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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
มหาวิ ทยาลัย University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City (USSH-HCMC)
เยือนคณะอักษรศาสตร์

คณะผูบ้ ริหารจํานวน ## คน จาก Faculty of Literature and Linguistics, University of Social
Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City ซึงประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค และ
หัวหน้ าศูนย์ ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมือวันที N สิงหาคม #NNO ระหว่างเวลา Q.SS-U#.SS น. เพือ
พบปะคณาจารย์ แ ละหารือ เรืองความร่ ว มมือ ระดับ คณะและระดับ มหาวิท ยาลัย ในโอกาสนีX ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.
กิตติคุณสุทธิลกั ษณ์ อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้บรรยาย
และนําเสนอ Powerpoint แนะนําคณะอักษรศาสตร์

ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เข้าร่ว มประชุ ม ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไ พโรจน์ รอง
คณบดีฝา่ ยวิจยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์
อรุณมานะกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า ประกาศวุฒสิ าร หัวหน้าภาควิชา
๑

วรรณคดีเปรียบเทียบ อาจารย์ดงั กมล ณ ป้อมเพชร หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร รองศาสตราจารย์ ดร.
มนธิรา ราโท หัวหน้ าสาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํX าทิพย์
ภิงคารวัฒน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และรอง
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร
คณบดีและรองคณบดีมหาวิทยาลัยเวียดนามได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับ University of Social Sciences
and Humanities และ Faculty of Literature and Linguistics จากนันX ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรือง
ความร่ ว มมือ ของทังX สองคณะ คณบดีม หาวิท ยาลัย เวีย ดนามได้ เ ชิญ
คณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ “Studies on
Vietnamese and Japanese Literature in the Globalization Context of
the #Ust Century” ซึงจะจัดในเดือนธันวาคม #NNO คณบดีมหาวิทยาลัย
เวียดนามขอบคุณและสรุปว่ายินดีจะจัดเตรียมทีพักให้คณาจารย์ของคณะ
อักษรศาสตร์ผเู้ ข้าร่วมประชุม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้กล่าวสรุปว่าจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง # คณะ ในปีการศึกษา #NNo

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก

อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยโกเบ แสดงปาฐกถาเรือง "สภาพการศึกษา
ภาษาญีปุ่นและญีปุ่นศึกษาในประเทศไทยในปจั จุบนั " ในงานประชุมวิชาการ Inaugural Conference
for Leaders of Japan Studies in Asian Prestigious Universities ครังX ที U ในหัวข้อ "Japan Studies
in Asia : The Past, Present and Future" และปรึกษาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียน
การสอนญีปุ่นศึกษา ระหว่างวันที U-# พฤศจิกายน #NNO โดยมีนักวิชาการญีปุ่นศึกษาจากสิงคโปร์
เวียดนาม จีน ฮ่องกง และเกาหลีใต้เข้าร่วมงานด้วย
สาขาวิชาภาษาญีปุ่นต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาภาษาญีปุ่น คณะ Languages and Arts Education
มหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน U| ท่าน เมือวันที N
พฤศจิกายน #NNO ทังX สองสถาบันหารือเรืองความร่วมมือในอนาคต และในโอกาสนีX คณาจารย์จาก UPI ได้
เข้าเยียมชมการเรียนการสอนรายวิชา ###}#~# ภาษาในสังคมญีปุน่ ด้วย

๒

ขอแสดงความยิ นดีนิสิตอักษรศาสตร์เอกจีนคว้ารางวัล = ใน ? การแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทยไทยจีน
การแข่ง ขันแปล-ล่ า มจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา โดยชมรม
สร้างสรรค์งานแปล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีน และ
นิตยสารจีนไทย สองภาษารายเดือน จัดขึนX เมือวันที #} พฤศจิกายน
#NNO ทีผ่านมา ครังX นีXมผี ูเ้ ข้าร่วมแข่งขันทังX ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยจัดให้มกี ารสอบข้อเขียน
การแปลในช่วงเช้าเพือคัดเลือกนักเรียน นิสติ นักศึกษา เข้าสู่รอบ
ตัดสินซึงเป็ นการแข่งขันการล่ามในช่วงบ่ายระดับละ N คน ผลการ
แข่งขัน นิสติ เอกจีนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศการแข่งขัน และได้รบั รางวัลต่างๆ
ดังนีX
U. นายรัชกฤช วงษ์วลิ าศ
นิสติ ชันX ปีที | คณะอักษรศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศ
#. นางสาวชลิตา จินตสุเมธ
นิสติ ชันX ปีที | คณะอักษรศาสตร์ ได้รางวัลที }
}. นางสาวภรภัทร์ ทิสยากร นิสติ ชันX ปีที | คณะอักษรศาสตร์ ได้รางวัลชมเชย
|. นางสาวชนิดา สงสาร
นิสติ ชันX ปีที } คณะอักษรศาสตร์ ได้รางวัลชมเชย

ใคร ทําอะไร ทีGไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานัก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เป็ นกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประจําภาคต้น ปี การศึกษา #NNO เมือวันจันทร์ที UU พฤศจิกายน
#NNO เวลา U}.}S-UO.}S น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ OU}S อาคารวิชาการ } ชันX O และในวัน
ศุกร์ที #Q พฤศจิกายน #NNO เวลา Q.}S-U#.}S น. ณ ห้อง #OS| อาคารวิชาการ U ชันX O มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากศูนย์
บรรณสารและสือการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ร่วมเป็ นคณะกรรมการทีปรึกษาศูนย์ฯ เพือทํา
หน้าทีให้คาํ ปรึกษา แนะนําในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ
อาจารย์ส ถาพร อรุ ณ วิล าศ หัว หน้ าหน่ ว ยบริห ารวิช าอารยธรรมไทย ได้ร บั เชิญ จากหลัก สู ต ร
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นวิทยากร
บรรยายพิเศษ (ภาคสนาม) วิชา PA NQO สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที }S พฤศจิกายน #NNO
เวลา Q.SS-UO.SS น. และวันที U ธันวาคม #NNO เวลา Q.SS-U#.SS น. ณ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดพิษณุโลก
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ~|~~N E–mail: artspr08@hotmail.com
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