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 การบรรยายพิเศษ 
ฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร เชิญ ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 

ประจําประเทศไทยมาเยือนคณะอักษรศาสตร  พบกับผูบริหารและคณาจารย  และบรรยายเรื่อง  
"ทุนและการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย"  ในวันศุกรที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ในการบรรยายครั้งน้ี จะมีหัวหนาฝายทุนการศึกษาของ
ประเทศออสเตรเลียมารวมใหขอมูลดวย ขอเชิญชวนคณาจารยและนิสิตที่สนใจเขารวมฟงการ
บรรยายในวันและเวลาดังกลาว 
 

 ความรวมมอืกับประเทศนอรเวย 
ดร. Werner Bigell จาก Finnmark ไดเขาพบ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ    

รองคณบดีฝายวิรัชกิจ และ อาจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ 
(BALAC)  เพ่ือหารือเร่ืองความรวมมือทางดานวิชาการระหวางคณะอักษรศาสตรกับ University 
College ประเทศนอรเวย ในโอกาสนี้ ดร. Werner Bigell จาก Finnmark ไดบรรยายพิเศษเรื่อง 
“โอกาสในการศึกษา การขอทุนและการใชชีวิตในประเทศนอรเวย”  ใหแกกลุมนิสิตที่มีความสนใจ
ไปศึกษาและทํางานในประเทศนอรเวย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี บรรยากาศในการบรรยาย การถาม-ตอบเกี่ยวกับทุนและการใช
ชีวิตในประเทศนอรเวย เปนไปอยางเปนกันเองและสนุกสนาน 
 
 
 

 นําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตมหาบัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ขอเรียนเชิญอาจารย นิสิต นักศึกษา และผู

ที่สนใจ เขาฟงการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ Graduates’ 
Special Research Presentation ’10   ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2554 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ โทร. 02 – 218 – 4707  

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 พิธีรับมอบเงนิสมทบทุน ศาสตราจารยสุทธิลักษณ  
อําพันวงศ 

เม่ือวันศุกรที่ 21 มกราคม 2554 นายแพทยสุรพงศ  อําพันวงษ       
รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมงานการแพทยและธุรกิจตางประเทศ       
เครือโรงพยาบาลพญาไท ไดมอบเงินสมทบทุนศาสตราจารยสุทธิลักษณ  
อําพันวงศ จํานวน 164,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) เพ่ือให
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรจัดสรรเปนคาใชจายในการสงเสริมการศึกษา    
วิจัย ดูงาน ฝกอบรม และประชุมสัมมนาทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตรของคณาจารย รวมทั้งเพ่ือจัดพิมพเผยแพรผลงานและ

เผยแพรองคความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ณ หองประชุมศาสตราจารย
กิตติคุณสุทธิลักษณ  อําพันวงศ ชั้น M1 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพจน อัศววิรุฬหการ  คณบดีคณะอักษรศาสตร  เปนผูรับมอบ   ในการนี้ คณาจารยภาควิชา
บรรณารักษศาสตร และบรรณารักษจากศูนยวิทยทรัพยากรและศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะ
อักษรศาสตร รวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาวดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตของภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ไดเขารวมกิจกรรมและการ
แขงขันในงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête de la Francophonie) จัดโดย                
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย เม่ือเสารที่ 22 มกราคม 2554 
ณ สมาคมภาษาฝรั่งเศส  และไดรับรางวัลตางๆ ดังน้ี 

1.  การแขงขันเขียนตามคําบอกระดับอุดมศึกษา (Dictée Senior)    
534 02062 22 นางสาว วณิชชา กาญจโนภาศ ไดรับรางวัลที ่1 
504 01527 22 นางสาว พิริยา ขจรศักดิ์บําเพ็ญ ไดรับรางวัลที ่2 
534 00128 22 นาย กันตภณ อินทมาตย ไดรับรางวัลที ่3 
 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
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2.  การแขงขันรองเพลง ประเภทคู ระดับอุดมศึกษา (Karaoké Senior Duo)  ไดรับรางวัลที่ 2 
534 00680 22 นางสาว ณัฏฐยาภรณ ขาวผอง 
534 01158 22 นางสาว นันทิพร มะลิกุล 

3.  การแขงขันตอบคําถามเก่ียวกับประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา (Quiz Senior) 
534 00128 22 นาย กันตภณ อินทมาตย ไดรับรางวัลที ่3 

4.   การแขงขนั Scrabble Senior  ประเภททีม  4 คน ไดรับรางวัลที ่3   
504 00446 22 นางสาว จุฑาภรณ วิริยะเมตตากลุ 
504 00395 22 นาย จิรวัฒน สีดานนท 
504 00721 22 นางสาว ณิชากร อูดาราศักดิ์ 
504 01527 22 นางสาว พิริยา ขจรศักดิ์บําเพ็ญ 

 
 
 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนวิทยากรอบรมในหัวขอ “ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการทํางานดาน
ตางประเทศ” ในโครงการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะขาราชการ เพ่ือเตรียมการกาวสูประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ. 2558 และเพื่อขยายความรวมมือทางการศึกษากับประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียน ในวันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัด
นครนายก ผูเขารับการอบรมไดแกขาราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการของสํานักงาน
เลขาธิการ 

 อาจารยจันทรา ประมูลทรัพย ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับมอบหมายจากสาขาวิชาภาษา
สเปนใหเปนผูประสานงานและวิทยากรอบรมภาษาสเปนสําหรับขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2554 

 อาจารย ดร.พิริยะดิศ มานิตย ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรผูบรรยายหัวขอ "หนูนอยหมวกแดง: กิน 
กาม เกลียด" ในโครงการสัมมนาวิชาการ "วิจักษวิจารณวรรณกรรมฝรั่งเศส" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 
มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 


