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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๑๐   วันที่  ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

 
 

ศาสตราจาย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา ไดรับการคัดเลือกโดยคณะผูบริหารของ Linguistic 
Society of America เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2553 โดย LSA จะ
คัดเลือกจากนักภาษาศาสตรนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลงานวิชาการโดดเดนมาอยางตอเน่ือง
เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ไดปละไมเกิน 3 คน  ศาสตราจาย ดร.ธีระพันธ เปนคนไทยคนแรกที่ไดรับ
เชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ น้ี   จึงถือเปนเกียรติอยางสูงและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  
 

 
   
 
 
 
 
 
 

อาจารยนักภาษาศาสตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม LSA 
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ภาควิชาภาษาตะวันตกขอเชิญอาจารยทุกทาน รวมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.
พรสรรค  วัฒนางกูร ที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจําป 2552 จาก
ผลงานวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรสยามกับราชสํานักยุโรปในเอกสารการเสด็จ 
ประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2440" โดยจะมีพิธีมอบ
รางวัล ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 8.45 น. ณ หอง 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร 

 
 
 

 
สืบเน่ืองจากโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษรศาสตร ที่ฝาย

วิรัชกิจไดเรียนเชิญ ฯพณฯ Kyoji Komachi เอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจํา
ประเทศไทยและภริยา พรอมคณะผูติดตาม มาเยือนคณะอักษรศาสตร เพ่ือ
พบปะพูดคุยกับผูบริหารของคณะ คณาจารยและนิสิตคณะอักษรศาสตร ใน
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 น้ัน ฯพณฯเอกอัครราชทูตญี่ปุนและภริยามี
ความประทับใจนิสิตคณะอักษรศาสตรวิชาเอก โท และหลักสูตรนานาชาติ
ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุนเปนอยางมาก จึงไดเชิญนิสิตจํานวนกวาแปดสิบคน
ไปรวมงานเทศกาล Hina Matsuri หรือเทศกาลวันเด็กผูหญิง ณ บาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย (ซอยนานา) เม่ือวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 

 
ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย สรรควัฒน ประดิษฐพงศ 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต อาจารยนํ้าทิพย เมธเศรษฐ หัวหนา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน อาจารย ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท และ
อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี  อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ได
เดินทางไปรวมงานพรอมนิสิตดวย เ ม่ือนิสิตเดินทางถึงบาน
เอกอัครราชทูตแลว เจาหนาที่สถานทูตญี่ปุนไดตอนรับโดยกลาว
อธิบายประวัติเทศกาล Hina Matsuri และนําชมชั้นวางตุกตา 
ประกอบดวยตุกตาจักรพรรดิ จักรพรรดินี ขาหลวง นักดนตรี 

เสนาบดีและองครักษ   ตกแตงดวยเครื่องแตงกายชาววังโบราณ   อันเปนสัญลักษณแหงการ   
เฉลิมฉลองเทศกาลวันเด็กผูหญิง จากนั้นเจาหนาที่สถานทูตนํานิสิตเดินทางเขาสูหองรับรอง โดยมี
ภริยาเอกอัครราชทูตญี่ปุนกลาวตอนรับ ในการนี้สถานทูตญี่ปุนไดจัดการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุน
ประกอบดวย การแสดงดนตรีโบราณดวยเครื่องดนตรี โกะโตะ การแสดงการจัดดอกไมแบบญ่ีปุน 
(อิเกะบะนะ) และการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุนรวมสมัยโดยไดเชิญ นายจักรพันธ หวยเพชร ผูชนะเลิศ

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 

นิสิตคณะอักษรศาสตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
เยือนบานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจาํประเทศไทย 
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จากการประกวดรางวัลการตูนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ของประเทศญี่ปุน แสดงการวาดภาพการตูนให
นิสิตชม หลังจบการแสดงแลว ภริยาเอกอัครราชทูตไดเชิญอาจารยและนิสิต รวมรับประทานอาหาร
วางที่ใชในการเฉลิมฉลองเทศกาล หลังจากนั้นตัวแทนนิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุนไดกลาวแสดงความ
ขอบคุณ ฯพณฯ Kyoji Komachi เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยและภริยา และไดถายรูป
รวมกันเปนที่ระลึกกอนเดินทางกลับดวยความประทับใจ ทั้งน้ี นิสิตคณะอักษรศาสตรนับเปนแขก
กลุมแรกที่ไดรับเชิญใหไปเยือนที่พํานักเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยเนื่องในเทศกาล 
Hina Matsuri หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปดงานเทศกาล 
Hina Matsuri อยางเปนทางการในวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ บานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํา
ประเทศไทย 

 
 

 
 

ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่กําลังคิดจะไปเที่ยวอิตาลี 
ฝรั่งเศส  ญ่ีปุน มาเลเซีย สเปน  เวียดนาม เยอรมัน หรือเกาหลี เขาฟงการบรรยาย(ฟรี)  ใน
โครงการ “ภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ ปที่ 3”  ในวันเสารที่ 20 และ 27 มีนาคม 2553  ณ หอง 503 
อาคารบรมราชกุมารี  ผูเขาฟงจะไดเรียนประโยคภาษาตางประเทศงายๆไวพูดคุยกับคนทองถิ่น 
(เชน คนขายของหรือเจาหนาที่โรงแรม) ประวัติศาสตรประเทศเจาของภาษาในชวงที่สําคัญๆ อันจะ
ทําใหเขาใจวัฒนธรรมและประเทศไดดีขึ้น และสิ่งที่ควรรูเม่ือไปเยือนประเทศนั้นๆ  สนใจดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.Aksornchula.com 

 
 
 
 
 
 

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ 
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 ขอแสดงความยินดีกับ ทีม“สุพรรณมัจฉา” ทีมวายน้ําบุคลากร คณะอักษรศาสตร ควา 1 
เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแขงกีฬาวายน้ํา งานกีฬาบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 32 ประจําป 2553   ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 โดยสมาชิกในทีมประกอบดวย 
 
(หัวหนาทีม) 1. นายฉลอง แสงสิริวิจารณ ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ  
 2. นายจักรพงษ สุเมธานนท ภาควิชาภาษาศาสตร 
 3. นางสาวมนัสวิน ธนอรรณเศรษฐ โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 4. นางสาวสรรพพร เรไรวรรณ ภาควิชาภาษาไทย 
 5. นางสาวจรรยา ยามาลี ภาควิชาปรัชญา 
 
เหรียญเงิน 1 เหรียญ จากรายการแขงประเภททีมผสม บุคคลหญิง ผลัดฟรีสไตล 4x25 เมตร  จาก 
นางสาวสรรพพร เรไรวรรณ และนางสาวจรรยา  ยามาลี  
 
เหรียญทองแดง 2 เหรียญ จาก  
1.รายการแขงขันประเภททากบ 25 เมตร บุคคลหญิง จาก นางสาวสรรพพร เรไรวรรณ  
2. รายการแขงขันประเภททาฟรีสไตล 25 เมตร บุคคลหญิง จาก นางสาวสรรพพร เรไรวรรณ  

 
 
 

ขาวจากขอบสระวายน้ํา งานกีฬาบุคลากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 32 ประจําป 2553 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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


