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ดร.อัจฉรีย์   ภุมวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดกิจกรรม “วันสุนทรภ ู”่ เพ่ือเปน็
การนอ้มรำลกึถึงบรมคร ู“สุนทรภู”่   เม่ือวนัศุกรท์ี ่25 มิถุนายน
2553 ณ ห้องประชุม 1121  (ห้องบุญรวม  เสนาดิสัย )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดี เป็นประธานและมอบรางวลัในการแขง่ขันของนักเรียน
แตล่ะระดบัชัน้  ดังนี้

การแข่งขันประเภทคดัไทย
รางวลัชนะเลิศ ขวญันมิิต  ใจอยู่
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 สุพาณ ี  แกว้มมี

รำลกึถงึบรมคร ู“สนุทรภู”่

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 ปยิวรรณ  คชหยู
รางวลัชมเชย อรสิมันต ์  สิริลาภ
การแข่งขันประเภทแต่งกลอน
รางวลัชนะเลิศ พิมพจี    กรแกว้
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ  1 ปิยะธดิา  วชิรสกุลเกียรติ
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ  2 อรสิมัน   สิริลาภ
รางวลัชมเชย ปยิวรรณ  คชหยู
การแข่งขันประเภทคุณธรรม
รางวลัชนะเลิศ ปรยีนุช  จันทรแ์จม่หลา้
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ  1 กีรตกิานต ์  ชมภู่ทอง
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ  2 เมนิสา  เนตรแตง
รางวลัชมเชย อภิสันต์   สมทรง
การแข่งขันประเภทรณรงค์
รางวลัชนะเลิศ พรกมล    ภิญญธนาบตัร
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ปัญจรตัน์   มะลิทอง

ศุภณัฐ  ทองประเสรฐิ
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ  2 กีรตกิานต ์  ชมพู่ทอง

อภิสัน   สมทรง
ตอ่จากนัน้จงึเปน็การแสดงละครของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษา

ปทีี ่ 1/1  เรือ่งพระอภยัมณ ี ตอน พระอภยัมณหีนนีางผเีส้ือสมุทร
และการแสดงของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2   เร่ือง พระอภัย
มณี  ตอนสุดสาครตามหาพระบดิา

สำนักวิทยบริการและเทคโน
โลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   จัดการบรรยายเร่ือง “วัยรุ่น
ยุคใหม ่ใส่ใจการอา่น” เม่ือวนัพุธที่
30 มิถุนายน  2553  โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรนักพูดและนักจัดรายการ

วิทยุ  คุณกรรณกิา  ธรรมเกษร   โดยม ี ผศ.ศรชยั  เย็นเปรม  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ใหเ้กียรตเิป็นประธาน
ในพิธีเปิด

การบรรยายในคร้ังน้ี  ได้รับความสนใจจากนักเรียน  นักศึกษา  และคณาจารย์ จากโรงเรียนต่าง ๆ  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
มีบรรยากาศของการให้ความรู้ปนเสียงหัวเราะ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณระบบวงจรปิดจากห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
ไปยงัหอ้งประชมุวทิยาภริมย ์  2  อีกด้วย  ในโอกาสนี ้  สำนักวทิยบรกิารฯ ขอขอบคณุผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งทกุทา่น
ท่ีทำให้กิจกรรมในครัง้น้ีสำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี

วัยรุ่นยคุใหม ่ใสใ่จการอา่น
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เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เข้าร่วม
การอบรม  เร่ืองการตลาดและกฏหมายท่ีควรรู้สำหรับผู้ประกอบ การ
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจที่อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน อาทิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
และอื ่น ๆ อีกกว่า 10 แห่ง รวมกว่า 50 ท่าน สรุปผล
ท่ีได้จากการอบรม  ดังน้ี

เนื้อหาที่จัดอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) ด้านการ
ตลาดสำหรบัผูป้ระกอบการ โดย คุณสมิทธ ิดารากร ณ อยุธยา  2)
ด้านกฏหมายการค้า โดย รองศาสตราจารยธิ์ติพันธ์ุ เช้ือบุญชัย และ
3) ด้านกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดย ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
ซ ึ ่งม ี เน ื ้อหาครอบคลุมสำหร ับนำไปพัฒนาผ ู ้ประกอบการ
ไดอ้ย่างถกูต้อง และยัง่ยนื

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมในดา้นการตลาดคือ มุ่งเน้นให้
เหน็ถึงการสรา้งความแตกตา่งของสนิค้าประเภทเดยีวกนั  การขาย
สินค้าควบคู่กลยุทธ์ของการจัดการกับคู่แข่งขันทางการค้า  การสร้าง
แนวคิดใหม่ท่ีควบคู่ไปกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การตรวจสอบ ตลาด
การหาสัดส่วนทางการตลาด และแนวคดิท่ีอยู่เหนือกว่า คู่แข่งขัน

ด้านกฎหมายการค้ามีประเด็นสำคัญคือ การจดทะเบียนนิติ
บุคคล และภาษีอากร  มีประเด็นท่ีได้ข้อคิดคือ เร่ืองการจดทะเบยีน
บรษัิทฯ ไม่จำเปน็ต้องชำระทนุจดทะเบยีนในปรมิาณมาก  เพราะ
หากเกิดปัญหาทางธุรกิจและมีการเรียกร้องให้ชำระค่าภาษี
จะถกูเรยีกรอ้งใหช้ำระเตม็จำนวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้  แมจ้ะมรีายได้
ต่อปีเพียงส่วนเดียวของทุนจดทะเบยีนก็ตาม

ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคน้ัน ส่วนสำคัญคือเร่ือง พ.ร.บ.
ทีเ่ก่ียวกบัสนิค้าและบรกิาร     จำนวน 3 ฉบบั และทีเ่ก่ียวขอ้งคอื
1) พ.ร.บ.คุ้มครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 ฉบบัที ่ 2 – 2541  2)
พ.ร.บ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสินค้าที ่
ไมป่ลอดภยั พ.ศ. 2551  3) พ.ร.บ.วธิพิีจารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ.
2551 และประเด็นเร่งด่วนที ่ควรรู ้ คือ ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร ื ่องช ี ้แจงประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง  กำหนดให้
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องรับทราบและนำไปปฏบัิติดังน้ี

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกการกำหนด
เครือ่งสำอางควบคมุพิเศษ ฉบบัที ่38 พ.ศ.2548 และเครือ่งสำอาง

ควบคุมพิเศษ ที่ได้รับการจดแจ้งก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าได้รับการจดแจ้งแล้ว

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องการกำหนดเครื่อง
สำอางควบคุม มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน 2551 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเก่ียวกับเคร่ืองสำอางควบคุม จำนวน
6  ฉบับ ให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางทุกชนิดเป็นเคร่ืองสำอางควบคุม
และให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ประเภทเคร่ืองสำอางท่ัวไป และประสงค์
จะดำเนินการต่อไป จะตอ้งมาจดแจง้ใหเ้รียบร้อย  ภายในวันท่ี 31
ธนัวาคม 2553

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เร่ืองกำหนดช่ือและปริมาณ
ของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น สาร
เคมีบางชนิดมีความเส่ียงสูงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

4. ประกาศคณะกรรมการเครือ่งสำอาง เร่ืองฉลากของเคร่ือง
สำอาง เช่น ฉลากของเครื่องสำอางต้องใช้ข้อความภาษาไทย
ท่ีมองเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อความจำเป็น
ดังน้ี ช่ือเคร่ืองสำอางและช่ือทางการค้า ประเภทหรือชนิดของเคร่ือง
สำอาง วธีิใชเ้ครือ่งสำอาง เปน็ตน้

5. ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองสำอาง เร่ืองการแสดงคำเตือน
ทีฉ่ลากเครือ่งสำอาง มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ 10 ตลุาคม 2551
และผู้ที ่จะดำเนินการต่อให้มีการปรับปรุงฉลากให้เป็นไปตาม
ประกาศนีภ้ายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ส่ิงเหลา่น้ีล้วนสง่ผลให้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตสินค้าที่ผลิตขายตามแหล่งชุมชน
ต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน  หากท่านใดที่สนใจข้อมูลโดย
ละเอียด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ “สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา” www.fda.moph.go.th หรือโทรศัพท์ 02-
590 7277 - 8 โทรสาร 02 591 8468 ในวนัและเวลาราชการ

สรุปผลการอบรมทั ้งหมดที ่กล่าวมานั ้น ทำให้เห็นถึง
ความครอบคลุมในรายละเอียดที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบ
การรายใหม่ ตาม KPI ของสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
เพ่ือให้มีความถูกต้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

อน่ึง หากคณาจารย ์บุคลากร นักศึกษา และผูส้นใจทา่นใด
สนใจในประเด็นหัวข้อที่กล่าวสรุปมานั้น และมีความต้องการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากขึ้น สามารถ
รวบรวมรายชื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ เพ่ือจะได้ประสานการดำเนินงานให้ในโอกาสต่อไป

ความเคล่ือนไหวในศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PBRU-UBI) ช่วงท่ีผ่านมา
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สาขาว ิชาคอมพิวเตอร ์ธ ุรก ิจ คณะว ิทยาการจ ัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ  ร่วมกบั บรษัิท  เออาร์ไอท ีจำกัด
จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการ “Mini MOS Olympic Camp 2010”
ระหว ่างว ันท ี ่ 16-18 มิถ ุนายน 2553 เพ ื ่อม ุ ่ ง เน ้นการ
เพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา  ในการใช้
โปรแกรม Microsoft office  และท่ีสำคัญเพ่ือคัดเลือกตัวแทนของ
มหาวทิยาลยัไปแขง่ขัน TK MOS Olympic 2010 ซึง่การแขง่ขัน
โครงการ Mini MOS Olympic Camp 2010 ครัง้นี ้ใชโ้ปรแกรม
MS Word 2007 และ MS Excel 2007 ในการแขง่ขนั  โดยทาง
บรษัิท เออารไ์อท ีจำกดั ได้ทำการอบรมให ้ ระหวา่งวนัที ่16  และ
17 มิถุนายน 2553   ทำการสอบในวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ในการจัดแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการทัง้หมด  114  คน และเข้าทดสอบความรู้   จำนวน
75 คน โดยแบง่เปน็ MS  Word จำนวน 36 คน และ MS  Excel
จำนวน 39 คน

สำหรบัการแขง่ขัน Mini MOS Olympic 2010  มีนักศึกษา
ทีเ่ปน็ตวัแทนของมหาวทิยาลยั  ดังนี้

คอมพิวเตอรธุ์รกิจ  มรภ.เพชรบรีุ  จัดกิจกรรมการแขง่ขัน
โครงการ Mini MOS Olympic Camp 2010

ประเภท Microsoft word 2007
นางสาวศริิวรรณ  รูปทอง
นักศึกษาชัน้ปทีี ่3   สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ
นางสาวสมุารี  ประยรูดารา
นักศึกษาชัน้ปทีี ่3  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุ์รกจิ
นายอเนกพงศ ์ ทศัวลิ
นักศึกษาชัน้ปทีี ่4   สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ
นายรักพล  ศรีสวัสดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอม

พิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภท Microsoft Excel  2007
นางสาวจอมใจ  เพ่ิมพล
นักศึกษาชัน้ปทีี ่3  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุ์รกจิ
นางสาวสภุาภรณ ์ คำปอ้ม
นักศึกษาชัน้ปทีี ่3  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุ์รกจิ
นายนพพล  ภะวะเวช
นักศึกษาชัน้ปทีี ่4   สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ
นายวษิณ ุ คชรตัน์
นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 3  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ

และในการนี ้ ทางบรษัิท Microsoft  มีการแขง่ขันเพ่ิมอีก 2
รายการ คือ การประกวดคลปิวดีีโอ  การใชโ้ปรแกรม Microsoft
office 2007 และ Microsoft Talent  คือผู้ท่ีมีความกล้าแสดงออก
การนำเสนองาน  กิริยามารยาทดี

นักศึกษาจะต้องเดินทางไปแข่งขันในโครงการ TK MOS
Olympic 2010  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6
กรกฎาคม 2553 ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกซึ่งจัดการแข่งขันที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
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นักศึกษารุ่นพี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จดักิจกรรมเชือ่มความสมัพันธร์ะหวา่งนกัศึกษาทกุช้ันป ีเม่ือ
วันอาทิตย์ท่ี 20 มิถุนายน 2553 ณ บรเิวณหอ้งประชมุ และ
บริเวณรอบนอกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

กิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นการกระชับวงล้อมเช่ือมความสัมพันธ์
ความสามัคคี  ความมีน้ำใจ   ความอดทน  และความเขม้แข็ง
โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ ตามลำดับ

ส่วนในช่วงเย็นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ  เป็นการรับขวัญ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั ่วไปจัดเป็นประจำทุกปี โดยมี ผศ.เปี ่ยม
แก้วสวัสดิ ์ และอาจารย์ในสาขา ฯ ร่วมกิจกรรมครั ้งนี ้

ตอ่จากนัน้จงึเปน็การจดังานเลีย้งตอ้นรบันกัศึกษาใหม ่ มีการแสดงของนกัศึกษารุน่พ่ีและรุน่น้อง โดยบรรยากาศเตม็ไปดว้ย
ความสนุกสนานและเป็นกันเอง

สาขาว ิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  นำโดย  อาจารย์แสนประเสริฐ
ปานเนยีม  นำนักศึกษาเขา้รว่มกจิกรรมวนัสุนทรภู ่  ณ วดัทา่ไชยศริิ
เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่ 24  มิถุนายน 2553

การจัดงาน วันสุนทรภู่ในปีนี้เป็นการสัญจรไปจัดที่วัดท่าไชศิริ
ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้าน
พราหมณ์ สอดคล้องกับชื่องานในปีนี้ คือ สุนทรภู่บรมครูเชื้อสาย
พราหมณ ์ (สมอพลือ)

สาขาภาษาไทย  นำนักศึกษาร่วมงานวันสุนทรภู่

อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำคณะอาจารย์  และนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสถาปตัยกรรมพืน้ถ่ิน คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลัย
ศิลปากร  ควบคุมโดย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ  ลงพ้ืนท่ีสำรวจสถาปตัยกรรม
เรือนไทยพืน้ถ่ินไทยในทอ้งท่ี  บ้านปากทะเล  บ้านท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม
จงัหวดัเพชรบรุ ี  เม่ือวนัที ่ 19 มิถุนายน 2553  เพ่ือทำการศกึษารปูแบบ
และหน้าท่ีของเรือนพ้ืนถ่ินในจังหวัดเพชรบุรี

สำรวจสถาปตัย์พ้ืนถ่ิน

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
รับขวัญนักศึกษาใหม่
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา   แจง้วา่   มูลนิธนิายหา้งโรงปนูผูห้นึง่ มีความประสงค์
จะมอบทนุการศกึษาใหแ้กนั่กศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
จำนวน 2 ทุน ๆ  ละ 20,000  บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) นักศึกษาท่ี
ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

1.  เปน็นักศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีไมจ่ำกดั
สาขาวิชาและช้ันปี

2.  ขาดแคลนทนุทรพัย์
3.  มีความประพฤตดีิ
4.  มีผลการเรยีนเกรดเฉลีย่สะสมไมต่ำ่กวา่ 2.50
นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่

บดัน้ีจนถงึวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2553  ณ กองพฒันานกัศึกษา
ดำเนินการพจิารณาคดัเลือกในวนัจนัทรท์ี ่19  กรกฎาคม 2553
เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุองคก์ารนกัศึกษา   และประกาศ
ผลการคัดเลือกในวันพุธท่ี 21 กรกฎาคม  2552 พร้อมรายงานตัว
ในวนัพฤหสับดทีี ่22 กรกฎาคม  2553  ตัง้แตเ่วลา  09.00 น.
ณ  กองพัฒนานักศึกษา  อาคารองคก์ารนักศึกษา

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง

กองพัฒนานักศึกษา  จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ คร้ังท่ี
24  “ดอนขังใหญเ่กมส์” (รอบแรกและรอบรองชนะเลศิ) ระหวา่ง
วนัที ่ 28 กรกฎาคม ถึงวนัที ่  3 สิงหาคม 2553 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงในสัปดาห์ท่ีผ่านมา  มีการจัดการ
แข่งขันฟุตซอลชายและฟตุซอลหญงิ  ผลการแข่งขันสรุปได้ดังน้ี

ฟุตซอลชาย  สาย  A  (แข่งขันรอบแรก)
คณะวทิยาการจดัการ  ชนะ  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

3 ตอ่ 2
คณะวทิยาศาสตรฯ์     ชนะ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

ชนะบาย
คณะวทิยาการจดัการ  ชนะ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

  6 ตอ่ 4
ฟุตซอลชาย  สาย B  (แข่งขันรอบแรก)

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ  คร้ังท่ี 24
(รอบแรก  และรอบรองชนะเลศิ)

คณะมนษุยศาสตร ์ฯ   ชนะ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
4 ตอ่ 2

คณะครศุาสตร ์ ชนะ  คณะมนษุยศาสตร ์ฯ  5 ตอ่ 3
ฟุตซอลหญงิ  สาย A  (แข่งขันรอบแรก)
คณะมนษุยศาสตร ์ฯ  ชนะ  คณะวทิยาการจดัการ 4  ต่อ

2
คณะครศุาสตร ์  ชนะ  คณะวทิยาการจดัการ  6  ตอ่  1
คณะครศุาสตร ์ชนะ  คณะมนษุยศาสตร ์ฯ  3  ต่อ  2
ฟุตซอลหญงิ  สาย B  (แข่งขันรอบแรก)
คณะวทิยาศาสตร ์ฯ    ชนะ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

3 ตอ่ 0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ชนะบาย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ทำการแข่งขันในวันที่  5

สิงหาคม 2553  ขอเชิญชวนคณาจารย ์บคุลากรและนกัศึกษา
ทุกท่านร่วมส่งส่งใจแรงเชยีร์ให้แก่นักกีฬาในการแข่งขันดังกล่าว

พิธีไหว้ครู และหล่อเทียนพรรษา
ประจำปกีารศกึษา 2553

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา   แจง้วา่   กองพฒันา
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดพิธีไหว้ครูให้แก่
นักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ของนักศึกษากลุ่ม A (คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ครุศาสตร ์ คณะวทิยาศาตรฯ์  และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ)
เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่  24  มิถุนายน 2553  ณ หอประชมุมหา
วทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีและนกัศึกษากลุม่ B (คณะเทคโนโลยี
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การเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่1 กรกฎาคม  2553 หอประชมุมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

ในพิธีไหว้ครู  มหาวิทยาลัยได้มอบโล่เกียรติยศแด่  “ครูดีใน
ดวงใจ” และมอบทนุการศึกษา ดังน้ี

โล่เกียรตยิศ “ครดีูในดวงใจ”
อาจารย์สุขุม  หลานไทย  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
ผศ.วราภรณ ์ แกว้แยม้  คณะครศุาสตร์
ผศ.จันทรว์ดี  ไทรทอง  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อาจารยม์นัญญา  ปรยิวชิภักดี  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
อาจารย์ประชา   รัตวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารยต์วงสทิธิ ์ สนขำ  คณะวทิยาการจดัการ
ดร.ทัดทอง  พราหมณี  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
มอบทนุการศกึษา

- ทุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
จำนวน  20 ทนุๆ ละ  10,000 บาท

- คณะครุศาสตร์  มอบทุนการศึกษา “ครุสงเคราะห ์”
จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 10,130 บาท (สำหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์)

-  ทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์จำนวน  19 ทุน ๆ ละ 5,000  บาท  (สำหรบั
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

- ทุนจากกองทุนคณาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 ทนุ ๆ ละ 3,000  บาท

การประกวดตกแตง่พานไหวค้รู  ประเภทสวยงาม
ชนะเลศิ นักศึกษาหอ้ง 5342-32/1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

อาหารประยกุต์  และบรกิาร  ช้ันปีท่ี 1 คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี เงนิรางวลั  1,000  บาท

รองชนะเลศิอันดับ 1  นักศึกษาหอ้ง 5242-44/1 สาขาวชิา
วทิยาการคอมพวิเตอร ์  ช้ันปทีี ่ 2  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
เงนิรางวลั  700  บาท

รองชนะเลศิอันดับ  2 นักศึกษาห้อง 5241-10/5 สาขาวิชา
สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงนิรางวลั  500 บาท

  ประเภทความคดิสร้างสรรค์
ชนะเลิศ นักศึกษาห้อง 5144-31/1  สาขาวิชาการบัญชี

ช้ันปทีี ่3 คณะวทิยาการจดัการ  เงนิรางวลั  1,000  บาท
 รองชนะเลศิอันดับ 1 นักศึกษาหอ้ง 5342-76  สาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงนิรางวลั  700  บาท

รองชนะเลศิอันดับ 2 นักศ ึกษาห ้อง 5342-80.1/1
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  ช้ันปทีี ่ 1 คณะเทคโนโลยกีาร
เกษตร  เงนิรางวลั  500 บาท

ส่วนวนัอาทติยท์ี ่ 27 มิถุนายน 2553  จดัพิธไีหวค้รภูาค
กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2553  เวลา 09.40  น.  ณ ห้องประชุม
วทิยาภริมย ์1  อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ในการน้ี  กองพัฒนานักศึกษา  ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเข้า
รว่มในพธิไีหวค้ร ู มา ณ โอกาสนี้

วจก. จัดโครงการเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักศึกษาและชุมชน : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จัดโครงการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักศึกษา
และชมุชน เม่ือวนัที ่28 มิถุนายน 2553  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย์
1 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่  การอบรมเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจและการจัดประกวด
โครงการประยกุต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาตนเองและ

ชุมชน ซ่ึงจะทำใหนั้กศึกษามีความรู้  สามารถประยกุต์ใช้และได้ถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปสูชุ่มชนด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน จัดทำวารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยมี
ศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศกัด์ิ  เจรญิวงศศั์กด์ิ  เปน็บรรณาธกิาร
วารสารนีเ้ปน็วารสารทีมี่มาตรฐานตามเกณฑ ์ สกอ. จึงขอเชญิชวน
ผู้สนใจ  ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10
กรกฏาคม 2553 ส่งบทความไดท่ี้ ดร.ทัดทอง พราหมณ ี  email
thadthong@pbru.ac.th  หรือท่ี  thadthong@gmail.com  โทร
08 6623 3357 หรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ดร.ทัดทอง  พราหมณี
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000
หากบทความใดพิจารณาให้ลงตีพิมพ์  ผู้เขียนบทความจะต้องเสียค่า
ธรรมเนียมการลงตีพิมพ์เร่ืองละ 3,000 บาท รายละเอียดการแนะนำ
ในการเขียนบทความสามารถโหลดได้ท่ี  http://acad.pbru.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการ
รับสมัครสอบวิชาพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการ
สอบตามกำหนดการ  ดังน้ี

วชิาภาษาองักฤษ สอบวนัที ่ 7  กรกฏาคม  2553   เวลา
13.00 - 15.00  น.

วชิาคอมพิวเตอร ์ สอบวนัที ่ 7  กรกฏาคม  2553    เวลา
15.10 - 17.10   น.

วชิาคณติศาสตร ์ สอบวนัที ่14  กรกฏาคม  2553   เวลา
13.00 – 15.10  น.

วชิาภาษาไทย  สอบวนัที ่  14  กรกฏาคม 2553   เวลา
15.10 - 17.10  น.

นักศึกษาใหม่ห้องใดที่ยังไม่ได้รับคู่มือนักศึกษา สามารถ
ติดตอ่ขอรับคูมื่อไดท่ี้  สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ช้ัน
1 อาคารวิทยาภิรมย์

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ กำหนดการสอบวชิาพืน้ฐาน ครัง้ที ่1/2553

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ รับคูม่อืนกัศกึษา

ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการจัดการความรู้ในโครงการ
การจัดการเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  และงานวิจัยทางการศึกษา  ให้แก่
ผู้บริหารและคณะคร ูจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เม่ือวัน
พุธที ่ 23  มิถุนายน  2553  ณ  หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์2

◊◊◊◊◊     รับเชญิเปน็วทิยากรบรรยาย

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ขอเชญิชวนผูส้นใจสง่บทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดการประชุมสภาวิชาการ
ในวนัที ่ 9 กรกฏาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุสภา
มหาวทิยาลยั ช้ัน 9

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ข่าวจากบณัฑิตศกึษา

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ประชมุสภาวชิาการ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดต่อรับคู่มือบัณฑิต
ศึกษาไดท้ี ่ หอ้งบณัฑติศกึษา ช้ัน  7   อาคารวทิยาภริมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสำนักวิทยบริการ ฯ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ฯ
(miniTCDC)  ในหัวข้อ “แปลง(เศษ) เกษตรเป็นทรัพย์ : DAMU
Project” ตั ้งแต่บัดนี ้จนถึงวันที ่ 16 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร
สำนักวทิยบรกิาร 2 ช้ัน 1 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สำนกัวิทยบรกิารฯ  เชิญชมนทิรรศการหมนุเวยีน
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ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมกับ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาเพชรบรุ ี เขต 1  เขต 2  ประจวบครีขัีนธ ์ เขต 1  เทศบาล
เมืองหัวหิน และเทศบาลตำบลปราณบุรีในการเป็นภาคีความร่วมมือ
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้น
การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน

ดังน้ัน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    ซ่ึงเป็นหน่วย
งานท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัย จึงจัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรยีนรูสู่้การขอผลงานทางวชิาการของคร”ู  โดยมีวัตถุ
ประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้  มีเจตคตท่ีิดีต่อการวจัิยเพ่ือพัฒนา
การเรียนรู ้และมีทักษะในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง

สถาบนัวจิยัฯ  จดัอบรมวจิยัเพือ่พฒันา  การขอผลงานของครู
รองอธกิารบดี  เป็นประธาน

การอบรม จัดเป็น 2 ระยะ   ระหว่าง
วันท่ี 19-20  มิถุนายน 2553  ณ  โรงแรม
ลองบีช ชะอำ โดยในระยะแรกจะเป็น
การอบรมเร่ืองของความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการ
เขียนรายงานการวิจัยและการเสนอโครง

รา่งการวจิยั ในระยะที ่ 2 ระหวา่งวนัที ่ 17-18  กรกฎาคม 2553
จะเป็นการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยและการปรับปรุงการเขียน
รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จำนวน  40  คน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  40  คน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  40  คน
ครผููส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   จำนวน   40  คน
ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ    จำนวน

40 คน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เขต 2

ประจวบครีีขันธ์  เขต 1  เทศบาลเมอืงหวัหนิ และเทศบาลตำบล
ปราณบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่ รศ.นิภา
เพชรสม และ ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  ได้แก่ ผศ.ธนวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์   สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้แก่  ครูเรวดี  บุญมีโชติ
ครูวรรณวิมล  พุ่มพวง  ครูบุญชู  เพ็ชรร่วง  ครูวันอาสาฬ์
ระหวา่งบา้น  สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรุ ี เขต 2 ไดแ้ก่
ครปูรยีา  ตุม้ศร ี ครพัูสรา  ใหนุ้ช  และ สำนักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้แก่ ดร.ไพรัช  มณีโชติ และ
ศน.ประไพ  เกษแกว้

ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเพชรบรุ ี เขต 1  เขต 2  ประจวบครีขัีนธ ์ เขต 1  เทศบาล
เมืองหัวหิน และเทศบาลตำบลปราณบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทกุทา่นมา  ณ  โอกาสนี้
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สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  จัดแสดงนิทรรศการ : สาขา
วชิาศิลปะและการออกแบบ   คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดัแสดงนทิรรศการ “น้องใหมศิ่ลปะ
และการออกแบบ” Art & Design’s Freshy (ภาพวาดเสน้ เพ่ือการ
ออกแบบภาพประกอบ) ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ถึงวัน
อาทติยท่ี์  4  กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องเพชร
ทรรศนา  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

การจัดนิทรรศการในครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสร้างเสริมประสบ
การณแ์ละแสดงความกา้วหนา้ของนกัศึกษา  รวมถงึการแลกเปลีย่น

มุมมองจากผู้ที่สนใจและชื่นชอบศิลปะและการออกแบบ วิพากษ์วิจารณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาในระยะยาวต่อไป

พิธีไหว้ครู  และครอบครูช่าง  ศิลปะ : สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จดัพิธไีหวค้ร ู และครอบครชู่าง ศิลปะ
เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่24 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ
ห้องเพชรชมพู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา
เป็นประเพณีปฏิบัติของนักศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งต้องผ่านพิธีไหว้ครู
และครอบครูจากครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาเพื่อสร้างขวัญ

และกำลงัใจใหแ้กนั่กศึกษาเกา่และใหมท่ีถื่อปฏบิตัมิาเปน็ประจำทกุปอีย่างตอ่เนือ่งสูก่ารพฒันาจติใจ คุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ

พัฒนาคนพัฒนาสังคม : สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.กอบกุล
วิศิษฐ์สรศักดิ์  นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมศึกษาชั้นปี
ที ่2 - 4  ศึกษาดงูานดา้นพัฒนาสงัคม  ระหวา่งวนัที ่18-19
มีนาคม ทีผ่า่นมา ณ วดัโบสถว์รดติถ ์จงัหวดัอ่างทอง เปน็วดั
ให้ความสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้ากว่า  400  ชีวิต และวัด
พระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ที่เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา
โรคเอดส์โดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนา โดยก่อนหน้านี้มี

การระดมทุนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม โดยมี อาจารย์ญาวิณีย์  รักพาณชิย์ เป็นผู้ดูแล
ไดย้อดเงนิบรจิาค จำนวน 82,192  บาท และสาธารณปูโภคอกีจำนวนหนึง่ ทางสาขาวชิาไดบ้รจิาคใหกั้บวดัโบสถว์รดติถ์
จำนวน 40,000 บาท และวดัพระบาทนำ้พุ จำนวน 42,192 บาท

ในการนี้  สาขาพัฒนาสังคมขอขอบพระคุณต่อผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขออาราธนาบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขความเจริญ และผลการประเมินจากการศึกษาดูงานของนักศึกษาในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จดียิ่ง ตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์และการสอนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ



11 ดอนขังใหญ่

สมาพันธ์ศิลปะการแสดงโลก (ประเทศไทย) และการประชมุนานาชาต ิ  THE INAUGURATION OF THE WORLD DANCE
ALLIANCE (THAILAND) “The 1st International Conference on Dance Perspectives (2010)” โดยมี ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ
ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ราชบณัฑติ  นายกสมาพันธ์ศิลปะการแสดงโลก  จัดพิธีเปิดตัวอย่างเปน็ทางการ และการจดัประชมุนานาชาติ
เพ่ือนำเสนอและเผยแพรผ่ลงานวจัิยของนักวิชาการและนสิิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านศิลปะการแสดงตอ่สาธารณชนอกีท้ัง
ยังเป็นการเพ่ิมเวทีในการนำเสนอผลงานทางวชิาการในระดบันานาชาติท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชมุสามารถนำความรูจ้ากการ
ประชุมนานาชาติครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เป็นเครือข่ายของความร่วมมือทางด้านศิลปะการแสดง
ทุกแขนง ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ  ของศิลปะการแสดงท่ีเกิดข้ึนในโลก
ให้แก่  อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบคุคลท่ัวไป มีโอกาสทบทวนและเพิม่พูนความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง ท้ังของชาตแิละนานาชาติ
สามารถนำความรูท่ี้ได้รับไปประยกุต์ใช้กับการศกึษาและงานทีป่ฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไดพ้บปะแลกเปลีย่นประสบการณ์
ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลากรร่วมวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ  ได้ในโอกาสต่อไป  จัดข้ึนเม่ือวันท่ี
18 มิถุนายน  2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ช้ัน 7 ศูนย์วทิยทรพัยากร  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยม ีอาจารยร์ฐัศาสตร์
จ่ันเจรญิ  สาขาวชิานาฏยการแสดง  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  เข้ารว่มในโครงการดงักลา่ว

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจงานกิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา  ติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่  องค์การ
บรหิารนกัศึกษา  กองพัฒนานกัศึกษา  หมายเลขโทรศพัท์ 032-493300 ตอ่ 1324 ตัง้แตบ่ดัน้ีเปน็ตน้ไป

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “สร้างรัก มรดกวัฒนธรรม
เมืองเพชร”  จัดโดย จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักวัฒนธรรมเมอืงเพชร
และเครอืข่ายวฒันธรรม  ศิลปนิเมืองเพชร เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่ 24
มิถุนายน  2553  เวลา 14.00-16.00 น. ณ  ศาลาการเปรยีญวดัใหญ่
สุวรรณารามฯ

ซึ่งในครั้งต่อไป  กำหนดจัดงาน “สร้างรัก มรดกวัฒนธรรม
เมอืงเพชร” ในระหวา่งวนัที ่ 23-24  กรกฎาคม  2553  ณ  วดัใหญ่
สุวรรณารามฯ อำเภอเมือง จังหวดัเพชรบรีุ  และสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบไดน้ำผลงานของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาของสาขา
วิชาเข้าร่วมแสดงและจำหน่าย  ในการน้ี  สาขาวิชาศิลปะฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและร่วมกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย  เพ่ือสืบสาน
ความรกัในมรดกวฒันธรรมของเมอืงเพชร ตามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกลา่ว

เปิดรับสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

อาจารย์สาขาวิชานาฏยการแสดง
เข้าร่วมโครงการพิธีเปิดสมาพันธ์ศิลปะการแสดงโลก (ประเทศไทย)

แถลงขา่ว “สร้างรัก มรดกวัฒนธรรมเมืองเพชร”


