ปีที ๖ ฉบับที ๑๓ วันที ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

งานสัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี
คณะอัก ษรศาสตร์ จะจัด งานสัมมนาอาจารย์ค ณะอัก ษรศาสตร์ ประจํา ปี $%%& ในวันพฤหัส บดีที
+% พฤษภาคม $%%& ตัง- แต่เวลา 1.34 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน- : อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร

ข่าวจากคณะอักษรศาสตร์

เมือวันจันทร์ที $> มีนาคม $%%& นายศักดิ ?ชัย ยอดวานิช นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบงานประติมากรรม “พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ” แด่คณะอักษรศาสตร์ โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดี
คณะอักษรศาสตร์ เป็ นผู้รบั มอบ พร้อมทัง- รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุนิจ สุตณ
ั ฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ เข้าร่วม
การรับมอบในครัง- นี-

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รบั กิตติบตั รประกาศ
เกียรติคุณศาสตราจารย์ ประจําปี $%%L และนายอัสนี พูลรักษ์ มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทยได้รบั รางวัล
ผลงานวิจยั กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจําปี $%%L ผลงานวิทยานิพนธ์เรือง “นันโทปนันทสูตรคําหลวง:
การวิเคราะห์ศิลปะการแปลและกลวิธที างวรรณศิลป์” (อาจารย์ทปรึ
ี กษา: อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ)
ทัง- นี- มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มพี ิธ ีประกาศเกียรติคุ ณ และมอบรางวัล เมือวันอัง คารที $% มีน าคม $%%&
เวลา +3.34 น. ณ ห้อง $+$ ชัน- $ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิ สิตสาขาวิ ชาภาษาจีนประสบความสําเร็จคว้าทุนการศึกษาต่อต่ างประเทศในมหาวิ ทยาลัยชื+อดัง
นิสติ สาขาวิชาภาษาจีน ได้รบั ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชือดัง ดังนี1. นางสาวพิชญา วิภาวีนุกูล ได้รบั ทุนปริญญาเอก สกอ.
สาขาวิชา Classical Chinese Literature ณ Beijing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิกจิ ได้รบั ทุนปริญญาโท-เอก สกอ.
สาขาวิชา Contemporary Chinese Studies ณ University of Oxford สหราชอาณาจักร
3. นางสาวภัททิรา ไทยทอแสง ได้รบั ทุนปริญญาโท-เอก สกอ.
สาขาวิชา East Asian Languages and Civilizations ณ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

๒

ใคร ทําอะไร ที+ไหน
ศาสตราจารย์พ ิเ ศษ ดร.อํ าภา โอตระกู ล ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญ ให้ไ ปบรรยายทาง
วิชาการ ณ ประเทศเยอรมัน 3 แห่ง ดังนี+. ในวันที +4 พฤษภาคม $%%& บรรยายเรือง “ข้าวในสุภาษิตและสํานวนไทย”
ในงานประชุมสัมมนาเกียวกับข้าว จัดโดยสมาคมเยอรมัน-ไทย ณ เมือง Stuttgart
$. ในวันที +L พฤษภาคม $%%& บรรยายเรือง “Von Auto zu Auto – Kommunikation und
Selbstdarstellung im Strassenverkehr mit Aufklebern an Taxis und Lastwagen.”
ณ คณะวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยฮุมโบล์ท กรุงเบอร์ลนิ
3. ในวันที $4 พฤษภาคม $%%& บรรยายเรือง “Thai – Deutsche Begegnung in Heidelberg”
ณ คณะประวัตศิ าสตร์เอเชีย มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจําวารสารรังสิตสารสนเทศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานัก
หอสมุดแห่งชาติ เป็ นทีปรึกษาโครงการประชุมสภาบรรณารักษศาสตร์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง- ที
+L ในปี $%%1 (The +Lth Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI $4+%) ระหว่างวันที
+4-+3 มิถุนายน $%%1 เพือความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการพัฒนาห้อง
สมุดของประเทศสมาชิก รวม +4 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ลาว ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสถาบันเอเซียศึกษา
สํานักเลขานุ การสถาบัน จุฬ าฯ เป็ นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัว ข้อ "การใช้โปรแกรม
Endnote" ณ ห้องประชุม ชัน- 3 อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี เมือวันที $> เมษายน $%%& เวลา :.44++.44 น.
อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒพิ งศ์ และอาจารย์ ดร.ชมนาด ศิติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก
ได้รบั เชิญจากบริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นวิทยากรบรรยาย Cross Culture Awareness
ในวันอังคารที $: เมษายน $%%& เวลา :.34-+%.34 น. ณ ห้องประชุม ME-4$ บริษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. 1>11% E–mail: artspr08@hotmail.com
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