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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
การประชุมเตรียมงานสัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี
ประจําป พ.ศ. 2555
สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ ญะลาล ทัมเลฮ รองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน และ
คณะ ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตร และเยี่ยมคารวะผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี
คณะอักษรศาสตร จึงไดมีความรวมมือกันจัดสัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
เฉกอะหมัด กุมมี ประจําป พ.ศ. 2555 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร ในวันอังคารที่ 7
กุมภาพันธ 2555

ในการจัด เตรี ย มงาน ฯพณฯ ญะลาล ทั มเลฮ ได เ ชิญ รองศาสตราจารย สุ รภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ
รองคณบดีฝายวิรัชกิจ คุณยุพิน จันทรเจริญสิน ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร อาจารย ดร.
จุฬิศพงศ จุฬารัตน และอาจารย ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ไปเยือนศูนยวัฒนธรรมอิหรานและหารือเรื่องรูปแบบ
ของงานและการแบงงานของแตละฝาย โดยมีขอสรุปวา ในงานจะมีพิธีเปดนิทรรศการ ”สัปดาหวัฒนธรรม
อิหราน-ไทย” การแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยฯพณฯ มะญีด บีซมารค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะอักษรศาสตร การกลาวคําปราศรัย การ
ฉายวีดีทัศนและภาพยนตรอิหราน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี ประจําป พ.ศ. 2555 การแสดง
ชุดแตงกายพื้นเมืองของอิหราน การแสดงการวาดภาพเปอรเซียโดยศิลปนจากอิหราน รวมทั้งงานเลี้ยง
อาหารประจําชาติอิหรานดวย
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ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
นําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตมหาบัณฑิตภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญอาจารย นิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจ เขาฟง
การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
Graduates’ Special Research Presentation 2011
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 13.00–14.30 น.
ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ โทร. 02-218–4707
การประกวดกวีนิพนธภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุนรองศาสตราจารย ดร. ม.ล.อานันทชนก ลดาวัลย
พานิชพัฒน ประจําป พ.ศ. 2555
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธการจัดการประกวดกวีนิพนธภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน
รองศาสตราจารย ดร. ม.ล.อานันทชนก ลดาวัลย พานิชพัฒน ประจําป พ.ศ. 2555 ชิงรางวัลเงินสด 10,000
บาท พรอมเกียรติบัตร
รองศาสตราจารย ดร. ม.ล.อานันทชนก ลดาวัลย พานิชพัฒน เปนผูริเริ่มการจัดการประกวดการ
ประพันธบทกวี หรือเรื่องสั้นเปนภาษาอังกฤษขึ้น ทานบริจาคเงินใหแกคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในป พ.ศ.2539 โดยใหจัดตั้งเปนเงินทุนเพื่อนําผลประโยชน
มาใชจายเปนรางวัลแกผูชนะการประกวด
กวีนิพนธที่สงประกวดตองมีเนื้อหาที่มุงสงเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุงตอตานกระแสสังคมที่
มีแนวโนมไปในดานวัตถุนิยม มีความยาวประมาณ 20-50 บรรทัด เปนกวีนิพนธที่ใชภาษาอังกฤษถูกตอง
และมิไดลอกเลียนมาจากผูอื่น ผูที่สงผลงานเขาประกวดจะตองมีสัญชาติไทย และมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือเปนนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา ผูสงผลงาน
เขาประกวดมีสิทธิ์สงไดเพียง 1 ชิ้น โดยสงมาที่หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ถนนพญาไท เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 ภายในวั น ที่
1 มิ ถุ น ายน 2555 ผู ส นใจติ ด ต อ ขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได โทร.02-2184707 หรื อ อ า นข อ มู ล ได ที่
www.arts.chula.ac.th
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ขาวจากฝายกิจการนิสิต
ครูกา ผูอารี และฝายกิจการนิสิตขอประชาสัมพันธโครงการใหมในสัปดาหนี้คะ
โครงการปฐมนิเทศกอนฝกงาน วันที่ 18 มกราคม 2555
V เพื่อใหนิสิตไดทราบปรัชญาที่แทจริงของการฝกงาน
V เพื่อใหนิสิตไดเลือกงานที่ฝกไดตรงกับความตองการจริงๆ
V เพื่อใหนิสิตไดรูจักวัฒนธรรมองคกร
V เพื่อใหหนวยงานตางๆเชื่อมั่นในศักยภาพของนิสิตอักษรศาสตร จุฬาฯ มากขึ้น

** เวลา 13.00–14.00 น. และเวลา 16.00–17.00 น. (2 รอบคะ)
หอง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร**
งานนี้ฟรีคะ สําหรับทุกชั้นป..นิสิตที่จะวางแผนเกี่ยวกับการฝกงานไมควรพลาด!!
สนใจลงทะเบียนลวงหนาไดที่ โทร.02 218 4897 หรือ
http://aksornchula.blogspot.com/
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญเปนพิธีกรดําเนินรายการ
ในระหวางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนประธานในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาทั่วไป “Roles and Experiences in Cultivating Global Citizens” จัด
โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญเปนพิธีกรดําเนินรายการ
ในระหวางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนประธานในการ
ประชุมนานาชาติ 2012 Chulalongkorn-EFEO International Conference on “Buddhist Studies:
Imagination, Narrative, and Localization” จัดโดยคณะอักษรศาสตร สถาบันไทยศึกษา และสํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบุรพทิศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร

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