
 ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที� ๕    ฉบบัที� ๑๙   วนัที� ๒๑ มถุินายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
�  นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัจากการประกวดสนุทรพจน์ประจาํปี ���� 

 
เมื�อวนัจนัทรท์ี� �� มถุินายน ���  สถานทูตจนีประจาํ

ประ เทศไทย  ได้ จัด การประกวดสุ นทรพจ น์ภาษาจีน
ระดบัอุดมศกึษาแห่งประเทศไทย Chinese Bridge ครั >งที� �� 
ขึ>น ณ โรงแรมรชัดาซิตี> สาขาวิชาภาษาจีนได้คัดเลือกและ
ฝึกซอ้มใหน้างสาวสุทตัตา เพชรรงัสรรค ์เพื�อเป็นตวัแทนสาขา
ฯ เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว โดยนางสาวสุทัตตา เพชร
รงัสรรค์ ได้รบัรางวลัชนะเลศิและได้รบัรางวลัจาก ฯพณฯ ท่าน 
กว่าน มู ่เอกอคัรราชทตูจนีประจาํประเทศไทย  

นอกจากนี>นางสาวสุทตัตา เพชรรงัสรรค ์ยงัไดร้บัคดัเลอืก
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Chinese 
Bridge ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี พร้อมทั >ง
ได้ร ับทุนการศึกษาเพื�อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ 
มหาวทิยาลยัปกักิ�งอกีดว้ย 

                                                                                                                                        

                                                                                                                            
 

 
�  นิสิตสาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤตได้รบัรางวลั 

นายณัชพล ศิรสิวสัดิ L นิสติระดบับณัฑติศึกษา สาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก ได้รบัรางวลัที� O ประเภทรางวลัเรยีงความ จํานวนเงนิ  ,QQQ บาท พร้อมเกียรตบิตัร ในการ
ประกวดผลงานชงิรางวลัในเงนิทุนภูมพิล ประจาํปีการศกึษา ����  
   

          

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
  

นางสาวสทุตัตา เพชรรงัสรรค ์รบัรางวลัจาก ฯพณฯ ท่าน 
กว่าน มู่ เอกอคัรราชทูตจีนประจาํประเทศไทย 

นางสาวสทุตัตา เพชรรงัสรรค ์
ถ่ายรปูร่วมกบัคณาจารยส์าขาวิชาภาษาจีน 
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�  ขอเชญิมาร่วมกนัค้นหา “หนทางสู่ความสุขและความสําเรจ็ในการทํางาน” ด้วยการรํามวย ออกกาย
บรหิาร และเต้นรํา ทุกวนัองัคาร และพฤหสับด ีเวลา ��.QQ-�O.QQ น. ที�ห้อง WQ�/�� (common room)   
อาคารมหาจกัรสีรินิธร กบัรองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศไ์พศาล โทร.^W�O^-_, Q^�-� �-�WQW 
 ☺ แลว้ท่านจะไดร้บัการพฒันาสมอง กลา้มเนื>อ เสน้เอน็ ขจดัสารพษิ และแลดอู่อนกว่าวยั ฯลฯ 
 ☺ สอนใหมต่ั >งแต่ตน้ใหก้บัผูม้าใหมทุ่กท่าน 
 ☺ สอนในเวลาอื�นที�ท่านสะดวกกไ็ด ้(ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยนะคะ) 
 
 
 
 
นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รบัรางวลั 

ในการประกวดผลงานชงิรางวลัในเงนิทุนภมูพิล ประจาํปีการศกึษา ���� มนิีสติภาควชิาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัรางวลั ดงันี> 
ประเภทเรียงความ (ผลงานเดี�ยว) 
 รางวลัที� � (จาํนวนเงนิ �Q,QQQ บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)  
     นายวรวุฒ ิภกัดบุีรษุ   นิสติระดบัดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
 รางวลัชมเชย (จาํนวนเงนิ O,QQQ บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)  
  �. นายจุฑาคภสัติ L รตันพนัธ ์ นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

 �. นางสาวพฤฒชิา นาคะผวิ นิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
ประเภทรางวลับทความวิชาการ (ผลงานของกลุ่มนิสติ) 
 รางวลัที� � (จาํนวนเงนิ �Q,QQQ บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)    
  กลุ่มนิสติประกอบดว้ย 
  �. นางสาวอรชุมา วงศศ์รกุีล  นิสติสงักดับณัฑติวทิยาลยั 
  �. นางสาวสุธญิา พนูเอยีด  นิสติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย
  O. นายจุฑาคภสัติ L รตันพนัธ ์  นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย
  W. นายเธยีรดนยั เสรมิบุญไพศาล นิสติคณะวทิยาศาสตร ์
  �. นายเจษฎา ศรวีฒันเมธากุล  นิสติคณะคณะครศุาสตร ์

รางวลัที� O (จาํนวนเงนิ ��,QQQ บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร)  
  กลุ่มนิสติประกอบดว้ย 
  �. นางสาวคณติา หอมทรพัย ์  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย
  �. นางสาวจนัทมิา สว่างลาภ  นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 
  O. นายนพรฐั เสน่ห ์   นิสติระดบัมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 

 W. นางสาวละมยั พรมประทุม  นิสติคณะรฐัศาสตร ์
 
ทั >งนี> นิสติผูท้ี�ไดร้บัรางวลัที� �, �, และ O จะไดข้ึ>นรบัพระราชทานรางวลัในวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
ประจาํปีการศกึษา ���� นี> 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ���� 

คณะอกัษรศาสตร์ จะจดังานเกษียณอายุราชการ ในวนัศุกร์ที� �O กนัยายน ���  ระหว่างเวลา 
�W.QQ-��.QQ น. ณ หอ้ง ��� อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
รายชื�อผูเ้กษยีณอายรุาชการในปีนี> ไดแ้ก่ 

�. รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศไ์พศาล  ภาควชิาภาษาตะวนัออก  
�. รองศาสตราจารยพ์พิาดา ยงัเจรญิ    ภาควชิาประวตัศิาสตร ์  
O. ผูช่้วยศาสตราจารย ์หมอ่มราชวงศก์องกาญจน์ ตะเวทกุีล ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
W. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาตุร ีตงิศภทัยิ ์   ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
�. ผูช่้วยศาสตราจารย ์รอ้ยโท ดร.บรรจบ บรรณรจุ ิ  ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
 . นางอญัชล ีรสหอม      ฝา่ยบรหิาร 
�. นายคงภคั บวรปญุโญทยั     ภาควชิาภมูศิาสตร ์
 
 
 
ด้วยโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จะจดัเทศกาลจําหน่าย

หนังสอืและวารสารของโครงการฯ ในราคาพเิศษ ในภาคต้นปีการศกึษา ���  ณ ห้องโถงชั >นล่าง อาคาร
มหาจกัรสีรินิธร ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี> 

โครงการจาํหน่ายหนังสือและวารสารของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
หนังสือโครงการฯ ลดราคาพิเศษ �2%, วารสาร ลด �2% (มิถนุายน-กนัยายน ����) 

 

ตารางการจดัจาํหน่ายหนังสือ ณ อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

เดือน วนัจดัจาํหน่าย หนังสือ 

มถุินายน วนัพุธ ที� �  - วนัพฤหสับด ีที� �� มถุินายน ���  
ชุดบรมราชกุมารอีกัษรานุรกัษ์, ภาษาและวรรณคดไีทย, 
วารสารภาษาฯ, วารสารอกัษรฯ 

กรกฎาคม วนัพุธ ที� OQ - วนัพฤหสับด ีที� O� กรกฎาคม ���  
ชุดภาษาต่างประเทศ, การแปล, ภาษาศาสตร,์ 
วารสารภาษาฯ, วารสารอกัษรฯ         

สงิหาคม วนัพุธ ที� �^ - วนัพฤหสับด ีที� �_ สงิหาคม ���  
ชุดประวตัศิาสตร,์ อารยธรรมและประวตัศิาสตร,์ 
พุทธศาสนาและปรชัญา, 
วารสารภาษาฯ, วารสารอกัษรฯ   

กนัยายน วนัพุธ ที� �� - วนัพฤหสับด ีที� �  กนัยายน ���  
ชุดภูมศิาสตร,์ ศลิปการละคร, บรรณารกัษ์ศาสตร,์ 
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
วารสารภาษาฯ, วารสารอกัษรฯ  

 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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ในภาคต้น ปีการศึกษา ���  นี> มนิีสติจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนเข้าศึกษาใน
หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาไทยศกึษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ คณะอกัษรศาสตร ์จาํนวน � 
คน คอืนายเตรอืง กวาง ฮวาน (Mr. Truong Quang Hoan) ประเทศเวยีดนาม และนางสาวจนู มารโิกเมน 
ทากวัวโร (Ms. June Marigomen Taguiwalo) ประเทศฟิลปิปินส ์

นิสติทั >ง � คน ไดร้บัทุนการศกึษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตามนโยบายใหทุ้นการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาแก่บุคลากรจากประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทั >ง _ ประเทศ ซึ�งเป็นการสอดคลอ้งกบั
การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ.���^ 

    

 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานัก
วฒันธรรม กีฬา และการท่องเที�ยว เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ “ภาษามรดกอันลํ>าค่าของชาติไทย” ใน
กจิกรรมราํลกึ �Q� ปี ชาตกาล ศาสตราจารย ์ม.ล.จริายุ นพวงศ์ เมื�อวนัที� �� มถุินายน ���  เวลา �O.OQ-
��.QQ น. ณ หอ้งสมดุเพื�อการเรยีนรู ้“บา้นจริาย-ุพนูทรพัย”์  
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ร ับเชิญจาก
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ Lบรรยายในหัวข้อ “สถาบัน
พระมหากษตัรยิก์บัการพฒันาประเทศ” ในการอบรมหลกัสูตร “ภูมพิลงัแผ่นดนิ” สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง 
รุน่ที� � เมื�อวนัพฤหสับดทีี� �Q มถุินายน ���  เวลา �W.OQ-��.OQ น. ณ หอ้ง �Q� อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
 
���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทําหน้าที�เป็นพธิกีรในพธิเีปิดการอบรมหลกัสูตร “ภูมพิลงัแผ่นดนิ” สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง
ของประเทศ รุ่นที� � ซึ�งประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักการเมอืง และนักธุรกิจ เมื�อวนัที� �O 
มถุินายน ���  ณ หอ้ง �Q� อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
 
���� อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้ร ับเชิญจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธใ์ห้กบันิสติระดบัปรญิญาโท เมื�อวนัที� �Q 
มิ ถุ น ายน  � ��   เ ว ล า  � O . Q Q -�  . O Q  น .  ณ  ห้ อ งป ร ะ ชุม  ศ ศ .  O Q�  ตึ กค ณะ ศิล ปศ าส ต ร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
 
   
 
 

ใคร ทาํอะไร ที;ไหน 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ^W^^�   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ข่าวจากศนูยไ์ทยศึกษา 


