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ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
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จดหมายข่าวเทวาลัย

ที่ปรกึษา

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 
คณบด ี

รศ.ดร.สุรเดช โชตอิุดมพันธ์ 
รองคณบด ี

ผศ.ดร.นริดา จติรกร 
ผู้ช่วยคณบด ี

ผศ.ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล 

อ.William Whorton 

ผู้รับผดิชอบงานประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ
ผู้ช่วยคณบด ี

(Siraprapa.C@chula.ac.th)

พระบรมฉายาลักษณ์

ภาพพระราชทาน
เว็บไซต์ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(www.opm.go.th)

จดหมายข่าวเทวาลัย

วาดภาพโดย น.ส.สุธรีา ศรตีระกูล (อักษรศาสตร์#80) 

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (662) 218 - 4870 
www.arts.chula.ac.th

http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
http://artscu.net
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13
ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 
และชมรมบาลี-สันสกฤต

12 ข่าวจากคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนวรรณกรรม 
อ�าพรรณ โอตระกูล ซาลส์

14
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BALAC Talks ครั้งที่ 4 
หัวข้อ 

“A Thai Contribution to 
Global Dialogue”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.เจตนา นาควัชระ

การเสวนาอาศรมวิจัย

22

ฅนอักษรฯ 
คุณบุษกร ธรณี

21 ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

27 ปฏิทินกิจกรรม
เดือนสิงหาคม

10 ข่าวจากสาขาวิชาเกาหลี

8 ข่าวจากภาควิชาภูมิศาสตร์

11 ข่าวจากกลุ่มภารกิจงานวิจัย
และพัฒนาวิชาการ

4, 6 ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย
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อักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560  
ได้รับรางวัล “เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำ ปี 2561”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความ

ยินดีแก่นางสาวนลิน สินธุประมา อักษรศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับรางวัล 

“เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจ�าปี 2561” จากกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ภาควิชาภาษาไทย
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        พระมาเฉลมิโลกหล้า  เพยีงเพ็ญ

มาเผด็จไข้ขุกเข็ญ   แผกแพ้

พระมายกธรรมเย็น   เยี่ยมยุค

มาเทดิไตรรัตนแท้   ร่มเกล้าชาวไทยฯ

ลุสมัยหกสบิหกพรรษพร้อม  วัสสา

ไทเทพทพิเทวา    ปกป้อง

มหาวชริาลงกรณราชา   สยามรัฐ

สมจติปวงพสกซ้อง   เกรกิก้องสากลฯ

ทฆีายุโก โหตุ มหาวชริาลงฺกรณราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผศ.ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล ร้อยกรอง
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คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "พลังของภาษา ปัญญาของสังคมไทย"  

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส�ารองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/Y4LfHBmAeqnTJfAj1

ภาควิชาภาษาไทย

พลังของภาษา ปัญญาของสังคมไทย

https://goo.gl/forms/Y4LfHBmAeqnTJfAj1
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ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง "ถ�้าหลวง กับมุมมองทางภูมิศาสตร์"

น�าเสวนาและด�าเนินรายการโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีสัณฐานและระบบน�้าในลุ่มน�้า จากภาควิชาภูมิศาสตร์ และคณะวิทยากรรับเชิญซึ่ง
ร่วมท�างานในทีมกรมทรัพยากรธรณีในปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมหมูป่า

จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/U5MLzi

ถ�้าหลวง กับมุมมองทางภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
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หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรม (Bachelor of Arts in Language and Culture — BALAC) ขอเชิญผู้สนใจ 

เข้าร่วมงาน BALAC Talks ครั้งที่ 4 หัวข้อ “A Thai Contribution to Global Dialogue” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/…/1peCDiqb0yYWgC43EqWy8Kf…/viewform…

BALAC

BALAC Talks ครั้งที่ 4 หัวข้อ 
“A Thai Contribution to Global Dialogue”

โดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
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สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม

กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจ�าประเทศไทย ขอเชิญ

ทุกท่านร่วมงานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 8 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 

60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในวัน

พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.30 น. ณ อาคารมหา

จักรีสิรินธร 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย  

1. งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "สถานการณ์และแนวทาง

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในต่างประเทศ" น�าเสนอผลงาน

วิจัยจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จาก 12 ประเทศ

2. กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ การแสดงซามุลโนรี ซุ้มสาธิตการท�า

อาหารเกาหลี ซุ้มชุดประจ�าชาติเกาหลี ซุ้มแนะแนวการศึกษาต่อ 

กิจกรรมเต้น-ร้องเพลงเกาหลี เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR CODE 

งานเทศกาลเกาหล ีครั้งที่ 8
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
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 "การท�าบทเรียนออนไลน์  
ไม่ยากอย่างที่คิด" 

 
โดย อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

กลุ ่ มภารกิ จ ง านวิ จั ยและพัฒนา

วิชาการขอเชิญผู ้สนใจเข ้าร ่วมฟัง

การบรรยายเรื่อง "การท�าบทเรียน

ออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด" โดย 

อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาค

วิชาภาษาตะวันออก ผู้จัดท�าบทเรียน 

"อาหรับออนไลน์" ใน CHULA MOOC

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 

เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ ห้อง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและ 

พัฒนาวิชาการ
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การบรรยายพิเศษเรื่อง  
การแปล ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนวรรณกรรม อ�าพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การแปล ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนวรรณกรรม อ�าพรรณ โอตระกูล ซาลส์
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หอพระไตรปิฎกนานาชาติ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ และชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย บาลีสันสกฤตพิจารณ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าร่วมแจ้งชื่อที่ 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

บาลีสันสกฤตพิจารณ์

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ และชมรมบาลี-สันสกฤต
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กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

การเสวนาอาศรมวิจัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2

https://goo.gl/forms/1dtdk9s2GozE226P2
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หนังสือรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ 7 

"พระอภิธัมมปิฎก คัมภีร์ที่ 1 ธัมมสังคณี"

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้จัดท�าหนังสือรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ 7 

"พระอภิธัมมปิฎก คัมภีร์ที่ 1 ธัมมสังคณี" เสร็จเรียบร้อย 

และเผยแพร่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันปฐมพุทธเทศนา 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561
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คุณบุษกร ธรณี

ฅนอักษรฯ
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

คุณนงเยาว์ จันทร์เขียน

“อย่างน้องๆ ที่เข้ามาปรึกษาปัญหากับพี่ ก็คิดว่า

เป็นเพราะความจริงใจของเรานี่แหละ คือเราคบ

เค้าแบบจริงใจ แล้วเราเป็นคนตรง ไม่ใช่ตรงแบบ

หยาบคาย คือตรงแบบมีเหตุผล เราก็คุยกับเขา

ด้วยเหตุผล เราจริงใจกับเขา เขาจึงไว้ใจเรา”

บ่อยครั้งที่ผู้เขียนเห็นคุณ ‘บุษกร ธรณี’ หรือ 

‘พี่แขก’ หัวหน้าศูนย์สารนิเทศฯ ไม่ว่าจะเป็นที่

อาคารมหาวชิราวุธ อาคารมหาจักรีสิรินธร หรือ

เดินสวนกันระหว่างทางตามที่ต่างๆ พี่แขกมักจะ

ยิ้ม ใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม ซึ่งนั่นเป็นทุกครั้งตั้งแต่

ผู ้เขียนเริ่มเข้าท�างานและได้รู ้จักผู้หญิงคนนี้มา 

และเชื่อว่าเพื่อนพี่ชาวอักษรฯ ก็คงคิดไม่ต่างจาก

ตัวผู้เขียนว่า “พี่แขกเป็นคนมีพลังบวกเยอะ” 

คุยด้วยแล้วมีความสุขมากกว่าได้รับความทุกข์

กลับไป หากคุณเชื่อเรื่องพลังงานของคน คุณจะ

สัมผัสได้ว่า คนบางประเภทมีพลังงานลบมากจน

เราไม่อยากเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วยนาน แต่กับพี่

แขกไม่เป็นเช่นนั้น ทุกคนที่รู้จักพี่แขกจะสัมผัส

ได้ถึงพลังงานบวกที่มากล้นนี้ ได้นั่งจับเข่าคุยกับ

พี่แขกในครั้งนี้ แม้จะเป็นเวลาไม่นานนัก แต่พี่

แขกในฐานะหัวหน้าศูนย์สารนิเทศฯ ในฐานะ

นักกิจกรรมของคณะฯ และในฐานะแม่ หลาย

บทบาทหน้าที่ดังกล่าว พี่แขกขับเคลื่อนด้วย

พลังงานบวกในตัวอย่างแท้จริง
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เรื่องเล่าจากขอนแก่น

พี่จบปริญญาตรีเมื่อปี 2543 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิล�าเนาเป็นคน

ขอนแก่น เป็นลูกชาวนา เรียนรู้ความล�าบาก

มาตั้งแต่เด็ก รู้สึกว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองให้

เป็นคนมีความอดทนมากกว่าบางคนที่เขาอยู่

ในครอบครัวที่มีความสบาย สมัยมัธยมด้วย

ความที่ตัวเองเป็นลูกชาวนาท�างานตากแดด 

ต้องไปท�านาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไม่มีวันหยุด

อยู่บ้านเหมือนเพื่อนคนอื่นเขา เลยเป็นเด็กที่

ชอบเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ต้องอ้างว่าไป

โรงเรียน ทีนี้พอเสาร์อาทิตย์ยังแค่สองวัน ปิด

เทอมเลยคิดได้ว่า อาจต้องหาข้ออ้างว่าเราไป

ท�างานเพื่อหารายได้ พอดีมีร้านขายของช�าที่

อ�าเภอเขารับสมัครผู้ช่วยท�างานในต�าแหน่ง

ช่วยขนของพี่ก็ไปสมัคร ตอนนั้นอยู่ ม.2 ไป

ท�างานช่วงปิดเทอม เจ้าของร้านเป็นผู้หญิง

อยู่กับอาม่า มีแต่ผู้หญิงอยู่ด้วยกัน พี่เลยกิน

อยู่กับเขาช่วงปิดเทอม ก็ได้ท�างานแล้วมีเงิน

เดือนด้วย ตอนนั้นรู้สึกเงินเดือน 2000 บาท 

ด้วยความที่ไม่อยากไปตากแดด ก็ท�างานอยู่

ร้านขายของช�า ก็มียกลังนม ลังโค้ก เติมใส่ตู้

แช่อะไรพวกนี้ คิดว่าเหนื่อยยังดีกว่าตากแดด

กลางทุ่งนา เป็นความคิดแบบเด็กๆ สมัยก่อน 

แต่มันเป็นการฝึกความอดทน 

พอขึ้นมัธยมปลายก็ไปเจอร้านหนังสือ ส่วน

ตัวเป็นคนชอบอะไรเก่ียวกับหนังสือด้วยอยู่

แล้ว แต่ด้วยความที่ต้องท�างาน ก็ไม่ค่อยมี

เวลาได้อ่านหนังสือ ตอนนั้นพี่เรียนในอ�าเภอ

แล้วไม่ได้เรียนอยู่ในต�าบลเหมือนตอนมัธยม

ต้น ก็เลยกินอยู่กับเขาเลย ช่วยเขาเปิดร้าน

ตอนเช้าแล้วไปเรียนหนังสือตอนกลางวัน 

ตกเย็นกลับมาช่วยเขาขายจนปิดร้านแล้วกิน

ข้าวนอนอยู่ตรงนั้นเลย โชคดีที่เจอเจ้าของ

ร้านใจดี เขาบอกว่ามีหนังสืออะไรให้เอาไป

อ่านได้เลยไม่ต้องซื้อ สมัยก่อนเรามี Key ที่

เป็นเฉลยแบบฝึกหัด ก็เป็นผลพลอยได้ของเรา

ด้วย หลังจากนั้นไปเอ็นฯ มหาวิทยาลัยแล้วติด

โควต้า แล้วพอไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เสาร์-

อาทิตย์ก็ยังกลับมาช่วยเหมือนเดิม บางอาทิตย์

ก็กลับบ้านตัวเอง เพราะอ�าเภอกับบ้านใน

ต�าบลที่เราอยู่ไม่ไกลกัน

เริ่มงานที่คณะอักษรฯ

เริ่มท�างานครั้งแรกที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่าย

มัธยม แต่ท�าอยู่ประมาณ 1 ปี รู้สึกว่ามันไม่

ค่อยตรง พอรู้ว่าที่อักษรฯ เปิดรับต�าแหน่ง

บรรณารักษ์เลยมาสมัคร เริ่มท�างานต�าแหน่ง

บรรณารักษ์ P7 ฝ่ายจัดหา ที่คณะอักษรฯ เมื่อปี 

2547 ถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือ ‘บรรณารักษ์ ฝ่าย

พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศฯ’ หน้าที่รับผิดชอบ 

พี่จะมีหน้าที่จัดซื้อ ประสานงานกับอาจารย์

ตามภาควิชาในการที่จะเสนอซื้อหนังสือโดย

การใช้งบประมาณของภาควิชา แล้วคุมงบ

ประมาณด้วยกันกับเจ้าหน้าที่ภาค คือเวลาภาค
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ท�าขอซื้อจ้างเกี่ยวกับการซื้อหนังสือจะต้องส่งมาให้ศูนย์ฯ รับทราบและตัดยอด

เงินงบประมาณ ก็จะประสานงานทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แล้วก็ประสานงานทั้งร้าน

ค้า ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ คิโนะฯ เอเชียบุ๊คส์ ฯลฯ และพอจัดซื้อเข้า

มาพ่ีก็จะท�าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลของหนังสือที่จัดซื้อเข้าฐานข้อมูลระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับระบบ OPAC ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ จาก

นั้นค่อยส่งให้หน่วย Cataloging ท�าการคิดวิเคราะห์ให้เลขหมู่ต่อไป 

หัวหน้าสารนิเทศฯ

พอมาเป็นหัวหน้าศูนย์สารนิเทศฯ P6 หน้าที่ที่ต้องท�าคือต้องฝึกน้องใหม่ที่มา

ท�างานแทนต�าแหน่งเดิมของเรา และต้องท�างานของตัวเองอยู่ด้วยบ้าง ที่เพิ่ม

เข้ามาใหม่จะมีงานบริหารเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมมาก ต้องมีการวางแผนงบ

ประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องมีการจัดการวางอัตราก�าลัง มีการสั่งงานผู้ใต้บังคับ

บัญชาใช้คนให้ถูกกับงาน  ต้องคอยรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์ของเรา คือคอยแก้

ปัญหา แล้วก็รับค�าสั่งจากผู้บริหารมาอีกทีในการที่จะจัดการบริหารศูนย์ของเราให้

เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะ

 สติตั้งรับปัญหา

เจอปัญหาต้องตั้งสติก่อน ปัญหามันจะมีทั้งปัญหาของ

เนื้องานกับปัญหาของคนคือเพื่อนร่วมงาน ปัญหาของ

เนื้องานเราต้องตั้งสติแล้วคิด วิเคราะห์ว่าปัญหานี้มัน

เกิดจากสาเหตุอะไร หาสาเหตุให้เจอ พอเราเจอสาเหตุ

แล้วเราแก้ได้แค่ไหน ลองท�าเต็มที่ดูก่อนว่าเราสามารถ

แก้ได้ทั้งหมดของปัญหานั้นไหม หรือว่าครึ่งๆ ปัญหานี้

มันอาจเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะสมัยตอนที่เราอยู่ อาจ

เป็นปัญหาสืบเนื่องมานานแล้ว เราแก้ได้เท่าที่แก้ หรือ

ปรึกษาผู้รู้ในเรื่องของการแก้ปัญหานั้นๆ ว่ามีตัวอย่าง

ไหนที่เขาเคยท�าบ้างไหม เราขอค�าปรึกษาเขาเอามา

ประยุกต์ใช้กับงานของเราได้ไหมอะไรอย่างนี้ ส่วนเรื่อง

ปัญหาเกี่ยวกับคน ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการ

อยู่กับคนมาเยอะ พี่ถึงมีความรู้สึกว่าพี่เข้าใจคน หลัก

ใหญ่ส�าคัญก็คือ ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’ นึกถึงว่าเขาคิด

อย่างนี้ เพราะเขาเป็นแบบไหน สภาพแวดล้อมเขาเป็น

ยังไงคือวิเคราะห์คนด้วย แล้วพยายามที่จะเข้าใจเขา 

บางครั้งมันก็มีที่ท�าให้เรารู้สึกหงุดหงิดบ้าง แต่เราต้อง

รู้จักควบคุมตัวเองไว้ให้อยู่กับที่ไม่กระจายความหงุดหงิด

นั้นไปให้ใคร แล้วต้องตั้งสติ ค่อยๆ พูดคุยเปิดใจรับฟัง 

เพื่อแก้ปัญหา  

กิจกรรมวอลเลย์บอลและส�านึกรักองค์กร

ต้องเท้าความถึงผู้ที่มาลิสต์รายชื่อเรา เป็นหัวเรี่ยว

หัวแรงหลักคือ พี่ตุ๊ก (คุณสุปราณี แย้มยิ้ม- เจ้าหน้าที่

การเงินอารมณ์ดี) แกเป็นคนลิสต์ว่าใครมีหน่วยก้าน ใคร

สนใจ พี่เขามาชักชวนเรา เราก็ยินดีร่วมเพราะมันเป็น

กิจกรรมหนึ่งของคณะ เป็นตัวแทนคณะไปแข่ง แล้วด้วย

ความที่เล่นกันเป็นทีม เราต้องมีการนัดซ้อม จริงๆ ก็ไม่

ได้ซ้อมนานนะ รวมๆ แล้ว 5 วันก่อนวันแข่งที่ต้องนัดทุก

คนมารวมกัน แล้วก็จะมีกองเชียร์ อันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่มีความรู้สึกว่ามีความเป็นทีมเวิร์ค มีความเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกัน เราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเพื่อนร่วมงาน 

ทั้งการให้ก�าลังใจกัน การมีน�้าใจ มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน 

และมีความสมานสามัคคีต่อกันจนท�าให้การแข่งสนุกๆ 

ของเราได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ 

อย่างถ้าวันไหนไม่ได้ซ้อมพ่ีก็จะออกก�าลังกายของพี่

เป็นประจ�าอยู่แล้วประมาณ 1 ชั่วโมง จาก 5-6 โมง
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เย็น บางวันก็จะไปเต้นซุมบ้า บางวันไปเล่นโยคะ ที่คณะเขาจัดให้ 

ออกก�าลังกายเสร็จพี่กลับมานั่งท�างานต่อจากหกโมงถึงประมาณ

สองทุ่ม เอาเวลาช่วงเงียบๆ นั้น มาใช้เคลียร์งาน คือสิ่งที่พี่ส�านึก

อยู่ตลอดเวลาคือการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การที่เราส�านึก

รักองค์กรถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคือเราต้องมีตัวตนใน

องค์กรนั้น นี่คือหลักส�าคัญที่พี่ถือว่าฉันเป็นคนหนึ่งในคณะอักษรฯ 

นะ คือไม่ว่าเขามีกิจกรรมอะไร ฉันสามารถร่วมได้ฉันก็จะร่วม เป็น

เหมือนหนึ่งแรงในการร่วมกิจกรรม

ในฐานะแม่

พูดได้เลยว่าพี่โชคดี มีครอบครัวที่ดี สามีจะเป็นคนรักครอบครัว 

ดูแลพี่กับลูกเป็นอย่างดี บางครั้งที่ต้องท�ากิจกรรมของคณะ พี่จะ

ฝากเขาว่าวันนี้รบกวนไปรับส่งลูกแทน แล้วพี่ก็ท�างานของพี่ไป แต่

ก็ไม่บ่อยนะ ต้องสลับเวลาให้เป็น อย่างสองวันแล้วที่นั่งเคลียร์งาน

อยู่ดึก วันนี้ต้องกลับเร็วอยู่กับลูกกับสามี ส่วนเรื่องการบ้านลูก พี่

จ้างครูสอนพิเศษมาช่วยดูแลตรงนี้ ให้ลูกไปเรียนกับรุ่นพี่ที่สาธิต

จุฬาฯ เพราะตอนนี้ให้เรามาดูเรื่องการบ้านลูกคงไม่ไหวแล้วถ้า

เราสอนเอง เพราะลูกชายคนโตก็อยู่ ม.4 และลูกสาวคนเล็กก็ขึ้น 

ม.1 แล้ว ลูกเริ่มโตแล้ว เราก็สอนให้ลูกเริ่มช่วยตัวเองจะไม่ท�าให้

ทุกอย่าง ช่วงเวลาที่ลูกท�าการบ้านหรือเลิกเรียนก็จะอยู่ที่หอสมุด

กลาง ถึงเวลาก็จะโทร.นัดมารับกัน พ่อก็จะมารับแม่แล้วเลยไป

รับลูกกลับบ้านพร้อมกัน เสาร์-อาทิตย์ พี่จะอยู่กับครอบครัว ท�า

กิจกรรมกับลูก ก็จะมีไปกินข้าวนอกบ้านกัน ดูหนัง แต่ก็ไม่บ่อย 

บางครั้งไปเดินเล่นสวนสาธารณะแถวบ้านหรือไปตลาดนัดไปเดิน

ซื้อของก็จะไปด้วยกัน วันหยุดจะให้เวลากับครอบครัวเต็มที่ 

บุคคลต้นแบบในการท�างาน

มีอยู่ 2 คน คนแรก ผู้อ�านวยการยุพิน จันทร์เจริญสิน ที่เคยเป็น

อดีตหัวหน้าเก่าของพี่ ช่วงเวลาที่แกรับหน้าที่เป็นผอ. พี่เป็น

คล้ายๆ เลขาฯ อยู่กับท่าน แกสั่งงานก็จะมาที่พี่ก่อน ก็จะเห็น

ทัศนคติในการท�างานคือ การท�างานแบบเชิงรุก ท�างานแบบสู่

สังคมหมายความว่า เราต้องเปิดตัวเองให้คนเห็น เรียกได้ว่าแก

เป็นเจ้าแม่อีเว้นท์ หรือเจ้าแม่นักประชาสัมพันธ์ แล้วก็เป็นเจ้าแม่

เครือข่ายคอนเนกชั่นเยอะมาก เท่าที่พี่เคยท�างานสัมผัสกับพี่ยุพิน

คือพี่ต้องประสานงานกับสถานทูตกับหน่วยงานของรัฐบาลอะไร

หลายอย่างที่จะท�าเรื่องหนังสือหายากหรือว่าเรื่องดิจิทัลหนังสือ 

เหมือนกับแกเป็นคนให้แนวคิดที่มันกว้างขึ้นจากที่พี่เคยท�างานท่ี

มันเฉพาะงานประจ�า เลยกลายเป็นพี่เป็นเจ้าแม่ประจ�าโครงการ
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ขึ้นมาอีก อย่างเช่น เทศกาลงานออกร้านหนังสืองานบุ๊คส์แฟร์ที่จัดทุก

ปี ก็เริ่มจากพี่ยุพินแกช่วยคิดและให้จัดงานนี้ขึ้น แล้วเราก็มีรายได้เข้า

คณะด้วย

คนที่สองพี่สุปริญา ลุลิตานนท์ หรือพี่โป่ง คนนี้ก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทกับ

งานมาก เป็นคนที่รักองค์กรมาก ผูกพันกับองค์กร และการที่แกคิด

แต่ละอย่าง ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์กับองค์กร ไม่ได้คิดถึงประโยชน์

ส่วนตัว เรื่องที่ท�างานมืดๆ ค�่าๆ ก็พี่โป่งนี่แหละ เขาจะอยู่ท�างานแบบ

ทุ่มเทมาก มีความรู้สึกว่าพี่เขามีความรักองค์กรแล้วเก็บประสบการณ์

ทุกอย่าง ความรู้รอบของเขาก็เยอะ ประสบการณ์ ความช�านาญ 

เชี่ยวชาญในเรื่องของงานบรรณารักษ์ พี่สุปริญาจะเชี่ยวชาญมาก  คือ

ถ้าสองคนนี้มารวมกันมันจะยอดเยี่ยม พี่เลยหยิบเอาส่วนดีของคนทั้ง

สองมาประสานกัน แต่เราอาจจะท�าได้ไม่ดีเท่าเขา แต่อย่างน้อยพี่ก็

คิดว่าท�าอย่างนี้มันจะมีประโยชน์กับการท�างานมากที่สุด พี่ได้ทัศนคติ

ในการท�างานจากทั้งสองท่านน�ามาปรับใช้กับตัวเอง ทุกวันนี้ก็ยังโทร.

ปรึกษางานกับพี่ทั้งสองคนอยู่เสมอ

ฝากถึงน้องใหม่ๆ ที่เข้ามาท�างานในคณะ

ในยุทธศาสตร์ของจุฬาฯ เราท�างาน เราต้องมองถึงเป้าหมายว่า

เราท�าเพื่ออะไร วัตถุประสงค์งานของเราคืออะไร อย่างทุกวันนี้

อธิการบดีพูด CU Transformations มันเป็นการปรับเปลี่ยนการ

ท�างานของหน่วยงานเรา ไม่ว่าจะเป็นจุฬาฯ หรือในหน่วยงาน

ย่อยๆ ในจุฬาฯ มันต้อง Transformations คือการปรับเปลี่ยนรูป

แบบการท�างานใหม่ ที่เห็นเด่นๆ คือการใช้ดิจิตอล แต่ในการเข้า

สู่ยุคดิจิตอล เราต้องก้าวกับองค์กร ไม่ใช่ว่าเขารณรงค์ไปโน้นไปนี่

เราก็ไม่ร่วม เราก็อยู่กับที่ การที่เราอยู่กับที่หมายถึงเราถอยหลัง

แล้ว ส�าหรับน้องใหม่ๆ ที่เข้ามา ถ้าจะอยู่ได้มันต้องปรับไปตามยุค

สมัยหรือสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปตามองค์กรให้ได้ แต่ในการ

เปลี่ยนก็ไม่ใช่ว่าแบบสุดโต่ง คนเรามันมีรากเหง้า มีวัฒนธรรม มี

ความอาวุโส มีความที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาแบบพี่น้อง มันมีระดับ

ชั้น ไม่ใช่ว่าเป็นการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ แต่มันหมายถึงความ

อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเคารพต่อรุ่นพี่ เข้าใจธรรมชาติของคน

ที่อยู่มาก่อนว่าเขาเป็นแบบนี้ เราพยายามเข้าใจเขา อีกอย่างเรา

เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นอกจากเปลี่ยนทัศนคติของเรา เราเปลี่ยนตัว

เราให้อยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปได้แล้วสิ่งที่มันยังไม่เปลี่ยนเราก็อยู่

กับมันให้ได้คือ เราอยู่ระหว่างกลาง ระหว่างของใหม่กับของเก่า 

เราต้องอยู่ให้ได้ ไม่ใช่ว่าเราจะใหม่ไปกับเขาหมด เราจะเก่าเหมือน

เขาเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้ว มันอยู่ไม่รอด มันต้องกลางๆ แบบนี้ 

เราต้องบาลานซ์ให้เป็น

เนื่องในคณะอักษรครบ 101 ปี มีอะไรอยากฝากถึงคณะ

เรื่องที่พี่เห็นว่ามันเป็นจุดบอดของคณะคือ ‘ความเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดียวกัน’ ความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะเราที่บางคนยังไม่

ค่อยเห็นความส�าคัญ เลยท�าให้เหมือนกับองค์กรของเรามันเดินไป

ช้า จะท�าอะไรก็มีอยู่ไม่กี่คน ก็เลยอยากจะให้ทุกคนมองถึงค�าว่า 

‘ส�านึกรักองค์กร’ ส�านึกความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คือเราต้อง

มองเป้าหมายว่า อย่างเราเป็นตัวเล็กๆ ในองค์กรใช่ไหม ในหน่วย

งานหน้าที่เราอาจจะเป็นอย่างนี้ ต้องดูเป้าหมายว่าเราท�าเพื่ออะไร 

คือเราต้องท�าให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะท�าได้ แล้วก็ยุคสมัยการ

พัฒนาคณะหรือจุฬาฯ ไปยังไง คือเราต้องมีความรอบรู้ สังเกตดูว่า

เขาไปทิศทางไหนแล้วเราก็ไปตามเขา มันไม่ยากหรอก ดูจากดัชนี

ชี้วัด ดูจากยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมองว่าจะไปด้านไหน แล้ว

เราก็ลองดูสิว่างานเรามันปรับเข้ากับยุทธศาสตร์ข้อไหนที่มันจะไป

ด้วยกันได้ ก็เหมือนนโยบายคณะ คือมันต้องมองรอบและเราทุก

คนในคณะต้องเปิดใจแล้วร่วมมือพัฒนาคณะไปด้วยกัน
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ปฏิทินกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์
เดือนสิงหาคม 2561

3
งานวิจัย

การเสวนาอาศรมวิจัย หัวข้อ การ
ท่องเที่ยว โดย รศ.ดร.ปรมินท์ จา-
รุวร ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร และ
อ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบ�ารุงกิจ  (เวลา 
12.00-13.00 น. ณ ห้อง 708 
อาคารบรมราชกุมารี)

6
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ สาขาวิชา
ภาษาเอเชียใต้ และชมรมบาลี-สันสกฤต 

บาลีสันสกฤตพิจารณ์ (เวลา 
13.30 -15.30 น. ณ หอพระ-
ไตรปิฎกนานาชาติ อาคารมหา-
จุฬาลงกรณ์ ชั้น 2)

8
กลุ่มภารกิจงานวิจัยและ 

พัฒนาวิชาการ

การท�าบทเรียนออนไลน์ ไม่ยาก
อย่างที่คิด" โดย อาจารย์ ดร.ทรง
ศักดิ์ หมัดสะและ (เวลา 08.30 - 
12.00 น. ณ ห้อง 709 อาคารมหา
จักรีสิรินธร)

2
งานวิจัย

การเสวนาอาศรมวิจัย หัวข้อ มุม
มองทางสังคมวัฒนธรรมกับการ
ศึกษาภาษาและวรรณคดี โดย
ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผศ.ดร.วริต-
ตา ศรีรัตนา และอ.ดร.ภาวดี สาย-
สุวรรณ  (เวลา 13.00-14.00 น. ณ 
ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี)

15
งานวิจัย

การเสวนาอาศรมวิจัย หัวข้อ 
มนุษยศาสตร ์ กับ เทคโนโลยี 
โดย ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ 
ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 
และอ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ 
(เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 
708 อาคารบรมราชกุมารี)

15
ภาควิชาภูมิศาสตร์

การเสวนาเรื่อง "ถ�้าหลวง กับมุม
มองทางภูมิศาสตร์" โดยคณะ
วิทยากรรับเชิญซึ่งร่วมท�างาน
ในทีมกรมทรัพยากรธรณีใน
ปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมหมูป่า
(เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหา
จักรีสิรินธร)

21
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน 

วรรณกรรม อ�าพรรณ โอตระกูล ซาลส์

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การ
แปล ดาร์ตาญังกับสามทหาร
เสือ” โดย รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์-
ศร (เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 
707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี)

9
งานวิจัย

การเสวนาอาศรมวิจัย หัวข้อ 
ประสบการณ์การจัดตั้ง STAR 
และ Research Unit โดย รศ.ดร.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง รศ.ดร.หนึ่ง-
ฤดี โลหะผล และผศ.ดร.แพร  
จิตติพลังศรี  (เวลา 13.00-14.00 
น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี)

24
BALAC

BALAC Talks ครั้งที่ 4 หัวข้อ “A 
Thai Contribution to Glob-
al Dialogue” โดย ศ.เกียรติคุณ 
ดร.เจตนา นาควัชระ (เวลา 13.00-
16.00 น. ณ ห้อง 303-304 อาคาร
มหาจักรีสิรินธร)

27
งานวิจัย

การเสวนาอาศรมวิจัย หัวข้อ 
นครศึกษา โดย รศ.ดร.สุรเดช 
โชติอุดมพันธ์ ผศ.ดร.วาสนา 
วงศ์สุรวัฒน์ และอ.ดร.เพชร
พิไล ลัธธนันท์ (เวลา 12.00-
13.00 น. ณ ห้อง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี)

30
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

งานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 8  
(เวลา 08.00-17.30 น.  ณ ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหา
จักรีสิรินธร)

23
งานวิจัย

การเสวนาอาศรมวิจัย หัวข้อ 
ภาษาและวรรณคดีในมิติข ้าม
วัฒนธรรม โดย รศ.ดร.มนธิรา 
ราโท ผศ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 
และผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี  
(เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 
708 อาคารบรมราชกุมารี)
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News from the International Affairs Section

July 20, 2018 was the last day of ARTS CU 

Summer Program for National Taiwan University 

(NTU).  Started since July 6, 2018, the three-week 
program in Thai language and culture is worth 
three course credits that can be transferred to 
incorporate with the courses taken at the NTU. The 
program aims at providing knowledge and summer 
vacation enjoyment at the same time.  In addition 
to the 12 sessions on Survival Thai and 4 lecture 
sessions on Thai culture, workshops and outings 
were arranged for better in-depth understanding 
of Thai culture.  The workshops included Thai 
boxing and garland and papaya salad making.  The 
Bangkok outings included educational trips to the 
Temple of the Emerald Buddha, The Grand Palace, 
Ratanakosin Exhibition Hall, and Thailand Creative 
and Design Center (TCDC).  For the outing in the 
provinces, the students spent their weekend at 
Anantara Hua-hin Resort and Spa, with stops at 
Mrigadayavan Palace, Ban Khao Tao Professional 
Handicraft Centre, and Ampawa Floating Market.

The program was concluded with five group 
presentations on the given topics of Religion 

THE CONCLUDING SESSION OF ARTS CU SUMMER 
PROGRAM FOR NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY
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and spirituality in Thailand, Chinese cultural heritage 

in Thailand, Consumption and consumerism in 

Thai society, Thai youth culture, urbanization, and 

globalization, and Gender and sexuality in Thai 

society.  The guest interdisciplinary commentators 
and assessors were Professor Bennett Fu from NTU, 
Associate Professor Chenin Chen from CU Business 
School, and Jittima Pruttipruk from the Department of 
English. 
The program is considered very successful. The 
performance of the NTU students has been very 
impressive academically and socially, living up to the 
reputation of NTU as the best university in Taiwan. 
The above success of the program was attributed to 
Professor Bennett Fu who initiated this program, the 
NTU staff for their collaboration, the Thai language 
instructors and the invited lecturers and assessors 
for their academic contribution, the Thai students 
who were terrific hosts, and the very capable and 
professional CASCA staff, who worked tirelessly and 
efficiently to make the program happen.  
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Literature in the 21st century

On July 11, 2018, the Faculty of Arts welcomed Pro-
fessor Bennett Yu-Hsiang Fu, former Deputy Vice 
President of National Taiwan University (NTU) for the 
first session of his talk series on Literature in the 21th 

Century.  The series comprises the sessions on Inter-

disciplinarity, Intersectionality, and Internationality of 

Literary Studies in the Global Age (July 11) and Lit-

erature-Leadership-Livelihood: Teaching Commerce, 

Leadership, and Literature (July 17).  These two 
sessions were customized to cater to the demand 
for literary studies to keep up with the fast moving 
globalized world.

Hosted by the Department of Comparative Liter-
ature, the first talk, Interdisciplinarity, Intersection-

ality, and Internationality of Literary Studies in the 

Global Age aimed to introduce new paradigms 
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of literary studies and to revolutionize 
the conventional pedagogical practice 
and academic research to conform to 
the digital age and the global context. 
From the evolution of personal re-
search interests, the talk also focused 
on delineating a disciplinary trajecto-
ry that transforms and challenges the 
praxis. It highlighted significant shifts 
in combining teaching and research 
by connecting one discipline with other 
disciplines and by expanding one realm 
to a broader context. The talk started 
with the internationalization in global 
higher education development with in-
terdisciplinarity as research trends and 
a major matrix of curricular design, with 
examples of English and humanities 
programs at Stanford, Columbia, and 
NTU to illustrate these innovations. To 
connect teaching and research, the talk 
introduced literary research in the new 
millennium with the pivotal interconnec-
tion of digitality, literacy, and humanity.  
These new research trends also raised 
crucial questions about the role of the 
studies of literature, language and cul-
ture with their challenges in theories, 
methods, and applications.  The talk in-
vited the audience to think about global 
humanities and to re-envision the new 
global culture.   

The second session, Literature-Leader-

ship-Livelihood: Teaching Commerce, 

Leadership, and Literature on July 17, 
was hosted by the Department of Eng-
lish.  This talk introduced an alternative 
way of examining leadership from a 
western literary perspective and imple-
menting another discipline into literary 
teaching. Based on Harvard Business 
School’s new curricular design with an-
other focus on leadership, management 
and literature, the pedagogical practice 
aims to challenge both the instructor 

and students to expand their under-
standing of different cultures, to rethink 
their places in the global world, and, 
with their backgrounds in the humani-
ties, to prepare themselves as future 
leaders. Leadership deals with people, 
complexities of human beings, their 
cultures, their values, and their beliefs. 
While looking into the actual or fiction-
al stories, one gains valuable insights 
into the heart of leadership that does 
not come from the business sphere or 
the political model. Rather, leadership 
can be inspired by literary classics that 
stand the test of time. Connecting these 
two disciplines helps business students 
and literature majors broaden their ho-
rizons. As traditional business models 
learned in college or in corporations 
have encountered bottlenecks, a re-
thinking of humanity and certain univer-
sal values through literature could lead 
to new approaches to solving global 
problems. Professor Fu believes that 
using literature as a point of departure 
could facilitate imagination, creativity, 
and sustainability.  The talk series was 
a success with a full house attendance 
of CU students and staff and the public.

Bennett Fu is Professor in the Depart-
ment of Foreign Languages and Litera-
tures at National Taiwan University. He 
earned his doctorate in English from the 
University of Montreal, Canada.  Before 
joining NTU, he taught English writ-
ing and American literature at McGill 
University, University of Montreal, and 
Concordia University in Montreal. His 
teaching and research interests en-
compass Asian North American Liter-
ature, Contemporary Canadian Anglo-
phone and Francophone Literatures, 
and 20th-century American Literature. 
Over the past decade he has presented 
over 50 conference papers and pub-

lished numerous essays in such areas 
as race/ethnicity studies, cultural trans-
lation, comparative literature, and post-
colonial studies. These critical essays 
have been published in 10 countries: 
USA, UK, Canada, Poland, Germany, 
Portugal, Spain, Netherlands, Korea, 
and Taiwan. His latest book is Trans-

gressive Transcripts (New York/Amster-
dam: Rodopi Press) published in 2012. 

Regarding his administrative work as 
NTU’s Deputy Vice President for Inter-
national Affairs (2013-2018), Professor 
Fu oversaw international collabora-
tions, international students and mobili-
ty, and study abroad programs. He has 
represented NTU to deliver more than 
30 keynote speeches in English, inter-
nationally and domestically, on global 
education, strategic partnership, and 
curricular innovation at major interna-
tional education fairs, symposia, and 
universities. He is currently the English 
editor-in-chief for the series West-East 
Cultural Encounters in Literary and 
Cultural Studies published jointly by 
National Taiwan University Press and 
South Carolina University Press. 

The purposes of his recent trip to Thai-
land was to share his knowledge and 
experience in academic and adminis-
tration with the staff at the Faculty of 
Arts and to visit the ARTS CU Summer 
Program for NTU students which he 
initiated.  His visit was sponsored by 
Air Asia, The Association of Southeast 
Asian Institutions of Higher Learning, 
Office of International Affairs and Glob-
al Network, Chulalongkorn University, 
Department of Comparative Literature, 
Department of English, and Office of 
Internationalization and Organizational 
Image Enhancement, Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University. 
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Please send any announcements or information on your current as well as past events to artscu.net

CALENDAR OF EVENTS
8
Research and Academic De-
velopment Section

Lecture on “How to Create 
an Online Lesson” by Song-
sak Madsalae, PhD (8.30-
12.00 hrs, Room 709, MCS 
Building) 

6
International Tipitaka Hall

South Asian Languages Sec-
tion, and the Pali-Sanskrit 
Club Lecture series on ‘Pa-
li-Sanskrit Studies’ (13.30-
15.30 hrs at International 
Tipitaka Hall, 2 Fl., Maha Chu-
lalongkorn Building)

3
Research Division

Research Forum Seminar on 
“Tourism” by Associate Pro-
fessor Poramin Jaruworn, 
PhD, Assistant Professor 
Chomnard Setisarn, PhD, 
and Thitirat Panbamrungkij, 
PhD (12:00-13:00 hrs, Room 
708, BRK Building)

2
Research Division

Research Forum Seminar 
on “Cultural and Social Per-
spectives on the Study of 
Language and Literature” by 
Assistant Professor Pasuree 
Luesakul, PhD, Assistant 
Professor Verita Srirattana, 
PhD, and Pavadee Saisuwan, 
PhD (13:00-14:00 hrs, Room 
708, BRK Building)

21
Amphan Otrakul Sales Funds 
Administrative Sub-Committee 

Special lecture on “Trans-
lating D’Artagnan and Three 
Musketeers” by Associate 
Professor Walaya Wiwat-
sorn, PhD (13.00-15.00 hrs, 
Room 707, BRK Building)

15
Geography Department

Seminar on “Thamluang and 
Geographical Perspectives” 
by invited guest speakers 
co-working in the team from 
Mineral Resources Depart-
ment in the cave rescue  
operation (13.00-16.00 hrs, 
Multipurpose Room, 9 Fl., 
MCS Building)

15
Research Division

Research Forum Seminar on 
“The Humanities and Tech-
nology” by Assistant Profes-
sor Raksangob Wijitsopon, 
Assistant Professor Song-
phan Choemprayong, PhD, 
and Sujinat Jitwiriyanont, 
PhD (12:00-13:00 hrs, Room 
708, BRK Building)

9
Research Division

Research Forum Seminar on 
“Experience of Establishing 
STAR and Research Units” 
by Associate Professor Nat-
taporn Panpothong, PhD, 
Associate Professor Nu-
engruedee Lohaphol, PhD, 
and Assistant Professor 
Phrae Chittiphalangsri, PhD  
(13:00-14:00 hrs, Room 708, 
BRK Building)

30
Korean Section

The 8th Korean Festival 
(8.00-17.30hrs, Multipurpose 
Room, 9 Fl., MCS Building)

27
Research Division

Research Forum Seminar 
on “Urban Studies” by As-
sociate Professor Suradech 
Chotiudompant, PhD, As-
sistant Professor Wasana 
Wongsurawat, PhD, and 
Petchpilai Lattanan, PhD  
(12:00-13:00 hrs, Room 708, 
BRK Building) 

24
BALAC

Balac talks #4 “A Thai Con-
tribution to Global Dialogue” 
by Professor Emeritus Chet-
ana Nagavajara, PhD  (13.00-
16.00 hrs, Room 303-304, 
MCS Building)

23
Research Division

Research Forum Seminar on 
“Language and Literature 
from a Transnational Dimen-
sion” by Associate Professor 
Montira Rato, PhD, Assistant 
Professor Suree Chunharu-
angdej, PhD, and Assistant 
Professor Phrae Chittipha-
langsri, PhD (12:00-13:00 hrs, 
Room 708, BRK Building) 


