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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๘   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
 

 
 
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศตุรกี 
 
 
                                             
 
 
 
 
 Professor Erkan Kirbiyik ผูแทนจาก Suleyman Demirel University ประเทศตุรกี และ Mr.Zeki 
Parilti ผูอํานวยการฝายวัฒนธรรมของสมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตร เม่ือวันที่       
24 มกราคม 2555 ผูชวยศาตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และ          
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ใหการตอนรับ วัตถุประสงคของการมาเยือน
เพ่ือเยี่ยมคารวะคณบดี และเพ่ือหาแนวทางความรวมมือทางวิชาการระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ 
Suleyman Dermirel University ซ่ึงการทําสัญญา MOU ตองทําในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ผูแทนมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Safrina Noorman และอาจารย Dian Dia-an จากภาควิชา English 
Education Department มหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan ประเทศอินโดนีเซีย ไดมาเยือนคณะอักษร
ศาสตร เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2555 เพ่ือปรึกษาหารือ เรียนรูเรื่องการสอนและการทําวิจัย รวมทั้งขอความ
ชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรของ English Literature and Linguistics Study Program  

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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ในการนี้ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ และผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดใหการตอนรับ ไดเลาถึงประสบการณของภาควิชา
ภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 
English Literature and Linguistics Study Program ซ่ึงเพ่ิงเริ่มกอตั้งขึ้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.Safrina 
Noorman แสดงความขอบคุณและจะนําขอเสนอแนะตางๆ ไปประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชา อีกทั้ง จะ
พยายามเชิญตัวแทนภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ไปรวมในการสรางและปรับหลักสูตรดวย 
 
 

 
 
ทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เขารับทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา จากนายสรรค เชื้อปญญาวิทย นายกสมาคมตระกูลชื้อ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ที่
ผานมา ทุนนี้เปนทุนที่มอบแกนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนเปนวิชาเอกในระดับมหาวิทยาลัย มีผลการ
เรียนดีเดนและมีความประพฤติดี เพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษาภาษาจีนซ่ึงปจจุบันถือเปนภาษาที่สําคัญใน
สังคมโลก และเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

นิสิตที่ไดรับทุนในปการศึกษา 2554 ไดแก 

1) ทุนสวีฝู (徐福) สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ผูรับทุน นางสาวอชิรญา จิตตโกมุท 

  นางสาวฐานิสรา อมรชัยวุฒิกุล 

2) ทุนสวีเมากง (徐茂公) สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท  

ผูรับทุน นายพาสนินทร วงศวุฒิสาโรช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก 
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Learning Common – สรรพศาสตรสโมสร 
ศูนยการเรียนรู Indy แบบพอเพียง 

 
ในยุคการเรียนรูที่ตองใช IT เปนตัวนําทาง หอง 

สมุดที่ผูใชเคยอยูในกํามือ กลายเปน “ลูกคา” ที่ตองเอาใจ 
เพ่ือจะเปนชองทางไดการสนับสนุนดานงบประมาณ 
หองสมุดของคณะอักษรศาสตรที่เปนตนกําเนิดวิชาชีพ           
บรรณารักษ จําตองปรับตัวให In Trend  

ประกอบกับผูใหญใจดีใหพ้ืนที่เพ่ิมในอาคารใหม 
ที่สรางขึ้น Learning Common ที่แสนจะ Trendy 
อยาง “พอเพียง” จึงเกิดขึ้น มีทุกอยางใหเพียง
พอที่จะอยูในกระแสและไดใจลูกคา นิสิตป.ตรี 
ลูกคากลุมเปาหมายของ Learning Common – 
สรรพศาสตรสโมสร (คําบัญญัติของทานคณบดี  

ประพจน อัศววิรุฬหการ) ที่จะเก็บนิสิตไว ไมใหมุงไป
แตศูนยการคาขางบาน มีโรงหนังยอมๆ  ที่ ใชได
อเนกประสงค หองเรียนกลุมยอย ดูหนังกลุมใหญ มี 
Streaming ที่ใหบริการดูหนังฟงเพลงที่ไดรับ Assign 
มา มีหองฝกอบรมตัดตอ Clip สอน Program ใหมๆ 
โดยการจองใชแบบสิทธิเสมอกันไมวาครู ไมวาลูกศิษย 
ทุก Request เปนแบบ First Come First Serve (สอน
ประชาธิปไตยไปในตัว)  

เคร่ืองไมเคร่ืองมือเราเขายุคเขาสมัยสวยงาม และ 
“เด้ิน” สุดๆ (ในตอนตั้งตนเม่ือตนปที่แลว) เราเนน 
Content หรือเร่ือง E-Resource จึงมีบริการ Comp. 
กําลังสูง ในสวนที่จัดไวเปน Wired Area ที่ลูกคาจะ 
ทําการบาน ครํ่าเครงบนจอไดมีที่ น่ังเ ด่ียวให น่ัง
ทํางานสวนตัวตามลําพัง สิ่งตีพิมพมีบาง ไมลืม 
“ราก” หรอก พวก Reference หนังสืออานประกอบ 
Course ตางๆ และเม่ือ L.C. เปนเด็กป.ตรี จึงมีมุม 
Test Kits เพ่ือฝกซอมการสอบ TOEIC, TOEFL 
และคูมือ Study Abroad ไวให Catalog ตามประเทศ เพ่ือเลือกมหาวิทยาลัยที่ตองใจจะไปเรียนตอ 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 
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เราไมลืมวาเด็กสมัยน้ี จะมี Comp. เด้ินๆ 

ของตัวเอง คร่ึงหน่ึงของทั้งชั้นจึงเปน Wireless ที่ 
พวกนองๆ หนูๆ จะเอาเครื่องของตัวเองมานั่งๆ 
นอนๆ  อานหนังสือ  นิตยสาร  ทํากิจกรรมกลุม 
ปรึกษาหารือกันได โดยจะตองเคารพสิทธิของ ผูอ่ืน
ดวย   แมว าป จ จุบัน  “เสียง ” ไม ใชสิ่ งตองห าม 
บรรณารักษจะไมแสดงบทบาท “นางพญาจ้ิงจอก” อีก

ตอไป แตก็ควรจะจํากัด Decibel ของเสียง ซ่ึงใน
บางครั้งที่โลงซึ่งเราจัดเฟอรนิเจอรแบบ Flexible เบา
บาง  นุมสบาย  เคลื่ อนย ายไปไดตามสะดวก  จะ
กลายเปนสนามเด็กเลน บางโอกาส กลายเปนที่นอน 
จนเปนที่กลาวขานกันวา เม่ือหนู ๆ ชวนกันไป L.C. จะ
ชวนวา “ไปโรงแรมของพวกเรา” กันเถอะ ในหลายๆ 
คร้ัง และบอยๆ จนมีเสียงบนดังๆ เลาลือ ตอวากันวา 

“คณบดีอักษรใจดีลงทุนสรางที่พักผอนหลับนอนให
เด็ก” ซ่ึงคณบดีก็ยิ้มรับอยางหนาชื่นวา “จะนอนบาง 
อานบาง ทําการบาน หรือทํากิจกรรมอะไรอยางอ่ืน
บาง ก็ชั่งเถอะ (ไมใชชั่งหัวมัน) “ใครจะไปน่ังอานได
ตลอดเวลา ก็ตองมีงวง มีเพลียบางละ ดีกวาไปอยู
ตามศูนยการคา” 
 เปนที่ยอมรับกันแลววา Game ตางๆ ถา
เลือกมาโดยมีวัตถุประสงคดีจะสามารถสงเสริมการ
เรียนการสอน ถาเปนการเพ่ิมทักษะภาษา คําศัพท 

ฝกสมาธิ กลยุทธตางๆ เราจึงเตรียมพวก Board game ตางๆ ไวให เชน Scrabble, Monopoly, หมากลอม, 
Cranium เปนตน ซ่ึงก็เปนที่ถูกอกถูกใจ นักหนา มี
การเรียกรองขอเกมสเพ่ิม ซ่ึงแนละ ตองจัดให 
 นอกจากนี้ การเรียนรูทางดานมนุษยศาสตร
ไมไดไดจากหนังสือ และ E-Resource ทั้งหลาย
เทาน้ัน ความโอโถงของพื้นที่ทําใหเราสามารถขยับ
ขยายใชจัดนิทรรศการกับองคการระหวางประเทศ
ตางๆ เพ่ือใหเด็กๆ ของเราไดเรียนรูวัฒนธรรมขาม
ชาติในพ้ืนที่จํากัดแตเพียงพอ 
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 เสียงบนจากผูค รํ่าเครง และคุนชินกับ
หองสมุดแบบเกามีมาเปนระยะ แตแลวทุกคนก็ตอง
ยอมรับวา ในเม่ือมันใชคําวา Learning Common 
จะไปหามใชเสียงไดอยางไรละ ถาเชนนั้นผูตองการ
ความสงบในการทํางานจะมีสิทธิไหม?  
 มี . . .แนนอน เราไดเตรียมที่ ใหมไวแลว 
Research Library ในที่เกาที่เครงขรึม สงางาม                              
คอยติดตามตอไป… 
 
 

 
 
 
ขาวนิสิตรับทุน 

นิสิตปริญญาโทภาควิชาประวัตศิาสตร 3 คน คือ  

1.  นายวีระยุทธ ปสาลี (หัวขอวทิยานิพนธเรื่อง “ชีวติยามค่ําคืนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2427-2488” 

อาจารย ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต เปนอาจารยที่ปรึกษา)   

2.  นางสาววริศรา ตั้งคาวานิช (หัวขอวทิยานิพนธเรื่อง “รุงอรุณแหงความสุข”: การสราง

ประวตัิศาสตร “สุโขทัย” พ.ศ. 2450-2534 อาจารย ดร. วิลลา วลิัยทอง เปนอาจารยที่ปรึกษา)  

3.  นายอนรรฆ พิทักษธานิน (หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “กอนจะเปน ปตท.”: ประวตัศิาสตร

อุตสาหกรรมน้ํามันปโตรเลยีมในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2489 ถึง 2521 อาจารย ดร. วิลลา วิลัยทอง   

เปนอาจารยที่ปรึกษา) 

ไดรับการคัดเลือกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore ใหไดรับทุน 

Asian Graduate Student Fellowship 2012 เพ่ือไปทําการวิจัยเอกสารเพ่ิมเติมที่หองสมุดของ NUS และ

หอสมุดแหงชาติสิงคโปร ภายใตการชี้แนะเพ่ิมเติม (mentorship) จากคณาจารยของ ARI และภาควิชา     

ที่เก่ียวของของ NUS เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยรวมกับนิสิตปริญญาโท-เอกจากภูมิภาคเอเชีย     

แปซิฟค และนําเสนอความกาวหนาของผลงานวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง  

31 กรกฎาคม 2555 รวม 2 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ ทุน Asian Graduate Student Fellowship 2011 ของ ARI    

ใหคาเดินทางไปกลับ คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงตลอดเวลา 2 เดือนครึ่ง นับเปนเวลากวา 6 ปแลว ที่นิสิต

บัณฑิตศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับทุนดังกลาวน้ี 

 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากกองบรรณาธิการ
วารสาร BU Academic Review มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะการ
เขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสาร BU Academic Review ปที่ 11 ฉบับที่ 1 จํานวน 1 เร่ือง    
ในหัวขอ “Scripts and Written Language” 
 

 รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ภาควิชาประวัติศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา 
ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย ใหเขารวมโครงการนํานิสิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สห
สาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) ไป Travelling Classroom ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ 
18 -28 เมษายน 2555 
 

 รองศาสตราจารยปรีมา มัลลิกะมาส ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจและวิพากยเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษา 
อังกฤษตามแบบ มคอ.3 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารินทร ประดิษฐทัศนีย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญ
จากสถาบันเอเชียศึกษา เปนคณะกรรมการกลุมยอยในโครงการศึกษาขอมูลและทิศทางแผนยุทธศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2555-2570) 
 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากกระทรวงการตางประเทศ 
เปนผูฝกซอมและอํานวยเพลงคณะนักรองประสานเสียง ในงานเลี้ยงรับรองเพ่ือฉลองวาระครบรอบ 150 ป 
ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับเยอรมนี เม่ือวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 เวลา 18.00–21.00 น. 
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ 
 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย เปนผูอํานวยการเพลงที่คริสตจักรฯ ระหวางวันที่ 30 มีนาคม 2555–1 เมษายน 2555 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดน 
ประจําป พ.ศ.2555 และเขารวมประชุมคณะกรรมการฯดังกลาว จํานวน 4 คร้ัง ตามแผนปฏิบัติงาน 
 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๗ 

 

 รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ “Religion and Politics in Contemporary 
Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง ร.103 คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย เปนวิทยากรนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา รายวิชาศิลปนิยม เม่ือวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 
ณ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา 
 

 อาจารย ดร.สุวรรณา สถาปตยพัฒนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ในฐานะเปนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ไดรับเชิญเขารวมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 
"ประสบการณของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 และการดําเนินงานการใช
ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบัน อุดมศึกษา" จํานวน 4 
คร้ัง ระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
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