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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๘   วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 
 
 

 
 
 ขอเชิญชวนอาจารยทุกทานเขารวมการสัมมนาคณาจารยประจําป 2553 ในวันอังคารที่ 
30 มีนาคม  2553  เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ   โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปารก  ถนนสุขุมวิท     
หองเรนโบว ชั้น 5  เพ่ือรับฟงขอมูลและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
มุงผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) โดยจะนําเสนอตัวอยางการดําเนินการของภาควิชาที่
ลงมือปฏิบัติแลว เพ่ือเปนแนวทางแกภาควิชาอ่ืนๆ ที่จะตองดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป  นอกจากนี้ 
คณะจะแจงขอมูลเกี่ยวกับอาคารมหาจักรีสิรินธร ซ่ึงคาดวาจะเปดใชในปการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้
แกคณาจารย จึงขอเชิญคณาจารยคณะอักษรศาสตรเขารวมการสัมมนาโดยพรอมเพรียงกัน เพ่ือ
รวมกันบริหารและพัฒนาคณะตลอดจนรวมพบปะสังสรรคในบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร
   
 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ  ผูชวยศาสตราจารยจินดารัตน เบอรพันธุ   
อาจารยดวงเนตร วงศประทีป  และ อาจารย ดร .อรนุช เศวตรัตนเสถียร  จากภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร พรอมดวยบรรณารักษจากศูนยวิทยทรัพยากร (ชื่อเดิม 
สถาบันวิทยบริการ)   และศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร เปนคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ (กลุมครูบรรณารักษ) ในโครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารและครูทั้งระบบตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง คณะครุศาสตร จุฬาฯ และศูนยเครือขาย 25 ศูนย   คณะกรรมการ
บริหารวิชาการมีหนาที่พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของผูบริหาร/ครู  พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  อบรมแกนนํา กํากับติดตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการนี้มีระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555  
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

สัมมนาคณาจารยประจําป 2553 
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ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ขอเชิญรวมงาน “6 รอบนักษัตรทัศนีย” 
เพ่ือแสดงมุทิตาจิต   เน่ืองในวาระครบรอบอายุ 72 ป  แด ศาสตราจารยกิตติคณุทัศนีย นาควัชระ 
วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

 
กําหนดการ 

“6 รอบนักษัตรทัศนีย” 
งานมุทิตาจติแด ศาสตราจารยกิตตคุิณทัศนีย นาควัชระ 

วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553  เวลา 9.00 – 12.00 น. 
หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน 
9.30 - 9.45 น. คณบดีคณะอักษรศาสตรกลาวเปดงาน 
9.45 - 10.00 น. ผูแทนภาควิชาภาษาตะวันตกกลาวแสดงมุทิตาจิต 
10.00 - 10.15 น. “จากวันวาน...ถึงวันน้ี” โดย ศาสตราจารยกิตตคิุณทัศนีย นาควัชระ 
10.15 - 11.00 น. ดนตรีของอาจารยทัศนา นาควัชระ และเพื่อน 
11.00 - 11.30 น. ผูรวมงานแสดงมุทิตาจิตแด ศาสตราจารยกิตตคิุณทศันีย นาควชัระ 
11.30 - 12.00 น. รับประทานอาหารวาง 

 
 

 
นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก  ไดรับรางวัลจากโรงเรียนสอน

ภาษาญี่ปุนไมนิจิ  เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ดังน้ี 

1. นางสาวศิรรตัน ปุณกะบุตร และนางสาววีรยา  ชื่นชูธรรม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 ระดับอุดมศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมการแขงขันประลองคําศพัทภาษาญี่ปุน Mainichi 
J-Vocab Battle   

2. นางสาวมุตตา  กลาหาญ  และนางสาวพรพิไล  จิตตแจง  ไดรับรางวัลชมเชย 
ระดับอุดมศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมการแขงขันประลองคําศัพทภาษาญี่ปุน Mainichi J-
Vocab Battle   

3. นางสาววีรยา  ชื่นชูธรรม  ไดรับรางวัลชมเชย ในการเขารวมกิจกรรมการแขงขันตอบ
คําถามความรูทั่วไปเกีย่วกบัประเทศญี่ปุน Mainichi J-quiz   

 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 

นิสิตไดรับรางวัล 



 ๓ 

 

 
 ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน เอ่ียมหฤท ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับแตงตั้งเปนอุปนายก
สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ตั้งแตเดือนมกราคม 2553       
ถึงเดือนธันวาคม 2553 

 รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ได รับเชิญจากสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปน
รวมสมัยดีเดนรางวัล "ศิลปาธร” ป 2553 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.30 น. 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากศูนย
การศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนผูอํานวยการโครงการ Perspectives on 
Thailand ใหกับนักศึกษาปริญญาโทจาก The Lake Forest Graduate School of Management 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2553 

 ผูชวยศาสตราจารย จินดารัตน เบอรพันธุ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ได รับทุน
ศาสตราจารยสุทธิลักษณ อําพันวงศ เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการ LLSR 2010 (Academic : 
Singing in the Rain) ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 10 – 13 
มีนาคม 2553 

 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


