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ข่าวจากคณะอักษรศาสตร์

๑

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ

Professor Dr. Hirashi Kuwayama ผูแ้ ทนจาก Graduate School of Education และ Ms. Kanako
Taida ผูแ้ ทนจาก International Exchange Group มหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญีปุ่น ได้มาเยือนคณะ
อักษรศาสตร์ เมือวันที MN สิงหาคม MPPQ ณ ห้อง QRS อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ
ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝา่ ยวิรชั กิจ ได้ให้การต้อนรับ
วัตถุ ประสงค์ของการมาเยือน เพือเสนอให้คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการ Study Abroad ให้
นักศึกษาปี R ของมหาวิทยาลัย Hiroshima เพือให้นกั ศึกษาญีปุ่น ได้มโี อกาสมาเรียนรูเ้ กียวกับประเทศไทย
และสังคมไทย ในการประชุมได้หารือรายละเอียดต่างๆ เกียวกับการจัดโครงการ ซึงจะจัดครังb แรกในช่วง
กลางปี พ.ศ.MPPc

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
พิ ธีมอบรางวัลคะแนนสูงสุดภาษาสเปนและงานเปิ ดชมรมภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษาสเปน ศู นย์ล าตินอเมริก าศึก ษา ชมรมภาษาสเปน และฝ่ายวิรชั กิจ คณะอัก ษร
ศาสตร์ ได้จดั พิธมี อบรางวัลคะแนนสูงสุดภาษาสเปนและงานเปิ ดชมรมภาษาสเปน เมือวันที Q กันยายน
MPPQ ณ ห้อง dNS อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร จากการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา ฝ่ายวิรชั
กิจ คณะอักษรศาสตร์ และสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกา e แห่ง ได้มมี ติให้จดั ให้มรี างวัลเกียรติยศ
ให้แก่นิสติ อักษรศาสตร์ ทีจบการศึกษาด้วยแต้มเฉลียสูงสุดในรายวิชาภาษาสเปน ปี นbีเป็ นปี แรกทีคัดเลือก
นิสติ คะแนนสูงสุด นิสติ ทีได้รบั รางวัลในปีแรกนีbคอื นางสาวพิชญา เวทย์วทิ ยวัฒนา แต้มเฉลียสะสม d.cP

งานเริมด้วย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศ ววิรุฬ หการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่ าว
ต้ อ นรับ เอกอัค รราชทู ต และตัว แทนจากสถานทู ต ชิล ี โคลอมเบีย คิว บา ปานามา เปรู เม็ก ซิโ ก และ
อาร์เจนตินา รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ กล่าวรายงาน H.E. Mr. Javier
Becker เอกอัครราชทูต ชิล ี กล่าวสุนทรพจน์ ใ นนามของสถานเอกอัค รราชทูตทังb e แห่ ง และเป็ นผู้มอบ
รางวัลคะแนนสูงสุด แก่นางสาวพิชญา เวทย์วทิ ยวัฒนา หลังจากนันb นางสาวพิชญา เล่าถึงวิธกี ารเรียน และ
๒

ประสบการณ์ ทได้
ี รบั ตามด้วยการฉายสไลด์และดีวดี แี นะนํ ากิจกรรมต่างๆ ของชมรมภาษาสเปน จบพิธ ี
คณบดี ได้จดั งานเลียb งรับรองแขกผูม้ เี กียรติ คณาจารย์ และนิสติ
อนึง ในงานนีb มีนิสติ ชันb ปี ที R ถึงปี ที S คณาจารย์ไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ RNN
คน งานประสบความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของชมรมภาษาสเปน ได้เปิ ดโอกาสให้นิสติ และ
คณาจารย์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันและกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกนั และ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ข่าวจากสาขาวิ ชาภาษาฝรังเศส
&
นางสาววิมลณัฐ ทองสะอาด บัณฑิตใหม่สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ได้รบั ทุนจากรัฐบาลฝรังเศส ไป
ศึกษาต่อปริญญาโท ในหลักสูตร MR Cinéma et Audiovisuel ณ Université Paris Ouest Nanterre La
Défense ประเทศฝรังเศส

ใคร ทําอะไร ที&ไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจอ่านและประเมินบทความวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ของงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ MPPc (The National and
International Graduate Research Conference MNRy)
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ เป็ นทีปรึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือให้เกียรติ
ในการให้ขอ้ เสนอแนะ การจัดทําและทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ MPPc ให้แก่ผูบ้ ริหาร
หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ในวันอังคารที y ตุลาคม MPPQ เวลา c.NN-RM.NN น. ณ ห้องประชุม M ชันb M
อาคารเทพรัตน์วทิ ยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา เป็ นผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการ ตําแหน่ งนักวิเทศสัมพันธ์
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน P คน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
MPPQ
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญเป็ นกรรมการวิชาการ
และผูท้ รงคุณวุฒหิ ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพือการสือสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สําหรับปีการศึกษา MPPQ
อาจารย์กิต ติพ งศ์ บุ ญ เกิด ภาควิชาภาษาตะวัน ออก ได้รบั เชิญ เป็ นอาจารย์พ ิเ ศษ รายวิช า
CONTEMPORARY INDIA AND INDIAN SOCIETY ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจําหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในวันศุกร์ที y พฤศจิกายน
MPPQ เวลา c.NN-RM.NN น.
อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นวิทยากรในการจัดสัมมนาอาจารย์ ของ
สมาคมนัก เรียนเก่ าญีปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่ างวันที Re-RQ ตุ ลาคม MPPQ ณ ห้อ งกิงเพชร
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสมาคมครูภาษาฝรังเศส
บรรยายหัวข้อ “การวัดและประเมินผลการเรียนรูส้ าํ นวนฝรังเศส” ในวันศุกร์ที Ry ตุลาคม MPPQ ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. QSQQP E–mail: artspr08@hotmail.com
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