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สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการประชุมระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางจัดตั้งเครือข่าย
ความเป็นเลิศ  (Network of Excellence) ด้านการท่องเท่ียว
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก เมื ่อวันศุกร์ที ่ 30
กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชมุ
ศูนย์ภาษา ช้ัน 2 อาคารศนูย์ภาษาและคอมพวิเตอร ์ โดยมี
ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

เนื่องจากเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกเป็นกลุ่ม
จังหวัดที ่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที ่ยว จากการที ่มี
ย ุทธศาสตร์ระดับจังหว ัดที ่ช ัดเจนในการส่งเสร ิมการ
ท่องเที ่ยวในทุกจังหวัด ซึ ่งสอดคล้องกับนโยบายระดับ
ประเทศ อีกทั้งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และโดดเด่นท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาต ิและมนุษย์สร้างข้ึน
มีสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่สามารถรองรับอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ดา้นการคมนาคม รา้นอาหาร รา้นค้า โรงแรม
เป็นต้น ข้อได้เปรียบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกคือการ
ที่ตั ้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มีประวัติศาสตร์ที ่ยาวนาน
เหมาะแก่การพักผ่อนจึงเป็นแหล่งท่องเที ่ยวทางเลือกที ่
ไม่ไกลจากเมืองหลวง อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ที ่เป็นที ่ร ู ้จ ักแพร่หลายทางด้านทรัพยากรการท่องเที ่ยว
จุดแข็งที่สำคัญของภาคตะวันตก คือ มีสถาบันการศึกษาที่
สนับสนุนและเป็นศูนย์กลางเชื ่อมโยงความร่วมมือทาง
ด้านการท่องเท ี ่ยวกับทุกภาคส่วนทั ้งภาคร ัฐ เอกชน
และชุมชน มีพันธกิจหลักทางด้านการผลิตบุคลากร

เพื ่อตอบสนองตลาดแรงงานในอ ุตสาหกรรมท่องเท ี ่ยว
บริการทางวิชาการทางด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันภาคตะวันตกที่มีสาขา
วิชาเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวจะเข้มแข็งมากยิ ่งขึ ้น
หากเกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาด้านนี้
จำเป็นต้องมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบเพื ่อเป็นศูนย์กลาง
ดำเนินงานประสานงานอยา่งต่อเน่ือง สถาบันคลังสมองของชาติ
ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก ได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญที ่จะต้องมีการประสานงานเพื ่อดำเนินงาน
โครงการจัดตั้งเครือข่ายความเป็นเลิศทางด้านการท่องเที่ยว
ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัตกขึน้ (Tourism Network of Ex-
cellence of Western Region) เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์
หลักของการร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันภาคตะวันตกนี้
และเพ่ือสอดรับกับพันธกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่น  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของภาคตะวันตกอย่างชัดเจน

ทีผ่า่นมา  กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเครอืข่ายภาคตะวนัตก
และสถาบันคลังสมองของชาติได้มีการประชุมหารือเพื่อหา
แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร่วม
กันในเบือ้งตน้ เม่ือวนัที ่ 26 พฤษภาคม 2553 ซึง่ไดร้บัความ
ร่วมมือจากกลุ่มสถาบันภาคตะวันตกเป็นอย่างดี  ดังนั ้น
เพื ่อเป ็นการขยายผลจากการประช ุมหาร ือดังกล่าว จึง
กำหนดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางจัดตั้งเครือข่ายความเป็น
เลิศด้านการทอ่งเทีย่ว กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาภาคตะวนัตกขึน้
ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2553 โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อคิด
เห็นในวงกว้างทั้งจากกลุ่มเครือข่าย สถาบันภาคตะวันตก
สถาบันคลังสมองของชาติ และผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องในพื้นที ่
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายความเป็นเลิศทางด้าน
การทอ่งเทีย่ว  ซ่ึงนอกจากจะเปน็การสรา้งความชดัเจนในการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้าง
อัตลักษณ์ของเครือข่ายสถาบันภาคตะวันตก และจะช่วย
สร้างความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตและบุคลากร อีกทั ้ง
ช่วยเสริมสร้างบทบาทของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันตกได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประชุมระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางจัดตั้ง
เครือข่ายความเป็นเลิศ (Network of Excellence) ด้านการท่องเที่ยว
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โครงการแขง่ขันธุรกจิจำลองในสถาบนัอุดมศึกษา ครัง้ที ่5
จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  PBR
Dummy  Company ธุรกิจจำลองของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคว้ารางวัล
ชนะเลิศโล่พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรม
ราชกมุาร ี ประเภทดำเนนิธุรกจิ 5 ป ีข้ึนไป

โครงการแขง่ขันธุรกจิจำลองในสถาบนัอุดมศึกษา ครัง้ที ่5
เป็นโครงการท่ีดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2552
- 30 มิถุนายน 2553 โดยปีน้ี  PBR Dummy Company  ประกอบ
ธุรกิจจำหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม  รถ และประกันภัยรถ  มีทีมผู้บริหาร 7 คน  ประกอบด้วย
นางสาวรุง่รตัน ์  แสงมณ ี   นางสาวดลฤด ี  จวิเจรญิ  นางสาว
กมลทิพย์  เทศเดช (ปัจจุบันเป็นประธานชมรม UBIs Club)
นางสาว วลัยรัตน์  รุ่งเพียร  นางสาวสุวภาพ  ม่ังมี  นางสาวธันยพร
กองแกว้  นางสาวสมฤด ี  ภู่สุวรรณ  และพนกังาน  24  คน
รวม  31  คน

จดุเด่นทีท่ำให ้  PBR Dummy Company  ชนะเลศิการ
แข่งขันในปน้ีี  เพราะบรษัิทมกีารวางแผนและการบรหิารงานดา้น
การตลาด  การจัดซ้ือและการจำหน่าย  การบริหารบุคคล  และการ
เงินเป็นระบบ  รวมถึงมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้การ
ดำเนินงานโดดเด่น

การได้รับรางวัลชนะเลิศธุรกิจจำลองดีเด่นในปีน้ีทำให้  PBR
Dummy Company ของนักศึกษาสาขาการตลาดคว้ารางวัล

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 คน
เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะร่วมกัน
ในระหว่างวันท่ี 26-28 กรกฎาคม 2553  ณ คำแสด รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ไดรั้บเกยีรตจิาก รศ.ดร.ไว จามรมาน เปน็วทิยากรใหค้วามรูใ้นเรือ่งทศิทาง
การพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคต   ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดี
เป็นวิทยากรเร่ืองกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  และเป็นท่ีปรึกษาตลอดการสัมมนา  ซ่ึงยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์ท่ีรวบรวมไดจ้ากการระดมความคดิร่วมกันของบุคลากรทุกคน จะนำ
มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการต่อไป

วจก.จัดโครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ

สูงสุดในการแข่งขันมาครองได้สำเร็จติดต่อกันถึง 3 ปี  โดยปี 2551
รางวลัชนะเลศิโล่พระราชทาน  ประเภทธรุกิจ 1-5 ปี  ปี 2552
รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน ประเภท 5 ปีข้ึนไป  และ ปีน้ีสามารถ
รักษาแชมป์รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี  ประเภท 5 ปีข้ึนไปไดส้ำเร็จ

อีกทั้ง นักศึกษาวิชาการตลาดกลุ่มดังกล่าวยังเป็นสมาชิก
ชมรม UBIs Club (ชมรมพัฒนานักศึกษาเปน็ผู้ประกอบการ) ท่ี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้ก่อต้ังและสนับสนุน  ความสำเร็จดังกล่าว
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกชมรมในการนำมาเป็นแบบอย่าง
และแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการมากย่ิงข้ึน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ จึงขอแสดงความยนิดี แก่นักศึกษา
วิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์จรรยาพร
บุญเหลือ พร้อมทีมงาน ที่ได้ฝึกฝนและส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับรางวัลอันสูงเกียรติยิ่ง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  จัดการอบรมการทำหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai  Quali-
fication Framework for Higher Education , TQF :
HEd) เม่ือวนัจนัทรท์ี ่ 19  กรกฎาคม  2553  ณ  หอ้ง
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธาน

การจัดการอบรมการทำหลักสูตรในคร้ังน้ี  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมชัย   หิรัญวโรดม  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นวิทยากรในการจดัทำหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการ
จัดทำรายละเอยีดของหลกัสูตร มคอ.1   มคอ. 2 และ มคอ. 3   โดยมบุีคลากรเขา้ร่วมการอบรมทัง้ภายในและภายนอกคณะ

อบรมการทำหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เม่ือวนัที ่23-25 กรกฎาคม 2553  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำโดย
ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ทยั  ผอ่งรศัมี  คณบด ี ดร.สมสุข
แขมคำ  ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสด์ิ  อาจารย์สุขุม   หลานไทย
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะฯ การตรวจประเมิน
คุณภาพในคร้ังน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

สำหรับผลการประเมนิคุณภาพภายใน คณะเทคโน-
โลยีอุตสาหกรรม  ได้ผลการประเมนิท้ัง  9  องค์ประกอบ
อยู่ในระดบั ดี  ไดค้ะแนนเฉลีย่รวมทกุตวับง่ช้ีทกุองคป์ระกอบ =  2.48

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมนิคุณภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.
ศิวาพร เหมียดไธสง  จัดการอบรมมารยาททางสังคม  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี
15  กรกฎาคม  2553  ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  อาคารวิทยาภิรมย์
ตัง้แตเ่วลา 08.30 - 16.00 น. โดยม ีดร.จารกึ ชูกิตตกุิล เปน็ประธาน
พิธเีปดิ   ผศ.อำนวย  ขำปรางค ์ เปน็วทิยากร  การอบรมมารยาททาง
สังคมนี ้เป็นส่วนหนึ ่งของการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้ท่ีมีความรู้  มีความสมบูรณ์ในด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
สังคม มีทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับ
ผิดชอบ  ทักษะการวเิคราะห์และการส่ือสารผ่านกิจกรรมดังกล่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจดัอบรมมารยาททางสงัคม
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บรรยายพเิศษ : เม่ือวนัเสารท์ี ่ 17 กรกฎาคม 2553
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตข้าราชการตำรวจ”
ให้แก่นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กับ  สถานีตำรวจภูธรเมือง
เพชรบุรี  โดย พลตำรวจตรีวิรัช  วัชรขจร ผู้บังคับการ
ตำรวจจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

ซึ่งนอกจากนักศึกษาในโครงการแล้วยังมีนักศึกษาที่
สนใจเขา้รว่มฟงัการบรรยายในครัง้นีด้้วย  ณ  หอ้งบณัฑติศกึษา 1  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี

ดร.อัจฉรีย์  ภุมวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  กล่าวว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดำเนิน
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  ซ่ึงในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551  ได้มุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียนด้านต่าง ๆ  หน่ึงใน
คุณลักษณะเหล่าน้ัน  คือ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และการรักความเป็นไทย
ซึ่งการจะพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวนอกจากเรียนรู้จากการเรียนการสอน
การร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงและพัฒนาตนเองจากการ
ปฏิบัติจริงมีความจำเป็นและมีความสำคัญ

พิธีการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันเข้า
พรรษาทีค่นไทยถอืปฏิบัติสืบตอ่กันมา  การจดักิจกรรมถวายเทยีนพรรษา
ยังเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยผ่านการปฏิบัติ  ซ่ึงจะทำให้
นักเรียน ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเป็นพุทธมากะที่ดีและปลูกฝังให้นักเรียน
ซึมซับและรักความเป็นไทย

การจัดพิธีถวายเทียนพรรษา  จึงเป็นกิจกรรมสำคัญท่ีจะส่งเสริมการเป็น
ชาวพุทธที่ดีและยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักการทางพุทธศาสนา
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พิธีการที่เป็นธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนา
อันจะส่งเสริมให้เกิดการรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ในการน้ีจึงจัดพิธีถวายเทียน

พรรษา ณ วดัเพรยีง  เม่ือวนัที ่22 กรกฎาคม  2553  เวลา 14.00 น.  โดยม ี ผศ.ดร.เสนาะ  กล่ินงาม  รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา  นอกจากน้ียังมีคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต  จำนวน 112 คน  เข้าร่วม
ในพิธี

อาจารยแ์ละนกัเรียนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพรียง
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นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ   ผู้อำนวยการกองพฒันานักศึกษา  แจ้งว่า  ตามท่ี มูลนิธิสงเคราะหค์รอบครวัทหารผา่นศึก  มีความ
ประสงค์ท่ีจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศมลูนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก จำนวน  2  ทุน ๆ  ละ
5,000 บาท (หา้พันบาทถว้น)  ผูท้ีไ่ดร้บัการพจิารณาคดัเลือก จำนวน  2  ราย  ดังนี้

1. นางสาววชิดุา เมฆกกตาล นักศึกษาชัน้ปท่ีี 4  สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
2. นางสาววรรณวกิา  โนชยั นักศึกษาชัน้ปทีี ่4  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในการนี ้ กองพฒันานกัศึกษาขอขอบคณุมลูนิธิสงเคราะหค์รอบครวัทหารผา่นศึก และคณะกรรมการคดัเลือกนักศึกษารบัทนุ
เปน็อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  ในปีการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาและทกัษะวชิาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ์ครัง้ที ่33 “ตาลโตนดเกมส์”  มีกำหนดแขง่ขนัในระหวา่งวนัที ่ 16 – 19 พฤศจกิายน  2553
และได้จัดการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จดักิจกรรม  เม่ือวนัพุธที ่ 28 กรกฎาคม  2553 ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีอาคารวทิยาภริมย ์  โดยม ีผศ.
ดร.นิวัต  กล่ินงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมท้ัง 4 มหาวิทยาลัย  การประชุม
คร้ังน้ีมีการแบ่งกลุ่มย่อยของการประชุมในด้านการแข่งขันกีฬา และด้านทักษะวิชาการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดงานฉลองเทียนพรรษา ประจำปี
การศึกษา 2553 เม่ือวันอังคารท่ี 20 กรกฎาคม  2553 ณ หอประชุม
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  โดยรองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา
บุญส่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน
เปดิงาน   ซึง่ในการจดังานครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษา
ได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ซ่ึงในงานจัดให้
มีการประกวดต้นเทียนพรรษา โดยผลการประกวดการประกวดตน้
เทียนพรรษา ดังน้ี

รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา
“มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก”

ประชุมเตรยีมความพรอ้ม  พ.จ.น.ก.

งานฉลองเทยีนพรรษา  และ พิธีถวายเทียนหลวงพรรษา
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ผ ศ . ส ุ ม า ล ี
งามสมบัติ  ผู้อำนวย
การหน่วยการเรียนรู้
ปราณบุรี อาจารย์
เพ็ญทิพย์  รักด้วง
พร้อมด้วยนักศึกษา
หน่วยการเร ียนร ู ้
ปราณบรีุ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จำนวน  16  คน  จัดกิจกรรมและเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบของทีร่ะลกึใหแ้ก่นักเรยีน
โรงเรยีนตำรวจตะเวนชายแดนบา้นเขาจ้าว  หมูท่ี่ 1 ตำบลเขาจา้ว  อำเภอปราณบรีุ  จังหวดัประจวบครีีขันธ์  สังกัดกองกำกบัการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที ่14  เม่ือวนัเสารท์ี ่ 17  กรกฎาคม  2553  เวลา 09.30 - 12.00  น. เพ่ือเปน็การจดักิจกรรมเสรมิในโครงการ
การบรกิารสาธารณะแกชุ่มชนและทอ้งถิน่  เพ่ือใหนั้กศึกษาไดมี้ทักษะ ความรู ้ความเขา้ใจ และกอ่ใหเ้กิดประสบการณต์รง  เช่ือมโยง
องค์ความรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน

รางวลัชมเชย   ได้แก่ คณะครุศาสตร์
  ผลการประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง
รางวลัชนะเลศิ  ไดแ้ก่ นางสาวเพญ็นภา  พรมแกว้
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแ้ก ่ นางสาวทศพร  กุลแกว้
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแ้ก ่ นางสาววริาชนิ  ขันตสิิทธิ์
รางวลัขวญัใจมหาชน ไดแ้ก ่นายวสนัต ์ นกทอง
สำหรับเทียนหลวงพรรษา กองพัฒนานักศึกษาและองค์การ

นักศึกษานำไปถวาย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  จังหวัดเพชรบุรี  เม่ือวันท่ี
25 กรกฎาคม  2553  โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิวตั  กล่ินงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน

นกัศกึษาหนว่ยการเรยีนรูป้ราณบรีุ     จดัโครงการบรกิารชมุชน

เชญิรว่มงานวนัอนรุกัษ์แมน่ำ้เพชรบรุี : จังหวดัเพชรบรีุ  องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเพชรบรีุ  และเทศบาลเมอืง
เพชรบรุ ี ขอเชิญรว่มงานวนัอนุรกัษแ์มน้่ำเพชรบรุ ี 7-8 สิงหาคม 2553  ณ บรเิวณรมิแมน้่ำหลงัจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุี

พบกับกิจกรรมการแขง่ขันเรือยาวประเพณชิีงถ้วยพระราชทาน กิจกรรมซุ้มศิลปะการมีส่วนร่วม  การประกวดวาดภาพ  การตอบ
ปัญหาเรือ่งส่ิงแวดลอ้ม  แข่งขันพายเรือเก็บขยะ  การแข่งขันโล้กระทะ  การแข่งขันเรือหัวใบท้้ายบอด  ซุ้มนิทรรศการ แม่น้ำเพชร  การ
จำหนา่ยสินค้า OTOP  การเสวนาแมน้่ำเพชร  การแสดงศลิปวฒันธรรมประเพณเีมืองเพชรบรุ ี  และกจิกรรมอืน่ ๆ  อีกมากมาย
ภาคค่ำ ชมฟรคีอนเสิรต์ รวมพลคนรกัษแ์มน้่ำเพชร  พบกบัศลิปนิ  หลวงไก ่  วงไอนำ้ไมค ์ ภิรมยพ์ร   พลพล   วง Klear

ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  ขอเชิญรว่มเปน็สักขีพยานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง
ความรว่มมอื  ระหวา่ง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  กับ  จังหวดัเพชรบรีุ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบรีุ  และสถาบนั
พัฒนาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)  วันศุกรท์ี ่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์ 1 มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี  นายอิสสระ  สมชัย  รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  เป็นประธานสกัขีพยาน
การลงนาม
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สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ ด้านงานวิจัย  ด้านการ
บริการวิชาการ  และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะพันธกิจ
ส่งเสรมิงานดา้นการอนรัุกษ ์ ทำนบุำรงุ  ฟ้ืนฟู  สืบสานศลิปวฒันธรรม
ของท้องถ่ิน  สถาบันวิจัยฯ ได้ใช้วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน  สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิต  เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชวีติของมนษุยใ์นชมุชน ดังนัน้ ผศ.พจนารถ บวัเขยีว  ผูอ้ำนวย
การสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันออก  ภูมิภาคตะวันตก  ภาคกลางและภาคใต้
จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้านระดับชาติ  คร้ังท่ี 1 “ราชภัฏสืบสาน
ตำนานศลิป์” ในระหวา่งวนัที ่5-6 สิงหาคม 2553 ณ หอ ประชมุ
ภูมิแผ่นดิน  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

เริ่มงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  5  สิงหาคม  2553 เวลา
09.00 น. โดยเริ่มจากการเสวนาเรื่องการจัดการความรู้ การนำ
ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และการ
บริการวิชาการ  จากนั้น สถาบันวิจัยฯ จะนำท่านผู้มีเกียรติไป
ทัศนศึกษาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการงานวัฒนธรรม  เพ่ือศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชนวัดเกาะ  เยี ่ยมเยียนร้านทำขนมหวานขึ้นชื ่อของ
จังหวดัเพชรบรีุ  ชมการทำทองโบราณจากชา่งฝมืีอ  แหลง่เรยีนรู้
สกุลช่างเมืองเพชรและเรอืนไทยรอ้ยปี  ในช่วงเยน็เวลา 17.30 น.
ชมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ไดแ้ก ่การแสดงหนงัตะลงุ
คณะจรสั ชูช่ืน ศิษยพ์ร้อมน้อย  การแสดงดนตร ีวงบหุลนัตานี
การแสดงลเิกฮูลู  คณะเจะ๊ปอแหลมทราย  ปัตตาน ี  มโนราห์
รองเงง็   ปิดท้ายด้วยการแสดงเหเ่รือบก  และระบำเตน้รำทำตาล
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับในวันท่ี  6  สิงหาคม 2553  จะเป็นการเสวนาบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และชมการ แสดง
เท่งตุก๊  จากมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี การแสดงเพลงชาง
ชัก “กระดานลากข้าว”  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  การ

มหกรรมศลิปวัฒนธรรมพืน้บา้นระดบัชาต ิ คร้ังที ่1
“ราชภัฏสืบสานตำนานศลิป์”

แสดงดนตรีประยุกต์  โดยคุณวิจิตร  ไฝศิริ  การแสดงรำโทน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  การแสดงเพลงพวงมาลัยและ
เพลงอีแซว  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และปิดท้ายด้วยการ
แสดงกลองยาวพื ้นบ้าน  และการแสดงเพลงปรบไก ่ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้ ตลอดงานท่านผู้มีเกียรติจะได้รับชมการจัด
นิทรรศการพระบรมฉายาล ักษณ์สมเด็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิต ิ ์
พระบรมราชินีนาถกับการเสด็จจังหวัดเพชรบุรี  โดยคุณชัยวัฒน์
ชาติปรีชา  และศิลปินกลุ่มจิตอาสา  และท่ีสำคัญทุกท่านท่ีมาร่วมงาน
จะได้รับประทานอาหารพืน้บ้านจังหวัดเพชรบุรี ฟรี! ตลอดงาน

ดังน้ัน สถาบันวิจัยฯ  จึงขอเรียนเชิญพ่ีน้องชาวจังหวัดเพชรบุรี
และผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมสืบสานประเพณีอันดีของประเทศไทย
ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่  ไมว่า่จะเปน็พ่ีน้องชาวไทยในภาคไหนกต็าม ตา่ง
ก็มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นของตนเอง แต่ในความโดดเด่นท่ีแตกต่าง
กันน้ันก็สามารถรวมเป็นหน่ึงเดียว  น่ันคือ  เอกลักษณ์ความเป็นไทย
ที่จะพบได้ในมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 1
“ราชภฏัสืบสานตำนานศลิป์” ระหวา่งวนัที ่5-6 สิงหาคม 2553 ณ
หอประชุมภูมิแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สอบถาม
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ หมายเลขโทรศพัท ์032-493-277
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สาขาวชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จัดกิจกรรมวทิยาศาสตรใ์หแ้กนั่กเรยีนในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพชรบุรีเขต 1  เม่ือวันเสาร์ท่ี 12 มิถุนายน  2553 ณ  ห้องประชุม
และหอ้งปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   การจัดกิจกรรมครัง้น้ีมีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  จำนวน  160  คน จากโรงเรยีนต่าง ๆ   ได้แก่  โรงเรยีนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร)์   โรงเรยีนวชิรธรรมโศภติ  โรงเรยีน
บ้านแหลมวิทยา  โรงเรียนคงคาราม  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเคมีร่วมกัน
เป็นวิทยากรและพีเ่ล้ียงประจำกลุม่

ผลการประเมนิจากการจดักิจกรรมวทิยาศาสตรค์รัง้นี ้ พบวา่  นักเรยีนทีเ่ข้ารว่มกจิกรรมไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจรอ้ยละ 91.14
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ  88.80  และมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 85.71   ซ่ึงนอกเหนือจากผลการ
ประเมินแล้วสิ่งที่สาขาวิชาเคมีนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือ ได้มีโอกาสทำให้นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จัก
และเห็นศักยภาพของสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จนทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกประทับใจและต้องการท่ีจะเข้ามาศึกษา
ต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาวิชาเคมีให้บริการวิชาการ
นักเรียนในสงักดั สพท.เพชรบรีุ  เขต 1

บริษัทไทยออยล์จำกัดแนะนำบริษัทและรับสมัครงาน : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553  คุณศิกรก์กาณต์
วงศ์สุเมธรต์   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มาเยี่ยมสาขาวิชาเคมีเพื่อแนะนำบริษัทในเครือไทยออยล์
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของสาขาวิชาเคมีได้รู ้จัก  รวมทั้งปรึกษาหารือถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป  ซึ่งทาง
บริษัทได้แนะนำถึงเทคนิคและวิธีการสมัครงานว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้งานที่ดีและในโอกาสนี้ได้ให้โอกาส
เปดิรบัสมคัรพนักงานปฏบิตักิารทางเคม ีทีมี่คุณวฒุ ิ วท.บ.เคมี  ซึง่ปจัจบุนัสาขาวชิาเคมีมีนักศึกษาทีเ่รยีนในหลกัสูตรนีเ้หลอื
เพียง 14 คนเทา่น้ัน  ทัง้ทียั่งเปน็ทีต่อ้งการของตลาดแรงงานอยูใ่นปจัจบุนั อาจจะตอ้งมกีารวางแผนกนัตอ่ไปวา่จะทำอยา่งไร
จึงจะสามารถผลิตบัณฑิตในหลักสูตร วท.บ.เคมี เพื่อออกสู่ตลาดแรงงานได้ต่อไป

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ เทศบาลเมือง
ชะอำ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวาพร เหมียดไธสง รองคณบดี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ พร้อมด้วย
อาจารย์จารุต   บุศราทิจ  อาจารย์กายทิพย์   โอชะกะ   อาจารย์จีรนันท์
องคตรรัีตน์ อาจารยจิ์รวฑัฒ ์แก้วโกศล อาจารยก์รกรต  เจรญิผล
และนายปรีชา  ศรีสวัสด์ินุภาพ  ร่วมกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บำเพ็ญประโยชน์ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ณ เทศบาลเมืองชะอำ
จงัหวดัเพชรบรุ ีเม่ือวนัที ่8  กรกฎาคม 2553
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การอบรมเพ่ือการบริการฯ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จัดการอบรมเพื่อการบริการทางวิชาการให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง  “การบริหารและ
การจดัการการเงนิ การคลงัทอ้งถิน่” ไดร้บัความอนเุคราะหว์ทิยากรในการอบรม  จากสำนกังานตรวจเงนิแผน่ดินภูมิภาค 12
จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นางวันนิภา  เลิศกิติยศ  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบบริหารพัสดุ  และนางสาววัฒนา  นรบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดกาญจนบุรี  เม่ือวันพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องขวัญเพชร(119) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  โดยได้รับความสนใจจากท้องถ่ิน  ส่งผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก  จึงขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน มา  ณ  โอกาสน้ี

กิจกรรมพฒันาบคุลิกภาพและภาวะผูน้ำ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรม“พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ์ โดยไดรั้บการอนเุคราะหวิ์ทยากรในการอบรมจากกรมยทุธศกึษาทหารบก  กองพลทหารชา่ง  ค่ายบุรฉัตร
จังหวัดราชบุรี  จำนวน 8  คน   เม่ือวันเสาร์ท่ี  17  กรกฎาคม  2553  นักศึกษาได้รับความรู้และได้รับการพัฒนา  ท้ังได้สร้างความ
สัมพันธฉั์นทน้์องพ่ีใหเ้กิดข้ึน   ทางสาขาวชิาขอขอบคณุวทิยากรทกุทา่น มา ณ  โอกาสนี้

สาขาวชิาเคมจัีดสัมมนาฝกึประสบการณวิ์ชาชพี : สาขาวชิาเคมี  หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.เคมี)
จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาท่ี 3/2553  ท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี
30 มิถุนายน 2553 ณ  หอ้งเสวนาวชิาการ  ศูนย์วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือใหนั้กศึกษาได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์หลังจากการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภายในจังหวัดเพชรบุรีและต่างจังหวัด  อีกท้ังยังเป็น
การถ่ายทอดประสบการณต่์าง ๆ  ให้แก่นักศึกษารุ่นน้องท่ีจะต้องออกฝึกประสบการณใ์นโอกาสต่อไปด้วย

ผลจากการสัมมนาครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ์
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาท่ีจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีต่อไปด้วย

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี จดัอบรมเสรมิความรูท้างเคมี
เร่ืองเทคนิคการสกัดสารและการไทเทรตหาปรมิาณวิตามิน
ซีในนำ้ผลไม ้  ใหแ้กนั่กเรยีนมัธยมศกึษาปทีี ่4  โรงเรยีน
เบญจมเทพอทุศิ  จงัหวดัเพชรบรุ ี จำนวน  53 คน  เม่ือวนั
เสารท์ี ่10 กรกฏาคม  2553  เวลา 08.30 - 16.00 น  ณ
ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ

ผลการจัดอบรมครั้งนี้  ประสบผลสำเร็จอย่างมาก
นักเรียน ท่ีเข้ารับการอบรมไดรั้บความรูแ้ละมคีวามเข้าใจใน
เรื ่องการสกัดสารและการไทเทรตมากขึ ้น อีกทั ้งยังได้
ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงอีกด้วย

สาขาวชิาเคมี  บริการวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอทิุศ



11 ดอนขังใหญ่

อบรมคณุธรรมจรยิธรรม : สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ
กล้าแผ ่นดินด้วยเศรษฐก ิจพอเพียง กองบัญชาการ
กองทัพไทยและสำนักงาน ป.ป.ส. ณ วัดเนรัญชราราม
อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี   ระหว่างวันท่ี 14-16 กรกฎาคม
2553 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคี
ในหมู ่คณะ ตลอดจนให้นักศึกษาได้เป็นคนดี และอยู ่
ร่วมกับผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีนักศึกษา
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ภาษาองักฤษธรุกจิ และภาษาองักฤษครศุาสตร ์  ช้ันปทีี ่ 1 จำนวน 124 คน

ศกึษาดงูาน : เม่ือวนัที ่19 กรกฎาคม 2553 สำนักวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในด้านการบริหารงานภายในองค์กร  โดยมี อาจารย์
ปิยวรรณ  คุสินธ์ุ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  บุคลากร
สำนักวทิยบรกิารฯ นางนบัวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการ
กองพัฒนา นักศึกษา  และบุคลากรประจำหน่วยงาน
ร่วมให้การต้อนรับ

รณรงค์บุคลากรและนักศึกษาบันทึกรายรับ-ราย
จ่าย ส่วนบุคคล : สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  จัดโครงการ
การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาบันทึกรายรับ–รายจ่าย
ส่วนบุคคล  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  วิทยากรโดย  อาจารย์อชิรญา
ศุภวโรดม เม่ือวนัพุธที ่ 21 กรกฏาคม  2553  เวลา 12.30
– 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชญิฟงัการสมัมนา : สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา  ช้ันปทีี ่4  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรุ ี  ขอเชิญฟงัการสมัมนาเรือ่งการบำบดัรกัษาอาการบาดเจบ็จากการกฬีา  วิทยากรโดย  อาจารยศิ์ริรัตน์
มิตรเจรญิถาวร  ในวนัพุธที ่25 สิงหาคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์3  มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี


