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การจัดงานเกษี ยณอายุราชการ ประจําปี /001

“พีอําลา น้ องอาลัย ร้อยใจผูกพัน”
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรชาวอักษรศาสตร์
ร่วมงาน “พีอําลา น้ องอาลัย ร้อยใจผูกพัน”
เพือแสดงมุทิตาจิ ตแด่อาจารย์และบุคลากรผู้จะเกษี ยณอายุราชการในปี นี*
ในวันพฤหัสบดีที -. กันยายน /001 เวลา -2.44 น. ถึง -1.44 น.
ณ ห้อง --- อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
รายนามท่านผูเ้ กษี ยณอายุราชการ มีดงั ต่อไปนี*
+. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
9. รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา
:. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤษรา วริศราภูรชิ า
?. นางพัชรี ฉิมถาวร
@. นายประพันธ์ คําอ่อน
C. นายประสพ สว่างดี

ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย
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ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาศิลปการละคร
ศูนย์สารนิเทศมนุ ษยศาสตร์
หน่ วยโสตทัศนศึกษา
หน่ วยโสตทัศนศึกษา

๑

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
การทํา Student Exchange Agreement กับ California State University, San Bernardino

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท์ รองประธานหลักสูตร BALAC อาจารย์ Dr. Lowell Skar และอาจารย์ Albert Bosch
อาจารย์ประจําหลักสูตร BALAC ได้ให้การต้อนรับ Dr.Jack Paduntin รองคณบดี College of Extended
Learning และ Executive Director ของ International Extension Programs เมือวันที 9 สิงหาคม 399? ณ
ห้องประชุมสํานักคณบดี
จุ ด ประสงค์ ข องการมาเยือ น เพือหารือ เรืองการทํ า Student
Exchange Agreement ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ California
State University, San Bernardino เนืองจากจุฬาฯ มีสญ
ั ญาแลกเปลียน
กับมหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่ ยงั ไม่ม ี Student Exchange Agreement จึง
ทําให้ไม่สามารถมีการแลกเปลียนนิสติ ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยได้

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
พิ ธีมอบรางวัลประกวดเรียงความเกียวกับภาษาโปรตุเกส

เมือวันที 3? สิงหาคม 399? ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ได้จดั พิธมี อบรางวัล
แก่ผชู้ นะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "Portuguese Language and the
Future" ผู้ได้รบั รางวลัชนะเลิศได้แก่ นายนภดล จันทร์อนิ ทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึงได้แก่ นายภูรวิ ฒ
ั น์ ชัยสิรโิ รจน์ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับสองได้แ ก่ นางสาวเทีย นระวี โอฬารกนก คณะพาณิชยศาสตร์แ ละการบัญ ชี
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย H.E. Luis Manuel Barreira de Sousa เอกอัครราชทูต
โปรตุเกส H.E.Gilberto Fonseca-Guimarães de Moura เอกอัครราชทูตบราซิล และรองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝา่ ยวิรชั กิจ คณะอักษรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็ นผูม้ อบรางวัล ณ ห้อง 6u7
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร
๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิ สิตเอกสาขาวิ ชาภาษาจีนคว้ารางวัลจากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏครัง* ที -- (นานาชาติ )
เมือวันอาทิตย์ที 37 สิงหาคม 399? มูลนิธริ ่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และองค์กร
อืนๆ ทีสนับสนุ นการจัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏครังz ที ++ (นานาชาติ) ประกอบด้วยฝ่ายจีน
สํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ห้องเรียนขงจือโรงเรียน
ไตรมิต รวิทยาลัย โรงเรียนมัธ ยมสาธิตเทียนจิน และฝ่ายไทย มูลนิ ธริ ่มฉัต ร สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันz พืนz ฐาน และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ได้จดั การการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏขึนz ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาภาษาจีนได้ส่ง
นิสติ เอกสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาจํานวน 39 คน โดยจากผู้เข้าแข่งขัน
ทังz หมด 36C คน นิสติ เอกสาขาวิชาภาษาจีนเข้ารอบสุดท้ายถึง ? คน จากทังz หมด +3 คน โดยนางสาว
ประภัสสรา บุญบาล นิสติ ชันz ปีที 6 ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง นางสาววนิดา จางลิขติ กุล นางสาวบุษรินทร์
หวาง นางสาวสุดาวดี หนุ นภักดี นางสาวณัฐชญา กรรมารวนิช นายสหภูม ิ ศรีธนาดล และนางสาวพีรดา
เชนวรรณกิจ นิสติ ชันz ปี ที 6 และ 7 ได้รบั รางวัลชมเชยเพชรยอกมงกุฏ นอกจากนีzยงั มีนิสติ อีกจํานวน 9 คน
ทีผ่านเข้ารอบรองสุดท้าย (3u คนสุดท้าย) ได้รบั รางวัลชมเชยด้วย

นิสติ ผูท้ ได้
ี รบั รางวัลถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

นิ สิตเอกสาขาวิ ชาภาษาจีนคว้ารางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาจีน จัดโดยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย
เมือวันอาทิตย์ที ? กันยายน 399? สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยได้
จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ นางสาวอริสรา ปิ นกระจาย นิสติ เอกสาขาวิชาภาษาจีนชันz ปี ที 3
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผูเ้ ข้าแข่งขันทังz หมด 3u คน

๓

ข่าวจากสาขาวิ ชาภาษาญีปุ่ น
นางสาวสุธรี า ศรีตระกูล นางสาวนลิน มนัสไพบูลย์ และนางสาวอรพิม ทรงพงษ์ นิสติ ชันz ปี ที 6 เอก
วิชาภาษา ญีปุน่ ได้รบั รางวัลที + จากการแข่งขันตอบปญั หา J-Kanji (ตอบปญั หาเกียวกับอักษรจีนในภาษา
ญีปุ่น) ในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญีปุ่น ครังz ที 6+ ทีจัดโดย Mainichi Academic Group เมือวันที
37 สิงหาคม 399? นอกจากนีz ในการแข่งขันดังกล่าว นายชนินทร์ สุขสวิง และนางสาวภริดา จิรวุฒนิ นั ท์
นิสติ ชันz ปี ที 3 เอกวิชาภาษาญีปุน่ ได้รบั รางวัลที 3

ข่าวจากศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิ มพระเกียรติ
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รบั เกียรติจาก Dr. Charlotte Bosseaux จาก
University of Edinburgh สหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Characterization in
Audiovisual Translation” เมือวันอาทิตย์ที 6+ สิงหาคม 399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ห้อง 6u6 ชันz 6
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร โดยมีผู้เข้าร่วมฟงั การบรรยาย จํานวน :u คน เป็ นอาจารย์ในคณะ จํานวน 6 คน
อาจารย์จากสถาบันภาษา จํานวน + คน ศิษย์เก่าสายการแปล รุ่น +6 จํานวน 3 คน นิสติ สายการแปล รุ่น
+9 จํานวน @ คน นิสติ สายการแปล รุน่ +7 จํานวน +7 คน บุคคลภายนอก จํานวน 63 คน
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รบั เกียรติจาก Dr. Vanessa Enriquez Raido
จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “On the Interface
between Translation Automation Technologies and Information Literacy in Translation Studies” เมือ
วันอาทิตย์ที ? กันยายน 399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ห้อง 6u6 ชันz 6 อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร โดยมีผูเ้ ข้า
ร่วมฟงั การบรรยาย จํานวน ?u คน เป็ นอาจารย์ในคณะ จํานวน 3 คน อาจารย์จากสถาบันภาษา จํานวน +
คน ศิษย์เก่าสายการแปล รุ่น +6 จํานวน + คน นิสติ สายการแปล รุ่น +9 จํานวน @ คน นิสติ สายการแปล
รุน่ +7 จํานวน : คน บุคคลภายนอก จํานวน 93 คน

ข่าวจากหน่ วยโสตทัศนศึกษา
หน่ วยโสตทัศนศึกษาให้บริ การถ่ายภาพกิ จกรรมต่ างๆ ของคณะอักษรศาสตร์
หน่ ว ยโสตทัศ นศึก ษาให้บริก ารถ่ ายภาพกิจกรรมต่ างๆ ภายในคณะอัก ษรศาสตร์ เพือนํ าภาพ
กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงในเวบไซต์ของคณะฯ หากหน่ วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอใช้
บริการถ่ายภาพ ขอความกรุณาแจ้งมายังหน่ วยโสตฯ และกรอกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมทีต้องการจะ
ประชาสัมพันธ์ลงในแบบฟอร์ม หรือแนบ file ส่ง E-mail มาที Songwit.P@chula.ac.th ซึงขณะนีz หน่ วย
โสตฯ ได้จดั ทําแบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพเพือการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ แจกจ่ายตามภาควิชา
และหน่ วยงานต่างๆ ในคณะฯ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที
http://www.arts.chula.ac.th/~sound/av_3_content.htm และเมือหน่ ว ยโสตฯ ดําเนินการถ่ ายภาพเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสําเนาภาพดังกล่าวในรูปแบบแผ่น CD ไปยังหน่ วยงานของท่าน
๔

ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั มอบหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้เป็ นตัวแทนไปประชุม The ?th Review Meeting of ASEAN International Mobility for
Students (AIMS) Program ร่วมกับผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ ASEAN ระหว่าง
วันที ?-+u พฤษภาคม 399? ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุ ดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรือง “การทํางานวิจยั สายวรรณกรรมฝรังเศส” เมือวัน
พฤหัสบดีที 7 กันยายน 399? เวลา C.uu-+3.uu น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร.สิ ร ิว รรณ จุ ฬ ากรณ์ ภาควิช าภาษาตะวัน ตก ได้ ร ับ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรังเศส ในงาน << Étincelles de
lumière : 3u ans de français à RSU! >> เมือวันศุกร์ที 3C สิงหาคม 399? ณ ห้อง +-6u+ อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ — ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสํานักงานศาลยุตธิ รรม
เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “เทคนิคการเป็ นล่ามภาษาต่างประเทศในคดีอาญา” เมือวันอังคารที 3 กันยายน
399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
อาจารย์ ดร.วิโ รจน์ โกศลฤทธิช ัย ภาควิช าภาษาตะวัน ตก ได้ร บั เชิญ จากวิท ยาลัย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนในรายวิชา French for Tourism and Hotel ในภาคต้น ปี
การศึกษา 399? ระหว่างวันที 3@ สิงหาคม ถึงวันที +3 ธันวาคม 399? ทุกวันพฤหัสบดี เวลา C.uu-+3.uu
น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ อาจารย์ใกล้รุ่ง อามระดิษ และอาจารย์ธานีรตั น์ จัตุทะศรี ภาควิชา
ภาษาไทย ได้รบั เชิญจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็ นกรรมการสัมภาษณ์ผูเ้ ข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาปี
ที +-6 รอบชิงชนะเลิศ เมือวันที 3+ สิงหาคม 399? เวลา C.6u-+3.uu น. ณ ตึกทวีปญั ญา โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินทร์ จารุว ร ภาควิช าภาษาไทย ได้ร บั เชิญ จากคณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของวัฒนธรรมในการจัดการการท่องเทียวใน
หมูบ่ า้ นหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร”ี เมือวันที 3? กรกฎาคม 399? เวลา +6.uu-+:.uu น. ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
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รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รบั เชิญจากคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผูเ้ ขียนบทความวิชาการในวารสารการแปลและการล่าม ฉบับปฐมฤกษ์
หัวข้อ “การแปลและการล่ามไทยในศตวรรษที 3+”
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากคณะ
มนุ ษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที +9
กันยายน 399? เวลา +6.uu น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม + อาคาร HS.u9 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร.หทัย แซ่เจีย ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั การแต่งตังz จากสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้ แ ทนราษฎร เป็ น กรรมการในคณะกรรมการดํ า เนิ น งานด้ า นภาษาจีน สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณ มานะกุ ล ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รบั เชิญ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการสอบวัดคุณสมบัตริ ะดับปริญญาเอก และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เมือวัน ที @ สิง หาคม 399? เวลา C.uu-+3.uu น. และ +6.uu-+:.uu น. ณ ห้อ ง 9u3/6 ชันz 9 อาคาร
มนุ ษยศาสตร์ + คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ได้รบั เชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของโครงการ Jean Monnet Centre of Excellence ซึงเป็ นโครงการทีหลักสูตรสห
สาขาวิชายุโรปศึกษาเป็ นสมาชิกในเครือข่าย ในหัวข้อ “Normative Power Europe in Asia” ระหว่างวันที
6-: กันยายน 399? ณ เมืองเคนท์ ประเทศสหราชอาณาจักร

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. @7@@9 E–mail: artspr08@hotmail.com
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