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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 ไปเยือนศูนยวัฒนธรรมอิหราน เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2555 พรอมทั้งหารือเรื่องรูปแบบของงานและการแบงงานของแตละฝาย โดยมีขอสรุปวา ในงานจะมีพิธีเปด
นิทรรศการ ”สัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย” การแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยฯพณฯ มะญีด บีซมารค
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะอักษร
ศาสตร การกลาวคําปราศรัย การฉายวีดีทัศนและภาพยนตรอิหราน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด
กุมมี ประจําป พ.ศ. 2555 การแสดงชุดแตงกายพื้นเมืองของอิหราน การแสดงการวาดภาพเปอรเซียโดย
ศิลปนจากอิหราน รวมทั้งงานเลี้ยงอาหารประจําชาติอิหรานดวย

๑

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 โดยใหจัดตั้งเปนเงินทุนเพื่อนํา
ผลประโยชนมาใชจายเปนรางวัลแกผูชนะการประกวด
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

๒

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/

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
¬ หอพระไตรป ฎ กนานาชาติ จั ด พิ ม พ “หนั ง สื อ ชุ ด รั ต นประที ป แห ง

พระไตรปฎก เลมที่ 5 พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย” นอมถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓

¬ อาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติไดรับ

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเดน สาขาปรัชญา ประจําป 2554 ของสภาวิจัยแหงชาติ จากผลงานวิจัย
เรื่อง "จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเดน ภูมิปญญา และคุณคา"

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสมาคมครู
ภาษาจีนแหงประเทศไทย เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีกับการเรียนการสอนภาษาจีน” ในวันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.30-10.15 น. ณ หอง
304 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ณั ฐ มา พงศ ไ พโรจน ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ จากภาควิ ช า
ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะที่จะเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555

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