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เอกอคัรราชทูตอารเ์จนตินามอบหนังสือให้คณะอกัษรศาสตร ์ 
 
 
 
 
 
 เมื�อวนัที� �� กันยายน ���� ฯพณฯ อนา มาเรยี รามิเรซ เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจํา
ประเทศไทย ได้มาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะ
อกัษรศาสตร ์รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ รองคณบดฝีา่ยวริชักจิ และอาจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล 
ผูอ้ํานวยการศูนยล์าตนิอเมรกิาศกึษา ได้ใหก้ารต้อนรบั ณ ห้องสรรพศาสตรส์โมสร อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
เอกอคัรราชทูตอารเ์จนตนิา ไดม้อบหนังสอืใหห้อ้งสมุดศูนยล์าตนิอเมรกิาศกึษา และไดส้งัเกตการสอนวชิา
ภาษาสเปนของนิสติอกัษรศาสตร ์ปีที� @ เอกอคัรราชทูตฯ ไดเ้ยี�ยมชมศูนยล์าตนิอเมรกิาศกึษา และสถาบนั
ขงจื�อแห่งจฬุาฯ โดยม ีรองศาสตราจารย ์ดร.หาน เซิ�งหลง ผูอ้ํานวยการสถาบนัฝ่ายจนี ใหก้ารต้อนรบั และ
พาชมสถาบนัขงจื�อ คณบดไีดเ้ป็นเจา้ภาพเลีCยงอาหารกลางวนัแด่เอกอคัรราชทูตอารเ์จนตนิา ณ ภตัตาคาร 
Water Library จามจรุสีแควร ์
 

   
 

อาจารย์ปวติร มหาสารนิันทน์ ได้รบัเหรยีญอสิรยิาภรณ์ สาขาศิลปะศาสตรแ์ละอกัษรศาสตร์ ชั Cน
อศัวนิ (chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres) จากกระทรวงวฒันธรรมและการสื�อสาร สาธารณรฐั
ฝรั �งเศส ซึ�งมพีธิมีอบโดยเอกอคัรราชทูตฝรั �งเศสประจําประเทศไทย เมื�อวนัพุธที� [ ตุลาคม ���� น. เวลา 
�@.�\ น. ณ ศูนยศ์ลิปการละครสดใส พนัธุมโกมล อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   

ข่าวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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เมื�อวนัที� �] สงิหาคม ���� ที�ผ่านมา สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ภาควชิาภาษาตะวนัออก จดัการ
ประชุมวชิาการนานาชาตดิา้นญี�ปุ่นศกึษาในประเทศไทย ���� International  Symposium on Japanese 
Studies in Thailand �\@f โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นเวทเีผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หมด่า้นภาษาญี�ปุ่น วรรณคดี
ญี�ปุ่น และวัฒนธรรมญี�ปุ่น ให้แก่ อาจารย์นักวิจ ัย นิสิต
นกัศกึษา และผูส้นใจทั Cงชาวไทยและชาวญี�ปุ่น กระตุ้นใหเ้กดิ
ความสนใจ การศกึษาคน้ควา้ และการแลกเปลี�ยนองคค์วามรู้
ดงักล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและการ
วิจ ัย ต่อไป และสร้าง เครือข่ายนักวิจ ัยนานาชาติด้าน
ภาษาญี�ปุน่ วรรณคดญีี�ปุน่และวฒันธรรมญี�ปุน่     
 
���� ข่าวจากสาขาวิชาภาษาจีน 
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลั การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดบัอดุมศึกษาครั +งที, - 

สถาบนัขงจื�อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนีสรินิธร ระดบัอุดม 
ศกึษาครั Cงที� ] ภายใต้หวัขอ้ “ขงจื�อในดวงใจของขา้พเจา้” ขึCน เมื�อวนัองัคารที� �@ ตุลาคม ���� มผีู้เข้า
แข่งขนัทั Cงหมด �@ คน จาก @� มหาวทิยาลยัทั �วประเทศไทย นางสาววนิดา จางลขิติกุล นิสติชั Cนปีที� f 
สาขาวชิาภาษาจนี ควา้รางวลัชนะเลศิ โดยไดร้บัทุนการศกึษา �,\\\ บาท พรอ้มประกาศนียบตัร ส่วน
นางสาวณฐัชญา กรรมารวนิช นิสติชั Cนปีที� f สาขาวชิาภาษาจนี ควา้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� @ โดยไดร้บั
ทุนการศกึษา f,\\\ บาท พรอ้มประกาศนียบตัร 

 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาววนิดา จางลขิติกุล และนางสาวณฐัชญา กรรมารวนิช 
ถ่ายรปูร่วมกบัคณาจารยส์าขาวชิาภาษาจนี 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี ์
ชุณหเรอืงเดช ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการรฐัสภาสามญั เพื�อแต่งตั Cงให้ดํารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดบั
ชํานาญการ และระดบัชํานาญการพเิศษ ในตําแหน่งนักวเิทศสมัพนัธ์ เมื�อวนัที� �\ ตุลาคม ���� ณ 
สาํนกังานเลขาธกิารวุฒสิภา ถนนอู่ทองใน กรงุเทพฯ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์และอาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีภาควชิาภาษา
ตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากภาควชิาภาษาญี�ปุ่น คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นกรรมการตดัสนิการ
ประกวดรอ้งเพลงภาษาญี�ปุน่ งาน "มหกรรมญี�ปุ่น" ในวนัศุกรท์ี� �@ พฤศจกิายน ���� เวลา n.�\-@].�\ น. 
ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

���� อาจารย ์ดร.มานพ อาดมั ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนมฟิตาฮุล้อุลูมดิดนีียะห ์
เขา้ร่วมเสวนาวชิาการ ในหวัขอ้ "อสิลามศกึษากบัจุดบรรจบของสองสายธาร" ในวนัเสารท์ี� n พฤศจกิายน 
���� เวลา �\.\\-�@.�\ น. ณ โรงเรยีนมฟิตาฮุล้อุลมูดิดนีียะห ์เขตวฒันา กรงุเทพฯ 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงศกัดิ r หมดัสะและ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนมฟิตาฮุล้อุลูมดิ
ดนีียะห์ เขา้ร่วมเสวนาวชิาการ ในหวัขอ้ "คุณูปการของสถาบนัปอเนาะต่อการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของ
นักวชิาการมุสลมิ" ในวนัเสารท์ี� n พฤศจกิายน ���� เวลา �@.�\-�f.\\ น. ณ โรงเรยีนมฟิตาฮุล้อุลูมดิดนีี
ยะห ์เขตวฒันา กรงุเทพฯ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งฤด ีโลหผล อาจารย ์ดร.เปาโล ยรูอน และอาจารย ์ดร.เคลาดโิอ เปลู
คานี ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากราชบณัฑติยสถาน เป็นคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์าร
ทบัศพัท ์ภาษาอติาเลยีน ปีที� � 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งฤด ีโลหผล ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากภาควชิาตจวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้เชี�ยวชาญด้านภาษาอิตาเลียนในการตรวจสอบการแปล
แบบสอบถาม Chronic Urticaria Quality of Life questionnaire (CU-Q�oL) ซึ�งแปลจากต้นฉบบัภาษาอติา
เลียน เพื�อใช้ในโครงการวิจยัเรื�อง "การทดสอบความเที�ยงและความตรงของแบบสอบถาม Chronic 
Urticaria Quality of Life questionnaire (CU-Q�oL) ฉบบัภาษาไทย (The validity and reliability of the 
chronic urticaria quality of life questionnaire (CU-Q�oL) in Thai.)"  
 

���� อาจารย์จนัทรา ประมูลทรพัย ์ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากบรษิัท ทอ็ปกนั จํากดั เป็น
วทิยากรบรรยายเรื�อง “ศลิปะ วฒันธรรม และสถานที�ท่องเที�ยวของเมอืงบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน” เมื�อ
วนัที� @� กนัยายน ���� เวลา @�.\\-@[.\\ น. ณ บรษิทั ทอ็ปกนั จาํกดั  
 

ใคร ทาํอะไร ที,ไหน 



 ๕ 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นอาจารยพ์เิศษ รายวชิา AR �@� Architectural 
Design � จาํนวน ] หน่วยกติ ใหแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชั Cนปีที� � สาขาวชิาสถาปตัยกรรม ในภาค
การศกึษาที� @/���� ในวนัจนัทรท์ี� @� พฤศจกิายน ���� เวลา [.�\-@�.�\ น. ณ หอ้งบรรยาย ]\] อาคาร
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นที�ปรกึษาของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื�อใหค้ําปรกึษาและให้
คาํแนะนําที�จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการใหบ้รกิาร 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภนิันท์ ภาควชิาปรชัญา ได้รบัเชญิจากคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นอาจารยพ์เิศษสอนหวัขอ้เรื�อง “Postmodernism” เมื�อวนัที� � ตุลาคม ���� เวลา 
[.\\-@�.\\ น. ณ หอ้งประชุม �@@ ชั Cน � คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (บางกอกน้อย) 
 
 

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


