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 เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยือนคณะอักษรศาสตร 
 ฯพณฯ Gildas Le Lidec เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย พรอมคณะผูติดตามไดมาเยือนคณะอักษรศาสตร
เพ่ือพบปะพูดคุยกับผูบริหารของคณะ คณาจารย และนิสิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ในวันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2553 
ระหวางเวลา 13.45 น. – 14.45 น. 
 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ 
รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ผูชวยศาสตราจารยสุนิจ สุตัณฑวิบูลย 
รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล 
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก อาจารย ดร.อติพร เสถียรสุต 
หัวหนาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และตัวแทนคณาจารยสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสพรอมนิสิตสาขาวิชาฯไดรวมตอนรับ จากนั้นคณะ

ผูบริหารไดนําเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและคณะไปยังหอง 707 อาคารบรมราชกุมารี รองคณบดีฝาย
วิรัชกิจและหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตกกลาวตอนรับ   หัวหนาสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสรายงานสรุปการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมตางๆ ของสาขาวิชาฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสไดซักถามและพูดคุย
อยางเปนกันเองกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตและแสดงความ
ชื่นชมตอความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศสของนิสิต 
 หลังการสนทนา  รองคณบดีฝายวิรัชกิจ หัวหนาภาควิชาภาษา
ตะวันตก หัวหนาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  คณาจารยและนิสิตสาขาวิชาฯ ได
นําเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและคณะชมอาคารมหาจุฬาลงกรณและหองสมุด
ศูนยสารนิเทศและมนุษยศาสตร เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสไดใหความสนใจแก
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เปนอยางมาก และไดกลาวชมนิสิตเจาของผลงานที่สามารถทํางานวิจัยระดับ
ลึกดานภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส กอนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ไดกลาวขอบคุณสําหรับการตอนรับและใหคําอวยพรแกนิสิต 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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 นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไดรับรางวัล 
 นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นปที่ 3 และ 4 ไดเขา
รวมจัดกิจกรรมและรวมการแขงขันในงานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรั่งเศส (Fête de la Francophonie) ภายใตหัวขอ 
“เพลงกับประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส”   เม่ือวันที่ 30 มกราคม 
2553 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และไดรับรางวัลดังน้ี 

 1. การแขงขันตามคําบอกระดับอุดมศึกษา 
  รางวัลที่ 1  นางสาวขวัญธิดา  เจียรมาศ 
  รางวัลที่ 2 นางสาวพิริยา  ขจรศักดิ์บําเพ็ญ 

 2. การแขงขัน scrabble  (ประเภททีม 4 คน) 
  รางวัลที่ 2 นางสาวพิริยา  ขจรศักดิ์บําเพ็ญ 
    นางสาวจุฑาภรณ  วิริยะเมตตากุล 
    นางสาวผกาวลี  คงกระพันธ 
    นางสาวณิชากร  อูดาราศักดิ์ 

 3. การแขงขันรองเพลงภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา 
  รางวัลชนะเลิศ นายภูริชญ  หนูเกื้อ 

 ทั้งน้ี นายภูริชญ  หนูเกื้อ นิสิตชั้นปที่ 4 ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนนิสิตจากประเทศไทย   
เขารวมงาน “Festival de Francopholies” ที่เมือง La Rochelle ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 11 – 20 
กรกฎาคม 2553 โดยในงานดังกลาวจะมีนิสิตจากประเทศผูใชภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกเขารวมกิจกรรม
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
   
 
 

 นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุนไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน  ป 2010  (ทุน Nikkensei)  ไปศึกษา
ภาษาญี่ปุนที่ประเทศญี่ปุนเปนเวลา  1  ป   จํานวน 6 คน  จากผูที่ไดรับทุนทั่วประเทศ 7 คน     
ทุน Nikkensei เปนทุนการศึกษาสําหรับผูที่เรียนภาษาญี่ปุนเปนวิชาเอกไปศึกษาตอระยะสั้นที่
ประเทศญี่ปุน มีการคัดเลือกที่เขมงวด ในปน้ีมีนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุนสามารถสอบผานขอเขียน
ได 13 คน และผานการสอบสัมภาษณไดถึง 6 คน นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุนไดสรางชื่อเสียงใหกับ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุนอยางงดงามตอเน่ืองจากปที่แลวที่ไดรับการคัดเลือกถึง 6 คน  

รายชื่อนิสิตทีไ่ดรับทุนรัฐบาลญี่ปุน ป 2010 มีดังตอไปน้ี 
1) นางสาว สิรี ร้ิวไพบูลย   นิสิตวชิาเอกภาษาญี่ปุนชัน้ปที่ 3 
2) นางสาว ประภาพรรณ ภักดีพิทักษ  นิสิตวชิาเอกภาษาญี่ปุนชัน้ปที่ 2 
3) นางสาว ธนษร รัตนชาย   นิสิตวชิาเอกภาษาญี่ปุนชัน้ปที่ 2 
4) นางสาว ศรัณยธร สุขศร ี   นิสิตวชิาเอกภาษาญี่ปุนชัน้ปที่ 2 
5) นางสาว ทรงศุภา สัมมาทิตย   นิสติวชิาเอกภาษาญี่ปุนชัน้ปที่ 2 
6) นาย ปยภัทร โอสุวรรณ   นิสิตวชิาเอกภาษาญี่ปุนชัน้ปที่ 2 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
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 ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทยและศูนยไทยศึกษา ไดรับเชิญจาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการศึกษาความเปนไปไดในการเปด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรใหม 2553) ณ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 กุมภาพันธ 2553 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับทุน
ศาสตราจารยสุทธิลักษณ อําพันวงศ เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการ LLSR 2010 (Academic: Singing 
in the rain) ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2553 

 อาจารย ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ และอาจารย ดร. อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชา
ภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ีนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ใหเขา
รวมประชุมคณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียน กลุมหลักภาษาและการใชภาษา เพ่ือพิจารณา
โครงสรางเน้ือหาในการจัดทําหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 
2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

 รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร. ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชา
ภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ใหเขา
รวมประชุมคณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 
ในวันที่ 11, 18 กุมภาพันธ 4, 11 และ 18 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาคศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
ใหไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อนํานิสิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) ไปทัศนศึกษาและดูงานตางประเทศ ประจําปการศึกษา 
2552 ณ กรุงเอเธนส สาธารณรัฐเฮลเลนิก (ประเทศกรีซ) ระหวางวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2553 

 ศาสตราจารย ดร. สมภาร พรมทา ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะแพทยศาสตร ให
เปนวิทยากรรวมในการอภปิรายการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในหัวขอ 
Symposium 3: Ethics and Medical Schools: Ethics, the Concept ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 
เวลา 15.00 – 16.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธของนายธัญญา สังขพันธานนท 
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวขอเร่ือง 
“วรรณกรรมวิจารณเชิงนิเวศ: วาทกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในวรรณกรรมไทย” ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2553  

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 อาจารย ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยโอซากาใหไปปฏิบัติงาน
ตางประเทศเพื่อนํานิสิตปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จํานวน 
5 คน นําเสนอบทความในการสัมมนาวรรณคดีญ่ีปุน ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 
ระหวางวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2553  

 อาจารยปวิตร  มหาสารินันทน  ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจาก Tokyo Metropolitan 
Art Space ใหเขารวมการเสวนาหัวขอ “Sao Chaona in Thailand and Japan” โดยบรรยายหัวขอ 
“Tomyam Kung Pizza, American Fried Rice and Sweetened Sencha: Translation, 
Tradaptation and Adaptation of Foreign Drama in Contemporary Thai Theatre” และดูงาน
ดานการละคร ณ Tokyo Metropolitan Art Space กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 10– 17 
มีนาคม 2553 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
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