ฉบับ เตรียมความพร้อม

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2556

ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา 2555 เตรียมพร้อมรับมือภาคการศึกษาใหม่ 2556 นี้ อาจารย์ทุกท่านยังคงปฏิบตั หิ น้าทีก่ นั อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะภารกิจงานด้านอื่นๆ นอกจากงานสอน คงมีมาให้รบั ผิดชอบ โดยเฉพาะงานประกันคุณภาพการศึกษา ทีข่ ณะนี้ คณะ
ภาควิชา สาขาวิชา ต้องเตรียมพร้อมเพือ่ เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิ ทยาลัยฯ ขอให้อาจารย์ทุกท่าน มีกาลัง
กาย กาลังใจ ทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ส่งผลสาเร็จในการปฏิบตั งิ านค่ะ
คณะผู้บริ หาร มนส.
ในปี 2556 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
เปลี่ยนคณะผูบ้ ริหารชุดใหม่ เนื่องจากคณะผูบ้ ริหารชุดเดิมหมด
วาระลง โดยคณะผูบ้ ริหารคณะฯชุดใหม่ มีดงั นี้
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
อ.บุญสนอง เภาคา
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผศ.สุวรรณา พันแสง
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
อ.ศศิวมิ ล สุทธิสาร
รองคณบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา
แนะนาอาจารย์มาใหม่
ในปี การศึกษา 2555 เรามีโอกาสต้อนรับอาจารย์มาใหม่
5 ท่าน เป็ นชาย1 ท่าน หญิง 4 ท่าน มารูจ้ กั กันทีละท่านเลยค่ะ
ท่านแรก อ.เกียรติรตั น์ หุ่นสุวรรณ หรือ อ.กุง้ เกิดเมื่อ
วันที่ 26 พ.ค. 2527 ภูม ิลาเนาเป็ นชาวลพบุร ี การศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ศศ.บ. ม.เทคโนโลยีราชมงคลัญบุร ี ระดับปริญญาโท
ศศ.ม. จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ป จั จุ บ ันเป็ นอาจารย์ ประจ า
สาขาวิชาดนตรี – ดนตรีศกึ ษา ค่ะ
ท่านทีส่ อง อ.กวินภรณ์ ชัยเจริญ หรือ อ.อุ๋ย เกิดเมื่อ
วันที่ 17 มิ.ย. 2527 ภูมลิ าเนาเป็ นชาวพิษณุ โลก การศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน ม.นเรศวร ปริญญาโท
Master of Teaching Chinese to Speakers of Othre
Languages ประสบการณ์การทางาน เคยเป็ นครูสอนภาษาจีน
ร.ร.จ่านกร้อง, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และร.ร.ห้วย
กรดวิทยา จ.พิษณุ โลก ปจั จุบนั เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชา
ภาษาจีน ค่ะ

ท่านที่สาม อ.สุกญ
ั ญา ทองแห้ว หรือ อ.แตน เกิดเมื่อ
วันที่ 12 ก.ย. 2529 ภูมลิ าเนาเป็ นชาว จ.อุตรดิตถ์ การศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน ม.นเรศวร ปริญญาโท
Master of Teaching Chinese to Speakers of Othre
Languages ประสบการณ์การทางาน เคยเป็ นครูสอนภาษาจีน
ร.ร.อุตรดิตถ์ ปจั จุบนั เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีน ค่ะ
ท่านทีส่ ่ี อ.อรวรรณ ด่านวราวิจติ ร หรือ อ.ตูน เกิดเมื่อ
วันที่ 4 ก.พ. 2516 ภูมลิ าเนาเป็ นชาวลพบุร ี การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ ม.รามคาแหง ปริญญาโท สาขาบริหารงาน
ยุตธิ รรม ม.รามคาแหง ประสบการณ์การทางาน เคยเป็ นอาจารย์
พิเศษ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ป จั จุ บ ัน เป็ นอาจารย์ประจ า
สาขาวิชานิตศิ าสตร์คะ่
ท่านทีห่ า้ อ.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล หรือ อ.เอย เกิดเมื่อ
วันที่ 5 ส.ค. 2529 ภูมลิ าเนาเป็ นชาวจ.ลพบุร ี การศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์
การทางาน เคยเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏลาปาง
และ ม.เกษมบัณ ฑิต ป จั จุ บ ัน เป็ น อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ค่ะ
พบเจออาจารย์ใหม่ทงั ้ 5 ท่าน ทีใ่ ดก็อย่าลืมทักทายด้วย
นะคะ
ประชุมอาจารย์เชิ งปฏิ บตั ิ การเตรียมความพร้อม
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ จะจัด ประชุ ม
อาจารย์ เชิงปฏิบ ัติการเพื่อ เตรีย มความพร้อ ม เรื่อ งการท า
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ งวิชาการ คณะฯ จึงขอเชิญอาจารย์ทุก
ท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 2/207

อาคาร 2 ม.ราชภัฏเทพสตรี ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ค่ะ
ประชุมสรุปผลการดาเนิ นงาน
ด้ ว ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ จะจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปผลการดาเนินงาน และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเชิญรองคณบดี หัวหน้ าภาค
หัว หน้ า สาขาวิช าทุ กท่ า น เข้า ร่ว มประชุ ม ในวัน ที่ 9 – 1 0
พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2 ม.ราชภัฏ
เทพสตรี ตัง้ แต่เวลา 9.00 น.เป็ นต้นไป
ประกันคุณภาพ
สนง. มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏ
เทพสตรี แจ้งกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี การศึกษา 2555 ของภาควิชา และสาขาวิชา โดยมี
คณะกรรมการ และกาหนดเวลา ดังนี้
คณะกรรมการ
ผศ.ดร.สุธาสินี ศิรโิ ภคาภิรมย์ ประธานกรรมการ
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
กรรมการ
อ.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ ์
กรรมการ
อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
กรรมการและ
เลขานุการ
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กาหนดการตรวจประเมิ น ภาควิ ชา สาขาวิ ชา
คณะ/ภาควิ ชา /สาขาวิ ชา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ภาคภอ.)
ภาษาญีป่ นุ่
ภาษาจีน
ศิลปกรรม
ดนตรี
ดนตรีศกึ ษา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ภาษาไทย
ภาควิชาสังคมศาสตร์
รปศ.
นิตศิ าสตร์

วัน/เดือน/ปี
18 – 19 ก.ค. 56
27 มิ.ย. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
22 พ.ค. 56
28 มิ.ย. 56
23 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56

เวลา
08.30 – 16.30 น.
08.30 – 16.30 น.
08.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.
08.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.
08.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.
08.30 – 16.30 น.
08.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

การปกครองท้องถิน่
สังคมศึกษา
รปม.

23 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56

13.30 – 16.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

ขอให้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ า นเตรี ย มความพร้ อ มรับ การ
ประเมินด้วยนะคะ
รับพระราชทานปริ ญญาบัตร
ม.ราชภัฏ เทพสตรี แจ้ ง เรื่ อ งพิ ธี ร ับ พระราชทาน
ปริญ ญาบั ต รประจ าปี 2556 ในวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2556
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กทม. โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนด
วัน รายงานตัวบัณฑิต ระหว่ างวัน ที่ 14 – 19 พ.ค. 56 เวลา
09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 90 ปี ม.ราชภัฏเทพสตรี ชัน้ 5
(อาคาร 19) และก าหนดวัน ฝึ ก ซ้ อ มบัณ ฑิต ระหว่ า งวัน ที่
5 – 7 ก.ค. 56 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี
ใคร ทาอะไร ที่ ไหน
7 ม.ค. 56
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก เก็บข้อมูล
การด าเนิ นการปฏิรูปสู่จ ังหวัดจัดการตนเอง เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานในภาคกลาง ณ ทีว่ ่าการอาเภอนครชัย
ศรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร
8 ม.ค. 56
อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี พานักศึกษา
ไปจัด ค่ า ยภาษาอัง กฤษเพื่อ เยาวชน ณ ร.ร.วัด พรหมรัง สี
จ.ลพบุร ี
9 ม.ค. 56
ผศ.สุวรรณา พันแสง พานักศึกษา
ไปจัด ค่า ยภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ณ ร.ร.วัด ทับ กระดาน
จ.สุพรรณบุร ี
11 ม.ค. 56 อ.ภาคภูม ิ เฉลิม วัฒน์ พานักศึกษา
ไปจัด กิจ กรรมวัน เด็ก แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2556ณ โรงเรีย น
วัดไดยาว จ.ลพบุร ี
14 ม.ค. 56 อ.พิจติ รา พาณิชย์กุล, ผศ.ดร.ปรีชา
สุขเกษม, ผศ.สุวรรณา พันแสง และอ.สมชาย วัชรปญั ญาวงศ์
พานศ.ไปจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ณ ร.ร.วัดดงสวอง
จ.ลพบุร ี
14 ม.ค. 56
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ป ร ะ ชุ ม
หารือแนวทางการหนุ นเสริมระดับจังหวัดของภาคียุทธศาสตร์
เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทยฯ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุร ี
18 ม.ค. 56 นายอุเ ทน เรืองรุ่ง ประชาสัม พัน ธ์
และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ร.ร. เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ลพบุร ี

21 ม.ค. 56
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ติ ด ต า ม
และประเมิน กระบวนการปฏิรูป ประเทศไทย ณ ศู น ย์ก าร
เรียนรูว้ งั สมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22 – 26 ม.ค. 56 อ.ญาณเทพ อารมย์อนุ่ อบรมการ
สอนเชิงบูรณาการประวัตดิ นตรีตะวันตกฯ ณ ม.ราชภัฏเชียงราย
จ.เชียงราย
23 ม.ค. 56 นายอุเทน เรืองรุ่ง ประชาสัมพัน ธ์
และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา ณ ร.ร.บ้า นชี
วิทยา จ.ลพบุร ี
24 ม.ค. 56
รศ.ดร.กาสัก เต๊ ะขันหมาก ติดตาม
และประเมิน กระบวนการปฏิรูป ประเทศไทย ณ ประชาคม
จ.สมุทรสาคร
24 – 25 ม.ค. 56 อ.เกรีย งไกร ใยคง, ดร.กัน ยา
กองสูงเนิน, อ.วิภาศิร ิ แจ้งแสงทอง และอ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
สัมมนาวิชาการ อาเซียนศึกษา ณ ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร
กทม.
25 ม.ค. 56
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เทีย่ ง อบรมการ
จั ด ตั ้ง คณบดี ค ณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ม.ราชภัฏจันทรเกษม กทม.
29 ม.ค. 56
อ.อรุณี เจริญทรัพย์ ทัศนศึกษาใน
รายวิชาการออกแบบของทีร่ ะลึก ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
30 ม.ค. 56 ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง ร่ ว มเป็ น
กรรมการตัด สิน การแข่งขัน สุน ทรพจน์ ภ าษาอังกฤษและพา
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ
ณ ม.ราชภัฏจันทรเกษม กทม.
30 ม.ค. 56 นายอุเ ทน เรืองรุ่ง ประชาสัม พัน ธ์
และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ร.ร.สิงห์บุร ี
และ ร.ร.บางระจัน จ.สิงห์บุร ี
30 ม.ค.- 1 ก.พ. 56 อ.อัญธิกา มะโนวงศ์, อ.คมกริช
บุ ญ เขีย ว, อ.วี ร วิ ช ญ์ บุ ญ ส่ ง และอ.จัน ทวั น เบญจวรรณ์
พานั ก ศึก ษาไปจัด กิจ กรรมเสริม ความรู้ด้า นประวัติศ าสตร์
ณ จ.นครราชสีมา และจ.บุรรี มั ย์
31 ม.ค. – 1 ก.พ. 56 อ.พิจติ รา พาณิชย์กลุ , อ.พิมพ์ระวี
เรืองวัฒกี และMr.James Pridmore พานักศึกษาไปแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษอังกฤษ ณ ม.ราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
31 ม.ค. 56
อ.เกรีย งไกร ใยคง, ผศ.ดร.ปรีช า
สุขเกษม, อ.สาธิตา สังข์พงษ์ และMr.James Timothy Bland
พานัก ศึก ษาไปจัด ค่ า ยภาษาอังกฤษ ณ วิท ยาลัย เทคนิ ค 2
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุร ี

6 ก.พ. 56
ดร.ชาติช าย อนุ กู ล พานั ก ศึก ษา
สาขาวิช าศิลปกรรมไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
7 ก.พ. 56
น า ง ภั ค จิ ร า แ ท่ น ท อ ง แ ล ะ
นางสุ ภ รัต น์ เครือ วงษา อบรมการใช้ง านระบบฐานข้อ มู ล
โครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์ฯณ สกอ. กทม.
7 ก.พ. 56
อ.นิ เวศ เผื่อนทิม และดร.ชาติชาย
อนุกลู ศึกษาดูงานสถาปตั ยกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา
9 ก.พ. 56
อ.ภั ท ราพร โชคไพบู ล ย์ และ
อ.สุกญ
ั ญา ทองแห้ว นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
สาขาวิ ช าภาษาจี น ณ บริษั ท นงนุ ช วิ ล เลจ จ.ชลบุ ร ี และ
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท, บริษทั แมนดาริน เอดูเคชัน่ กรุ๊ป
จากัด กทม.
11 ก.พ. 56
รศ.ดร.กาสัก เต๊ ะขันหมาก ติดตาม
และประเมินกระบวนการปฏิรปู จังหวัดจัดการตนเอง ณ ห้ อ ง
ประชุม ม.ราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
11 – 12 ก.พ. 56
อ.สุธนิ ี วงศ์วฒ
ั นานุ กุล และ
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
สาขาวิช าภาษาจีน ณ ร.ร.ปาโมกข์วิท ยาภู ม ิ จ.อ่ า งทอง,
ร.ร.โคกสาโรงวิทยา, ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุร ี
11 – 15 ก.พ. 56 ผศ.สุ ว รรณา พัน แสง พา นศ.
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อขอประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์
โ ด ย ส า ข า วิ ช า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร โ ร ง แ ร ม
ณ จ.พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ, จ.นครปฐม, จ.กาญจนบุร,ี
จ.ราชบุร ี และ จ.สมุทรสงคราม
13 – 14 ก.พ. 56 อ.มยุร ี ทรัพย์เ ที่ยง และอ.วาสิต า
เกิดผล ประสพศักดิ ์ พานักศึกษาไปสัมมนาและปจั ฉิมนิเทศ
นักศึกษา ณ เรือนถาวร โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
13 – 15 ก.พ. 56 อ.อรุณี เจริญทรัพย์ และอ.นิเวศ
เผือ่ นทิม จัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ม .ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั ้ง ที่ 3
ณ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
14 – 15 ก.พ. 56 รศ.ดร.เอือ้ มทิพย์ ศรีทอง นาเสนอ
รายงานการวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ณ ม.ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
14 – 15 ก.พ. 56 นายอุเทน เรืองรุ่ง ประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสาธิตอาชีพ
ณ ร.ร.ปิ ยะบุตร์ จ.ลพบุร ี

21 – 22 ก.พ.56 ดร.ชาติชาย อนุ กูล และนายอุเทน
เรืองรุ่ง พานักศึกษาไปจัดค่ายรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ณ ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุร ี
23 – 24 ก.พ. 56 อ.คมกริช บุญเขียว และอ.วีรวิชญ์
บุ ญ ส่ ง พานั ก ศึก ษาไปค่ า ยกิจ กรรมจิต อาสาพัฒ นาสัง คม
ณ ร.ร.บ้านดะแลง อ.โชคชัยจ.นครราชสีมา
26 – 28 ก.พ. 56 ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง,ดร.มยุร ี
ทรัพ ย์ เ ที่ ย ง และรศ.ดร.กาสัก เต๊ ะ ขัน หมาก ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบ ัติการเสริมสร้างทีม งานสู่การพัฒ นาท้องถิ่น น่ าอยู่อย่า ง
ยังยื
่ น ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์จ.พระนครศรีอยุธยา
27 – 28 ก.พ. 56 รศ.ดร.กาสัก เต๊ ะขันหมาก เสนอ
ผลงานวิจยั ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์อ.สามพราน จ.นครปฐม
4 มี.ค. 56
อ.พิจติ รา พาณิชย์กลุ พานักศึกษาไป
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชนระดับชาติ ปี 2556
ณ สกอ. กทม.
4 – 5 มี.ค. 56 อ.มุ ย รี ทรัพ ย์ เ ที่ย ง และอ.วาสิต า
เกิด ผล ประสพศัก ดิ ์ ป จั ฉิ ม นิ เ ทศนศ.หลัง ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาณ บ้านเพวิลล์ จ.ระยอง
7 – 8 มี.ค. 56 อ.ชลิด า แสนวิเ ศษ ป จั ฉิ ม นิ เ ทศ
นักศึกษา หลังฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาภาคกศ.บป. สาขา รปศ. ณ บ้านเพวิลล์ จ.ระยอง
14 – 15 มี . ค. 56 อ.เสนี ย์ เจริญ สุ ข , อ.รุ่ ง โรจน์
กลั ด กลี บ , อ.บุ ญ สนอง เภาค า และอ.นิ เ วศ เผื่ อ นทิ ม
พานักศึกษาไปจัดโครงการเผยแพร่ความรูแ้ ละบริการวิชาการ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
จ.สุโขทัย, อุทยานประวัตศิ าสตร์กาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร
14 -15 มี.ค. 56 อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง และอ.ชลิดา
แสนวิเศษ พา นศ.ไปเข้าค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ส่ชู ุมชน
ณ ร.ร.วัดหนองหว้า จ.สระบุร ี
15 มี.ค. 56 อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์ และอ.สุธนิ ี
วงศ์วฒ
ั นานุ กุล จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาทักษะภาษา –
วัฒนธรรมไทย – จีน ณ พิพธิ ภัณฑ์วดั ไตรมิตร เยาวราช กทม.
18 มี.ค. 56
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์ และอ.สุธนิ ี
วงศ์ ว ัฒ นานุ กุ ล ประชุ ม ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของครู
อาสาสมัครชาวจีน ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี กทม.
21 – 23 มี.ค. 56 นางภัค จิร า แท่น ทอง สัม มนาทาง
วิชาการ เรือ่ ง “ทิศทางการพัสดุภาครัฐปี 2556” ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุร ี

3 เม.ย. 56
อ.ภาคภู ม ิ เฉลิม วัฒ น์ , ผศ.ทัศ นี ย์
กระต่ายอินทร์, ผศ.มานิ ตา ศรีสาคร, ผศ.สารวม วารายานนท์,
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจติ ร, อ.ญาณเทพ อารมณ์อุ่น, อ.ชนิตตา
โชติช่วง และ อ.นิธชิ ญา ใจเย็น ไปจัดซื้อหนังสืองานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ กทม.
22 เม.ย. 56 ดร.ชาติชาย อนุ กลู พานศ.ไปศึกษา
ดูงาน ณ อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
23 – 24 เม.ย. 56 ดร.ชาติชาย อนุ กูล และอ.นิเ วศ
เผือ่ นทิม ไปจัดค่ายวัฒนธรรมศิลปะ ณ บ้านโคกเจริญ อ.โคกเจริญ
จ.ลพบุร ี
คมคา
จะรูว้ ่าโลกนี้กว้างใหญ่
จะรูว้ ่าคุณค่าของอะไรในสักอย่าง
จะรูค้ วามหมาย ของฟ้าหลังฝน
จะรูว้ ่ายังมีเรือ่ งราว อีกมากมาย
จะรูว้ ่าในหนังสือ มีอะไร
จะรูเ้ วลา ของดอกไม้บาน
จะรูว้ ่าเรือ่ งหัวเราะมันมีคา่
จะรูถ้ งึ ความในใจของกันและกัน
จะรูว้ ่าอะไรทีเ่ รียกว่าคิดถึง
จะรูค้ วามหมายในคารัก
จะรูว้ ่าค่าคืนนี้คงไม่เงียบเหงา
จะรูว้ ่าทุกคาพูดหมดความหมาย

ก็ต่อเมือ่ เราได้ออกเดินทาง
ก็ต่อเมือ่ เราได้เสียมันไป
ก็ต่อเมือ่ เราผ่านพ้นมันมาได้
ก็ต่อเมือ่ เราเปิ ดใจยอมรับมัน
ก็ต่อเมือ่ เราได้ลองเปิ ดอ่าน
ก็ต่อเมือ่ เราเฝ้าตามอยูอ่ ย่างนัน้
ก็ต่อเมือ่ เราเสียน้าตาในสักวัน
ก็ต่อเมือ่ เราได้พดู มันออกไป
ก็ต่อเมือ่ ในความคานึงมีใครสักคน
สักหนก็ต่อเมือ่ มีใครบางคน
ให้หวันไหว
่
ก็ต่อเมือ่ เรือ่ งเล่าได้มโี อกาส
บอกไป
ก็ต่อเมือ่ คนๆนัน้ ไม่อยูใ่ ห้บอก
ระวีวรรณ /// บรรณาธิการ

