ปีที ๕ ฉบับที ๒๓ วันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การจัดงานเกษี ยณอายุราชการ ประจําปี
คณะอักษรศาสตร์ จะจัด งานเกษียณอายุราชการ ในวันศุ กร์ท ี &' กันยายน ())* ระหว่ างเวลา
&..00-&2.00 น. ณ ห้อง &&& อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
คณาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
เนื องในโอกาสทีอาจารย์เ ข้ารับพระราชทานปริญ ญาอัก ษรศาสตรดุษ ฎีบณ
ั ฑิต ในฐานะผู้มคี ุณู ปการแก่
วงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เมือวันพฤหัสบดีที && กรกฎาคม ())* บริเวณหน้ า
อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาอังกฤษ และชมรมภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ASEAN Youth Friendship Network (AYFN) ได้จดั โครงการแลกเปลียนวัฒนธรรม Inter-cultural
Learning and Friendship Program ครังb ที ' ระหว่างวันที ()-(c มิถุนายน ())* โดยมีนักศึกษา
ระดับอุ ดมศึกษาจากสถาบันต่ างๆ ในประเทศอินโดนีเซียจํานวน &)
คน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ กั บ ตั ว แทนนิ ส ิ ต จากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อาทิ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การเรียนภาษาไทยและ
ภาษาอินโดนีเ ซีย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติ รวมถึง
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที
๑

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ จัดประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can young people
contribute towards ASEAN harmony?” เมือวันที (0 มิถุนายน ())* ทีผ่านมา ปรากฏว่า นางสาวกวิสรา
วัฒนพงษ์ นิสติ คณะอักษรศาสตร์ ชันb ปี ที ' สังกัดวิชาเอกภาษาอังกฤษ ส่งเรียงความ ความยาว )00 คําใน
ประเด็นย่อย S.O.S. - Sincere and Open-minded Solutions ได้รบั รางวัลที & ในระดับมหาวิทยาลัย เป็ น
รางวัลเงินทุนการศึกษา ซึงกําหนดมอบรางวัลในงาน “เก่งภาษาอังกฤษเพือก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
วันพุธที &2 กรกฏาคม ())* ณ หอประชุม เอ.ยู.เอ ชันb (& อาคารจตุรสั จามจุร ี
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้จดั งานปฐมนิเทศนิสติ ชันb ปี ที ( สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ เมือวัน
อังคารที ( กรกฎาคม ())* ณ ห้อง '0( อาคารบรมราชกุมารี เพือเป็ นการต้อนรับนิสติ เข้าสังกัด ให้นิสติ ได้
ทําความรูจ้ กั กับคณาจารย์ในภาควิชา และเปิ ดโอกาสให้นิสติ ซักถามเกียวกับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรใน
บรรยากาศทีเป็ นกันเอง

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

ฝ่ ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์
ขอเชิญเข้ าฟังการเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย
เรื อง

เทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์
โดย

อาจารย์ ดร.หนึ+งหทัย แรงผลสั มฤทธิ.
วันอังคารที สิ งหาคม
เวลา . – . น.
ณ ห้อง ! " อาคารบรมราชกุมารี
๒

ด้วยโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จะจัดเทศกาลจําหน่ ายหนังสือ
และวารสารของโครงการฯ ในราคาพิเศษ โดยหนังสือโครงการฯ ลดราคาพิเศษ (0%, วารสาร ลด)0%
ประจําเดือนกรกฎาคม ())* ณ ห้องโถงชันb ล่าง อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร ในวันที '0-'& กรกฎาคม ())*
โดยจะจําหน่ ายหนังสือ ชุดภาษาต่างประเทศ การแปล ภาษาศาสตร์ วารสารภาษาฯ และวารสารอักษรฯ จึง
ขอเชิญชวนคณาจารย์และผูส้ นใจซือb หนังสือชุดดังกล่าว

ใคร ทําอะไร ที#ไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ มา พงศ์ ไ พโรจน์ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร ับ เชิญ จากโครงการ
บัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ เมือวันอังคารที &* กรกฎาคม
())* ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนารัตน์ และอาจารย์ชนิตา ดวงยิหวา ภาควิชาภูมศิ าสตร์
ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมนํ าเสนอบทความวิจยั ในหัวข้อเรือง "A GIS---based Network Analysis for Planning
Travel Routes: a Case of Ban Rai District, Uthai Thani Province and Dan Chang District, Suphan
Buri Province, Thailand.” ในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ "International Academic Conference on
Social Sciences (IACSS)" ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที (2-(• กรกฎาคม ())*
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้รบั
เชิญแสดงปาฐกถาเรือง "การจัดเตรียมต้นฉบับพระไตรปิ ฎกฉบับรัชกาลที )" ในการประชุมวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา “วิธตี รวจชําระคัมภีรใ์ บลานให้ได้มาตรฐานสากล” โครงการจัดประชุมร่วมระหว่างหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยพุทธศาสน์
นานาชาติ ในวันที & สิงหาคม ())* ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
รองศาสตราจารย์สุ ก ัญญา สุ จฉายา ผู้อํานวยการศู นย์ค ติชนวิทยา ได้รบั เชิญ จากหลัก สูตรการ
ออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นวิทยากรบรรยาย
เรือง “มรดกภูมปิ ญั ญาไทยด้านเครืองรางของขลัง” ให้แก่นิสติ ระดับปริญญาตรี เมือวันที ) กรกฎาคม ())*
เวลา &'.00-&*.00 น.
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. •.••) E–mail: artspr08@hotmail.com

๓

กําหนดการตรวจประเมิ นคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2555
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
25-26 กรกฎาคม 2556
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี ())* (ปี การศึกษา ()))) จะมีขนbึ ในวันที 25-26 กรกฏาคม 2556 มี
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพและกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนีb
ั
&. ผศ. ชูพงศ์ ปญจมะวั
ต (คณะจิตวิทยา)
ประธาน
(. อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ (ภาควิชาปรัชญา)
กรรมการ
'. ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ (ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ)
กรรมการ
้
.. อ. ดังกมล ณ ปอมเพชร (ภาควิชาศิลปการละคร) กรรมการและเลขานุการ
25 กรกฎาคม 2556
เวลา
รายการ
c. 00 -c.15น.
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร คณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินชีแb จงการตรวจ
c.15-12.00 น.
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชีวb ดั
ของ สกอ.
องค์ประกอบที 1, 7, 8, 9
องค์ประกอบที 2
องค์ประกอบที 4, 5
องค์ประกอบที 3, 6
12.00-13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินสัมภาษณ์
สัมภาษณ์นิสติ
สัมภาษณ์อาจารย์ และเจ้าหน้าทีสายสนับสนุน

15.00-16.00

คณะกรรมการผูต้ รวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชีวb ดั
ของ สมศ.

26 กรกฎาคม 2556
c.00-&0.'0 น.
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพภาควิชา
ภูมศิ าสตร์
คณะกรรมการผูต้ รวจประเมิน ตรวจประเมินคุณภาพภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ
&0.'0-&(.00 น. กรรมการประชุมสรุป
&(.00-&'.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
&'.'0 น.
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแก่ผบู้ ริหารคณะฯ

ผูต้ รวจประเมิ น

อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผศ. ชูพงศ์ ปญั จมะวัต

ผศ. ชูพงศ์ ปญั จมะวัต
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผศ. ชูพงศ์ ปญั จมะวัต
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผศ. ชูพงศ์ ปญั จมะวัต
ผศ.ดร. ทอแสง เชาว์ชตุ ิ
อ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร

๔

