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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  จัดการประชมุปฏิบัติการ “กระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน” เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการทำวิจัย
ในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์  เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม
2553  เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชมุ 416
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไสว  ฟักขาว เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีเปน็ประธานในพธิเีปดิการ
ประชุมดังกล่าว

คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โดย ดร.สุมาลี พงศต์ยิะไพบลูย์ รองคณบดคีณะครศุาสตร ์ฝา่ยวชิาการ
จัดประชุมโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  รุ่นที่ 9
และ รุ่นที ่10  เม่ือวนัที ่29 กรกฎาคม 2553 ณ หอ้ง 926 อาคาร 8 คณะครศุาสตร ์เวลา 13.30 - 16.30 น. ซึง่ม ีตวัแทน
ผูบ้รหิารและครพ่ีูเล้ียงเขา้รว่มประชมุ 86 คน  โดยม ีอาจารยจ์ำรสั  แจม่จนัทร ์  รองคณบดคีณะครศุาสตร ์  ฝา่ยบรหิาร
กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ทองนิล และอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและหลักสูตร รวมถึงการอภิปราย
ของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป

ป. บัณฑติวิชาชพีครู
จัดประชุมโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครูและครูพ่ีเล้ียง

ประชุมปฏิบัติการ
“กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน”
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นางนบัวรรณ   เอมนุกูลกิจ  ผู้อำนวยการกองพฒันา
นักศึกษา  แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ  องค์การ
นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชนีินาถ ประจำปกีารศกึษา 2553 เม่ือวนัพุธที ่11 สิงหาคม
2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุวทิยาภริมย ์ 1 อาคาร
วิทยาภิรมย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์

ในพิธีมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี โดย ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบรางวัล

พิธีถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ
ผู้ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้แก่
คุณแมท่องเยน็  ประกอบปราณ  แมข่องนายชเูกียรติ

เพริศพริ้ง  นายกองค์การนักศึกษา
คุณแม่ไพรัตน์  บุญโพธิ ์  แม่ของนางสาวชุติมา

บุญโพธิ์  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
คุณแมป่ราณ ี  บญุมี   แม่ของนางสาวปวีณา  บุญมี

รองนายกองค์การนักศึกษา

ต่อจากน้ันจึงเป็นการมอบรางวลัการแต่งกลอนเทิดพระ
เกียรติพระคุณแม่  โดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบรางวัล

การแต่งกลอนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่  ได้แก่
รางวลัชนะเลศิ  ไดแ้ก ่ นางสาวแสงระว ี แสงอาทติย์

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1  ไดแ้ก ่ นางสาวธนัยชนก

ดำรงประเสรฐิ  นักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนษุย-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2  ไดแ้ก ่ นางสาวหนึง่ฤทยั
เปลีย่นทองคำ  นักศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ  คณะ
วิทยาการจัดการ

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา  ขอขอบคุณคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทุกท่าน ในการเข้าร่วมพิธีถวายพระพร มา ณ โอกาสนี้
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ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามที่ มูลนิธิ
พระเทพสวุรรณมนีุ  (สีลภูษติ  ภิกขุ บญุรวม มีอารย์ี) ไดจ้ดัพิธี
มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี  ประจำปี
การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2553  ณ หอประชุม
วัดมหาธาตุวรวิหาร  จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพชรบรีุ  จำนวน  8  ทนุ ๆ ละ 7,000 บาท  โดยมรีายชือ่
ดังต่อไปนี้

1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์สิงห์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชานติศิาสตร์  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

2. นางสาวปทัมาภรณ ์  ขวญัเมอืง  นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 2 สาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. นายธวัชชัย  คำวิเศษ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชา
วิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. นางสาววนาพร  ทองด ี นักศึกษาชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาชีววทิยา

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี
ประจำปกีารศกึษา 2553

ผูอ้ำนวยการกองพฒันานกัศึกษา  แจง้วา่ ตามที่
มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระรา
ชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี  ไดจ้ดั
พิธมีอบทนุการศกึษาของมลูนิธฯิ เม่ือวนัที ่9 สิงหาคม
2553  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารที่ทำการมูลนิธิ
สงเคราะหค์รอบครวัทหารผา่นศึก  กรุงเทพมหานครฯ

โดยมนัีกศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีทีไ่ด้
รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ
5,000 บาท  มีรายชือ่ดังตอ่ไปนี้

นางสาววชุิดา  เมฆกกตาล  นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 4
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และ นางสาววรรณวกิา  โนชยั  นักศึกษาชัน้ปทีี ่ 4  สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ในการนี ้มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีขอขอบคณุมลูนิธสิงเคราะหค์รอบครวัทหารผา่นศึก  ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ประจำปกีารศกึษา 2553



 ดอนขังใหญ่ 5

เสวนาเพลงพื ้นบ้าน : อาจารย์แสนประเสร ิฐ
ปานเนยีม สาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  นำนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาไทย ช้ันปทีี ่2  รว่มฟังการเสวนาเพลงพืน้บา้น  โดยมี
วทิยากร คือ แมข่วญัจติ  ศรปีระจนัทร ์ ศิลปนิแหง่ชาต ิ สาขา
เพลงพืน้บา้น  เม่ือวนัที ่ 23 กรกฎาคม  2553   ณ  วดัใหญ่
สุวรรณารามวรวหิาร  จงัหวดัเพชรบรุี

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ : คณาจารย์และ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน  60  คน
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดระหารน้อย  อำเภอ
บา้นลาด  จงัหวดัเพชรบรุ ี เม่ือวนัที ่10 สิงหาคม  2553

การจัดกิจกรรมครั้งนี ้ประกอบด้วย การทำบุญถวาย
ภัตตาหารแกพ่ระภกิษ ุ การทำความสะอาดวดัรว่มกบัชาวบา้น
กิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักศึกษาและสร้างความเข้าใจในการผูกสัมพันธ์กับชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายชูเกียรติ  เพริศพริ้ง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา

วชิารฐัประศาสนศาสตร ์  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
6. นายอนุสรณ ์ เล่ียมทอง  นักศึกษาชัน้ปทีี ่3  สาขาวชิา

รัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. นางสาวลลิดา  ปักษา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชา

สังคมศกึษา  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
8. นายศิริชัย  ผ่องภิรมย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการนี ้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีขอขอบคณุมลูนิธิ

พระเทพสุวรรณมุนี (สีลภูษิต ภิกขุ บุญรวม มีอารีย์) มา ณ
โอกาสนี้
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วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า
“วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซ้ึงกันดี เน่ืองจากวันสำคัญน้ีตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คือ วันท่ี 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และ
ถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

วันแม่แห่งชาติเป็นวันท่ีทางราชการกำหนดในวันท่ี 12 สิงหาคม
ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญย่ิงของปวงชนชาวไทย โดยกำหนด
ให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธ์ิเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของ
แม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

ดังน้ัน  องค์การบริหารนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงกำหนดจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระลกึถึงพระคณุของมารดาผูใ้หก้ำเนิด  และสง่เสรมิใหนั้กศึกษามคีวามกตญัญกูตเวทตีอ่ผูมี้พระคณุ  โดยจดักิจกรรมในวนัพุธที่
11 สิงหาคม 2553  เวลา 08.30 น. ณ หอ้งประชมุวทิยาภริมย ์1  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

การจัดกิจกรรม   มีการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  มอบโล่แม่ดีเด่น  ประกวดแต่งกลอนวันแม่
และมอบทนุการศกึษา  สำหรบัแมท่ีไ่ดรั้บการคดัเลือกเปน็แมดี่เด่นทัง้ 3 คนคือ  นางทองเยน็  ประกอบปราณ  นางปราณ ี บญุมี
และนางไพรตัน ์ บญุโพธิ ์ การคดัเลือกในครัง้นี ้ คัดเลือกจากผลงานหรอืกิจกรรมทีนั่กศึกษาใหค้วามรว่มมอื  และรว่มกจิกรรม
กับมหาวทิยาลยัในขณะทีนั่กศึกษากำลงัศกึษาอยู ่ณ มหาวทิยาลยัแหง่นี ้ ในโอกาสนีจึ้งนำบทสมัภาษณแ์สดงความรูสึ้กของลกู ๆ
ท่ีมีต่อแม่มาฝากท่านผู้อ่าน  ดังน้ี

นางสาวปวณีา  บุญม ี สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ ช้ันปท่ีี 3
สำหรับรางวัลท่ีได้รับคือรางวัลแม่ท่ีเล้ียงลูกดี  มีเกณฑ์การตัดสิน คือ นำผลงานของลูก

ท่ีได้ช่วยเหลือ  หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เช่น เกียรติบัตรท่ีได้มา   การอบรม
ผูน้ำนักศึกษา   เข้าค่ายเรยีนรูคุ้ณธรรม  และกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีเ่ราสามารถจะรว่มกบั
มหาวทิยาลยัได ้ เปน็ตน้

รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ  ท่ีเป็นคร้ังหน่ึงท่ีเราสามารถนำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่แม่
และยังเป็นของขวัญวันแม่อีกด้วย รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้มาจากการทำหรือการสะสม
ผลงานของเรา  ท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงในการทำกิจกรรมให้แก่ทางมหาวิทยาลัย   แม่ดีใจ  ปล้ืมใจ
มากทีลู่กทำสิง่นีใ้หแ้ม ่อยากใหว้นัแมม่าถึงเรว็ ๆ เพราะจะไดเ้หน็แมจ่ะไดแ้ตง่ตวัสวย ๆ
มารับรางวัล และท่ีสำคัญในวันน้ีหนูจะได้กอดแม่ให้หายคิดถึง

ท่ีหนบูอกวา่จะไดก้อดแม ่เพราะวา่หนมูาเรยีนทีน่ี่ ต้องอยู่หอพัก (บ้านหนอูยู่จังหวดั
ชุมพร) ทำให้ไม่ได้อยู่กับแม่  แต่หนูจะโทรหาแมวั่นละ 3 คร้ัง   มีเร่ืองอะไรกต็ามจะปรึกษา
แมทุ่กเรือ่ง แมก็้ทัง่เรือ่งแฟน  แมไ่มเ่คยด่า ไมเ่คยต ี  แตแ่มจ่ะสอนใหรู้จ้กัผดิรูจ้กัถูก
ส่ิงไหนควรทำ  ส่ิงไหนไมค่วรทำ  ส่วนตัวหนูเองไม่เคยทำใหแ้ม่ร้องไหเ้ลย   แม่จะร้องไห้ก็ต่อเม่ือหนูมีส่ิงดี ๆ  มอบให้แก่แม่เท่าน้ัน

สุดทา้ยน้ี  หนอูยากจะฝากใหน้้อง ๆ  เยาวชนทัง้หลาย  คิดวา่  วนัแมไ่มไ่ดมี้แคว่นัเดียว  คำวา่“แม่” ไมว่า่จะเขยีนหรอืวา่เปน็
คำพูด  มันส้ัน  แต่มีคุณค่าและมีความหมายท่ีย่ิงใหญ่มาก  แม่เป็นได้ทุกอย่างไม่สามารถท่ีจะหาส่ิงใดมาเปรียบได้ว่าน่ีคือแม่ของเรา
แมเ่ปน็ผูใ้ห ้ ใหท้ั้งชวีติ  ใหก้ารศกึษา  ใหท้กุ ๆ อย่าง ถ้าไมมี่แมก็่ไมเ่ราในวนัน ี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ
จดัพธีิเชิดชเูกียรตแิมด่เีดน่   11 สงิหาคม 2553
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นายชเูกียรต ิ เพรศิพริง้  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ช้ันปีท่ี 3
มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่า  เป็นความฝันมากกว่าความเป็นจริง  รู้สึกดีใจและไม่

คิดว่าผมจะได้รับรางวัลในครั้งนี้  นับว่าปีนี้ผมมีของขวัญของขวัญชิ้นที่ประทับใจ
ท่ีสุดมอบให้กับแม่   พอรู้ว่าแม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น  จึงโทรไปบอกแม ่ แม่ดีใจ
และภมิูใจในตวัผมทีไ่ด้ทำสิง่น้ีใหแ้กแ่ม ่ แมจ่ะแตง่ตวัสวย ๆ ไปรบัรางวลัของลกูทีท่ำ
เพ่ือแม่  ผมต้ังใจไว้ว่าในวันน้ันจะเข้าไปกอดแม่และบอกแม่ว่า  “ผมรักแม่ครับ”  เพราะใน
ชีวิตผม  ผมได้กอดแม่เพียง  2  คร้ังเท่าน้ัน  ด้วยการท่ีผมต้องมาเรียนหนังสือ ไม่ได้อยู่กับ
แม่ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะสนิทกับแม่มาก  และไม่ค่อยได้กลับไปหาแม่  เพราะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   จึงได้แต่จะโทรคุยกับแม่ทุกวัน   แม่จะสอนเสมอว่า   ถึงบ้านเรา
จะไม่ร่ำรวยเหมือนคนอ่ืนแต่เราจะไม่จนน้ำใจ  เรียนให้จบได้รับปริญญา  และเป็นคนดี
แต่มีสิ่งหนึ่งที่เสียใจมากที่สุด  คือทำให้แม่ร้องไห้  เรื่องเถียงแม่  แม่ให้ช่วยทำงาน
ผมก็ไม่ทำ

รางวัลท่ีได้ในวันน้ี  ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีเราภาคภูมิใจท่ีได้ทำเพ่ือแม่ แต่ส่ิงท่ีสำคัญ
ท่ีสุดคือการประพฤติตนเป็นคนดี  การทำตัวให้มีคุณค่า  รู้จักวางตัว  รู้ว่าส่ิงไหนถูกส่ิงไหนผิด  การเลือกคบเพ่ือน  เหมือนกับสุภาษิตท่ีว่า
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

นางสาวชตุมิา  บญุโพธิ์  สาขาวชิาการบญัช ี ช้ันปทีี ่3
ชุรู้สึกดีใจและภูมิใจกับผลงานที่ชุได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม

โดยการท่ีชุได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมตา่ง ๆ  ให้แก่มหาวิทยาลัย   ซ่ึงมันก็ส่งผลสะทอ้น
กลับมา  ทำให้ชุได้รับรางวัลจากการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม   รางวัลน้ีนับว่าเป็นรางวัล
อันย่ิงใหญ่และประกอบกับความภาคภูมิใจท่ีชุจะมอบให้แก่แม่เพ่ือเป็นของขวัญในวันแม่

โดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยแสดงได้ออกกับแม่  ว่ารักแม่  เพราะชุจะรู้สึกเขิน
จำได้ว่าคร้ังสุดท้ายท่ีกอดแม่ตอนน้ันเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   ชุเคยทำให้แม่ร้องไห้
ตอนท่ีชุสอบเข้าเรียนต่อท่ีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  สอบไม่ได้  เลยมันทำให้เรารู้สึกแย่มาก
เสียใจ  และปลอบแม่ว่า  แม่ไม่ต้องร้องไห้   ชุสอบเรียนต่อท่ีน่ีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  เด่ียวก็หา
ท่ีเรียนใหม่ได้   ชุไม่
ต้องไปเรียนโรงเรียน
ดี ๆ ดัง ๆ หรอก
ถึงจะเรยีนโรงเรยีน
วัดก็ทำให้เราเป็น

คนดไีด ้การเปน็คนดมัีนอยู่ทีต่วัเรามากกวา่ แตว่นัแมใ่นปน้ีี
ชุจะเข้าไปกอดแม่และหอมแก้มแม่ และบอกแม่ว่า “หนูรักแม่”
สิ่งที่แม่ภูมิใจในตัวชุมาตลอดก็คือ ไม่เคยประพฤติตัวไม่ดี
ไมท่ำใหแ้มเ่สียใจ  เรือ่งการเรยีน  เรยีนไดเ้กรดในระดบั 3
กว่ามาตลอด

แม่ เป็นผู้ให้กำเนิด  ลูกมีหน้าที่ตอบแทนพระคุณ
โดยการต้ังใจเรียน  เป็นคนดี  ไม่ทำให้แม่เสียใจ  แค่น้ีก็พอแล้ว
สำหรับการเป็นลูกท่ีดี
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ทัศนศึกษาราชบุรี – สุมทรสงคราม : คณาจารย์สาขา
วชิาภาษาไทย สาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคม
ศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี  จดักิจกรรมทศันศึกษา
ใหแ้กนั่กศึกษาไทย-จนี ในสาขาวชิาจำนวน  200  คน เม่ือวนัที่
7  สิงหาคม  2553  โดยไดไ้ปทศันศึกษาทีอุ่ทยานหุน่ข้ีผึง้สยาม
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  วัดอัมพวันเจติยาราม  และตลาดน้ำ
อัมพวนั  การจดักิจกรรมในครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือเสรมิความ
รู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาจีนและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย-จีน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์  การสร้างการ์ตูนมัลติมีเดีย  และการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์  ในการแข่งขันทักษะวิชาการในดอนขังใหญ่เกมส์
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
และได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ คร้ังท่ี 33 ตาลโตนดเกมส์
(มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัตก) ในระหวา่งวนัที ่16-19  พฤศจกิายน  2553  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุตอ่ไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมการแขง่ขันทักษะวชิาการ ดอนขงัใหญเ่กมส ์4-6 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2553  (ส่วนภูมิภาค)  “จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิต  ด้วยวิทยาศาสตร์”  ระหว่างวันท่ี 18-20  สิงหาคม  2553  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีการจัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ   มากมาย  ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานได้ตามวันและสถานท่ีดังกล่าว  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี โทร. 0-3249-3266  หรอื 0-3249-3300  ตอ่  1204  เวบ็ไซต์
http://Sci.pbru.ac.th

เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2553 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมการจ้างงานสำหรับผู้กระทำ
ความผิด จำนวน 60 คน ณ อาคารเพชรน้ำหนึ ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี เพื ่อให้ผู ้เข ้าอบรมได้ร ับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื ่น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและทัศนคติบุคลิกภาพในการ
ทำงานและการกลับสู่สังคม โดยอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากรโดยใช้กระบวนการจิตต
ปัญญาในการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร การเห็นคุณค่าและความรับผิดชอบตนเอง ครอบครัวและสังคม
การทำงานเป็นทีมแก่ผู้เข้ารับการอบรม

อบรมการจ้างงานสำหรบัผู้กระทำความผิด

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และ

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ีโดย ผศ.ปญัญา ทองนลิ จดัอบรมปฏบิตักิารเรือ่ง การพฒันาการสอนโดย
บูรณาการ แบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนฐานการศกึษาเพชรบรุ ีเขต 1 จำนวน 135 คน เม่ือวนัที ่4-5 สิงหาคม 2553 ณ หอ้ง 822 คณะครศุาสตร ์โดยม ีดร.ววิฒัน์
วรวงษ ์ คณบด ี และอาจารยจ์ำรสั  แจม่จนัทร ์ รองคณบดกีล่าวตอ้นรบั และไดร้บัเกยีรตจิาก อาจารยช์นสิทธิ ์ สิทธิสู์งเนนิ
อาจารยป์ระจำภาควชิาชีพคร ูคณะครศุาสตรเ์ปน็วทิยากร  พร้อมด้วย ดร.สุกัญญา คงงาม อาจารยค์ณะครศุาสตร ์ดร.ศศิธี
เขียว โรงเรียนพญาไท ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างตัวชี้วัดและแบบประเมินคุณลักษณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และนโยบาย 3 ดี ของรัฐบาล จากการประเมินผลการอบรมครูได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้เป็น
อย่างมากเนื่องจากสามารถนำไปใช้ได้จริง

คณะครศุาสตร ์ จัดอบรมปฏบัิติการ

อบรมโครงการพัฒนาความรู้
ครูคณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้แก่ครูตำรวจ
ตระเวนชายแดน ครูคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553  ณ ห้อง 416 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ โดยม ีผศ.จนัทรว์ด ี  ไทรทอง  และอาจารยมู์รต ี  สมบรูณ ์ เปน็วทิยากร การ
อบรมครัง้นีมี้ผูเ้ข้ารบัการอบรม จำนวน 30 คน

ติดตามอา่นจดหมายขา่ว “ดอนขังใหญ”่ ไดจ้าก  http://www.pbru.ac.th, http://news.pbru.ac.th
ตดิตามฟงัรายการ  การศกึษา  สาระความรู ้ รายการเพลง  ไดท้ี ่คล่ืน 99.05 MHz

สถานีวทิยกุระจายเสยีง  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี วทิยเุพ่ือการศกึษาและบรกิารชุมชน
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วนัน้ีหากคณุลองถามเพือ่นข้างกายสกั 10 คน เช่ือวา่มากกวา่
คร ึ ่ งจะต ้องม ี “บัตรพลาสต ิก” หร ือ “บัตรเครด ิต”
ติดอย ู ่ ในกระเป ๋าสตางค ์ ด้วยก ันท ั ้ งน ั ้น
ซึ ่งในจำนวนนี ้ก ็คงมีหลายคนที ่ม ีบ ัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ
การมีบัตรเครดิตติดกระเป๋าไม่ใช่เรื ่องที่ผิดเพราะบัตรเครดิตมี
ข้อดีในหลายมิติ เช่น ความสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้เงินได้โดย
ไม่ต้องพกเงินสดติดตัว แต่ในทางกลับกันก็มีข้อด้อยเช่นกัน  ถ้าผู้
ใช้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ คุณอาจ
จะกลายเปน็เจ้าของหนีก้้อนโต มาดูกันดีกว่าว่าใช้บัตรเครดติอย่างไร

ไม่ให้เป็นหน้ี
=> ตีกรอบตัวเอง และคิดหน้าคิดหลังก่อนใช้ สร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการตีกรอบค่าใช้จ่ายรายเดือน เร่ิมจากต้องรู้ว่า

ตนเองมรีายรบัรายจา่ยเทา่ไหร ่จะชว่ยใหรู้้ว่าตนเองสามารถใชเ้งินไดเ้ทา่ไหร ่ถ้าจะใหดี้ควรขดีเส้นยอดการใชบั้ตรเครดติในแต่
ละเดอืนไว ้ เช่นไมเ่กิน 10 – 15 % ของรายได ้เปน็ตน้ โดยใหถื้อเปน็กฎเหลก็สำคัญของชวีติ อีกเรือ่งทีส่ำคัญ ทกุครัง้กอ่นทีจ่ะ
ใชบ้ตัรคดิหนา้คิดหลงัใหดี้ ของหลายอยา่งทีซ้ื่อมาอาจจะแคช่ดเชยความอยากได ้อยากมี อยากเปน็ มากกวา่ความจำเปน็อ่ืนๆ
ให้คิดเสมอว่าถ้าซ้ือและมีความสุขในวันน้ีแต่ทำให้ลำบากในวันหน้าก็จงหลีกเล่ียง

=> มวีนิยัในการชำระเงนิ ทอ่งใหข้ึน้ใจวา่ “อย่าเบีย้วหนี”้ ข้อน้ีสำคัญทีสุ่ด ปญัหาลำดบัตน้ ๆ ของคนทีห่นีท้ว่ม เพราะ
บัตรเครดิตก็คือ เอาไว้ก่อน เด๋ียวก่อน เวลารูด รูดเต็มวงเงิน แต่เวลาชำระหน้ีขอเลือกแบบข้ันต่ำก่อน ทำให้หน้ีสะสม เสียดอกเบ้ีย
เพิ่มนานเข้าหนี้ก็ก้อนโตขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ จ่ายให้ครบตามกำหนดเวลาแบบเต็มวงเงินที่รูดไป เพียงเท่านี้ก็จะไม่เกิด
หนีส้ะสมใหม้าปวดหวัภายหลงั บางคนรดูบตัรนีม้าโปะบตัรโนน้  เพราะมรีายไดไ้ม่เพียงพอ  ก็ควรแกปั้ญหาทีต้่นทางดว้ยการ
หารายได้เพ่ิมให้เพียงพอต่อการปลดหนี ้ เป็นต้น

สุดท้าย ลองถามตวัเองวา่เม่ือก่อนตอนทียั่งไม่มีบัตรเครดติ เราใช้ชีวิตอย่างไร ตอนน้ีมีบัตรเครดติแล้ว การใชชี้วิตของเรา
เปล่ียนแปลงไปหรอืไม่ การมีหรือไม่มีบัตรเครดิตไม่ใช่เร่ืองสำคัญประเด็นอยู่ตรงท่ีว่ามีแล้วใช้อย่างไรมากกว่า “ตัวเรา” น่ันแหละ
สำคัญ  ปัญหาจะเกดิข้ึนก็อยู่ท่ีตัวเราเองทีเ่ป็นคนสร้างข้ึนมาแล้วแก้ไขไม่ได้ต่างหาก

กระทรวงการตา่งประเทศไดรั้บแจง้จากสถานเอกรราชฑตู  ฯ  กรงุโตเกยีว ว่า  United Nations University Institute
for Sustainability and Peace (UNU-ISP)  ณ กรงุโตเกยีว เปดิหลกัสูตร Building Resilience to Climate Change
ตามกลุม่พัฒนาหลกัสูตรของ  University Networks for Climate and Ecosystems Change Adaptation Research
(UN-CECAR) ซ่ึงเปน็หลกัสูตรระยะสัน้ (3 สัปดาห)์ และจะเริม่การเรยีนการสอนในวนัที ่13  กันยายน  2553  โดยกำหนด
คุณสมบติัเบ้ืองต้นของผูส้มัคร  ดังน้ี

1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก ไม่จำกัดสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. มีหนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีอาจารย์ประจำภาควิชา
ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัยสหประชาชาติจะให้ทุนการศึกษาและค่ายังชีพแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่นจากประเทศกำลังพัฒนา

ท่ีมีความจำเป็นต้องรับทุนการศึกษา  โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของ UNUI-
ISP  ท่ี  http://isp.unu.edu/cecar

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรใหป้ลอด “หน้ี”

เปิดหลักสูตรระยะส้ัน
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เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปี พ.ศ.2554
เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติด้วยการอนุรักษ์ต้นตาล  ซ่ึงเป็นพืชสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี  และเป็นพืชมหัศจรรย์
สารพดัประโยชน ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ  ร่วมกบั  ธนาคารออมสนิเขตเพชรบรีุ  จึงดำเนนิโครงการปลกูตาล
เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน   และได้กำหนดพิธีเปิดโครงการฯ
ในวนัศุกรท์ี ่27  สิงหาคม 2553  โดยมผีูบ้รหิารทีไ่ปรว่มปลกูตน้ตาล  ดังนี้

1. ผศ.ดร.นิวตั  กล่ินงาม
    อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ
2. นายชาย  พานิชพรพันธ์ุ
   ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุี
3. นายศักด์ิชัย  วงัทอง
   เกษตรจงัหวดัเพชรบรุี
4. นายวทิยา  เพ็งนรพฒัน์
   เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัเพชรบรุี
5. นายสุทธา  ธรรมอำนวยสขุ
    นายอำเภอบา้นลาด
6. นายพิเชษฐ  ธรรมวภิาค
   ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการธนาคารออมสนิ
   สายงานกจิการสาขา 2
7. นายประยทุธ ์ สุกก่ำ  ผูจ้ดัการภาค 4
8. นายพินิจ  ผวิผอ่ง  ผูจ้ดัการเขตเพชรบรุี
9. นายสุรศกัด์ิ  โรจนป์ระดษิฐ ์ ผูจ้ดัการเขตสมทุรสาคร
10. นายประสบชยั  สุภาพจน ์ ผูจ้ดัการเขตราชบรุี
11. นายจริวฒัน ์ อินทระ  ผูจ้ดัการเขตประจวบครีขัีนธ์

โครงการปลกูตาลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโปง่สลอด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือ่รับโอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ต้องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ

พลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  ตำแหนง่อาจารย ์ จำนวน 1 อัตรา  สำเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมศาสตรส่ิ์งแวดล้อม  สาขาภาษาอังกฤษ  สาขา
จติวทิยา  สาขาบรหิารการศกึษา  สาขาการทอ่งเทีย่ว  การโรงแรม  หรอือุตสาหกรรมบรกิาร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ  หรือส่งใบสมัครทาง
ไปรษณย์ีไดท้ี ่ กองบรหิารงานบคุคล  สำนักงานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  ตัง้แตบ่ดัน้ีจนถงึวนัที่
20 สิงหาคม 2553  หรอืดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท่ี้  www.nrru.ac.th


