รำลึกถึงบรมครู “สุนทรภู”่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
การแข่งขันประเภทแต่งกลอน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
การแข่งขันประเภทคุณธรรม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
การแข่งขันประเภทรณรงค์
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ปิยวรรณ คชหยู
อริสมันต์ สิรลิ าภ
พิมพจี กรแก้ว
ปิยะธิดา วชิรสกุลเกียรติ
อริสมัน สิรลิ าภ
ปิยวรรณ คชหยู
ปรียนุช จันทร์แจ่มหล้า
กีรติกานต์ ชมภูท่ อง
เมนิสา เนตรแตง
อภิสนั ต์ สมทรง

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู”่ เพือ่ เป็น
พรกมล ภิญญธนาบัตร
การน้อมรำลึกถึงบรมครู “สุนทรภู”่ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 25 มิถนุ ายน
ปัญจรัตน์ มะลิทอง
2553 ณ ห้องประชุม 1121 (ห้องบุญรวม เสนาดิสัย )
ศุภณัฐ ทองประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีรติกานต์ ชมพูท่ อง
อธิการบดี เป็นประธานและมอบรางวัลในการแข่งขันของนักเรียน
อภิสนั สมทรง
แต่ละระดับชัน้ ดังนี้
ต่อจากนัน้ จึงเป็นการแสดงละครของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
การแข่งขันประเภทคัดไทย
ปีท่ี 1/1 เรือ่ งพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ สมุทร
รางวัลชนะเลิศ
ขวัญนิมติ ใจอยู่
และการแสดงของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 เรือ่ ง พระอภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุพาณี แก้วมีม
มณี ตอนสุดสาครตามหาพระบิดา

วัยรุน่ ยุคใหม่ ใส่ใจการอ่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโน
โลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดการบรรยายเรือ่ ง “วัยรุน่
ยุคใหม่ ใส่ใจการอ่าน” เมือ่ วันพุธที่
30 มิถนุ ายน 2553 โดยได้รบั เกียรติ
จากวิทยากรนักพูดและนักจัดรายการ
วิทยุ คุณกรรณิกา ธรรมเกษร โดยมี ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธเี ปิด
การบรรยายในครัง้ นี้ ได้รบั ความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
มีบรรยากาศของการให้ความรู้ปนเสียงหัวเราะ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณระบบวงจรปิดจากห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
ไปยังห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อีกด้วย ในโอกาสนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกท่าน
ทีท่ ำให้กจิ กรรมในครัง้ นีส้ ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
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ดอนขังใหญ่

ความเคลือ่ นไหวในศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ (PBRU-UBI) ช่วงทีผ่ า่ นมา
เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ เข้าร่วม
การอบรม เรือ่ งการตลาดและกฏหมายทีค่ วรรูส้ ำหรับผูป้ ระกอบ การ
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจที่อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน อาทิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
และอื ่ น ๆ อี ก กว่ า 10 แห่ ง รวมกว่ า 50 ท่ า น สรุ ป ผล
ทีไ่ ด้จากการอบรม ดังนี้
เนื้อหาที่จัดอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) ด้านการ
ตลาดสำหรับผูป้ ระกอบการ โดย คุณสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 2)
ด้านกฏหมายการค้า โดย รองศาสตราจารย์ธติ พิ นั ธุ์ เชือ้ บุญชัย และ
3) ด้านกฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดย ศาสตราจารย์สษุ ม ศุภนิตย์
ซึ ่ ง มี เ นื ้ อ หาครอบคลุ ม สำหรั บ นำไปพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ
ได้อย่างถูกต้อง และยัง่ ยืน
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการอบรมในด้านการตลาดคือ มุง่ เน้นให้
เห็นถึงการสร้างความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกัน การขาย
สินค้าควบคูก่ ลยุทธ์ของการจัดการกับคูแ่ ข่งขันทางการค้า การสร้าง
แนวคิดใหม่ทค่ี วบคูไ่ ปกับสถานการณ์ในปัจจุบนั การตรวจสอบ ตลาด
การหาสัดส่วนทางการตลาด และแนวคิดทีอ่ ยูเ่ หนือกว่า คูแ่ ข่งขัน
ด้านกฎหมายการค้ามีประเด็นสำคัญคือ การจดทะเบียนนิติ
บุคคล และภาษีอากร มีประเด็นทีไ่ ด้ขอ้ คิดคือ เรือ่ งการจดทะเบียน
บริษทั ฯ ไม่จำเป็นต้องชำระทุนจดทะเบียนในปริมาณมาก เพราะ
หากเกิ ด ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ และมี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ ช ำระค่ า ภาษี
จะถูกเรียกร้องให้ชำระเต็มจำนวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ แม้จะมีรายได้
ต่อปีเพียงส่วนเดียวของทุนจดทะเบียนก็ตาม
ด้านกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคนัน้ ส่วนสำคัญคือเรือ่ ง พ.ร.บ.
ทีเ่ กีย่ วกับสินค้าและบริการ จำนวน 3 ฉบับ และทีเ่ กีย่ วข้องคือ
1) พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 – 2541 2)
พ.ร.บ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 3) พ.ร.บ.วิธพี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ.
2551 และประเด็ น เร่ ง ด่ ว นที ่ ค วรรู ้ คื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื ่ อ งชี ้ แ จงประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง กำหนดให้
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบและนำไปปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกการกำหนด
เครือ่ งสำอางควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 38 พ.ศ.2548 และเครือ่ งสำอาง
ดอนขังใหญ่

ควบคุมพิเศษ ที่ได้รับการจดแจ้งก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ถอื ว่าได้รบั การจดแจ้งแล้ว
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดเครื่อง
สำอางควบคุม มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2551 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วกับเครือ่ งสำอางควบคุม จำนวน
6 ฉบับ ให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำอางทุกชนิดเป็นเครือ่ งสำอางควบคุม
และให้ผผู้ ลิตหรือผูน้ ำเข้า ประเภทเครือ่ งสำอางทัว่ ไป และประสงค์
จะดำเนินการต่อไป จะต้องมาจดแจ้งให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2553
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งกำหนดชือ่ และปริมาณ
ของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น สาร
เคมีบางชนิดมีความเสีย่ งสูงก่อให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
4. ประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสำอาง เรือ่ งฉลากของเครือ่ ง
สำอาง เช่น ฉลากของเครื่องสำอางต้องใช้ข้อความภาษาไทย
ทีม่ องเห็นและอ่านได้ชดั เจน โดยอย่างน้อยต้องระบุขอ้ ความจำเป็น
ดังนี้ ชือ่ เครือ่ งสำอางและชือ่ ทางการค้า ประเภทหรือชนิดของเครือ่ ง
สำอาง วิธใี ช้เครือ่ งสำอาง เป็นต้น
5. ประกาศคณะกรรมการเครือ่ งสำอาง เรือ่ งการแสดงคำเตือน
ทีฉ่ ลากเครือ่ งสำอาง มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2551
และผู้ที่จะดำเนินการต่อให้มีการปรับปรุงฉลากให้เป็นไปตาม
ประกาศนีภ้ ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สิง่ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตสินค้าที่ผลิตขายตามแหล่งชุมชน
ต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน หากท่านใดที่สนใจข้อมูลโดย
ละเอียด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ “สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา” www.fda.moph.go.th หรือโทรศัพท์ 02590 7277 - 8 โทรสาร 02 591 8468 ในวันและเวลาราชการ
สรุ ป ผลการอบรมทั ้ ง หมดที ่ ก ล่ า วมานั ้ น ทำให้ เ ห็ น ถึ ง
ความครอบคลุมในรายละเอียดที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบ
การรายใหม่ ตาม KPI ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
อนึง่ หากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผูส้ นใจท่านใด
สนใจในประเด็นหัวข้อที่กล่าวสรุปมานั้น และมีความต้องการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากขึ้น สามารถ
รวบรวมรายชื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เพือ่ จะได้ประสานการดำเนินงานให้ในโอกาสต่อไป
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คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขัน
โครงการ Mini MOS Olympic Camp 2010
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธ ุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ บริษทั เออาร์ไอที จำกัด
จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการ “Mini MOS Olympic Camp 2010”
ระหว่ า งวั น ที ่ 16-18 มิ ถ ุ น ายน 2553 เพื ่ อ มุ ่ ง เน้ น การ
เพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ในการใช้
โปรแกรม Microsoft office และทีส่ ำคัญเพือ่ คัดเลือกตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยไปแข่งขัน TK MOS Olympic 2010 ซึง่ การแข่งขัน
โครงการ Mini MOS Olympic Camp 2010 ครัง้ นี้ ใช้โปรแกรม
MS Word 2007 และ MS Excel 2007 ในการแข่งขัน โดยทาง
บริษทั เออาร์ไอที จำกัด ได้ทำการอบรมให้ ระหว่างวันที่ 16 และ
17 มิถุนายน 2553 ทำการสอบในวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ในการจัดแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการทัง้ หมด 114 คน และเข้าทดสอบความรู้ จำนวน
75 คน โดยแบ่งเป็น MS Word จำนวน 36 คน และ MS Excel
จำนวน 39 คน
สำหรับการแข่งขัน Mini MOS Olympic 2010 มีนกั ศึกษา
ทีเ่ ป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเภท Microsoft word 2007
นางสาวศิรวิ รรณ รูปทอง
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นางสาวสุมารี ประยูรดารา
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นายอเนกพงศ์ ทัศวิล
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นายรักพล ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอม
พิวเตอร์ธรุ กิจ
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ประเภท Microsoft Excel 2007
นางสาวจอมใจ เพิม่ พล
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นางสาวสุภาภรณ์ คำป้อม
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นายนพพล ภะวะเวช
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
นายวิษณุ คชรัตน์
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

และในการนี้ ทางบริษทั Microsoft มีการแข่งขันเพิม่ อีก 2
รายการ คือ การประกวดคลิปวีดโี อ การใช้โปรแกรม Microsoft
office 2007 และ Microsoft Talent คือผูท้ ม่ี คี วามกล้าแสดงออก
การนำเสนองาน กิรยิ ามารยาทดี
นักศึกษาจะต้องเดินทางไปแข่งขันในโครงการ TK MOS
Olympic 2010 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6
กรกฎาคม 2553 ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกซึ่งจัดการแข่งขันที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
ดอนขังใหญ่

สาขาภาษาไทย นำนักศึกษาร่วมงานวันสุนทรภู่
สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี นำโดย อาจารย์ แ สนประเสริ ฐ
ปานเนียม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ วัดท่าไชยศิริ
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถนุ ายน 2553
การจัดงาน วันสุนทรภู่ในปีนี้เป็นการสัญจรไปจัดที่วัดท่าไชศิริ
ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้าน
พราหมณ์ สอดคล้องกับชื่องานในปีนี้ คือ สุนทรภู่บรมครูเชื้อสาย
พราหมณ์ (สมอพลือ)

สาขาฟิสกิ ส์และวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
รับขวัญนักศึกษาใหม่
นักศึกษารุ่นพี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชัน้ ปี เมือ่
วันอาทิตย์ท่ี 20 มิถนุ ายน 2553 ณ บริเวณห้องประชุม และ
บริเวณรอบนอกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
กิจกรรมในครัง้ นีเ้ ป็นการกระชับวงล้อมเชือ่ มความสัมพันธ์
ความสามัคคี ความมีนำ้ ใจ ความอดทน และความเข้มแข็ง
โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ ตามลำดับ
ส่วนในช่วงเย็นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการรับขวัญ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดเป็นประจำทุกปี โดยมี ผศ.เปี่ยม
แก้วสวัสดิ์ และอาจารย์ในสาขา ฯ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ต่อจากนัน้ จึงเป็นการจัดงานเลีย้ งต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีการแสดงของนักศึกษารุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนานและเป็นกันเอง

สำรวจสถาปัตย์พน้ื ถิน่
อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ควบคุมโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ลงพืน้ ทีส่ ำรวจสถาปัตยกรรม
เรือนไทยพืน้ ถิน่ ไทยในท้องที่ บ้านปากทะเล บ้านท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2553 เพือ่ ทำการศึกษารูปแบบ
และหน้าทีข่ องเรือนพืน้ ถิน่ ในจังหวัดเพชรบุรี
ดอนขังใหญ่
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ทุนการศึกษามูลนิธนิ ายห้างโรงปูนผูห้ นึง่
นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจ้งว่า มูลนิธนิ ายห้างโรงปูนผูห้ นึง่ มีความประสงค์
จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน) นักศึกษาที่
ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่จำกัด
สาขาวิชาและชัน้ ปี
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความประพฤติดี
4. มีผลการเรียนเกรดเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 2.50
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่
บัดนีจ้ นถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ กองพัฒนานักศึกษา
ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันจันทร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2553
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา และประกาศ
ผลการคัดเลือกในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2552 พร้อมรายงานตัว
ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2553 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ชนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 ต่อ 2
คณะครุศาสตร์ ชนะ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 5 ต่อ 3
ฟุตซอลหญิง สาย A (แข่งขันรอบแรก)
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ชนะ คณะวิทยาการจัดการ 4 ต่อ
2
คณะครุศาสตร์ ชนะ คณะวิทยาการจัดการ 6 ต่อ 1
คณะครุศาสตร์ ชนะ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ 3 ต่อ 2
ฟุตซอลหญิง สาย B (แข่งขันรอบแรก)
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ชนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 ต่อ 0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชนะบาย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทำการแข่งขันในวันที่ 5
สิงหาคม 2553 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ทุกท่านร่วมส่งส่งใจแรงเชียร์ให้แก่นกั กีฬาในการแข่งขันดังกล่าว

พิธไี หว้ครู และหล่อเทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2553

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครัง้ ที่ 24
(รอบแรก และรอบรองชนะเลิศ)
กองพัฒนานักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ครัง้ ที่
24 “ดอนขังใหญ่เกมส์” (รอบแรกและรอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง
วันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึง่ ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา มีการจัดการ
แข่งขันฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิง ผลการแข่งขันสรุปได้ดงั นี้
ฟุตซอลชาย สาย A (แข่งขันรอบแรก)
คณะวิทยาการจัดการ ชนะ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3 ต่อ 2
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ชนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนะบาย
คณะวิทยาการจัดการ ชนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ต่อ 4
ฟุตซอลชาย สาย B (แข่งขันรอบแรก)
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ผูอ้ ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครูให้แก่
นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ของนักศึกษากลุ่ม A (คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถนุ ายน 2553 ณ หอประชุมมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษากลุม่ B (คณะเทคโนโลยี
ดอนขังใหญ่

การเกษตร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม 2553 หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ในพิธไี หว้ครู มหาวิทยาลัยได้มอบโล่เกียรติยศแด่ “ครูดใี น
ดวงใจ” และมอบทุนการศึกษา ดังนี้
โล่เกียรติยศ “ครูดใี นดวงใจ”
อาจารย์สขุ มุ หลานไทย คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม คณะครุศาสตร์
ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์มนัญญา ปริยวิชภักดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ประชา รัตวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ทัดทอง พราหมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบทุนการศึกษา

- ทุ น เรี ย นดี กิ จ กรรมเด่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จำนวน 19 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (สำหรับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
- ทุนจากกองทุนคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
การประกวดตกแต่งพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ นักศึกษาห้อง 5342-32/1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาหารประยุกต์ และบริการ ชัน้ ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาห้อง 5242-44/1 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชัน้ ปีท่ี 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินรางวัล 700 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาห้อง 5241-10/5 สาขาวิชา
สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินรางวัล 500 บาท
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ นักศึกษาห้อง 5144-31/1 สาขาวิชาการบัญชี
ชัน้ ปีท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาห้อง 5342-76 สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินรางวัล 700 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 นั ก ศึ ก ษาห้ อ ง 5342-80.1/1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชัน้ ปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยีการ
เกษตร เงินรางวัล 500 บาท
- ทุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 27 มิถนุ ายน 2553 จัดพิธไี หว้ครูภาค
จำนวน 20 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2553 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุม
- คณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษา “ครุสงเคราะห์” วิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 10,130 บาท (สำหรับนักศึกษาคณะ
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเ่ ข้า
ครุศาสตร์)
ร่วมในพิธไี หว้ครู มา ณ โอกาสนี้

วจก. จัดโครงการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักศึกษาและชุมชน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดโครงการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แก่นกั ศึกษา
และชุมชน เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์
1 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ การอบรมเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและการจัดประกวด
โครงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ พัฒนาตนเองและ
ชุมชน ซึง่ จะทำให้นกั ศึกษามีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้และได้ถา่ ยทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปสูช่ มุ ชนด้วย
ดอนขังใหญ่
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◊ กำหนดการสอบวิชาพืน้ ฐาน ครัง้ ที่ 1/2553

◊ ขอเชิญชวนผูส้ นใจส่งบทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ เป็นบรรณาธิการ
วารสารนีเ้ ป็นวารสารทีม่ มี าตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. จึงขอเชิญชวน
ผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10
กรกฏาคม 2553 ส่งบทความได้ท่ี ดร.ทัดทอง พราหมณี email
thadthong@pbru.ac.th หรือที่ thadthong@gmail.com โทร
08 6623 3357 หรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ดร.ทัดทอง พราหมณี
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
หากบทความใดพิจารณาให้ลงตีพมิ พ์ ผูเ้ ขียนบทความจะต้องเสียค่า
◊ รับคูม่ อื นักศึกษา
ธรรมเนียมการลงตีพมิ พ์เรือ่ งละ 3,000 บาท รายละเอียดการแนะนำ
นักศึกษาใหม่ห้องใดที่ยังไม่ได้รับคู่มือนักศึกษา สามารถ ในการเขียนบทความสามารถโหลดได้ท่ี http://acad.pbru.ac.th
ติดต่อขอรับคูม่ อื ได้ท่ี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชัน้
◊ ข่าวจากบัณฑิตศึกษา
1 อาคารวิทยาภิรมย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดต่อรับคู่มือบัณฑิต
ศึกษาได้ท่ี ห้องบัณฑิตศึกษา ชัน้ 7 อาคารวิทยาภิรมย์
◊ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการ
รับสมัครสอบวิชาพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการ
สอบตามกำหนดการ ดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ สอบวันที่ 7 กรกฏาคม 2553 เวลา
13.00 - 15.00 น.
วิชาคอมพิวเตอร์ สอบวันที่ 7 กรกฏาคม 2553 เวลา
15.10 - 17.10 น.
วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันที่ 14 กรกฏาคม 2553 เวลา
13.00 – 15.10 น.
วิชาภาษาไทย สอบวันที่ 14 กรกฏาคม 2553 เวลา
15.10 - 17.10 น.

ผศ.ดร.เสนาะ กลิน่ งาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการจัดการความรูใ้ นโครงการ ◊ ประชุมสภาวิชาการ
การจัดการเพือ่ พัฒนานวัตกรรม และงานวิจยั ทางการศึกษา ให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดการประชุมสภาวิชาการ
ผูบ้ ริหารและคณะครู จังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดใกล้เคียง เมือ่ วัน ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
พุธที่ 23 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
มหาวิทยาลัย ชัน้ 9

สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่ า งสำนั ก วิ ท ยบริ ก าร ฯ และศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ ฯ
(miniTCDC) ในหัวข้อ “แปลง(เศษ) เกษตรเป็นทรัพย์ : DAMU
Project” ตั ้ ง แต่ บ ั ด นี ้ จ นถึ ง วั น ที ่ 16 สิ ง หาคม 2553 ณ อาคาร
สำนักวิทยบริการ 2 ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ดอนขังใหญ่

สถาบันวิจยั ฯ จัดอบรมวิจยั เพือ่ พัฒนา การขอผลงานของครู

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า
ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เขต 2 ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 เทศบาล
เมืองหัวหิน และเทศบาลตำบลปราณบุรใี นการเป็นภาคีความร่วมมือ
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้มคี วามรูค้ วามสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ มุง่ เน้น
การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและท้องถิน่
ดังนัน้ สถาบันวิจยั และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึง่ เป็นหน่วย
งานทีม่ หี น้าทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสูค่ วามเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจยั จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรียนรูส้ กู่ ารขอผลงานทางวิชาการของครู” โดยมีวตั ถุ
ประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ มีเจตคติทด่ี ตี อ่ การวิจยั เพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้และมีทักษะในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในพิ ธ ี เ ปิ ด ได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก รศ.ดร.กาญจนา บุ ญ ส่ ง
ดอนขังใหญ่

รองอธิการบดี เป็นประธาน
การอบรม จัดเป็น 2 ระยะ ระหว่าง
วันที่ 19-20 มิถนุ ายน 2553 ณ โรงแรม
ลองบีช ชะอำ โดยในระยะแรกจะเป็น
การอบรมเรือ่ งของความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ
การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการ
เขียนรายงานการวิจัยและการเสนอโครง
ร่างการวิจยั ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553
จะเป็นการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยและการปรับปรุงการเขียน
รายงานการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ครูผสู้ อนระดับปฐมวัย จำนวน 40 คน
ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน
ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ จำนวน 40 คน
ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย จำนวน 40 คน
ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ จำนวน
40 คน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เขต 2
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 เทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาลตำบล
ปราณบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ รศ.นิภา
เพชรสม และ ผศ.สุมาลี งามสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบ่ า้ นจอมบึง ได้แก่ ผศ.ธนวัฒน์ จารุภทั รศิรพิ งษ์ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้แก่ ครูเรวดี บุญมีโชติ
ครูวรรณวิมล พุ่มพวง ครูบุญชู เพ็ชรร่วง ครูวันอาสาฬ์
ระหว่างบ้าน สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้แก่
ครูปรียา ตุม้ ศรี ครูพสั รา ให้นชุ และ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้แก่ ดร.ไพรัช มณีโชติ และ
ศน.ประไพ เกษแก้ว
ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เขต 2 ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 เทศบาล
เมืองหัวหิน และเทศบาลตำบลปราณบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการ : สาขา
วิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดแสดงนิทรรศการ “น้องใหม่ศลิ ปะ
และการออกแบบ” Art & Design’s Freshy (ภาพวาดเส้น เพือ่ การ
ออกแบบภาพประกอบ) ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ถึงวัน
อาทิตย์ท่ี 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเพชร
ทรรศนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดนิทรรศการในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างเสริมประสบ
การณ์และแสดงความก้าวหน้าของนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลีย่ น
มุมมองจากผู้ที่สนใจและชื่นชอบศิลปะและการออกแบบ วิพากษ์วิจารณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาในระยะยาวต่อไป

พิธีไหว้ครู และครอบครูช่าง ศิลปะ : สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธไี หว้ครู และครอบครูชา่ ง ศิลปะ
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถนุ ายน 2553 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ
ห้องเพชรชมพู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา
เป็นประเพณีปฏิบัติของนักศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งต้องผ่านพิธีไหว้ครู
และครอบครูจากครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาเพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่นกั ศึกษาเก่าและใหม่ทถ่ี อื ปฏิบตั มิ าเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนือ่ งสูก่ ารพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ

พัฒนาคนพัฒนาสังคม : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.กอบกุล
วิศิษฐ์สรศักดิ์ นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมศึกษาชั้นปี
ที่ 2 - 4 ศึกษาดูงานด้านพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 18-19
มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง เป็นวัด
ให้ความสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้ากว่า 400 ชีวิต และวัด
พระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ที่เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา
โรคเอดส์โดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนา โดยก่อนหน้านี้มี
การระดมทุนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม โดยมี อาจารย์ญาวิณีย์ รักพาณิชย์ เป็นผู้ดูแล
ได้ยอดเงินบริจาค จำนวน 82,192 บาท และสาธารณูปโภคอีกจำนวนหนึง่ ทางสาขาวิชาได้บริจาคให้กบั วัดโบสถ์วรดิตถ์
จำนวน 40,000 บาท และวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 42,192 บาท
ในการนี้ สาขาพัฒนาสังคมขอขอบพระคุณต่อผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขออาราธนาบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขความเจริญ และผลการประเมินจากการศึกษาดูงานของนักศึกษาในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จดียิ่ง ตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์และการสอนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
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อาจารย์สาขาวิชานาฏยการแสดง
เข้าร่วมโครงการพิธเี ปิดสมาพันธ์ศลิ ปะการแสดงโลก (ประเทศไทย)

สมาพันธ์ศลิ ปะการแสดงโลก (ประเทศไทย) และการประชุมนานาชาติ THE INAUGURATION OF THE WORLD DANCE
ALLIANCE (THAILAND) “The 1st International Conference on Dance Perspectives (2010)” โดยมี ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ
ดร.สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ ราชบัณฑิต นายกสมาพันธ์ศลิ ปะการแสดงโลก จัดพิธเี ปิดตัวอย่างเป็นทางการ และการจัดประชุมนานาชาติ
เพือ่ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจยั ของนักวิชาการและนิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านศิลปะการแสดงต่อสาธารณชนอีกทัง้
ยังเป็นการเพิม่ เวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติทม่ี มี าตรฐาน เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามารถนำความรูจ้ ากการ
ประชุมนานาชาติครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เป็นเครือข่ายของความร่วมมือทางด้านศิลปะการแสดง
ทุกแขนง ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของศิลปะการแสดงทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
ให้แก่ อาจารย์ นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป มีโอกาสทบทวนและเพิม่ พูนความรูท้ างด้านศิลปะการแสดง ทัง้ ของชาติและนานาชาติ
สามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้กบั การศึกษาและงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลากรร่วมวิชาชีพ อันจะนำไปสูค่ วามร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้ในโอกาสต่อไป จัดขึน้ เมือ่ วันที่
18 มิถนุ ายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชัน้ 7 ศูนย์วทิ ยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์รฐั ศาสตร์
จัน่ เจริญ สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

แถลงข่าว “สร้างรัก มรดกวัฒนธรรมเมืองเพชร”
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “สร้างรัก มรดกวัฒนธรรม
เมืองเพชร” จัดโดย จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักวัฒนธรรมเมืองเพชร
และเครือข่ายวัฒนธรรม ศิลปินเมืองเพชร เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 24
มิถนุ ายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่
สุวรรณารามฯ
ซึ่งในครั้งต่อไป กำหนดจัดงาน “สร้างรัก มรดกวัฒนธรรม
เมืองเพชร” ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2553 ณ วัดใหญ่
สุวรรณารามฯ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบได้นำผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาของสาขา
วิชาเข้าร่วมแสดงและจำหน่าย ในการนี้ สาขาวิชาศิลปะฯ จึงขอเชิญผูส้ นใจร่วมชมและร่วมกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย เพือ่ สืบสาน
ความรักในมรดกวัฒนธรรมของเมืองเพชร ตามวัน เวลาและสถานทีด่ งั กล่าว

เปิดรับสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจงานกิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา ติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การ
บริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 032-493300 ต่อ 1324 ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ดอนขังใหญ่
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