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ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๖๑
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จดหมายข่าวเทวาลัย

ที่ปรกึษา

ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

คณบดี

รศ.ดร.สุรเดช โชตอิุดมพันธ์

รองคณบดี

ผศ.ดร.นริดา จติรกร

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล

อ.William Whorton

คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าวเทวาลัย
ทพินภิา ชื่นสกุล
เอกภูม ิภูมทิัศน์
อัสน ีพูลรักษ์

อสิรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
กฤตริดา บวรปุญโญทัย

จดหมายข่าวเทวาลัย

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

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๑

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

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com
หรอื pr.arts.chulalongkorn@gmail.com

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (662) 218 - 4870 

www.arts.chula.ac.th

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

เจ้าอยู่หัว

การแสดงโขน
พระราชทาน 

ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

13

การประชุมคณบดี
สัญจร

32 อักษราวิชาการ

10
ข่าวนิสิตคณะอักษรศาสตร์
ได้รับรางวัล

34 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

30 ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ข่าวกิจกรรม

35 ข่าวงานวิรัชกิจ 
และข่าวภาษาอังกฤษ
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พิธีถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาควิชาภาษาไทย
และชมรมภาษาไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ภาควชิา

ภาษาไทยและชมรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้จัดพธิถีวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคต ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อน้อม

ร�าลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอัน

หาที่สุดมไิด้ที่ทรงมแีก่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในการ

นี้ ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี

คณะอักษรศาสตร์ เป็นประธานในพธิ ี มคีณะผู้บรหิาร 

บุคลากร และนสิติภาควชิาภาษาไทยเข้าร่วมพธิโีดย

พร้อมเพรยีง

พธิเีริ่มด้วยการอ่านประกาศราชสดุด ี และการอ่านบท

อาศิรวาทของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิต

ศกึษา จากนัน้นสิติชมรมดนตรไีทยบรรเลงและขับ

ร้องเพลงสรภัญญะ นสิติชมรมนาฏศลิป์แสดงระบ�า 

พุทธานุภาพ และนสิติชมรมภาษาไทยขับร้องเพลงไทย

สากลซึ่งมาจากบทพระราชนพินธ์ 3 เพลง ได้แก่ เพลง

ฟังดนตรเีถดิชื่นใจ เพลงสาส์นรัก และเพลงความรัก ใน

ช่วงท้าย ผู้เข้าร่วมพธิรี่วมขับร้องเพลงพระราชนพินธ์

มหาจุฬาลงกรณ์ 
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เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จลง  ณ อาคารชัยพัฒนา 

สวนจติรลดา พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 

รับพระราชทานโล่เกยีรตยิศ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตัง้เป็นเมธวีจิัยอาวุโส สกว. สาขาศลิปการละคร  

เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
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หมวก visor ป้องกันแสงแดด ราคาใบละ 350 บาท

สินค้าที่ระลึก “อักษรฯ จรัล 102”

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตัง้แต่บัดนี้จนถงึวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอยีดและวธิกีารสั่งซื้อตดิตาม

ได้ทาง https://www.facebook.com/AKSORNJARUN/ และ https://t2m.io/Y1ipXuWH หรอืสอบถามได้ที่ 

artsrunsouvenir@gmail.com 

ขอเชญิอุดหนุนสนิค้าที่ระลกึเนื่องในงานเดนิวิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102”

ผ้า buff คุณสมบัตหิลากหลาย สามารถใช้โพกศรีษะ กันแดด 

มัดผม เนื้อผ้าโปร่ง ระบายอากาศได้ด ีราคาผนืละ 150 บาท

https://www.facebook.com/AKSORNJARUN/
https://t2m.io/Y1ipXuWH
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สินค้าต้อนรับปีใหม่และฉลองในวาระที่
คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 102 ปี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขอเชญิชวนคณาจารย์ ศษิย์เก่า นสิติปัจจุบัน และผู้สนใจสั่งซื้อ

สนิค้าในโอกาสต้อนรับปีใหม่และฉลองในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 102 ปี สนิค้ามดีังนี้

(1) บัตรอวยพรภาพวาดดอกไม้ในคณะอักษรศาสตร์ บัตรอวยพรมทีัง้หมด 4 แบบ คอื ดอกชงโค ดอกพุดตาน ดอก

คูนขาว และดอกตะแบก พร้อมบทประพันธ์เกี่ยวกับดอกไม้ที่เขยีนขึ้นในวาระนี้โดยเฉพาะ (ด้านในบัตรอวยพรไม่มี

ข้อความ จงึเหมาะกับการใช้ในหลากหลายโอกาสตามความสะดวก)

(2) แฟ้มใส่เอกสารขนาด A4 ภาพดอกไม้ในคณะอักษรศาสตร์ ม ี2 แบบ คอื ดอกชงโค และดอกพุดตาน 

บัตรอวยพร 1 ชุด ม ี4 แบบ ราคา 100 บาท ส่วนแฟ้ม 1 ชุด ม ี2 แบบ ราคา 100 บาท 

ค่าจัดส่งอัตราเหมา 30 บาทต่อการสั่งซื้อแต่ละครัง้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดวธิกีารสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊ก “คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย” (https://bit.ly/2zmNGCz)

รายได้ทัง้หมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่คณะอักษรศาสตร์เพื่อใช้ในกจิการต่าง ๆ

https://bit.ly/2zmNGCz
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ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์บริจาคเงิน

คุณสุณี ปริปุณณะ และคุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 51 บริจาค

เงินสมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ 100 ปี ท่านละ 10,000 บาท โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร รองคณบดี เป็นผู้รับมอบ คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวธนณัฏฐ์ 

อารยสมโพธิ์ นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีไทย 

ที่ได้รับรางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award 2018 

จากผลงานรวมเรื่องสั้น “มิอาจหวนคืนกลับมา”

นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัล
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นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 

13 ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2561 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   นางสาวพิมพ์พชร คุณโสภา  ชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  นางสาวฉัตรียา ธนากิจเจริญสุข  ชั้นปีที่ 4

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   นางสาวพิมพ์ธนิญา จินดาพล  ชั้นปีที่ 4

รางวัลชมเชย     นางสาวธิดารัตน์ สะมะอนันต์  ชั้นปีที่ 3

     นางสาวธนวรรณ ทอธราเมธา  ชั้นปีที่ 2

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ได้รับรางวัล
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 นิสิตหลักสูตร BALAC ได้รับรางวัล
ประกวดนโยบายสาธารณะ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวธมกร จันทร์สว่าง นางสาวนิธินันท์ แจงวาณิชย์ และนางสาวสริตา พิทักษ์ธีระธรรม 
นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวด
เสนอนโยบายสาธารณะ Redesigning Thailand ครั้งที่ 5 หัวข้อ “จับความกระปรี้กระเปร่า มาเขย่าสังคมสูงวัย” ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย  
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การประชุมคณบดสีัญจร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดคีณะอักษรศาสตร์ พร้อม

ด้วยผู้บรหิารคณะ และบุคลากร ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ เอื้ออาภรณ์ อธกิารบดจีุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย รองอธกิารบด ีผู้ช่วยอธกิารบด ีคณบดคีณะต่างๆ ผู้อ�านวยการศูนย์และสถาบันต่างๆ ในโอกาส

ที่คณะอักษรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดสีัญจร ครัง้ที่ 42/2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 9 

อาคารมหาจักรสีรินิธร ในการนี้มตีัวแทนนสิติคณะอักษรศาสตร์จากสาขาวชิาต่าง ๆ ร่วมแต่งกายชุดนานาชาติ

ต้อนรับผู้เข้าประชุม

การประชุมคณบดจีะจัดทุกวันพุธ ส่วนการประชุมคณบดสีัญจรจะผลัดเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมไปตาม

คณะต่างๆ การประชุมคณบดสีัญจรครัง้นี้นับเป็นแรกที่จัดขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์การประชุมครัง้นี้นับเป็นครัง้

แรกที่จัดขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์       
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สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

อาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ อาจารย์อิสริยา 
พาที และอาจารย์อาริม โอ ร่วมเป็นกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ได้แก่ 
การเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี การพูดเพื่อ
อาชีพภาษาเกาหลี การแสดงละครสั้นภาษา
เกาหลี และการเขียนเรียงความภาษาเกาหลี 
เนื่องในมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาเกาหลี

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์สุภาพร 
บุญรุ่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับเชิญจาก 
University of Languages and International 
Studies in Hanoi ประเทศเวียดนาม เพื่อร่วมน�า
เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา
เกาหลีในประเทศไทย 

University of Languages and International 
Studies in Hanoi เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีชื่อเสียงด้านการเรียน
การสอนวิชาภาษาเกาหลี สถาบันแห่งนี้มีอาจารย์
สอนภาษาเกาหลี ทั้งชาวเวียดนามและชาวเกาหลี 
มากกว่า 30 คน และมีนักเรียนประมาณ 700 คน 
มีวิชาเอกด้านภาษาเกาหลีที่หลากหลาย เช่น ภาษา
เกาหลี การแปลและการล่าม เกาหลีศึกษา การเดิน
ทางไปร่วมน�าเสนอผลงานครั้งนี้ท�าให้เกิดการแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีระหว่างกันได้เป็นอย่างดี
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ปาฐกถา “Siamese Balance: 
สู่ดุลยภาพใหม่ในศตวรรษที่ 21”

ปาฐกถา “Siamese Balance: สู่ดุลยภาพใหม่ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาเป็นจ�านวนมาก ภาควิชา

ประวัติศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ แสดงปาฐกถาเรื่อง “200 ปี

ความสัมพันธ์? อเมริกาในไทยตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงหลังสงครามเย็น” 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล แสดงปาฐกถาเรื่อง “อินเดียใน

ไทย: เครือข่ายการค้าและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ แสดงปาฐกถาเรื่อง “คานไม่

คาน? การจัดการอ�านาจจักรวรรดินิยมของชนชั้นน�าสยามสมัยศตวรรษ

ที่ 19” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ดร. ทรายแก้ว ทิพากร แสดงปาฐกถาเรื่อง “Japan Foundation: ญี่ปุ่น

ในไทยกับดุลอ�านาจในเอเชียตะวันออก” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561
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ภาควิชาประวัติศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบหนึ่งศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสงครามต่อเยอรมนีและพันธมิตรและน�าสยามเข้าสู่

สงครามโลกอย่างเต็มตัว และครบหนึ่งศตวรรษที่ทหารอาสาไทยเดินทางไปปฏิบัติการในทวีปยุโรป ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Institute of Research on Contemporary Southeast Asia (Irasec) ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุม

นานาชาติเรื่อง “Masters of their own Destiny: Asians in the First World War and its Aftermath” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์

ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ�าประเทศไทย 

ส�านักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรจากประเทศฝรั่งเศส การประชุมประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เวลา 8.30-10.00 น.  พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Asians in World War One: a Visual History of the Indians, Siamese and 

     Vietnamese at War” ณ โถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 10

เวลา 10.00-11.00 น.  ปาฐกถาเปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์ สู กว๋อ ฉี (Xu Guoqi) แห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง เรื่อง “The First 

     World War as Asia’s Shared History” ณ ชั้น 7 อาคารจามจุรี 10

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา 15.00-17.30 น.  การบรรยายเรื่อง “Digital Resources and Visual Sources on World War One” ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 

   ถนนวิทยุ

เวลา 17.30-18.00 น.  พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด “Portraits of Asians engaged in World War One” ของ Eugène Burnand 

   ศิลปินชาวสวิส ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ

ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่าย “Asians in World War One: a Visual History of the Indians, Siamese and Vietnamese at War” และ

นิทรรศการภาพวาด “Portraits of Asians engaged in World War One” ได้จัดแสดงระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

การประชุมนานาชาติเรื่อง 
“Masters of their own Destiny: Asians in 
the First World War and its Aftermath”
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นิสิตภาควิชาภาษาไทยร่วมอ่านกวีนิพนธ์
ของอุชเชนี ภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมอ่านบทกวีจากกวีนิพนธ์เรื่อง 

“ขอบฟ้าขลิบทอง” ของอุชเชนี หรืออาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ เนื่องในพิธีประกาศและมอบรางวัลพระราชทาน 

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะความกรุณาจากบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็น

ผู้ฝึกซ้อมนิสิต ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล คุณแม้ว คนรักแมว ให้เกียรติบรรเลงดนตรีประกอบการอ่านบทกวี 

อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป รับผิดชอบการก�ากับเวที นอกจากนี้ ในวันงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปิน

แห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพกับนิสิตด้วย



1818

เสวนาวรรณกรรมวิจารณ์ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “เสวนาวรรณกรรมวิจารณ์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 2201353 วรรณกรรมวิจารณ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้รับฟังความรู้

จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงด้านการวิจารณ์สื่อแขนงต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิจารณ์ทั้งในรูปแบบมุขปาฐะและลายลักษณ์ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นความสนใจ

ของนิสิตเกี่ยวกับการวิจารณ์สื่อแขนงต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับวรรณกรรม การเสวนาดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “การวิจารณ์ละครโทรทัศน์และละครชุดร่วมสมัย” วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์

ภาดา นักวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อแขนงต่าง ๆ นักวิชาการด้านวรรณกรรมศึกษา และกรรมการการตัดสินรางวัลวรรณกรรม จัดขึ้นเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 507 อาคารบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์” วิทยากร คือ อาจารย์คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง อาจารย์พิเศษด้าน

ภาพยนตร์ศึกษา นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเวที จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 

ห้อง 601/13 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

การเสวนาทั้ง 2 ครั้ง มีนิสิตเข้าร่วมครั้งละ 25 คน ประกอบด้วยนิสิตภาควิชาภาษาไทย นิสิตภาควิชาอื่น ๆ ในคณะอักษรศาสตร์ และ

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการเสวนาที่

การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ “ผลิบานหวานชื่น” อันเป็นบรรยากาศที่พึงปรารถนาให้เกิดมีและแบ่งบานไม่โรยราในสังคมไทย

ข่าว/ภาพ: หัตถกาญจน์ อารีศิลป ผู้สอนรายวิชา 2201353 วรรณกรรมวิจารณ์ และผู้รับผิดชอบการจัดโครงการ
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ภาควิชาศิลปการละคร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล มาร่วมชมการแสดงละครเวที

เรื่อง “วิวาห์หรือวิวาท” และ “นายหมีปากร้ายกับคุณนายปากแข็ง”   ซึ่งจัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรี 

สิรินธร การแสดงในรอบนี้มีผู้ชมเป็นจ�านวนมากจนล้นโรงละคร ภายหลังจากจบการแสดงได้มีการเสวนาซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์ นพมาส แววหงส์ อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 

รองคณบดี และอาจารย์ประจ�าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ มาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับละครเวทีทั้งสองเรื่องนี้อย่างน่าสนใจ

ในภาคการศึกษาหน้า ภาควิชาศิลปการละครจะจัดแสดงละครเพลงเรื่อง “หลายชีวิต” ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถติดตาม

ข่าวสารของละครเพลงเรื่องนี้ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของภาควิชา

รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล ร่วมชมละครเวที เรื่อง 
“วิวาห์หรือวิวาท” และ “นายหมีปากร้ายกับคุณนายปากแข็ง”
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งาน “เปิดโลกชมรมภาษาสเปน”สาขาวิชาภาษาสเปน
ภาควิชาภาษาตะวันตก

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30-19.00 น. สาขาวิชาภาษาสเปน ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และชมรมภาษาสเปน จัดงาน 

“เปิดโลกชมรมภาษาสเปน” ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิชาภาษาสเปนทั้งสี่ชั้นปีได้ท�าความรู้จักและพบปะ

สังสรรค์กัน ในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่นิสิตซึ่งส�าเร็จการศึกษาด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดเฉพาะวิชาภาษาสเปน ได้แก่ นางสาวอดามาศ เลิศพันธ์

นายธันย์ ยิ่งศิริรัตน์ และนายวีรพงษ์ นิยมจันทร์ ซึ่งได้แต้มเฉลี่ย 4.00 ในการนี้ กลุ่มเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาในประเทศไทย (GRULAC) ให้

เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และนายธันย์ ยิ่งศิริรัตน์ เป็นผู้แทนรับรางวัล

 

เอกอัครราชทูตและนักการทูตลาตินอเมริกาซึ่งเข้าร่วมงาน ได้แก่ นาย Andelfo García เอกอัครราชทูตโคลอมเบียและประธานกลุ่ม GRULAC 

นางสาว Alicia Sonchein เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา นาย Christian Rehren เอกอัครราชทูตชิลี นาย Hector Conde Almeida เอกอัครราชทูต

คิวบา นาง Maríadel Carmen Martínez Arosemena เอกอัครราชทูตปานามา นาย Fernando Quirós เอกอัครราชทูตเปรู และนางสาว 

Cynthia Moreno หัวหน้าฝ่ายกงสุลความร่วมมือระหว่างประเทศและกิจกรรมวัฒนธรรมสถานทูตเม็กซิโก นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่ ทั้งศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาภาษาสเปน ได้แก่ นายวุฒิภัทร เพชรสว่าง นายธนาพงษ์ คงเซ็น นายอัยยวินทร์ เศรษฐินาภิรัชต์ นางสาวณัฐชนน  

แดงช่วง นางสาวชุติกาญจน์ แก้วสุวรรณ และนายสิทธิธัช รุจิโชค มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ภาษาสเปนในการท�างาน การฝึกงาน และ

การเข้าร่วมหลักสูตรฤดูร้อนด้วย ในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารสเปนและลาตินอเมริการ่วมกัน 
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การอบรม “น�าเสนออย่างไร ให้ชนะใจผู้ฟัง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการอบรม

เรื่อง “น�าเสนออย่างไร ให้ชนะใจผู้ฟัง” ณ ห้อง 401/16 อาคารมหาจักรีสิรินธร วิทยากร คือ อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

การอบรม “เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปน�าเสนอ”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ได้จัดการอบรมเรื่อง “เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปน�าเสนอ”  ณ ห้อง 401/16 อาคารมหาจักรีสิรินธร วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
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ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2561 เวลา 13.30-15.30 ภาควิชา

ภาษาศาสตร์ และหลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและ

สารสนเทศ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“การท�างานวิจัยข้ามศาสตร์ กรณีศึกษา: 

ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์” ณ ห้อง 

401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร วิทยากร 

คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา 

ติงศภัทิย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ 

ภาควิชาภูมิศาสตร์

การบรรยายเรื่อง “การท�างานวิจัยข้ามศาสตร์ 
กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์”
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การสัมมนาเรื่อง  
“ทักษะที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ทักษะที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุม 304 อาคาร 

มหาจักรีสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา รู้เท่าทันโลกการท�างานภายนอก มีทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานและ

การใช้ชีวิต ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกของการท�างานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก

นิสิตอย่างดียิ่ง

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
และคณะอักษรศาสตร์
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คณะอักษรศาสตร์

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Ukraine in Focus: 
History, Tourism, Arts & Culture”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานทูตยูเครนในประเทศไทย และหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Ukraine in Focus: History, Tourism, Art & Culture” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศยูเครน นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังมีการบรรยายพิเศษของนิสิตคณะ

อักษรศาสตร์ ในหัวข้อ “Reading Ukraine”: Svetlana Alexievich’s Voices from Chernobyl กิจกรรมทั้งสองได้รับความสนใจจากทั้ง

นิสิตและบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี
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ปาฐกถาเรื่อง “Neither, Nor: How to Circumnavigate 
the Gender Binary in Seven Thousand Easy Steps”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทย 

และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมพบปะกับ ไอวาน อี. โคโยตี (Ivan E. Coyote) นักเขียนชาวแคนาดา และการ

แสดงปาฐกถาของไอวานในหัวข้อ “Neither, Nor: How to Circumnavigate the Gender Binary in Seven Thousand Easy Steps” 

พร้อมพูดคุยซักถามนักเขียนอย่างเป็นกันเอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวได้รับ

ความสนใจทั้งจากนิสิตและบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

ไอวาน อี. โคโยตี เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1969 เป็นนักเขียนที่เรียกตัวเองว่า “นักแสดงมุขปาฐะ” ข้ามเพศ ไอวานเลือกที่จะ

เรียกและแทนตัวเองด้วยสรรพนาม “พวกนั้น” เชิงเอกพจน์ (singular they) เพื่อความเป็นกลางทางเพศ ไม่ผูกติดตัวตน เพศสภาพ 

เพศวิถี หรือส�านึก (ตัวตน) ทางเพศไว้กับขั้วคู่ตรงข้ามหญิง-ชาย อันเป็นวิธีการคิดแบบทวิลักษณ์ที่ครองสังคมโลก ไอวาน โคโยตีเป็นนัก

เขียนที่ชนะรางวัลวรรณกรรมมากมาย เขียนหนังสือไว้ถึง 11 เล่ม ผลิตหนังสั้นทั้งหมด 4 เรื่อง และได้ออกอัลบั้มเพลงอันเป็นการผสม

ผสานเทคนิควิธีการเล่าเรื่องและเสียงดนตรี หนังสือเล่มล่าสุดของไอวานมีชื่อเรื่องว่า Tomboy Survival Guide (2016) ซึ่งได้รับรางวัล 

Stonewall Book Award อันเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่หนังสือ LGBT ที่ดีและโดดเด่นที่สุด

คณะอักษรศาสตร์
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การบรรยายเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา และวิถีชีวิตพระภิกษุณี”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00-13.00 น. อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) เป็น

วิทยากรบรรยายเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา และวิถีชีวิตพระภิกษุณี” ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายดัง

กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 9 มีผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย

เป็นจ�านวนมาก โอกาสนี้ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยาได้มอบหนังสือ “แนวทางปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ต่าง ๆ” แก่ผู้ฟังการบรรยายด้วย

การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ และ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุด

ดิจิทัลวชิรญาณ” ณ ห้อง 609 อาคารมหาจักรีสิรินธร มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจ�านวนมาก

โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ (http://vajirayana.org/) เป็นโครงการที่รวบรวมและเผยแพร่วรรณกรรมไทยในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือกและอนุเคราะห์ต้นฉบับเพื่อน�ามาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล ปัจจุบันมี

วรรณกรรมที่รวบรวมกว่า 200 ชื่อเรื่อง มีคุณมณฑล กาญจโนฬาร เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้ด�าเนินการโดยอาสาสมัครที่รักการอ่าน

และศึกษาวรรณกรรมไทย และมีความเชี่ยวชาญในการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปดิจิทัล

http://vajirayana.org/
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งานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ ประจ�าปี 2561 
(GIS Day 2018)

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ ประจ�าปี 2561 (GIS Day 2018) ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร ภายใน

งานมีการบรรยายและการแข่งขันทักษะด้านภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ�านวนมาก

ภาควิชาภูมิศาสตร์
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โขนรอบพิเศษ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการแสดงโขนรอบพิเศษ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�า

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ การแสดง

รอบดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวอักษรฯ และบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

สมาคมนิสิตเก่า
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
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การอบรม “การใช้โปรแกรม Photoshop 
อย่างง่ายส�าหรับผู้เริ่มต้น”

เมื่อวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30-13.30 น. กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดอบรม “การใช้โปรแกรม Photoshop อย่างง่ายส�าหรับผู้เริ่มต้น” แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ สายปฏิบัติการ ณ ศูนย์

คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร คือ นางสาวนฤมล สุวรรณเกิด   

กลุ่มภารกิจงานแผน
และพัฒนาองค์กร
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ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมน�าเสนอ

ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (Arts Undergraduate 

Humanities Symposium) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Arts Undergraduate Humanities Symposium
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สินค้าที่ระลึก “อักษรฯ 100 ปี”

ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมจัดท�าสินค้าที่ระลึก (แก้วเก็บอุณหภูมิและกระเป๋าผ้า ตราสัญลักษณ์ “อักษรฯ 100 ปี”) 

จ�าหน่ายในงานคืนสู่เหย้าชาวภาษาศาสตร์และในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและภาควิชาตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อหารายได้สมทบ

ทุนคณะอักษรศาสตร์และภาควิชาภาษาศาสตร์ เบื้องต้นคณะผู้จัดท�าได้มอบรายได้จากการขายสินค้าให้แก่คณะอักษรศาสตร์ เพื่อเป็นทุน

การศึกษาช่วยเหลือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะอักษรศาสตร์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่จ�ากัดสาขาวิชา เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

40,000 บาท ภาควิชาภาษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ ผู้มีความประสงค์

ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกได้ที่ http://lingchulabookstore.lnwshop.com/

http://lingchulabookstore.lnwshop.com/
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หนังสือ 
“ศาสตร์แห่งภาษา”

1.  ค�าซ�้าอุจจารณวิลาส: อีกแง่หนึ่งของระบบเสียงและระบบความหมายในภาษาไทย / สุดาพร ลักษณียนาวิน

2.  ภูมิศาสตร์ค�าศัพท์ภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา / วิจินตน์ ภาณุพงศ์

3.  คุณสมบัติน�้าเสียงในภาษาตระกูลมอญ-เขมร / ธีระพันธ์ ล.ทองค�า

4. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาค�ากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต / กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

5.  การแปรทางสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริจเฉทในภาษาไทย / เพียรศิริ วงศ์วิภานนทน์

6.  อ�านาจและความสนิทสนม: ขั้วตรงข้ามทางความหมายในบุรุษสรรพนาม “เรา” ในภาษาไทย / ปราณี กุลละวณิชย์

7.  ค�าคุณศัพท์ในฐานะค�ากริยาในภาษาไทย / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

8.  ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ไทย / ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์

9.  การเรียงกริยาในฐานะวิธีแสดงเหตุการณ์ซับซ้อนในภาษาไทย / กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

นอกจากบทความทั้ง 9 เรื่องแล้ว ผู้อ่านหนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” ยังจะได้อ่านข้อเขียนสั้น ๆ ที่แสดงความคิดของผู้เขียนที่หวนค�านึงถึง

บทความของแต่ละท่านด้วย

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รองศาสตราจารย์ 

ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ (ภาควิชา

ภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่เว็บไซต์ http://lingchulabookstore.lnwshop.com/

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา” 

ซึ่งรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชนียาจารย์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว และหลาย

บทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปล

เป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้

อักษราวชิาการ

http://lingchulabookstore.lnwshop.com/
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
“ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: 
ว่าด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม”

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิมพ์หนังสือ ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: ว่าด้วยความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมบทความวิจัยของนักวิชาการด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมี 

ผลงานของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 บทความ ได้แก่

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: การอ่านและวิธีคิดทางมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต ภาควิชาประวัติศาสตร์

การผสมผสานทางวัฒนธรรม: ครอบง�าหรือเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย? โดย อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร ภาควิชาปรัชญา

ความย้อนแย้งของพหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะฟาร์มากอนของแดร์ริดา ในเรื่องสั้นชื่อ “ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้เกี่ยวกับยุโรปกลางนิยม (ด้วยความ

ช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ เปี่ยมไมตรีจากเมืองโอโลโมตซ์และกามู)” ของปาเวล วิลิคอฟสกี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาค

วิชาภาษาอังกฤษ

“เกียวโตซ่อนกลิ่น”: มิติของ “น�้า” ท่ามกลางความ (ไม่) หลากหลายทางวัฒนธรรม โดย อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป (ภาควิชาภาษาไทย)

หนังสือมีจ�าหน่ายที่ร้านหนังสืออิสระและร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป

อักษราวชิาการ
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1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาโทต่อเนื่องเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ แก่นักศึกษาปริญญาเอกในรายวิชา Selected 

Topics in Applied Linguistics  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้

 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “Introduction to English Corpus Linguistics”

 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “Corpus Linguistics and Discourse Analysis”

 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. หัวข้อ “Corpus Linguistics and EFL Input & Output” 

2.  อาจารย์ ดร. สรคม  ดิสสะมาน ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน

บทความส�าหรับตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ทรง

คุณวุฒิประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา (พ.ศ. 2558)

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เป็นอนุกรรมการจัด

กิจกรรม “Mon idée pour le français” ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.  รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้เป็นวิทยากรกิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส 

ระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม และวันที่ 28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 48 และห้องสโมสรอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

6.  อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญจากสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน



3535

Year 10, No. 13: 31 November 2018

News from the International Affairs Section

12th AIMS 
Review Meeting

From 7 to 9 November 2018, Associate Professor Suradech Chotiudompant, PhD, was invited along with Sukalin Wanakasemsan, 

Acting Director of Chulalongkorn University’s International Office to attend the 12th AIMS Review Meeting, co-organized by the 

SEAMEO RIHED (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Higher Education and Development) 

and the Ministry of Education and Training (MOET) of Vietnam. The meeting was aimed to be a platform for the building 

of connection for those participants and stakeholders involved in the execution of the ASEAN International Mobility for 

Students (AIMS) project.

The meeting, taking place over two and a half days at the Army Hotel in Hanoi, was joined by more than 170 delegates 

including government officers, university instructors, International Affairs Office staff from member universities from such 

countries as Brunei Darussalam, Indonesia, Japan, Malaysia, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand, and Vietnam.
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The first day kicked off with Dr Chantavit Sujatanont, SEAMEO RIHED Director, giving an updated overview of the AIMS program, 

and Ms Porntip Kanjaniyot, SEAMEO RIHED Special Advisor, giving a talk on “Making Sense of Regional Identity: A Path to 

Global Citizenship”, followed by the grouping of participants in related fields, such as business administration, economics, 

language and culture, and engineering, in order that participants shared their views on how to push the international 

relationships among member universities to another level, with such future plans as research collaboration and faculty 

exchange. The official opening ceremony was held on the second day with Ministry representatives from countries involved 

invited to exchange their opinions on how the AIMS program had been implemented, structured, and developed in their 

countries. AIMS alumni and students were invited to the last day’s session. They shared their views on how the AIMS program 

had changed their lives and to what extent their cosmopolitan outlook was a product they gained from this program.

The AIMS program was established almost a decade ago, with an aim to strengthen international mobility for ASEAN students. 

Students participating in this program need to come from member universities suggested by each member country’s ministry 

of education. Chulalongkorn University has been its staunch member since the program’s inception and each year students 

from the Faculty of Arts and the Faculty of Economics are carefully selected to obtain this exchange opportunity. Last year, 

ten students from the Faculty of Arts participated in this program and brought back good memories of their trips and new 

friends.
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Welcoming Delegates from Guangdong 
University of Foreign Studies

On Thursday, November 22, Dean of 

the Faculty of Arts, Professor Kingkarn 

Thepkanjana, together with Associate Dean, 

Associate Professor Suradech Chotiudompant, 

Assistant Dean, Assistant Professor Nirada 

Chitrakara, and Head of CASCA, Suebpong 

Changboonchoo welcomed six delegates 

from Guangdong University of Foreign Studies 

(GDUFS).  Led by Professor Liu Jianda, GDUFS 

Vice President, the team comprises Professor 

Liu Zhiqiang, Dean for Faculty of Eastern 

Languages and Culture, Li Wanjun, Head for 

Department of Malaysian Language, Assistant 

Professor Liao Yufu,  Head for Department 

of Thai Language, Assistant Professor Zheng 

Hong,  Head for Department of Vietnamese, 

and Hu Zhaofang  from GDUFS’ Division of 

Foreign Affairs.  Throughout their trip, the 

GDUFS representatives visited universities 

in Southeast Asia seeking various aspects of 

collaborations in the field of humanities.  In 

the case of the Faculty of Arts, in addition to 

the student exchange program, it was agreed 

that projects involving language assessments 

and those connecting the studies of 

Thai culture with foreign investments be 

implemented as soon as possible.  After the 

meeting and a luncheon with the staff from 

the Faculty of Arts, the delegates, accompanied by the Dean of the Faculty of Arts and Assistant Professor Nirada Chitrakara, met 

with CU Vice President, Associate Professor Natcha Thawesaengskulthai for the University Level MoU signing. 

The meeting with the GDUFS was a very fruitful one as the GDUFS is one of a few universities that stresses the humanities.  The 

GDUFS is famous for its Thai-Chinese and Chinese-Thai Dictionaries.  It also published dictionaries of Chinese and other ASEAN 

languages, such as Burmese and Bahasa.  Located in Guangdong Province of China, which, for centuries, has been respected as 

a cosmopolitan region, internationalization is one of the strengths of the GDUFS.
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NTU Study Abroad Fair 2018

On Sunday November 11, 2018, Assistant Professor 

Nirada Chitrakara, Assistant Dean of the Faculty 

of Arts, joined Chayada Binhasan, Liaison Officer 

from CU’s Office of International Affairs (CU OIA) 

to promote Chulalongkorn University international 

programs at NTU Study Abroad Fair 2018 at National 

Taiwan University, Taipei, Taiwan.  

With the sponsorship from National Taiwan University 

(NTU) and supported by the Faculty of Arts and the 

CU OIA, the main purpose of this trip was to provide 

more information on CU international activities to 

NTU students.  At the fair, universities from different 

parts of the world were grouped by continents.  CU 

was, thus, in the same area as other Asian Universities 

such as Nanyang University of Singapore, Universiti 

Tunku Abdul Rahman, Malaysia, Yonsei University, 

Korea, Waseda University, Japan, and University of 

Tsukuba, Japan. The students who showed interest 

in the Faculty of Arts focused on an exchange at 

the BALAC Program and ARTS CU Summer Program, 

thanks to the visit by NTU students earlier this year.

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Please send any announcements or information on your current as well as past events to pr.arts.chulalongkorn@gmail.com


