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ดวยคอมพวิเตอร Notebook ใหมของคณะที่ใชประกอบการสอน จํานวน 20 เครื่อง  
ไดลงระบบปฏิบัติการ Windows 7 คณะจึงเชญิชวนอาจารย 

 
 

 
โดยวิทยากรจากบริษัท Microsoft Thailand 

ในวันจันทรที่ 14 ธ.ค.2552   เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง 707/BRK 
 
อาจารยทานใดสนใจโปรดโทรแจงชื่อไดที่เบอร 84860   ภายในวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2552  
เพ่ือผูจัดอบรมจะไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรฯ สําหรับใชในการอบรม 

 
 
 
 
หอพระไตรปฎกนานาชาติขอเชิญชมรายการ “มหัศจรรยสุวรรณภูมิ ตอน พระไตรปฎก 

แกนแทแหงพระพุทธศาสนา” ซ่ึงสวนหนึ่งของรายการไดสัมภาษณและถายทํา ณ หอพระไตรปฎก
นานาชาติ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย หรือ
ติดตามชมภายหลังไดในวันเสาร เวลา 11.00 - 12.00 น. 

 

ขาวจากหนวยโสต 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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 การตอสัญญากับ Kyoto Notre Dame University 
 
 
 
 
 
ในวันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 Professor Kazumi Inoue ผูอํานวยการ Office of 

International Programs จาก Kyoto Notre Dame University มาเยี่ยมคณะอักษรศาสตรเพ่ือตอ
สัญญาระหวางคณะอักษรศาสตรและ Kyoto Notre Dame University อีก 3 ป ตั้งแต ธันวาคม 
2552 ถึง ธันวาคม 2555 ตามสัญญาความรวมมือน้ี นิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุนไดรับคัดเลือกใหไป
เรียนที่ Kyoto Notre Dame University แลว 2 คน สําหรับปน้ี นางสาวเปยมบุญ อุทัยธรรมรัตน 
ไดรับทุนไปศึกษาที่ Kyoto Notre Dame University ในโอกาสนี้ คณบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพจน อัศววิรุฬหการ   รองคณบดีฝายวิรัชกิจ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรวมตอนรับและเจรจา
เรื่องสัญญา 
 

 ความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยไตหวนั 
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 Professor Yu Nai-Ming คณบดีและคณาจารยจาก 

College of Foreign Languages มหาวิทยาลัย Nation Chengchi  ประเทศไตหวัน ไดมาเยือนคณะ
อักษรศาสตรเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางดานวิชาการและการรางสัญญาระหวางคณะ
กับ College of Foreign Languages และในตนป 2553 Professor Yu Nai-Ming มีความประสงค
จะนํานักศึกษาจาก Nation Chengchi University มาเรียนระยะสั้นที่คณะอักษรศาสตร ในโอกาสนี้มี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬการ คณบดี รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รอง
คณบดีฝายวิรัชกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก และ
อาจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน เขารวมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี โลหผล หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตกนํา Prof. Marcello 
Silvestrini ซ่ึงเปน President of Italian Language Courses จาก University of Foreign Studies 
Perugia สาธารณรัฐอิตาลี เขาพบคณบดีคณะอักษรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน    
อัศววิรุฬหการ เม่ือวันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เพ่ือหารือถึงความเปนไปไดในเรื่องความ
รวมมือทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและเขารวมวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 
2552 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ หองประชุมสะบันงา ชั้น 1 อาคาร 4 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 

 รองศาสตราจารย  ดร .โสรัจจ   หงศลดารมภ   ภาควิชาปรัชญา  ได รับเชิญจาก 
UNIVERSITETET I BERGEN ใหไปเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบปองกันวิทยานิพนธของ 
Mr. Allen Andrew A. Alvarez นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเบอรเกน โดย
ไปประเมินวิทยานิพนธเรื่อง “Threshold Considerations: The Ethics of Healthcare Rationing in 
Extreme Scarcity”  ณ  เมืองเบอรเกน ประเทศนอรเวย ระหวางวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2552 

 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  จงสถิตวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
เขารวมประชุมวิชาการ 11th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women 
โดยเสนอบทความวิจัยเรื่อง Modern Lotus of Wisdom: Thai Buddhist Poetry by Woman 
Poets ณ ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม 2553 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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 อาจารย ดร. อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญ
จาก Royal Academy of Cambodia, Académic Royale du Cambodge ใหเขารวมประชุม 
The 5th International Conference on Southeast Asian Cultural Values: Cultural Industry 
โดยเสนอบทความวิชาการเรื่อง Thai: Potential for the second language among China and 
Indochina people ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหวางวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2552 

 อาจารย ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักงานใหญ
สถาบันขงจื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Confucius Institutes Headquarters) และในฐานะรอง
ผูอํานวยการสถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายไทย ใหเดินทางไปเขารวมการ
ประชุม The Fourth Confucius Institute Conference ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2552 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ให
เปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสารสัมพันธเพ่ือการสื่อสารที่สรางสรรคสงเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเปนหน่ึงเดียวของสํานักงาน ก.พ. ใหกับขาราชการ
สํานักงาน ก.พ. ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ถึงเดือน เมษายน 2553 (ทุกวันอังคาร) เวลา 
16.30-18.30 น.  

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย  ไดรับเชิญจากกองสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใหเปนกรรมการตัดสินการประกวดเพลงพื้นบาน (รอบ
ชิงชนะเลิศ) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00-
16.30 น. 

 รองศาสตราจารย ดร .สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได รับเชิญจาก
ราชบัณฑิตยสถาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑการทับศัพทของ
ราชบัณฑิตยสถาน ในการพิจารณาปรับปรุงหลังเกณฑการทับศัพทภาษาสเปนตั้งแตวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552 วันพุธทุกสัปดาห และวันศุกรที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 9.00-11.00 น. 

 อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท    
ในหัวขอ “วรรณคดีรอยกรองและรอยแกวสมัยอยุธยาตอนปลาย”  ในวันที่ 3 และ 17 ธันวาคม 2552 
เวลา 13.00-16.00 น.  

 อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยโลจิสติกสและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเปนผูทรงคุณวุฒิของคณะนักวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบการ
เปดตลาดการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน+3 และอาเซียน+6 และแนวทางการเจรจาที่เหมาะสม
สําหรับไทย 
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 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญพินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับสมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย ใหเปนวิทยากร
บรรยายในหัวขอ “ปรัชญาหลังสมัยใหม: อัตลักษณอันเลื่อนไหลในมายาของสากล” ในการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง “สุนทรียศาสตร: ศิลปะยุคหลังสมัยใหมกับการทําความเปนไทยใหกลายเปน
สินคา” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 10.45-12.00 น. 

 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสมาคมประวัติศาสตร 
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอ “การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรอยางยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการประจําป พ.ศ.
2552 เรื่อง “กรุงรัตนโกสินทรในประวัติศาสตรไทย: การอนุรักษและพัฒนา” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 
2553 เวลา 10.15-12.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอวิชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ใหกับนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศเอก ในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30-12.00 น. 

 อาจารย ดร.ศิริพร ศรีวรกานต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 411724 Seminar on Literature 
Study and Other Disciplines ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2552 ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 (ทุกวันศุกร) เวลา 11.00-
14.00 น. 

 

 
 
 คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


