ฯ

ฉบับ ต้อนรับปี ม้า

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 5 วันที่ 14 มกราคม 2557

เปิ ดศักราชใหม่ ต้อนรับปี ใหม่ 2557 ขอให้บุคลากรทุกท่าน คึกครื้น คึกคัก ในการปฏิบ ัติภารกิจ ไม่ว่ าจะเป็ น ด้านการจัด
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้ า ก้าวไกล
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทุกท่านค่ะ
แนะนาอาจารย์มาใหม่
ในปี การศึกษา 2556 เรามีโอกาสต้อนรับอาจารย์มาใหม่
3 ท่าน มารูจ้ กั กันทีละท่านเลยค่ะ
ท่านแรก อ.จุฑามาศ พรรณสมัย หรือ อ.นุ ช เป็ นชาว
จ.สระบุร ี เกิดเมือ่ 23 ธ.ค. 2508 การศึกษา ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี ระดับปริญญาโท
ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.รามคาแหง เคยเป็ นอาจารย์พเิ ศษ
ให้กบั สาขารปศ. ม.ราชภัฏเทพสตรี ปจั จุบนั อาจารย์ประจาสาขา
รปศ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเทพสตรีคะ่
Ms.Fiona Chung เป็ นชาวไอร์แลนด์ เกิดเมื่อวันที่
19 ธ.ค. 1989 อายุ 24 ปี การศึ กษา ปริญญาตรี สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จาก Golway-Mayo Institute of Technology
Mr.Pierre Brunean เป็ นชาวแคนาดา เกิดเมื่อวันที่
22 เม.ย. 1987 อายุ 26 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จาก Trinity Western University
มอบทุนการศึกษา

นศ. ภาษาอังกฤษสร้างชื่อ

ั ญาวงศ์
ดร.เกรียงไกร ใยคง และ อ.สมชาย วัชรป ญ
นานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอัง กฤษระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในงานนิ ท รรศการวิ ช าการ
ราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ ครัง้ ที่ 10 ณ ม.ราชภัฏกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 56 โดยในการแข่งขันครัง้ นี้ นักศึกษาของเรา
ได้รบั รางวัล 2 รางวัล คือ
1. นายสรวิชญ์ โสมดี นศ.สาขาภาษาอังกฤษ ชัน้ ปี ท่ี
4 และนายธนเดช นันโท นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ปี ท่ี 3
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน ตอบปญั หา
ภาษาอังกฤษ
2. นายเทพดรุณ ฐิตวัฒนะสกุล และ นายสุรเชษฐ์ เปาเส็ง
นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ปี ท่ี 2 ได้รบั รางวัลชมเชยในการ
แข่งขันตอบปญั หาภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอาเซียน

ดร.กันยา กองสูงเนิน และ Mr.John Edward Barndt
มอบทุนให้กบั นักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ฯ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา จานวน 5 ทุนๆละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 20,000
บาท โดยงานกิจการนักศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกนศ.ที่ม ี
ความเหมาะสมเข้า รับ ทุ น ดัง กล่ า ว ในโอกาสนี้ ค ณะมนส.
ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทัง้ สองท่านค่ะ

 เมื่ อวั นที่ 30 ต.ค. –
2 พ.ย. 56 ผศ.ดร.ปรี ช า
สุ ข เกษม คณบดี น าที ม
อาจารย์คณะมนส. ศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอน ณ
มหาวิ ท ยาลั ย แ ห่ ง ช า ติ
บรูไนดารุสซาลาม ประเทศ

บรูไน เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับ
มหาวิทยาลัย และมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2
มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
เมื่อวันที่ 16 – 18 ธ.ค.
56 ผศ.ดร.ปรีชา
สุข
เ ก ษ ม ค ณ บ ดี น า ที ม
ผู้บริหาร หัวหน้ าภาควิชา
หัวหน้าสาขาวิชา และผูแ้ ทน
สาขาวิชา ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอน ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารคณะ และมีการเจราจา
ความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยปุตรา ประเทศมาเลเซีย
กิ จกรรมที่ผา่ นมา
 สวัสดีปีใหม่ชาวเทพสตรี’57

ในช่วงเทศกาลปี ใหม่’57ทีผ่ ่านมา คณะมนุ ษยศาสตร์ฯได้ส่งมอบ
ความสุขให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทัง้ เรา
ก็ได้รบั ความสุขจากหน่วยงานต่างๆ ทีน่ ามามอบให้เช่นกัน
 ทาบุญปี ใหม่...ต้อนรับปี ม้า
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 57 อ.บุญสนอง
เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อม
ด้วยบุคลากรของคณะมนุ ษยศาสตร์ฯ
ร่วมในพิธที าบุญตักบาตรอาหารแห้ง
พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปี
ใหม่ 2557 ณ สวนราชานุ สรณ์ พร้อมกันนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปี ใหม่ให้แก่หน่ วยงานต่างๆ และประชาชนใน
จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปี ใหม่ดว้ ย

ปี ใหม่ มนส.’57
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ทีผ่ ่านมา คณะมนส. จัดงานเลีย้ งสังสรรค์ต้อนรับ
ปี ใหม่ 2557 โดยได้ ร ั บเกี ยรติ จาก
ศ.ประดิษฐ์ ทองค า และ ผศ.จินตนา
เวชมี รองอธิการบดี เป็ นประธานเปิ ด

งานและกล่ าว อวยพรให้ ชาวมนส.
ภายในงานมี การบรรเลงกู่ เจิ งโดย
อ.เกียรติ ร ัตน์ หุ่ นสุ วรรณ, การมอบ
รางวัลแสดงความยินดีแก่ สาขาวิชาดีเด่ นในด้านวิชาการและการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาได้ แก่ สาขาวิ ชา
ภาษาไทย และด้ านบริการวิชาการสู่
สังคม ได้ แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ภอ.), การพู ดคุ ยเรื่ องงานวิ จ ั ยจาก
อ.คมกริ ช บุ ญเขี ย ว และอ.สุ ธิ นี
วงศ์วฒ
ั นานุ กุล, การแนะนาบุคลากรมา
ใหม่ และมีการจับสลากแลกเปลีย่ นของขวัญ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิม้ และ
ความเป็ นกันเอง
มุมศิ ษย์เก่า มนส.
* ห่างหายไปนาน... วันนี้มาพร้อมความคิดถึง ศิษย์เก่า มนส. ทุก
คน อีกไม่กว่ี นั คณะจะจัดโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ระหว่าง
วันที่ 19 – 21 ก.พ. 2557 ณ หอประชุม 2 ม.ราชภัฏเทพสตรี ตัง้ แต่เวลา 09.00
น. เป็ นต้ นไป ขอเชิญชวนทุ กท่ านร่ วมชมการประกวดศิลปวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ทีต่ ่นื ตา ตื่นใจ หลากหลายการแสดง
* ศิษย์เก่าที่สนใจจะร่วมทัศนศึกษา ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประมาณเดือน พ.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ดร.
กันยา กองสูงเนิน 092-254-7102 ค่ะ
* สถานศึกษาแห่ งใดมีความต้องการจะจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กบั บุคลากรในหน่ วยงาน หรือจัดค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน โปรด
ติดต่อได้ท่ี อ.ศศิวมิ ล สุทธิสาร โทร. 081-857-8853 ค่ะ
* ฝากข่าวปชส. ได้โดยตรงที่ คุณระวีวรรณ สานักงานคณะ
มนุ ษยศาสตร์ ฯ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 036 – 411150 หรื อ E-mail:
aomammja@hotmail.com จะได้ไม่ลมื กัน พวกเรา ชาวสีชมพู ค่ะ
คมคา
การฝึก “คิดบวก” ไม่ได้เป็ นการหลอกตัวเราว่า “ไม่มปี ญั หา” แต่
การ “คิดบวก” สอนให้เรามีความสุขได้ภายใต้ “ปญั หา” ทีม่ อี ยู่
ผศ.สุวรรณา/ระวีวรรณ/// บรรณาธิการ

