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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
โครงการสานสัมพันธ์จฬุ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย-มหาวิ ทยาลัยฮอกไกโด
ฝ่ า ยวิร ัช กิจ ได้ ต้ อ นรับ คณะนั ก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย Hokkaido ทัง- หมด /0 คน ทีเข้า ร่ ว ม
โครงการทัศ นศึก ษาระยะสัน- เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมในประเทศต่ างๆ นํ าโดยอาจารย์ Mikio
Masaki และได้มาแลกเปลียนวัฒนธรรมกับนิสติ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม และนิสติ เอกวิชาภาษาญีปุ่น
เมือวันที C/ สิงหาคม CDDE ทีผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี เป็ นผูป้ ระสานงานกิจกรรม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเชิญ
ชวนให้นักศึกษา Hokkaido ทําความคุน้ เคยกับนิสติ อักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
รองคณบดีฝ่ า ยวิร ัช กิจ กล่ า วแนะนํ า คณะอัก ษรศาสตร์ แสดงความยิน ดีใ นความร่ ว มมือ ของทัง- สอง
มหาวิทยาลัย และอวยพรให้นัก ศึกษาประสบความสําเร็จในการเดินทางมาทัศ นศึก ษาและแลกเปลียน
วัฒนธรรม
ในช่วงเช้า นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้ฟงั การบรรยายแนะนําเกียวกับประเทศไทย โดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ผูอ้ ํานวยการศูนย์ไทยศึกษา เป็ นวิทยากรและร่วมอภิปรายกับ
นิสติ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม จํานวน /E คน ทีร่วมฟ งั การบรรยาย โดยได้มกี ารแลกเปลียนความรู้
เกียวกับวัฒนธรรมร่วมสมัยและค่านิยมของทัง- สองประเทศ ในช่วงบ่าย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนิสติ เอกวิชาภาษาญีปุ่น /N คน โดยต่างแนะนํ ามหาวิทยาลัยทัง- สอง และแลกเปลียน
ความคิดเห็นเกียวกับการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย ในตอนท้าย ได้ร่วมกันเขียนชือและนํ ามาแปะเรียงเป็ น
ตัวอักษรว่า “Kizuna” ซึงแปลว่า สายสัมพันธ์
๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก

๒

ข่าวจากศูนย์บริ การวิ ชาการ
เมือวันที /D กันยายน CDDE ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ผูอ้ ํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ คณะอักษรศาสตร์ ได้นําคณะกรรมการดําเนิ นงานศูนย์บริการ
วิชาการของคณะอักษรศาสตร์ เข้าพบรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพือพูดคุยแลกเปลียน
ความรูก้ นั ทางด้านการให้บริการวิชาการ เพือจะได้พฒ
ั นางานทางด้านนี-ให้ดขี น-ึ ต่อไป และเพือสานสัมพันธ์
พันธมิตรทางด้านบริการวิชาการให้แน่ นแฟ้นยิงขึน-

ใคร ทําอะไร ที-ไหน
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารัก ษศาสตร์ ได้รบั เชิญ จาก
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พร้อมกับเข้าร่วมรับฟงั การนําเสนอวิสยั ทัศน์ของผูเ้ ข้ารับการสรรหา เป็ นผูส้ มควรดํารงตําแหน่ งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันศุ กร์ที CD กันยายน CDDE เวลา X.NY น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ชัน- C อาคารเฉลิมพระเกียรติ DY พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิม พ์ รํา ไพ เปรมสมิท ธ์ ภาควิช าบรรณารัก ษศาสตร์ ได้ ร บั เชิญ จาก
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นคณะกรรมการฟื- นฟูสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ที CZ
กันยายน CDDE เวลา /Y.YY น. ณ ห้องประชุม ชัน- [ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรังเศส เป็ นวิทยากรและผูเ้ ชียวชาญตรวจสือการสอน ในการประชุมสัมมนา “การจัด
การเรียนการสอนภาษาฝรังเศส เพือวิทยาการและขยายผลการจัดการเรียนกาษาฝรังเศสระดับภูมภิ าค
BELC-ASEAN” ระหว่างวันที CD-CE กันยายน CDDE ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
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