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ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับสํานักพิมพผีเสื้อ           
เปดอบรมบรรณาธิการตนฉบับ เพื่อผลิตบรรณาธิการตนฉบับ  ใหความรูและฝกทักษะดานการ
ตรวจแกตนฉบับรวมถึงสรางจิตสํานึกการใชภาษาไทยที่ถูกตองใหแกผูเขียนและผูแปล  ทุกวันเสาร  
เวลา 09.00 – 12.30 น. ระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ถึง 26 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 
รวมท้ังสิ้น 42 ชั่วโมง  

สนใจดูขอมูลเพิ่มไดที่เว็บไซต www.AksornChula.com หรือโทร. 02 – 218 – 4640 ,    
087 – 324 – 4991 

 
 

 

 นางสาวอัจจิมา เสริมชีพ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นางสาวอนัญญา ประดิษฐทัศนีย 
ไดรับรางวัลยอดเย่ียม จากการประกวดสุนทรพจนประจําป 2010  (2010 Taiguo Zhonghua Huiguan 
Hanyu Yanjiang Bisai) จัดโดยสมาคมจงหัวแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2553 ณ สมาคมจงหวั
แหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

 นางสาวกานดา วิทยานุภาพยืนยง ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวกันตกนิษฐ โพธิกิจ 
ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จากการแขงขันทักษะภาษาจีน “การรองเพลงจีน” จัดโดยสถาบันขงจื๊อและ
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา  กรุงเทพฯ 

 

 
 

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ

ขาวจากสาขาวิชาภาษาจีน
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เม่ือวันท่ี 27 – 28 สิงหาคม 2553 นิสิตและคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
คณะอักษรศาสตร รวมกับนิสิตและคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 46 คน เดินทางไปจัดโครงการ “หองสมุดเพื่อนองโรงเรียนบาน
หนองสองหอง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก นายแพทยสุรพงศ  
อําพันวงษ รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมการแพทยและธุรกิจตางประเทศ เครือโรงพยาบาล
พญาไท (ผานเงินทุน ศาสตราจารยสุทธิลักษณ อําพันวงศ) และฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

โรงเรียนบานหนองสองหอง เปนโรงเรียนขนาด
เล็ก จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยเปดสอน
นักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 6  
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 87 คน และมีครูจํานวน 5 คน  

 
โครงการดังกลาวประกอบดวยการจัดหาหนังสือ

และสื่อการเรียนการสอน การจัดหมวดหมูหนังสือ และ
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับหนังสือลงในฐานขอมูล ซึ่งใช
โปรแกรมที่ พัฒนา โดยนิ สิ ตภาควิ ช าวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใช
หองสมุด  การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่ อความ
สนุกสนาน และการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง
นอง ๆ นักเรียนบานหนองสองหอง 
 

โครงการพฒันาหองสมุดเพื่อนอง 
โรงเรียนบานหนองสองหอง อําเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบรุ ี

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
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การรวมกันระหวางนิสิตและคณาจารยภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร และภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ในการจัดโครงการพัฒนา
หองสมุดเพื่อนองคร้ังนี้ เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร “ยอมรับ” ของมหาวิทยาลัยท่ีมีเปาประสงคจะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถ
นําความรูเชิงทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ฝกการ
วางแผนจัดกิจกรรมและสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมตอสังคม 
และสงเสริมยุทธศาสตร “เกื้อกูล” ชุมชนรอบขางจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยท่ี อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ดวยการพัฒนา
แหลงการเรียนรูของนักเรียนใหเหมาะสม เพื่อเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของเด็ก ๆ โรงเรียนบาน  
หนองสองหอง และชุมชนใกลเคียง 
 
 
 

 อาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ  ณ บางชาง) ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย 2 รายการ 
ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 

 โครงการสนทนาธรรมสรางสุข คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เชิญบรรยาย
หัวขอ  “พุทธชัยมงคลคาถา  การแกปญหาดวยสันติวิธี   ทามกลางเหตุการณวิกฤต ”             
เวลา 12.00 – 13.00 น.  ณ หองพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80 
 ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เชิญบรรยายหัวขอ  “ผูหญิงกับ
พุทธศาสนา”  เวลา  14.00 – 16.00 น.  ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ 

ผูสนใจสามารถเขารวมฟงไดท้ัง 2 รายการ 

 หอพระไตรปฎกนานาชาติ  ขอเชิญชวนรวมกิจกรรมโครงการจิตแข็งแรงดวยปญญาและสมาธิ   
ทุกวันอังคาร เวลา 12.00 – 13.00 น. เริ่มตนตั้งแตวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เปนตนไป  ลักษณะ
กิจกรรมเปนการสนทนาแลกเปลี่ยนการนําหลักธรรมมาใชในชีวิต  สําหรับผูท่ีสนใจการเจริญจิตภาวนา  
โปรดติดตอแจงความจํานงที่โทร. 84916  หอพระไตรปฎกนานาชาติยินดีจัดกิจกรรมใหเปนพิเศษ 

 กระดาษ A4 และกระดาษปกรายงานใชแลวดานเดียวมีคาอยาเพิ่งทิ้ง  โปรดบริจาคเพื่อเปน
ประโยชนในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของหอพระไตรปฎกนานาชาติ  โทร. 84916 เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับ 
 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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 อาจารย ดร. นูรีดา หะยียะโกะ  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ ให
เขารวมการประชุมทางวิชาการนานาชาติดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ครั้งที่ 1 ของศูนยระดับ
ภูมิภาค QITEP ดานภาษา 

 รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร และ
เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร ในวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรวุฒิ จิราสมบัติ และผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ 
คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยสยาม ใหเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาเปด
ดําเนินการหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 
ในวันท่ี 10 กันยายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ  ในฐานะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสรางสรรค
ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) สาขากวีนิพนธ ประจําป 2553 ไดรับเชิญเปนวิทยากรสัมภาษณคุณซะกา
รียยา อมตยา กวีชนะเลิศรางวัลซีไรต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย FM 101.5 ใน
วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 13.30-14.00 น. ฟงยอนหลังไดทาง www.curadio.chula.ac.th 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจาก Communication University of China ให
ไปรวมแสดงปาฐกถาสั้น เร่ือง “Food Culture of Thailand” ในการประชุมนานาชาติ The 5th 
International Forum on Cultural Industries ในหัวขอ “Creative China, Harmonious World” จัดโดย 
Communication University of China ณ โรงแรม Minzu กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 8-10 ตุลาคม 2553 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา  ภาควิชาภาษาไทย  ไดรับเชิญไปรวมนําเสนอผลงานเรื่อง  
“มุสลิมกับตํารับอาหารไทย”  ในงานเสวนาทางวิชาการมุสลิมศึกษาประจําป 2553  “มุสลิมในแผนดินไทย 
: บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสรางสรรคสังคมไทย” จัดโดยศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ระหวางวันพุธที่ 29 กันยายน – วันเสารที่ 2 ตุลาคม 2553   ณ หอประชุม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

 อาจารยน้ําทิพย เมธเศรษฐ  ภาควิชาภาษาตะวันออก  ไดรับเชิญจากสถานทูตญี่ปุนประจํา
ประเทศไทยใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอเร่ือง “สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน” ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
รัฐบาลญ่ีปุนประจําป ค.ศ. 2010 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2553 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ   สุริยะวงศไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญใหแสดง
ปาฐกถา “เสาหลักของแผนดิน” ชุดญี่ปุนศึกษาเร่ือง “ละครโน : เพชรน้ํางามแหงแดนอาทิตยอุทัย” เม่ือวัน
ศุกรที่ 3 กันยายน 2553 ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญใหแสดง
ปาฐกถา “เสาหลักของแผนดิน” ชุดญี่ปุนศึกษาเรื่อง “ตํานานเทพญี่ปุน” เม่ือวันศุกรที่ 10 กันยายน 2553 
ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 อาจารย ดร. ศศรักษ เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับหนังสือเชิญใหวิพากษหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2553 

 
 

 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธคณะอักษรศาสตร 

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


