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นักศึกษามหาวิทยาลัยเจอเจียงเยือนคณะอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจอเจียง (Zhejiang) จํานวน 25 คน นําโดย Prof. Zuoxiang Zhu 
ผูอํานวยการ Work – Study and Entrepreneurship Education Office มาเยือนคณะอักษรศาสตร เม่ือวันที ่
25 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดี
ฝายวิรัชกิจ ไดใหการตอนรับ และไดบรรยายสรุปเก่ียวกบัประวตัิและพัฒนาการของคณะอักษรศาสตร 
รวมทั้งการเรียนการสอนในคณะ หลังจากน้ันไดนําชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ และอาคารมหาจักรีสิรินธร 
คุณยุพิน จันทรเจริญสิน ไดรวมใหการตอนรับ พาชมสรรพศาสตรสโมสร และอธิบายเกี่ยวกับระบบหองสมุด 
รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัยตางๆ ของหองสมุดคณะอักษรศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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ในวันตอมา ศาสตราจารยฟู เจิงโหยว ผูอํานวยการสถาบันขงจ่ือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ฝายจีน) ไดบรรยายเกี่ยวกับสถาบันขงจ่ือในประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธระหวางไทยกับจีน ใหกับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจอเจียงดวย 

มหาวิทยาลัยเจอเจียงกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1897 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา มีชื่อเสียงที่สุดและเกาแก
ที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเจอเจียงตั้งอยูที่เมืองหังโจว ใกล
ทะเลสาบซีหู มีนักศึกษาประมาณ 45,000 คน และนักศึกษาตางชาติประมาณ 1,700 คน มหาวิทยาลัยมี
คณะทั้งหมด 26 คณะ และมีโรงพยาบาลในเครือ 6 โรงพยาบาล 
 
คณบดีมหาวิทยาลัย California State University, Sacramento เยือนคณะอักษรศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Edward S. Inch คณบดี College of Arts 

and Letters และ Dr. Guido Krickx คณบดี College of 
Continuing Education มหาวิทยาลยั California State 
University, Sacramento ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตร 
เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ผูชวยศาตราจารย ดร.
ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝาย
วิรัชกิจ ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง ประธานหลกัสูตรไทยศึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จง
สถิตยวัฒนา ผูอํานวยการสถาบันไทยศกึษา และรองศาสตราจารย ดร.ศุภกรณ ดิษฐพันธุ คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ไดรวมกันใหการตอนรับ และใหขอมูลเก่ียวกบัการเรียนการสอน และสาขาวิชาตางๆ ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และในคณะอักษรศาสตร  
วัตถุประสงคหลักของการมาเยือนของคณบดีทั้ง 2 ทาน เพ่ือเยี่ยมคารวะคณบดีคณะอักษรศาสตร ขอทราบ
ขอมูลและการดําเนินงานของคณะอักษรศาสตร และหาแนวทางความรวมมือทางวิชาการระหวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะอักษรศาสตร กับ California State University, Sacramento 
 
การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2555 

คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 ระหวางเวลา 
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
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  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดการแขงขันการนําเสนอปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ ใน
หัวขอ Thailand in the ASEAN Community: Challenges and Opportunities โดยผานสื่อ PowerPoint 
ในวันเสารที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 08.00–16.00 น. ณ หอง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดการดังน้ี 
08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน    
08.45-08.55 น. กลาวรายงานโดย   รองศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน  

 หัวหนาภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

08.55-09.10 น. กลาวเปดงานโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ 
  คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
09.10-09.15 น.  แนะนําคณะกรรมการ ทบทวนกติกา และเริ่มการแขงขนั 
12.00-13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.15 น.  เริ่มการแขงขนัชวงบาย 
16.00 น.  ประกาศผลการตัดสิน และมอบของรางวัล 
 
ทั้งน้ี มีทีมนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกกรุงเทพฯ สมัครเขารวมการแขงขันดังกลาว 
อาจารยที่สนใจเขารวมชมการแขงขัน สามารถติดตอสาํรองที่น่ังไดที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ โทร.84707 
 
 
 
 
 

เม่ือวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ที่ผานมา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร .สมศักด์ิ ศรีบริสุทธิ์สกุล หัวหนาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ผูชวยศาสตราจารยจินดารัตน เบอรพันธุ อาจารยดวง
เนตร วงคประทีป และนางสาวจารุตา พิพัฒนานันทิ เดินทางไปยังมูลนิธิ
คนตาบอดแหงประเทศไทย เพ่ือมอบซีดีหนังสือเสียงนิทาน เร่ือง 
“จักจ้ี จัง (Gigi the Ticklish Princess)” ซ่ึงจัดทําโดยนางสาวจารุ
ตา พิพัฒนานันทิ และนางสาวอภิญญภรณ เสรีจันทร นิสิตเอกสาร
นิเทศศึกษา การจัดทําซีดีหนังสือเสียงนิทานดังกลาวเปนผลงาน
สวนหนึ่งของการเรียนรายวิชา 2206484 การประมวลสารนิเทศ
สําเร็จรูป โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการทําสําเนาซีดีจาก
เงินทุนรองศาสตราจารยกลอมจิตต พลายเวช  

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
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วันที่ 14 สิงหาคม 2555 Most Venerable MA. Thich Dat Dao รองอธิการบดี Vietnam Buddhist 
University และคณาจารยของมหาวิทยาลัย ไดมาเย่ียมชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ เพ่ือศึกษาหลักการ
และแนวคิดในการจัดหอพระไตรปฎก ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน  

หลังจากรับฟงคําบรรยายประกอบการชมพระไตรปฎกแลว รองอธิการบดี Vietnam Buddhist 
University ไดกลาวแสดงความชื่นชมผูบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวามีวิสัยทัศนดานการศึกษา
กวางไกลในการจัดตั้ งหอพระไตรปฎกนานาชาติไว ใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหการศึกษา
ของสถาบันมีความสมบูรณพรอมทั้งดานความรูศาสตรตางๆ 
และปญญาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติและคุณธรรม คณะ
ผูเยี่ยมชมจะไดนําความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางการจัดตั้งหอ
พระไตรปฎกที่ Vietnam Buddhist University ตอไป 
 
 
 

คณะอักษรศาสตรขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ไปแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย คร้ัง
ที่ 39 ดังรายชื่อตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 

ขาวจากฝายกิจการนิสิต 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสํานักบริหารงานวิรัช
กิจ เปนประธานในการสอบสัมภาษณนิสิตเพ่ือรับทุนแลกเปลีย่นระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุน (ประจําปการศึกษา 2556) เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-17.00 น. 
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญใหทําหนาที่พิธีกรหนา
พระที่น่ัง ในพิธีเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ “2012 Asian Food Heritage Forum: Harmonizing 
Culture, Innovation and Industry” เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค การ
ประชุมนานาชาติจัดโดยสถาบันไทยศึกษา และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ 
Chinese Dietary Culture Institute, Zhejiang Gongshang University 
 
 อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากวิทยาลัยเซนตหลุยส ใหเขารวม
เปนกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยเซนตหลุยส โดยมีวาระ 2 ป
การศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาปริญญาโท เม่ือ
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม ศศ.307 ตึกคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับแตงตั้งจากสมาคมสัตวบาล
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนคณะกรรมการ
จัดการประชุม Symposium “Human-Chicken Multi-Relationships based on H.I.H Prince Akishino 
Research Project under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn” ในการ
ประชุมวิชาการปศุสัตวนานาชาติ คร้ังที่ 15 “The 15th AAAP Animal Science Congress 2012” ระหวาง
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร .พิมพ รําไพ เปรมสมิทธ และอาจารยเนณุภา สุภเวชย ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร เขารวมการประชุม ISIC2012: The Information Behaviour Conference จัดโดย 
International Scientific Interdiscipilnary Congress (ISIC) ระหวางวันที่ 4–7 กันยายน 2555 ณ Kieo 
University ประเทศญ่ีปุน 
 
 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ได รับแตงตั้งใหเปนกรรมการสาขา
สังคมศาสตร โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เพ่ือดําเนินการจัดทําสารานุกรมไทยฯ ออกเผยแพรใหแกคณะครู อาจารย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 
 
 
 คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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


