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การจัดงานเกษี ยณอายุราชการ ประจําปี 7889
คณะอักษรศาสตร์ จะจัด งานเกษียณอายุราชการ ในวันศุ กร์ท ี &' กันยายน ())* ระหว่ างเวลา
&-.//-&1.// น. ณ ห้อง &&& อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
ความร่วมมือกับ Maria Curie-Sklodowska University in Lublin ประเทศโปแลนด์

เมือวันที * มิถุนายน ())* เวลา &/.// น. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดี
คณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ให้การต้อนรับ Prof.
Dr. Ryszard Dębicki รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Maria Curie-Sklodowska University in Lublin ประเทศ
โปแลนด์ พร้อมด้วยภริยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ Y Editor-in-Chief ของ International
Journal of Innovation and Learning มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพือ
พบปะหารือเกียวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย Maria
Curie-Sklodowska University in Lublin ณ ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ ซึงได้รบั การตกแต่งใหม่ อาคาร
มหาวชิราวุธ

๑

คณบดีและรองคณบดีฝา่ ยวิรชั กิจ ได้นําอาคันตุกะชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และได้พาเข้าพบผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทยิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร
บุญเลิศอุทยั ผูช้ ่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารงานวิรชั กิจและเครือข่ายนานาชาติ
ณ ห้องรับรอง ชันe ( อาคารจามจุร ี - เพือหารือเรืองรายละเอียดการทําสัญญาความร่วมมือให้ครอบคลุมทังe
มหาวิทยาลัย คณะผูบ้ ริหารจุฬาฯ ได้จดั เลียe งอาหารกลางวันแก่อาคันตุกะทีครัวดอกไม้ขาว

ใคร ทําอะไร ทีFไหน
รองศาสตราจารย์ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึงฤดี โลหผล อาจารย์ ดร.หนึงหทัย
แรงผลสัมฤทธิ Y และอาจารย์ไรซา ซาไนวา ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากการท่องเทียวแห่งประเทศ
ไทย เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นการสอบคัดเลือกมัคคุเทศก์ดเี ด่น ประจําปี ())* เมือวันที '/ กรกฎาคม
())* ณ สํานักงานใหญ่การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ถ นอมนวล โอเจริญ ภาควิช าภาษาตะวัน ตก ได้ ร บั เชิญ จากคณะอัก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงการวิจยั เรือง “ปญั หาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็ น
ภาษาเยอรมัน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุ ดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “อีกครังe กับ เรืองสันe ตะวันออก : เรืองเล่าจากกรีซ” ใน
งานสัมมนาทางวิชาการด้านฝรังเศสศึกษา และการแปล (Journée 2013: etudes françaises et traduction)
เมือวัน พฤหัส บดีที (& กุ ม ภาพัน ธ์ ())* เวลา &-.'/-&).'/ น. ณ ห้อ ง ศศ.'/& คณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็ นวิทยากรภาษาอิตาเลียนในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Pre-Posting Course) ในเดือน
กุมภาพันธ์ ())* ณ กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ Y ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสํานักป้องกันและแก้ไข
ปญั หาการค้าหญิงและเด็ก เป็ นวิทยากรการฝึ กอบรมล่ามสําหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ทตกเป็
ี
นเหยือ
การค้า มนุ ษ ย์ (ภาษาพม่ า ) ระหว่ างวัน ที (*-(x กรกฎาคม ())* ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่ า ปริyน เซส
กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย เป็ นวิทยากรกิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันนานาชาติ ระหว่างวันที &(-&x พฤษภาคม ())* ณ
โรงแรมเฟิ ร์ส ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพมหานคร และ ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ อําเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. x-xx) E–mail: artspr08@hotmail.com
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