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ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑

สวัสดปีีใหม่ 2562

 

 สวัสดปีีใหม่ไพบูลย์บุญ 

ปีกุนพูนทรัพย์พูนศักดิ์ศร ี

พูนชัยโชคพูนสุขสวัสด ี

พูนมติรพูนไมตรทีวเีทอญ 

ด้วยความปรารถนาด ี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล ประพันธ์)
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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 ๑๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม 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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วันกรมสมเด็จพระ
ปรมานุชิตชิโนรส

ทายาทผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
วนิดา สุรวดี

บริจาคเงิน 
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การสอบคัดเลือก
ผู้แทนภูมิศาสตร์

โอลิมปิก

13 ข่าวนิสิตได้รับทุนการศึกษา

6
สินค้าที่ระลึก  
คณะอักษรศาสตร์

14 ข่าวกิจกรรม

12
ข่าวอาจารย์ได้รับต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

9 วีดิทัศน์ "สู่ศตวรรษที่ 2"

21 อักษราวิชาการ

24 ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

31 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ
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ภูมิพลมหาราชร�าลึก
 พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน�้า

ชื่นฉ�่าหล่อเลี้ยงไทยไม่สุดสิ้น

ชนน้อยใหญ่พึ่งอาศัยได้อาบกนิ

ชุบชูชวีนิแคว้นถิ่นทอง

 ภูมปิัญญามหาราชปราชญ์กษัตรยิ์

ภูมแิผ่นดนินวมรัชของไทยผอง

ภูมธิรรมน�าไทยวไิลรอง

“พระภูมพิล” ผู้ทรงครองหัวใจไทย

     ข้าพระพุทธเจ้า 

        คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทติย์ ชรีวณชิย์กุล ประพันธ์)
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งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
ประจ�าปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม 

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ในพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพิธี

พระราชทานรางวัลการประกวดและแข่งขันความสามารถ

ด้านภาษาไทย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 

ประจ�าปี 2561 ซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ

ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่ 59

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

กล่าวประกาศสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นสังฆรัตนะและเป็น

รัตนกวีของชาติ และทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม 

ดีเด่นของโลกตามการประกาศยกย่องขององค์การยูเนสโก

ภาควิชาภาษาไทย

หลังจากพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ 

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เบิกผู้ชนะการ

ประกวดและแข่งขันต่าง ๆ  ได้แก่ การสวดมนต์หมู่ท�านอง

สรภัญญะ การสวดโอ้เอ้วิหารราย การคัดลายมือและคัด

ไทย การวาดภาพระบายสี การต่อค�าประพันธ์ การเล่า

นิทานประกอบการแสดง การอ่านออกเสียง การตอบ

ปัญหาวิชาการ และการแต่งค�าประพันธ์ รวมทั้งผู้ได้รับ

ทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจ�าปี 2561 รวม

ทั้งสิ้นจ�านวน 245 คน เข้ารับรางวัลและรับทุนตามล�าดับ

(ขอขอบคุณภาพข่าวจากส�านักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์

กองทัพบก และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรม

ประชาสัมพันธ์)
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สินค้าต้อนรับปีใหม่และฉลอง 102 ปี 
คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขอเชญิชวนคณาจารย์ ศษิย์เก่า นสิติปัจจุบัน และผู้สนใจสั่งซื้อ

สนิค้าในโอกาสต้อนรับปีใหม่และฉลองในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 102 ปี สนิค้ามดีังนี้

(1) บัตรอวยพรภาพวาดดอกไม้ในคณะอักษรศาสตร์ บัตรอวยพรมทีัง้หมด 4 แบบ คอื ดอกชงโค ดอกพุดตาน 

ดอกคูนขาว และดอกตะแบก พร้อมบทประพันธ์เกี่ยวกับดอกไม้ที่เขยีนขึ้นในวาระนี้โดยเฉพาะ (ด้านในบัตร

อวยพรไม่มขี้อความ จงึเหมาะกับการใช้ในหลากหลายโอกาส)

(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 

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

รายได้ทัง้หมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่คณะอักษรศาสตร์เพื่อใช้ในกจิการต่าง ๆ

https://bit.ly/2zmNGCz
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สินค้าที่ระลึก มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มูลนธิมิหาจักรสีรินิธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ได้จัดท�าสนิค้าที่ระลกึเพื่อจัดจ�าหน่าย สนิค้าแต่ละชนดิประดับด้วยภาพหมู สัญลักษณ์ประจ�าปีนักษัตรกุน ซึ่งเป็น

ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสนิค้าที่ระลกึมดีังต่อไปนี้

 - เสื้อโปโล (สเีหลอืง เทา ม่วงเข้ม ม่วงอ่อน) ราคาตัวละ 350 บาท

 - กระเป๋าหิ้วทรงแฮร์รอดส์ ราคาใบละ 320 บาท

 - กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ราคาใบละ 240 บาท

 - ร่มพับ (สามารถพับเป็นกระเป๋าหิ้วได้) ราคาคันละ 380 บาท

 - กล่องข้าว (ท�าจากเมล็ดข้าวสาล ีย่อยสลายในดนิได้) ราคากล่องละ 220 บาท

 - ที่คั่นหนังสอื ราคาชิ้นละ 35 บาท

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ห้องงานสารบรรณ (ห้อง 116) อาคารมหาวชริาวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย หรอืโทร. 0-2218-4869
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โครงการระดมเงินสนับสนุน 
งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102”

คณะอักษรศาสตร์ มูลนธิมิหาจักรสีรินิธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และสมาคมนสิติเก่า

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีขอเชญิ

ผู้มจีติศรัทธาร่วมบรจิาคเงนิสนับสนุนการจัดงานเดนิ-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102” ซึ่งจะมขีึ้นในวันอาทติย์ที่ 10 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้บรจิาคจะได้รับของสมนาคุณเป็นอุปกรณ์การวิ่ง (Race Kit) ของงานเดนิ-วิ่งและของที่ระลกึ

ในวาระหนึ่งศตวรรษคณะอักษรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถศกึษาขัน้ตอนการบรจิาคได้จากข้อมูลในรูป และที่เฟซบุ๊ก 

“คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย” (https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/) 

https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/
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สู่ศตวรรษที่ 2

เนื่องในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 มูลนธิมิหาจักรสีรินิธรเพื่อ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้สนับสนุนการจัดท�าวดีทิัศน์ขนาดสัน้ชุด “สู่ศตวรรษที่ 2” น�า

เสนอบทสัมภาษณ์ของคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์เกี่ยวกับความทรงจ�าที่มีต่อการเรียนที่คณะ

อักษรศาสตร์ ตลอดจนบทบาทและความส�าคัญของวชิาอักษรศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่มตี่อการด�าเนนิชวีติ และการ

พัฒนาสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาต ิสามารถชมวดีทิัศน์ชุดนี้ได้ทางเฟซบุ๊ก “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย” (https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/) 

https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/2224312400915129/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/365836877299444/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/375282173206045/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/327288647874682/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/204395363781300/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/755068821513469/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/209206603333881/
https://www.facebook.com/facultyofarts.chula/videos/276534516383039/
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ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ 100 ปี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

รับมอบเงินสมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ 100 ปี ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ดังนี้

 นางสุภนิช นาคะตะ บริจาคเป็นจ�านวน 2,000 บาท

 นางสาวชินนธร นาคะตะ บริจาคเป็นจ�านวน 4,000 บาท

 นายธงเชษฐ นาคะตะ บริจาคเป็นจ�านวน 4,000 บาท

คณะอักษรศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ น�าโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี จ�านวน 300,000 บาท

กองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศึกษา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ตลอดจนเพื่อ

สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนของ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เห็นสมควร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี เป็นอดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มีความ

เชี่ยวชาญด้านการลงรายการและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์มีกองทุนทั้งสิ้น 7 กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของภาควิชา ไม่

ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน กิจการนิสิต การวิจัย บริการวิชาการและสังคม กองทุนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุน

จากอดีตคณาจารย์และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง

ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี  
บริจาคเงินสมทบกองทุน
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คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ 

ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการ

ละคร และประธานหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาศิลปการละคร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  

ผู้อ�านวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันไทยศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

แก่อาจารย์ ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ในโอกาส

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์
ได้รับต�าแหน่งวิชาการ
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นิสิตคณะอักษรศาสตร์
ได้รับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาคมคีตาศรมแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ แก่นิสิต
คณะอักษรศาสตร์ที่ศึกษาภาษาสันสกฤต จ�านวน 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นิสิตผู้ได้รับทุนมีดังต่อไปนี้

 1.  นางสาวอรอนงค์ พิชัยค�า นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต 
 2.  นางสาวฐิตาภา แก้วมั่น นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต 
 3.  นางสาวนันทวัน มงคลสถิตย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต 
 4.  นายนิรภัฏ ช้างแดง นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต 
 5.  นายพุฒิพงศ์ เจืออุปถัมย์  นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤต
 6.  นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร นิสิตปริญญาโท ปีที่ 2 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต  
      และพุทธศาสน์ศึกษา (แขนงภาษาบาลีและสันสกฤต)

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ขอขอบพระคุณสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่กรุณามอบทุน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาสันสกฤตในประเทศไทยมาโดยตลอด
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เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิ

คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการบรรยายและสัมมนา “การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2 โดยไม่คดิมูลค่า แก่

บุคคลทั่วไปผู้สนใจงานล่าม ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะอักษรศาสตร์ วทิยากรคอื ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการล่าม 

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามในระดับสากล 

รวมทัง้รูปแบบและเทคนคิการปฏบิัตงิานล่าม นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ฝึกปฏบิัตงิานล่ามพูดตาม ล่ามเอกสาร 

และล่ามพูดพร้อมด้วย 

ศูนย์การแปลและ
การล่ามเฉลิมพระเกียรติ

การบรรยายและสัมมนา 
“การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง” 
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สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้จัดกิจกรรมต้อนรับ
คณาจารย์และนักเรียนห้องเรียนภาษาเกาหลี 
ศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก โรงเรียนระยอง
วิทยาคม และเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณาจารย์
และนักเรียน งานการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชลบุรี 
“สุขบท” ในการนี้ อาจารย์สาขาวิชาภาษา
เกาหลีได้แนะน�าสาขาวิชา และหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
นอกจากนี้ นิสิตชมรมภาษาเกาหลียังได้ร่วม
จัดกิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนผู้
มาศึกษาดูงานอีกด้วย

สาขาวชิาภาษาเกาหลตีอ้นรบัคณาจารย์
และนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน
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หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00-13.00 น. แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) เป็นวิทยากร

บรรยายเรื่อง “พระพุทธเทศนาในพรรษาสุดท้าย” ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจ�านวนมาก โอกาสนี้ แม่ชีวิมุตติยาได้มอบ

หนังสือ “ธรรมเพื่อความสวัสดี” พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้เข้า

ร่วมฟังการบรรยายด้วย 

การบรรยายเรื่อง
“พระพุทธเทศนาในพรรษาสุดท้าย”
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การบรรยายพิเศษ “เกิดอย่างสามัญ 
ตายอย่างยิ่งใหญ่ : อนุภาคของวีรบุรุษ
ในเอกสารจีนโบราณ”

สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เวลา 8.00-10.00 น. สาขาวิชาภาษา

จีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดการ

บรรยายพิเศษหัวข้อ “เกิดอย่างสามัญ 

ตายอย่างยิ่งใหญ่: อนุภาคของวีรบุรุษ

ในเอกสารจีนโบราณ” ณ ห้องประชุม 

707 อาคารบรมราชกุมารี วิทยากรคือ 

อาจารย์ ดร.นภ อึ๊งโพธิ์ อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวัน

ออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ 

ดร.พัชนี ตั้งยืนยง เป็นผู้ด�าเนินรายการ
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โครงการสารสนเทศสู่สังคม

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นิสิตชมรม

สารนิเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้จัด

โครงการสารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซง

วิทยา จังหวัดสระบุรี โครงการนี้ประกอบด้วย

กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาทักษะ

การรู้สารสนเทศ การพัฒนาทักษะการรวบรวม

ข้อมูลผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อพัฒนา และการพัฒนา

ศิลปะสู่อาชีพ มีนิสิต คณาจารย์ และอาจารย์

พิเศษภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จ�านวน 33 คน 

และครู นักเรียน โรงเรียนหนองแซงวิทยา จ�านวน 

45 คน เข้าร่วมโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

ได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการประยุกต์ความ

รู้ที่เรียนเพื่อสังคม เช่น การท�างานเป็นทีม การฝึก

ทักษะการสอนการรู้สารสนเทศแก่นักเรียน การ

จัดสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ส�าหรับ

พัฒนาและออกแบบบริการห้องสมุด เป็นต้น
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ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกส�าหรับนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการ “การสอบคัดเลือกผู้

แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.” ประจ�าปี 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ การสอบคัดเลือกมี 3 

ขั้นตอน ได้แก่

 - การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 - การอบรมนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 - การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ฯ จ�านวน 18 คน จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562

การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการ
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ�าปี 2562
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คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ส�าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความมั่นใจ

ด้านการสนทนาภาษาอังกฤษของบุคลากรสายปฏิบัติการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ โครงการจัดขึ้นทุก

วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.30-13.30 น.ระหว่างวันที่ 4-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

วิทยากร คือ นายจิณวัฒน์ แก่นเมือง มีบุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก 

โครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
ส�าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์
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คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
น�าเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้น�าเสนอผลงาน

วิจัยเรื่อง “Archiving Web Content in Anthropology: Lessons 

Learned for a Step in the Right Direction” ในการประชุมวิชาการ

ทางด้านการจัดการจดหมายเหตุเว็บ (Web Archiving Conference 

2018) ณ หอสมุดแห่งชาติ นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 ผลงานที่น�าเสนอในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ซึ่งมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์ และคุณสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี 

เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ฝ่าย

ส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จ�านวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านห้อง

สมุดดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 20 (20th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2018) ระหว่าง

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ University of Waikato เมือง Hamilton ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ น�าเสนอผลงานวิจัยที่ด�าเนินการร่วมกับรอง

ศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และนายจิณวัฒน์ 

แก่นเมือง เรื่อง “Development of Content-Based Metadata Scheme of Classical Poetry in Thai National Historical Corpus”

อักษราวชิาการ

2. อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับทุนสนับสนุนจาก

เงินทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ และฝ่ายวิจัย 

คณะอักษรศาสตร์ ไปน�าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ด�าเนินการร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และอาจารย์ ดร.เสาวภา 

หลิมวิจิตร เรื่อง “A Visual Content Analysis of Thai 

Government’s Census Infographics”

ผลงานวิจัยทั้งสองเรื่องข้างต้น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในเอกสารประกอบการประชุม ในหัวเรื่อง Maturity 

and Innovation in Digital Libraries ซึ่งส�านัก

พิมพ์ Springer จัดพิมพ์ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ด้วย
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อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
น�าเสนอผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษา

อังกฤษ น�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Exploring strategies 

of translating English relative clauses into Thai” ใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  5th International 

Conference on Foreign Language Learning 

and Teaching (FLLT) ซึ่งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ได้

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (Featured Speaker) 

ด้วย

นอกจากนี้ นาวสาวชนากานต์ เจริญกุล นิสิตระดับปริญญา

มหาบัณฑิตได้ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The English 

Present Perfect in General and Textbook Corpora: 

A Corpus-driven Study ในการประชุมครั้งนี้เช่นกัน

อักษราวชิาการ

ผลงานแปลของอาจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ขอแนะน�าหนังสือ “โบลโน้ต (BLONOTE)” ผลงานแปล

ของอาจารย์อิสริยา พาที สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชา

ภาษาตะวันออก 

BLONOTE-블로노트  เป็นหนังสือรวมข้อความส่งท้าย

รายการวิทยุยามค�่าคืนของ ทาโบล (นักร้อง นักแต่งเพลง 

และโปรดิวเซอร์เพลง สมาชิกวง EPIK HIGH และผู้เขียน 

Pieces of You -เศษเสี้ยวของเธอ) ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 

2016 ในภาษาเกาหลี และต่อมาทาโบลได้แปลผลงานเล่ม

นี้เป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์อิสริยา พาที ได้แปลหนังสือ

เล่มนี้จากต้นฉบับภาษาเกาหลีโดยตรง จัดพิมพ์โดยส�านัก

พิมพ์ไจไจบุ๊คส์ 

ในเฟซบุ๊กส�านักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า  

“ทาโบลเคยให้สัมภาษณ์แก่สื่อว่า หนังสือเล่มนี้คล้ายเพื่อน

ของคนโดดเดี่ยว เมื่อรู้สึกว่าว่างเปล่าในโลกใบนี้ ก็ต้องการ

เพื่อนคู่คิด หรือความเห็นสะกิดใจ ถ้อยค�าในหนังสือเล่ม

นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของไอเดียยิ่งใหญ่ หรือบทสรุปเพื่อหา

ทางออกของปัญหาใด ผู้เขียนหวังเพียงว่า หากถ้อยค�าสั้น ๆ   

เพียงคืบในเล่มนี้บังเอิญไปสร้างแรงบันดาลใจ หรือเพียง

ช่วยสิ้นสุดความทุกข์กังวลใจของใครบางคนได้ นั่นก็เพียง

พอแล้ว ค�าแนะน�าของทาโบล คือ ขอให้วางเล่มนี้ไว้ในที่

ใกล้มือและหยิบอ่านง่าย เพียงเปิดสุ่มหน้าใดก็ได้ ยามที่

หัวใจเกิดสั่นคลอน” 

หนังสือมีจ�าหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป
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รายการอักษรพาที

ขอเชิญฟังรายการ “อักษรพาที” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-7.55 น. ในเดือนมกราคม 2562 มีหัวข้อที่จะ
ออกอากาศดังนี้

5 มกราคม 2562  การใช้พื้นที่ในละคร Anton Chekhov: กรณีศึกษาละครเรื่อง “The Bear” และ “The Proposal” 
   วิทยากร รศ. ฤทธิรงค์  จิวากานนท์ 
   ผู้ด�าเนินรายการ ผศ.ดร.ปริดา  มโนมัยพิบูลย์

12 มกราคม 2562  ความหมายและความเป็นมาของค�าว่า “วัฒนธรรม”  
   วิทยากร ผศ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ 
   ผู้ด�าเนินรายการ อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

19 มกราคม 2562  ความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเรื่อง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสังคมไทย    
   วิทยากร ผศ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ 
   ผู้ด�าเนินรายการ อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

26 มกราคม 2562  การกลับมาของการเมืองขวาจัดในเยอรมนี 
   วิทยากร อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
   ผู้ด�าเนินรายการ ผศ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ
    
ส่วนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีหัวข้อที่ออกอากาศดังนี้

1 ธันวาคม 2561   อิทธิพลภาษาเขมรในภาษาไทย การยืมหรือการแทรกแซง
   วิทยากร รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
   ผู้ด�าเนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

8 ธันวาคม 2561   เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ
   วิทยากร อ.ดร.อรรถพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์
   ผู้ด�าเนินรายการ อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

15 ธันวาคม 2561  การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์
   วิทยากร ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
   ผู้ด�าเนินรายการ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

22 ธันวาคม 2561   การสวดมนต์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   วิทยากร ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
   ผู้ด�าเนินรายการ ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน CU Radio และเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th

อักษราวชิาการ

http://www.curadio.chula.ac.th
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งาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์” 

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ ร่วมร�าลึกพระคุณของคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์” ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ 

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร

ก�าหนดการในช่วงเช้าเป็นพิธีบ�าเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน อุทิศแด่คณาจารย์ภาควิชาผู้ล่วงลับ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ 

อ�าพันวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จ้อย งอนรถ นันทิวัชรินทร์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาวิตรี แพ่งสภา รองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ 

พลายเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ รองศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี จากนั้นจะเป็นการเสวนาเรื่อง “ศาสตราจารย์

สุทธิลักษณ์ ประจักษ์พระคุณ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปีชาตกาลของศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ผู้ก่อตั้งภาควิชา ผู้น�า

เสวนา คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมเสวนาใน

ครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ คณาจารย์ภาควิชาปัจจุบันจะมาเล่าถึงคุณูปการของกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ที่มีต่อการ

พัฒนาอาจารย์ นิสิต วงวิชาการ วิชาชีพ และสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินถวายสังฆทานกับภาควิชา โดยโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0468762285 ชื่อ

บัญชี นายสรคม ดิสสะมาน และขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ sorakom.d@chula.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ

สอบถามได้ที่เฟซบุ๊ก “ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ Dept of Library Science, Chulalongkorn U.” หรือส่งอีเมลมาที่ libsci@

chula.ac.th

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์
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วันภาษาฮินดีโลก 2562

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย Thailand Hindi Parishad อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันภาษา

อินดีโลก ประจ�าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานจะมี

การเปิดตัวหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่” พากย์ฮินดี โดยนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงนิวเดลี และแจกหนังสือ

ดังกล่าวจ�านวน 100 เล่มสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยสแกนคิวอาร์โค้ดในรูป

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก
ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการแปลและการล่ามระยะสั้น

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เปิดอบรมหลักสูตรการแปลและการล่ามระยะสั้นส�าหรับบุคคลภายนอก ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 

2562 ได้แก่

 1.  เทคนิคการล่ามพูดตามเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย)

 2.  ทักษะการแปลเบื้องต้น

 3.  Translation Zoomed In

 4.  การแปลเอกสารด้านกฎหมาย

 5.  การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~tran/th/download.php

ยื่นใบสมัครพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมการอบรมที่ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 713 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและพักเที่ยง)

ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 - โครงการอบรมด้านการแปล ส�าหรับบุคคลทั่วไป คนละ 6,000 บาท ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 5,700 บาท และนิสิต 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 5,400 บาท

 - โครงการอบรมด้านการล่าม ส�าหรับบุคคลทั่วไป คนละ 10,000 บาท ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 9,500 บาท และนิสิต 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 9,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-4634 หรือ ccti_2010@hotmail.com

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
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การน�าเสนอผลงานวิจัย 
“วิทรรศน์วิจัยไทย-ลาว”

หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการน�าเสนอผลงานวิจัย  “วิทรรศน์วิจัยไทย – ลาว” วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 304 

อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” 
เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย 
ภาควิชาภาษาไทย
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 1
“พระวินัยปิฎก : พระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 1 “พระวินัยปิฎก : พระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา” 

วิทยากร คือ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎก

นานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.

chula@gmail.com

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรม

ตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษในวิชา ฝ.231 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศส 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท และอาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม Nvivo ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ” เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 520 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน
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News from BALAC

BALAC-Supported Roundtable in 
Intellectual History in Munich

The event’s main goal was to move beyond the Eurocentric lenses commonly applied to the field of global intellectual 

history. Rather than focusing on specific concepts or ideas, the three papers presented approached this objective by tracing 

selected Sanskrit-derived political terms and their acquisition of various connotations over time in different regions of South 

and Southeast Asia. The papers presented focused on India, Nepal and Thailand, but also referred to examples from Burma, 

Bali and Java. 

The presentations were received very positively by the two discussants Paulus Kaufmann (Institute of Asian and Oriental 

Studies, University of Zurich) and Jowita Kramer (Institute for Indology and Tibetan Studies, Ludwig-Maximilians-University). 

The international Bachelor of Arts Program in Language and Culture (BALAC) of Chulalongkorn University’s Faculty of Arts 

generously supported the roundtable.

Individual papers:

Milinda Banerjee (Munich):  Tracing Two Political Concepts across the Indian Ocean: Humanity and Rule of Dharma

Simon Cubelic (Heidelberg):  Diglossia, Hyperglossia or Heteroglossia? Sanskrit and the Political Languages of 19th-  

    century Nepal

David Malitz (Bangkok):   The Pursuit of Sukha: The Theravada Foundations of the Thai Political Discourse

On 4 August 2018 the roundtable “Global Intellectual History 

beyond Eurocentric Lenses: Connected Political Vocabularies 

across South and Southeast Asia, ca. 1800-2018” took place 

at Ludwig-Maximilians-University, Munich. The event was 

organized jointly by Milinda Banerjee (Japan Zentrum, Ludwig-

Maximilians-University and Presidency University, Kolkata) 

and David Malitz (BALAC, Chulalongkorn University) within 

the framework of the Ludwig-Maximilians-University’s series 

“Global Intellectual History as Political and Ethical Critique”. 

The organizers were joined by Simon Cubelic of the South Asia 

Institute, University of Heidelberg.
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On November 14, 2018, the special lecture 

entitled “Born Peasants, Died Great Men: Motifs 

of a Hero in Classical Chinese Documents” by 

Dr Nop Oungbho was organized by the Chinese 

Section, the Department of Eastern Languages. 

Moderated by Associate Professor Patchanee 

Tangyuenyong, PhD, the well-attended lecture 

took place in Room 707 Boromrajakumari Building.

News from the Chinese Section, 
Department of Eastern Languages

Special Lecture on "Hero Motifs 
in Classical Chinese Documents"
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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

Delegate Visit from Fukui University

On December 21, 2018, Professor Kingkarn 

Thepkanjana, Dean of the Faculty of Arts, together 

with Associate Professor Suradech Chotiudompant 

and Associate Professor Kanokwan Laohaburanakit 

Katagiri, Associate Deans, and Assistant Dean, 

Assistant Professor Nirada Chitrakara, welcomed 

delegates from School of Global and Community 

Studies, University of Fukui, Japan. The delegates 

include Hideo Teraoka, Vice President University 

of Fukui, Ryo Kimura, Dean of School of Global 

and Community Studies and Riyo Hayami, 

Japanese Language Instructor. The purpose of 

the meeting is to introduce University of Fukui’s 

newly established Professional Graduate School.  

The main objective of the school is to foster 

students with the ability to develop new business 

in this globalized era.  The Faculty of Arts was 

invited to get involved in their internship program 

by providing Japanese language translators to 

facilitate their intern students. Associate Professor 

Katagiri provided suggestions as to how to connect 

with the translators who are not only current Arts 

students, but also the alumni, most of whom 

have experience in working with Japanese visitors.


