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การประชมุบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คร้ังที ่2

จากการประชุมสัมมนาบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ครัง้ที ่ 2
เม่ือวันพุธที ่15 กรกฎาคม 2552  เวลา
13.20 น.  ณ ห้องประชมุวิทยาภริมย์ 1
อาคารวทิยาภริมย ์   โดย  ผศ.ดร.นิวตั
กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  เปน็ประธานในการประชมุสัมมนา  ซ่ึงผลการประชมุสรปุไดดั้งน้ี

อธิการบดกีล่าวถงึแนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุใน 4 ประการ คือ
ประการที ่  1  ความรว่มมอืในการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั  ต้องขอขอบคณุพวกเราทกุคน  ท่ีใหค้วามรว่มมอืกับ

มหาวิทยาลัยในการท่ีจะขับเคล่ือน  มีหลายส่ิงหลายอย่างดีข้ึน  แต่หลายอย่างกำลังจะดีข้ึน  แต่ก็คงจะกระทบกระเทอืนกับ
พวกเราบา้ง   ส่ิงหน่ึงท่ีผมกำลังจะทำคอื ผมกำลังจะทำงบประมาณใหม ่ ในการบรหิารงบประมาณ  จะเน้นการบรหิารงบ
ประมาณในเชิงด้านกองทุนท้ังหลาย   กองทุนท่ี 1  กองทุนพัฒนานักศึกษา  เป็นกองทุนท่ีผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว  กองทุนท่ี
2  กองทุนวิจัย  เป็นกองทุนท่ีกำลังจะเขา้สภา  กองทุนท่ี 3 กองทุนบุคลากร    จะมีการบรหิารการจดัการงบประมาณใหม่
เพ่ือท่ีจะทำให้สะดวกในการทำงานมากย่ิงข้ึน  แต่ส่ิงหน่ึงท่ีต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายท่านท่ีอยู่บ้านพัก  เม่ือคณะกรรมการ
ดูแลเร่ืองบ้านพักขอความร่วมมือไป  ขอความกรุณาขอคืนบ้านพัก   ก็ขอบขอบคุณแทนคณะกรรมการท่ีส่งบ้านคืนมาจำนวน
หลายหลัง   แต่กำลังคิดว่าจะคุยกับสภาในปีงบประมาณท่ีจะถึงจะของบประมาณมาสรา้งแฟลตให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

ก็ตอ้งดเูค้าโครงของงบประมาณกอ่น  ถ้าไมท่นัภายใน 1 ป ี  ของบผกูพันไป 2
ปีได้หรือไม่  เพ่ือแก้ปัญหาทีอ่ยู่อาศัย

ผมไดดู้บัญชีเงินเดือนของเจา้หน้าท่ี  หลายคนทำงานมา 6 ปี ได้ 6,000  บาท
มันน้อยเกินไป  ตอนนีผ้มยงัไมแ่นใ่จวา่งบประมาณ  เงินเหลอืจา่ย  เงนิคงคลงั
ตามความจรงิเหลอืเทา่ไร  ตอ้งรอสิน้ปงีบประมาณกอ่น ในเบือ้งตน้ถ้าเจา้หนา้ที่
คนใดลาออก อย่าเร่งรีบในการรับคนเข้ามาแต่ให้กระจายคนที่มีอยู่เข้าไปทำงาน
แทนกอ่น  ผมคดิว่าถ้าคนเราเงนิเดือน  8,000  บาท ลาออก  1 คน เพ่ิมเงินเดือน
คนละ 200 บาท ได้ 40  คน ถ้าลาออก 4 คน ได้เพ่ิมเงินเดือนคนละ 200  บาท  ได้
160 คน  ผลงานท่ีทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำงาน ส่งผลให้มีผลงาน
เกิดขึ้น และขณะนี้กำลังพิจารณางบประมาณเรื่องของโบนัสที่แจ้งไปแล้ว ได้
ประกาศใหท้กุคณะไดท้ราบวา่  โบนสัจะจดัสรรอยา่งไร  โบนสัของบคุลากร  แต่
สำหรับของผู้บริหารให้จัดสรรคร่ึงหน่ึง  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงจัดสรรให้แก่บุคคลท่ีเก่ียว
ข้องตามเกณฑ์น้ัน  อีกประมาณ 40% จัดสรรให้แก่ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นเฉพาะ   โดย
ระเบียบและเกณฑ์การให้โบนัสจะให้เฉพาะบุคคลท่ีเป็นราชการและลูกจ้างประจำไม่
ครอบคลุมในส่วนของพนักงานส่วนอื่นด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นมันคงไม่เหมาะสม
ทำงานรว่มกนัแตอี่กคนหนึง่ไดโ้บนสัอีกคนหนึง่ไมไ่ดโ้บนสั   ด้วยเหตผุลแคเ่ปน็
ราชการและลูกจ้างประจำ  ได้คุยกับทางฝ่ายกองนโยบายและแผนงาน  จะหาเงินงบ
ประมาณจำนวนหนึง่นำไปจดัสรรใหเ้ปน็ไปตามเกณฑก์ตกิา  ซึง่จะใหกั้บลกูจา้ง
ชั่วคราว
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ประการที่ 2  เรื่องการจัดการศึกษาของศูนย์การจัด
การศึกษาภายนอก  ขณะนี้จะมีการปรับปรุงใหม่  จะให้มี
เพียงแค่ศูนย์เดียวคือศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ ส่วนที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของเราจะทยอยยุบ
ศูนย์ไป แตศู่นย์ฯทีอ่ยู่ในจงัหวดัประจวบ ฯ  จะมกีารจดัการ
ศึกษาสว่นยอ่ย   ซึง่จะนำเขา้สภามหาวทิยาลยัในวนัที ่  20
กรกฎาคม  2552  น้ี  และขอเปดิรบันกัศึกษา  แตก่ารบรหิาร
จัดการจะต้องดึงเข้ามาร่วมกับคณะและโปรแกรมวิชาที ่
อยู่ในระบบ  ไมใ่ชต่า่งคนตา่งไป อาจจะใหอ้าจารยบ์างสว่น
ออกไปสอนในศูนย์ให้การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งก็อาจ
จะกระทบต่อพวกเราบ้าง  ในเรื ่องของกฎเกณฑ์กติกา
ค่าสอนต้องดูกันอีกทีว่าจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่

ประการท่ี 3 การดูแลสุขภาพและการเรยีนการสอนของ
นักศึกษา  ฝากพวกเราช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารของทาง
กระทรวงสาธารณสุขและทางรัฐบาล โดยทำหนังสือไปตาม
คณะและสำนัก ให้ดูแลในเรื ่องของโรคไข้หวัดใหญ่ ก็
ประสานกับสาธารณสุขกันอย่างต่อเนื่อง อีกเรื่องหนึ่งคือ
นักศึกษาของเรามีประมาณ 7,000-8,000 คน แต่มีการลง
ทะเบียนแค่ 4,700 กว่าคน เม่ือตรวจสอบจงึทราบวา่นักศึกษา
บางคนถกูรไีทนแ์ลว้แตยั่งเรยีนอยู่   จงึขอความเหน็จากสภา
วชิาการวา่ เราจะเปดิรบันกัศึกษาทัง้ภาคปกต ิและ ภาค กศ.
บป. ในภาคเรยีนที ่ 2 อีก เพ่ือเปน็การเปดิโอกาสใหกั้บเดก็
กลุ่มนี้ ที่ยังเรียนอยู่ในระบบทุกวันนี้ถ้าเขาต้องการเข้ามา
เรียน แล้วใช้ระเบียบยกเว้นการเทียบโอนในรายวิชาเรียน
ตอนนี้นักศึกษาปริญญาโทมีการเปิดสอนมาก จำนวนจบ
น้อย การลงทะเบียนต่ำ จึงมีผลกระทบต่อการงบประมาณ
ซึ่งคิดว่าต้องการหาทางแก้ไข  ส่วนการส่งเกรดของอาจารย์
บางคน ส่งเกรดตรงตามเวลาตอ้งขอชืน่ชม บางคนทีส่่งเกรด
ช้า ก็ทำให้เกิดปัญหาในการคิดเกรด  บางคนอาจารย์ส่ง
เกรดแล้วเจ้าหน้าที่ทะเบียนทำเกรดหาย  บางคนอาจารย์
ยังไม่ส่งเกรด  ต้องขอรบกวนใหติ้ดตามในเร่ืองการส่งผลการ
เรียนเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักศึกษา

เรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาให้คำนึงถึง
ความถูกต้อง  ทำตามกฏเกณฑ์กติกา  ส่วนเรื่องของฐาน
ข้อมูลของนกัศึกษาทีไ่มส่มบรูณ ์  นักศึกษาทีศึ่กษาอยู ่ ใคร
ค้างชำระคา่ลงทะเบยีนทัง้ระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก ทัง้ภาคปกต ิและ ภาค กศ.บป. จะลดคา่ปรบั
ให้ภายในเดือนกรกฎาคม  ผมตั้งใจจะประชุมสภาวิชาการ

ทกุเดือน เพ่ือจะขบัเคลือ่นกลไกของสภา  เน่ืองดว้ยสภามหา-
วิทยาลัยมีข้อกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่
กรรมการประจำ คณะกรรมการประจำสำนกั  สภาคณาจารย์
สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย และบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นกระบวนการ เพื่อเป็นการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง แต่สิ่งที่เป็นภาระอันหนึ่งก็คือเรื่อง
ของการกำหนดภาระงานและการสอนเกินที่ถกเถียงกันอยู่
และยงัหาขอ้ยุตไิมไ่ด ้  แตถ้่าใครทีส่อนมากเกินไป  ในขณะที่
กฎเกณฑ์กติกายังไม่ออก ถ้าจำเป็น ให้ใช้วิธีจ้างบุคคลอื่น
มาช่วยแบ่งเบาภาระเราได้บ้าง ถ้าอาจารย์มีภาระในการสอน
มาก ก็จะทำให้ไม่มีเวลาทำงานวิจัย

ขอความร่วมมือคณาจารย์ในการทำแผนการเรียนการสอน
โดยการพัฒนาแผนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางนำไปสู่
เอกสารประกอบการสอน  นำไปสู่เอกสารตำราและนำไป
ผนวกกับทีมวิจัย สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติเบื้องตนในการที่จะ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประการที่ 4 การใช้ประโยชน์จากที่ดินโป่งสลอด มี
ประเดน็สำคัญ 2 ประเดน็  ดังนี้

1. พื้นที่ของโป่งสลอดที่แน่นอนมีพื้นที่เท่าไหร่  และมี
บุคคลอื่นเข้าไปบุกรุกอยู่เท่าไหร่

2. ขณะนี้เราใช้ประโยชน์อะไรไปบ้างแล้ว  แต่ถ้าเรา
ไม่ใช้ประโยชน์  เขาต้องขอที่ดินคืน  มหาวิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตรผ์ลิตบณัฑติ วิจัย บรกิารวชิาการ ศิลปวฒันธรรม
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ยากก็คือแผนผลิตบัณฑิต  ถ้า
ไม่มีแผนผลิตบัณฑิตไปอยู่ที่นั่น  ผมมองไม่ออกว่าจะทำ
อย่างไรตอ่ไป  ตอ้งตอบคำถามรว่มกนัแลว้  ผมจะนำเรือ่งนี้
เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยว่า สภาจะให้ข้อคิดและความคิดเห็น
อย่างไร

 สุดท้ายนี้ขอฝากคณาจารย์ถึงการมองลูกศิษย์ ให้มอง
ลูกศิษย์ว่าเป็นลูกศิษย์อย่ามองลูกศิษย์ว่าเป็นลูกค้า  ซ่ึงขณะน้ี
ได้จัดสรรงบประมาณก้อนหนึ่งไปปรับปรุงเรื ่องหอพักนัก
ศึกษา  ปรบัปรงุเรือ่งอาคารเรยีนทัง้หมด  เราตอ้งดแูลทัง้นกั
ศึกษาไทยและนกัศึกษาจีนให้เหมือนกันไม่ให้มองเห็นถึงความ
แตกต่าง เพราะนักศึกษาไทยกับนักศึกษาจีนเป็นพี่น้องกัน

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์  ซึ่งจะนำมาให้ท่านผู้อ่าน
ได้ติดตามอ่านกันในฉบับหน้า  ...
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สาขาวิชานาฏยการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการศึกษาดูงาน
การจดัพิธีไหวค้ร-ูอบรมครโูขนละคร  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุ  การศกึษาดงูานในครัง้นีเ้พ่ือเปน็การใหนั้กศึกษา
ไดมี้การเรยีนรูถึ้งพิธีการในการจดัพิธีไวค้ร ูสู่ประสบการณจ์รงิและเปน็การสง่เสรมิเผยแพรอ่นุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย
ในการไหวค้รูใหด้ำรงอยูสื่บไป และเปน็การแสดงความตญัญกูตเวทติาตอ่ครูอาจารย์

การไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ี มีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี เข้าร่วมในโครงการด้วย โดยมี ผศ.โสภา  กิมวังตะโก
ประธานสาขาวชิานาฏยการแสดง และอาจารยจิ์ตาภวฒัน ์ สำราญรตัน ์ เปน็ผูค้วบคมุนักศึกษา

ศึกษาดูงาน พิธีไหว้ครู-อบรมครูโขนละคร

สาขาวิชานาฏยการแสดง  นำนักศึกษาร่วมแสดงในงานเลีย้ง
Gala Dinner ตอ้นรบั ผูน้ำคณะรฐัมนตรทีัง้  6  ประเทศในแถบ
อาเซียน  เม่ือวันพุธที ่ 19  มิถุนายน  2552  ณ  โรงแรมดสิุตธานี
รีสอร์ท  โปโลคลับ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบครีีขันธ์   โดยมี
ผศ.โสภา  กิมวังตะโก ประธานสาขาวิชานาฏยการแสดง และ
อาจารย์จิตาภวัฒน์ สำราญรัตน์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
การแสดง

สาขาวชิานาฏยการแสดงเขา้รว่มแสดงในงานเลีย้ง Gala Dinner

สำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  แจง้เรือ่งการจดัการประชมุเชิงปฏบิตักิาร “การจดัทำแผนเชงิรกุ  เชงิรบั
และแผนปฏบัิติการเพ่ือพรุ่งน้ีท่ีดีกว่า”  ในระหวา่งวันท่ี  24-25  กรกฎาคม  2552  ณ  ระเบยีงเรอื  บีช  รีสอร์ท  หาดเจา้
สำราญ  จังหวดัเพชรบรีุ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จะจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจึงขอเชิญชวน
คณาจารย ์ นักศึกษาระดบับณัฑติศึกษาและบคุคลท่ีสนใจ  ส่งบทความเพือ่เผยแพรล่งในวารสารวชิาการได้ต้ังแตบั่ดน้ี
เปน็ตน้ไปจนถงึวนัที ่ 30  กันยายน  2552  สนใจตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดไดท้ีส่ำนักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน
หรือที่ http://acad.pbru.ac.th.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  นักศึกษาท่านใดที่มีผล
การเรียนอยู่ในข่ายจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบการวัดผลฯ ให้นักศึกษารีบติดตามผลการศึกษา
ท่ียังไมมี่เกรดภายในวนัท่ี 30 กันยายน 2552

เรื่องแจ้งจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
สรุปการบริการวิชาการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรม
และการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2552 ดังนี้

วนัที ่  6-12 พฤษภาคม  2552  อบรมเรือ่งการพฒันา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ  ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
จงัหวดัราชบรุ ี  วทิยากรโดย ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี  โรจนร์ุง่สตัย์
และ อาจารย์วัชระ

วนัที ่18–20 พฤษภาคม 2552 อบรมเรือ่งศลิปะการขาย
และการวางแผนด้านการตลาด ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จงัหวดัเพชรบรุ ี วทิยากรโดย ผศ.ดร.พิมพ์ระว ี โรจนร์ุง่สตัย์
คุณสุธีรา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วนัที ่ 25 พฤษภาคม 2552  อบรมเรือ่งเปน็ผูเ้ช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบหลกัสูตร  ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีเจน้ท์
บีช ชะอำ  วิทยากรโดย อาจารยณั์ฐวฒิุ  สุวรรณชา่งและคณะ

วนัที ่28 พฤษภาคม  2552 อบรมเรือ่งสมัมนาการวางผงั
อนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 2 ณ โรงแรม
ลองบีช ชะอำ วิทยากรโดยคณาจารย์สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2552 นำนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว  ชั้นปีที ่ 4

ศึกษาดูงาน ณ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (สุ
วรรณภมิู) และวดัเบญจมบพติร วดัไตรมติร กรงุเทพฯ

วันที่ 16–18 มิถุนายน 2552 อบรมเรื่องการพัฒนา
ทักษะการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด
เพชรบุร ี  ว ิทยากรโดย อาจารย ์ณัฐว ุฒ ิ สุวรรณช่าง
ดร.โฉมยง  โต๊ะทอง  อาจารย์ลัคนา ชูใจ  อาจารย์มธุรส
ปราบไพร ี  อาจารยม์ลทชิา แจม่จนัทร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2552 อบรมเรื่องการจัดกิจกรรม
สันทนาการเพือ่สรา้งความสมัพันธ ์  ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์
รีเจ้นท์ บีช ชะอำ  วทิยากรโดย  อาจารยม์ลทชิา แจม่จนัทร์
และคณะ

วนัที ่21 มิถุนายน 2552 นำนักศึกษาสาขาวชิาการพฒันา
และการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และพี่เลี้ยง
ขึ้นเขา ท่องเมืองเพชร วังบ้านปืน วัดสำคัญในเพชรบุรีและ
เขาวัง

วันที่ 26–28 มิถุนายน 2552 นำนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 1 อบรมจริยธรรม โดย ทีมงานพระ
อาจารย ์ ธรรมะเดล ิ เวอร ี ่ ณ หอประช ุมภ ูม ิแผ ่นด ิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สรุปกิจกรรม สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะครุศาสตร์
มหาว ิทยาล ัย
ราชภัฏเพชรบุรี
จัดการประชุม
ผู้บริหารและครู
พ่ีเล้ียงโรงเรยีน
เครือข่ายร่วม
พัฒนาวิชาชีพครู
เม่ือวนัที ่ 23 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชมุคณะครศุาสตร ์ (926) โดยมจุีดประสงคท่ี์จะเปดิรบัโรงเรยีนเครอืข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจากเดิม  20 โรงเรียน เพิ่มขึ้นเป็น 38 โรงเรียน เพื่อขยายโอกาสและสร้างทางเลือกในการ
ฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูแก่นักศึกษาระดบัปรญิญาตรท่ีีศึกษาหลักสูตรครศุาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5 ปี) โดยการประชมุ
คร้ังน้ีได้รับความรว่มมือจากผู้บริหารและครพ่ีูเล้ียงจากโรงเรยีนเครือข่ายท้ังรายเกา่และรายใหมเ่ป็นอย่างดี

ประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
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คณะเทคโนโลยี
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จัดประชุม
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี
ครัง้ที ่ 2/2552 เม่ือวนั
พุธที ่ 24 มิถ ุนายน
2552  เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ช้ัน 2) โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี
เปน็ประธานในการประชมุ  ผศ.อุทัย  ผ่องรศัมี คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่ เข้าร่วม
ประชมุเพ่ือรับทราบนโยบายการบรหิารงานของอธกิารบด ีและรบัทราบขา่วสารตา่ง ๆ ของคณะ โดยการประชมุครัง้น้ี
ไดรั้บความรว่มมอืเปน็อย่างดย่ิีงจากบคุลากรภายในคณะ   ทางคณะขอขอบคณุทกุทา่นไว ้ ณ โอกาสนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประชุมคณาจารย์ และ เจ้าหน้าท่ี

ดร.เที่ยง เหมียดไธสง และ อาจารย์สราวุฒิ  เชาวสกู อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นวทิยากรอบรมเชงิปฏบัิติการ  การสรา้งเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรด้์วยตนเองโดยใช้
LEGO/Logo ณ โรงเรยีนวดัเขาปากชอ่ง อำเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ี เม่ือวนัที ่ 29 มิถุนายน 2552 ซึง่การอบรม
ครั้งนี้เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงการเป็นผู้สร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองมากกว่าการเป็นผู้ใช้
เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตรท่ี์มีอยู่แล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสรา้งเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรด์ว้ยตนเองโดยใช ้ LEGO/Logo”

นักศึกษาสาขาวิชานาฏการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ร่วมแสดงในงานเลีย้งขอบคณุ
ลูกค้าผลติภณัฑ ์K-2 Vitamin เม่ือวนัศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม  2552  ณ
โรงแรมยายยา่  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบครีีขันธ์  โดยมี  ผศ.โสภา
กิมวงัตะโก  ประธานสาขาวชิานาฏยการแสดง และ อาจารยจิ์ตาภวฒัน์
สำราญรตัน์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคมุการแสดง

แสดงนาฏศลิป์ในงานเลีย้งขอบคณุลกูค้าผลติภณัฑ ์K-2 Vitamin
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กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา
นำเทียนหลวงพรรษาไปถวาย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัด
เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม  2552 โดยมีรองศาสตราจารย์ยศ
ธีระเดชพงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นประธานในพธีิ

กิจกรรมดงักล่าวได้จัดขบวนแหร่อบตลาดเมอืงเพชรบรีุ มี
ประชาชน นักศึกษา คณาจารยแ์ละผูมี้จิตศรทัธารว่มทำบญุใน
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ฉลองเทียนพรรษา และแห่เทียน
พรรษารวมทัง้ส้ิน 16,100 บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)

นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผูอ้ำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจง้วา่  เม่ือวนัอังคารที ่7 กรกฎาคม 2552 เวลา
08.30 น. ณ บรเิวณวดัมหาธาตวุรวหิาร โดยชมรมเครอืข่าย
นักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
และองคก์ารบรหิารนกัศึกษา โดยนางสาวจฑุามาศ  จรงุพันธ์
รองประธานชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ นำนักศึกษา
สมาชิกชมรม  จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน
พรรษาและรณรงคใ์หป้ระชาชน เลิกเหลา้เลิกบหุรี ่ ในชว่งเขา้
พรรษาเพื่อทำความดีถวายพ่อหลวง วัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาชมรมกองทุนฯ ได้มีโอกาสร่วมกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา
ร่วมกันทำประโยชนใ์ห้กับสังคมและเปน็การกระตุน้ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินร่วมกันทำความดถีวายพ่อหลวง

“ชมรมเครือข่ายนกัศกึษากองทนุ กยศ. รู้คุณแผน่ดนิ”
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและรณรงค์เลิกเหล้า/บุหรี่ ทำความดีถวายพ่อหลวง

ถวายเทียนหลวงพรรษา

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(สาขาวิชาภาษาไทย)  จำนวน 5 ทุน ๆ  ละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) นักศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
เปน็นักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย  ช้ันปทีี ่1 ขาดแคลนทนุทรพัย์  มีความประพฤตดีิ  มีผลการเรยีนเกรดเฉลีย่ 2.50
ข้ึนไป  นักศึกษาท่ีสนใจขอรบัและยืน่ใบสมัครได้ต้ังแตบั่ดน้ีจนถึงวันท่ี  24  กรกฎาคม 2552  ณ กองพัฒนานักศึกษา
คัดเลือกในวนัจันทรท่ี์ 27 กรกฎาคม 2552 เวลา  10.00  น. ณ ห้องประชมุองคก์ารนกัศึกษา และประกาศผลการ
คัดเลือกในวนัอังคารที ่ 28  กรกฎาคม  2552  ณ  กองพฒันานกัศึกษา

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
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กองพฒันานกัศึกษา  และสาขาวชิาภาษาไทย   กำหนดจัดพิธีไหวค้รนัูกศึกษาสาธารณรฐัประชาชนจนี  ทีม่าศึกษา
ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ในวนัพฤหสับดทีี ่ 30  กรกฎาคม  2552 เวลา 09.00  น.  ณ  หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1
อาคารวทิยาภิรมย์  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ   โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษาจนีรู้ถึงวฒันธรรมประเพณขีองไทย
และใหนั้กศึกษาไดแ้สดงออกถงึความเคารพ  ความกตญัญกูตเวทต่ีอครอูาจารย ์  และระลกึถึงพระคณุของครอูาจารย์
ตลอดจนเปน็การปลกูฝังคุณธรรม  จรยิธรรมใหกั้บนักศึกษา  ท้ังน้ีจะมพิีธีฝึกซ้อมไหวค้รูในวนัพุธที ่29 กรกฎาคม 2552
เวลา 13.00  น. ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์1

ในการน้ี  กองพัฒนานักศึกษา  จึงขอเรียนเชิญคณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาจีน
ตามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกลา่ว

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  จะมารับบริจาคโลหิต  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในวันพฤหัสบดีท่ี  30 กรกฎาคม
2552  เวลา  09.00–12.00  น.  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษาจงึขอเชญิชวน
คณาจารย ์ ข้าราชการ  พนักงานมหาวทิยาลยัและนกัศึกษา  ร่วมกนับรจิาคโลหติเพือ่ช่วยเหลอืชีวติเพือ่นมนุษย ์ ตามวนั
เวลา และสถานทีดั่งกล่าว (ทา่นใดทีเ่คยบรจิาคโลหติมาแลว้  กรณุานำสมดุบรจิาคโลหติมาดว้ย)

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา” ระหว่างวันท่ี
13-17  กรกฎาคม  2552  ณ ห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร ์315  อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะเน้นการนำสิ่งที่
พัฒนาแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกคร้ังเพ่ือเป็นการประหยัด
ต้นทุนและเวลาในการเขยีนโปรแกรม  และเนือ่งจาก
เป็นวิธีการแบบใหม่ทำให้ต้องมีการเผยแพร่ความรู้
นี ้เพื ่อให้ผู ้ที ่สนใจสามารถนำความรู ้นี ้ไปพัฒนา
โปรแกรมตามทีต่นเองตอ้งการได ้ การอบรมครัง้น้ีมี

ผศ.ศิวาพร เหมียด-
ไธสง  อาจารยก์ายทพิย์
โอชะกะ  และอาจารย์
พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา
ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ให้ความรู้  โดยได้รับ
ความสนใจจากบุคคล
ท ั ่ วไปเข ้ าร ่วมอบรม
จำนวน 40 คน ได้รับ
เกียรติจาก ดร.จารึก

ชูกิตติกุล  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดการอบรม  พร้อมท้ังคณาจารย์ประจำเข้าร่วมในโครงการน้ีด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ธุรกจิจำลอง PBR Dummy Company  สาขาวชิา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐ
กิจพอเพียงมาบริหารจัดการธุรกิจ ทำให้ชนะเลิศ คว้า 2
รางวลั  รางวลัชนะเลศิธุรกิจจำลอง โล่พระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัล
ชนะเลิศนวัตกรรมการบริหารจัดการดีเด่น จากฯพณฯ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์  ในการประกาศผลการ
แข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบนัอุดมศึกษา คร้ังที ่4 ประจำปี
2552  เม่ือวนัที ่13 กรกฎาคมทีผ่า่นมา  ณ  มหาวทิยาลยั
อัสสัมชัญ  จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ และสมาคมศษิย์เก่าอัสสัมชัญ

บรษัิท PBR Dummy Company  เปน็ธรุกจิซือ้มา
ขายไป  ผกัสด  ผลไม ้ เส้ือผา้และผลติอาหารปรงุสำเรจ็
ประเภทปิง้ยา่งทอด  ขนมขบเคีย้วBana Pop  เครือ่งดืม่
และเบเกอรี่ ขายในมหาวิทยาลัย ตลาดนัดและตลาด
เปดิทา้ยในจงัหวดัเพชรบรุทีกุวนั เริม่ดำเนินธรุกจิระหว่าง
เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2552  โดยมีทีมผู้บรหิาร 7 คน
คือ  1.นางสาวอรจนา  สายสุข  ผูจ้ดัการทัว่ไป  2.นางสาว
กนกวรรณ อยู่ทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 3.
นางสาวนันทวรรณ  แสงทอง  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4.นางสาวปัทมา  ม่วงมงคล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5.นางสาวศศิธร  บุญเทียม  ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมขาย
6.นางสาวกันยารัตน์  รัตนหานนท์  ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือและ
สินค้าคงคลงั  และ 7.นางสาววมิล  แขกสนิทร  ผูจ้ดัการ
ฝา่ยประชาสมัพันธ์

สำหรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้ประสบความ
สำเร็จทีมบริหารกล่าวว่า การเลือกธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่
สร้างยอดขายได้จริง ลงทุนน้อย มีความเสี่ยงต่ำ และ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ ่นและจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
จังหวัดเพชรบุรีพบว่า  จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทำให้มีการ
ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากข้ึน  แต่คนก็ยังจำเป็นต้องซ้ืออาหาร
หากเป็นอาหารท่ีมีคุณภาพดี  ราคาไม่แพง  กิจการจึงได้เลือก

นักศึกษาการตลาด  คว้ารางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ทำธุรกิจเก่ียวกับอาหารเพราะเปน็สินค้าท่ีมีโอกาสในการขาย
ได้สูง  หากสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องคุณภาพ
รสชาต ิบรรจภัุณฑ ์มีราคาทีเ่หมาะสม เข้าใจความตอ้งการ
ของลกูค้า บรกิารดว้ยความซือ่สัตยแ์ละออ่นน้อม  รวมทัง้
มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ันกิจการยังเน้น
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ต้นทุนต่ำ  สามารถ
ขายสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูง เหมาะสมกับอำนาจ
ซ้ือของลูกค้า  ทำให้กิจการมียอดขายและกำไรตามเปา้หมาย
รวมท้ังมีการจัดซ้ือวัตถุดิบและการผลิตร่วมกัน  เพ่ือคุณภาพ
ท่ีเป็นมาตรฐานและมีต้นทุนต่ำ  การบริหารบุคคลต้องมีความ
เข้าใจพัฒนาทักษะในการทำงานและให้ความเป็นธรรมกับ
พนักงาน  มีการบรหิารการเงนิอย่างรอบคอบ

การดำเนินธุรกิจทั ้งหมดทีมผู ้บร ิหารยึดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงคือ  จะทำอะไรตอ้งรู้จักประมาณตน  คือรู้
ว่าตัวเองมีความสามารถ และทรัพยากรแค่ไหน  สมเหตุ
สมผล  มีความเป็นไปได้คือรู้ความต้องการของตลาดและ
มีกลยุทธ์ท่ีจะเข้าสู่ตลาดและเอาชนะใจลูกค้า  มีภูมิคุ้มกันคือ
มีความเสี่ยงน้อย ใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่มา
บริหารธุรกิจให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดรายได้
และผลกำไรมากที่สุด และที่สำคัญคือต้องมีคุณธรรม
มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า  และรักษาขวัญกำลังใจของพนักงาน
โดยบรษัิท PBR Dummy Company  ยึดปรชัญาในการ
ทำงานรว่มกันคือ  “ซ่ือสัตย ์ มุง่มัน่  อดทน”
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร“พัฒนาการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับ
ครวูทิยาศาสตร ์รุน่ที ่ 2” ใหกั้บครวูทิยาศาสตร ์  ระหวา่งวนัที่
10–12 กรกฎาคม 2552  ณ ห้องประชมุศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตรป์ระยกุต์  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี โดยมี
ผศ.บุญยัง ขันธะกาด  อาจารย์ณรงค์  วงษ์พานิช อาจารย์

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปทัมาพร  ยอดสันต ิ อาจารยสุ์ดารตัน ์ ไชยเฉลมิ และอาจารยสุ์รีรัตน ์เทมวรรธน ์เปน็วทิยากร การอบรมครัง้นีมี้
ผู้เข้าร่วมการอบรม  จำนวน 45 คน

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จัดโครงการ “ค่าย
คอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 24–26 มิถุนายน 2552 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรโดย อาจารย์ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จำนวน  52 คน
นักเรียนเยาวชนในท้องถ่ิน  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  40  คน   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ  พร้อมกันนี้ยังได้มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วม
โครงการในครัง้น้ีอีกด้วย.

วิศวกรรมซอฟแวร์จัดโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์”

ขณะน้ีมีบ้านพักราชการว่าง จำนวน 6 หลัง บุคลากรท่านใดมีความประสงคจ์ะขอ
บ้านพักดังกลา่ว ติดตอ่สอบถามรายละเอยีดและแจง้ความจำนงไดท่ี้  งานบรหิารงานพสัดุ ฯ  สำนักงานอธกิารบดี
โทรศพัท์เลขหมายภายใน 1103, 1395   ภายในวนัที ่ 27  กรกฎาคม   2552

ตามทีศู่นย์เทคโนโลยสีารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร)์ ได้เปิดให้นักศึกษา คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตมาระยะหนึ่งแล้วนั้น  นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้
ลงทะเบยีนใชง้านอนิเทอรเ์น็ต  สามารถนำสำเนาบตัรนกัศึกษาและสำเนาบตัรประชาชนไปยืน่ไดท่ี้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร)์ โดยจะเปดิใหล้งทะเบยีนไดจ้นถงึวนัที ่ 31 กรกฎาคม 2552  น้ี

เรื่องแจ้งจากงานพัสดุฯ

ประกาศ
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นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรม
“สานสัมพันธ ์พ่ี...น้องครศุาสตร”์ เม่ือวนัที ่2 กรกฎาคม  2552  ณ
บรเิวณอาคาร 8  และหอ้งประชมุ 822 เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหวา่ง
รุ่นพ่ีและรุน่น้องในคณะครศุาสตร ์ โดยมกิีจกรรมตา่ง ๆ มุ่งเน้นการ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในช่วง
เย็นรุน่พ่ีไดมี้การผกูข้อมือเพ่ือรบัขวญัรุน่น้อง และมกีารแสดงดนตรี
จากอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาดนตรีมาร่วมให้ความบันเทิงใน
กิจกรรมครัง้น้ีด้วย

สานสัมพันธ์ พี่...น้อง ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ศุภศี
ศรีสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวชิาปฐมวยั
คณะครุศาสตร์  เนื่องในโอกาสที่ได้รับ
รางวัล“ครูดีในดวงใจ” เมื ่อวันที ่ 25
มิถุนายน  2552 ท่ีผ่านมา

ครูดีในดวงใจ

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า
ตามท่ี สถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  หน่วยงานกรมศิลปากร  จัดทำโครงการ “มหกรรม
มรดกศิลปวัฒนธรรมสู่เพชรบุรี”  ในวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยในพธิเีปดิไดร้บัเกยีรตจิากทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุ ี  นายชาย  พานชิพรพนัธุ ์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรีุ  ผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม  รองอธบิดีกรมศิลปากร  นายไพบลูย์  ผลมาก ใหเ้กียรตมิาเปน็ประธาน
โดยมี นายพีรพน  พิสณุพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรท่ี 1 ราชบุรีกล่าวรายงาน  หลังจากพิธีเปิดแขกผู้มีเกียรติพร้อม
ด้วยนกัเรยีน  นักศึกษา และประชาชนผูส้นใจเกอืบ 1,000 คน  ไดร่้วมกนัรบัชมการแสดงโขน  จากสำนกัการสงัคีต
กรมศิลปากร  นิทรรศการเร่ือง “สืบสานงานช่างสิบหมู่” จากสำนักช่างสิบหมู่  การสาธิตงานศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร
โดย ครูช่างเมืองเพชร   สาธิตงานศิลปกรรมสกุลช่างสิบหมู่ โดยวิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร  นิทรรศการเร่ือง
“เมืองสามวงั”  จากพพิิธภณัฑส์ถานแหง่ชาตพิระนครครีี  และจากความสำเรจ็ของกจิกรรมทีมี่ผูส้นใจเขา้ร่วมงานเปน็
จำนวนมาก  โดยในปถัีดไปสถาบนัวจัิยและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมจะไดร่้วมกบัพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาตพิระนครครีี
และหน่วยงาน  กรมศิลปากรจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเพ่ือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป
ในการน้ี  สถาบันวิจัยขอขอบคุณ  หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี คุณลักขณา  จินดาวงษ์  และเจ้าหน้าท่ีของ
พิพิธภณัฑร์วมถงึผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้

สถาบนัวจัิยฯ ม.ราชภฏัเพชรบรีุ
จับมือกรมศิลปากรจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่
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