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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๒๑   วนัที� ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
อาจารย ์เจา้หน้าที� และนิสติภาควชิาภูมศิาสตร ์ไดเ้ดนิทางไปจดัอบรมโครงการคลนิิกแผนที� ครั ,งที� 

- เพื�อสอนการทําแผนที�ออนไลน์แบบ story map และให้คําปรกึษาโรงเรยีนต่างๆ ในการจดัทําโครงงาน
แผนที�รกัษ์ป่าน่าน ณ ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ เครอืข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดัน่าน 
ระหว่างวนัที� -B--D มถุินายน -FFG โครงการดงักล่าวได้รบัการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
รว่มกบัธนาคารกสกิรไทย รบัผดิชอบโครงการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ โครงการ
จดัขึ,นเพื�อเสรมิสร้างเยาวชนในชุมชนจงัหวดัน่านให้เกิดความรกัและหวงแหนผนืป่าที�เหลอือยู่ ผ่านการ
เรยีนรู้ เข้าใจ และจดบนัทกึข้อมูลป่าน่านโดยใช้แผนที� อนัเป็นการอนุรกัษ์ป่าอย่างยั �งยนื ตามแนวทาง
พระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการจดัอบรม มนีักเรยีน ครอูาจารยท์ี�เขา้
ร่วมโครงการจากโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดัน่าน L โรงเรยีน รวม MN ท่าน โดยนิสติของภาควชิาฯ เป็น
ผูบ้รรยายและสอนให้นักเรยีนไดท้ดลองทําแผนที�ออนไลน์ โดยมอีาจารยใ์นภาควชิาฯ เป็นผูใ้หค้ําปรกึษา
เกี�ยวกบัโครงการใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ เพื�อดาํเนินการทาํแผนที�กจิกรรมรกัษ์ป่าในเขตพื,นที�ชุมชนของตนเอง 
 

 
  

 
 
  

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์
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 คณะอกัษรศาสตร ์จะมกีารตรวจประกนัคุณภาพภายใน ประจาํปี -FFG (ปีการศกึษา -FFD)     
ในวนัที� ----B กรกฎาคม -FFG มกีรรมการผูต้รวจประเมนิคุณภาพ และกําหนดการ ดงันี, 
 

รองศาสตราจารยเ์ทพประสทิธิ Q กุลธวชัวชิยั ประธานกรรมการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ กรรมการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง เชาวชุ์ต ิ  กรรมการ 

อาจารย ์ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ  เลขานุการ 
 

กาํหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา "##$ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

""-", กรกฎาคม "##. 

"" กรกฎาคม "##. 
เวลา รายการ ผูต้รวจประเมิน 

S.TT-S.NF น. รองคณบดฝีา่ยบรหิาร คณะอกัษรศาสตร ์          
กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิชี,แจงการตรวจ 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

S.NF-N-.TT น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิตรวจเอกสารหลกัฐาน 
ตวัชี,วดัของ สกอ. 

คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

 องคป์ระกอบที� N, G, L, S อ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ 
 องคป์ระกอบที� - ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุ์ต ิ
 องคป์ระกอบที� M, F ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์  
 องคป์ระกอบที� B, D รศ.เทพประสทิธิ Q กุลธวชัวชิยั 
N-.TT-NB.TT น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
NB.TT-NF.TT น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิสมัภาษณ์   
 สมัภาษณ์นิสติ และศษิยเ์ก่า  
 สมัภาษณ์อาจารย ์และเจา้หน้าที�สายสนบัสนุน 
NF.TT-ND.TT น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิตรวจเอกสารหลกัฐาน 

ตวัชี,วดัของ สมศ. 
 

 

 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายประกนัคณุภาพ 
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", กรกฎาคม "##. 

เวลา รายการ ผูต้รวจประเมิน 
S.TT-NT.BT น. คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิคุณภาพ

ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
ผศ.ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 
ผศ.ดร.ทอแสง เชาวชุ์ต ิ

 คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิคุณภาพ
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์

รศ.เทพประสทิธิ Q กุลธวชัวชิยั 
อ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ 

NT.BT-N-.TT น. กรรมการประชุมสรุป  
N-.TT-NB.TT น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
NB.TT-NM.TT น. กรรมการประชุมสรุป  
NM.TT น. รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพแก่

คณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์
คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิ 

 

 

 
 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานัก
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ระดบัดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์เมื�อวนัจนัทรท์ี� -D พฤษภาคม -FFG เวลา S.TT-N-.TT น. ณ ห้องประชุมสาขาวชิา
ศลิปศาสตร ์DNBT อาคารวชิาการ B ชั ,น D มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากกรมการ
คา้ภายใน เป็นวทิยากรบรรยายในการสมัมนา เรื�อง “การเตรยีมความพรอ้มดา้นสารสนเทศเพื�อรองรบัการ
เขา้สู่ AEC” เมื�อวนัที� NM มถุินายน -FFG ณ สถานพกัฟื,นและพกัผ่อนกองทพับก (หาดเจา้สําราญ) จงัหวดั
เพชรบุร ี
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานัก 
หอสมุดแห่งชาต ิให้เขา้ร่วมประชุมด้านวชิาการ ครั ,งที� -/-FFG เพื�อเตรยีมการจดัประชุมสภาบรรณารกัษ์
แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ครั ,งที� ND ปี -FFL เมื�อวนัจนัทร์ที� - มถุินายน -FFG ณ ห้องประชุม --TB 
อาคาร - ชั ,น - สาํนกัหอสมดุแห่งชาต ิ
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานัก 
งานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื�อการ
วจิยั 
 
 
 

ใคร ทาํอะไร ที3ไหน 



 ๔

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานัก 
หอสมุดแห่งชาต ิเป็นวทิยากรบรรยาย เรื�อง “การพฒันาหอ้งสมุดสู่ประชาคมอาเซยีน” เมื�อวนัองัคารที�      
N กรกฎาคม -FFG เวลา S.TT-N-.TT น. ณ หอ้งประชุมสาํนกัหอสมดุแห่งชาต ิ
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์ราํไพ เปรมสมทิธ์ และอาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิา
บรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวทิยากรโครงการศูนยก์ารเรยีนรูส้รา้งสรรค์
และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Creative Learning and Recreation Center, Bank of 
Thailand) หวัขอ้ “นวตักรรมการบรกิาร เพื�อเตรยีมความพรอ้มสู่ BOT Knowledge Center : กรณีศกึษา 
Subject Specialist สํานักวทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” เมื�อวนัที� G กรกฎาคม -FFG เวลา 
S.BT-NN.BT น. หอ้งอมรพทิยะ อาคาร G ชั ,น G 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒติรวจอ่านและพจิารณาบทความวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากโรงเรยีนประภา
มนตร ี- เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ก้าวแรกสู่คณะในฝนั” ในกจิกรรม “วนัประภามนตรเีปิดประตูสู่ร ั ,ว
มหาวทิยาลยั ครั ,งที� N” เมื�อวนัเสารท์ี� F กรกฎาคม -FFG เวลา NT.NF-N-.NF น. ณ โรงเรยีนประภามนตร ี- 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนัธรา ศรีอุทยั ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชิญจากสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื�ออาชพี เมื�อวนัจนัทร์ที� BT มถุินายน -FFG เวลา NT.TT น. ณ ห้องประชุมชั ,น N ตกึศูนย์
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 
 

 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. LMLLF   E–mail: artspr08@hotmail.com 


