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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๔   วนัที� ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

งานเกษียณอายุราชการประจาํปี ���� “พี�อาํลา น้องอาลยั ร้อยใจผกูพนั” 
   
 
 

 
 
 

คณบดคีณะอกัษรศาสตรไ์ด้มอบหมายให้ ฝ่ายวริชักจิ จดังานเกษยีณอายุราชการ ประจําปี /001 
“พี�อําลา น้องอาลัย ร้อยใจผูกพัน” เมื�อวันพฤหัสบดีที� 9: กันยายน /001 ณ ห้อง 999 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ ในปีนี<มผีูเ้กษยีณอายุราชการจาํนวน = ท่าน ไดแ้ก่ ศ.ดร.ธรีะพนัธ ์เหลอืงทองคํา ศ.ดร.ศริาพร 
ณ ถลาง รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ รศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรอืง รศ.สุกญัญา สุจฉายา ผศ.กฤษรา 
วรศิราภรูชิา นางพชัร ีฉิมถาวร นายประพนัธ ์คาํอ่อน และนายประสพ สว่างด ี

งานเริ�มขึ<นด้วยการขบัร้องประสานเสยีง / เพลงคือ เพลงหนึ�งในร้อย และเพลงชื�นชวีติ โดย
คณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์จากภาควชิาต่างๆ ได้แก่ รศ.สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ผศ.สุนิจ สุตณัฑวบิูลย ์
ผศ.สรรควฒัน์ ประดษิฐพงศ์ อ.ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ อ.ดร.ภาสุร ีลอืสกุล อ.ดร.อารต ีแก้วสมัฤทธิ K อ.ดร. 
วรรณชยั คาํภรีะ ผศ.ดร.ปรมนิท ์จารวุร อ.ดร.อาทติย ์ชรีวณชิยกุ์ล อาจารย ์อ.ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีนักดนตร ี
ไดแ้ก่ ผศ.ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท์ เป็นผู้เล่นเปียโน และอ. Scott Oltmann เป็นผู้เล่นกตีารป์ระกอบ
เพลงประสานเสยีง หลงัจบเพลง คณบดมีอบช่อดอกไมใ้ห้รศ.จารุณี หงส์จารุ ผู้อํานวยเพลงประสานเสยีง 
คณบดกีล่าวเปิดงาน “พี�อําลา น้องอาลยั รอ้ยใจผูกพนั” และกล่าวแสดงมุทติาจติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
จากนั <น ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน กล่าวความในใจและความผูกพนัที�มต่ีอคณะอกัษรศาสตร์ รวมทั <ง
บรรยายภาพความประทบัใจของตนที�นําเสนอใน PowerPoint  

 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   
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คณบดีมอบของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แด่ผู้
เกษยีณอายรุาชการ และมอบของที�ระลกึจากคณะอกัษรศาสตร ์ซึ�งจารกึชื�อผูเ้กษยีณอายุราชการแต่ละท่าน 
รวมทั <งมอบของที�ระลกึซึ�งคณบดจีดัเตรยีมมาเอง แด่ผูเ้กษยีณอายรุาชการดว้ย  

 
 

  
 
 
 

คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที� ไดร้่วมแสดงมุทติาจติแด่ผูเ้กษยีณอายุราชการ และรบัประทานอาหารว่าง
ร่วมกนั บรรยากาศของงานอบอวลไปด้วยความรกั ความอบอุ่น และความประทบัใจของรุ่นพี�และรุ่นน้อง 
ท่ามกลางความงดงามของมวลไมด้อกที�ถูกประดบัตกแต่งภายในงานอย่างวจิติรบรรจง พธิกีรในงาน ไดแ้ก่ 
ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์ อ.ดร.ภาสุร ีลือสกุล และอ.ดร.สบืพงศ์ ช้างบุญชู มคีณาจารย์และเจ้าหน้าที�
รว่มงานกว่า 9^^ คน 

 

 

 
 

 
� อาจารย์จลิล์ เมต็คาฟ ภาควิชาภาษาองักฤษ ได้รบัรางวลัวทิยานิพนธ์ดเีด่น มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา /000 จากวทิยานิพนธ์เรื�อง “A Study of the Oral Communication 
Strategies Used by Undergraduate Students at a University in Thailand” โดยพธิมีอบเกยีรตบิตัรและ
เงนิรางวลัจดัขึ<นเมื�อวนัศุกรท์ี� /m กนัยายน /001 

 

� นางสาวฐริกานต ์หลนิ นิสติอกัษรศาสตร ์ชั <นปีที� n สงักดัวชิาเอกภาษาองักฤษ ไดร้บัรางวลัที� 9 
ระดบัอุดมศกึษา จากการแข่งขนัแปล-ล่าม จนีไทย-ไทยจนี สองภาษา จดัโดยสมาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยั
ประเทศจนี และนิตยสารจนีไทยสองภาษารายเดอืน เมื�อวนัเสารท์ี� /1 กนัยายน /001 

 

� นางสาวพชัรพ์ชิา ธนาเกษมพพิฒัน์ นิสติอกัษรศาสตร ์ชั <นปีที� n สงักดัวชิาเอกภาษาองักฤษ 
ไดร้บัคดัเลอืกโดยกระทรวงต่างประเทศ ใหเ้ป็นหนึ�งในตวัแทนเยาวชนไทยเขา้ร่วมการประชุมสมชัชาฯ เพื�อ
ส่งเสรมิบทบาทของเยาวชนไทยต่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ใน The m=th United Nations General 
Assembly ระหว่างวนัที� 9-// ตุลาคม /001 

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ  
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กําหนดการ การสมัมนาวชิาการระดบัชาตดิา้นภาษาและวรรณคดฝีรั �งเศส 
« Lire, voir les pièces de théâtre » 

บทละคร : อ่านและด ู
โดย Jean-Yves Guérin (มหาวทิยาลยัปารสี s) 

จดัโดยภาควชิาภาษาตะวนัตก สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รว่มกบั 

ฝา่ยความรว่มมอืดา้นภาษาฝรั �งเศส สถานเอกอคัรราชทูตฝรั �งเศสประจาํประเทศไทย 
วนัที� �G-HI ตลุาคม ���� หอ้ง �L� อาคารบรมราชกมุารี 

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
********************  

 

วนัที� I : วนัพธุที� �G ตลุาคม ����  
:.s^-=.^^  ลงทะเบยีน 
=.^^-=.s^ พธิเีปิด 
=.s^-9^.s^ L'action dramatique 
9^.s^-9^.n0 อาหารว่าง 
9^.n0-9/.90 Le personnage théâtral 
9/.90-9s.s^ อาหารกลางวนั 
9s.s^-90.^^ L'espace et le temps 

 

วนัที� � : วนัพฤหสับดีที� HL ตลุาคม ���� 
=.^^-9^.s^ Visionner une vidéo de pièce française   
9^.s^-9^.n0 อาหารว่าง 
9^.n0-9/.90 L'analyse de la pièce de théâtre  
9/.90-9s.s^ อาหารกลางวนั 
9s.s^-90.^^ Le texte théâtral 

 

วนัที� H : วนัศกุรที์� HI ตลุาคม ���� 
=.^^-9^.s^ L'institution théâtrale au XXème /XXIème siècles    
9^.s^-9^.n0 อาหารว่าง 
9^.s^-9^.n0 Les grands genres théâtraux (tragédie, comédie, drame)   
9/.90-9s.s^ อาหารกลางวนั 
9s.s^-90.^^ Auteurs et metteurs en scène  
  พธิปิีดการสมัมนา 

 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ ภาควชิาภาษาไทย ได้รบัยกย่อง
จากที�ประชุมประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ใหเ้ป็นอาจารยดี์เด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาํปี ���� 
สาขามนุษยศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร ์ทั <งนี< จะมพีธิมีอบโล่รางวลัในการประชุม
วิชาการ ประจําปี /001 ของ ปอมท. เรื�อง “อุดมศึกษาสร้างคน สร้างชาติ อดีต 
ปจัจุบนั อนาคต ภายใต้การปฏริูปการศกึษา” ระหว่างวนัที� /^-/9 พฤศจกิายน /001 
ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นักศกึษาโครงการแลกเปลี�ยน SEND จากมหาวทิยาลยั Waseda 1 คน เขา้เยี�ยมชมการเรยีนการ
สอนภาษาญี�ปุ่นของสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ทั <งหลกัสูตรปกติและหลกัสูตรนานาชาติ และจดักิจกรรมนอก
หลักสูตรเพื�อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนชาวไทย เช่น การเขียนพู่กัน ระหว่างวันที� /1 สิงหาคม ถึง 9/ 
กนัยายน /001 
 
 
 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัคําสั �งจากคณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ ใหเ้ป็นตวัแทนคณบด ีไปประชุมคณะกรรมการบรหิารของศูนยซ์ี
มโีอคเีทป็ดา้นภาษา (Governing Board Meeting of the SEAMEO QITEP in Language) ระหว่างวนัที� m-
9^ ตุลาคม /001 ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนิเซยี 
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากโครงการปรญิญาโท
ต่อเนื�องเอก สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรพเิศษในรายวชิา EG 11^ Seminar in English Language Studies 
เมื�อวนัที� /9 กนัยายน /001 เวลา =.^^-9/.^^ น. ณ ตกึศูนยภ์าษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่า
พระจนัทร ์

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก  

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารนิทร ์ประดษิฐทศันีย ์
ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นกรรมการสอบเคา้โครง
วทิยานิพนธใ์หแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ เมื�อวนัที� 
= ตุลาคม /001 เวลา 9^.^^ น. ณ หอ้งสอบ ศอ.0^s ตกึศูนยภ์าษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่า
พระจนัทร ์ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากภาควิชา
ภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรพเิศษใหแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญา
โท สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ หวัขอ้ “The Use of Corpora in Literary Stylistics” 
ในวันที�  /  พฤศจิกายน /001 เวลา = .^^-9/ .^^ น.  ณ ห้อง  ศอ .1^s ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากบณัฑติ 
ศกึษา สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาเครื�องมอืการวจิยั  
ของนกัศกีษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพ์รําไพ เปรมสมทิธ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากงาน
หลกัสูตรและการจดัการเรยีนฯ ฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร ์จุฬาฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาเครื�องมอืการ
วจิยัของนิสติหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาบรหิารการศกึษา ภาควชิานโยบาย การจดัการและ
ความเป็นผูนํ้าทางการศกึษา 
 
 

 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. :n::0   E–mail: artspr08@hotmail.com 


