ฉบับ รวมใจ รวมแรง แสดงความยินดี

ปที่ 10 ฉบับที่ 7 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553

เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่พวกเราชาว มนส. ตองทํางานหนักกันพอสมควรทั้งเรื่องการเรียนการสอน การสอบปลายภาค แลว ยังมีวันที่
พวกเราตองรวมแรงรวมใจกัน คือ การรับพระราชทานปริญญาบัตรที่เริ่มตั้งแตการฝกซอมฯ โดยวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ในปนี้
ตรงกั บวั นที่ 2 มี .ค. 53 ซึ่ ง ต อ งการทั้ ง การร วมใจ ร วมแรง ในการฝ กซ อม และอย าลื มร วมแสดงความยิ นดี กั บบั ณฑิ ตด วยนะคะ
จํานวน นศ.โควตา ป 53
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผานมา กองบริการการศึกษา ได
ดําเนินการรับเขาศึกษา นศ.ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ
โควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 53 โดยคณะมนุษยศาสตรฯ มี
โอกาสตอนรับนองๆ นักเรียนจากสถานศึกษาตางๆ เขาศึกษา
สังกัดคณะฯของเรา ในสาขาวิชาตางๆ ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ป
ภาษาญี่ปุน
3
คน
ภาษาอังกฤษ
6
คน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ภอ.)
6
คน
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 7
คน
รัฐประศาสนศาสตร
9
คน
สารสนเทศศาสตร
1
คน
ดนตรี
1
คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับ ป.ตรี 4 ป
การปกครองทองถิ่น
17
คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ป
นิติศาสตร
11
คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ป
ดนตรีศึกษา
16
คน
ภาษาอังกฤษ
53
คน
ภาษาไทย
58
คน
สังคมศึกษา
96
คน
ปจฉิมนิเทศ นศ.ภาคปกติ’52
งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร ฯ จะจั ด
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
2552 ในวั น ที่ 10 ก.พ. นี้ ตั้ ง แต เ วลา 08.30 เป น ต น ไป

ณ หองประชุมอาคาร 10 ชั้น 3 ม.ราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญ
อาจารยทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาวเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
แกนักศึกษาที่พรอมจะเผชิญสูโลกภายนอกตอไปคะ
นศ.ภาษาอังกฤษ สรางชื่อ
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผานมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดนํา
นักศึกษาเขารวมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เรื่อง
“English as a language for the Asian community” ณ ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยนศ.ของคณะฯ เราที่เขารวมการแขง คือ น.ส.
ภัทราวดี รักยงค นศ.ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.),
น.ส.มาลิน สตัม นศ.ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
และ นายพงษเทพ ไทยฉาย นศ.ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ภอ.) มี ผศ.สุวรรณา พันแสง และ Mr.Patrick Duclou
เปนผูควบคุมและดูแลนศ. ผลการแขงขัน น.ส.ภัทราวดี รักยงค
สามารถสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากผูเขาแขงขันทั้งหมด 45 คน นอกจากรางวัลที่ไดรับ
แลว ยังไดรับการยกเวนคาบํารุงการศึกษาในภาค 1/53 อีกดวย
คณะมนส.ขอปรบมือดังๆๆ แสดงความยินดีดวยคะ
ฝากนิด...สะกิดเตือน
¬ สอบปลายภาค นศ. ภาคปกติ
ม.ราชภัฏเทพสตรี กําหนดวันสอบปลายภาคนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/52 ในวันที่ 22 – 25 ก.พ., 3 – 5มี.ค.
และ 8 – 9 มี.ค. 53 โดยงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตรฯ ได
กําหนดใหวันที่ 19 ก.พ. 53 เปนวันสุดทายของการแกเกรด ร. ขส.
ขอความกรุณาอาจารยผูสอนทุกทานสงขอสอบใหเจาหนาที่
พิมพไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และสงซองขอสอบกอนวันสอบ
ประมาณ 1 สัปดาห นะคะ

¬ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
กําหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2553
ของ ม.ราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 26 – 28 ก.พ. 53 ซอมรับพระราชทาน
ปริ ญญาบั ตร โดยในวั นที่ 28 ก.พ. 53 ซ อมใหญ และ เข ารั บ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 2 มี.ค. 53 ณ สวนอัมพร กทม.
กิจกรรมที่ผานมา
³เลือกตั้งประธาน นศ.คณะมนุษยศาสตรฯ
เมื่ อวั นที่ 27 ม.ค. ที่ ผ านมา งานกิ จการนศ. ได จั ด
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา “กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2553”
มีนศ. มาใชสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 376 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร1 ได
คะแนน 207 คะแนน เบอร 2 ไดคะแนน 108 คะแนน ไมประสงคจะ
ลงคะแนน และบัตรเสีย 61 ใบ สรุปผลการเลือกตั้งครั้งนี้ น.ส.อมรา
โพธิ์ ทอง นศ.ชั้ นป ที่ 2 สาขาวิ ชาภาษาไทย (ค.บ.) ได รั บความ
ไววางใจจากนศ.ชาวมนส. เปนประธานนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
³อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
วันที่ 3 ก.พ. ที่ผานมา งานกิจการนศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย และนศ.คณะมนุษยศาสตรฯ
เพื่อเผยแพรความรูระบบการประกันคุณภาพแกอาจารยและนศ. มี
อาจารย และนศ.ใหความสนใจเขารวมประชุมจํานวนมาก งานกิจการ
นศ. หวังเปนอยางยิ่งวา ผูเขาอบรมทุกทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใช
ดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใคร ทําอะไร ที่ไหน
10 ม.ค. 53
อ.ญาณเทพ อารมยอุน, อ.วิทยา ผุดผอง,
อ.อนุพงษ ยินดีรมย และน.ส.สุวิมล ทองแกว
พานักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี และดนตรีศึกษา ไปศึกษาดูงาน “การประกวดวง
โยธวาฑิตแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศชิงถวยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ” ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กทม.
11 – 12 ม.ค. 53 ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ เ ข า ร ว ม
อบรม เรื่อง “Méthodologie de la recherche และ La publicité en
France : sémiologie/sémiotique” ณ ม.นเรศวร กทม.
13 – 15 ม.ค. 53 อ.ชาติชาย อนุกูล, อ.ศุภชัย อารีรุงเรือง,
อ.อรุณี เจริญทรัพย และ ผศ.วิบูล จันทรแยม พานศ.สาขาวิชาศิลปกรรม
ไปคายอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม และศึกษาสืบสานภูมิปญญาผาทอ
พื้นเมือง ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
13 – 14 ม.ค. 53 อ.ภั ทราพร โชคไพบู ลย , อ.สุ ธิ นี วงศ
วัฒนานุกุล และ Ms.Guo Xia พานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนไป
คายภาษา – วัฒนธรรมจีน ณ เรือนถาวร โฮมสเตย จ.สมุทรสงคราม

14 – 15 ม.ค. 53 ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม วิ ท ยากร
บรรยายพิเศษ เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขในระบบรัฐสภา ณ โรงแรมมวกเหล็ก
เฮลท สปา แอนด รีสอรทจ.สระบุรี
15 ม.ค. 53
ผศ.วันดี เภาคํา ,ผศ.ดวงใจ อมิตรพาย,
ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ, ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน, อ.มยุรี ทรัพยเที่ยง
และน.ส.สุ ภ รั ต น กล อ มเกลี้ ย ง สั ม มนาเรื่ อ ง การเพิ่ ม
ประสิท ธิ ภ าพการประกัน คุ ณ ภาพภายในประจํ าป ก ารศึ ก ษา
2552 ณ ไรหวานสนิท รีสอรท จ.สระบุรี
20 ม.ค. 53
ผศ.ดร.ศิริพร วงษขันธ, อ.ภัทราพร
โชคไพบูลย, Ms.Guo Xia, นายอุเทน เรืองรุง และนายไกรสร
สุ ท ธิ พิ พั ฒ น ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต ร ณ โรงเรี ย นป ย ะบุ ต ร
อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี
21–22 ม.ค. 53 อ.อรุณี เจริญทรัพย เขารวมสัมมนา
เรื่ อ ง วช. เพิ่ ม มู ล ค า ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาสู เ ชิ ง พาณิ ช ย ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กทม.
23 ม.ค. 53
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน สัมมนาเรื่อง
“วิธี การสอนสนทนาโดยอิ งทฤษฎี การเรี ยนรู ภาษาที่ 1” ณ เจแปน
ฟาวนเดชั่น กทม.
29 ม.ค. 53
ผศ.สุวรรณา พันแสง และ Mr.Patrick
Duclou พานักศึกษาไปรวมแขงขันการพูดภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กทม.
27 – 29 ม.ค. 53 ผศ.ศรี สุ ภา นาคธน อบรมเรื่ อง แนว
ทางการทําวิจัยใหไดคุณภาพ ณ โรงแรมกานตมณี พาเลซ กทม.
30 – 31 ม.ค. 53 อ.ชลิ ด า แสนวิ เ ศษ และอ.ไฉน
พงษโอภาส พานักศึกษาไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสน
ศาสตร ณ เซนตจอรนวิลลา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
31 ม.ค. 53
อ.ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น , Ms.Yuka
Ohmura และ Ms.Asuka Yasuda พานักศึกษาไปแขงขัน
ภาษาญี่ปุน และดูงานการแขงขัน Yosakoi Soran ณ โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล, สนามกีฬาแหงชาติ กทม.
4 ก.พ. 53
ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง ประชุ ม
โครงการความรวมมือทางดานภาษาฝรั่งเศสระหวางมหาวิทยาลัย
ประจําป 2553 (2010) ณ Alliance Fran C3aise กทม.
6 ก.พ. 53
อ.อภิ ชาติ อาวจํ าปา นํ านศ.เข าร วม
แข งขั นตอบป ญหากฎหมาย ณ ศู นย ประชุ มอิ มแพ็คเมื องทองธานี
จ.นนทบุรี
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