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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๗   วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 
 
 

 
 

 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนคณะอักษรศาสตร 

ในโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษร-
ศาสตร ลําดับที่ 4 ฝายวิรัชกิจไดเรียนเชิญ ฯพณฯ 
Guan Mu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจําประเทศไทย พรอมคณะผูติดตาม มาเยือน
คณะอักษรศาสตรเพ่ือพบผูบริหารของคณะและหารือ
เ ร่ืองความรวมมือระหวางสถานทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับคณะอักษรศาสตร ในวันอังคารที่ 2 
กุมภาพันธ 2553 

ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี รองศาสตราจารย ดร.
ประพิณ มโนมัยวิบูลย ศาสตราภิชานในสาขาภาษาจีน    ศาสตราจารย ฟู เจิงโหยว ผูอํานวยการ
สถาบันขงจื่อ  รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ   ผูชวยศาสตราจารย 
ม.ร.ว.กองกาญจน ตะเวทีกุล รองคณบดีฝายบริหาร  
ผูชวยศาตราจารยสุนิจ สุตัณฑวิบูลย รองคณบดีฝาย
วิชาการ  รองศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา 
รองคณบดีฝายวิ จัย ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน 
ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   อาจารย ดร.
ศศรักษ เพชรเชิดชู หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน และ
ตัวแทนของคณาจารยสาขาวิชาภาษาจีนไดรวมตอนรับ 
โดยมีตัวแทนนิสิตสาขาภาษาจีนเขาแถวปรบมือตาม  
ธรรมเนียมจีนและมอบชอดอกไมแกเอกอัครราชทูต 
คณบดีและคณะผูบริหารไดนําเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและคณะ ไปยังหอง 707 อาคารบรมราช
กุมารีเพ่ือรวมประชุมหารือเร่ืองความรวมมือทางดาน
วิชาการและวัฒนธรรม  

 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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หลังการประชุมหารือรวมกัน   เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดพบกับนิสิตคณะอักษรศาสตรและ
บรรยายในหัวขอ “ความสัมพันธไทยจีนและการเรียนภาษาจีน
ซ่ึงโนมนําไปสูการเรียนรูปรัชญาจีน” โดยเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดบรรยายเปนภาษาไทยไดอยาง
ชัดเจน   และใชถอยคําไทยบรรยายสุภาษิตจีนไดอยาง        
นาประทับใจ การบรรยายซึ่งเริ่มเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น.    
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ไดรับความสนใจเปน
อยางยิ่งโดยมีคณาจารยและนิสิตเขารวมฟงประมาณ 180 คน 
และมีผูสนใจซักถามเปนจํานวนมาก    หลังจากการบรรยาย
คณบดีไดมอบพระเกี้ ยวแกว จําลองของจุฬาลงกรณ -
มหาวิทยาลัย   เข็มพระเกี้ยวสิรินธร  และบัตรอวยพรภาพถาย
ฝพระหัตถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช-
กุมารี แดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น
คณบดี ไ ด เ ลี้ ย ง อ า ห า ร ก ล า ง วั น เ พ่ื อ เ ป น เ กี ย ร ติ แ ก
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะผูติดตาม     
ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี  
 

 เอกอัครราชทูตญี่ปุนเยือนคณะอักษรศาสตร 
ในโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษรศาสตร 

ลําดับที่ 5 ฝายวิรัชกิจไดเรียนเชิญ ฯพณฯ Kyoji Komachi 
เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยและภริยา พรอมคณะ
ผูติดตาม มาเยือนคณะอักษรศาสตร เพ่ือพบปะพูดคุยกับ
ผูบริหารของคณะ คณาจารยและนิสิตคณะอักษรศาสตร ใน
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553  

ในโอกาสนี้   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประพจน    
อัศววิ รุฬหการ คณบดี    รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ        
ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ     รองศาสตราจารย ดร.
กิ่ ง ก า ญ จ น  เ ท พ ก า ญ จ น า  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย วิ จั ย              
ผูชวยศาสตราจารย ม.ร.ว.กองกาญจน ตะเวทีกุล รองคณบดี
ฝายบริหาร    ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต    รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒ    
จิราสมบัติ หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก  อาจารยนํ้าทิพย 
เมธเศรษฐ หัวหนาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  และคณาจารย
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน พรอมนิสิต รวมกันตอนรับ โดยผูแทน
นิสิตไดมอบพวงมาลัยใหแก เอกอัครราชทูตและภริยา 
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หลังจากนั้นคณบดีไดนําเอกอัครราชทูตญี่ปุนและภริยาชม
อาคารมหาจุฬาลงกรณและถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 
และรัชกาลที่ 6 กอนที่จะมายังหอง 105 อาคารมหา
จุฬาลงกรณ เพ่ือพบปะและพูดคุยกับนิสิตอยางเปนกันเอง 
เอกอัครราชทูตญี่ปุนมิไดแสดงปาฐกถาแตเปดโอกาสให
นิสิตซักถามไดทุกเรื่อง โดยนิสิตเอกภาษาญี่ปุนไดซักถาม
ทั้งเอกอัครราชทูตและภริยาดวยภาษาญี่ปุน และนิสิต
หลักสูตรนานาชาติไดซักถามเปนภาษาอังกฤษ การพูดคุย
ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่งโดยมีคณาจารย นิสิตเอกและ
โทวิชาภาษาญี่ปุนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
เขารวมฟงกวา 120 คน และมีผูสนใจซักถามเปนจํานวน
มาก    หลังจากการบรรยาย คณบดีไดมอบพระเก้ียวแกว
จําลองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบัตรอวยพร
ภาพถายฝพระหัตถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีแกเอกอัครราชทูตญี่ปุน   และมอบรมลาย
พระหัตถแกภริยาเอกอัครราชทูต 

การบรรยายในครั้งน้ีประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง 
กอนจบการพูดคุย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุนรูสึก
ประทับใจนิสิตคณะอักษรศาสตรและไดเชิญใหนิสิตคณะ
อักษรศาสตร จํานวนหนึ่งรอยคนไปรวมงานเทศกาล 
Hinamatsuri ซ่ึงจัดที่บานพักของเอกอัครราชทูตญี่ปุน     
ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 น้ีดวย 
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ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติดานการแปล

และการลาม ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค  โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาการแปลและการลามทั้งจากในและตางประเทศ คือ Professor Mona 
Baker (University of Manchester), Professor Martha P.Y. Chueng (Hong Kong Baptist 
University), Professor Wang Lidi  (Beijing Foreign Studies University), Professor Ingrid Kurz 
(University of Vienna), ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และดร.ดวงทิพย สุรินธาทิป (นายกสมาคมลามการประชุมไทย) เปนองค
ปาฐก  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเปน
องคประธานเปดงาน และทรงฟงการบรรยายของผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  

ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ ใครขอเรียนเชิญคณาจารยและผูสนใจสง
บทความเกี่ยวกับการแปลและการลามความยาว 4-6 หนา  เพ่ือนําเสนอในการประชุม 

(สามารถดาวนโหลด template ไดจาก www.ictithailand.com)  
โดยสงอีเมลไปที่ icti_thailand@chula.ac.th  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2553   

กําหนดตอบรับบทความ: 15 กรกฎาคม 2553   
กําหนดสงบทความเพื่อตีพิมพใน Proceedings:  1 กันยายน  2553  

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดจาก www.ictithailand.com  
หรืออีเมลมาที่ icti_thailand@chula.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี โลหผล (ในฐานะหัวหนาโครงการกลุมวิจัยพุทธศาสนาใน

ภาษาและวรรณกรรมโลก โครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และ
วรรณคดี)   และ  อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง)   ประธาน
หอพระไตรปฎกนานาชาติ  ไดรับเชิญจากโครงการ The Buddhist Archive of Photography ซ่ึง
เปนโครงการของ The British Library ที่เมืองหลวงพระบาง เพ่ือเจรจาความรวมมือทางวิชาการ 
และดูงานดานการอนุรักษเอกสารภาพถายโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   ภาพถายเหลานี้     
สวนใหญเปนภาพที่พระเถระผูใหญของหลวงพระบางไดเก็บรักษาไวตลอดเวลากวาศตวรรษที่ผาน
มา รอดพนจากการทําลายเอกสารในชวงการปฏิวัติ 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือนําเสนอผลงานเรื่อง “Kap He Chom Khrueang Khao 
Wan, Kap He Nirat Raem Rot Rang” (The Absence of the Taste of Passion and the Taste 
of Exquisite Court Cuisines) ในหัวขอ “Thai Wisdom and Its Role in Arts, Literature, Gender, 
and Society” ซ่ึงเปนหัวขอหน่ึงในการสัมมนาระดับนานาชาติ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 70 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกัน
จัดขึ้น ในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานัก       
ราชเลขาธิการ ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเร่ือง “การใชภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ” 
ณ โรงแรม Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am ในวันที่ 30 มกราคม 2553  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับเชิญจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใหเปนผูประเมินนํารอง
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสามของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสาขาวิชารัฐศาสตรและ     
รัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเปนวิทยากรโครงการบรรยาย
วิชาการ ในหัวขอเร่ือง “ผลกระทบของแนวคิด Post-Modern ตอความเขาใจทางการเมือง” ใหกับ
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตรฯ และผูสนใจทั่วไป ในวันที่ 26 มกราคม 2553  

 อาจารย ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนผูบรรยายในหัวขอ “บทเรียนเพื่อการทํา
วิทยานิพนธที่ดี” ใหกับนักศึกษาปริญญาโท สาขามนุษยวิทยา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 เวลา 
13.00 – 16.30 น. 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการในหัวขอเร่ือง 
“Magic(al) Realism : สัจจนิยมมหัศจรรย” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากฝาย
การพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใหเปนวิทยากรอภิปรายเรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อประเพณี
และศาสนาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย” ใหกับพยาบาล จํานวน 56 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหเปนวิทยากร
บรรยายเรื่อง “เทคนิควิธีสอนวรรณกรรม/วรรณคดีไทยสําหรับชาวตางชาติ” ใหกับอาจารยสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และอาจารยระดับอุดมศึกษาในวันที่ 26 มีนาคม 2553 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ใหไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อนํานิสิตของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต   สาชาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ        
(สหสาขาวิชา/นานาชาติ) ไปทํากิจกรรมวิชาการ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 3 – 16 
เมษายน 2553 

 ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา ไดรับการคัดเลือกโดยคณะผูบริหารของ 
Linguistic Society of America เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2553  โดย 
LSA จะคัดเลือกจากนักภาษาศาสตรนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลงานวิชาการโดดเดนมาอยาง
ตอเน่ืองเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ไดปละไมเกิน 3 คน   ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เปนคนไทยคนแรก
ที่ไดรับเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์น้ี จึงถือเปนเกียรติอยางสูงและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  
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