ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนำยน 2560

จดหมายข่าวงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 6079 Facebook/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 วันสำคัญ ประจำเดือนมิถุนำยน 2560
วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน
วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันอำนันทมหิดล
9 มิถุนายน
วันเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
ขอบคุณ รูปภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

5 มิถุนายน
24 มิถุนายน
26 มิถุนายน

พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย

ประชุมกองทุนส่งเสริ มและพัฒนากิจการนักศึกษา ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ เพื่อพิจารณา
และดาเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560

ประชุมยาเสพติ ด คุณวรรณพร คูณเกื้อ นั กวิชาการศึกษา
และคุณสิริลาวัลย์ แววมะบุตรวรโชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เข้าร่วม
ประชุ ม สั ม มนาผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม
2560 ณ โรงแรมเคปราชา ศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติงานที่
ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บรรยายงานสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา คุ ณ ประภาส มาดะมั น
หั ว หน้า งานบริ ก ารและสวั ส ดิก ารนั ก ศึ กษา บรรยายเรื่ องการ
ให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาและ
ประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
โดยมี ผู้ ป กครองและนั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาวิชาทหาร คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา ในฐานะผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาวิชาทหาร (รด. ) ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5 อาคาร
ราชนคริน ทร์ โดยมีนักศึกษาใหม่สนใจสมัครเข้าศึกษาวิชาทหารเป็น
จานวนมาก

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง คุณวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อานวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณพงศกร
สวัส ดิ์มาก เจ้ าหน้ าที่งานบริ การและสวัส ดิการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริห ารความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
ส่ ง เอกสารกู้ ยื ม กยศ. คุ ณ พุ ท ธวั ต ร์ อ่ าผึ้ ง นั ก แนะแนว
การศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ให้บริการนักศึกษาที่จะกู้ยืม กยศ. สาหรับรายเก่าปี 1
และรายใหม่ ส่งเอกสาร ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้ อ งงานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ชั้ น 2 อาคาร
ราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษา กยศ. ดาเนินการส่งเอกสารกู้ยืมเป็น
จานวนมาก

คณะราษฎรลิดรอนอานาจเจ้า
จากราชามาสู่ประชาธิปไตย
ยี่สิบสีม่ ิถุนาเวลาย่ารุ่ง
พลเรือนเสริมทัพกระชับพื้นที่
จากสองสี่เจ็ดห้ามาหกศูนย์
ยี่สิบฉบับสลับเปลี่ยนเขียนวุ่นวาย
ย้อนราลึกให้นึกถึงการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนแบ่งสีไม่มีกลมเกลียว
เราเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ชาติมาเยอะ
ควรจะรวมเป็นหนึ่งซึ่งชาติไทย

ราลึกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศไทยเดินเข้าระบอบใหม่
ประชาชนยังไม่เข้าใจดี
ทหารมุ่งเดินหน้าเข้าราชธานี
จบด้วยดีเปลี่ยนมาประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญถูกฉีกไม่หลีกหาย
แต่สุดท้ายใช้ไม่นานสักอันเดียว
แปดสิบห้าเหมือนแข็งแกร่งยังแบ่งเสี้ยว
แดงเหลืองเขียวหลากสีมีถมไป
หยุดกันเถอะความแตกแยกแปลกนิสัย
ประชาธิปไตยจะได้บานกันทั้งเมือง
ประพันธ์โดย พงศกร สวัสดิม์ าก

เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางวัลยา วงศ์ณรัตน์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นายประภาส มาดะมัน
หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายพงศกร สวัสดิ์มาก
E-Mail: Kob10102533pongsakorn@gmail.com

