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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๓๘   วนัที� ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
 

 

 

มหาวิทยาลยั University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City (USSH-HCMC) 

เยือนคณะอกัษรศาสตร ์

 

 

 

 

 

คณะผูบ้รหิารจาํนวน ## คน จาก Faculty of Literature and Linguistics, University of Social 
Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City ซึ�งประกอบดว้ย คณบด ีรองคณบด ีหวัหน้าภาค และ
หวัหน้าศูนย ์ได้มาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์เมื�อวนัที� N สงิหาคม #NNO ระหว่างเวลา Q.SS-U#.SS น. เพื�อ
พบปะคณาจารย์และหารือเรื�องความร่วมมือระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ในโอกาสนีX  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ได้ให้การต้อนรบั ณ ห้องประชุม ศ.
กติตคิุณสุทธลิกัษณ์ อาคารมหาจกัรสีรินิธร รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ไดบ้รรยาย
และนําเสนอ Powerpoint แนะนําคณะอกัษรศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
ผู้บรหิารและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ รอง

คณบดฝีา่ยวจิยั ผูช่้วยศาสตราจารยส์ุนิจ สุตณัฑวบิลูย ์รองคณบดฝีา่ยวชิาการ รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกุล หวัหน้าภาควชิาภาษาศาสตร ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุตมิา ประกาศวุฒสิาร หวัหน้าภาควชิา

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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วรรณคดเีปรยีบเทยีบ อาจารยด์งักมล ณ ป้อมเพชร หวัหน้าภาควชิาศลิปการละคร รองศาสตราจารย ์ดร.
มนธริา ราโท หวัหน้าสาขาวชิาภาษาเวยีดนาม ภาควชิาภาษาตะวนัออก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นํXาทพิย ์
ภงิคารวฒัน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ อาจารย์ ดร.พทิยาวฒัน์ พทิยาภรณ์ ภาควชิาภาษาศาสตร์ และรอง
ศาสตราจารยพ์รรตัน์ ดาํรงุ ภาควชิาศลิปการละคร  

คณบดแีละรองคณบดมีหาวทิยาลยัเวยีดนามไดใ้หข้อ้มลูเกี�ยวกบั University of Social Sciences 
and Humanities และ Faculty of Literature and Linguistics จากนั Xน ไดร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็เรื�อง
ความร่วมมือของทั Xงสองคณะ คณบดีมหาวิทยาลัยเวียดนามได้เชิญ
คณาจารยข์องคณะอกัษรศาสตร ์เขา้ร่วมประชุมนานาชาต ิ“Studies on 
Vietnamese and Japanese Literature in the Globalization Context of 
the #Ust Century” ซึ�งจะจดัในเดอืนธนัวาคม #NNO คณบดมีหาวทิยาลยั
เวยีดนามขอบคุณและสรปุว่ายนิดจีะจดัเตรยีมที�พกัใหค้ณาจารยข์องคณะ
อกัษรศาสตรผ์ูเ้ขา้รว่มประชุม คณบดคีณะอกัษรศาสตรไ์ดก้ล่าวสรุปว่าจดั
กจิกรรมรว่มกนัระหว่าง # คณะ ในปีการศกึษา #NNo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
�  อาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัโกเบ แสดงปาฐกถาเรื�อง "สภาพการศกึษา 
ภาษาญี�ปุ่นและญี�ปุ่นศกึษาในประเทศไทยในปจัจุบนั" ในงานประชุมวชิาการ Inaugural Conference 
for Leaders of Japan Studies in Asian Prestigious Universities ครั Xงที� U ในหวัขอ้ "Japan Studies 
in Asia : The Past, Present and Future" และปรกึษาความร่วมมอืและสรา้งเครอืข่ายในการจดัการเรยีน
การสอนญี�ปุ่นศกึษา ระหว่างวนัที� U-# พฤศจกิายน #NNO โดยมนีักวชิาการญี�ปุ่นศกึษาจากสงิคโปร์
เวยีดนาม จนี ฮ่องกง และเกาหลใีตเ้ขา้รว่มงานดว้ย 
 
�  สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นต้อนรบัคณาจารยภ์าควชิาภาษาญี�ปุ่น คณะ Languages and Arts Education 
มหาวทิยาลยั Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอนิโดนีเซยี จาํนวน U| ท่าน เมื�อวนัที� N 
พฤศจกิายน #NNO ทั Xงสองสถาบนัหารอืเรื�องความร่วมมอืในอนาคต และในโอกาสนีX คณาจารยจ์าก UPI ได้
เขา้เยี�ยมชมการเรยีนการสอนรายวชิา ###}#~# ภาษาในสงัคมญี�ปุน่ดว้ย 
 
 
 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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�  ขอแสดงความยินดีนิสิตอกัษรศาสตรเ์อกจีนคว้ารางวลั = ใน ? การแข่งขนัแปล-ล่ามจีนไทย-

ไทยจีน 

การแข่งขนัแปล-ล่ามจนีไทย-ไทยจนีสองภาษา โดยชมรม
สรา้งสรรคง์านแปล สมาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัแห่งประเทศจนี และ
นิตยสารจนีไทย สองภาษารายเดอืน จดัขึXนเมื�อวนัที� #} พฤศจกิายน 
#NNO ที�ผ่านมา ครั XงนีXมผีูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทั Xงระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย และอุดมศกึษา โดยจดัให้มกีารสอบขอ้เขยีน
การแปลในช่วงเช้าเพื�อคดัเลอืกนักเรยีน นิสติ นักศกึษา เขา้สู่รอบ
ตดัสนิซึ�งเป็นการแข่งขนัการล่ามในช่วงบ่ายระดบัละ N คน ผลการ

แขง่ขนั นิสติเอกจนีจากคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ชนะเลศิการแข่งขนั และไดร้บัรางวลัต่างๆ 
ดงันีX 

U. นายรชักฤช วงษ์วลิาศ นิสติชั Xนปีที� | คณะอกัษรศาสตร ์  ไดร้างวลัชนะเลศิ 
#. นางสาวชลติา จนิตสุเมธ นิสติชั Xนปีที� | คณะอกัษรศาสตร ์  ไดร้างวลัที� } 
}. นางสาวภรภทัร ์ทสิยากร นิสติชั Xนปีที� | คณะอกัษรศาสตร ์  ไดร้างวลัชมเชย 
|. นางสาวชนิดา สงสาร  นิสติชั Xนปีที� } คณะอกัษรศาสตร ์  ไดร้างวลัชมเชย 

 
 

 
 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานัก
บณัฑติศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ให้เป็นกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
ระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาศลิปศาสตร ์ประจาํภาคต้น ปีการศกึษา #NNO เมื�อวนัจนัทรท์ี� UU พฤศจกิายน 
#NNO เวลา U}.}S-UO.}S น. ณ หอ้งประชุมสาขาวชิาศลิปศาสตร ์OU}S อาคารวชิาการ } ชั Xน O และในวนั
ศุกรท์ี� #Q พฤศจกิายน #NNO เวลา Q.}S-U#.}S น. ณ หอ้ง #OS| อาคารวชิาการ U ชั Xน O มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากศูนย์
บรรณสารและสื�อการศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการที�ปรกึษาศูนย์ฯ เพื�อทํา
หน้าที�ใหค้าํปรกึษา แนะนําในเชงินโยบาย และการบรหิารจดัการ 
 

���� อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ได้รบัเชิญจากหลักสูตร
มหาบณัฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นวทิยากร
บรรยายพเิศษ (ภาคสนาม) วชิา PA NQO สมัมนารฐัประศาสนศาสตร ์ระหว่างวนัที� }S พฤศจกิายน #NNO 
เวลา Q.SS-UO.SS น. และวนัที� U ธนัวาคม #NNO เวลา Q.SS-U#.SS น. ณ จงัหวดักําแพงเพชร จงัหวดัสุโขทยั 
และจงัหวดัพษิณุโลก 
 

 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ~|~~N   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ทีGไหน 


