ฉบับ สวัสดีปใ หม’53 (เสือยิม้ )

ปที่ 10 ฉบับที่ 6 วันที่ 5 มกราคม 2553
ทําดี ดีแลว เปนพร
ทําดี ดีแลว เปนพร
ขอพร กะใคร ใหกวน
พรที่ ใหกัน ผันผวน
อวลไป อวลมา อยาหลง
พรทํา ดีเอง มั่นคง
ซื่อตรง ตอผู รูธรรม
อยากรวย ดวยพร เพียรบํา
ใหถูก ใหพอ ตอตน
ทุกคน เกิดมา เปนคน
เปนผล แหงกรรม ทําเอง
ถือธรรม เชื่อกรรม ยําเยง
ทําแต กรรมดี ทวีพร ฯ

ไมตอง ออนวอน
เปนเหมือน ลมหวน
วันคืน ยืนยง
เพ็ญบุญ กุศลนํา
ชั่วดี มีจน
บาปชั่ว กลัวเกรง
พุทธทาสภิกขุ

สังสรรคปใหม (มนส.)’53
ขอเชิญอาจารย คณะมนุษยศาสตรฯ ทุกทาน รวม
ทําบุญปใหม ถวายภัตตาหารเพล (ปนโต) และรวมงานสังสรรค
ปใหม รับประทานอาหาร (โตะจีน) รวมกัน ในวันพุธที่ 6 ม.ค.
53 ตั้งแตเวลา 10.30 น.เปนตนไป ณ อาคารศิลปกรรม งานนี้มี
จับสลากของขวัญ ราคาไมต่ํากวา 100 บาท ชิ้นเล็กชิ้นใหญ
ขนกันมาไดเลยคะ
ออ! ซอมรองซอมเตนกันมาดวยนะจะ
ฝากนิด...สะกิดเตือน
สอบนอกตาราง กองบริการการศึกษา ม.ราชภัฏ
เทพสตรี สํารวจรายวิชาสอบนอกตาราง (ภาคปกติ)
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2552 อาจารยทานใดที่มีความประสงคจะ
จัดสอบนอกตาราง กรุณาแจงความประสงค ที่งานวิชาการ
สํานักงานคณะมนุษยฯ ภายในวันที่ 6 ม.ค. 53 คะ!

กิจกรรมที่ผานมา
☺ เทศกาลนิทานนานาชาติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 หลักสูตร พรอมดวย
สาขาวิชาภาษาจีน และภาษาญี่ปุน รวมแรงรวมใจกันจัดงาน
เทศกาลนิทานนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผานมา โดย
ผศ.วันดี เภาคํา คณบดีของเรา ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความสนุกสนาน จากการ
แสดงของนักศึกษา และไฮไลทของงานคือการประกวดการเลา
นิทาน โดยผูชนะที่ควารางวัลชนะเลิศในงานเทศกาลนิทาน
นานาชาติ ไดแก
1. น.ส.องคอร เสริมกล่ํา นศ.ชั้นปที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
2. นายองอาจ โอฬารสฤษดิ์กูล นศ.ชั้นปที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
3.น.ส.เต็มศิริ คุมสุด นศ.ปที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
4. น.ส.สุดารัตน พงษสมบูรณ นศ.ปที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
5. น.ส.ธนัชพร เลี่ยมวิริยะกุล นศ.ปที่ 1สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ใครทําอะไร ที่ไหน
12 – 13 พ.ย. 52 Mr.Genarro Martorelli เปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตราจาก TR เปน Non Imm B ณ สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง จ.หนองคาย
16 – 17 พ.ย. 52 ผศ.ดวงใจ อมิ ต รพ า ย เข า ร ว ม
โครงการสงเสริมการอานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ณ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาสารภี และโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
18 พ.ย. 52
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน สั ม ม น า
วรรณคดีญี่ปุน เรื่อง บทกวีในบทละครใน ณ อาคารบรมราช
กุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กทม.
20 พ.ย. 52
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน เ ข า ร ว ม
สั ม มนา เรื่อ ง “การทํา งานวิ จั ย ” ในกิจ กรรม “มหกรรมญี่ ปุ น
รังสิต ครั้งที่ 3” ณ อาคารอาทิตยอุไรรัตน ม.รังสิต กทม.
23 พ.ย. 52
ผศ.วันดี เภาคํา และผศ.สุ ว รรณา
พันแสง เขารว มประชุมชี้แ จง “โครงการพัฒนากําลังคนดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย) : สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการ
จัดสรรทุน” ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม.
25 – 26 พ.ย. 52 ผศ.วันดี เภาคํา, ผศ.ศรีสุภา นาคธน,
ผศ.ทัศนีย กระตายอินทร, ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ, ผศ.สุนิศา
ธรรมาวิวัฒน, อ.มยุรี ทรัพยเที่ยง และอ.ภัทราพร โชคไพบูลย
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสูกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” ณ รอ แยล ฮิ ล ล
กอลฟ รีสอรทแอนดสปา จ.นครนายก
2 ธ.ค. 52
อ.อรุ ณี เจริ ญ ทรั พ ย ศึ ก ษาดู ง าน
การทําหุนจําลอง และการออกแบบของที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ
หุนขี้ผึ้งสยาม จ.ราชบุรี
3 ธ.ค. 52
ผศ.ดร.กาสัก เตะขันหมาก ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง
การพัฒนากระบวนการ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ณ นนทนทีรีสอรท จ.นนทบุรี
อ.อรอุมา เปรมปรี ตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.
14 ธ.ค. 52
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน, อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศนและ
Ms.Asuka Yasuda นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ณ บริษัท Kosei Tooling Secive Co.ltd., บริษัทนิฮงเซกิไทย จํากัด
จ.พระนครศรีอยุธยา, บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส, บริษัทนวโลหะ
ไทย จํากัด จ.สระบุรี

ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง ค น คว า เอกสาร และสื่ อ
ประกอบการสอนภาษาฝรั่ ง เศส ณ ม.เกษตรศาสตร และ
Alliance Francaise กทม.
16 – 18 ธ.ค. 52
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม ประธานกรรมการสอบสวน
วินัยขาราชการ ณ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
ผศ.ดร.กาสั ก เต ะ ขั น หมาก ประชุ ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จั ด ทํา รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในร า งพระราชบั ญ ญั ติ วั ฒ นธรรม
แหงชาติ ณ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กทม.
21 ธ.ค. 52
อ.มยุรี ทรัพยเที่ยง เขารวมฟง คําชี้แจงเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ณ หอประชุม
1 สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง กทม.
อ.สุธินี วงศวัฒนานุกุล คณะกรรมการการตั ด สิ น
การประกวดแขงขันทักษะวิชาการ (การแขงขันพูดภาษาจีน
ชว งชั้น ที่ 2) งานศิล ปหั ต ถกรรม นัก เรี ย นภาคกลาง – ภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 59 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จ.ลพบุรี
22 ธ.ค. 52
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย คณะกรรมการ
ตั ด สิ น การประกวดแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ(การแข ง ขั น พู ด
ภาษาจีน ชวงชั้นที่ 3) งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคกลาง –
ตะวันออก ครั้งที่ 59 ปการศึกษา 2552โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
จ.ลพบุรี
23 ธ.ค. 52
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร และ อ.ศิริพันธ
โรจนุตมะ นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ณ โรงแรม
รอยัลคลิฟ บีช รีสอรท, โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน
และวิทยาลัยบริหารธุรกิจคิงสตัน พัทยา จ.ชลบุรี
24 ธ.ค. 52
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย และอ.สุธินี
วงศ วั ฒ นานุ กู ล นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
ณ บริ ษั ท เอพิ ล อิ น เตอร เ นชั่ น เนล จํ า กั ด และบริ ษั ท ควิ ลิ ตี้
เอ็กซเพรส จํากัด กทม.
คมคํา
ลมเอง ลุกเอง ลมตรงไหน ลุกตรงนั้น
นั่นแหละ “คนเขมแข็ง”
พุทธทาสภิกขุ
ศรีสุภา/ระวีวรรณ // บรรณาธิการ

