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ขาวจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ในปการศึกษา 2552 นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุนสามารถผานการคัดเลือกกับนิสติ นักศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจนไดรับทุนไปศึกษาตอที่ประเทศญีป่ ุนเปนจํานวนมาก ดังนี้
1. นางสาวสุทิสา
สุธาสีกุล
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
2. นางสาวหัถยา
กิติศรัญยา
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
3. นางสาวน้ําใส
ตันติสขุ
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
4. นางสาวนิยดา
พรหมสุวรรณ
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
5. นางสาวสิรี
ริ้วไพบูลย
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
6. นางสาวกีรติ
จิตงามสุจริต
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
7. นางสาวจารุภา รัชนีวงศ
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
8. นายธีรพงศ
วงศมิตรไมตรี
ไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน
9. นางสาววรัญญา มหาจุนทการ
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Toyo Eiwa University
10. นางสาวรุงอรุณ พัฒนะธเนศ
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Kyoto University
11. นางสาวปริยาภัทร อุดมนิทัศน
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Osaka University
12. นายจตุรงค
สุวรรณจินดา
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Osaka University
13. นางสาวชอทิพย ธัญนิพันธ
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Osaka University
14. นางสาวจิตอารีย สวาทะสุข
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Ryukoku University
15. นางสาววรัญญา สุชาติล้ําพงศ
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Rikkyo Universtiy
16. นางสาวบุณฑริก เขมาชีวะ
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Rikkyo University
17. นางสาวฐานิตา เวียงอินทร
ไดรับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ Kanazawa University\
18. นางสาววิภา
พิพัฒนบรรณกิจ ไดรับทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน
นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่เรียนภาษาญี่ปุนเปนวิชาโทไดรับทุนไปศึกษาทีป่ ระเทศญี่ปุนดวยเชนกัน
นับเปนความชื่นใจของคณาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุนเปนอยางยิ่ง
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ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ หอง
708 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 9.00 - 11.00 น.โดยในปการศึกษานี้ ภาควิชาฯ มีนิสิตเขาใหมเปนจํานวน 14
คน เปนนิสิตสายภาษาจํานวน 7 คนและสายวรรณคดี 7 คน
ภาควิชาภาษาอังกฤษเปนเจาภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการระหวางภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.00 -16.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีอาจารยจาก
ภาควิชาภาษาอังกฤษรวมเสนอผลงานทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย ดร. พจี ยุวชิต ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ณั ฐ มา พงศ ไ พโรจน ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. จิ รั น ธรา ศรี อุ ทั ย อาจารย จิ ต ติ ม า พฤฒิ พ ฤกษ
ผูชวยศาสตราจารยปรีมา มัลลิกะมาส อาจารยสมจิต จิระนันทิพร และอาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ใหไปบรรยายในโครงการทุนมหาบัณฑิต สกว. ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2552 ในหัวขอ "พลวัตคติชนในสังคมปจจุบัน" ซึ่งเปนหัวขอยอยที่อยูภายใตโจทยวิจัยใหญใน
ประเด็นหัวขอ "สังคมไทยปจจุบันสูสังคมไทยอนาคต" ซึ่งเปนประเด็นหัวขอหนึ่งที่ สกว. กําหนดเพื่อใหทุน
วิจัยแกนิสิตระดับมหาบัณฑิตในการทําวิทยานิพนธในปงบประมาณ 2553 นี้
อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ ไดเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในการแขงขันกีฬาบุคลากร สกอ.
ระหวางวันที่ 2 ถึง 8 พฤษภาคม 2552 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไดรับรางวัล 2 เหรียญทองใน
ประเภททีมหญิงอายุ 45 ปขึ้นไป และประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 45 ปขึ้นไป และเหรียญทองแดงในประเภททีม
หญิงทั่วไป
อาจารยจิตติมา พฤฒิพฤกษ จะลาไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกดานวรรณคดีอังกฤษ ณ The
University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเดินทางในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 นี้
รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ ไดรับเชิญใหไปเสนอบทความวิจัยเรื่อง “The Doubly
Eastern Snyder Zen Buddhist Philosophy and Poetics in Selected Short Poems by Gary Snyder” ใน
การประชุมนานาชาติ “The 20th Annual Conference of the American Literature Association” ณ เมือง
Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2552 ดวยทุนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และคณะอักษรศาสตร
รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับแตงตั้งใหเปน Director ฝายไทยของโครงการ CIDA
(Canadian International Development Agency) ซึ่งเปนโครงการที่รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนเงินทุนและให
ความชวยเหลือ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Royal University
of Phnom Penh ประเทศกัมพูชา ในการจัดตั้งและพัฒนาศูนยการศึกษาตอเนื่องของทั้งสองมหาวิทยาลัย
โดยมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนตนแบบและเปนผูชวยดําเนินการพัฒนา
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รายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน
ฝายประกันคุณภาพ ไดศึกษาขอมูลตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพที่คณะฯตองรายงานทุกระบบ
และรายงานขอมูลที่สวนงานตางๆของมหาวิทยาลัยขอใหคณะรายงานขอมูลเปนระยะๆ และไดออกแบบ
รายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวันสําหรับบันทึกขอมูลกิจกรรมที่ภาควิชา/หนวยงานดําเนินการ เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับคณะและมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ ไดมอบหมายให
เจาหนาที่ธุรการหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ รายงานกิจกรรมที่ดําเนินการมายังฝายประกันคุณภาพในวันที่มี
กิจกรรม ฝายประกันคุณภาพ ขอความกรุณาอาจารย/บุคลากรทุกทาน หากไปอบรม สัมมนา รวมประชุม
วิชาการ หรือมีการจัดกิจกรรมในรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวันตามตัวอยางในหนาถัดไป ไดโปรดแจง
ธุรการหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสงรายงานกิจกรรมมายังฝายประกันคุณภาพดวย
ขอมูลที่รวบรวมไดนี้ สามารถเรียกดูและใชขอมูลรวมกันไดหลายฝาย ทั้งหนวยงานเจาของขอมูลเอง
และฝายตางๆของคณะ ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝายวางแผนและพัฒนา ฝายวิรัชกิจ และ
ฝายประกันคุณภาพ ซึ่งมีภาระหนาที่ในการรายงานขอมูลใหแกมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ ทุกๆ 3 – 4 เดือน
ทุกทานสามารถเรียกดูขอมูลที่รวบรวมไวไดที่เว็บไซตคณะอักษรศาสตร ที่เมนู การประกันคุณภาพ
หัวขอ ขอมูลคุณภาพ
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ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
• ถึงแมจะชื่อวาเปนรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน (ฟงดูนากลัว) แตไมไดรายงานขอมูลทุกวัน ให
รายงานเฉพาะวันที่มีกิจกรรมเทานั้น
• ถึงแมวาจะชื่อวาเปนรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน แตระบบดังกลาวจะชวยบรรเทาปญหาการ
ขอขอมูลซ้ําซอนจากฝายตางๆ ซึ่งขอขอมูลคลายกัน หรือชวงระยะเวลาเหลื่อมกันหรือตางกัน ทําให
การรวบรวมขอมูลเปนเรื่องนารําคาญใจ
• ขอมูลที่ขอใหรายงาน ถือเปนแค 1 ใน 4 ของขอมูลทั้งหมดที่คณะจะตองรวบรวมสงมหาวิทยาลัย
ขอมูลใดที่สามารถตอบไดโดยสวนงานที่รับผิดชอบโดยตรง (เชน ขอมูลการลาศึกษาตอ นิสิตไดรับ
รางวัล ฯลฯ) ก็จะไมรบกวน
• ฝายประกันคุณภาพหวังเปนอยางยิ่งวาระบบดังกลาว จะชวยใหทุกทานใชชีวิตไดอยางปกติสุข และ
ไมพะวงกับการถูกขอขอมูล (คณะจะขอรบกวนขอขอมูลใหนอยที่สุด คณะอาจมีความจําเปนตองขอ
ขอมูลที่ไมสามารถเก็บไดจากรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน เชน ผลงานวิชาการ)
• คณะไดขอมูลผลงาน/กิจกรรมมากมาย ทํางานหนักและมีผลงาน
ก็นับขอดีได 5 ขอแลว ก็ขอความรวมมือจากทุกทานดวยนะคะ
ดวยความปรารถนาดี
ฝายประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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