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สาขาฟสิกิสฯ์  ศกึษาดงูาน
“ โครงการชัง่หวัมัน  ตามพระราชดำรพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

และอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร”

สาขาวชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตรท์ัว่ไป  คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารยเ์ปีย่ม  แกว้สวสัด์ิ  อาจารยสุ์นันทศกัด์ิ   ระวงัวงศ์
อาจารย์ศิริพรรณ ศรัทธาผล  และอาจารย์ประชุม พันออด
นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ชั้นปีที่ 2,3
และ 4  จำนวน 40 คน  ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนในโครงการ
ช่ังหวัมนัตามพระราชดำร ิ ตัง้อยูบ่รเิวณหมูท่ี ่ 5 บา้นหนองคอไก่
ตำบลเขากระปกุ  อำเภอทา่ยาง  จงัหวดัเพชรบรุ ี  เม่ือวันที ่ 24
มิถุนายน 2553

สำหรับโครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำริและทรงดำเนินการในท่ีดินส่วนพระองค์บริเวณ หมู่ท่ี 5
บ้านหนองคอไก ่ตำบลเขากระปกุ อำเภอทา่ยาง จังหวดัเพชรบรีุ
มีพ้ืนท่ีทรงงานทัง้ส้ิน 250 ไร่ เร่ิมดำเนินโครงการตัง้แต่ต้นปี 2552
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งให้
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลง หรือมา
ช่วยงานพระองค์โดยการจ้างงาน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตรรับสนองพระราชดำริ ดำเนิน
กิจกรรมของโครงการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักใน
คณะทำงาน ฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งบูรณาการ
โครงการดา้นการเกษตรตา่ง ๆ ร่วมกบัหนว่ยงานอืน่ ๆ พ้ืนทีใ่น
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ มีการปลูกพืชผักต่าง ๆ
ไวม้ากกวา่ 40 ชนิด

กรมชลประทานไดรั้บมอบหมายจาก นายดิสธร  วัชโรทยั
รองเลขาธ ิการพระราชว ัง ให ้ เป ็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและประชาชนดำเนิน
การร่วมกันดังน้ี

1.กรมทรพัยากรนำ้บาดาล เจาะบอ่บาดาล  2.หน่วยพฒันา
การเคล่ือนท่ีท่ี 13 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ทำถนนรอบทีดิ่น

3.ทางหลวงชนบท จ.เพชรบรีุ  ปรบัปรงุถนนสาธารณะ   4.กรม
อุทยานแห่งชาติ จัดหาพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ บ้านพัก
5.กรมส่งเสริมการเกษตร ปลูกต้นมะพร้าว  6.กรมส่งเสริมการ
เกษตรจดัหาพันธ์ุพืช พันธ์ุไม้พันธ์ุผัก พืชไร่  7.กรมการพัฒนาท่ีดิน
วิเคราะหดิ์น   8.ศูนย์การทหารราบสนบัสนุนกำลังพล  9.กระทรวง
มหาดไทย องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  10. การไฟฟา้ส่วนภมิูภาค
จัดทำระบบไฟฟา้  แหล่งผลิตไฟฟ้ากังหันลม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสให้นำ
พลังงานลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากโครงการมีลักษณะ
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม กำลังลมเฉลี่ย 2-9 เมตร/วินาที ได้ทำการ
ติดต้ังกังหันลมท้ังส้ิน 20 ตัว จึงได้กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับการใช้งาน
โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ใช้ติดตั้งจำนวน 10 ตัวๆ
ละประมาณ 700,000 บาท ในราคาตน้ทุนท่ี คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับรีุ  เปน็ผูอ้อกแบบและผลติข้ึน โดยใช้
วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยถึง 95% ยกเว้นชิ้นงานที่เป็นแม่เหล็ก
ถาวรในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และการ
ออกแบบใบพดัท่ีสามารถใช้กำลังลมต่ำ เพียงแค่มีลมพัดท่ีความเร็ว
2.5 เมตร/วินาที ก็สามารถผลติไฟฟา้ได้

ในการนี้จึงนำนักศึกษาศึกษาดูงานในส่วนของการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในโครงการนี้
มีอาจารย์ชาติชาย จากศูนย์วิจัยพลังงานลมน้ำและแสงอาทิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ติดต้ังและ
ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม
เก่ียวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลม ซ่ึงนับว่าเป็นโชคดีของ
นักศึกษาและคณาจารย์มีอาจารย์มาให้ความรู้  การศึกษาดูงานคร้ังน้ี
คณะศึกษาดูงานได้ประโยชน์อย่างมากท้ังทางตรง และทางอ้อม และท่ี
สำคัญคือได้นำความรู ้หลักการทำงานของระบบมาใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในช้ันเรียนต่อไป

ส่วนช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะศึกษาดูงานเดินทางไป
ศึกษาดูงาน  ณ  อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระรามหก
อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี   ซ่ึงเป็นศูนย์พลังงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคเพ่ือพัฒนาอย่างย่ังยืน  โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็น
วิทยากรใหค้วามรู ้แนะนำใหศึ้กษาตามฐาน โดยแบง่เปน็ฐานตา่ง ๆ
จำนวน 8 ฐาน  คณะศกึษาดงูานไดร้บัความรูเ้ปน็อย่างมาก อีกทัง้
ยังมีโครงการปลกูป่าชายเลนในบริเวณอุทยานไว้ให้บริการอีกด้วย
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ผศ.ดร.นิวัต   กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรีุ  กล่าวตอ้นรบั  พล.ต.ท.ณรงค ์ ศิริสุนทร ผบช.ตชด.
และคณะ เนื่องในโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู  รุ่นท่ี 8  เม่ือวันท่ี
12  กรกฎาคม  2553 เวลา 08.00 น.  ณ  หอ้งประชมุวทิยา
ภิรมย ์2   มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สำหรับโครงการดังกล่าว  เป็นความร่วมมือระหว่างมหา
วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกองกำกับการ 1 กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจท่ีรับจากศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีความรู้
ความสามารถ มีเจตคตท่ีิดี ตลอดจนมทัีกษะและประสบการณท่ี์
เหมาะสมมีความพร้อมในการเป็นครู ตามแนวทางของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน และทำให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มความเปน็คร ู รุ่นที ่8

ชายแดนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัดเทียมกับ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน อันเป็นการส่งเสริม
คุณภาพของโรงเรียนให้มีบทบาทในการเสริมสร้างชุมชนในพื้นที่
ชายแดนให้เข้มแข็ง

โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีเจตคติท่ีดี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน รวมทัง้เปน็การปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม อุดมการณ์
และจิตสำนึกของความเป็นครู โดยมี  พล.ต.ท. สมศักด์ิ แขวงโสภา
อดีตผูบั้งคับบญัชาตำรวจตระเวนชายแดน  ปัจจบัุนเป็นท่ีปรกึษา
โครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างความตระหนักในบทบาท
ข้าราชการ ตชด. กับคุรุทายาท  ซ่ึงการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการ
อบรมจำนวน 79 นาย และกำหนดใหมี้การอบรมข้ึนต้ังแต่วันท่ี 12
กรกฎาคม 2553 – 10 กุมภาพันธ ์2554 (รวม 7 เดือน)
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หากจะกล่าวถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่มักจะ
นึกถึงต้นตาลโตนด  ขนมหวานเมืองเพชร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขนมหมอ้แกง  ซึง่ถอืไดว้า่เปน็สัญลกัษณป์ระจำเมอืงเพชร  ส่วน
ความอร่อยนั้นนับได้ว่าขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย  เนื่องจากมี
การนำน้ำตาลโตนดซึ ่งมีกลิ ่นหอมหวานเฉพาะตัวมาใช้เป็น
ส่วนผสมที่สำคัญในการทำขนม  สำหรับ “จดหมายข่าวดอน
ขังใหญ”่ ฉบบันีจ้ะเปน็บทสมัภาษณ ์ดร.กิตตมิา  ลีละพงศว์ฒันา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ในเรือ่งของการใชป้ระโยชนจ์ากตาลโตนด
โดยการแปรรูปเป็น “ข้าวเกรียบตาลโตนด”

ทำไมอาจารยจึ์งมีแนวคิดท่ีจะทำข้าวเกรียบตาลโตนด
สืบเนื่องจากตาลโตนดเป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

เพชรบุรีมาช้านาน โดยวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีเก่ียวพันกับตาลโตนด
แทบจะทุกคน สังเกตได้จากชาวบ้านทั่วไปจะนำผลิตผลจาก
ต้นตาลมาประกอบเป็นอาหารคาว ขนมหวาน และทำเป็นเครื่อง
ใช้ไม้สอยต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่
อดีตจนถงึปจัจบัุน ดังนัน้ การหากรรมวธีิแปรรปูเพ่ือพัฒนาเปน็
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากตาลโตนด ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
เฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี  จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จาก
ส่วนประกอบหรือผลิตผลต่างๆ จากต้นตาลโตนดให้มากยิ่งขึ้น
รวมถึงเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่นมาใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านหรือ
เกษตรกร เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครัวเรือน

จากเหตุผลข้างต้น จึงได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือดู

ความเป็นไปได้ในการที่จะใช้ผลิตผลจากตาลโตนดเป็นวัตถุดิบ
สำหรับการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ โดยข้าวเกรียบจัดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถทำได้ง่ายในครัวเรือน  และไม่
ส้ินเปลืองแรงงานมากนัก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันน้ีจะมีอาหารขบเค้ียว
ประเภทตา่ง ๆ มากมายทีใ่ช้เทคโนโลยกีารผลติสงู  วางจำหนา่ย
อย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็ก ๆ และวัยรุ่น แต่การบริโภคข้าวเกรียบในปัจจุบัน
ยังเป็นท่ีนิยม  และมีแนวโน้มแพร่หลายมากข้ึน ส่วนประกอบหลัก
ในการผลิตข้าวเกรียบ คือ แป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้อาจมี
การเติมส่วนผสมอ่ืนจากธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ
ปรบัปรงุกลิน่ รส และเนือ้สัมผสัของขา้วเกรยีบ ส่วนผสมอืน่ ๆ
อาจเป็นเน้ือสัตว์ เช่น  ข้าวเกรียบกุ้ง  ข้าวเกรียบปลา หรือพืชเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบมะละกอ
ข้าวเกรียบใบมะกรูด  ข้าวเกรียบสมุนไพร  เป็นต้น ดังนั้น
การนำผลิตผลจากตาลโตนดมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ จึงน่าจะ
เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประจำเมอืงเพชรหรอืเป็นสินค้าหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงตำบล (สินค้า
OTOP)  ท่ีมีเอกลักษณแ์ละคุม้ค่ากับการลงทนุ

สำหรับสูตรในการทำข้าวเกรียบตาลโตนด  มีกี ่สูตร
อะไรบ้าง

การทำข้าวเกรียบนั ้น ส่วนผสมหลักที ่ใช้คือแป้งมัน
สำปะหลัง ซึ่งมีราคาถูกและมีผลทำให้ข้าวเกรียบที่ได้มีคุณ
ลักษณะที่ดี โดยสูตรของข้าวเกรียบตาลโตนดที่พัฒนาขึ้นมี
อยู่ด้วยกนั 3 สูตร ทีมี่ลักษณะเฉพาะทีแ่ตกตา่งกนัไป ข้ึนอยู่กับ
วตัถุดิบทีใ่ช้เปน็ส่วนผสมของแตล่ะสูตร โดยสตูรที ่1  เป็นข้าว

ดร.กิตตมิา  ลีละพงศว์ฒันา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแปรรูปข้าวเกรียบตาลโตนด



เกรียบลอนตาลหรือลูกตาลอ่อน ซึ่งเป็นข้าวเกรียบที่ใช้
ลูกตาลอ่อนและน้ำตาลสดเป็นวัตถุดิบ   สูตรที่ 2 จะเป็น
ข้าวเกรียบตาลสุก   เป็นข้าวเกรียบท่ีทำมาจากเน้ือตาลสุก และสูตร
ที ่ 3  ข้าวเกรยีบ เสรมิคุณคา่ โดยมส่ีวนผสมเปน็เนือ้ตาลสกุ
เช่นเดียวกับสูตรที่ 2 แต่จะมีการเสริมคุณค่าทางโภชนาการ
ของข้าวเกรียบด้วย การเติมเนื ้อฟักทองที ่เป็นแหล่งของ
เบตา้แคโรทนีท่ีสำคัญซึง่ ร่างกายของคนเราสามารถเปลีย่นสาร
ประกอบดังกล่าวให้เป็นวิตามินเอได้

ปัญหาที่พบในการทำข้าวเกรียบจากผลิตผลตาลโตนด
มีหรือไม ่ อะไรบา้ง

มีค่ะ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากวัตถุดิบที่ใช้
ซึ ่งก็คือ ตาลโตนดนั่นเอง โดยจะพบปัญหาในผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบท่ีมีเน้ือตาลสุกเป็นส่วนผสม  เน่ืองจากเน้ือตาลสุกน้ัน
นอกจากจะมสีีเหลืองสวยและกลิน่หอมเฉพาะตวัแลว้ ยังพบวา่
มีรสฝาดเฝือ่นด้วย หากเราตอ้งการใหข้้าวเกรยีบทีไ่ดมี้สีเหลอืง
เข้มและกลิ่นหอมมาก ก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณเนื้อตาลสุก
ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ย่ิงเราเพ่ิมเน้ือตาลสุกมากเท่าไหร่  รสฝาดเฝ่ือน
ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น  จนกระทั่งมีผลทำให้ข้าวเกรียบที่ได้มี
รสฝาดจนถึงขมเลยทีเดียว ส่วนข้าวเกรียบที่ทำจากลูกตาล
อ่อนนั้นจะไม่พบปัญหาในด้านนี้  ในขณะนี้ตัวอาจารย์เองก็
กำลังอยู่ในข้ันตอนของการคน้คว้าศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการ
กำจัดรสฝาดเฝ่ือนดังกล่าวของเน้ือตาลสุก

ทราบว่า อาจารย์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง
“การแปรรูปข้าวเกรียบตาลโตนด” จากการที่อาจารย์ได้ลง
พื้นที่ในการบริการชุมชนในเรื่องดังกล่าว ได้รับการตอบรับ
อย่างไรบ้างจากผู้เข้ารับการอบรม

จากการท่ีได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบริการวิชาการ
ไปสู่ชุมชนในเรื่องของการแปรรูปข้าวเกรียบตาลโตนด  เมื่อวัน
เสารท์ี ่ 5  มิถุนายน  2553  ไปแลว้นัน้  ปรากฏวา่ไดผ้ลตอบรบั
เป็นอย่างดี  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็น
ชาวบา้นจากกองทนุหมูบ่า้น  อำเภอเมือง จังหวดัเพชรบรีุ  และ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยผู้เข้ารับการอบรมกล่าวว่า
การอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถนำความรู้และ
เทคนิคที ่ได้เรียนรู ้สำหรับการทำข้าวเกรียบตาลโตนดนี ้ไป

ใช้ได้จริง  โดยจะทำเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว
หรือชุมชน  นอกจากนี้ยังต้องการให้ทางอาจารย์และสาขาวิชาฯ
ได้จัดการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเกี ่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ
เคร่ืองมือสำหรับการผลิตข้าวเกรียบตาลโตนดในเชิงอุตสาหกรรม
สำหรับครัวเรือน เพ่ือเป็นแนวทางสำหรบัการขยายกำลงัการผลติ
และนำไปสู่การผลิตในเชิงการค้าต่อไป

จากผลการตอบรับดังกล่าว อาจารย์ก็มีความรู้สึกดีใจ
และภูมิใจมาก  ที่การจัดอบรมในครั้งนี้ของอาจารย์สามารถ
เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมไม่มากก็น้อย รวมถึงเป็นการ
จุดประกายความคิดให้แก่ชาวบ้านในการที่จะทำเป็นอาชีพต่อไป
แมว้า่จะเปน็เพียงจดุเล็ก ๆ ก็ตาม อาจารยก็์หวงัวา่ เราจะไดเ้หน็
ข้าวเกรียบตาลโตนดวางจำหนา่ยท่ัวไปในเมืองเพชรบุรี ในอนาคต
อันใกล้น้ี

สำหรบัผูท้ีส่นใจในเรือ่งของการทำขา้วเกรยีบตาลโตนดนัน้
สามารถสอบถามรายละเอ ียดของเทคน ิคและว ิธ ีการทำ
ข้าวเกรียบตาลโตนด รวมถึงส่วนผสมได้โดยตรงที่ ดร.กิตติมา
ลีละพงศ์วัฒนา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรุ ี  โทร. 0-3249-3270,  0-8200-7891-9
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นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  ได้จัดทำบุญหอพักนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 เม่ือวันเสาร์ท่ี
10  กรกฎาคม 2553  ณ หอพกันิวาสรตัน ์(หอพกัหญงิ 1)  โดยม ีผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดเีปน็ประธาน

การทำบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษาที่พักอาศัย ภายในหอพัก
และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมของการพักอาศัยของนักศึกษา

ทำบญุหอพกันกัศึกษา (หอพกันวิาสรตัน)์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ มูลนิธิสงเคราะหท์หารผา่นศึก  มีความประสงคจ์ะมอบทนุการศกึษา ใหแ้กนั่กศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  จำนวน 2 ทนุ ๆ ละ 5,000  บาท (หา้พันบาทถว้น)

นักศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
1. เป็นนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. มีความประพฤตดีิ เรียบรอ้ย
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
นักศึกษาทีส่นใจขอรบัและยืน่ใบสมคัรไดต้ัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที ่ 23  กรกฎาคม  2553  ณ  กองพฒันานกัศึกษา และพจิารณา

คัดเลือก ในวันพุธท่ี  28  กรกฎาคม 2553  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชมุองค์การนักศึกษา ประกาศผลการคดัเลือกพร้อมรายงานตวั
ในวนัพุธที ่29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ กองพฒันานกัศึกษา  อาคารองคก์ารนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

ทุนการศกึษา
“มูลนธิิสงเคราะหค์รอบครวัทหารผา่นศกึ”

ขอขอบคุณ : ตามที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวัดเมืองยะลา  มียอดทำบุญ
จำนวน 9,800 บาท (เก้าพันแปดรอ้ยบาท)  ขอขอบคณุทกุทา่น  มา ณ โอกาสนี้
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โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา
สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  จัดโครงการสนบัสนนุเงนิอุดหนนุ
ทางการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี เพื ่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ระเบียบ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ศ.2552

ในการน้ี  นักศึกษาพิการท่ีมีความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุน
ทางการศกึษา สามารถตดิต่อ ขอรับแบบฟอรม์ไดท่ี้  กองพัฒนา
นักศึกษาตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัที ่ 23  กรกฎาคม 2553 ณ อาคาร
องค์การนักศึกษา

 กองพัฒนาน ักศ ึกษา
ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กำหนดจัดพิธีแห่เทียนหลวง
พรรษา ถวาย ณ วัดมหาธาตุ
วรวหิาร  จงัหวดัเพชรบรุ ี  ใน
วนัที ่25 กรกฎาคม 2553 เวลา
09.00 น. โดยมีการจัดขบวน
แห ่ เท ียนพรรษารอบตลาด
เมืองเพชรบุรี

ในการน ี ้ กองพัฒนานักศ ึกษาเช ิญชวนคณาจารย ์
บุคลากร และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรีุ  ร่วมในพธีิ
ไดต้ามวนั  เวลา และสถานทีดั่งกลา่ว

แหเ่ทียนหลวงพรรษา  ประจำป ี2553

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดัการแขง่ขัน
กีฬาระหว่างนักศึกษาภายในคณะ “กีฬาภายในสามัคคีสัมพันธ ์”  เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2553  ณ  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาภายในคณะ “กีฬาภายใน
สามัคคีสัมพันธ”์  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดยม ี อาจารยสุ์ขุม
หลานไทย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาสามัคคีในครั้งนี ้  ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและ
คณาจารย์ในคณะเป็นอย่างดี  ยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับนักศึกษาใหม่
ของคณะ นอกจากนี ้ภายในงานยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที ่ผ่าน
การอบรม โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย
ซันประสิทธิ์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้

กีฬาภายในสามคัคีสมัพนัธ์
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กิจกรรมวันที ่7 สิงหาคม 2553
ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พบกบักจิกรรมการแขง่ขันเรอืยาวประเพณชิีงถ้วยพระราชทาน (รอบคดัเลือก)
กิจกรรมซุม้ศิลปะการมีส่วนร่วม  การประกวดวาดภาพ  การตอบปญัหาเร่ืองส่ิงแวดล้อม  แข่งขันพายเรือเก็บขยะ  การแข่งขัน

โล้กระทะ  การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด  ซุ้มนิทรรศการแม่น้ำเพชร  การจำหน่ายสินค้า OTOP  การเสวนาแม่น้ำเพชร  การแสดงศิลป
วัฒนธรรมประเพณเีมืองเพชรบรีุ  และกจิกรรมอืน่ ๆ  อีกมากมาย

ภาคค่ำ เวลา 20.00 น.  ฟรคีอนเสิรต์รวมพลคนรกัษแ์มน้่ำเพชร  พบกบัศลิปนิ หลวงไก,่ วงไอนำ้
กิจกรรมวันที ่8 สิงหาคม 2553
ภาคเช้า เวลา 09.00 น. พบกบักจิกรรมการแขง่ขันเรอืยาวประเพณชิีงถ้วยพระราชทาน (รอบชงิชนะเลศิ
ภาคค่ำ  เวลา 20.00 น.  ฟรคีอนเสิรต์รวมพลคนรกัษแ์มน้่ำเพชร  พบกบัศลิปนิ  ไมค ์ ภิรมยพ์ร,  พลพล,  วง Klear
กิจกรรมนีจั้ดโดย  จังหวดัเพชรบรีุ  องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรีุ  และเทศบาลเมอืงเพชรบรีุ

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่ 2/2553  และการประชุม
คณะกรรมการ สกสค. จงัหวดัเพชรบรุ ีครัง้ที ่3/2553 เม่ือวนัที่
13 กรกฎาคม 2553  มีสาระสำคญัทีส่มาชิกควรทราบ  ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่ผู้ขอกู้สินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิต
ครูและบคุลากรทางการศกึษาในจงัหวดัเพชรบรีุ  จำนวน 9 ราย
ซึ่งจะพิจารณาจากรายรับต้องมีเพียงพอต่อการชำระหนี้และเป็น
ไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด

2. โครงการสวสัดิการร้านค้าด้านอุปโภค - บริโภค  ขณะน้ีมี
ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ  เพ่ือลดเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าท่ีเป็นครู
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. จำนวนสมาชกิ ณ  วนัที ่ 30  มิถุนายน  2553  จงัหวดั
เพชรบรุ ี ช.พ.ค. จำนวน 7,208  คน  ช.พ.ส. จำนวน 2,609 คน

สกสค.เพชรบรีุ

สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดประกวดการแสดงในโครงการ
ประกวดนาฏศลิป์ไทย  ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ในวนัอังคารที ่3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอ้งประชมุ
วิทยาภริมย ์1  อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เพ่ือเป็นการเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมทางดา้นนาฏศิลป์ไทย  เป็นการปลกูฝังทศันคติท่ีดีทางดา้นนาฏศิลป์ไทยแกเ่ยาวชนและบคุคล
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  และเพ่ือแสดงออกถึงความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัรย์ิ  ในการน้ี  จึงขอเชิญชวนคณาจารย ์ นักศึกษา
บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  และผูส้นใจเขา้ร่วมชมการแสดงไดต้ามวนั  เวลาและสถานทีดั่งกล่าว

ขอเชิญชมการประกวดการแสดงในโครงการประกวดนาฏศลิป์ไทย

ขอเชิญรว่มงานวนัอนรัุกษแ์มน่ำ้เพชรบรีุ  7-8 สงิหาคม 2553
ณ บริเวณริมแม่น้ำหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ท่ัวประเทศ  ช.พ.ค.จำนวน 839,336  คน  ช.พ.ส. จำนวน   382,466
คน

4. สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 6  อยู่ในระหว่างดำเนินการ
(จะกูไ้ด ้6 แสน - 1 ล้านสองแสนบาท  แตต้่องอายไุมเ่กิน 65 ปี)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

5. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรตคิรูและบคุลากรทางการศกึษา  ประจำป ี 2553  ท่ีทำ
คุณประโยชนท์างดา้นการศกึษา  อุทิศตน  เสียสละ  อดทน ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นท่ีประจักษ์
ต่อสาธารณชน  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
น้ัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  ได้แก่  อาจารย์
มธรุส  ปราบไพร ี จงึขอแสดงความยนิดี มา ณ โอกาสนี้



9 ดอนขังใหญ่

ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในทุกระดับ  จำนวนหลายรุ่น
เป็นเวลาหลายปี  แต่ไม่สามารถกระจายให้ความรู้แก่ข้าราชการทั้งหมดได้  จึงได้จัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวน
ทางวนัิยพนักงานสว่นทอ้งถิน่ในระดบัจงัหวดัและใหค้ณะกรรมการเครอืข่ายเปน็ผูด้ำเนินการอบรมใหค้วามรูใ้นระดบัจงัหวดั
โดยใหถื้อเปน็นโยบายของกรม  ทีท่กุภาคส่วนตอ้งใหค้วามสำคญัและความรว่มมอืในเรือ่งดงักลา่ว  เครอืข่ายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีจึงได้ประสานงานกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้น
การประสานงานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จัดทำ
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อความร่วมมือ  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศึกษาในการเสริมสร้าง
ศักยภาพบคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรุ ี ใหมี้ความรู ้ ความสามารถ  ทกัษะ  และคณุวฒุเิพ่ิมข้ึน
สามารถดำเนนิงาน  ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัเพชรบรุ ี มีความเขม้แขง็ และบรหิารงานไดด้้วยตนเองอยา่งยัง่ยนื
โดยมีผศ.ดร.นวิตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  รว่มลงนามในบนัทกึความรว่มมอื  กับ นายชลติ
สุริโย   ปลัดองค์การบรหิารสว่นตำบลโพพระ  ประธานเครอืข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวนัิยพนักงานส่วนทอ้งถ่ินจังหวดั
เพชรบุรี  พร้อมด้วย  รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  รองอธิการบดี  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
ส.ต.อ.สันติ  สว่างศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง  รองประธานเครือข่ายวินัยฯ นายธวัช  ขจรกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา รองประธานเครือข่ายวินัย มีคุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส  รองผู้ว่าการ
ตรวจเงนิแผน่ดิน (นักบรหิาร 10) และคณุวรวฒุ ิ  แสงเฟอืง ผูแ้ทนจากสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน  รว่มเปน็สักขีพยาน
เม่ือวนัที ่11 มิถุนายน  2553  ณ หอประชมุภูมิแผน่ดิน  สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม

ในการนี ้  สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม  ขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งทกุทา่น  มา ณ โอกาสนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ลงนาม  MOU  กับ  เครือข่ายวนัิยฯ เพชรบรีุ
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 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ขอเชิญฟงับรรยายพเิศษ เรือ่งอาเซีย่นกับทศิทางอดุมศึกษา  โดย ดร.สุเมธ  แยม้นุ่น  เลขาธกิาร สกอ. ในวนัพุธที่
18 สิงหาคม 2553 ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย์ 2  อาคารวทิยาภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

 สมคัรสอบวชิาพืน้ฐาน  ครัง้ที ่2  : สำนักส่งเสรมิวชิาการฯ แจง้เรือ่งกำหนดการสมคัรสอบวชิาพ้ืนฐาน 4 วชิา  ครัง้ที ่2/
2553  รับสมคัรในระหวา่งวนัที ่ 2 – 10 สิงหาคม 2553  ที ่สำนักส่งเสรมิวชิาการฯ  ส่วนกำหนดการสอบ  สอบวชิาภาษาองักฤษ
และคอมพวิเตอร ์วันท่ี 25 สิงหาคม  2553  วิชาภาษาไทย และคณติศาสตร ์วันท่ี  1  กันยายน  2553  และประกาศผลสอบวนัท่ี
10  กันยายน  2553

เม ื ่อว ันศ ุกร ์ท ี ่ 16 กรกฎาคม 2553
ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุร ี  พร้อมด้วย ผศ .ชำนาญ
งามสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับมอบ
หนังสือชุด “ลักษณะไทย” มองเมืองไทย และ
คนไทยผ่านทางวัฒนธรรม ชุดเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่ง
มหามงคลที ่พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จาก
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี

เพ่ือไวใ้ชใ้นการเรยีนการสอน  หรอืเพ่ือให้
ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นหนังสือที ่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกของชาตสืิบไป  โดยหนงัสอืจะมอียู่ 4 เล่ม
คือ

1. พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย 2. ภูมิหลงั
3. ศิลปะการแสดง 4. วัฒนธรรมพื้นบ้าน

อธิการบดีรับมอบมอบหนังสือชุด “ลักษณะไทย”
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“การศึกษา เปรียบเสมือนการพายเรือทวนน้ำ
  ถ้าไมเ่ดินหนา้ ก็จะมแีตถ่อยหลงั”
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรีุ  จัดทำหอ้งหนงัสือศิลปะ
เพ่ือการพัฒนาของนักศึกษาศิลปะฯ และผู้ท่ีสนใจ ในการศึกษารูปแบบและ
แนวทางในการสรา้งสรรค์ สู่จินตนาการเฉพาะตัว

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจศิลปะ ใช้บริการห้องหนังสือศิลปะ ซ่ึงต้ังอยู่ด้านหน้าห้องจัดแสดง
ผลงานศิลปะและการออกแบบ  ภายในอาคารศิลปะ

อน่ึง เน่ืองจากห้องหนังสือศิลปะ ยังต้องการหนังสือเพ่ือจัดเก็บภายในห้องอีกจำนวนมาก  หากนักศึกษาหรือคณาจารย์ท่านใดท่ีมี
หนังสือหรือสูจิบัตรศิลปะ  ต้องการบรจิาคเพ่ือส่วนรวม  ขอเชิญบรจิาคได้ท่ี สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
แจ้งเรื่องการขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์)  จากเดิม
ปิดทำการเวลา 16.30 น.  ขยายเวลาเปน็ 19.30 น. ตัง้แตว่นัที ่ 1 กรกฎาคมนี ้เปน็ตน้ไป
สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี่ หมายเลขโทรศพัท ์  032-493300-6  ตอ่ 1109, 032-
493271   โทรสาร  032-493272  E-mail : Library@pbru.ac.th    http://gold.pbru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ขอเชิญชม นิทรรศการหมุนเวียนภายใต้โครงการความร่วมมือ  ระหว่าง  สำนักวิทย
บรกิาร ฯ และศนูย์สรา้งสรรคง์านออกแบบ ฯ (miniTCDC)  ในหวัขอ้ “แปลง(เศษ)
เกษตรเป็นทรัพย์ : DAMU Project” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ
อาคารสำนกัวทิยบรกิาร 2 ช้ัน 1  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สำนักวิทยบริการฯ
เชิญชมนทิรรศการหมนุเวยีน

 สาขาวชิาการบญัช ี คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการการรณรงค์
ให้บุคลากรและนักศึกษาบันทึกรายรับ–รายจ่ายส่วนบุคคล  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หวั ในวนัพุธที ่ 21 กรกฏาคม  2553  เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภิรมย ์3  สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิ
และสำรองทีน่ั่งไดท้ี ่ สาขาวชิาการบญัช ี โทร. 032-493269 และ 032-463300  ตอ่ 1334 และ 1335

“ห้องหนังสือศิลปะ”

สาขาบัญชีเชิญเข้าร่วมโครงการ
การรณรงคใ์ห้บุคลากรและนกัศึกษาบนัทึก รายรับ – รายจ่ายส่วนบุคคล

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ


