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

ข่าวจากภาควิ ชาประวัติศาสตร์

๑

ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ได้จดั งานปฐมนิเทศนิสติ ชัน8 ปี ท ี ) วิชาเอกประวัตศิ าสตร์ เมือวันพุธที
'2 กรกฎาคม )**+ เวลา '+.00-'=.00 น. ณ ห้อง *0'/)' อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร เพือเป็ นการต้อนรับนิสติ
เข้าสังกัด ให้นิสติ ได้ทําความรู้จกั กับคณาจารย์ รุ่นพีในภาควิชา และเปิ ดโอกาสให้นิสติ ซักถามเกียวกับ
รายวิชาต่างๆในหลักสูตร ในบรรยากาศทีเป็ นกันเอง
นิสติ ระดับปริญญาตรี ชัน8 ปี ที . วิชาเอกประวัตศิ าสตร์ ) คน คือ นายธนัท ปรียานนท์ และ
น.ส.ชนิ ด าภา แย้มยิ8ม ได้รบั คัด เลือ กจากศู นย์อ าเซียนศึก ษาแห่ ง จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้เ ข้าร่ว ม
โครงการแลกเปลียนนักศึกษาระยะสัน8 “ASEAN YOUTH EXPLORATION: The Journey to Southeast
Asia” กับมหาวิทยาลัยในภูมภิ าคอาเซียน ภายใต้โครงการนี8 นิสติ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลียนนักศึกษา
ไปยังมหาวิทยาลัยมนุ ษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ แห่ ง มหาวิท ยาลัยแห่ ง ชาติเ วียดนาม ณ กรุง ฮานอย
(University of Social Sciences and Humanities, VNU – Hanoi) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที )2 กรกฎาคม - . สิงหาคม พ.ศ.)**+

ใคร ทําอะไร ที%ไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานัก
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช เป็ นวิทยากรบรรยายในหัว ข้อ "การวิจยั ทางสารสนเทศ
ศาสตร์" และ "ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสารสนเทศศาสตร์" ในการสัมมนาเข้มชุดวิชา '(v0) การวิจยั และระเบียบ
วิธ ีวจิ ยั ขัน8 สูงทางสารสนเทศศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาเอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา )**+ เมือวันที )0-)' กรกฎาคม )**+ เวลา v.00-'+.00 น. ณ ห้อง )() อาคารสัมมนา ) ชัน8 )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิม พ์รํ า ไพ เปรมสมิท ธ์ ภาควิช าบรรณารัก ษศาสตร์ ได้ ร บั เชิญ จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การประกันคุณภาพกับห้องสมุด"
ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาห้องสมุด สถานศึก ษาสัง กัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
สําหรับครูบรรณารักษ์ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมือวันที )v กรกฎาคม )**+ เวลา
'(.00-'+.00 น. ณ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

๒

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
รายการอักษรพาที เดือนสิงหาคม )**+ ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน '0'.*
MHz เวลา 0=.(0–0=.** น.
เสาร์ที ( ส.ค. *+
"เดือนรอมฎอน: เทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม"
วิทยากร อาจารย์ ดร.นูรดี า หะยียะโกะ
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์กมล บุษบรรณ์
เสาร์ที '0 ส.ค. *+
"บทบาทของแม่ในวรรณคดีไทย"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
เสาร์ที '2 ส.ค. *+
"จบอักษรศาสตร์ทาํ อาชีพได้หลากหลาย"
วิทยากร คุณพรศิร ิ มโนหาร
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ |
เสาร์ที ). ส.ค. *+
"มุ่งตะวันออก: ความสําคัญของประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกในโลกยุค
ศตวรรษที )'"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
เสาร์ที (' ส.ค. *+
"global history: ประวัตศิ าสตร์แห่งยุคโลกาภิวตั น์"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
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