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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๑๑   วนัที� ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๖ 
 

 

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ตามเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัเกาหล ี
ระหว่างวนัที� 56-57 เมษายน 8996   

- รองศาสตราจารย ์ดร.ประพณิ มโนมยัวบิลูย ์ไดร้บักติตบิตัรประกาศเกยีรตคิุณศาสตราภชิาน ของ
มหาวทิยาลยั ประจาํปี 8999 ในวนัจนัทรท์ี� 89 มนีาคม 8996 เวลา 5>.?? น. ณ หอ้งประชุมอาคารสถาบนั 
> จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากคณะอกัษรศาสตร ์

  

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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เนื�องในโอกาสครบรอบ >?? ปีชาตกาลของ Denis Diderot ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะอกัษร

ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขอเชญิชวนนิสติ นักศกึษา และประชาชนทั �วไป ส่งงานแปลฝรั �งเศส-ไทย 
เขา้ประกวดชงิเงนิทุนรางวลัวรรณกรรมอําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปีการศกึษา 8996 โดยระดบั
ปรญิญาตรกีําหนดให้แปลบทความเรื�อง "L'athéisme" และระดบัประชาชนทั �วไปกําหนดให้แปลบทความ
เรื�อง "De la suffisance de la religion naturelle" โดยสามารถส่งผลงานไดท้ี�หอ้งเลขานุการภาควชิาภาษา
ตะวนัตก ตั [งแต่บดันี[จนถงึวนัที� 59 พฤษภาคม 8996 

ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดบทความและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� www.arts.chula.ac.th หรอืโทร 
?8-85^-_``> 

 
   

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอกัษรศาสตร์ ร่วมกบัสํานักงานจดัการศึกษาทั �วไป ธรรมสถาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จดัโครงการสมัมนาปฏบิตักิาร เรื�อง 
“แนวทางการวจิยัและพฒันาตวับ่งชี[คุณธรรมจรยิธรรม” ในวนัศุกรท์ี� 87 มนีาคม 8996 ณ หอ้งประชุมชั [น 9 
อาคาร 9? ปี โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัฝา่ยประถม คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- สาขาวชิาภาษาจนี ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร ์ร่วมกบับรษิัทเจรญิโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) จดัโครงการบรรยายพเิศษโดย Professor Endymion Wilkinson ผูเ้ชยีวชาญดา้น
ประวตัิศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมื�อวนัที� 8_ 
มกราคม 8996 ในหวัขอ้ “China’s Pasts” และวนัที� >5 มกราคม 8996 ในหวัขอ้ “Highlights in the History 
of the Chinese Language and Its Futures as a World Language” 
 

- รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาหลกัของวทิยานิพนธเ์รื�อง 
“หญิงร้างรกัในบทละครโนของเสะอม”ิ Lovelorn Women in Zeami’s Noh Plays โดยอาจารย์ ดร.วินัย 
จามรสุรยิา ซึ�งไดร้บัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นสาํหรบันิสติขั [นดุษฎบีณัฑติของมหาวทิยาลยั ประจาํปี 8999   

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
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- รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบรูณะกจิ คะตะกริ ิไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนักฬีาเทนนิส และไดร้บั
รางวลัรองชนะเลศิ ประเภทหญงิคู่ และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง ประเภทหญงิเดี�ยว และประเภทคู่ผสม 
ในการแขง่ขนักฬีาบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ครั [งที� >9 ประจาํปี 8996 ระหว่างวนัที� 55-59 มนีาคม 
8996  

- นิสติวชิาเอกภาษาญี�ปุ่น ได้รบัทุนรฐับาลญี�ปุ่น ปี 8?5> (ทุน Nikkensei) ไปศกึษาภาษาญี�ปุ่นที�
ประเทศญี�ปุ่น เป็นเวลา 5 ปี จํานวน ` คน จากผู้ที�ได้รบัทุนทั �วประเทศ 58 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี[
   5. นางสาวกรกมล เอื[อมลฉตัร  นิสติชั [นปีที� > 

8. นายณฐัพล  จริารตัน์วฒันา           นิสติชั [นปีที� > 
>. นางสาวบุณฑรกิา ฉตัรบุณฑรกิ             นิสติชั [นปีที� > 
_. นางสาวรวภิา  ต่อเจรญิสุทธผิล        นิสติชั [นปีที� > 
9. นางสาวพมิพชิา วานิชศริโิรจน์             นิสติชั [นปีที� 8 
6. นางสาววรนารา อําไพรตัน์                 นิสติชั [นปีที� 8 
`. นางสาวศริดา  วทิยาปรชีาพล           นิสติชั [นปีที� 8 

    

 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัเชิญจากกรม
ศลิปากร เป็นวทิยากรเสวนาทางวชิาการ เรื�อง “สมเดจ็เจา้ฟ้าฯ นรศิ กบังานดา้นภาษาและวรรณกรรม” ใน
งานสมัมนาทางวชิาการเรื�อง “สรรพศลิปสทิธวิทิยาธร : สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์” ใน
วนัที� 87 เมษายน 8996 เวลา 5?._?-58.>? น. ณ หอ้งประชุมใหญ่หอสมดุแห่งชาต ิกรงุเทพฯ  
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบัการแต่งตั [งจากสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เป็นคณะกรรมการโครงการพฒันากําลงัคนดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ระดบัปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโท-เอก ทั [งในและต่างประเทศ ประจาํปีการศกึษา 8996  
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้ร ับเชิญจากสถาน
เอกอคัรราชทูตญี�ปุ่น เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ หวัขอ้ Japanese culture and society ในพธิปีฐมนิเทศ
นักเรยีนไทยจาํนวน 9? คนที�ไดร้บัทุน 8?5> MEXT Scholarship เมื�อวนัที� 85 มนีาคม 8996 เวลา 7._9-
55.?? น. ณ สถานเอกอคัรราชทตูญี�ปุน่ ถนนวทิย ุกรงุเทพฯ    
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.มนธริา ราโท ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรในการเสวนา 
“เปิดประเทศเพื�อนบา้นอ่านงานวรรณกรรม” วรรณกรรมสมัพนัธไ์ทย ลาว เวยีดนาม ในงานสปัดาหห์นังสอื
แห่งชาติ และเป็นการเปิดตวัหนังสอื “ดอกบวับานในธารวรรณกรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนธริา 
ราโท เป็นผูร้ว่มแปลหนงัสอืดงักล่าว ในวนัศุกรท์ี� 9 เมษายน 8996 ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ � 
 

ใคร ทาํอะไร ที ไหน 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเต็ม กฤษดาธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
และอาจารยนํ์[าทพิย ์เมธเศรษฐ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลยัโอซาก้า ให้นํานิสติ
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี�ปุ่น จํานวน _ คน ไปนําเสนอบทความในการสมัมนาวรรณคดีญี�ปุ่น ณ 
มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญี�ปุน่ เมื�อวนัที� 85 มนีาคม 8996 
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้ร ับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อ “การวจิยัวรรณคดีไทยใน
วรรณคดีเปรียบเทียบ” เมื�อวนัศุกร์ที� 5 กุมภาพันธ์ 8996 เวลา 5`.??-57.9? น. ณ ห้อง 8__/5 คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรี ติงศภัทิย์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รบัเชิญจากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ลทัธิสมยัใหม ่
Modernism เมื�อวนัที� 86 มกราคม 8996 เวลา ?7.>?-58.>? น. ณ หอ้ง 8?5 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์  
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากศูนยม์านุษยวทิยาสิ
รนิธร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง "บทบาทและทกัษะของ
นักวชิาการ ในการจดัการและเผยแพร่ความรู"้ ในวนัองัคารที� 86 มนีาคม 8996 เวลา 7.??-58.?? น. ณ 
หอ้งประชุม >?` ชั [น > ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)   
 

���� อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์เป็นวทิยากรกลุ่มและร่วมฟงัการบรรยายใน
การอบรมเรื�อง "การเพิ�มพูนความรู้การปฏิบตัิงาน ด้านการประกนัคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ./สมศ. 
ระหว่างวนัที� 5-8 เมษายน 8996 เวลา ^.??-56.?? น. ณ หอ้งประชุม >?` ชั [น > อาคารพนิิตประชานาถ 
 

���� รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบัเชิญจากสํานักงาน ก.พ. เป็น
วทิยากรโครงการพฒันาคุณภาพชวีติขา้ราชการ เพื�อการสื�อสารที�สรา้งสรรค ์ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ สรา้งพลงั
ความรกั ความสามคัคี และความเป็นหนึ�งเดียวของสํานักงาน ก.พ. ทุกวนัพฤหัสบดี เริ�มตั [งแต่เดือน
พฤศจกิายน 8999 ถงึเดอืนสงิหาคม 8996 เวลา 55.>?-5>.>? น. ณ สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุร ี
 

���� อาจารย์ ดร.พรรณี ชวีนิศริวิฒัน์ และอาจารยอ์ารรีตัน์ แพทยนุ์เคราะห์ ภาควชิาภูมศิาสตร ์ได้รบั
การแต่งตั [งจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นคณะทาํงานรว่มโครงการวจิยั “เมอืงชายฝ ั �งทะเลที�มคีวามเสี�ยง 
(CCaR): การเสรมิสรา้งศกัยภาพการปรบัตวัเพื�อการบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในมหา
นครชายฝ ั �ง” (ทมีวจิยักรงุเทพฯ) 
 
 

 
คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ^_^^9   E–mail: artspr08@hotmail.com 


