ปีที ๕ ฉบับที ๑๔ วันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
รายการอักษรพาที เดือนพฤษภาคม ! ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน -.-.
MHz เวลา .3.4.–.3. น.
เสาร์ที 6 พ.ค. !
"ความสําคัญของวันฉัตรมงคล"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
เสาร์ที -- พ.ค. !
"ความสําคัญของวันพืชมงคล"
วิทยากร อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที -3 พ.ค. !
"การประชุมวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีองั กฤษและการแปล: CU-TU-KU"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ L
เสาร์ที พ.ค. !
"ความสําคัญของวันวิสาขบูชา"
วิทยากร อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิสติ ดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
ได้แก่
ระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
นางสาวกัญญารัตน์ อาจชน สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก แต้มเฉลียสะสม 6...
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
นายณัชพล ศิรสิ วัสดิ L สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก แต้มเฉลียสะสม 6...
๑

นิสติ วิชาเอกภาษาญีปุ่นทีได้รบั คัดเลือกให้เข้าร่ว มโครงการ SEND (โครงการแลกเปลียนระยะสันU )
กับมหาวิทยาลัยคิวชู ณ ประเทศญีปุน่ ระหว่างวันที ----3 พฤษภาคม ! มีรายชือดังต่อไปนีU
-. นางสาวนัทธมน ลีลาสุภา
ชันU ปี ที 4
. นางสาวเกศญาพร รัตนพิภพ
ชันU ปี ที 4
4. นางสาวตวงพร กิตติจติ ต์
ชันU ปี ที 6
6. นางสาวชนิกานต์ สมบูรณ์ภทั รกิจ ชันU ปี ที 6
. นางสาวกรกมล เอือU มลฉัตร
ชันU ปี ที 6

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
ภาควิช าภาษาอัง กฤษได้ร ับ เกีย รติจ าก Dr. Simon Dubois Boucheraud ผู้เ ชียวชาญทางด้า น
วรรณคดีอเมริกนั สมัยใหม่ จาก University of Nice มาบรรยายเรือง “I am a lie that says it always tells
the truth: Anaïs Nin’s Fake Diary and Make Believe (-r4---r44)” เมือวันศุกร์ที -r เมษายน !
เวลา r.4.--..4. น. ณ ห้อง 4-- อาคารบรมราชกุมารี

ใคร ทําอะไร ที"ไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอัง กฤษ ได้รบั เชิญ จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ เมือวันที -w เมษายน ! เวลา -6... น. ณ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์เปาโล ยูรอน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ลาไปปฏิบตั งิ านเพือเก็บข้อมูลวิจยั ระหว่างวันที
- มีนาคม ! ถึงวันที พฤษภาคม ! ณ ประเทศอิตาลี
อาจารย์เนณุ ภา สุภเวชย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากฝ่ายพัฒนาบุคลากร สํานัก
บริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ยศาสตร์ เป็ น วิท ยากรบรรยายโครงการอบรมเชิง ปฏิบ ัติก าร เรือง “การจัด การ
เอกสาร” โดยมีผู้เข้ารับอบรมในตําแหน่ งทีปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแลกเปลียนเรียนรู้
วิชาชีพสายปฏิบตั กิ าร วิชาชีพสารบรรณ และเจ้าหน้ าทีทีปฏิบตั งิ านด้านสารบรรณ ในวันพฤหัสบดีที -!
พฤษภาคม ! เวลา .3.4. - - ... น. ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 4 ชันU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. 3633 E–mail: artspr08@hotmail.com
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