15-18.00 น. ณ หอ้งประชมุ
ศูนย์ภาษา 1  จึงขอเชิญชวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ต้องออกไปฝึกงานในหน่วยงานราชการ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน
นักศึกษา ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุทีีส่นใจ  เข้ารว่มอบรมในวนัและเวลาดงักลา่ว  โดยสง่รายชือ่มาที ่ คุณละออง  เข่ือนขันธส์ถิตย ์คณะมนษุย-
ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  ภายในวนัที ่15 มกราคม 2553



  ดอนขงัใหญ่ 3

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไดจ้ดังานเลีย้งสง่ทา้ยปเีก่าตอ้นรบัปใีหม ่เม่ือวนัที ่29
ธันวาคม 2552  ณ  บรเิวณหนา้คณะครศุาสตร ์ ใน
ช่วงเช้าได้มีการทำบุญคณะโดยนิมนต์พระสงฆ์  จำนวน
9  รปู จากวดัเพรยีง  ถวายภตัตาหารและถวายปจัจยั
แด่พระสงฆ์  พร้อมกับร่วมรับฟังการสวดพระอภิธรรม
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคณะ

ต่อมาในช่วงสาย นักศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของนัก
ศึกษาภายในคณะ  ช่วงกลางวันมีการแสดงดนตรี
การจบัฉลากแลกเปลีย่นของขวญั  และการจดัเล้ียงอาหาร

ในการน้ี คณะครุศาสตร์  ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีให้เกียรติเป็น
ประธานและกล่าวอวยพรให้แก่นักศึกษาเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ และขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติมาร่วมงานในคร้ังน้ี

เมื ่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินการจัด
การประชุมกำกับทิศทางงานวิจัยโครงการ LLEN : เครือข่าย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
โดยไดรั้บเกยีรตจิาก ศาสตราจารยเ์กียรตคุิณนายแพทยป์ระเวศ
วะส ีคณะกรรมการกำกบัทศิทางงานวจัิย คณะนกัวจัิยจาก สกว.
มา ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนองานวิจัย

วันแรกในช่วงเช้าเป็นการประชุมและนำเสนอการดำเนิน
การวิจัยจากทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย
ดร.สุมาลี พงษติ์ยะไพบลูย์  ส่วนชว่งบา่ยเปน็การนำคณะทมีวจัิย
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดเพรียงที่ใช้เป็นฐานในการ
วิจัย วันที่สองเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการวิจัย และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 10 แห่ง ที่เข้า
ร่วมโครงการ ในการนี้ คณะครุศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผศ.
ดร.นิวตั กล่ินงาม อธกิารบด ีและ ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม รองอธ-ิ
การบดีที ่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการประชุม
รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่คณะทีมวิจัยที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมกำกับทิศทางงานวจัิยในโครงการ   LLEN: เครือข่ายสถาบนัการศกึษา
ในพ้ืนท่ีเพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

คณะครศุาสตรจั์ดงานปใีหม ่2553



 ดอนขังใหญ่ 4

ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาการบริหารภาครัฐด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการ ส่งความสุข ศิลปะบนไปรษณียบัตร ด้วยแรงบันดาลใจจากความสุขที่หลากหลาย ผ่านสื่อ
เทคนคิ  วสัดุ และกระบวนการทางศลิปะและการออกแบบถา่ยทอดความสขุ  สู่ผูส้นใจในและชืน่ชอบศลิปะ  นำเสนอผลงาน
ในรูปแบบของไปรษณียบัตร  ฝีมือของคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ ฯ  และคณาจารย์ที่สนใจศิลปะอีกจำนวนหนึ่ง
ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานเขา้รว่มแสดงในงานนีอี้กด้วย  โดยจดัแสดงนทิรรศการในระหวา่งวนัที ่ 28 ธนัวาคม 2552 - 9 มกราคม
2553 ณ หอ้งเพชรทรรศนา  คณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

คณะมนษุยศาสตรฯ์  จัดนทิรรศการ  ส่งความสขุ
ศิลปะบนไปรษณียบัตร

สำนักส่งเสร ิมวิชาการและงาน
ทะเบยีน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
จัดการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาการบริหารภาครัฐด้านการ
พัฒนาระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรฐัอเมริกา  ศึกษา
ดูงานดา้นบณัฑติศกึษา ของมหาวทิยา-
ลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื ่อวันพุธที ่ 6
มกราคม 2553 ณ หอประช ุมภูม ิ
แผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  โดยม ี ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบด ี  ผศ.ดร.สุทศัน์  นาคจัน่   ผศ.อุบล
สมทรง  ผศ.ดร.บญัญตั ิศิรธินาวงศ ์  ผศ.สมบรูณ ์   ขจรเดชะศกัด์ิ   ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี   โรจนร์ุง่สตัย ์   อาจารยม์นัญญา
ปรยิวชิญภกัดี  อาจารยม์ธรุส  ปราบไพร ี  อาจารยส์ำรวย  มะลถิอด  คณาจารย/์เจา้หนา้ทีส่ำนักส่งเสรมิวชิาการฯ คณาจารย์
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว และสาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมให้
การต้อนรับ
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คณาจารย์และบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลป
ศาสตร ์ สถาบ ันพลศึกษา
วทิยาเขตสมทุรสาคร  จำนวน
30 คน เยี ่ยมชมและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
และแนวทางการประชาสัมพันธ์
ของคณะฯ

โดยมีคณะครุศาสตร์
เข้ารว่มแลกเปลีย่นความรู ้ เม่ือวนัที ่ 6  มกราคม ทีผ่า่นมา ณ หอ้ง 223 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ มอบกระเช้า
ของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่นายไพรัช   เช้ือทองฮัว
อัยการจังหวดัเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 30  ธันวาคม  2552
ณ  สำนักงานอยัการจงัหวดัเพชรบรีุ

มอบกระเช้าของขวัญ
อวยพรปีใหม่
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 ในปีการศึกษา 2552 นี้ ชมรมดูนกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีประธานชมรมคนใหม่เป็นผู ้หญิงเก่ง
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีคือ นางสาวจริาย ุ เรอืงอรา่ม  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ ช้ันปทีี ่4 คณะวทิยาการจดัการ
รองประธานชมรม คือ นายเขมรุจ  ปกป้อง  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชาสมัพันธช์มรมดนูก คือ นายอรณุ  กอวจิติร  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ช้ันปทีี ่ 2 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เลขานุการชมรมดูนก คือ นายจิตติ  สรรพการ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผูท้ีท่ำหนา้ทีน่ายทะเบยีนของชมรมดนูก คือ นายจริวฒัน ์กล่อมเกล้ียง  ช้ันปทีี ่2 สาขาวชิาการพฒันาสงัคม  คณะมนษุย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 กิจกรรมทีนั่กศึกษาชัน้ปทีี่ 1 และชัน้ปทีี ่ 3 เข้าใหมจ่ะไดร้บัในภาคเรยีนที ่ 1 จะพบกนัทกุบา่ยวนัพุธ ตัง้แตเ่วลา
13.00-15.00 น. และจะมีการดูนกนอกสถานที่ 1 ครั้ง เป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ณ บริเวณศูนย์
วจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้อันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ   อำเภอบา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบรุี

ส่วนในภาคเรียนที่ 2 ก็ยังคงพบกันทุกบ่ายวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. เช่นเดิม และในภาคเรียนที่ 2 นี้
นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้ไปเข้าค่ายดูนกนอกสถานที่ และพักค้างคืน 1 คืน ณ บริเวณบ้านกร่างแคมป์และเขาพะเนินทุ่ง
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

 เข้าอบรม หลกัสูตร อาสาสมัครปอ้งกนัการลกัลอบทำลายทรพัยากรปา่ไม ้รุน่ที ่2 ระหวา่งวนัที ่20-21  สิงหาคม
2552  ณ  โครงการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟูสภาพพ้ืนทีเ่ขานางพนัธรุตั อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ  จงัหวดัเพชรบรุ ี  มีนักศึกษา
เข้ารว่มโครงการ  จำนวน 60 คน

 เข้าอบรมโครงการค่ายปีกกล้า ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2552 จัดโดย สมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติ  แห่งประเทศไทย  สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีนักศึกษา
เข้ารว่ม  จำนวน  25  คน

 อบรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อ่าวไทยตอนใน อ่าวบางตะบูน แหลมเหลว–แหลมผักเบี้ย–หาดเจ้าสำราญ
ในระหวา่งวนัที ่ 5-6  กันยายน  2552  มีนักศึกษาของชมรมเขา้รว่ม  จำนวน  200 คน

 เข้ารว่มกจิกรรมเทศกาลดนูกเมืองไทย  ครัง้ที ่9 ณ สถานตากอากาศบางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ ในระหวา่งวนัที่
21-22  พฤศจกิายน  2552  มีนักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม  จำนวน  60  คน

ข่าวจากชมรมดูนก
ภาคเรยีนที ่1 และ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552

 ในระหวา่งวนัที ่4-9 ธนัวาคม 2552 นักศึกษาชมรมดนูกรว่มกจิกรรมดนูก ณ อุทยานแหง่ชาตหิว้ยนำ้ดัง   จงัหวดั
เชียงใหม ่  และไดเ้ดินทางไปศกึษาวถีิชีวติและวฒันธรรมของกระเหรีย่งคอยาว  ณ บา้นหว้ยเสือ้เฒา่  จงัหวดัแมฮ่่องสอน
อำเภอปาย  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  มีนักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม  จำนวน  30  คน

 กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมดูนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมและทำกิจกรรมดังนี้

 สำหรบัสมาชกิใหมนั่กศึกษาชัน้ปทีี ่ 1 และชัน้ปทีี ่ 3 เข้าใหม ่ ในปกีารศกึษา 2552 มีจำนวน 630 คน  แยกเปน็
คณะต่าง ๆ ดังนี้  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 35 คน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 98 คน
คณะครศุาสตร ์จำนวน 46 คน  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจำนวน 106 คน  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน 59
คน  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จำนวน 97 คน  คณะวทิยาการจดัการ จำนวน 192 คน  รวมทัง้สิน้  630 คน
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 ตารางกจิกรรมเขา้คา่ยในภาคเรยีนที ่2/2552
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/สาขา

1       8-9 มกราคม 2553    คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้หมด   106
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   (คณะเทคโนโลยกีารเกษตร)     6        112

จำนวน
(คน)

รวม
(คน)

2     15-16 มกราคม 2553    คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมทัง้หมด(ยกเวน้ไฟฟา้)    64
   สาขาวชิาการบญัชี (คณะวทิยาการจดัการ)    46        110

3     22-23 มกราคม 2553    คณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ (ทัง้หมด)    98
   สาขาวชิาปฐมวยั (คณะครศุาสตร)์    25        123

4     29-30 มกราคม 2553    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ(ทัง้หมด)    59
   สาขาวชิาสัตวศาสตร์    21
   สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัวน้์ำ     5
   สาขาวชิาพละศกึษา    21         106

5     5-6 กุมภาพันธ ์2553    สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้    33
   สาขาวิชาการตลาด    7
   สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป    32
   สาขาวชิาบรหิารทรพัยากรมนษุย์   34         106

6    12-13 กุมภาพันธ ์2553   สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ    73
   นักศึกษาทีต่กคา้งของแตล่ะครัง้    ....   73

รวมทั้งหมด   630

 สำหรบักจิกรรมดนูกนอกสถานที ่ ปน้ีีเริม่ช้าไปบา้งเนือ่งจากมหาวทิยาลยัมีกิจกรรมหลายอยา่ง เช่น กีฬา พ.จ.น.ก.
ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  และยังมีกีฬาดอนขังใหญ่เกมส์อีกด้วย จึงทำให้กิจกรรมล่าช้าออกไป  แต่ทางชมรม
ขอรับรองว่าการเข้าค่ายดูนกนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์การดูนกจริง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างแน่นอน

 และในปน้ีีทางชมรมดนูกจะจดักิจกรรม  “ดนูกสมัพนัธค์รัง้ที ่ 1” ข้ึนในวนัพุธที ่ 17 กุมภาพันธ ์ 2553  เพ่ือเปน็
การพบปะสังสรรค์ของสมาชิกชมรมดูนกทุกชั้นปี  บัตรราคา 120 บาท เท่านั้น เงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อเตนท์และ
กล้องดูนก จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมดูนกทุกชั้นปี สำรองซื้อบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ประธานชมรม และคณะ
กรรมการชมรมดนูกทกุคน  ในระหวา่งวนัที ่ 30 ธนัวาคม 2552 - 3 มกราคม  2553  นักศึกษาชมรมดนูกจำนวน 20 คน
จะเดนิทางไปดนูก  ณ  ดอยอ่างขาง  จงัหวดัเชียงใหม ่  และเดนิทางไปดดูอกทวิลปิบาน ณ จงัหวดัเชียงราย 

ขอเชญิฟงัการบรรยาย  :  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ขอเชิญฟงัการ
บรรยาย  เร่ืองศิลปะของการทำงาน  เพ่ือเสรมิสรา้งความตะหนกัในการทำงาน  แกค่ณาจารย ์ ข้าราชการ และพนกังาน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยไดรั้บเกยีรตจิาก  อาจารยพ์ะนอม  แกว้กำเนดิ เปน็วทิยากร  ในวนัพุธที ่13 มกราคม
2553  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 1  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา แจง้วา่ กองพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี ร่วมกับ ชมรมนาฏยนาฏดนตรี  จัดโครงการ
รกัษ์ไทย  ใจลกูทุง่  มุง่สูฝ่นั  ปทีี ่3 ในวนัที ่14 กุมภาพันธ์
2553 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียน/นักศึกษาและเยาวชนไทย เกิดความรักในบทเพลง
ลูกทุง่  วฒันธรรมประเพณไีทยและสบืทอดบทเพลงลกูทุง่ให้
อยู่คู่กับประชาชนคนไทย เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ได้
แสดงออก  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินทุนการศึกษารวมกว่า 12,000
บาท พร้อมโล่เกียรติยศ มีเกณฑ์การประกวดดังนี้

คุณสมบัติ
1. ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ

ไมเ่กิน 15  ปี

ประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่ง “โครงการรกัษ์ไทย ใจลกูทุ่ง  มุ่งสูฝั่น”
2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย - อุดมศึกษาอายไุมเ่กิน

22  ปี
3. ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับภาคหรือสูงกว่านั้น
4. ผู ้สม ัครจะต ้องประกวดรอบแรก ในว ันท ี ่ 12

กุมภาพันธ์ 2553  ณ  ห้องประชมุวทิยาภริมย ์ 1  มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ี เวลา  09.00 น.  เปน็ตน้ไป

5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าประกวดในวันอาทิตย์ที่ 14
กุมภาพันธ ์2553 ณ  หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1   มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน จำนวน 1 ฉบบั
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา หรือ

บัตรนกัเรียน จำนวน  1 ฉบบั
3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป
4. ใบสมคัร  จำนวน 1 ฉบับ
ในการนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กอง

พัฒนานักศึกษา โทร. 032-493278  หรือติดต่อได้ที่ คุณ
กิตตภิพ  รักษาราษฎร ์ โทร. 08-6162-5596

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553  ซึ่งจะดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 20 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00–15.00 น. ณ หน่วย
เลือกตั้งแต่ละคณะ

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษา  จงึขอเชญิชวนนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุทีกุคน  รว่มกนัใชสิ้ทธิใ์นการเลอืกตัง้
นายกองค์การนักศึกษาตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศกึษา  แจง้วา่  บรษิทั ธรรมสนุทรเมดคิอลเซน็เตอร ์ จำกดั เปดิรบัพนกังานหลายตำแหนง่
อาท ิ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ  Web Programmer  และเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารภาคสนาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาสำนักงานใหญ่ บริษัท ธรรมสุนทร
เมดิคอลเซ็นเตอร ์จำกัด โทร. 0-2862-3323 ต่อ 837  หรอืท่ี  e-mail : recrut@ intouchmedicare.com

รับสมัครพนักงาน
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จะมารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 18
กุมภาพันธ ์ 2552 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ผู้บริจาคโลหิตต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมในการที่จะมาบริจาคโลหิตดังนี้
ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง  มีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรือ

อยู่ระหวา่งรบัประทานยาใด ๆ   ควรรบัประทานอาหารมากอ่น และเปน็อาหารทีย่่อยง่าย ไมมี่ไขมนั  งดเครือ่งด่ืมทีมี่แอลกอฮอล์
ก่อนมาบรจิาคอยา่งนอ้ย 24 ช่ัวโมง  งดสบูบหุรีก่่อนและหลงั บรจิาคโลหติ 1 ช่ัวโมง เพ่ือใหป้อดฟอกโลหติไดดี้  สุภาพสตรี
จะต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์  การบริจาคโลหิตครั้งต่อไปเว้นระยะ 3 เดือน ยกเว้นการบริจาคพลาสมา
หรือเกล็ดโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรคสั์งคมปลอดบหุร่ีร่วมกับสมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย และสถาบนัการ์ตูนไทย  มูลนิธิเด็ก โดยได้รับการสนับสนุน
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่
ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน
ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่สูบบุหรี่ และเป็นเวทีให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ที่เหมาะสม
กับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน

ในการนี้  นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์  อาคารองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการประกวด
สือ่สรา้งสรรควั์ยมันไรค้วันบหุรี ่ คร้ังที ่ 4

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้คำนึงถึงบทบาทของการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และการ
วิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึง
ร ่วมมือกับศูนย์สารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญา กรม
ทรพัย์สินทางปญัญา  กระทรวงพาณชิย์  จัดโครงการอบรม
เรื่องการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที ่มีความสำคัญไปสู่กลุ ่มเป้าหมายเพื่อให้การ
บริการและส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
เพื ่อเป็นการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื ่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ ่งให้บริการในลักษณะ
เชิงพาณิชย์  พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นและ
วิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร  ซึ่งคนไทย

ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิฯ  จบัมอืกับกรมทรพัยส์นิทางปญัญา  กระทรวงพาณชิย์
จัดโครงการอบรมการสบืค้นข้อมูลสิทธิบัตร (ฟรี)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์มหา
วทิยาลยั นักวจิยัของภาครฐัและเอกชน สามารถใชป้ระโยชน์
จากแหล่งข้อมูลสิทธิบัตรดังกล่าวในการศึกษา  วิจัย และ
พัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์คิดค้นของไทยที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง

ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ที่
สนใจเข้ารับการฝึกอบรม (ฟรี!) ในระหว่างวันที ่ 28-29
มกราคม 2553  จำนวน 100 คน  ซ่ึงจะแบง่การอบรมเปน็ 2
รุน่ ๆ ละ 50 คน ตอ่ 1 วนั  สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ไดท้ี ่ศนูยบ์ม่เพาะวสิาหกจิฯ  โทร. 032-493300 ตอ่ 1386
หรอื โทร. 081-3532409   ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2553
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ผศ .พจนารถ บัวเข ียว
ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและสง่เสรมิ
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี แจ้งว่า เนื่องในวันเด็กแห่ง
ชาต ิ  วนัเสารท์ี ่ 9 มกราคม  2553
สถาบนัวจิยัฯ รว่มกบัพพิิธภณัสถาน
แห่งชาติพระนครคีรี จัดกิจกรรมใน
งานวันเด็กขึ้น

ซ่ึงในพิธีเปิดงานทางพิพิธภัณฑ-
สถานแห่งชาติพระนครคีรี ได้เรียน
เชิญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็น
ประธานในพิธี  โดยมีคุณลักขณา
จินดาวงษ ์  หวัหนา้พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติพระนครคีรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรมในงานประกอบไปดว้ย  การ

ประกวดวาดภาพ  การประกวดเรียงความ
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นอกจากนี ้สถาบ ันว ิจ ัยฯ ได ้นำต ุ ๊กตา
เซรามิคไปร่วมในงานเพื่อให้เด็กได้ระบายสี
และการสาธิตการสานใบมะพร้าวเป็นตัว
สัตวต์า่ง ๆ  โดยไดร้บัความสนใจจากเดก็
และเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดี

ส่วนในชว่งเยน็ของวนัเดียวกันสถาบัน
วิจัยฯ ยังได้ร่วมกับชาวบ้านโค้งตาบาง
หมูท่ี ่10  และเทศบาลตำบลทา่ไมร้วก จดั
กิจกรรมวนัเด็กข้ึนเช่นกัน  โดยนำนกั ศึกษาสาขาวชิาการพฒันาชมุชน ช้ันปทีี ่4 จำนวน 35 คน รว่มจดักิจกรรมใหแ้กเ่ด็ก
และเยาวชนในหมู่บ้านโค้งตาบางจำนวนกว่าร้อยคนร่วมสนุกกับกิจกรรมกินวิบาก  ลิงอุ้มแตง  ปิงปองประสานใจ และ
เก้าอี้ดนตรี  นอกจากนี้  สถาบันวิจัยฯ ยังได้เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งมอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้แก่เด็กและ
เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

จากกจิกรรมดงักลา่วนบัวา่เปน็การใหบ้รกิารแกสั่งคมและเปน็การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืกับหนว่ยงานในทอ้งถิน่
ทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  และเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน  มา  ณ  โอกาสนี้

สถาบันวิจัยฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
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คุณบ ัญชา เฉล ิมช ัยก ิจ ประธาน
ก ร รมก า รบ ร ิ ห า ร ส ำน ั กพ ิ มพ ์ ต ถ าต า
พับบลิเคชั่น จำกัด มอบหนังสือชุดประวัติ
ศาสตร์ต่าง ๆ ของ สำนักพิมพ์ “สุขภาพใจ”
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับสำนัก
ว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่
28 ธันวาคม 2552  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
เป็นผู้รับมอบ

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสนี้  สำหรับผู้สนใจ
สามารถหาอา่นไดท่ี้ สำนักวทิยบรกิาร ฯ 2 ช้ัน 1

รับมอบหนังสือ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2553
เม่ือวนัศุกรท์ี ่ 8  มกราคม  2553  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยม ีผศ.ดร.นิวตั
กล่ินงาม  อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี กล่าวอวยพรปใีหม ่ แกช่าวสำนกังานอธกิารบดี

ภายในงานมีการแสดงจากตัวแทนของกองพัฒนานักศึกษา  งานกองคลังและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ต่อจากนั้นจึงเป็นการจับฉลากของขวัญรางวัลพิเศษมอบให้แก่พนักงาน
ทุกคนที่มาร่วมงาน

สำนักงานอธิการบดี
จัดงานสงัสรรคต้์อนรับปีใหม ่2553

รบัสมคัรนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี เปดิรบัสมคัรนกัเรยีนเข้าศึกษาตอ่ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ ์ 2553

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 032493279 , 032493312 http://acad.pbru.ac.th


