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คณบดีไดรับเชิญกลาวสุนทรพจน
ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี ไดรับเชิญจาก Institute of Southeast Asian Studies ให
กลาวสุนทรพจนหลัก (keynote speech) ในการประชุมนานาชาติ “Buddhism Across Asia : Networks of
Material, Intellectual and Cultural Exchange” ณ โรงแรม Orchard ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 16 – 18
กุมภาพันธ 2552

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจําประเทศไทยไดใหเกียรติมาเยี่ยมคณบดี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ฯพณฯ นายลาซาโร เฮอรเรอรา มารติเนซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
คิวบาประจําประเทศไทยไดใหเกียรติมาเยี่ยมคณบดี ผศ.ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ เพื่อแนะนําตัวใน
โอกาสที่เขารับตําแหนงใหมและเพื่อหารือเรื่องความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
รวมกันระหว างคณะอักษรศาสตรและสถานทูตคิวบา ในโอกาสนี้ คณบดี รองคณบดีฝายวิรัช กิจ และ
อาจารยจันทรา ประมูลทรัพย หัวหนาสาขาวิชาภาษาสเปน ไดนําเอกอัครราชทูตเยี่ยมชมคณะอักษรศาสตร อาคารมหาจุฬาลงกรณ และอาคารมหาวชิราวุธ
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สัญญากับมหาวิทยาลัยเกาหลี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิ รุฬหการ คณบดี ไดเ ซ็นสั ญญาความร ว มมือกับ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School of International Studies มหาวิทยาลัย Ewha Womans University
โดยมหาวิทยาลัย Ewha Womans University จะสงอาจารยมาสอนภาษาเกาหลีที่สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร ปละ 2 คน เปนเวลา 8 สัปดาห ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม สัญญาชวงแรกมีระยะเวลานาน 4 ป
มหาวิทยาลัย Ewha Womans University กอตั้งในป พ.ศ 2429 ปจจุบันมีนักศึกษา 20,000 คน
เปนมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของโลก และเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เดนของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
สืบเนื่องจากความรวมมือทางวิชาการนี้ อาจารยสุภาพร บุญรุง ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย Ewha
Womans University และไดรับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเกาหลี ใหเขารวมอบรมการสอน
ภาษาเกาหลีเพื่อวิชาชีพ ระหวางวันที่ 14 – 16 มกราคม 2552 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิลปการละครขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "ทึนทึก 2...40 ปผานคานเพิ่งขยับ" เปดการแสดง
5 รอบ วันศุกรที่ 6 ก.พ. 52 รอบ 19.30 น. วันเสาร – อาทิตยที่ 7 – 8 ก.พ. 52 รอบ 14.00 และ 19.30 น.
ณ โรงละคร MTheater ถนนเพชรบุรีตัดใหม
คาเขาชม นิสิต – นักศึกษา บัตรราคาพิเศษ 300 บาท (พิเศษ เขาชมเปนหมูคณะ มีการบรรยาย
และชมเทคนิคตางๆ ทั้งแสง เสียง ฉากและเบื้องหลังการทํางาน หลังการแสดง)
บุคคลทั่วไป บัตรราคา 800,1000,1200,1500 บาท (ลด 20%)
จองบัตรไดที่ภาควิชาศิลปการละคร ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี ตั้งแต 23 ม.ค. – 5 ก.พ. 52
โทร. 081 – 454 – 9913 (พี่ผา), 081 – 559 – 7252, 02 – 218 – 4800
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ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิ ญผูสนใจเขาฟงการนําเสนอผลงานวิจัยและความกาวหนาในการทํ า
วิทยานิพนธของนิสิตปริญญาโทชั้นปที่ 2 และปที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2552 เวลา 13.00 –
15.30 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวขอ
สายภาษา
Key Factors in Thai Adult Learners’ Oral English Proficiency
Apology: A Study of Natives’ and Non-Natives’ Speech Act
Realization
สายวรรณคดี
A Haunting Past: the Role of Ghosts in Reflecting Chinese
Immigrants' Identity in Amy Tan's Novels
Media as a Tool of Consumerism in Americana

ผูนําเสนอ
Naparat Chaisirirat
Boonyakorn Siengsanoh

Pitchayapa Siridetkoon
Sompatu Vungthong

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรจะจัดการเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ ในวันจันทรที่ 16
ก.พ. 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห อ ง 708 ชั้ น 7 อาคารบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ให นิ สิ ต ที่ กํ า ลั ง ทํ า
วิทยานิพนธเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับนิสิต
บัณฑิตศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณาจารย โดยมีนิสิตรวมเสนอหัวขอวิทยานิพนธดังนี้
หัวขอ
ผูนําเสนอ
การวิเคราะหการอางถึงวารสารในบทความวิจัยและบทความวิชาการ
นางสาวสุจรรยา จินดาวงศ
ภาษาอังกฤษของอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดการความรูในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นางสาวเสาวภา หลิมวิจิตร
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอระบบการสืบคน นางสาวรสุ รุมจิตร
และบริการสมาชิกของระบบหองสมุดอัตโนมัติวลัย
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การสงหนังสือเวียน
เพื่อใหเขากับยุคเศรษฐกิจฝดเคือง พวกเราควรชวยกันประหยัดกระดาษและลดการถายเอกสาร
ดังนั้นตั้งแตนี้ไปคณะจะไมสงหนังสือเวียนเปนกระดาษอีกนะคะ (ยกเวนที่จําเปนจริงๆ) ขอใหอาจารยและ
เจาหนาที่ติดตามหนังสือเวียนไดทาง web site ของคณะ ซึ่งทําไดอยางงายดาย คือเขา website ของคณะ
www.arts.chula.ac.th และเลือก “หนังสือเวียน” คะ ในชวงที่เริ่มจัดระบบนี้อาจมีขอขัดของบาง กรุณาแจงที่
สา (มัลลิกา สามารถ) ฝายประชาสัมพันธ โทร 84885
อยาลืมถามกันวา “วันนี้คณ
ุ เปดดูหนังสือเวียนหรือยัง” จะไดไมพลาดขอมูลขาวสารนะคะ

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.มัลลิกา สามารถ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
4

