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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๒๗   วนัที� ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

 

คณะอกัษรศาสตร ์จะจดังานเกษยีณอายรุาชการ ในวนัพฤหสับดทีี� *+ กนัยายน ,--. ระหว่างเวลา 
*1.33-*..33 น. ณ หอ้ง *** อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
ผูเ้กษยีณอายรุาชการปีนี9  ไดแ้ก่ 

*. ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองคาํ  ภาควชิาภาษาศาสตร ์
,. ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง   ภาควชิาภาษาไทย 
A. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา สถาอานนัท ์  ภาควชิาปรชัญา  
1. รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา แสงอรา่มเรอืง  ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
-. รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา   ภาควชิาภาษาไทย 
C. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤษรา วรศิราภูรชิา  ภาควชิาศลิปการละคร 
.. นางพชัร ีฉิมถาวร     ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร ์
+. นายประพนัธ ์คาํอ่อน     หน่วยโสตทศันศกึษา 
F. นายประสพ สว่างด ี     หน่วยโสตทศันศกึษา 

 
 
 

 
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรรีตันา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ       

"A Room of One's Own: จาก 'นางหอ้ง' นิรนาม สู่ 'หอ้งนาง' นิรมติ: นักเขยีนสตรใีนทศันะของเวอรจ์เินีย 
วูลฟ์" ในวนัพฤหสับดทีี� ,- กนัยายน ,--. เวลา *A.33-*C.33 น. ณ หอ้ง ศศ.,1A ตกึคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ  

งานบรรยายครั 9งนี9เป็นส่วนหนึ�งของโครงการสมัมนาวชิาการเรื�อง "A Room of One's Own: หอ้ง
ส่วนตวัของสตรเีกี�ยวพนัอย่างไรกบังานวรรณกรรมของสตร"ี จดัโดยภาควชิาภาษาและวรรณคดอีงักฤษ 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ สอบถามรายละเอยีดไดท้ี� สํานักงานหวัหน้าภาควชิา
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โทร. 3-,CFC--CC3 

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ����  

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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การแลกเปลี!ยนนักศึกษาในโครงการ AIMS ระหว่างนิสิตคณะอกัษรศาสตรก์บัมหาวิทยาลยัใน
ภมิูภาคอาเซียน  

 
 

เมื�อวนัที� *+ มนีาคม ,--. เวลา *,.33-*A.33 น. รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิร ัชกิจ ได้จ ัดงานบรรยายในหัวข้อ “ทุนแลกเปลี�ยนนิสิตนักศึกษาในโครงการ ASEAN 
International Mobility for Student (AIMS)” ใหแ้ก่นิสติในหลกัสูตร BALAC ซึ�งไดร้่วมเขา้ฟงัการบรรยาย 
ประมาณ F3 คน ณ หอ้ง A31 อาคารมหาจกัรสีรินิธร  

โครงการ ASEAN International Mobility for Student (AIMS) เป็นโครงการแลกเปลี�ยนระหว่าง
ประเทศไทย กบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน การบรรยายครั 9งนี9เน้นประเทศมาเลเซยีและประเทศอนิโดนีเซยี 

Dr. Hamam Supriyadi อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั Gadjah Mada University ประเทศอนิโดนีเซยี 
และอาจารยพ์เิศษสอนภาษาอนิโดนีเซยี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อาจารยด์ร.นูรดีา หะยยีะโกะ หวัหน้า
สาขาวิชาภาษามาเลย์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนําคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซยีที�รว่มในโครงการดงักล่าว โดยใหร้ายละเอยีดและขอ้มลูต่างๆ พรอ้มฉายภาพประกอบการบรรยาย 
ปิดท้ายด้วยการเล่าประสบการณ์การได้รบัทุนเป็นนิสติแลกเปลี�ยนที� University of Malaya ประเทศ
มาเลเซยี ของนางสาวนารมีา แสงวมิาน นิสติระดบัปรญิญาเอก สาขาวรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การบรรยายครั 9งนี9 มวีตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสรมิใหนิ้สติไปเรยีนในโครงการแลกเปลี�ยนนิสติเพื�อเพิ�ม
ความรูแ้ละประสบการณ์ในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  
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ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์
ขอเชญิเขา้ฟงัการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 

เรื�อง 
แนวทางการขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก 

โดย 
รองศาสตราจารย ์ดร.สวุรรณา สถาอานนัท ์

และ 
อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์รุวฒัน์ 

 

วนัพฤหสับดทีี� 1 กนัยายน ,--. 
เวลา **.A3-*A.33 น. 

ณ หอ้ง .3+ อาคารบรมราชกุมาร ี
 
 

 �  สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) รบัสมคัรข้อเสนอโครงการเพื�อขอรบัทุน
งบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ.,--F โดยเปิดรบัตั 9งแต่ว ันที� *- สิงหาคม ถึงวนัที� * ตุลาคม ,--. 
คณาจารยท่์านใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� www.nrct.go.th สํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิหรอื www.research@chula.ac.th สาํนกับรหิารวจิยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หากมขีอ้สงสยั สอบถามรายละเอยีดไดท้ี� ฝา่ยทุนวจิยั สาํนกับรหิารวจิยั โทร. +3,*A คุณจริกาล ทองทาล 
 

หมายเหตุ มหาวทิยาลยัสงวนสทิธิ |ไม่รบัพจิารณาโครงการที�ออนไลน์เขา้ระบบ หลงัวนัที� * ตุลาคม ,--. 
 
 �  สํานักบรหิารวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เปลี�ยนแปลงวธิกีารสมคัรรบัทุนสนับสนุน
ตพีมิพ์ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในการนี9 ฝ่ายวจิยัจงึขอแจ้งให้คณาจารยท์ราบโดยทั �วกนั คณาจารย์ท่านใด
สนใจสมคัรขอรบัทุนดงักล่าว ขอใหก้รอกขอ้มลูผ่านระบบไดท้ี�  http://Portal.research.chula.ac.th 
หากมขีอ้สงสยั สอบถามรายละเอยีดไดท้ี� สาํนกับรหิารวจิยั จฬุาฯ โทร. +3,A+  
 
 
 

 
 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต  

คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ 
ชมรมบาลี-สนัสกฤต ขอเชิญร่วมงาน 
งานศึกษารมภ-์บาลีสนัสกฤตพิจารณ์ 

วนัจนัทรที์! 8� กนัยายน ����  เวลา 9.;;-8<.=; น. 
ณ  คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

งานศึกษารมภ ์ณ โถงชั ?น 8 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
+.33-F.33 น.    ลงทะเบยีน 
F.33-F.*3 น.     ประธานในพธิกีล่าวเปิดงานและตอ้นรบั 
F.*3-*3.A3 น.   การประกอบพธิบีูชาพระสรสัวด ีและการบรรยายประกอบพธิ ีโดยพราหมณ์บณัฑติ

ลลติ โมฮนั วยาส (ประธานบณัฑติ โบสถเ์ทพมณเฑยีร กรงุเทพฯ) 
*3.A3-*3.1- น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
*3.1--**.33 น.  การแสดงนาฏศลิป์อนิเดยี โดย อ.ฤตพชรพร ทองถนอม  

(อาจารยพ์เิศษคณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
**.33-*,.*- น.   การเสวนาทางวชิาการเรื�อง พระสรสัวดี ในวรรณคดีสนัสกฤต    
   พทุธศาสนา และประติมานวิทยา โดย 

ผศ.ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ 
อ.ดร.ชานป์วชิช ์ทดัแกว้ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต 
รศ.ดร.เชษฐ ์ตงิสญัชล ีหวัหน้าภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ  
คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 

*,.*- น.    รบัประทานอาหารกลางวนั 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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งานบาลีสนัสกฤตพิจารณ์ ครั ?งที! � ณ ห้อง �;� อาคารบรมราชกมุารี  
*A.A3-*A.-3 น.  ลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มฟงัการบรรยาย  
*1.33-*1.13 น. การจดัทาํพระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที! � โดยอาจารยแ์มช่วีมิตุตยิา   

ประธานหอพระไตรปิฎก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
*1.13-*-.,3 น. สี!เทพมหิทธิฤทธาผูอ้ารกัขาลงักาทวีป: ร่องรอยความเชื!อในวรรณกรรม

สยามประเทศ โดย อ.ดร.อนนัต ์เหล่าเลศิวรกุล อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย  

*-.,3-*-.A3 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 

*-.A3-*C.*3 น.  ความเป็นมขุปาฐะในพระสตูรทีฆนิกายและมชัฌิมนิกาย  
โดย อ.สมพรนุช ตนัศรสีุข อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต  

*C.*3-*C.A3 น.  อภปิราย และสิ9นสุดการบรรยาย 
 

ลงทะเบียนสาํรองที!นั !งตั ?งแต่บดันี?  - 8; กนัยายน ���� 
และสอบถามข้อมลูเพิ!มเติมได้ที! ;�-�89-L��= / ;�-�89-L�LN 
Paliskt.artscu@gmail.com   
Facebook: facebook.com/palisanskritchula  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยล์าตนิอเมรกิาศึกษา ภาควชิาภาษาตะวนัตก ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัการประชุม The first 
FEALAC Academic, Universities and Science, Technology and Innovation (STI) Roundtable ซึ�ง
รบัผิดชอบโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหว่างวนัที� *F-,, 
สงิหาคม ,--. ณ Bangkok Convention Centre กจิกรรมนี9เป็นส่วนหนึ�งของ “เวทคีวามร่วมมอืระหว่าง
เอเชยีตะวนัออกกบัลาตนิอเมรกิา” หรอื Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) 
โดยทางศูนย์ฯ ได้ร่วมจดันิทรรศการ FEALAC Showcase เพื�อแนะนําประเทศสมาชิกและหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง และร่วมเป็นวทิยากรในหวัขอ้ “Possibility for Regional Cooperation” เมื�อวนัที� ,3 สงิหาคม 
,--.  

นอกจากนี9 กลุ่มนักวิชาการหลากหลายประเทศที�เข้าร่วมประชุม ยงัได้มาเยี�ยมชมจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เมื�อวนัที� ,* สงิหาคม ,--. ดว้ย 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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� นายอรรถพล เตชะพนัธุ ์นิสติระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาเยอรมนั ไดร้บัเชญิให้
เขา้ร่วมสมัมนาวชิาการ ในหวัขอ้ “ Historical uncertainties and linguistic constructions. Reports and 
narrations past from the perspectives of linguistics and literature studies“ ณ ภาควชิาเยอรมนัศกึษา 
(Germanistisches Seminar) มหาวทิยาลยัไฮเดลแบร์ก (Universität Heideiberg) ประเทศสหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี ระหว่างวนัที� ,+ กรกฎาคม ถงึวนัที� * สงิหาคม ,--. โดยได้รบัเงนิทุนสนับสนุนค่า
เดนิทางจากมลูนิธโิฟลค์สวาเกนสาํหรบัค่าเดนิทาง 
 
 
 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชิญจากกระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกฬีา เป็นวทิยากรบรรยายและอบรมเชงิปฏบิตักิาร ให้แก่ขา้ราชการสํานักปลดักระทรวงการ
ท่องเที�ยวและกีฬา ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรบับุคลากร เพื�อรองรบัการเปิด
ประชาคมอาเซยีน ระหว่างวนัที� A3 มถุินายน ถึงวนัที� , กรกฎาคม ,--. ณ สวนผึ9งคนัทรโีฮมรสีอร์ท 
จงัหวดัราชบุร ี
 

���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสถาบนัไทยศกึษา 
และสถาบนัเอเชยีศกึษา เป็นพธิกีรดําเนินรายการหน้าพระที�นั �ง ในพธิเีปิดการประชุมนานาชาต ิ“Flower 
Culture in Asia” เมื�อวนัที� + กรกฎาคม ,--. ณ โรงแรมอมิพเีรยีล ควนีสป์ารค์ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คารนิา โชติรว ีภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากศูนยอ์าเซยีนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรบรรยายในงานสปัดาหจ์ุฬาฯ อาเซยีน ในหวัขอ้ “มองอาเซยีนเพื�อน
บ้านผ่านมติิทางวฒันธรรม” เมื�อวนัที� . สิงหาคม ,--. เวลา *A.33-*1.33 น. ณ ลาน C อาคารสยาม 
สแควรว์นั 

 

���� อาจารย ์ดร.อษัฏายุทธ ชูศร ีภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรพเิศษ บรรยายใน
หวัขอ้ "เส้นทางสู่การเป็นนักศกึษาปรญิญาโทและเจาะลกึการเขยีนแผนงานวจิยั" ในงาน "JEDUCATION 
FAIR" งานแนะแนวศกึษาต่อประเทศญี�ปุ่นครั 9งที� ,- ในวนัอาทติยท์ี� . กนัยายน ,--. เวลา *-.A3-*C.A3 
น. ณ โซนเอ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ |  
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ | หมดัสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบัเชิญให้เข้าร่วมการสมัมนา
วชิาการและเสนอผลงานวชิาการ ระหว่างวนัที� F-** กนัยายน ,--. ณ โรงแรม ซ.ีเอส. จงัหวดัปตัตานี 
 

���� อาจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ | ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากสํานักงานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎร เป็นวทิยากรการฝึกปฏบิตัหิน้าที�ล่ามโดยวธิกีารแปลแบบฉับพลนั ใหแ้ก่นักวเิทศสมัพนัธ์
ของสํานักภาษาต่างประเทศ จํานวน C คน เมื�อวนัพุธที� *A และวนัศุกรท์ี� *- สงิหาคม ,--. เวลา *A.33-
*C.33 น. ณ ห้องปฏบิตักิารภาษาและล่าม (ห้อง .3-) อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ใคร ทาํอะไร ที!ไหน 



 ๗ 

 

���� อาจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ | ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากกระทรวงการท่องเที�ยว
และกฬีา เป็นวทิยากรในโครงการฝึกอบรมล่ามแปลสําหรบัระบบงานยุตธิรรมและกฎหมาย เพื�อคุ้มครอง
สทิธนิกัท่องเที�ยว ในหวัขอ้เรื�อง “เทคนิคการเป็นล่าม” เมื�อวนัที� ,C สงิหาคม ,--. เวลา *A.A3-*C.A3 น. ณ 
บา้นอมัพวารสีอรท์แอนดส์ปา อําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม  
 

���� อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากสถาบันภาษา 
มหาวทิยาลยับูรพา เป็นอาจารย์พเิศษสอนรายวชิาภาษาองักฤษ ให้แก่นิสติระดบัปรญิญาตร ีและระดบั
บณัฑติศกึษา ทั 9งภาคปกตแิละภาคพเิศษ ตั 9งแต่วนัพุธที� *A สงิหาคม ถงึวนัจนัทรท์ี� ,, ธนัวาคม ,--.  
 

���� อาจารยอ์คัร เช้าฉ้อง ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากห้างหุ้นส่วนจํากดั เยอรมนั บุ๊ค เซ็น
เตอร ์เป็นวทิยากรร่วมบรรยายในหวัข้อ “ทําไมภาษาเยอรมนั (ยงั) มคีวามสําคญัในไทย” เมื�อวนัที� *. 
สิงหาคม ,--. เวลา **.33-*,.33 น. ณ เวทีงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั 9งที� , ศูนย์ประชุม
อเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากมหา 
วทิยาลยัราชภฏัยะลา เป็นผูท้รงคุณวุฒใินการวพิากษ์หลกัสตูรของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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