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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๒๑   วันที่  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการ "การจาริกแสวงบุญกับการเดินทางของจิตใจ" หอง ๑๐๕ อาคารมหา
จุฬาลงกรณ วันเสารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดดูไดที่ 
http://www.thousand-stars.org/ 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการเงินทุนวรรณกรรมอําพรรณ โอตระกูล ซาลส ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะอักษรศาสตร ขอเชิญรวมพิธีมอบรางวัลชนะเลิศงานแปลวรรณกรรม ประจําป 2553 และฟง
การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาส 50 ป มรณกรรมของอัลแบรต กามูส เรื่อง “อยูกับความตาย” ใน
ทัศนะของอัลแบรต กามูส โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิธิ หุนแสวง ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 
2553 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ หองประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี 
 
 
 

สาขาวิชาภาษาจีนเลี้ยงตอนรับอาจารยชาวตางประเทศจํานวน 2 ทาน ไดแก Madame 
Han Jiekuang และ Prof. Zhang Yiming ที่จะมาประจําสาขาวิชาภาษาจีนในปการศึกษา 2553 น้ี 
เปนเวลา 1 ป และเลี้ยงตอนรับอาจารยใหมของสถาบันขงจ่ือที่มาประจําที่สถาบันในปการศึกษานี้  
5 ทาน พรอมทั้งเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาจีน  2 ทาน เน่ืองในโอกาสที่
สําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ไดแก รองศาสตาจารย ดร. พัชนี ตั้งยืนยง และ อาจารย ดร.
หทัย เจ่ีย ในวันศุกรที่ 16 กรกฏาคมนี้ เวลา 11.00 -13.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ 
 
 
 
 

ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก 
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การบรรยายวิชาการของ Prof. Dr. Erwin Schadel จาก Bamberg University เยอรมนี 
วันที่ ๒๘, ๒๙, และ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓:  “Dialogue as Effective Chance for an Enriching Development 

of Mankind: Some Outlines Inspired by the Pansophy of 
John Amos Comenius” 

๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓:  “Do We Live in the Best of all Possible Worlds?: Some 
Commentaries on Leibniz’ ‘Monadology’ and ‘Theodicy’” 

๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓:  “The Principle of Harmony: Ontological Elucidations of the 
Basic Structures of Tonality (with a Special Reference to 
Johannes Kepler)” 

 
การบรรยายของ Prof. Schadel ในสองวันแรก (วันที่ ๒๘ และ ๒๙) จะจัดที่หอง ๗๐๘ 

อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๓๐ น. สวนในวันที่ ๓๐ น้ัน  
Prof. Schadel จะมีการแสดงดนตรีประกอบดวย โดยจะจัดที่หอง Recital Hall ชั้น ๓ ตึกคณะ
ศิลปกรรมศาสตร เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๕.๓๐ เชนเดียวกัน ทั้งน้ีมีเครื่องด่ืม ของวางบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับ Prof. Schadel ดูไดที่ http://www.uni-bamberg.de/?id=29165  
(จัดโดยกลุมวิจัยพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก รวมกับศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและภาควิชาปรัชญา) 

 

 
 

ศาสตราจารย ดร. ฉีฮูหยาง คณบดีคณะการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยครุศาสตรเซ่ียงไฮ นําคณะเขาเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาจีนและสถาบันขงจื่อแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 กรกฏาคมนี้เวลา 13.30 - 15.00 น. เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแนวทางความรวมมือทางวิชาการระหวาง สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับคณะการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยครุศาสตร
เซ่ียงไฮ ในการนี้ ศาสตราจารยฟูเจิงโหยว ผูอํานวยการสถาบันขงจ่ือฝายจีนและอาจารย ดร. 
ศศรักษ เพชรเชิดชู หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีนและคณาจารยใหการตอนรับ 

 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาปรัชญา 

ตอนรับคณบดี มหาวิทยาลัยครุศาสตรเซ่ียงไฮ 



 ๓ 

 
 

 
ฝายประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอักษร

ศาสตร   ประจําป 2553  ในระหวางวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553  มีกําหนดการดังนี้ 
 
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 
10 มิถุนายน 2553 ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการผูตรวจประเมิน  
16 มิถุนายน 2553 ประชุมผูตรวจเพื่อวางแผนการตรวจ ครั้งที่ 1 เวลา 13.00 น. ณ หอง 119/2 

อาคารมหาวชิราวุธ  
19 กรกฎาคม 2553 ฝายประกันคุณภาพ สงรายงานประเมินตนเองใหผูตรวจ 
19-31 กรกฎาคม 2553 ผูตรวจศึกษารายงานประเมินตนเอง 
28 กรกฎาคม 2553 ประชุมผูตรวจเพื่อวางแผนการตรวจ ครั้งที่ 2 เวลา 13.00 น. ณ หอง 119/2 

อาคารมหาวชิราวุธ 
4 สิงหาคม 2553 ดํา เนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตามตัวชี้ วัดของสกอ .  9 

องคประกอบ ณ หอง 119/2 อาคารมหาวชิราวุธ 
 
เวลา รายการ ผูตรวจประเมิน 
8.45-9.00 คณบดีคณะอักษรศาสตรกลาวตอนรับคณะกรรมการผูตรวจ

ประเมิน คณะกรรมการผูตรวจประเมินชี้แจงการตรวจ 
 

คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชี้วัด
ของ สกอ. 

 

องคประกอบที่ 1, 4, 5  ผศ.รองรัตน ดุษฎีสุรพจน 
องคประกอบที่  2  อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 

9.00-12.00 

องคประกอบที่  7, 8, 9 รศ.ดร. เพ็ญศรี ทองนพ
เกื้อ 

คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชี้วัด
ของ สกอ. 

 

องคประกอบที่  3, 6 ผศ.รองรัตน ดุษฎีสุรพจน 
องคประกอบที่  2  (ตอ) อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 

13.00-6.00 

องคประกอบที่  7, 8, 9 (ตอ) รศ.ดร. เพ็ญศรี ทองนพ
เกื้อ 

 
 
 
 
 

ขาวจากฝายประกัน
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5 สิงหาคม 2553 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวชี้วัดระบบ CU-QA     
 ณ หอง 119/2 อาคารมหาวชิราวุธ 
เวลา รายการ ผูตรวจประเมิน 
13.00-6.00 คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวชี้วัด

ระบบ CU-QA 
ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย และกายภาพ   
ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 

อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 
รศ.ดร. เพ็ญศรี ทองนพ
เกื้อ 
ผศ.รองรัตน ดุษฎีสุรพจน 

16.00 คณะกรรมการผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจ  

 
9-10 สิงหาคม 2553 ผูตรวจ สงรายงานการตรวจใหฝายประกันคุณภาพ 
10 สิงหาคม 2553 ฝายประกันคุณภาพจัดสงรายงานการตรวจใหมหาวิทยาลัย 

 
 
 

ศูนยบริการวิชาการเปดอบรมภาษาอาหรับสําหรับบุคคลภายนอก คณาจารย บุคลากร 
นิสิต และผูสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยบริการวิชาการ  02 – 2184640 หรือ 
ดูรายละเอียดที่ www.Aksornchula@chula.ac.th 
 
 
 

งานบริหารมีจักรยานใหยืมใชบริการ สงจดหมาย เอกสาร หรือไปประชุม โดยสามารถมาใช
บริการไดที่ คุณสุธรรม โตฤกษ 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 411 733 SPECIAL TOPIC ON THAI 
LITERATURE ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน 7, 14, 21 และ 28 
กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. 

 ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหเปนวิทยากรการสัมมนาจัดการความรูเร่ือง “วัฒนธรรมแตละ
ประเทศเพื่อประโยชนในการจัดทําความรวมมือ” ในหัวขอเร่ือง “การจัดการทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดทําความรวมมือดานการวิจัย” ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 
 
 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ 

ขาวจากงานบริหาร 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดา รังกุพันธุ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยศึกษาและ
พัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรูและการถอด
บทเรียนการแปลงเปลี่ยนทางการเมืองและความขัดแยงในเอเชีย” ระหวางวันที่ 25-27 มิถุนายน 
2553 

 อาจารยกาญจนา บุนนาค  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับแตงตั้งเปนผู อํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการจากคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

 ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน เ อ่ียมหฤท ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหเปนกรรมการตัดสินโครงการแขงขันแตงกวีนิพนธภาษาอังกฤษ 
Poetry Versification Competition ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. และเปน
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ เทพปกรณัมและคริสตศาสนา: พ้ืนฐานอารยธรรมตะวันตก ในวันที่ 5 
สิงหาคม 2553 

 อาจารย ดร. ศศรักษ เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออกไดรับเชิญเปนกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือวันที่ 8 
กรกฏาคม 2553 

 อาจารย ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ใหเปนวิทยากรสัมมนาในหัวขอเรื่อง ดัตช VOC ใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.45-16.45 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ใหเปนวิทยากรสัมมนาในหัวขอเรื่อง 
“หลักฐานเอกสารสเปนกับโปรตุเกส: พระยาละแวกกับโทเมปเร” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 
10.15-12.15 น.  

 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปะการละคร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให
เปนกรรมการในคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจางผลิต
รายการโทรทัศนประเภทสาระบันเทิงที่ ใหความรู เกี่ยวกับภาษาไทยในลักษณะการตูน
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติลวน (Full 3D animation) 

 รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร. ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชา
ภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใหเขารวมประชุม
คณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 ในวันที่ 1, 
15 และ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-16.30 น. 
 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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


