ฉบับ ลมหนาว...มาเยือน

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2556

ลมหนาวพัดมาอีกครัง้ เสมือนเป็ นการต้อนรับการเปิ ดภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ทัง้ ๆ ทีค่ ณาจารย์เพิง่ จะเสร็จสิ้น
จากภารกิจในการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่1/2556 ขอส่งกาลังใจให้อาจารย์ทุกท่านในการปฏิบตั งิ านให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ตลอดภาคการศึกษาใหม่คะ่
แนะนาอาจารย์มาใหม่
ในปี การศึกษา 2556 เรามีโอกาสต้อนรับอาจารย์มาใหม่
2 ท่าน มารูจ้ กั กันทีละท่านเลยค่ะ
ท่านแรก อ.สนธยา สุขอิม่ หรือ อ.สน เกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ค.
2528 ภูมลิ าเนาเป็ นชาว จ.ชัยนาท จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็ นหนุ่ ม
รุน่ ใหม่ ไฟแรง มาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กบั สาขาวิชาภาษาไทย ค่ะ
ท่านที่สอง ดร.ศิรชิ ยั เพชรรักษ์ หรือ อ.จิ๊บ เกิดเมื่อ
วันที่ 21 ส.ค. 2522 ภูมลิ าเนาเป็ นชาว จ.สิงห์บุร ี จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท ศศ.ม. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ม.ราชภัฏเทพสตรี
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารปศ. ม.อีสเทิรน์ เอเชีย
ปจั จุบนั เป็ นอาจารย์ประจาสาขาการปกครองท้องถิน่ ค่ะ
นักศึกษาได้รบั ทุนวิ จยั
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ฯได้รบั
ทุ นสนั บสนุ นงานวิจ ัยประจ าปี 2556 ทุ นละ 3,000 บาท จาก
ม.ราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 คน ดังนี้
1. น.ส.ศศิวรา ทับพุ่ม เรื่อง ประเพณีของชาวไทยยวน
หมูท่ ่ี 2 ถึง หมูท่ ่ี 6 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุร ี
2. น.ส.ณัฐพัช ร์ กิง่ แก้ว เรื่อง การต่อเรือพื้นบ้านใน
ตาบลดอนโพธิ ์ อ.เมือง จ.ลพบุร ี
3. น.ส.กมลชนก โคกทอง เรื่อง ประวัตคิ วามเป็ นมา
ของวัด การตัง้ ชือ่ วัดและสถาปตั ยกรรมไทยประเภทสิง่ ก่อสร้าง
สาคัญของวัด ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุร ี
4. น.ส.วิภ าดา วงษ์ บุบ ผา เรื่อง เพลงพื้นบ้านของ
ชาวไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี
ั ญา บัว งาม เรื่อ ง ความเชื่อ ของต าบล
5. นายป ญ
หัวสาโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุร ี ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษา
และสาขาวิชาภาษาไทย อีกครัง้ ค่ะ

นศ. ศิ ลปกรรมฯสร้างชื่อ
เมือ่ วันที่ 28 ก.ย.ทีผ่ า่ นมา น.ส.สุนีย์ กิ่ งทอง นศ.ชัน้ ปี ท่ี 4
สาขาวิชาศิลปกรรมฯ คณะมนุ ษยศาสตร์ฯผ่านการคัดเลือกเข้ารับ
ทุนการศึกษา จานวน 30,000 บาท จาก กองทุนส่งเสริมการศึกษา
การสร้างสรรค์ศลิ ปะ มูลนิธริ ฐั บุรษุ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ
จะเข้ารับทุนการศึกษาในวันที่ 18 ธ.ค. ขอแสดงความยินดีดว้ ยค่ะ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 8 – 12 ต.ค. ทีผ่ ่านมา ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
คณบดี นาทีมอาจารย์และนักศึกษาคณะมนส. และคณะวิทยาการ
จัดการ ร่วมโครงการเผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมสู่อาเซียน ณ
ม.เทคโนโลยีมารา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย บรรยากาศตลอด
การเดินทางเต็มไปด้วยความ
ครืน้ เครง และสนุ กสนาน เมื่อ
ถึงประเทศมาเลเซี ย ได้ ร ับ
การต้ อนรับเป็ นอย่ างดี จาก
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาของ
ม.เทคโนโลยีมารา ในครัง้ นี้
เราได้นาการแสดงด้านดนตรีไทย การแสดงโขน ระบาลพบุร ี และ
ร ากลองยาว ไปเผยแพร่ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม สร้างความ
ประทับใจ ให้แก่ชาวมาเลเซียเป็ นอย่างยิ่ง รวมทัง้ ได้ร บั ข่าวดี
เตรียมตัวต้อนรับชาวมาเลเซีย เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ค่ะ

กิ จกรรมที่ ผ่านมา
กีฬาภายในคณะมนส.  เมือ่ วันที่ 25 ก.ย. ทีผ่ ่าน
มา งานกิจการนศ. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะมนส.
บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ รอยยิ้ม และความสามัคคี โดยผลการ
ตัดสินการแข่งขัน ผูไ้ ด้รบั รางวัล มีดงั นี้
1. รางวัลรวมประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2. รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ได้แก่ ภาควิชามนุษยศาสตร์
3. รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ได้แก่ ภาควิชาสังคมศาสตร์
4. รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชักเย่อ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิง่ วิบาก ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย
7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิง่ 4 ขา ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
8. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิง่ ซุปเปอร์แมน ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
ขบวนพาเหรดรณรงค์การรักษาสิง่ แวดล้อม ผลการตัดสินมีดงั นี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที1่ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา
และสาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที2่ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน
อบรมการทามคอ.เมื่อวัน ที่ 24 – 25 ต.ค.ที่
ผ่ า นมา ผศ.ดร.ปรี ช า
สุ ขเกษม คณบดี น าทีม
ผู้ บริ หาร อาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที่ ประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารการทามคอ. และ
การทาวิจ ัย ณ อารมณ์ ดี
รีสอร์ท จ.สระบุร ี
ใคร ทาอะไร ที่ ไหน
20 ส.ค. 56
ดร.กัน ยา กองสูงเนิ น วิทยากรการ
ชีแ้ นะ coaching ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพบ.ลพบุร ี เขต 1
26, 28 ส.ค. 56 ดร.กันยา กองสูงเนิน และ อ.ศศิลกั ษณ์
รอดโพธิ ์ทอง วิทยากรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พีเ่ ลีย้ ง (coaching & mentoring) ณ สพบ.ลพบุร ี เขต 1
30 ส.ค. 56
อ.นิธชิ ญา ใจเย็น น าทีม อาจารย์ ใ น
สาขาวิช านิ เ ทศก์การเรีย นการสอนของนศ.สาขาวิชาภาษาไทย
ณ ร.ร.ท่าช้างวิทยาคาร, ร.ร.สิงหพาหุ จ.สิงห์บุร ี และร.ร.ท่าวุ้งวิทยา,
ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุร ี จ.ลพบุร ี
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 56 อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ นาทีม
อาจารย์ในสาขาวิชาสังคมศึกษา พานักศึกษาไปจัดกิจกรรม
สังคมศึกษาสูอ่ าเซียน ณ ม.ราชภัฏเลย จ.เลย

6 ก.ย. 56
ดร.เกรี ย งไกร ใยคง นิ เทศนศ.
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาขาวิชา ภอ. ณ ร.ร.หนองม่วงวิทยา จ.ลพบุร ี
11 ก.ย. 56
ผศ.ดร.สรายุ ท ธ เสงี่ย ม ประชุ ม
คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจาม.ราชภัฏเทพสตรี
ณ ม.ราชภัฏสวนสุนนั ทา กทม.
13 ก.ย. 56
ดร.เกรี ย งไกร ใยคง นิ เ ทศนศ.ฝึ ก
ประสบการณ์ วชิ าชีพสาขาวิชาภอ. ณ ร.ร.ท่าช้างวิทยา, ร.ร.ค่าย
บางระจันวิทยาคม จ.สิงห์บุร ี
16 – 17 ก.ย. 56 อ.นิธชิ ญา ใจเย็น นาทีมอาจารย์ใน
สาขาวิช านิ เ ทศก์ก ารเรีย นการสอนของนั กศึก ษาสาขาวิช า
ภาษาไทย ณ ร.ร.ชัยบาดาล, ร.ร.บ้านหมี,่ ร.ร.บ้านชี, ร.ร.พัฒนานิคม
และ ร.ร.ดงตาลวิทยา จ.ลพบุร ี
25 ก.ย. 56
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ ป ร ะ ชุ ม
เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มหี รือ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ณ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
30 ก.ย. 56
ดร.กันยา กองสูงเนิน วิทยากรเรื่อง
เกีย่ วกับการ coaching สาหรับศึกษานิเทศก์ ณ สพท.เขต 5 จ.สิงห์บุร ี
1 – 4 ต.ค. 56 อ.อรุณี เจริญทรัพย์, อ.สุธนิ ี วงศ์วฒ
ั นานุ กุล,
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, อ.ญาณเทพ อารมณ์ อุ่น และอ.คมกริช
บุญเขียว ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจ ัย
จรรยาบรรณนักวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปญั ญาฯ ณ ไร่เครือวัลย์
จ.สระบุร ี
14 – 19 ต.ค. 56 ผศ.ดร.ปรีช า สุ ข เกษม อบรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะคณบดี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 1
ณ ม.ราชภัฏเพชรบุร ี จ.เพชรบุร ี
14 – 17 ต.ค., 21,22,24,28 – 30 ต.ค. และ 4 พ.ย. 56
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงีย่ ม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลทีข่ อรับประโยชน์ ตอบแทนอื่น
เป็ นกรณีพเิ ศษ ณ เทศบาล 20 แห่งในจ.ลพบุร ี
21 ต.ค. – 4 พ.ย. 56 ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เทีย่ ง ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบ ัติราชการของเทศบาลที่
ขอรับประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ณ เทศบาลในจ.ลพบุร ี
10 แห่ง
คมคา
คำสอนสมเด็จพระสังฆรำช
อย่าผัดวันประกันพรุง่ ทีจ่ ะทาความดี เพราะถ้า
สายเกินไปเมือ่ ไร ก็ตนเองนันแหล่
่ ะจะต้องได้
เสวยผลของการไม่กระทากรรมดี
ผศ.สุวรรณา/ระวีวรรณ/// บรรณาธิการ

