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ข่าวจากคณะอักษรศาสตร์

เมือวันอังคารที มกราคม ! นายศักดิ &ชัย ยอดวานิช นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบงานประติมากรรม “ภูมพิ ล จุฬานาถ”
แด่คณะอักษรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็ น
ผูร้ บั มอบ พร้อมทัง> ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มรว.กองกาญจน์ ตะเวทีกุล รองคณบดีฝา่ ยบริหาร รองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ รองคณบดีฝ่าย
วิจยั เข้าร่วมการรับมอบในครัง> นี>

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
การบรรยายพิ เศษโดยเอกอัครราชทูตอาร์เจนติ นา
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา สาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมกับฝ่ายวิรชั กิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A Socio-cultural Perspective on Thai-Argentina
Relations” โดย ฯพณฯ Ana María Ramírez เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจําประเทศไทย และ
Professor Ezequiel Ramoneda จาก La Plata National University ในวันศุกร์ที 15 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 304 อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร
๑

การมาเยือ นและการบรรยายพิเ ศษของเอกอัครราชทูต อาร์เ จนตินาจะช่ ว ยเชือมความสัมพันธ์
ระหว่างสถานทูตอาร์เจนตินา และคณะอักษรศาสตร์ ให้แน่ นแฟ้นยิงขึน> ขอเชิญคณาจารย์ นิสติ และผูส้ นใจ
ทัวไปร่วมฟงั การบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว
นิ สิตสาขาวิ ชาภาษาฝรังเศสชนะการแข่งขัน
ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตฝรังเศสประจําประเทศไทย สมาคมฝรังเศส สถานเอกอัครราชฑูตของ
กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาฝรังเศสในประเทศไทย และหน่ วยงานทีเกียวข้องอืนๆ ได้จดั งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝรังเศส เมือวันเสาร์ที กุ มภาพัน ธ์ ! ณ สมาคมฝรังเศส สาทรใต้ นิ ส ิต คณะอัก ษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรังเศสได้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว และได้รบั รางวัลดังนี>
1. นางสาวอาจรีย์ จุลาสัย

ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การสาธิตทําพายเป็ นภาษาฝรังเศส
2. นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง และนางสาวนันทิพร มะลิกุล
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะภาษาฝรังเศส ประเภทคู่
3. นายนวัต วรรณแสงทอง
ได้รางวัลอันดับ r การแข่งขันเขียนตามคําบอกภาษาฝรังเศส

ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้นําเสนอบทความวิจยั
เรือง The Japanese Proverb “Parent-Child Relations Last But One Lifetime” in Noh Plays ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ nd USM-PSU International Conference on Arts and Sciences y
ระหว่างวันที r-z ธันวาคม
ณ รัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากสถาบัน
บัณ ฑิต บริห ารธุ ร กิจ ศศิน ทร์ เป็ นวิท ยากรบรรยายพิเ ศษในหัว ข้อ Japanese Culture = PEPSI COKE
HALLS เมือวันที z กุมภาพันธ์ !
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัติ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัย
Tokyo University of foreign studies และมหาวิทยาลัย Toyoeiwa เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “Some
Observations on migrants’ naming of Thai Family Names
และมหาวิทยาลัย Toyoeiwa ได้เชิญให้
ไปบรรยายเรือง “Rethinking Surname: Comparative research on Japan and other countries” และใคร่
ขออนุ มตั เิ ก็บข้อมูลเพือทําตําราในโครงการเพิมพูนความรูท้ างวิชาการ ระหว่างวันที -… พฤศจิกายน
ประเทศญีปุน่
๒

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตัง> ยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เป็ นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเป็ นประธานกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตยศเส เมือวันที ! มกราคม !
รองศาสตราจารย์เนืองน้ อย บุณยเนตร ภาควิชาปรัชญา ได้เข้าร่วมประชุมและนํ าเสนอบทความ
วิชาการหัวข้อ “Building the Korea-ASEAN Women’s Studies Network (KAWSN) and The KoreaASEAN Women’s Leadership Network (KAWLN)” ระหว่างวันที ‹ พฤศจิกายน
ถึงวันที
ธันวาคม
ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
อาจารย์ ดร.กนิ ษ ฐ์ ศิรจิ นั ทร์ ภาควิชาปรัชญา ได้นําเสนอบทความเรือง “A Wittgensteinian
Conception of Practice and Teaching Critical Thinking in Southeast Asian Context” ในการประชุม
“Perspective and Reflection on the Philosophical Practices in Asia” ระหว่างวันที z พฤศจิกายน
ถึงวันที ‹ พฤศจิกายน
ณ Paññãsãstra University of Cambodia ประเทศกัมพูชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิล ป์ บุ ญ ขจร ภาควิช าวรรณคดีเ ปรีย บเทีย บ ได้ร ับ การแต่ ง ตัง> จาก
กระทรวงวัฒนธรรม เป็ นอนุ กรรมการโครงการรางวัลสุนทรภู่เชิดชูเกียรติกวีอาเซียน และเข้าร่วมประชุม
คณะอนุ ก รรมการฯ ครัง> ที / ! เมือวันที ! กุ มภาพันธ์ ! เวลา z.yy น. ณ ห้อ งประชุมชัน>
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.สิรวิ รรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสํานักงานเศรษฐกิจ สถาน
เอกอัคราชทูตฝรังเศสประจําประเทศไทย ให้เป็ นล่ามรัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรังเศส
ในวโรกาสทีนายกรัฐมนตรีฝรังเศสและคณะมาเยือนประเทศไทย เมือวันที กุมภาพันธ์ !

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. •z•• E–mail: artspr08@hotmail.com
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