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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๒๕   วนัที� ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๘ 
 

 

 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ขอเรียนเชญิคณาจารยแ์ละบคุลากรชาวอักษรศาสตร ์
 

รว่มงานเกษียณอายรุาชการ ประจําปี ���� 
เพื�อแสดงมทิุตาจิตแด่อาจารยแ์ละบคุลากรผ ูจ้ะเกษียณอายรุาชการในปีนี*   

ในวนัศกุรที์� -� กนัยายน ���� เวลา -..00 น. ถึง -3.00 น.        
ณ หอ้ง --- อาคารมหาจฬุาลงกรณ ์ 

 

รายนามท่านผ ูเ้กษียณอายรุาชการ มีดงัต่อไปนี*  
 

". ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน ์อศัววิรฬุหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก 
,. ศาสตราจารยถ์นอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
/. รองศาสตราจารย ์ดร.สจิุตรา จงสถิตยว์ฒันา ภาควิชาภาษาไทย 
2. รองศาสตราจารยช์ศูรี มวีงศอ์โุฆษ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
4. รองศาสตราจารยเ์นื6องนอ้ย บญุยเนตร ภาควิชาปรชัญา  
7. รองศาสตราจารยพ์รรตัน ์ดาํรงุ ภาควิชาศิลปการละคร 
9. รองศาสตราจารยส์รุภพีรรณ ฉตัราภรณ ์ ภาควิชาภาษาองักฤษ 
<. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สริิเพ็ญ พิริยจิตรกรกจิ ภาควิชาปรชัญา 
>. นางบญุศรี กวางวิจิตร ภาควิชาภาษาตะวันตก 
"?. นางแพรวพรรณ ปะเสระกงั ภาควิชาภาษาตะวันตก 
"". นางสายนาฏ อยู่เนยีม ภาควิชาภาษาไทย 
",. นายไสว นยันติย ์ ฝ่ายบริหาร 
 
 

      
 

งานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ���� 
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 งานสมัมนาคณาจารยผ์ูส้อนประจาํปี 2558 

 

 

 

 

 
เมื�อวนัศุกรท์ี� �� กรกฎาคม �  ! หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ ไดจ้ดังานสมัมนาคณาจารยผ์ูส้อนประจาํปี �  ! ณ โรงแรม Courtyard by Marriott 
ตั Gงแต่เวลา �I.KI-�M.II น. มปีระธานหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ เป็นประธานในการสมัมนา โดยมคีณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและผูแ้ทนจากภาควชิาต่างๆ ไดแ้ก่ 
ภาควชิาภาษาไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ ภาควชิาปรชัญา ภาควชิาศลิปการละคร ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ภาควชิาภมูศิาสตร ์ภาควชิาภาษาตะวนัออก ภาควชิาภาษาตะวนัตก รวมทั Gงผูอ้ํานวยการฝ่าย
วชิาการ และเจา้หน้าที�ประจาํหลกัสตูรเขา้รว่มในการสมัมนาครั GงนีGดว้ย รวมทั Gงหมด KI คน 
  การสมัมนาเริ�มต้นดว้ยการกล่าวถงึระบบ CUCAS ซึ�งผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดแ้ลกเปลี�ยนความคดิเหน็
เกี�ยวกบัวธิกีารพฒันาปรบัปรุงการเรยีนการสอน และวธิกีารกระตุ้นให้นิสติทําการประเมนิการสอนเพื�อ
พฒันาปรบัปรงุการเรยีนการสอนแต่ละวชิาต่อไป  
 
 
 
 
 
 

ผู้เขา้ร่วมสมัมนายงัได้ร่วมกนัหารอืเกี�ยวกบัโครงการแลกเปลี�ยนนิสติ และความร่วมมอืทางด้าน
วชิาการกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ เพื�อกระตุ้นใหเ้กดิบรรยากาศทางการเรยีนการสอนที�เป็นนานาชาติ
มากขึGน นอกจากนีG ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนายงัร่วมกนัหารอืเกี�ยวกบัปญัหาต่างๆ ที�ประสบในปีการศกึษาที�ผ่านมา 
เช่น ปญัหาการทุจรติของนิสติ ปญัหาการเขา้ชั Gนเรยีน ปญัหาเรื�องหนังสอืและวสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน 
ปญัหาเรื�องเครื�องแบบของนิสติ ปญัหาเรื�องเกณฑก์ารใหค้ะแนน และปญัหาการเทยีบโอนหน่วยกติ เป็นต้น 
โดยหลกัสตูรไดจ้ดัทาํรายงานและขอ้สรปุที�ไดจ้ากการสมัมนาเพื�อแจกใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนไวเ้ป็นแนวทางใน
การดาํเนินการเรยีนการสอนต่อไป 
  
 
 
 

ข่าวจาก BALAC 
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� บรรยากาศงานต้อนรบันักเรียนต่างชาติ ประจาํปี �,-� 
เมื�อวนัที� �� สงิหาคม �  ! หลกัสตูร BALAC จดังานตอ้นรบันกัเรยีนต่างชาตทิี�จะเขา้ศกึษาใหม ่ 

จาํนวน K! คน ณ Sasa International House ซึ�งงานต้อนรบัและการจดัเตรยีมอาหารบุฟเฟต์เป็นไปอย่าง
ราบรื�น มนีกัเรยีนใหค้วามสนใจเขา้รว่มประมาณ �II คน และคณาจารย ์�� คน ของหลกัสูตร BALAC โดย
งานต้อนรบันักเรยีนต่างชาตคิรั GงนีG เปิดโอกาสให้นักเรยีนต่างชาตทิี�เพิ�งเดนิทางมาถงึประเทศไทย ได้ทํา
ความรูจ้กัคุน้เคยกบัเพื�อนใหมแ่ละจบัคู่บดัดีGกบันกัเรยีนไทย นอกจากนีG ทางหลกัสูตรกไ็ดนํ้าเสนอกจิกรรมที�
น่าสนใจหลากหลายกจิกรรมที�นกัเรยีนสามารถเขา้รว่มไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 

งานต้อนรบันักเรยีนต่างชาตนีิG เริ�มตั Gงแต่เวลา ��.II น. โดยมรีองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตรา
ภรณ์ ผูอ้ํานวยการหลกัสูตร BALAC และหวัหน้าผูแ้ทนคณะนักเรยีน ไดแ้ก่ นายกษดิศิ สอนไว นายปพล 
วุฒไิกรเกรยีง นางสาวหทยัภทัร คงโพธิ e และนางสาวลลลิ สถริากร กล่าวต้อนรบัและเปิดงาน จากนั Gน คณะ
เจา้หน้าที�ของหลกัสูตรกล่าวแนะนําตวัและอวยพรแก่นักเรยีนทุกคน และตวัแทนนักเรยีนต่างชาตจิากญี�ปุ่น 
สวเีดน สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี ออสเตรเลยี และเนเธอรแ์ลนด ์กล่าวแนะนําตวั บรรยากาศ
ภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น นักเรยีนไทยและนักเรยีนต่างชาติ รวมถึงคณาจารย์ ต่างพูดคุยสนทนา
แลกเปลี�ยนความคดิเหน็  

 
 
 
 
 

 
จุดเด่นของงานที�ได้รบัความสนใจอย่างมากจากนักเรยีนต่างชาต ิ คอืการนําเสนอโครงการทศัน

ศกึษาสาํหรบันกัเรยีนต่างชาต ิไปเยอืนสถานที�ท่องเที�ยว K แห่ง ไดแ้ก่ การปลูกป่าชายเลน จงัหวดัสุมทรสง
คราม ตลาดนํGาดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ีและสถานที�สําคญัทางศาสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมี
จุดประสงคเ์พื�อใหน้ักเรยีนต่างชาตริูจ้กัและคุน้เคยกบัประวตัศิาสตรไ์ทย วฒันธรรมไทย และวถิชีวีติแบบ
ไทย เพื�อสรา้งเสรมิความเขา้ใจและสมัพนัธอ์นัดใีนหมู่นักเรยีนต่างชาต ิและสรา้งเครอืข่ายที�แขง็แกร่งในหมู่
นกัเรยีน BALAC  

จากนั Gน นักเรยีนและคณาจารยร์่วมรบัประทานอาหารบุฟเฟต์ที�จดัเตรยีมโดย Sasa International 
House ประกอบดว้ยอาหารไทย ขนมไทย และผลไมไ้ทย สรุปในภาพรวม การจดังานต้อนรบันักเรยีน
ต่างชาตคิรั GงนีGประสบผลสําเรจ็อย่างมาก ในการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนต่างชาตไิดท้ําความรูจ้กักนั และรูจ้กั
บดัดีGที�เป็นนกัเรยีนไทยในหลกัสตูรดว้ย 
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ความร่วมมือไตรภาคีศิลปการละคร ไทย-ฮ่องกง-สิงคโปร ์
 
 
 
 
 

 
ระหว่างวนัที� �I-�K สงิหาคม �  ! ไทย-ฮ่องกง-สงิคโปร ์ไดม้กีารหารอืเพื�อจดัตั Gงโครงการความ

ร่วมมอืไตรภาคศีลิปการละครอย่างเป็นทางการ โดย Prof. Dr. Ceri Sherlock, Chair of School of Drama 
ตวัแทนจาก The Hong Kong Academy for Performing Arts เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรฐั
ประชาชนจนี พรอ้มกบั Dr. Amanda Morris, Dean of Faculty of Performing Arts และ Mr. Adam 
Marple ตวัแทนจาก LaSalle College of Arts ประเทศสงิคโปร ์ไดเ้ขา้พบผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์พรอ้มดว้ยรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่าย
วริชักจิ เพื�อสานต่อเรื�องการสรา้งเครอืขา่ยดา้นศลิปการละครของสามสถาบนั โดยมอีาจารยด์งักมล ณ ป้อม
เพชร หวัหน้าภาควชิาศลิปการละคร รองศาสตราจารยพ์รรตัน์ ดํารุง และรองศาสตราจารยจ์ารุณี หงส์จาร ุ
เป็นตวัแทนจากภาควชิาศลิปการละคร รว่มประชุมในครั GงนีGดว้ย  
 The Hong Kong Academy for Performing Arts เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง สาธารณรฐัประชาชน
จนี LaSalle College of Arts ประเทศสงิคโปร ์และคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มแีผนงานที�
จะผลติผลงานสรา้งสรรคร์่วมกนั คอืละครเรื�อง A Midsummer Night’s Dream ของ William Shakespeare 
โดยนิสตินกัศกึษาจากทั Gง K มหาวทิยาลยั ละครจะจดัแสดงที�คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ หลงัจากการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารรว่มกนัเป็นเวลา � สปัดาห ์ในช่วงครึ�งเดอืนแรกของมถุินายน ปี �  z และในขณะนีG กําลงัหารอื
เรื�องการรา่ง MOU ระหว่างทั Gงสามสถาบนัดว้ย 
 
 

  
 

 

ขอเชิญคณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์เข้าร่วมฟังปาฐกถา 
เสาหลกัของแผน่ดิน ชุด “>, พรรษา” 

เรื�อง สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
กบัการประพาส ภาษา ศลิปะ และวฒันธรรมตะวนัตก 

โดยศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.อาํภา โอตระกลู 
อาจารยภ์าควชิาภาษาตะวนัตก 

ในวนัศกุรที์C �� กนัยายน ���� 
ณ ห้อง --� อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ เวลา -E.,,--�.,, น. 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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ภาควชิาภาษาศาสตร ์ได้เข้าร่วมโครงการประเมนิคุณภาพผลงานวชิาการด้านมนุษยศาสตรแ์ละ
ศลิปกรรมของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย ปี �    ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
โดยขอรบัการประเมนิในสาขาวชิาภาษาศาสตร ์(Linguistics) และไดร้บัผลการประเมนิ ดงัต่อไปนีG 

คุณภาพของผลงานวชิาการ (output)*  อยูใ่นระดบั  ด-ีดมีาก 
ผลกระทบของผลงานวชิาการ (impact)**  อยูใ่นระดบั  ดมีาก 
คุณภาพโดยรวม    อยูใ่นระดบั  ดมีาก 

 

หมายเหตุ : *   พจิารณาจากคะแนนของผูท้รงคุณวุฒ ิ
  **  พจิารณาจากจาํนวนการอา้งองิ 
   
 

 
 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ วชิาไทยศกึษา (HI �II�) ในหวัขอ้เรื�อง “ภาษาและ
วรรณคดไีทย: การสบืสานทางวฒันธรรม” ใหแ้ก่นกัเรยีนนายรอ้ยชั Gนปีที� � จาํนวน ��K นาย ในวนัศุกรท์ี� �� 
กนัยายน �  ! เวลา �I.II-��.II น. ณ กองวชิาประวตัิศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรยีนนายร้อยพระ
จลุจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก 
 

���� อาจารยก์ติตพิงศ์ บุญเกดิ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศิลปากร ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.�  z) ในวนัศุกรท์ี� �� กนัยายน �  ! เวลา z.II-��.II น. ณ หอ้งประชุม ชั Gน � 
คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 
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