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คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดย ดร.ปยิะนาถ   บญุมพิีพิธ   จัดโครงการ “การจดัการความรูเ้พ่ือพัฒนา
นวตักรรมและงานวจัิยทางการศกึษา”   ระหวา่งวนัที ่ 23-24  มิถุนายน  2553  ณ  หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1

โครงการนีเ้ปน็การเปดิโอกาสใหค้รผููส้นใจการทำงานวจิยั ทางการศกึษาเขา้รบัการอบรม  ซึง่มคีรแูละผูอ้ำนวยการจากโรงเรยีน
ในจงัหวดัเพชรบรีุ  ประจวบครีีขันธ์  ราชบรีุ  และสมทุรสงคราม  เข้ารับการอบรมในครัง้น้ี จำนวน 320 คน โดยไดรั้บเกยีรตจิาก
ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในการกลา่วเปิดงาน   ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธิการบดี
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ให้เกียรติบรรยายเรือ่งการจัดการความรู ้ ซ่ึงกิจกรรมทัง้ 2 วัน มีวิทยากรผูท้รงคณุวฒิุและเปน็ผู้เช่ียวชาญ
ทางการสรา้งนวตักรรมและการวจัิยทางการศกึษา  ได้ผลัดเปล่ียนกันใหค้วามรูแ้ก่ผู้เข้ารับการอบรมและมกีารแยกกลุม่เพ่ือทำกิจกรรม
การพัฒนานวัตกรรมตามสาระการเรียนรู้   ซ่ึงผลการตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างมาก  และคณะครุศาสตร์ได้เตรียมการอบรมการสร้าง
นวัตกรรมสู่กระบวนการวจัิยอย่างเจาะลึกอีกคร้ังหน่ึงในเดือนกรกฎาคมท่ีกำลังจะถึงน้ี

คณะครศุาสตรจั์ดโครงการ การจดัการความรูเ้พ่ือพัฒนานวตักรรมและงานวจัิยทางการศกึษา

นายกิตตภิพ  รักษาราษฏร ์  นักวชิาการศกึษา  และ  นางสาวยวุดี
แสงสง่กลิน่  นักบรหิารทัว่ไป   สังกัดกองพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี   เข้ารับการอบรมหลักสูตร  เปิดประสบการณ์กับ HR BEST
STAFF   ระหวา่งวนัที ่ 9-10 กรกฎาคม  2553  ณ  หนิสวยน้ำใส  รสีอรท์
จังหวัดระยอง

การอบรมในครัง้น้ีเปน็การเรยีนรูใ้นหวัข้อ ภาพลักษณข์องการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ในสหสัวรรษใหม ่ การสรา้งจติสำนึกและจรยิธรรมในการ
ทำงาน  วิกฤตแิละศรทัธาของการเปน็ HR  มืออาชีพ  เพ่ือนำมาปรบัใช้
ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรต่อไป

พัฒนาบคุลากร

เม่ือวนัที ่10  มิถุนายน 2553  คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ไดร้บัการคดัเลือกจากสำนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตครูพันธ์ุใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552  ซ่ึงในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีจะขอรับทุน   มีคณะกรรมการ
ในการพจิารณาคัดเลือก  ดังน้ี

นายทวีศักด์ิ ไทยประดษิฐ ์  รองผอ.สพท.พบ.เขต 1  ประธานกรรมการ ว่าท่ีร้อยตรอุีทิศ  รุ่งธรีะ  ผู้อำนวยการโรงเรยีน
เบญจมเทพอทุศิ    ผศ.จนัทรศิ์ร ิ แทน่มณ ี  ผูท้รงคณุวฒุ ิ และ ดร.ววิฒัน ์ วรวงษ ์ คณบดคีณะครศุาสตร ์  กรรมการ   ดร.สุมาลี
พงศ์ติยะไพบลูย์   รองคณบดคีณะครศุาสตร ์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร

ซ่ึงผลการพจิารณาคดัเลือก   ได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑข์องสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  มีรายช่ือ
ดังต่อไปน้ี

นางสาววรรณมาศ   ชมช่ืน  สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  นางสาวนันทิชา  เกิดอู่ม  สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  นางสาววริฏฐา
จนัทรวงศ ์  สาขาวชิาเอกการศกึษาปฐมวยั  นางสาวลดัดา  จติตค์ำ   สาขาวชิาเอกการศกึษาปฐมวยั  และ นายสมบตั ิ ชูเนียม   สาขา
วิชาเอกศิลปกรรมดนตรี

คณะครศุาสตร ์ สมัภาษณทุ์น
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งานบรหิารบคุคล  สำนักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ แจง้เรือ่งโครงการเกษยีณอายกุ่อนกำหนด ป ี2554
ออกจากราชการ 1 ตลุาคม 2553  กลุ่มเปา้หมายผูท้ีมี่อายุ 50 ปข้ึีนไป  หรอืมีอายุราชการ 25 ปข้ึีนไป  มหาวทิยาลยัเปดิรบัสมคัร
ผู้เขา้รว่มโครงการ  ระหวา่งวนัที ่ 18-29  กรกฎาคม 2553  ผูส้นใจยืน่ใบสมคัรทีง่านบรหิารบคุคล  ตัง้แตเ่วลา 09.00-15.00 น.
จำนวนขา้ราชการทีมี่สิทธิเ์ข้ารว่ม  จำนวน 3 คน

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 50 ปข้ึีนไป  หรอืมีอายุราชการ 25 ปข้ึีนไป
2. มีเวลาราชการทีเ่หลือต้ังแต ่1 ปี ข้ึนไป  ในปงีบประมาณ  2554
สำหรบัโครงการฯ ในปงีบประมาณ  2553  จะตอ้งมีอายุราชการทีเ่หลอืต้ังแต ่2 ปีข้ึนไป
ผูส้นใจขอดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ งานบรหิารบคุคล   สำนักงานอธกิารบด ี ช้ัน M  อาคารวทิยาภริมย์

โครงการเกษยีณอายกุ่อนกำหนด ปี 2554  ออกจากราชการ 1 ตลุาคม 2553

สำนกัวิทยบรกิารฯ ทดลองใชฐ้านขอ้มูล E-book CRCnetBASE

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งว่า ในขณะนี้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สามารถทดลองใชฐ้านข้อมูล E-book CRCnetBASE   เปน็ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์  มีขอบเขตของเนือ้หา 36 Subject
Collections  (ช่วงปขีองขอ้มูล 1992 – Mar 2009(5,000+ ไมซ้่ำกัน)  อาท ิAGRICULTUREnetBASE  BIOSCIENCEnetBASE
BUSINESSnetBASE   CHEMLIBnetBASE  COMPUTERSCIENCEnetBASE   ECONOMICSnetBASE   ELECTRICAL_ENG
ENGnetBASE   FOODnetBASE   etc. URL : http://www.crcnetbase.com/

เร่ิมทดลองใชต้ัง้แตว่นัที ่ 1 -31 กรกฎาคม 2553  ซึง่สถติกิารเขา้ใชฐ้านขอ้มูล  ทางสำนกัวทิยบรกิารฯ จะใชเ้ปน็ข้อมูลในการ
ตดัสินใจเพือ่จดัซือ้ตอ่ไป  สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่สำนักวทิยบรกิารฯ  โทร 032-493300-6 ตอ่ 1517   หรอืที ่ e-mail :
library@pbru.ac.th   library-pbru@hotmail.com

ขอแสดงความยนิดแีก่ตัวแทนนกัศกึษาผูช้นะการแขง่ขัน MS.Office talent

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกจิ  คณะวทิยาการจดัการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดย อาจารย์ตวงสิทธิ์
สนขำ   อาจารย์วรวุทธ์ิ ย้ิมแย้ม   อาจารย์ธิดารัตน์   ป่ินทอง
และอาจารยช์ำนาญ   สุขแสงอรา่ม  นำนักศึกษาตวัแทน
ท่ีได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน “MOS Olympic Camp
2010” ในประเภท Microsoft word 2007 ประเภท
Microsoft Excel  2007 รวมทั้งตัวแทน Microsoft
Talent  เข้าร่วมแข่งขัน TK MOS Olympic ระดับประเทศ
เม่ือวันท่ี  6  กรกฎาคม  2553  ณ  คณะวศิวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี ้ นักศึกษผูเ้ข้ารว่มแขง่ขนัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี สามารถควา้รางวลั Microsoft Talent  จำนวน  2  คน คือ
นางสาวสดุาพร   รอดสิน  และนางสาวพชัรี   มีเนียม  ซ่ึงการแขง่ขัน Microsoft Talent  จะเปน็การแขง่ขันเพ่ือหาตวัแทนนกัศึกษาทีมี่
ความโดดเดน่  ทัง้ดา้นความรูใ้นการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office กล้าแสดงออก และมใีจรกัในการถา่ยทอดความรูใ้หแ้กบ่คุคลอ่ืน
จำนวน 5 คน  เพ่ือเป็นตัวแทนในการเขา้ร่วมโครงการตา่ง ๆ  ของบรษัิทไมโครซอฟทต่์อไป
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในการแขง่ขนักีฬา  ดอนขงัใหญเ่กมส ์  ระหวา่งวนัที ่4-6 สิงหาคม 2553  โดยมกีำหนดการ  การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ
ดังนี้

วันที ่ 4  สิงหาคม  2553

วันที ่ 5  สิงหาคม  2553

7 13.00-15.00 น.     Story Telling    (การแขง่ขนัเล่าเรือ่ง)            หอ้งประชมุศูนย์ภาษา 1 (ช้ัน 2)

ที่ เวลา การแข่งขัน สถานที่
1 09.00-10.30 น.     Speech (การกลา่วสนุทรพจนภ์าษาองักฤษ)     หอ้งประชมุศูนย์ภาษา 1 (ช้ัน 2)
2 09.00-12.00 น.     การตอบปญัหาดา้นภูมิศาสตร,์  ประวตัศิาสตร์

      ศิลปวฒันธรรม ศาสนา และเหตกุารณปั์จจบัุน            หอ้งประชมุ 119 อาคาร 1
3 09.00-12.00 น.     การแขง่ขนัสุนทรพจนท์างการเมอืง     ห้องประชมุ 124 อาคาร 1
4 09.00-12.00 น.     การแขง่ขันตอบคำถามรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์  ห้อง 129 อาคาร 1
5 09.00-12.00 น.     การสบืคน้ข้อมูล             ศูนย์คอมพิวเตอร์

6 10.45-12.00 น.     News Reading (การแขง่ขนัอ่านข่าว)     หอ้งประชมุศูนย์ภาษา 1 (ช้ัน 2)

7 09.00-12.00 น. การอ่านร้อยแก้ว หอ้งบณัฑติ 2, ห้องบณัฑติ 3 (อาคาร 1)

ที่ เวลา การแข่งขัน สถานที่
1 08.30-12.00 น. การอ่านข่าวในพระราชสำนัก ห้องปฏบัิติการนเิทศศาสตร ์ (อาคาร 2)
2 09.00-10.30 น. Spelling Bee (การสะกดคำ)         หอ้งประชมุศูนย์ภาษา 1 (ช้ัน 2)

3 09.00-12.00 น. การแข่งขันเล่านิทานสำหรับปฐมวัย ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 09.00-12.00 น. การแข่งขันจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย บรเิวณลาน ช้ัน 1 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
5 09.00-12.00 น. การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร หอ้ง 612 สำนักวิทยบรกิารฯ
6 09.00-12.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์         หอ้ง 126 และหอ้ง 129 อาคาร 1

8 09.00-12.00 น. การขับเสภาไทย หอ้งชวนชม (124) อาคาร 1
9 09.00-12.00 น. การแข่งขันคัดลายมือ (นักศึกษาไทย-จีน) ห้องบณัฑติ 1 อาคาร 1
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ผูส้นใจสมคัรไดท้ี ่ สาขาวชิาทีมี่การแขง่ขนั ตัง้แตว่นัที ่ 12 - 30 กรกฎาคม 2553    โดยไมเ่สียค่าใชจ้า่ยใด ๆ

ที่ เวลา การแข่งขัน สถานที่
1 09.00-12.00 น. การประกวดมารยาทไทย ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 09.00-12.00 น. การผสมเครือ่งดืม่ Mock tail หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3 13.00-16.00 น. การผสมเครือ่งดืม่ Flair Bar หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที ่ 6  สิงหาคม  2553

16 09.00-16.00 น. การแข่งขันการออกแบบเว็บไซด์ อาคาร 3

ที่ เวลา       การแขง่ขนั สถานที่
10 09.00-12.00 น. การแข่งขันเขียนเรียงความ (นักศึกษาจีน) ห้อง 119 (อาคาร 1)
11 09.00-15.30 น. การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ หอ้ง 223 อาคาร 2

12 09.00-16.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม อาคาร 3
13 09.00-16.00 น. การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ อาคาร 3
14 09.00-16.00 น. การสร้างการ์ตูนมัลติมีเดีย อาคาร 3
15 09.00-16.00 น. การแข่งขันฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อาคาร 3

17 10.45-12.00 น. Quiz ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ         หอ้งประชมุศูนย์ภาษา 1 (ช้ัน 2)
18 13.00-15.00 น. Drama ละครสัน้ หอ้งประชมุศูนย์ภาษา 1 (ช้ัน 2)
19 13.00-16.00 น. การแข่งขันทักษะ ลีลาท่าทาง

        ประกอบเพลงเดก็         ห้องประชมุคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
20 13.00-16.00 น. การรอ้งเพลงไทยสากล,ไทยลกูทุ่ง หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

21 13.00-16.00 น. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (นักศึกษาจีน) หอ้ง 126, 129 อาคาร 1

22 13.00-16.30 น. การจัดรายการวิทยุ ห้องปฏบัิติการนเิทศศาสตร ์ (อาคาร 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จาก
สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ในวนัที ่23-25 กรกฎาคม 2553  เวลา 08.00-17.00 น.  และในวนัที ่2-
3 สิงหาคม 2553  ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จงึขอใหค้ณะ  สำนัก  และสถาบนั  เตรยีม
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ซ่ึงจะมกีารประชมุคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ในวนัพุธที ่ 14  กรกฎาคม  2553  ณ  หอ้งประชมุ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ช้ัน 9  อาคารวทิยาภริมย ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา
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ขอเชิญนักศึกษาผู ้สนใจงานกิจกรรมองค์การ
บรหิารนกัศึกษา  ตดิตอ่สอบถามและขอรบัใบสมคัรไดท้ี่
องค์การบริหารนักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 032-493300 ต่อ 1324 ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป

เปิดรับสมคัร
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

ผ ู ้อำนวยการกอง
พัฒนานกัศึกษา   แจง้วา่
มห าว ิ ทย าล ั ย ร า ชภ ั ฏ
เพชรบุรี  ได้ส่งนายบรรพต
บุตรน้ำเพชร  นักศึกษาช้ันปี
ท่ี 4  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  คณะวิทยา
ศาสตร์ ฯ เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้ารบัการคดัเลือก เพ่ือรบั
รางวลัพระราชทาน  ระดบั
อุดมศึกษา  ปกีารศกึษา  2552  จดัโดย  กระทรวงศกึษาธกิาร
ผลการคดัเลือกนายบรรพต  บุตรนำ้เพชร  ไดรั้บรางวลัชมเชย
ซึ่งจะเข้ารับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาในโอกาสต่อไป

ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอแสดงความ
ช่ืนชมและยนิดีแกนั่กศึกษาทีน่ำช่ือเสียงมาสูม่หาวทิยาลยั มา ณ
โอกาสน้ี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   แจ้งว่า   ตามท่ีกองพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลก
กิจกรรม  ประจำปกีารศึกษา 2553 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน  2553
ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยม ีผศ.ดร.เสนาะ
กล่ินงาม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน
เปิดงาน

การจัดกิจกรรมคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาแต่ละ
ชมรมไดแ้สดงถงึกิจกรรมของตน และใหนั้กศึกษาใหมช้ั่นปท่ีี 1
ได้เลือกเข้าชมรมเพ่ือดำเนินกิจกรรม  สำหรับในปีการศึกษา 2553
น้ีมีชมรม  จำนวน 17 ชมรม  ดังนี้

1. ชมรม
เชียร ์  2. ชมรมดู
นก 3. ชมรมปฐม
วัยร่วมใจ  4.ชมรม
อาสาพยาบาล  5.
ชมรมศิลปะ  6.
ชมรม UBI Club
7. ชมรมประวัติ
ศาสตร์สัญจร 8.
ชมรมรักบ้านเกิด  9. ชมรม I Photo Club  10. ชมรม
กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษา  11. ชมรมกฬีา  12. ชมรม
คอมพิวเตอรธุ์รกิจ  13. ชมรมรักการอ่าน (Reading Club)  14.
ชมรมฟุตบอล  15. ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  16. ชมรมภาษาอังกฤษ
17. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

ขอแสดงความยนิดี

เปิดโลกกจิกรรม   ปีการศกึษา 2553

นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับ  องค์การบริหารนักศึกษา  กำหนดจัดงานฉลองเทียน
พรรษา  ประจำปีการศึกษา 2553    ในวันอังคารท่ี  20  กรกฎาคม
2553 เวลา 18.00 – 22.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี   โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษาไดรู้ถึ้งขนบธรรม
เนียมประเพณวัีฒนธรรมของไทย  ซ่ึงในงานจดัให้มีการประกวด
ต้นเทียนพรรษา  การประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง  และการแสดง
ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี ้  ขอเรยีนเชิญคณาจารย ์ นักศึกษา และบคุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมงานตามวนั  เวลาและสถานที่
ดังกล่าว

ขอเชิญรว่มงานฉลองเทยีนพรรษา ประจำปี
2553
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ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา   แจง้วา่ ผศ.เกลียวพนัธ์
ขจรผดุงกิตติ  มีจิตศรัทธามอบเงิน จำนวน  40,000  บาท  (ส่ีหม่ืน
บาทถ้วน)  ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือสมทบเข้าบัญชี
ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ”  เม่ือ
วนัที ่25 มิถุนายน  2553  ณ  กองพฒันานกัศึกษา โดยม ีรศ.ยศ
ธีระเดชพงศ์  เป็นผู้รับมอบทนุการศึกษาดังกล่าว

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ มูลนิธติัง้เซก็กิม
(นานมี) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550 ตามปณิธานของนายทองเกษม
สุพุทธพิงศ ์(ตัง้เซก็กิม)  ผูก่้อตัง้บรษิทั นานมี จำกดั ทีต่อ้งการ
ส่งเสรมิด้านการศกึษาใหแ้กผู้่ยากไรแ้ละดอ้ยโอกาส  ใหมี้โอกาส
ด้านการศึกษาทีสู่งข้ึน โดยมีความประสงคท่ี์จะมอบทนุการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ  แบ่งเป็นระดับ
มหาวทิยาลยัจำนวน  20 ทนุ ๆ ละ 6,000 บาท  โดยนกัศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

มอบทนุการศกึษา

บริจาคโลหติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  ตามท่ี  เหล่ากาชาด
จงัหวดัเพชรบรุไีดม้ารบับรจิาคโลหติ  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบรุ ีเม่ือวนัพฤหสับดทีี ่8 กรกฎาคม  2553  ณ หอประชมุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมบริจาค
โลหติ จำนวน 49 ราย ไดโ้ลหติ  จำนวน  22,050 ซซีี

ในการน้ี  กองพัฒนานักศึกษา  ขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิต
ทกุทา่น  มา  ณ  โอกาสนี้

1.  เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบัน
การศึกษาของรัฐหรือเอกชน

2.  ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3.  มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) ไมต่ำ่กวา่ 2.80 ในสาย

วิทยาศาสตร ์และไมต่่ำกว่า 3.00 ในสายสงัคมศาสตร์
4.  เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดอยู่แล้ว
ในการนี ้  นักศึกษาทีส่นใจสามารถขอรบัและยืน่ใบสมคัร

ได้ที่  กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม
2553  ณ  กองพฒันานกัศึกษา  อาคารองคก์ารนกัศึกษา

ทุนการศกึษามลูนธิิตัง้เซก็กิม (นานม)ี

ตามที ่  กองพัฒนานักศึกษา  โดยหอพกัรุกขชาติ  (หอพัก
หญิง 2) จัดทำบุญหอพักนักศึกษา  ในปีการศึกษา 2553  เม่ือวัน
เสาร์ที ่ 3 กรกฎาคม  2553  ณ หอพักรุกขชาติ  โดยมี
นางนบัวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา
เป็นประธาน

ซ่ึงการทำบุญในคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ ในการนี ้กองพฒันานกัศึกษา ขอขอบคณุ คณาจารย์
ทุกท่านท่ีให้เกียรตร่ิวมงานทำบญุหอพกั มา ณ โอกาสน้ี

ทำบญุหอพกันกัศกึษา (หอพกัรุกขชาต)ิ
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สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  จดัโครงการมอบทนุ  ปฐมนเิทศ  และประชมุผูป้กครอง
นักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช  และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี  ประจำปกีารศกึษา 2553  เม่ือวันอาทติยท่ี์ 11
กรกฎาคม 2553  ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์2  อาคารวทิยาภริมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผศ.ดร.นิวัต  กลิ ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี ้ มีผูป้กครองนกัศึกษาทนุ จำนวน 69 ราย  พร้อมกับ
นักศึกษาทนุ  จำนวน 138 ราย  เข้ารว่มในพธิี

มอบทนุการศกึษา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศลิปศาสตรบั์ณฑติ (ภาษาอังกฤษและภาษาองักฤษธรุกิจ) จัดสัมมนาการฝกึประสบการณวิ์ชาชีพ
สำหรบันกัศึกษาทีอ่อกฝกึประสบการณว์ชิาชีพในปกีารศกึษา 2552 เม่ือวนัที ่7 กรกฎาคม 2553 ณ หอ้ง Colloquim อาคารศนูย์ภาษา
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษารว่มกันแลกเปลีย่นประสบการณท่ี์ได้  หลังกลับจากการฝกึประสบการณกั์บหนว่ยงานตา่ง ๆ  ท้ังภาย
ในจงัหวดัเพชรบรีุและตา่งจงัหวดั  อีกท้ังยังเปน็การถา่ยทอดประสบการณต่์าง ๆ ใหแ้ก่นักศึกษารุน่น้องทีจ่ะตอ้งออกฝกึประสบการณ์
วิชาชีพในโอกาสต่อไปด้วย

การสัมมนาคร้ังน้ีมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 128 คน ผลจากการสัมมนาฝึกประสบการณ์นับว่ามีประโยชน์
อย่างย่ิง  เน่ืองจากทำใหนั้กศึกษาได้รับทราบถงึปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกประสบการณ ์ ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแกปั้ญหา  และการ
เตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาในปีต่อไป

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดพิธีลงนาม  การให้
บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 กับ บรษิทั เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ จำกดั เม่ือวนัอังคารที่
22 มิถุนายน 2553 ณ หอ้งประชมุ 1102 ช้ัน 11 อาคาร ซพีี
ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ  โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงแรงงานเปน็ประธานในพิธี

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดพิธีลงนามให้บริการ
รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 กับ
บรษิทั เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ เม่ือวนัอังคารที ่22 มิถุนายน  2553 ณ
ห้องประชุม 1102 ช้ัน 11 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ  นานา) เป็น
ประธานในพิธีลงนาม

ซ่ึงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้

สปส. จดัพธีิลงนามรบัชำระเงนิสมทบ ม.39  ผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส
ประกันตน ม.39 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อเพิ่มทางเลือกและ
อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตนสามารถ
ชำระเงินผ่าน บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ซ่ึงมีสาขาในร้านเซเว่น
อีเลฟเวน่ กวา่ 5,400 สาขาทัว่ประเทศ ใหบ้รกิารตลอด 24 ช่ัวโมง
พรอ้มยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน โดยเสียค่า
ธรรมเนยีมการรบัชำระเงนิในอัตรา 10 บาท  ต่อ 1 รายการ อีกท้ังผู้
ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ 1 เดือน เร่ิมให้บริการ
ไดต้ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เปน็ตน้ไป

ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที ่ สำนักงานประกัน
สังคมเขตพื ้นที ่/จังหวัด/สาขาที ่ท ่านสะดวก หรือโทร.1506
(เจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารทกุวนั  เวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศพัท์
ตอบรบัอตัโนมติัใหบ้รกิาร 24 ช่ัวโมง) ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้
www.sso.go.th

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  จดัสมัมนาฝกึประสบการณวิ์ชาชพี
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สถาบนัวจิยัฯ  ร่วมงานราชนครนิทรวิ์จยั  คร้ังที ่ 4

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ
มีหน้าที ่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู ่ความเป็น
เลิศทางดา้นการวจัิย  เม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน 2553   ผู้บรหิารและ
เจ้าหน้าท่ีของสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอ
ผลงานวจัิย “ราชนครนิทรวิ์จัย ครัง้ที ่4”  ณ อาคารเรยีนรวมและ
อำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  การจัดงานประกอบ
ไปดว้ย  การปาฐกถาพเิศษ  การเสวนาทางวชิาการ

การจัดแสดงนิทรรศการ  ผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์คิดค้นท่ี
หลากหลาย  พร้อมกับกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช.
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันวิจัยฯ  เข้าร่วมฟังการบรรยาย
พิเศษเรือ่ง “การพัฒนาชมุชนตามวถีิของชมุชนอยา่งสรา้งสรรค์”
โดยคณุดวงพร  เฮงบณุยพนัธ ์ ผูอ้ำนวยการสำนกังานสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชนฯ และคุณเพ็ญภัค

รัตนคำฟ ู  นายกเทศมนตร ี  เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวดัลำปาง  และการเสวนาเรือ่ง “การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนอยา่งสรา้งสรรค์”
ผลสำเร็จและความเป็นมาของตลาดน้ำอัมพวา  โดยคุณพีรวงศ์  จาตุรงคกุล  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา  มนต์เสน่ห์ตลาดบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยคุณบุญทวี  สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ของดีเมืองแปดร้ิว  โดยคุณกฤษณา  สุพรรณพงษ์
พัฒนาการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดำเนินรายการโดยอาจารย์วิชัย  พงษ์โหมด  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ โดยสถาบนัวจิยัฯ หวงัเปน็อย่างยิง่วา่  การเขา้รว่มงานในครัง้นีจ้ะเปน็การเชือ่มโยงทีส่ำคัญระหวา่งนกัวจิยัและชมุชน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบงานวิจัยในการร่วมกันนำผลสำเร็จต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างย่ังยืนต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า  สถาบันวิจัย ฯ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์
ทำนุบำรุง  ฟ้ืนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  สร้างวัฒนธรรม
ให้มีชีวิต  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน  ดังน้ัน  สถาบันวิจัย ฯ  จึงจัดการศึกษาดูงานสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เม่ือวันท่ี  13  มิถุนายน  2553  โดยมี  รศ.นันทนีย์   กมลศิริพิชัยพร  ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร่วมให้การต้อนรับ  และนำชมวังสวนบ้านแก้วพระตำหนักส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชนีิในพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 7 และบรรยายใหค้วามรูโ้ดย คุณพชร  เกตเุล็ก เพ่ือศึกษาถงึรปูแบบ
การจดัพิพิธภณัฑ ์ ในสว่นของการจดัแสดง  การจดันิทรรศการหมนุเวยีน  การปรบัภมิูทศัน์ตา่ง ๆ  เพ่ือนำมาเปน็ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรบั
สถาบนัวจิยั ฯ ในการจดัพิพิธภณัฑท์อ้งถิน่ Museum of Phetchaburi  แสดงเรือ่งราวทีบ่อกเลา่ความเปน็มาและสภาพความเปน็อยู่
ของทอ้งถ่ินท้ังในดา้นโบราณคด ี ประวติัศาสตร ์ รวมทัง้ชีวิตและวฒันธรรม  ถ่ายทอดอัตลักษณท่ี์โดดเด่นของจงัหวดัเพชรบรีุ  อาทิ

สถาบนัวจัิย มรภ.เพชรบรีุ
ศกึษาดงูานสำนกัศลิปวัฒนธรรมฯ  มรภ.รำไพพรรณี
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ศิลปินเมืองเพชร  ช่างสิบหมู่เมืองเพชร  ภูมิปัญญาด้านอาหาร
ภูมิปัญญา ด้านอาชีพการทำน้ำตาล  การละเล่นพื้นบ้าน  วัวลาน
กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ในเพชรบุรี ทั้งไททรงดำ  ไทพวน  เป็นต้น
โดยถ่ายทอดเรื ่องราวผ่านภาพถ่ายสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มี
ความทันสมัยผสมผสานกับความหลากหลายของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  สิ่งสำคัญก็คือพิพิธภัณฑ์  ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนี้จะ
ขึ้นอยู่ กับท้องถิ่นโดยตรง  รวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นเพชรบุร ีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที ่มีชีวิต เพื ่อเป็นการปลุกจิต
สำนึกให้คนในท้องถ่ินรู้จักตนเองและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน โดย

สถาบันวิจัย ฯ จะได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ สถาบันวิจัย ฯ  เพื่อกำหนดแผนงานดำเนินการ
จดัตัง้พิพิธภณัฑใ์นรปูแบบดงักลา่วตอ่ไป  ในการนี ้สถาบนัวจิยัขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้ง ทกุทา่น มา  ณ โอกาสนี้

วจก. มอบทุนการศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี   มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 ทุน ในพิธีไหว้ครู  ประจำปกีารศึกษา 2553  โดย  ผศ.ดร.นิวัต
กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้มอบทุน

ทุนการศึกษาท่ีมอบใหแ้ก่นักศึกษา  เป็นทุนการศึกษาท่ีคณาจารย์
คณะวทิยาการจดัการมจิีตศรทัธารว่มกนับรจิาคเงนิเดือนละ 100 บาท/
คน  ร่วมกับผู้บริจาคสมทบในโอกาสต่าง ๆ  มาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2551
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท่ีขาดแคลน
ทนุทรพัย์  ต้องทำงานหาเลีย้งตนเอง  โดยกำหนดมอบใหร้ายละ 3,000
บาท  ทีผ่า่นมาไดม้อบทนุการศกึษาใหแ้ก่นักศึกษาไปแลว้  จำนวน 16
ราย เปน็เงนิ 48,000 บาท จากเงนิทีไ่ดร้บับรจิาคทัง้สิน้ 77,400 บาท

ขอเรยีนเชญิทกุท่านรว่มบรจิาคไดท่ี้   คุณพนิดา พวงพยอม   คณะวทิยาการจดัการ

สาขาการบญัชีจัดอบรม
เชงิปฏบัิติการ  :  สาขาวิชาการ
บ ัญช ี  คณะว ิทยาการจ ัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู ้แบบ
มีส่วนร่วมเรื่องการวางแผนธุรกิจ
และการเขียนแผนธุรกิจ  ในระหว่าง

วนัที ่26 - 27  มิถุนายน  2553  ณ  หอประชมุภูมิแผน่ดิน  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเร่ืองการวางแผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ นักศึกษา

สาขาวชิาการบญัชจีำนวน 110  คน แบง่เปน็นักศึกษาภาค  กศ.ปบ. จำนวน  30 คน และนกัศึกษาภาคปกต ิจำนวน  80  คน
วิทยากรโดย คือ  อาจารย์กิติ   จารุอารยนนันท์  อาจารย์ศลาวุฒิ  อรุณแข  และอาจารย์อชิรญา  ศุภวโรดม  การจัดอบรมคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนธุรกิจ กล้าคิด  กล้าทำ และ กล้าแสดงออก
รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และไปประกอบอาชีพ  ตลอดจนให้คำแนะนำกับบุคคล
ภายนอกได้



ศึกษาดูงานสาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ   ต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน
สาขาวิชาศิลปกรรม (ประยกุต์ศิลป์) มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี   เม่ือวันพุธท่ี 7 กรกฎาคม 2553  สาขาวิชาได้นำเสนอ
ความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา
ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

นทิรรศการดา้นศลิปะและการออกแบบ  : สาขา
วิชาศิลปะและการออกแบบ  ขอเชิญผูส้นใจ  ชมพ้ืนทีแ่สดงผลงาน
และนิทรรศการด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นการแสดง
ศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชา และเป็นการ
เผยแพร่ผลงานให้แก่ผู ้สนใจศิลปะให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ด้านสุนทรยีศาสตรท่ี์สำคัญ อีกแหลง่หนึง่ของมหาวทิยาลยัฯ และ
ของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับพ้ืนท่ีในการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
ด้านล่างของอาคารศิลปะอันสวยงาม และผลงานท่ีจัดแสดงจะมีการ

สับเปล่ียนหมุนเวียนกันไปอย่างต่อเน่ืองตลอดปกีารศึกษาน้ี  สามารถเข้าชมได้ทุกวัน  ต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไปในเวลาทำการ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ติดตาม
ความก้าวหน้าในการเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำป ี2553 ส่วนภูมิภาค : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ต้อนรับคณะบคุลากรจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มาตรวจเยี่ยมคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมงาน
สัปดาหว์ทิยาศาสตร ์ประจำป ี2553 ส่วนภมิูภาค  เม่ือวนัที ่2
กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี โดยม ีรศ.พินันทร ์ คงคาเพชร  คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   ผศ.ฤดี  ธรีะเดชพงศ ์ รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  แจ้งเรื่องการขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์)  จากเดิมปิดทำการเวลา
16.30 น.  ขยายเวลาเปน็ 19.30 น. ต้ังแตวั่นท่ี  1 กรกฎาคมน้ีเป็นต้นไป  สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์
032-493300-6  ตอ่ 1109, 032-493271   โทรสาร  032-493272  E-mail : Library@pbru.ac.th    http://gold.pbru.ac.th

11 ดอนขังใหญ่


