ฉบับประจําเดือน
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รําพึง

พูดถึง AEC

สังคม Social Network กําลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่าง
บ้าบิ่น ประเทศไทยได้แชมป์โลกเล่น FB เป็นเรื่องที่อาจไม่น่าภูมิใจนัก
เพราะผลการทดสอบเด็ ก ไทยมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า มี ค วามรู้ ต่ํ า กว่ า
มาตรฐานที่ตั้งไว้ ประชากรวัยแรงงานที่มีทักษะเริ่มหายาก ที่มีอยู่ก็
เป็นยาขมกับภาษาราชการของอาเซียนแถมภาษาไทยก็เริ่มใช้กันไม่
ค่อยจะถูกหลัก เป็นสัญญาณอันชัดเจนว่าเรากําลังจะแพ้ทุกชาติใน
อาเซียนภายในอีกไม่กี่ปีนี้ ลองพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง เช่น
เพราะเรายังไม่มี 3G ใช้ เพราะเวรกรรม เพราะผู้นําขาดวิสัยทัศน์
เพราะอะไรหลายๆ อย่าง แต่ลืมมองกลับมาที่ตัวเอง เราอยากพัฒนา
องค์ก ร อยากให้ม หาวิ ทยาลั ยก้า วหน้า อยากให้ ป ระเทศชาติเจริญ
และเรียกร้องให้คนนั้นต้องทําอย่างนั้น คนโน้นต้องทําอย่างโน้น แต่ลืม
บอกว่าเราต้องเร่งพัฒนาตนเองไปพร้อมกันด้วย แอนดรู บิกส์ คนฝรั่ง
หัวใจไทย เคยสอนภาษาอังกฤษผ่านทีวี ด้วยสโลแกน “ภาษาอังกฤษ
ง่ายนิดเดียว” ไม่รู้ว่าตอนนี้ท้อแท้หรือเลิกสอนไปแล้วหรือยัง เพราะ
เจอคนไทย(ส่วนมาก)อยากได้ฝรั่งมาสอนภาษา เจอคําศัพท์ยากต้องรอ
ชั่วโมงเรี ย นจะไปถามอาจารย์ หรือ ต้อ งเขีย นจดหมายไปถามนาย
แอนนดรูให้ตอบทางทีวี แต่กลับไม่เคยเปิดดิกชันนารีด้วยตัวเอง อย่าง
นี้เรียนไปจนแก่หัวหงอกก็อาจได้แค่ชื่อผลไม้สักชะลอมหนึ่ง
อีก 2 ปี จะเป็นยังไงหนอ....

หนั ก นั่ น คือ การสอบสั ม ภาษณ์ แ ละปฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาใหม่ เดื อ น
มิถุนายน งานหนักและเหนื่อยคือการเปิดเทอมใหม่ที่มาพร้อมกับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เดือนกรกฎาคมคณะมีการบรรยายด้าน
การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และอีกกิจกรรมที่สําคัญคือการ
ตรวจสุขภาพประจําปี โดยคณะได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากคณะวิศวะ
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าวและอี ก คณะจากคณะเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม ม.ราชภั ฎ เทพสตรี ต่ อ ด้ ว ยจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร
จัดทําแผน 5 ปีและการต้อนรับคณาจารย์และนศ.จากไต้หวัน ในเดือน
สิงหาคม ที่ขาดไม่ได้อีกเรื่อคือกิจกรรมทําบุญประจําปีเพื่ออุทิศส่วน
กุศลแด่ท่านอาจารย์อุทิศ หิมะคุณอดีตคณบดีผู้ก่อตั้ง การประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น ค่ า งานและกํ า หนดตํ า แหน่ ง ของกลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ในเดือนกันยายน ตุลาคมเริ่มปีงบประมาณ
ใหม่กิจกรรมดูซาลงแต่ก็แน่นไปด้วยการประชุมต่างๆในคณะ จนถึง
เดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีการอบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนและวัด
ประเมินผลการสอน หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจและสภากาชาด
รับบริจาคโลหิต เดือนธันวาคมแม้จะเป็นเดือนที่แน่นไปด้วยกิจกรรม
การสอบสัมภาษณ์ นศ.โควต้า การประชาพิจารณ์แบบประเมิน การ
แข่งกีฬาประจําปี และที่พวกเราต้องมีความสุขกันอย่างมากมายคือ
การได้ร่วมเฉลิมฉลอง5 ธันวา พร้อมๆ กับดวงใจรักในหลวงอีก 66
ล้านดวงใจ

ปี ใ หม่ หลายคนอยากให้ต นเองก้ า วหน้ า ได้ เ งิน เดื อน ได้
โบนัสเยอะๆ ก็อยากให้ได้กันทุกอย่างครับ ขอให้สมความคิด แต่ลอง
ฟังคําสอนท่านพุทธทาสดู ว่า...มันใช่สิ่งที่เป็นหรือเปล่า...

จดหมายข่าวฉบับนี้ตั้งใจจะใช้พื้นที่ให้ข้อมูลข่าววารสําหรับ
พวกเราชาววิศวะในหลายเรื่อง แต่สําหรับฉบับเดือนมกราคมนี้ขอ
อนุญาตยกให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสําหรับทุกคน ด้วยคําอวยพรซึ่งใน
หลวงทรงพระราชทานให้เป็น สคส.ฉบับแรก เมื่อปี 2530 ว่า
“เห็นตรง พูดเพราะ จิตมั่นคง
หมั่นเพียร งานสุจริต คิดดี
28 ธันวาคม 55 ขอขอบคุณชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่
มาร่วมส่งท้ายปีเก่า รับขวัญปีใหม่ด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้หลัง อาคาร
EN6 ทําบุญเลี้ยงพระกิจกรรมกีฬาและร่วมสังสรรค์ มอบโชค ก่อน
หน้านี้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมกันมากมาย ลองทบทวนกันดู
เรื่องที่น่ายินดีเรื่องแรก คือ เราได้คณบดีคนใหม่ คือ ผศ.ดร.นท แสง
เทียน ซึ่งเริ่มด้วยการประชุมรับมอบงาน จาก รศ.ดร.สถาพร โภคา
เมื่อมกราคม ต่อด้วยสํานักงานเลขานุการศึกษาดูงานที่ ม.เชียงใหม่
จากนั้น กุมภาพันธ์มีมหกรรมENTECH DAY การปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน การสัมมนาใหญ่ของคณะในเดือน มีนาคม การรดน้ําดําหัว
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ในเดือนเมษายน พฤษภาคมเราพบกับงาน

แจ้งสว่าง สวยงาม สงบร่มเย็น
เห็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุขความเจริญ”
ขอให ้มีความสุข สวัสดี ตลอดปี ใหม่นก
ี้ น
ั ทุกคน
ซ่อมบํารุง ห ้องประชุม อุปกรณ์โสตขัดข ้อง แจ ้ง
0871443146 ไตรภพ ระบบไฟฟ้ า นํ้ าประปา ลิฟท์ โทรศัพท์ แอร์
ขัดข ้อง แจ ้ง0862617538 สนั่ น 0872507383สมร 0868745207
ทัชพงษ์
HOTLINE

ธีระพงษ์ วงศ์ บุญ หัวหน้ าสํ านักงานเลขานุการ รายงาน

