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 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และรองศาสตราจารย
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ไดตอนรับ Prof. Dr. Paul Mountfort ประธานหลักสูตร 
Master of Creative Writing และ Program Leader ของ B.A. English Studies จาก Faculty of Applied 
Humanities มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด Dr. Paul 
Mountfort ไดมาเยือนจุฬาฯ และแสดงความสนใจจะรวมมือทางดานวิชาการกับคณะอักษรศาสตร โดยได
แลกเปลี่ยนขอมูลเบื้องตน และเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 อาจารย ดร. ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย ไดรับเชิญเขารวมประชุม
เชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดทําและพัฒนาสื่อและตําราการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา:การตรวจสอบการแปล สํานวนภาษาและ
รูปแบบเน้ือหาของตนฉบับสื่อและตําราครั้งที่ 2 ณ นนทนทีรีสอรท 
แอนด สปา นนทบุรี ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2554 
 

 นางสาวอนัญญา ประดิษฐทัศนีย นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชา
ภาษาจีน ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันการประกวดสุนทรพจน
ภาษาจีน ระดับนานาชาติครั้งที่ 10 "The 10th Chinese Bridge-
Chinese Proficiency Competition for Foreign Students" 
            

 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก 
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 บริการใหมของศูนยฯ เพือ่ทาน 
1. หองดูสื่อโสตทัศน/สอนเปนกลุม ความจุ 14 – 20 ที่น่ัง 

อาจารย นิสิต สามารถจองใชหองนี้ ดูหนัง ฟงเพลง สอน 
วิ จ า รณ  ห รือ จับกลุ มทํ า ง าน ได  อุปกรณภายในห อ ง 
จอมอนิเตอร 46” 1-2 เครื่อง  

2. หองอบรม/สอนกลุม ขนาด 11 – 22 คน 
สะดวกและมีประสิทธิภาพ มีผูใหบริการคอยชวยเหลือ 

อุปกรณภายในหอง เครื่อง Macintosh 11 เครื่อง (น่ังเด่ียวได 
11 คน หรือจะน่ังเปนคูจะไดถึง 22 คน) MAC Book 1 เครื่อง 
(สําหรับผูสอน) จอมอนิเตอร 46” 1 เครื่อง 

3. หอง Sound Lab อุปกรณพรอมเพ่ือการฝกฟง 8 ชุด 
จะใชสอนหรืออบรมก็ได  
อาจารยทานใดตองการใชหองใดโปรดทําหนังสือแจง

ผูอํานวยการศูนยและติดตอจองหองกับนายสมบัติ    02-218-
4876  

 
 สื่อประชาสัมพันธบนจอ 

อาจารยทานใดตองการสงขาวดวน ประชาสัมพันธ
กิจกรรมใดถึงลูกศิษย ถึงอาจารยโดยรวม สามารถสงขอความให
ศูนยสารนิ เทศฯ  นําขึ้ น เปนตัวหนังสือวิ่ งหรือประกาศใน
จอมอนิเตอรของศูนยฯได 

ขณะน้ีศูนยฯไดนํารายชื่อหนังสือสํารองและภาพยนตรที่อาจารยสั่งใหนิสิตอาน/ดู ของแตละรายวิชา
ประกาศไวบนจอประชาสัมพันธแลว  

 
 ภาพยนตรประกอบรายวชิา 

ศูนยฯ ไดนําภาพยนตรขึ้น SERVER ไวใหนิสิตหรืออาจารยดูไดตลอดเวลาเปดบริการของศูนยฯ 
จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ (ไมไดคุย) 

 
สนใจชม Music VDO “เราจะครองแผนดินโดยธรรม” เชิญดูไดที่ศูนยฯ หรือ Web ศูนยฯ 
 
http://hic.arts.chula.ac.th/index.php/news/todayyesterday/684-king-of-the-king  
 
 

 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 



 ๓

 
 

 โครงการ 500 ป ความสัมพันธสยาม-โปรตุเกส 
 เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดการเสวนาทางวิชาการ หัวขอ “การ
เดินเรือ – เครื่องเทศ – ศรัทธา” ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  เวลา 13.30-16.30 น. โดยมี
ศาสตราจารย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ นักประวัติศาสตรอาวุโส  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ หอจดหมายเหตุ
แหงอัครสังฆมณฑล วัดอัสสัมชัญ รวมการเสวนา  โดยมีอาจารยสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ 
ดําเนินการเสวนา มีผูเขารวมการเสวนาในครั้งน้ี ประมาณ 200 คน 

 จากนั้น เวลา 17.00 น. ไดมีพิธีเปดงานและชมนิทรรศการภาพถาย “Discovering Portugal” โดย
มีคณบดีคณะอักษรศาสตร กลาวตอนรับแขกผูมีเกียรติ และ ดร.จอรจ  ตอรืช ปอเรยรา ทานเอกอัครราชทูต
โปรตุเกสประจําประเทศไทย ประธานในพิธีกลาวเปดงาน และกลาวถึงการรวมฉลองวาระ 500 ป 
ความสัมพันธสยาม – โปรตุเกส  พรอมทั้งนําแขกผูมีเกียรติทุกทานรวมด่ืมไวนโปรตุเกส  หลังเสร็จพิธี   
แขกผูมีเกียรติรวมชมนิทรรศการภาพถายและรับประทานอาหารรวมกัน สําหรับงานนิทรรศการภาพถาย 
“Discovering Portugal”  จะจัดแสดง  ณ หองโถง อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร ไปจนถึงวัน
อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 
                    
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “English Communication for 
International Usage” ใหแกขาราชการระดับผูชํานาญการและผูปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ในวันพุธที่ 15 มิถนุายน 2554 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถยา สุวรรณระดา  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากเจแปน
ฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน”  วันพฤหัสบดีที่ 14 
กรกฎาคม  2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศนูยญ่ีปุนศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม          

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดา  รังกุพันธุ  ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาตัดสินการประกวดบทความฯ เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาตัดสิน
การประกวดบทความเพื่อสงเสริมความรูสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2554   วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 
10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 701 ชั้น 7 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เขารวมประชุมโครงการวิจัย เรื่องการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร ระหวางวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 
กรุงเทพฯ หองเจาพระยาบุษราคัม ชั้น 8   

 ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน พ.ศ.2555   

 อาจารย ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยการศึกษาตอเน่ืองแหง
จุฬาฯ เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ “เทคนิคการเขียนบันทึกและหนังสือโตตอบ”  วันจันทรที่ 27 มิถุนายน  
2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแจสโซเทล ซ.รามคําแหง 39  
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดที่  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


