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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๒๙   วนัที� ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
“พี�อาํลา น้องอาลยั ร้อยใจผกูพนั” 

 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ขอเรยีนเชญิคณาจารยแ์ละบุคลากรชาวอกัษรศาสตร ์

 

ร่วมงาน “พี�อาํลา น้องอาลยั ร้อยใจผกูพนั”  
เพื�อแสดงมทิุตาจิตแด่อาจารยแ์ละบคุลากรผู้จะเกษียณอายรุาชการในปีนี*  

ในวนัพฤหสับดีที� -. กนัยายน /001 เวลา -2.44 น. ถึง -1.44 น. 
ณ ห้อง --- อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

 

รายนามท่านผูเ้กษียณอายรุาชการ มีดงัต่อไปนี*  
 

+. ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองคาํ  ภาควชิาภาษาศาสตร ์
3. ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง   ภาควชิาภาษาไทย 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา สถาอานนัท ์  ภาควชิาปรชัญา  
7. รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา แสงอรา่มเรอืง  ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
9. รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา   ภาควชิาภาษาไทย 
:. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤษรา วรศิราภูรชิา  ภาควชิาศลิปการละคร 
?. นางพชัร ีฉิมถาวร     ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร ์
@. นายประพนัธ ์คาํอ่อน     หน่วยโสตทศันศกึษา 
C. นายประสพ สว่างด ี     หน่วยโสตทศันศกึษา 

 

      

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี /001  
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การทาํ Student Exchange Agreement กบั California State University, San Bernardino 

 
 
 
 

 
รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเต็ม 

กฤษดาธานนท์ รองประธานหลกัสูตร BALAC อาจารย์ Dr. Lowell Skar และอาจารย์ Albert Bosch 
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร BALAC ไดใ้หก้ารต้อนรบั Dr.Jack Paduntin รองคณบด ีCollege of Extended 
Learning และ Executive Director ของ International Extension Programs เมื�อวนัที� 9 สงิหาคม 399? ณ 
หอ้งประชุมสาํนกัคณบด ี

จุดประสงค์ของการมาเยือน เพื�อหารือเรื�องการทํา Student 
Exchange Agreement ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กบั California 
State University, San Bernardino เนื�องจากจุฬาฯ มสีญัญาแลกเปลี�ยน
กบัมหาวทิยาลยัดงักล่าว แต่ยงัไม่ม ีStudent Exchange Agreement จงึ
ทาํใหไ้มส่ามารถมกีารแลกเปลี�ยนนิสติระหว่าง 3 มหาวทิยาลยัได ้
 
 
 

 
พิธีมอบรางวลัประกวดเรียงความเกี�ยวกบัภาษาโปรตเุกส 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� 3? สงิหาคม 399? ภาควชิาภาษาตะวนัตก สาขาวชิาภาษาโปรตุเกส ไดจ้ดัพธิมีอบรางวลั
แก่ผูช้นะเลศิการประกวดเรยีงความภาษาองักฤษระดบัอุดมศกึษา หวัขอ้ "Portuguese Language and the 
Future" ผู้ได้รบัรางวลชันะเลศิได้แก่ นายนภดล จนัทร์อนิทร ์คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึ�งไดแ้ก่ นายภูรวิฒัน์ ชยัสริโิรจน์ คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
รางวลัรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ นางสาวเทียนระวี โอฬารกนก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย H.E. Luis Manuel Barreira de Sousa เอกอคัรราชทูต
โปรตุเกส H.E.Gilberto Fonseca-Guimarães de Moura เอกอคัรราชทูตบราซลิ และรองศาสตราจารย ์ 
สุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ รองคณบดฝีา่ยวริชักจิ คณะอกัษรศาสตร ์ใหเ้กยีรตมิาเป็นผูม้อบรางวลั ณ หอ้ง 6u7 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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นิสิตเอกสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัจากการแข่งขนัภาษาจีนเพชรยอดมงกฏุครั *งที� -- (นานาชาติ) 
 เมื�อวนัอาทติยท์ี� 37 สงิหาคม 399? มลูนิธริ่มฉัตร ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์และองค์กร
อื�นๆ ที�สนับสนุนการจดัการแข่งขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกุฏครั zงที� ++ (นานาชาติ) ประกอบด้วยฝ่ายจนี 
สาํนกังานส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนีนานาชาตแิห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี หอ้งเรยีนขงจื�อโรงเรยีน
ไตรมติรวทิยาลยั โรงเรยีนมธัยมสาธิตเทยีนจนิ และฝ่ายไทย มูลนิธริ่มฉัตร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั zนพืzนฐาน และโรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยั  
ได้จดัการการแข่งขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกุฏขึzน ณ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์สาขาวชิาภาษาจนีได้ส่ง
นิสติเอกสาขาวชิาภาษาจนีเข้าร่วมการแข่งขนัในระดบัอุดมศกึษาจํานวน 39 คน โดยจากผู้เข้าแข่งขนั
ทั zงหมด 36C คน นิสติเอกสาขาวชิาภาษาจนีเขา้รอบสุดทา้ยถงึ ? คน จากทั zงหมด +3 คน โดยนางสาว
ประภสัสรา บุญบาล นิสติชั zนปีที� 6 ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง นางสาววนิดา จางลขิติกุล นางสาวบุษรนิทร ์
หวาง นางสาวสุดาวด ีหนุนภกัด ีนางสาวณัฐชญา กรรมารวนิช นายสหภูม ิศรธีนาดล และนางสาวพรีดา 
เชนวรรณกจิ นิสติชั zนปีที� 6 และ 7 ไดร้บัรางวลัชมเชยเพชรยอกมงกุฏ นอกจากนีzยงัมนิีสติอกีจาํนวน 9 คน 
ที�ผ่านเขา้รอบรองสุดทา้ย (3u คนสุดทา้ย) ไดร้บัรางวลัชมเชยดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

นิสติผูท้ี�ไดร้บัรางวลัถ่ายรปูร่วมกบัอาจารยส์าขาวชิาภาษาจนี 
 
 

 
���� นิสิตเอกสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัจากการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีน จดัโดยสมาคมจงหวัแห่งประเทศไทย 
 เมื�อวนัอาทติย์ที� ? กนัยายน 399? สมาคมจงหวัแห่งประเทศไทยได้
จดัการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนีระดบัอุดมศกึษา ณ สมาคมจงหวัแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ นางสาวอรสิรา ปิ�นกระจาย นิสติเอกสาขาวชิาภาษาจนีชั zนปีที� 3 
ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 จากผูเ้ขา้แขง่ขนัทั zงหมด 3u คน 
 

 

 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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���� ข่าวจากสาขาวิชาภาษาญี�ปุ่ น 
นางสาวสุธรีา ศรตีระกูล นางสาวนลนิ มนัสไพบูลย ์และนางสาวอรพมิ ทรงพงษ์ นิสติชั zนปีที� 6 เอก

วชิาภาษา ญี�ปุน่ ไดร้บัรางวลัที� + จากการแขง่ขนัตอบปญัหา J-Kanji (ตอบปญัหาเกี�ยวกบัอกัษรจนีในภาษา 
ญี�ปุ่น) ในงานนิทรรศการศกึษาต่อประเทศญี�ปุ่น ครั zงที� 6+ ที�จดัโดย Mainichi Academic Group เมื�อวนัที� 
37 สงิหาคม 399? นอกจากนีz ในการแขง่ขนัดงักล่าว นายชนินทร ์สุขสวงิ และนางสาวภรดิา จริวุฒนินัท ์ 
นิสติชั zนปีที� 3 เอกวชิาภาษาญี�ปุน่ไดร้บัรางวลัที� 3 
 
 
 
 
 

� ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลมิพระเกียรต ิได้รบัเกยีรติจาก Dr. Charlotte Bosseaux จาก 
University of Edinburgh สหราชอาณาจกัรองักฤษ เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “Characterization in 
Audiovisual Translation” เมื�อวนัอาทติยท์ี� 6+ สงิหาคม 399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ห้อง 6u6 ชั zน 6 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร โดยมผีู้เขา้ร่วมฟงัการบรรยาย จํานวน :u คน เป็นอาจารยใ์นคณะ จํานวน 6 คน 
อาจารยจ์ากสถาบนัภาษา จํานวน + คน ศษิยเ์ก่าสายการแปล รุ่น +6 จํานวน 3 คน นิสติสายการแปล รุ่น 
+9 จาํนวน @ คน นิสติสายการแปล รุน่ +7 จาํนวน +7 คน บุคคลภายนอก จาํนวน 63 คน 
 

� ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิได้รบัเกยีรตจิาก Dr. Vanessa Enriquez Raido 
จาก University of Auckland ประเทศนิวซแีลนด์ เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ “On the Interface 
between Translation Automation Technologies and Information Literacy in Translation Studies” เมื�อ
วนัอาทติยท์ี� ? กนัยายน 399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ห้อง 6u6 ชั zน 6 อาคารมหาจกัรสีรินิธร โดยมผีูเ้ขา้ 
รว่มฟงัการบรรยาย จาํนวน ?u คน เป็นอาจารยใ์นคณะ จาํนวน 3 คน อาจารยจ์ากสถาบนัภาษา จาํนวน + 
คน ศษิยเ์ก่าสายการแปล รุ่น +6 จํานวน + คน นิสติสายการแปล รุ่น +9 จํานวน @ คน นิสติสายการแปล 
รุน่ +7 จาํนวน : คน บุคคลภายนอก จาํนวน 93 คน 
 
 
 

 

หน่วยโสตทศันศึกษาให้บริการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะอกัษรศาสตร ์
 หน่วยโสตทศันศึกษาให้บรกิารถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะอักษรศาสตร์ เพื�อนําภาพ
กจิกรรม เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ลงในเวบไซต์ของคณะฯ หากหน่วยงานของท่านมคีวามประสงค์จะขอใช้
บรกิารถ่ายภาพ ขอความกรุณาแจง้มายงัหน่วยโสตฯ และกรอกขอ้มลูรายละเอยีดของกจิกรรมที�ต้องการจะ
ประชาสมัพนัธล์งในแบบฟอรม์ หรอืแนบ file ส่ง E-mail มาที� Songwit.P@chula.ac.th ซึ�งขณะนีz หน่วย
โสตฯ ได้จดัทําแบบฟอรม์การขอใช้บรกิารถ่ายภาพเพื�อการประชาสมัพนัธแ์บบใหม่ แจกจ่ายตามภาควชิา
และหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ หรอืสามารถดาวน์โหลดไดท้ี�  
http://www.arts.chula.ac.th/~sound/av_3_content.htm และเมื�อหน่วยโสตฯ ดําเนินการถ่ายภาพเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ จะจดัส่งสาํเนาภาพดงักล่าวในรปูแบบแผ่น CD ไปยงัหน่วยงานของท่าน  

ข่าวจากศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

ข่าวจากหน่วยโสตทศันศึกษา 
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���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นตวัแทนไปประชุม The ?th Review Meeting of ASEAN International Mobility for 
Students (AIMS) Program ร่วมกบัผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทยและประเทศ ASEAN ระหว่าง
วนัที� ?-+u พฤษภาคม 399? ณ กรงุมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้เรื�อง “การทํางานวจิยัสายวรรณกรรมฝรั �งเศส” เมื�อวนั
พฤหสับดทีี� 7 กนัยายน 399? เวลา C.uu-+3.uu น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

���� อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร ับเชิญจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นกรรมการตดัสนิการแข่งขนัพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั �งเศส ในงาน << Étincelles de 
lumière : 3u ans de français à RSU! >> เมื�อวนัศุกรท์ี� 3C สงิหาคม 399? ณ หอ้ง +-6u+ อาคารอาทติย ์
อุไรรตัน์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

���� อาจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ � ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากสํานักงานศาลยุตธิรรม 
เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “เทคนิคการเป็นล่ามภาษาต่างประเทศในคดอีาญา” เมื�อวนัองัคารที� 3 กนัยายน 
399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 
 

���� อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบัเชิญจากวิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยับูรพา เป็นอาจารยพ์เิศษสอนในรายวชิา French for Tourism and Hotel ในภาคต้น ปี
การศกึษา 399? ระหว่างวนัที� 3@ สงิหาคม ถงึวนัที� +3 ธนัวาคม 399? ทุกวนัพฤหสับด ีเวลา C.uu-+3.uu 
น. ณ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยับรูพา 
 

���� อาจารย ์ดร.เทพ ีจรสัจรุงเกยีรต ิอาจารยใ์กลรุ้่ง อามระดษิ และอาจารยธ์านีรตัน์ จตุัทะศร ีภาควชิา
ภาษาไทย ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยั เป็นกรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัมธัยมศกึษาปี
ที� +-6 รอบชงิชนะเลศิ เมื�อวนัที� 3+ สงิหาคม 399? เวลา C.6u-+3.uu น. ณ ตกึทวปีญัญา โรงเรยีนวชริาวุธ
วทิยาลยั  
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ได้รบัเชิญจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ “บทบาทของวฒันธรรมในการจดัการการท่องเที�ยวใน
หมูบ่า้นหนองขาว อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุร”ี เมื�อวนัที� 3? กรกฎาคม 399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ณ โรงแรม
รอยลัรเิวอร ์กรงุเทพฯ  
 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 



 ๖ 

���� รองศาสตราจารยป์รมีา มลัลกิะมาส ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิไดร้บัเชญิจากคณะ
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นผูเ้ขยีนบทความวชิาการในวารสารการแปลและการล่าม ฉบบัปฐมฤกษ์ 
หวัขอ้ “การแปลและการล่ามไทยในศตวรรษที� 3+” 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากคณะ
มนุษศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นคณะกรรมการสอบป้องกนัดุษฎนิีพนธ ์นักศกึษา
หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ในวนัที� +9 
กนัยายน 399? เวลา +6.uu น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุม + อาคาร HS.u9 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคม 
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 

���� อาจารย ์ดร.หทยั แซ่เจี�ย ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัการแต่งตั zงจากสํานักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานด้านภาษาจีน สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร  
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รบัเชิญจากมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินการสอบวดัคุณสมบตัริะดบัปรญิญาเอก และสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์
เมื�อวนัที� @ สิงหาคม 399? เวลา C.uu-+3.uu น. และ +6.uu-+:.uu น. ณ ห้อง 9u3/6 ชั zน 9 อาคาร
มนุษยศาสตร ์+ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

���� อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากบณัฑติวทิยาลยั ใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมเชงิปฏบิตักิารของโครงการ Jean Monnet Centre of Excellence ซึ�งเป็นโครงการที�หลกัสูตรสห
สาขาวชิายุโรปศกึษาเป็นสมาชกิในเครอืข่าย ในหวัขอ้ “Normative Power Europe in Asia” ระหว่างวนัที� 
6-: กนัยายน 399? ณ เมอืงเคนท ์ประเทศสหราชอาณาจกัร  
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