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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๓   วนัที� ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ตามเสดจ็ฯ เยอืนสาธารณรฐัสงิคโปร ์
เมื�อวนัที� 56-89 มกราคม 8::;     
 
 
 
 
 
 
เจ้าชายแห่งประเทศมาเลเซียและคณะที�ปรึกษา เยือนคณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� < มกราคม 8::; เวลา 59.=9 น. เจา้ชาย Khairil Imran พระราชนัดดาในพระมหากษตัรยิ์
ประเทศมาเลเซยีและคณะที�ปรกึษา ไดเ้ดนิทางมาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ 
อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักิจ 
และอาจารย ์ดร.นูรดีาหะยยีะโกะ อาจารยส์าขาวชิาภาษามลาย ูภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดใ้หก้ารต้อนรบั
อยา่งอบอุ่น คณบดไีดม้อบของที�ระลกึแด่เจา้ชายและคณะที�ปรกึษา 

เจ้าชาย Khairil Imran ทรงแสดงความสนใจการเ รียนการสอนของคณะอักษรศาสตร ์              
รองศาสตราจารยพ์รรตัน์ ดํารุง ประธานหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปการละคร ผูช่้วย

ข่าวจากคณบดี 
  

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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ศาสตราจารยส์รรควฒัน์ ประดษิฐพงศ ์รองคณบดฝีา่ยกจิการนิสติ และผูอ้ํานวยการศูนยบ์รกิารวชิาการ และ
อาจารย ์ดร.ทอแสง เชาว์ชุต ิอาจารยภ์าควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ได้ร่วมสนทนาและให้ขอ้มูลเกี�ยวกบั
การเรยีนการสอนในสาขาวชิาศลิปะการละคร วรรณคดเีปรยีบเทยีบ และหลกัสูตร Intensive Thai หลงัจาก
นั Vน คณบดแีละรองคณบดฝี่ายวริชักจิ ได้พาเจา้ชาย Khairil Imran เยี�ยมชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และ
อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการศกึษาวจิยัทรพัยากรการเกษตร (OCARE) ศูนยศ์กึษาสนัตภิาพและความ

ขดัแยง้ และศูนยจ์รยิธรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขอเชญิชวนคณาจารยแ์ละ
นิสติบณัฑติศกึษา เสนอบทคดัย่อเพื�อรบัการพจิารณานําเสนอในการประชุมวชิาการนานาชาต ิ The First 
International Conference of the Asia-Pacific Society of Agricultural and Food Ethics (APSAFE2013) 
ซึ�งจะจดัในระหว่างวนัที� 28-30 พฤศจกิายน พ.ศ.2556 นีV 

บทคดัย่อที�รบัพจิารณารวมถงึบทคดัย่อที�อภปิรายประเดน็ต่างๆ เกี�ยวกบัอาหารและการเกษตรใน
ทุกมติ ิรวมทั Vงด้านมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีรวมตลอดถงึประเดน็ทางด้าน
กฎหมาย สิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคมวทิยา วฒันธรรม ศลิปะ และการวเิคราะหเ์ชงิคุณค่าเกี�ยวกบัอาหาร
และการเกษตร 

คณาจารยห์รอืนิสติที�สนใจ กรณุาตดิต่อ รศ. ดร.โสรจัจ ์หงศล์ดารมภ ์ประธานคณะกรรมการจดังาน 
ที� hsoraj@chula.ac.th และดรูายละเอยีดของการประชุมและรปูแบบของบทคดัยอ่ไดท้ี�
http://www.apsafe2013.org กําหนดส่งบทคดัยอ่ภายในวนัที� 31 พฤษภาคมนีV 
 
 
 
 

� นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัในการประกวดสนุทรพจน์ภาษาจีน ระดบัอดุมศึกษา ครั ,งที� 3 
สถาบันขงจื�อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพาและศูนย์จีนศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับ อุดมศึกษา ภาคตะวันออก ครั Vงที�  3 ขึVน เมื� อ วันที�  24 
พฤศจกิายน 2555 ณ มหาวทิยาลยับรูพา 

นางสาวสริยา จนัทรเ์กษร นิสติชั Vนปีที� 2 สาขาวชิาภาษาจนี ควา้
รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 จากผูเ้ขา้แข่งขนัทั Vงหมด 18 คน ไดร้บัรางวลั

ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบตัร และนางสาว
ภิรมณ ประพฤติป ระยู ร  ไ ด้ ร ับ รา ง วัล ชม เชย  ได้ ร ับ รา ง วัล  
ทุนการศกึษา 500 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 

 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

  นิสิตที�คว้ารางวลัถ่ายภาพร่วมกนั 

ข่าวจากภาควิชาปรชัญา 
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� นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรระดบัอุดมศึกษา 
ครั ,งที� 4 

 
 
 
 
 
 

 
สถาบนัขงจื�อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและสาขาวชิาภาษาจนี คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ “สมเด็จ
พระบรมราชนีินาถกบัปา่รกัษ์นํVา” ขึVนเมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2555 

นางสาวแพรสุคนธ์ ธณัตไิตร นิสติชั Vนปีที� 2 สาขาวชิาภาษาจนี ควา้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 1 
จากผู้เข้าแข่งขนัทั Vงหมด 35 คน ได้รบัรางวลัทุนการศกึษา 4,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร และ
นางสาวถงิถงิ แซ่ซ ูไดร้บัรางวลัชมเชย ไดร้บัรางวลัทุนการศกึษา 1,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 
 
� นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัชนะเลิศในงานประกวดร้องเพลง 

 
สถาบนัขงจื�อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและสาขาวชิาภาษาจนี คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัร่วมกนัจดัการประกวดรอ้งเพลงภาษาจนีระดบัอุดมศกึษาประจําปี ครั Vงที� 5 ขึVน เมื�อวนัที� 28 
ธนัวาคม 2555 ณ สถาบนัขงจื�อ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ในการประกวดครั VงนีV สาขาวชิาภาษาจนีไดส้่งนิสติเขา้ประกวดและควา้รางวลัมาทั Vงหมด 3 คน คอื 
นางสาวนิดาวรรณ อศัวทวโีชค นิสติชั Vนปีที� 2 สาขาวชิาภาษาจนี ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ได้รบั
ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบตัร นางสาวถิงถงิ แซ่ซู และนางสาวสริยา จนัทรเ์กษร 
ไดร้บัรางวลัชมเชย ไดร้บัทุนการศกึษา 1,000 บาท พรอ้มใบประกาศนียบตัร 
   

 
 

นิสิตทั ,งสามคนโชวนํ์,าเสียงและลีลาบนเวที 
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เพื�อสุขภาพที�ดขีองทุกคน ขณะนีV คณะฯ มกีจิกรรมเพื�อสุขภาพ จาํนวน 8 กจิกรรม คอื 
 
โครงการออกกาํลงัแบบเต้าซิ�น โดย รศ.ดร.สริมินพร สุรยิะวงศไ์พศาล จดัเป็นประจาํทุกวนัองัคาร และวนั
พฤหสับด ีเวลา 58.99-5=.99 น. ณ หอ้ง �95/55 อาคารมหาจกัรสีรินิธร สอบถามเพิ�มเตมิที� รศ.ดร.สริมิน
พร สุรยิะวงศไ์พศาล โทร.9<:-5;5-:�9� 
 
โครงการโยคะฮาเฮ จดัเป็นประจาํทุกวนัองัคาร เวลา 5�.5:-56.99 น. ณ โถงชั Vน 6 อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
ผูส้นใจ สามารถมารว่มกจิกรรมไดโ้ดยนําเสื�อโยคะมาเอง หรอืยมืเสื�อโยคะของคณะฯ โดยมารบัเสื�อโยคะได้
ที�ห้อง <5� ก่อนการออกกําลังกาย สอบถามเพิ�มเติมที�  อ .เนณุภา สุภเวชย์ โทร.<�<59 หรือ 
Nenuphar.S@chula.ac.th  

 
 
 
 

สํานักงานจดัการอาคาร อาคารบรมราชกุมาร ีขอความร่วมมอือาจารยแ์ละเจา้หน้าที�ของภาควชิา
โปรดช่วยตรวจสอบและสงัเกตตวัปลวก เพื�อป้องกนัและกําจดัปลวกทําลายทรพัย์สนิของผู้ใช้อาคารและ
ทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั ดงันีV 

1. ตรวจสอบและสงัเกตบรเิวณฝาผนงั พืVน และครุภณัฑต่์างๆ รวมทั Vงชั Vนวางหนงัสอื 
2. ตรวจสอบและสงัเกตหนงัสอืภายในหอ้งที�มจีาํนวนมาก และกล่องใส่หนงัสอืที�ไมม่กีารเคลื�อนยา้ย  
3. ใหค้วามรว่มมอืกบัพนกังานของบรษิทัผูร้บัเหมาฉีดยากําจดัปลวก มด และแมลง เขา้บรกิารตามตาราง

แผนการฉีดยากําจดัปลวก มด แมลง และหนู ทุกครั Vง  
4. หากอาจารยไ์ม่อยู่ในห้อง ขอความร่วมมอืมอบหมายให้เจา้หน้าที�ธุรการเป็นผูด้ําเนินการเปิดห้อง

ทาํงานใหก้บัพนกังานของบรษิทัฯ เขา้บรกิารดว้ยทุกครั Vง 
5. หากตรวจสอบพบเหน็ตวัปลวกให้รบีแจง้สํานักงานจดัการอาคารทนัท ีเพื�อจะได้ประสานงานตาม

บรษิทัผูร้บัเหมาเขา้ดาํเนินการไดท้นัท่วงท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากสาํนักงานจดัการอาคาร อาคารบรมราชกมุารี 

ข่าวจากฝ่ายประกนัคณุภาพ 
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���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายใน
หวัขอ้ “มติขิองรกัร่วมเพศในเรื�องสั Vนและภาพยนตร ์เรื�อง Brokeback Mountain” ในรายการ “ช่างคดิ ชวน
คุย” ออกอากาศทางสถานีวทิยจุฬุาฯ วนัอาทติยท์ี� 8� กุมภาพนัธ ์8::; เวลา 5=.99-5=.=9 น. 
 
���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นพธิกีรดําเนินรายการ ในพธิมีอบวุฒบิตัรแก่ผูส้ําเรจ็การอบรมหลกัสูตร “ภูมพิลงัแผ่นดนิ” 
สําหรบัผู้บรหิารระดบัสูง ซึ�งประกอบด้วย ขา้ราชการ ทหาร และตํารวจระดบัสูงของประเทศ และผู้บรหิาร
ระดบัสงูของภาคเอกชน เมื�อวนัองัคารที� 88 มกราคม 8::; เวลา 5<.99-85.99 น. 
 
���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นพธิกีรดําเนินรายการ
ในพธิเีปิดงานเวทวีจิยัและเทศกาลร่วมสมยัไทย-อาเซยีน “Our Roots : Right Now ก้าวหน้าจากรากแก้ว” 
เมื�อวนัเสารท์ี� 56 มกราคม 8::; เวลา 6.99-55.=9 น. และงานเลีVยงต้อนรบัศลิปินและนักวชิาการนานาชาต ิ
เมื�อวนัพุธที� 8= มกราคม 8::; เวลา 5<.99-56.=9 น. 
 
���� อาจารยก์มล บุษบรรณ์ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากสถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์
เป็นวทิยากรบรรยายพิเศษ ในหวัข้อ กลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจประเทศเกาหล ีตั Vงแต่ ค.ศ.56;9- 
ปจัจบุนั เมื�อวนัที� � มกราคม 8::; เวลา 59.=9-58.99 น. ณ หอ้ง <85 อาคารศศปาฐศาลา สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทร ์
 
����  รองศาสตราจารย ์ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร ภาควชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ไดร้บัเชญิจากสมาคมภาษา
และหนังสอืแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นวทิยากรร่วมอภปิรายในหวัขอ้ “ทศิทางและบทบาท
วรรณกรรมไทยในอาเซยีน” ในการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 8::: ในวนัที� 6 กุมภาพนัธ ์8::; ระหว่าง
เวลา 58.=9-5;.=9 น. ณ หอ้งประชุมพุทธคยา ชั Vน 88 ตกึอมรนิทรพ์ลาซ่า   
 

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

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 



โยคะฮาเฮ 
ขอเชญิอาจารย์ และบุคลากร เพื�อนพ้อง น้องพี� ร่วมออกกาํลังกายโยคะ 

 

ทุกวันอังคาร เวลา "#."% – "'.(( น.  
ณ โถงชั +น ' อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

เริ�ม อังคารที� % กุมภาพันธ์ 0%%1 นี + เป็นต้นไป 
 

สอบถามเพิ�มเตมิที� 
อ.เนณุภา Nenuphar.S@chula.ac.th โทร. 676"(, 6766% 

 

สุขภาพดี มีไวแ้บ่งปัน 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

* เพื�อความเรียบร้อยในการจดัเตรียมสถานที�และเสื�อโยคะที�ให้บริการ ขอความกรุณาตอบแบบสาํรวจด้านลา่งนี ' 
 

แบบสาํรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ โยคะฮาเฮ 

ชื�อ-สกลุ _____________________________________ ภาควิชา/หนว่ยงาน ______________________ 

สนใจเข้าร่วมโครงการ    � มีเสื�อโยคะมาเอง  �   ต้องการยมืเสื�อโยคะ 
สง่ที� ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือ Nenuphar.S@chula.ac.th  

สามารถนําเสื�อโยคะมาเอง หรือกรณีไมม่ี  คณะฯ มีเสื�อโยคะจดัเตรียมให้
จํานวน 12 ผืน กรุณามารับเสื�อที�ห้อง 456 ก่อนไปออกกําลงั  

โครงการนี ' ในเบื 'องต้น จดัเป็นเวลา 6 เดือน ตั 'งแตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ – 
พฤษภาคม 1<<=  หากได้รับความสนใจ จะจดัตอ่เนื�องไปเรื�อยๆ โดย   
จะประเมินการตอ่โครงการทกุๆ 6 เดือน 


