ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอักษรศาสตร ตามตัวชี้วัดของ สกอ. 9 องคประกอบ และตัวชี้วัด
ของระบบ CU-QA วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554ณ หอง 119/2 อาคารมหาวชิราวุธ
26 กรกฎาคม 2554
เวลา
รายการ
ผูตรวจประเมิน
8.30 -9.30น.
ประชุมคณะกรรมการผูตรวจประเมิน
9.30น.
คณบดีคณะอักษรศาสตร กลาวตอนรับคณะกรรมการผูตรวจ
ประเมิน
คณะกรรมการผูตรวจประเมินชี้แจงการตรวจ
9.30-12.00 น.
คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชี้วัด
ของ สกอ.
องคประกอบที่ 4, 5
คณะกรรมการผูตรวจประเมิน
องคประกอบที่ 1, 8
รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช (หลัก)
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน (หลัก)
องคประกอบที่ 7, 9
ผศ.อุษาวดี เอกแสงศรี (หลัก)
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.8
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร (หลัก)
องคประกอบที่ 3, 6
พัก
13.00-13.30 น. ตัวชี้วัดของระบบ CU-QA
คณะกรรมการผูตรวจประเมิน
ฐานที่ 1 การบริหารจัดการหนวยงาน
ฐานที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
13.30-15.00 น. คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจภาควิชาภาษาไทย
รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร
คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจภาควิชาภาษาศาสตร
ผศ.อุษาวดี เอกแสงศรี
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร
15.00-16.00 น. องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6, 2.7
อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน (หลัก)
27 กรกฎาคม 2554
เวลา
รายการ
ผูตรวจประเมิน
9.00-10.30 น.
ตรวจประเมิน หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม
คณะกรรมการผูตรวจประเมิน
10.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการผูตรวจประเมินเพื่อสรุปผลการตรวจ
พัก
13.00 น.
คณะกรรมการผูตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจแกคณะกรรมการ
บริหารคณะอักษรศาสตร
๑

การประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดี
และวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 3

๒

๓

ขาวจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
การบรรยายพิเศษเรื่อง “กึ่งศตวรรษ มายาคติ ของโรล็องด บารตส”
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “กึ่งศตวรรษ มายาคติ ของโรล็องด บารตส” โดย อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 – 13.00 ณ หอง 404 อาคารบรมราชกุมารี
การประชุมเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส: “เสียง
และเรื่องเลา”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 84773
๔

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
ผูแทนอินเดียเยือนคณะอักษรศาสตร
คุณปรินทร อภิญญานันท เลขานุการเอก กระทรวงการตางประเทศ ไดนําผูแทนจากประเทศอินเดีย
มาเยือนคณะอักษรศาสตร เพื่อกระชับความสัมพันธและหาแนวทางความรวมมือในระดับอุดมศึกษาตาม
โครงการ “Joining Hands Towards an Enhanced Partnership in Higher Education between Thailand
and India” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ระหวางเวลา 15.00-17.00 น. ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดี
ฝายวิรัชกิจ ใหการตอนรับ

รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดบรรยายสรุปภาพรวมของคณะอักษรศาสตร แกคณะ
ผูแทนจากประเทศอินเดีย ประกอบดวย
1. Professor Harjit Singh, Chairman, Standing Committee on International Collaboration and
Professor, Centre for the Study of Regional Development, School of Social Sciences,
Jawaharlal Nehru University
2. Professor Uma Singh, Centre for South Central Southeast Asian & South West Pacific
Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University
3. Professor Santanu Chaudhury, Dean, Undergraduate Studies, Indian Institute of Technology
(New Delhi)
4. Dr.Syed Mohd. Sajid, Registrar, Office of the registrar, Jamia Millia Islamia
5. Dr.Niloufer Adil Kazmi, Secretary, University Grants Commission
6. Dr.Neena Malhotra, Director (South), Southern Division, Ministry of External Affairs
7. Mr.Amit Biswas, Section Officer, International Cooperation Cell, Department of Higher
Education, Ministry of Human Resource Development
Professor Harjit Singh ไดแนะนําคณะและหนวยงานตางๆของ Jawaharlal Nehru University
(JNU) รวมทั้งแนวทางและสาขาวิชาที่อาจสรางความรวมมือระหวางคณะอักษรศาสตรกับ JNU คณาจารย
ของคณะอั ก ษรศาสตร ที่ เ ข า ร ว มต อ นรั บ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการประชุ ม ร ว มครั้ ง นี้ ได แ ก
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป บุญขจร หัวหนาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ผูชวยศาสตราจารย รอยโท
ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน หัวหนาภาควิชา
ภูมิศาสตร อาจารย ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร และอาจารย ดร. ชาญวิทย ทัดแกว
ภาควิชาภาษาตะวันออก
๕

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ ‘My
Receptacle of a Mind’: Spatial Metaphors and the Concept of
‘Atmosphere’ in Virginia Woolf’s Essays,” โดยคุณวริตตา ศรีรัตนา
นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย St Andrews ในวันศุกรที่ 1 กรกฎาคม
2554 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดงานปฐมนิเทศใหแกนิสิตเอกภาษาอังกฤษ
ชั้นปที่ 2 เพื่ อเปนการตอ นรั บ นิ สิ ต และเตรีย มความพร อมในการเรี ยนตอไป
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 - 15.40 น. ณ หอง 304 อาคาร
มหาจักรีสิรินธร

๖

การจัดงานเกษียณอายุราชการ
คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหวางเวลา
14.00-17.00 น. ณ หอง 11 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับรางวัลผูใชภาษาไทย
ดีเดน พุทธศักราช 2554 จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยจะเขารับเข็มเชิดชูเกียรติ ใน
วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมวัฒนธรรม

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารยมธุริน ลีละเศรษฐกุล อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ณ The Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
อาจารย สมจิต จิระนันทิพร และ อาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ไดเขารวมการประชุมวิชาการ
Translation Research Summer School (Hong Kong) 2011 เรื่อง "Translation Quality Assessment"
ระหวางวันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2554 ณ Centre for Translation ประเทศฮองกง ภายใตการสนับสนุนของ
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหเปนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
นานาชาติ วั น อั ง คารที่ 12 กรกฎาคม 2554 ระหว า งเวลา 9.00-17.00 น. ณ อาคารรั ต นคุ ณ ากร
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถาบันพระบรมราชชนก
เปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในหัวขอ “English Academic
Writing” ในวันที่ 25-26 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2554 ใหแกอาจารยและพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ซึ่งไดทุนไปศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ ประเทศสวีเดน
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ณั ฐ มา พงศ ไ พโรจน ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ จากศู น ย
ภาษาอั ง กฤษ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป น กรรมการภายนอกสอบวิ ท ยานิ พ นธ ม หาบั ณ ฑิ ต ของ
Mr. D. Scott Humphries ในหัวขอ “An Investigation into Thai Student Use of the English Complex
Preposition ‘According to,’ ‘Because of’ and ‘Due to’” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา14.00-16.00 น.
๗

อาจารย ภั ค พรรณ ทิ พ ยมนตรี ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา SWU124 English for International
Communication II เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนิสิตแพทยชั้นปที่ 1 ในโครงการรวมระหวางคณะ
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย นอตติ ง แฮม
สหราชอาณาจักร ในระหวางวันที่ 22 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2554
อาจารย ดร.ธนาพล ลิ่ ม อภิ ช าต ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการวิทยานิพนธเรื่อง “ประวัติศาสตรวาดวยการจัดการ
เครื่ องเพศชายในสัง คมไทยสมั ย ใหม (ทศวรรษ 2450-2490)” ให แกนั กศึก ษาปริญ ญาโท วัน พุ ธ ที่ 22
มิ ถุ น ายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ตึ ก เอนกประสงค 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ วิ ม ล รุ ง เจริ ญ ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาอังกฤษ – อเมริกันศึกษา ป 2555
อาจารย ดร.จุ ฬิ ศ พงศ จุ ฬ ารั ต น ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษบรรยายในหัวขอ “บุคลิกภาพขามวัฒนธรรม : บุคลิกภาพ
ของคนในวัฒนธรรมตะวันออกกลางและอัฟริกา” วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองเรียนนิสิตปริญญาเอก ชั้น 8 อาคารศรีรัศมิ์
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และอาจารยสุกิจ
พูพวง ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน
โครงการค า ยอบรมภาษาและวั ฒ นธรรมสเปน ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2554 วั น ที่ 8-10 กรกฏาคม 2554
ณ คําแสดริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.หนึ่ ง ฤดี โลหผล ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ จากหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม (สหสาขาวิชา) เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “กลวิธี
ในการสอนในแตละรายวิชาที่จะนําไปสูผลการเรียนรู” ใหกับคณาจารยของหลักสูตรในวันพฤหัสบดีที่ 7
กรกฏาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ
อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ “อิทธิพลชวา – มลายูในบทละครเรื่องอิเหนา” วันที่ 1
กรกฏาคม 2554 เวลา 09.30-12.30 น. ณ หอง 256 ชั้น 5 อาคาร 2
อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปชวยปฏิบัติงานในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
(สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย
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อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
เปนวิทยากรใหความรูแกคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาบุคลากร รุนที่ 1 – 3
วันที่ 23 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น.
อาจารยกมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปเขารวมการสัมมนาตางจังหวัด วันเสารที่ 16 กรกฏาคม – วันอาทิตยที่ 17 กรกฏาคม
2554 ณ โรงแรมเอเชีย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการปฏิบัติ
ราชการในเรื่อง จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ภักดีตอองคกร มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
โปรงใสตรวจสอบได ซื่อสัตยสุจริต กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีจิตใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติ เคารพซึ่ง
กันและกัน เสียสละ พัฒนาตนเองอยูเสมอ และประหยัด วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2554 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย เปนผูเชี่ยวชาญวิจารณผลงานวิจัยในการประชุม RGJ Seminar Series LXXXII :
Southeast Asian Linguistics ครั้งที่ 82 วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอง
ประชุม 504 ชั้น 5 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา ภาควิชาปรัชญาไดรับเชิญจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เปน
อาจารยพิเศษสอนบรรยายวิชา SHHU 636 Seminar on Buddhism in Modern Society หัวขอเรื่อง
1.Dukkha as an Esthetical Value in Buddhist Esthetics 2.Literature in Buddhist Perspective แก
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 3 คน ณ ภาควิชามนุษยศาสตร อาคาร 2 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดรับเชิญจากศูนย
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนกรรมการบริหารศูนยวิทยทรัพยากร ประเภทกรรมการอื่นซึ่ง
มาจากผูที่มิไดปฏิบัติงานในสวนงาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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