ข่าวเด่นในฉบับ
" พิธเี ปิด คมส.วิชาการ จัดยิง่ ใหญ่ สวยงาม

ฉบับที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันศุกร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

"
"
"

เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ควจ.จัดวิง่ เพือ่ สุขภาพ ร่วมต้านยาเสพติด
ขอเชิญกรรมการร่วมประชุมหมากล้อมฯ
ศธ.ประกวดภาพวาดอนาคตประเทศไทย

มรพส. เตรียมสูป่ ระตูอาเซียน จัดพิธเี ปิด คมส.วิชาการ อย่างยิง่ ใหญ่ สวยงาม
โชว์ศกั ยภาพจากทุกสาขาวิชาได้นา่ ประทับใจ พร้อมรองรับเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. จัดพิธเี ปิดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วชิ าการ ในหัวข้อ
“ท้องถิน่ กับประชาคมอาเซียน” โดยมี ผศ.ดร.สกล เกิดผล คณบดี คมส. กล่าวรายงาน และมี ดร.สว่าง ภูพ
่ ฒ
ั น์วบิ ลู ย์
อธิการบดีเป็นประธาน ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ซึง่ ภายในงาน ได้จดั มอบโล่หส์ ำหรับอาจารย์และ
บุคลากรดีเด่น ทีท่ ำคุณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๕ แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผูส้ อนดีเด่น : ผศ.ดนยา วงศ์ธนะชัย,
ผูม้ ผี ลงานวิจยั ดีเด่น : ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน, ผูบ้ ริการวิชาการดีเด่น : ผศ.ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์ ,
ผูป้ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างดีเด่น : รศ.ทิพย์สดุ า นัยทรัพย์ / บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ผูม้ จี ติ บริการดีเด่น ได้แก่
นายสัญญา ปานแย้ม และ นางสาวหนึง่ ฤทัย ศรีสกุ ใส นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
การสัมมนาทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรือ่ ง “การเปิดเสรีอาเซียนกับความพร้อมของท้องถิน่ ” โดยมี ผศ.ดร.จักษ์
พันธุช์ เู พชร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณชวลิต จันทร์นฤมล จากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร(อ่านต่อหน้า ๒)

(ต่อจากหน้า ๑)

พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยได้เน้นให้ผฟู้ งั ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาเซียน ซึง่ ประเทศไทยจะต้อง
ก้าวเข้าสูก่ ารรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ร่วมกับอีก ๙ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ บรูไน
ดารุสซาราม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึง่ ผูน้ ำอาเซียน ได้ตกลงร่วมกันทีจ่ ะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เพือ่ ทีจ่ ะทำให้ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยูอ่ ย่างสันติสขุ โดยการแก้ไขปัญหาในภูมภิ าคด้วย
สันติวธิ ี และยึดมัน่ ในหลักความมัน่ คงรอบด้าน พร้อมทัง้ ทำให้ภมู ภิ าคมีความัน่ คง มัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอืน่ ๆ
ได้ และอยูร่ ว่ มกันในสังคมโดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน,
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ จากผลของการรวมตัวดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัง้ ประเทศไทย เกิดการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทำให้มผี ลกระทบทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม รวมทัง้ ด้านการศึกษาด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรม “สืบสานงามภาษา เชิดชูคา่ ศาสตร์ศลิ ป์ไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน” โดยสาขาวิชาภาษาไทย
คมส. ซึง่ สร้างสีสนั และเป็นการแสดงความสามารถของเยาวชนได้อย่างน่าสนใจ มีการประกวดเพลงพืน้ บ้าน การสาธิตการเล่น
เพลงพืน้ บ้านและนาฎดนตรี (ลิเก), การแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล, การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ
และเครือ่ งดืม่ และการจำหน่ายสินค้าของสาขาวิชาต่าง ๆ
สำหรับวันนี้ (๓๑ ส.ค.) จะจัดงานเป็นวันสุดท้าย ซึง่ มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย โดยเฉพาะในเรือ่ งของภาษา ซึง่
อาจารย์อมุ าภรณ์ ยศเจริญ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คมส. เปิดเผยว่า วันนี้ สาขาวิชาจะจัดกิจกรรมร่วม ซึง่ เป็น
ส่วนหนึง่ ของงานฯ เริม่ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เริม่ ต้นด้วยกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ

ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ ซึง่ เป็นไฮไลท์ของงาน เรือ่ ง “บทบาท
ของภาษาอังกฤษกับอาเซียน” โดย Andrew Biggs เจ้าของวลี “ภาษาอังกฤษ
ง่ายนิดเดียว” โดยผูส้ นใจสำรองทีน่ ง่ั ได้ท่ี ๐๘ - ๘๒๙๐ - ๕๑๐๐ ด่วน! หลังจากนัน้
รับชมและร่วมลุน้ กับการแข่งขัน “PSRU Spelling Bee” หรือการแข่งขันสะกดคำ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรก โดยจะมีการคัน่ รายการด้วยกิจกรรม “PSRU
Public Speaking Contest” หรือการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน ระดับอุดมศึกษา
อีกด้วย ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ พร้อมฟังดนตรี และอุดหนุนสินค้า ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงมีอาหาร
เครือ่ งดืม่ จำหน่ายภายในงานด้วย ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนผูท้ ส่ี นใจทุกท่านร่วมงานดังกล่าว
ได้ ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเลแก้ว

ประมวลภาพจากสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วชิ าการ “ท้องถิน่ กับประชาคมอาเซียน”

ควจ. จัดแข่งขัน เดิน / วิง่ “วิทยาการใส่ใจสุขภาพ ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด”
คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จะจัดโครงการ “วิทยาการใส่ใจสุขภาพ ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด” ในวันเสาร์
ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐- ๑๒.๐๐น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ ๑,๐๗๐ คน

ขอเชิญคณะกรรมการ การแข่งขันหมากล้อมฯ เข้าร่วมประชุม
ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
The 11 ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT 2012 และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๗ นัน้ ทางมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน
ในวันศุกร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
th

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดภาพวาด “อนาคตประเทศไทยทีใ่ ฝ่ฝน
ั ”
รวม ๕ ระดับ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
นักศึกษาทีม่ คี วามสนใจ ส่งผลงานได้ตง้ั แต่บดั นี้ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ศกนี้
กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดภาพวาด เพือ่ ให้เยาวชนได้ถา่ ยทอดแนวคิด ทัศนคติและวิสยั ทัศน์
ในการพัฒนาประเทศเปิดโอกาส และส่งเสริมการใช้ทักษะวิชาชีพในงานด้านศิลปะของเยาวชนไทย และเป็นข้อมูล
องค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยแบ่งการประกวดเป็น ๕ ระดับ ได้แก่
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ ่ี ๑-๓ ขนาดภาพ A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕ นิว้ ) ชิงเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐บาท
๗,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ขนาดภาพ A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕นิว้ ) ชิงเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐บาท ๑๕,๐๐๐บาท
๑๐,๐๐๐บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ๆละ ๕,๐๐๐บาท ตามลำดับ พร้อมทั้งเกียรติบัตร
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ขนาดภาพ A3 (๑๑.๗ x ๑๖.๕นิว้ ถึงขนาด A2 ๑๖.๕ x ๒๓.๔นิว้ ) ชิงเงินรางวัล
๒๕,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐บาท ๑๕,๐๐๐บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมเกียรติบตั ร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดภาพ A2(๑๖.๕ x ๒๓.๔นิ้ว)
ชิงเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐บาท ตาม
ลำดับพร้อมทั้งเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งต้องมีขนาดภาพ A2
หรือ๑๖.๕ x ๒๓.๔นิ้ว ขึ้นไป ชิงเงินรางวัล ๔๕,๐๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐บาท และรางวัลชมเชย ๕
รางวัล ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ พร้อมทัง้ เกียรติบตั ร
โดยมีกติกาคือ เป็นผลงานทางจิตรกรรมทีส่ ร้างสรรค์เรือ่ งราวตามหัวข้อทีก่ ำหนด และถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด
ความรูส้ กึ ตามมุมมองเฉพาะของตน เป็นการใช้เทคนิคด้านจิตรกรรม ยกเว้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พืน้ ภาพจะต้องเป็นกระดาษ
๘๐ ปอนด์ขึ้นไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป ซึ่งผลงานที่จะนำมาประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือการแสดง และ
ลอกเลียนแบบผูใ้ ด ให้ระบุ ชือ่ นามสกุล อายุ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ทีส่ ามารถติดต่อได้สะดวก รวมทัง้ ระดับชัน้ สถาบัน
การศึกษา และชื่อภาพ แนวคิด เทคนิค ขนาด ที่ด้านหลังภาพด้วย
นอกจากนี้ ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ภาพ แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียวรางวัลเดียว
ยกเว้นรางวัล Popular Vote โดยผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลทัง้ หมดถือเป็นลิขสิทธิข์ องกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรรมการจะตัดสิน
จากความคิดสร้างสรค์ ความสวยงามและชัดเจนในเรือ่ งทีก่ ำหนด การสือ่ ความหมายประเทศไทยทีใ่ ฝ่ฝนั และสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ได้
ผูส้ นใจสามารถส่งผลงานทีส่ ร้างสรรค์ลงบนกระดาษ ๘๐ ปอนด์ขน้ึ ไป หรือผ้าใบสำหรับเขียนรูป โดยไม่จำกัดวัสดุ
ทีใ่ ช้วาดภาพ เช่น ดินสอสี สีนำ้ สีเทียน สีโปสเตอร์ ส่งผลงานด้วยตนเองหรือไปรษณียไ์ ด้ท่ี วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ ๘๖ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะมีการประกาศผลผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัล ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๗๙ หรือเว็บไซต์ www.moe.go.th
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