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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๒๓   วนัที� ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร์ จะจดังานเกษียณอายุราชการ ในวนัศุกร์ที� &' กนัยายน ())* ระหว่างเวลา 
&..00-&2.00 น. ณ หอ้ง &&& อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

 
 

 
 

คณาจารยจ์ากภาควชิาภาษาองักฤษ รว่มแสดงความยนิดกีบั ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศร ีเลขะวฒันะ 
เนื�องในโอกาสที�อาจารย์เข้ารบัพระราชทานปรญิญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑติ ในฐานะผู้มคีุณูปการแก่
วงการการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย เมื�อวนัพฤหสับดทีี� && กรกฎาคม ())* บรเิวณหน้า
อาคารบรมราชกุมาร ี
 
 
 
 
  

 
 

� ภาควชิาภาษาองักฤษ และชมรมภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ร่วมกบั ASEAN Youth Friendship Network (AYFN) ไดจ้ดัโครงการแลกเปลี�ยนวฒันธรรม Inter-cultural 
Learning and Friendship Program ครั bงที� ' ระหว่างวนัที� ()-(c มถุินายน ())* โดยมนีักศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาจากสถาบนัต่างๆ ในประเทศอนิโดนีเซยีจํานวน &) 
คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับตัวแทนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั อาท ิดนตรแีละนาฏศิลป์ไทย การเรยีนภาษาไทยและ
ภาษาอินโดนีเซยี การแสดงศิลปะและวฒันธรรมประจําชาติ รวมถึง
กจิกรรมทศันศกึษานอกสถานที� 

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ����  

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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� สถานสอนภาษา เอ.ย.ูเอ จดัประกวดเรยีงความภาษาองักฤษ หวัขอ้ “How can young people 
contribute towards ASEAN harmony?”  เมื�อวนัที� (0 มถุินายน ())* ที�ผ่านมา ปรากฏว่า นางสาวกวสิรา 
วฒันพงษ์ นิสติคณะอกัษรศาสตร ์ชั bนปีที� ' สงักดัวชิาเอกภาษาองักฤษ ส่งเรยีงความ ความยาว )00 คําใน
ประเดน็ย่อย S.O.S. - Sincere and Open-minded Solutions ไดร้บัรางวลัที� & ในระดบัมหาวทิยาลยั เป็น
รางวลัเงนิทุนการศกึษา ซึ�งกําหนดมอบรางวลัในงาน “เก่งภาษาองักฤษเพื�อก้าวไกลในประชาคมอาเซยีน” 
วนัพุธที� &2 กรกฏาคม ())* ณ หอประชุม เอ.ย.ูเอ  ชั bน (& อาคารจตุรสัจามจรุ ี

 
� ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้จดังานปฐมนิเทศนิสติชั bนปีที� ( สงักดัภาควชิาภาษาองักฤษ เมื�อวนั

องัคารที� ( กรกฎาคม ())* ณ หอ้ง '0( อาคารบรมราชกุมาร ีเพื�อเป็นการตอ้นรบันิสติเขา้สงักดั ใหนิ้สติได้
ทําความรูจ้กักบัคณาจารยใ์นภาควชิา และเปิดโอกาสให้นิสติซกัถามเกี�ยวกบัรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรใน
บรรยากาศที�เป็นกนัเอง 
 

 

ฝ่ายวจิัยคณะอกัษรศาสตร์ 
ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาในโครงการอาศรมวจิัย 

เรื�อง 

เทคนิคการนําเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร์ 

โดย 

อาจารย์ ดร.หนึ+งหทยั  แรงผลสัมฤทธิ. 
 

วนัองัคารที�  �  สิงหาคม ���� 

เวลา ��.�� – ��.�� น. 

ณ หอ้ง !�"  อาคารบรมราชกมุารี 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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� ด้วยโครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จะจดัเทศกาลจําหน่ายหนังสอื
และวารสารของโครงการฯ ในราคาพเิศษ โดยหนังสอืโครงการฯ ลดราคาพเิศษ (0%, วารสาร ลด)0% 
ประจําเดอืนกรกฎาคม ())* ณ ห้องโถงชั bนล่าง อาคารมหาจกัรสีรินิธร ในวนัที� '0-'& กรกฎาคม ())* 
โดยจะจาํหน่ายหนงัสอื ชุดภาษาต่างประเทศ การแปล ภาษาศาสตร ์วารสารภาษาฯ และวารสารอกัษรฯ จงึ
ขอเชญิชวนคณาจารยแ์ละผูส้นใจซืbอหนงัสอืชุดดงักล่าว 
 

    

 
���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากโครงการ
บณัฑติศกึษา สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์นักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เมื�อวนัองัคารที� &* กรกฎาคม 
())* ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ และอาจารยช์นิตา ดวงยหิวา ภาควชิาภูมศิาสตร ์
ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมนําเสนอบทความวจิยั ในหวัขอ้เรื�อง "A GIS---based Network Analysis for Planning 
Travel Routes: a Case of Ban Rai District, Uthai Thani Province and Dan Chang District, Suphan 
Buri Province, Thailand.” ในงานสมันาวชิาการนานาชาต ิ"International Academic Conference on 
Social Sciences (IACSS)" ณ ประเทศตุรก ีระหว่างวนัที� (2-(� กรกฎาคม ())* 
 
���� อาจารยแ์ม่ชวีมิุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รบั
เชญิแสดงปาฐกถาเรื�อง "การจดัเตรยีมต้นฉบบัพระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที� )" ในการประชุมวชิาการทาง
พระพุทธศาสนา “วธิตีรวจชาํระคมัภรีใ์บลานใหไ้ดม้าตรฐานสากล” โครงการจดัประชุมร่วมระหว่างหลกัสูตร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาพุทธศาสนศกึษา (นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัมหดิล, บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั, บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั และวทิยาลยัพุทธศาสน์
นานาชาต ิในวนัที� & สงิหาคม ())* ณ โรงแรม เอส.ด.ี อเวนิว  
 
���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบัเชญิจากหลกัสูตรการ
ออกแบบอุตสาหกรรมบณัฑติ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรบรรยาย
เรื�อง “มรดกภมูปิญัญาไทยดา้นเครื�องรางของขลงั” ใหแ้ก่นิสติระดบัปรญิญาตร ีเมื�อวนัที� ) กรกฎาคม ())* 
เวลา &'.00-&*.00 น. 
  
   
 
 

ใคร ทาํอะไร ที#ไหน 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �.��)   E–mail: artspr08@hotmail.com 
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กาํหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

25-26 กรกฎาคม 2556 
 

การตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจาํปี ())*  (ปีการศกึษา ()))) จะมขีึbนในวนัที� 25-26 กรกฏาคม 2556 มี
กรรมการตรวจประเมนิคุณภาพและกาํหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ ดงันีb   

&. ผศ. ชพูงศ ์ปญัจมะวตั  (คณะจติวทิยา)    ประธาน 
(. อ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ (ภาควชิาปรชัญา)    กรรมการ 
'. ผศ.ดร. ทอแสง เชาวช์ุต ิ(ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ)  กรรมการ 
.. อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร  (ภาควชิาศลิปการละคร)  กรรมการและเลขานุการ  

25 กรกฎาคม 2556 
เวลา รายการ ผูต้รวจประเมิน 

c. 00 -c.15น. รองคณบดฝีา่ยบรหิาร คณะอกัษรศาสตร ์กล่าวตอ้นรบั
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิชีbแจงการตรวจ 

 

c.15-12.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิตรวจเอกสารหลกัฐาน ตวัชีbวดั
ของ สกอ. 

 

 องคป์ระกอบที� 1, 7, 8, 9 อ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ 
 องคป์ระกอบที� 2 ผศ.ดร. ทอแสง เชาวช์ตุ ิ
 องคป์ระกอบที� 4, 5 อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร 
 องคป์ระกอบที� 3, 6 ผศ. ชพูงศ ์ปญัจมะวตั 
12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-15.00 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิสมัภาษณ์   
 สมัภาษณ์นิสติ ผศ. ชพูงศ ์ปญัจมะวตั 

ผศ.ดร. ทอแสง เชาวช์ตุ ิ
อ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ 
อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

 สมัภาษณ์อาจารย ์และเจา้หน้าที�สายสนบัสนุน 

15.00-16.00 คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิตรวจเอกสารหลกัฐาน ตวัชีbวดั
ของ สมศ. 

ผศ. ชพูงศ ์ปญัจมะวตั 
ผศ.ดร. ทอแสง เชาวช์ตุ ิ
อ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ 
อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

 
26 กรกฎาคม 2556 
c.00-&0.'0 น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิคุณภาพภาควชิา

ภูมศิาสตร ์
ผศ. ชพูงศ ์ปญัจมะวตั 
ผศ.ดร. ทอแสง เชาวช์ตุ ิ

 คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิคุณภาพภาควชิา
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 

อ.ดร. ศริประภา ชวะนะญาณ 
อ. ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

&0.'0-&(.00 น. กรรมการประชมุสรุป  
&(.00-&'.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
&'.'0 น. รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพแก่ผูบ้รหิารคณะฯ  
 


