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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๕   วนัที� ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัองัคารที� �� มกราคม  ��! นายศกัดิ &ชยั ยอดวานิช นายกสมาคมผูป้กครองและคร ูโรงเรยีน
สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบงานประติมากรรม “ภูมพิล จุฬานาถ” 
แด่คณะอกัษรศาสตร ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์เป็น
ผูร้บัมอบ พรอ้มทั >งผูช่้วยศาสตราจารย ์มรว.กองกาญจน์ ตะเวทกุีล รองคณบดฝีา่ยบรหิาร รองศาสตราจารย์
สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ รองคณบดฝี่าย
วจิยั เขา้รว่มการรบัมอบในครั >งนี> 
 

 
 

 
� การบรรยายพิเศษโดยเอกอคัรราชทูตอารเ์จนตินา 
 

ศูนยล์าตนิอเมรกิาศกึษา สาขาวชิาภาษาสเปน ร่วมกบัฝ่ายวริชักจิ คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จดัการบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “A Socio-cultural Perspective on Thai-Argentina 
Relations” โดย ฯพณฯ Ana María Ramírez เอกอคัรราชทูตอาร์เจนตนิาประจําประเทศไทย และ 
Professor Ezequiel Ramoneda จาก La Plata National University ในวนัศุกรท์ี� 15 กุมภาพนัธ ์2556 
เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 304 อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 

ข่าวจากคณะอกัษรศาสตร ์



 ๒ 

การมาเยอืนและการบรรยายพเิศษของเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาจะช่วยเชื�อมความสมัพนัธ์
ระหว่างสถานทตูอารเ์จนตนิา และคณะอกัษรศาสตร ์ใหแ้น่นแฟ้นยิ�งขึ>น ขอเชญิคณาจารย ์นิสติ และผูส้นใจ
ทั �วไปรว่มฟงัการบรรยายในวนัและเวลาดงักล่าว 
 

� นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั �งเศสชนะการแข่งขนั 
 
ด้วยสถานเอกอคัรราชฑูตฝรั �งเศสประจําประเทศไทย สมาคมฝรั �งเศส สถานเอกอคัรราชฑูตของ

กลุ่มประเทศที�ใช้ภาษาฝรั �งเศสในประเทศไทย และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ไดจ้ดังานวนัประชาคมโลก
ภาษาฝรั �งเศส เมื�อวนัเสาร์ที�   กุมภาพนัธ์  ��! ณ สมาคมฝรั �งเศส สาทรใต้ นิสิตคณะอักษรศาสตร ์ 
สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศสไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัในกจิกรรมดงักล่าว และไดร้บัรางวลัดงันี> 

 
1. นางสาวอาจรยี ์จลุาสยั   

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ การสาธติทาํพายเป็นภาษาฝรั �งเศส 
2. นางสาวณฏัฐยาภรณ์ ขาวผ่อง และนางสาวนันทพิร มะลกุิล   

ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ การแขง่ขนัรอ้งเพลงคาราโอเกะภาษาฝรั �งเศส ประเภทคู่ 
3. นายนวตั วรรณแสงทอง   

ไดร้างวลัอนัดบั r การแขง่ขนัเขยีนตามคาํบอกภาษาฝรั �งเศส 
  

 
 
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศไ์พศาล ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดนํ้าเสนอบทความวจิยั
เรื�อง The Japanese Proverb “Parent-Child Relations Last But One Lifetime” in Noh Plays ในการ
ประชุมวชิาการนานาชาต ิ nd USM-PSU International  Conference on Arts and Sciences  y�  
ระหว่างวนัที� r-z ธนัวาคม  ��� ณ รฐัปีนงั ประเทศมาเลเซยี 
 
����   รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากสถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Japanese Culture = PEPSI COKE 
HALLS เมื�อวนัที� z กุมภาพนัธ ์ ��! 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรวุฒ ิจริาสมบตัิ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลยั 
Tokyo University of foreign studies และมหาวทิยาลยั  Toyoeiwa เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “Some 
Observations on migrants’ naming of Thai Family Names ��� และมหาวทิยาลยั  Toyoeiwa ไดเ้ชญิให้
ไปบรรยายเรื�อง “Rethinking Surname: Comparative research on Japan and other countries”  และใคร่
ขออนุมตัเิกบ็ขอ้มลูเพื�อทาํตําราในโครงการเพิ�มพูนความรูท้างวชิาการ ระหว่างวนัที� �-� พฤศจกิายน  ��� 
ประเทศญี�ปุน่ 
 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 
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���� รองศาสตราจารย ์ดร.พชันี ตั >งยนืยง ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรติ เป็นประธานกรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ และเป็นประธานกรรมการสอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑติ ณ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
วทิยาเขตยศเส เมื�อวนัที�  ! มกราคม  ��!  
 
���� รองศาสตราจารยเ์นื�องน้อย บุณยเนตร ภาควชิาปรชัญา ได้เขา้ร่วมประชุมและนําเสนอบทความ
วชิาการหวัขอ้ “Building the Korea-ASEAN Women’s Studies Network (KAWSN) and The Korea-
ASEAN Women’s Leadership Network (KAWLN)” ระหว่างวนัที�  � พฤศจกิายน  ��� ถงึวนัที�   
ธนัวาคม  ��� ณ กรงุมานิลา ประเทศฟิลปิปินส ์
 
���� อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศิรจินัทร์ ภาควิชาปรชัญา ได้นําเสนอบทความเรื�อง “A Wittgensteinian 
Conception of Practice and Teaching Critical Thinking in Southeast Asian Context” ในการประชุม 
“Perspective and Reflection on the Philosophical Practices in Asia” ระหว่างวนัที�  z พฤศจกิายน 
 ��� ถงึวนัที�  � พฤศจกิายน  ��� ณ Paññãsãstra University of Cambodia ประเทศกมัพชูา 
 
���� รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้ร ับการแต่งตั >งจาก
กระทรวงวฒันธรรม เป็นอนุกรรมการโครงการรางวลัสุนทรภู่เชดิชูเกยีรติกวอีาเซยีน และเขา้ร่วมประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ ครั >งที� �/ ��! เมื�อวนัที� ! กุมภาพนัธ์  ��! เวลา �z.yy น. ณ ห้องประชุมชั >น    
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
 
���� อาจารย ์ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากสํานักงานเศรษฐกจิ สถาน
เอกอคัราชทตูฝรั �งเศสประจาํประเทศไทย ใหเ้ป็นล่ามรฐัมนตรกีารคา้ระหว่างประเทศแห่งสาธารณรฐัฝรั �งเศส 
ในวโรกาสที�นายกรฐัมนตรฝีรั �งเศสและคณะมาเยอืนประเทศไทย เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ ์ ��! 
 
 

 

 

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


