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งานบรรยายทุนก.พ. ทุนฟลุไบรท ์และทุนรฐับาลออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายวริชักิจ คณะอกัษรศาสตร์ จดัการบรรยายพเิศษ เรื�อง “ทุนก.พ. ทุนฟุลไบรท์ และทุนรฐับาล
ออสเตรเลยี” เมื�อวนัพุธที� 34 มนีาคม 5664 เวลา 37.78-36.78 น. ณ ห้อง 78< อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์
สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ เป็นผูด้ําเนินรายการ วทิยากร ไดแ้ก่ คุณจริาพร วโิรจน์ชวีนั 
นักทรพัยากรชํานาญการพเิศษ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบญจวรรณ อุบลศร ีผู้อํานวยการมูลนิธกิารศึกษาไทย-อเมรกินั (Fulbright) และคุณศุภวาร ีภทัราวณิชย ์
Junior Program Officer ของ Fulbright คุณภาสนีิ รตันบุร ีเจา้หน้าที�ฝ่ายโครงการทุนการศกึษา สํานักงาน
การศกึษาออสเตรเลยีแห่งนานาชาต ิสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี และคุณพรทพิย ์กาญจนนิยต อดตี
ผูอ้ํานวยการมลูนิธกิารศกึษาไทย-อเมรกินั  

วทิยากรจากหน่วยงานดงักล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี�ยวกบัทุน การสมคัรรบัทุน วธิกีาร
เตรยีมตัวแข่งขนั และข้อมูลต่างๆ ทั _งนี_  สํานักงาน ก.พ. ให้ทุนทั _งนิสิตที�จบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ และให้ทุนนิสติเรยีนปี < ที�จุฬาฯ และไปเรยีนต่อต่างประเทศหลงัสําเรจ็การศกึษา ส่วนมูลนิธิ
การศกึษาไทย-อเมรกินั และรฐับาลออสเตรเลยีมทุีนหลากหลายประเภทให้นิสติเลอืกตามความสนใจและ
ความสามารถ ในช่วงทา้ย คุณพรทพิย ์กาญจนนิยต ไดใ้หแ้นวคดิและกลวธิเีรื�อง “กลยทุธพ์ชิติทุนการศกึษา
ต่างประเทศ”  

 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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การบรรยายได้รบัความสนใจจากนิสติเป็นอย่างมาก นิสติและผู้เขา้ร่วมฟงัไดซ้กัถามขอ้สงสยัและ
รายละเอยีดเพิ�มเตมิเป็นเวลานาน จนตอ้งขอใหผู้ฟ้งัซกัถามวทิยากรหลงัจบรายการ งานจบลงดว้ยการมอบ
ของที�ระลกึ โดยรองคณบดฝี่ายวริชักจิการมอบของที�ระลกึให้แก่วทิยากรทุกท่าน งานนี_มนิีสติคณะอกัษรฯ 
ศษิยเ์ก่า และนิสติคณะอื�นๆ เขา้รว่มฟงัประมาณ 358 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ศาสตราจารย ์ดร.อําภา โอตระกูล ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัรางวลันราธปิ ประจาํปี 566b 
จากสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย ในฐานะนักแปลอาวุโสที�ทํางานอย่างต่อเนื�อง เมื�อวันเสาร์ที� 5< 
มกราคม 5664 ณ หอ้งประชุมใหญ่ หอสมดุแห่งชาต ิท่าวาสุกร ีเทเวศร ์ 
 

� นางสาววณชิชา กาญจโนภาศ นิสติสาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิ
จากวงซมิโฟนีออรเ์คสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในพระอุปถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพี�นางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ ให้อ่านบทพระราชนิพนธ์ (ภาษาฝรั �งเศส) ของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการแสดงคอนเสริต์ Le pas de mon Père (เดนิตามรอยเทา้
พ่อ) เพื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมื�อวนัพฤหสับดทีี� 5 เมษายน 
5664 เวลา 3j.78 น. ณ หอประชุมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 

ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิขอแสดงความยนิดกีบั อาจารย ์ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ 
(กรรมการบรหิารหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแปลและการล่าม สายการล่าม) ซึ�งรบั
รางวลัประกาศเกยีรตคิุณนักล่ามดเีด่น “รางวลัสุรนิทราชา” พ.ศ. 5664 และคุณบญัชา สุวรรณานนท ์(ศษิย์
เก่าอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแปลและการล่าม สายการแปล) ซึ�งรบัรางวลัประกาศเกยีรตคิุณ
นกัแปลดเีด่น “รางวลัสุรนิทราชา” พ.ศ. 5664 จากสมาคมนกัแปลและล่ามแห่งประเทศไทย โดยจะมพีธิมีอบ
รางวลัในวนัอาทติยท์ี� 3j เมษายน 5664 ณ หอ้งประชุมหอสมดุแห่งชาต ิท่าวาสุกร ีเทเวศร ์
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 

ข่าวจากศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
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ฝ่ายวิจยั คณะอกัษรศาสตร ์

ขอเชญิเขา้ฟงัการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 
 

เรื+อง 
 

แหลง่สารสนเทศและบรกิารสารสนเทศเพื�อการทาํวจิยัในสาขามนุษยศาสตร ์
วิทยากร 

 

ทมีงานบรรณารกัษ์สาขามนุษยศาสตร ์
สาํนกังานวทิยทรพัยากร 

 

วนัองัคารที+ ,- เมษายน  ,../ 
เวลา -,.00--2.20 น. 

ณ ห้อง 505 อาคารบรมราชกมุารี คณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 

 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ร ับเชิญจาก
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นปาฐก เรื�อง “สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีกบัภาษาและ
วรรณกรรมตะวนัออก” ในงานปาฐกถาเสาหลกัของแผ่นดนิ ชุด “m8 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร”ี เมื�อวนัศุกร์ที� 58 มนีาคม 5664 เวลา 37.88-36.88 น. ณ ห้อง 386 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ได้รบัเชญิจากชมรมภูมิ
พลงัแผ่นดนิ เป็นวทิยากรร่วมเสวนา ในงานปาฐกถาภูมพิลงัแผ่นดนิ “รตันะของแผ่นดนิ จกัรนิทรร์าชสุดา” 
เมื�อวนัจนัทรท์ี� 57 มนีาคม 5664 เวลา 37.78-3b.88 น. ณ หอประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ 

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววริุฬหการ คณบดคีณะอักษรศาสตร์ ได้รบัเชิญจากศูนย์
อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการหวัข้อ “สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ กบัอนิเดยี” ในงาน “ศรสีทิธสิาธนั วรชนัมบชูา” เมื�อวนัองัคารที� 5< มนีาคม 5664 เวลา j.86-
38.86 น. ณ ธรรมสถาน จฬุาฯ 

 

ใคร ทาํอะไร ที+ไหน 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ร ับเชิญจาก
คณะอนุกรรมการจดักิจกรรมปีดินสากล ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมพัฒนาที�ดิน ร่วมเป็นคณะที�ปรึกษา
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษประเภททมี หวัขอ้ “Healthy Soils for Healthy Life” โดย
โครงการดงักล่าวจะสิ_นสุดลงในวนัที� b สงิหาคม 5664 

 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากมลูนิธ ิสอวน. เป็น
วทิยากรบรรยาย เรื�อง “ภูมศิาสตร์เมอืง” ให้แก่นักเรยีนในโครงการภูมศิาสตร์โอลมิปิค เมื�อวนัศุกร์ที� 58 
มนีาคม 5664 เวลา 8j.88-3m.88 น. ณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรงุเทพฯ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ ภาควชิาภูมศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาคปลาย ปีการศึกษา 566b วิชา 5787<8< FIELD 
STUDIES IN BIOLOGY เรื�อง “การใชง้าน ArcGIS Online” เมื�อวนัที� 5m มนีาคม 5664 เวลา 3m.88-3j.88 
น. 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ ภาควชิาภูมศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวิทยาศาสตร์ เ ป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาคปลาย ปีการศึกษา 566b วิชา 5787m55 
SYSTEMATICS AND ECOLOGY เรื�อง “การใช้งาน ArcGIS Online” เมื�อวนัที� 5b มนีาคม 5664 เวลา 
3m.88-3j.88 น. 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขา้รว่มการเสวนาในงาน EGAT GIS DAY 5836 ในหวัขอ้ “GIS กบัการผลกัดนัสู่
เศรษฐกจิ Digital ในยุค AEC” เมื�อวนัที� 3 เมษายน 5664 เวลา 8j.88-38.78 น. ณ หอประชุม กฟผ.  3 
สาํนกังานกลาง กฟผ. อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี

 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากคณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร ใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื�อพจิารณาหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 566j) เมื�อวนัพุธที� 3 เมษายน 5664 เวลา 37.88-3m.78 น. ณ ห้อง อ.7m-587 
อาคาร 7m ปี คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 

 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากคณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นวทิยากรโครงการอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศก่อนการ
ทํางาน ในวนัอาทติยท์ี� 5j มนีาคม 5664 ณ อาคารการเรยีนรูท้างภาษา คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน 
 
 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี� นางกญัญก์นก สิงหฤกษโ์ทร. 4<446E–mail: artspr08@hotmail.com 


