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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๒
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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 ๑๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

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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วันคล้ายวันสถาปนา 
คณะอักษรศาสตร ์

2562

งานสัมมนาประจ�าปี
เจ้าหน้าที่ 

สายปฏิบัติการ

11

ค่ายอักษร

14
ข่าวนิสิตได้รับทุนการศึกษา
และรางวัล

7
งาน “กตเวทิตา  
บุรพคณาจารย์”

16 ข่าวประชาสัมพันธ์

13
ข่าวการก�าหนดต�าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์

8 งาน “ราตรีเทา-ชมพูฯ”

21 ข่าวกิจกรรม

33 อักษราวิชาการ

36 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

37 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ
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กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะอักษรศาสตร์ พุทธศักราช 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังคณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ พุทธศักราช 

2562 ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ 

ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ ตลอดจนแขกผู้เกียรติ คณาจารย์ 

นิสิต และเจ้าหน้าที่คณะอักษรศาสตร์ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทรับเสด็จ และตักบาตรพระสงฆ์ด้วย

จากนั้นเวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ แขก

ผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล

ถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 

ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร

อนึ่ง ในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และ

ผู้อ�านวยสถาบันต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดิน

ทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

คณะอักษรศาสตร์ด้วย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเอาวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือน เป็นวันสถาปนาคณะ ปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์มีอายุครบ 

102 ปี นับเป็นคณะหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในประเทศไทย            
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ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ 

นางวิภา หอมศิริ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ นางมาลี สังข์จุ้ย นายทะเบียนคณะ นายสุธรรม โตฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานสารบรรณ 

พิธีการ และอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะอักษรศาสตร์ ได้ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

พุทธศักราช 2562 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ อาคารจามจุรี 4
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คณบดีคณะอักษรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มอบกระเช้า

แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร. 

พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

วิทยาศาสตร์ ครบ 102 ปี
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“กตเวทิตา บุรพคณาจารย์”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ ได้จัดงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์” 

เนื่องในวาระครอบ 96 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์กิตติคุณ

สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าภาค

วิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล

อุทิศแด่ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ และ

คณาจารย์ของภาควิชาฯ ผู้ล่วงลับ นอกจากนี้นายแพทย์

สุรพงศ์ อ�าพันวงษ์ น้องชายของศาสตราจารย์กิตติคุณ 

สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ได้มอบเงินสมทบทุนศาสตราจารย์

สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ด้วย
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ราตรีเทา-ชมพู
ค�่าคืนนี้ที่น้อง-พี่อักษร คืนเหย้า 102 ปี อักษร จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00-22.00 น. สมาคม

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “ราตรี

เทา-ชมพู ค�่าคืนนี้ที่น้อง-พี่อักษร คืนเหย้า 102 ปี อักษร จุฬาฯ” 

ณ ลานเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี

ศิษย์เก่าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

พิธีกราบคารวะอาจารย์อาวุโส การฉายวีดิทัศน์ “ชาวอักษรฯ ปี 

2561” การแสดงของศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ
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การประชุมเตรียมความพร้อม 
งานเดินวิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102”

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานเดินวิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102” ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มี 

ผู้บริหารคณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการชี้แจงรายละเอียดของ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันงาน การซักซ้อมความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นิสิต เพื่อให้การปฏิบัติงานในวันจริงส�าเร็จลุล่วงลงด้วยความราบรื่นและเรียบร้อย 
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งานสัมมนาประจ�าปีเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 
คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะ

อักษรศาสตร์จัดงานสัมมนาประจ�าปีเจ้าหน้าที่

สายปฏิบัติการเรื่อง “เขียนอย่างไรให้ก้าวหน้า”  

ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร และ

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี วิทยากร

คือ คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนเชี่ยวชาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเภทบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนคู ่มือการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ

เข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น
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ค่ายอักษร 2561

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญประโยชน์ 

คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อส.) ได้จัดโครงการค่ายอักษรขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้

1. โครงการ “อักษรศาสตร์สู่ชุมชน: พัฒนาห้อง

สมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านหนองอาสา ปีการศึกษา 

2561” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 

2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองอาสา ต�าบลเมืองการุ้ง 

อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โครงการดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้าน

หนองอาสา และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและความ

ใฝ่รู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน มีอาจารย์

และเจ้าหน้าท่ีคณะอักษรศาสตร์ร่วมเดินทางและท�า

กิจกรรมร่วมกับนิสิตดังนี้

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์

   2)  อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

   3)  อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

   4)  นางวิภา หอมศิริ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
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2.  โครงการ “ค่ายอักษรอาสา 2561 ครั้งที่ 2”  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 

3 หมู่บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ 9 ต�าบลแม่หละ อ�าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนา

ทักษะการอ ่านและการเขียนให ้แก ่เยาวชนใน

โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี รวมถึงเห็น

คุณค่าและความส�าคัญของการศึกษา ตลอดจนเพื่อ

ปลูกฝังให้เยาวชนในโรงเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ทั้งใน

และนอกห้องเรียน
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คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร

หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งบริหารหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับ

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย 

สถาบันเอเชียศึกษา

อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถาบันไทยศึกษา

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ที่สูงขึ้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 823/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ข่าวการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์
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นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย 
ได้รับทุนการศึกษาจาก Khyentse Foundation 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 นายณัฐวุฒิ แสงพันธ์ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย รับมอบทุนการศึกษา
จาก Professor Dr.Peter Skilling (ดร.ภัทร รุจิรทรรศน์) ผู้แทนจาก Khyentse Foundation และรับมอบเกียรติบัตรจาก
ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ รอง
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข หัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทย ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ทุนการศึกษาของ Khyentse Foundation เป็นทุนที่มอบแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผลการ
เรียนดีและศึกษาวิจัยตัวบทคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งใช้ตัวอักษรและภาษาโบราณ

โอกาสนี้ Dr.Trent Walker นักวิจัยแลกเปลี่ยนจาก Khyentse Foundation สังกัดภาควิชาภาษาไทย ได้ร่วมในพิธีมอบทุน
ด้วย Dr.Walker ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of California at Berkeley ขณะนี้ก�าลังท�าวิจัยเกี่ยวกับ
คัมภีร์พุทธศาสนาของกัมพูชาและไทย

ฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
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ภาควชิาภาษาไทยขอแสดงความยนิดแีก่ดุษฎบีัณฑติที่ได้รับรางวัลสภาวจิัยแห่งชาต ิประจ�าปี 2562 ดังนี้

ดุษฎีบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย 
ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

ภาควิชาภาษาไทย

1. ดร.วรศิรา อนันตโท ได้รับรางวัลวทิยานพินธ์

ระดับดมีาก จากวทิยานพินธ์เรื่อง “จามเทวบีูชา: 

การผลิตซ�้าต�านานและการสร้างพิธีบวงสรวง

ในสังคมไทยร่วมสมัย” อาจารย์ที่ปรกึษา คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมนิท์ จารุวร และ

ศาสตราจารย์กติตคิุณ ดร.ศริาพร ณ ถลาง

2. ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ได้รับรางวัลวทิยานพินธ์ระดับด ี

จากวทิยานพินธ์เรื่อง “วัตถุมงคลทางดนตรไีทยในสังคม

ไทยร่วมสมัย: การสร้าง ความหมาย และบทบาท” อาจารย์

ที่ปรกึษา คอื รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมนิท์ จารุวร และ

ศาสตราจารย์กติตคิุณ ดร.ศริาพร ณ ถลาง
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สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาภารตวิทยา เรื่อง “หนังสือภารตะ” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร คือ คุณธนิษฐา 
แดนศิลป์ บรรณาธิการบริหารส�านักพิมพ์ภารตะ ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ประเด็นการ
เสวนาประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการท�าหนังสือ หลักการเลือกหนังสือของอินเดียเพื่อน�ามาแปลเป็นภาษาไทย 
อาชีพบรรณาธิการ ความจ�าเป็นของภารตวิทยาในอาชีพบรรณาธิการหนังสือภารตะ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อและอีเมลหรือ
หมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

เสวนาภารตวิทยา
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• ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ

• ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ศูนย ์การแปลและการล ่ามเฉลิมพระเกียรติ

และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะน�าแอปพลิเคชัน 

“Hospitalk” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการ

แพทย ์ได ้ฝ ึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ  

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมบทสนทนาในสถานการณ์

จ�าลอง 30 สถานการณ์ที่ไม่ตายตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนตามตัวเลือกของผู้เรียน มีประโยค

ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงกว่า 1,000 ประโยค  

มีค�าแปลและเสียงอ่านประกอบส�าหรับฝึกฝน

ด้วยตัวเอง เหมาะส�าหรับเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ 

พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS 

และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

HospiTalk
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สัมมนาบัณฑิตศึกษา 
ภาควชิาประวตัศิาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “Sphere of Influence: From French Indochina to ASEAN in the BRI” “ปริมณฑลแห่งอ�านาจ: 

จากอินโดจีนฝรั่งเศสถึงอาเซียนในยุคหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” การสัมมนาจัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์-25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์) เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาประวัติศาสตร์
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โครงการคติชนเสวนา ครั้งที่ 14ศนูย์คตชินวทิยา

ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ตลาด

น้อย: กาลเวลากับการเปลี่ยนแปลง” โดย อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ด�าเนินรายการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
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หอพระไตรปฎิกนานาชาติ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 2 

หัวข้อ “พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวัคค์: ศีลคู่ปัญญา ปัญญาคู่ศีล เป็นเลิศในโลก” วิทยากร คือ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหา

จุฬาลงกรณ์ ผู้เข้าฟังการบรรยายจะได้รับหนังสือ “คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า” ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สามารถแจ้งชื่อเข้าฟัง

การบรรยายได้ที่ โทร. 02-218-4916  หรือ tipitaka.chula@gmail.com

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์
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เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐ

เกาหลี เพื่อร่วมงานรายงานผลการด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวาระส�าคัญต่าง ๆ  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

เกาหลีประจ�าประเทศไทย ในการนี้ อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รายงานผลการจัดงานของสาขาวิชาภาษาเกาหลี เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับไทย 2 งาน ได้แก่ เทศกาลเกาหลีครั้งที่ 8 และงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา 

ประจ�าปี 2561 ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความชื่นชมอย่างมากจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

สาขาวิชาภาษาเกาหลีรายงานผลการด�าเนินงาน
แก่กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาลี

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติและส่งเสริม 

ภาพลักษณ์องค์กร คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "กระบวนการท�าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า: ผ้าทอและชาติพันธุ์ลาวท่ามกลางการ

อนุรักษ์และการพัฒนา" ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี ผู้บรรยาย คือ Ms. Yuqing Li นักศึกษาปริญญาเอกทางด้านมานุษยวิทยาจาก 

Tsinghua University และนิสิตวิจัยแลกเปลี่ยนสังกัดภาควิชาภาษาไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจ�านวนมาก

การบรรยายเรื่อง “กระบวนการท�าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า: 
ผ้าทอและชาตพินัธุล์าวท่ามกลางการอนรุกัษ์และการพฒันา”

• ภาควิชาภาษาไทย
• ฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติ

และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
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การบรรยายทางวิชาการ
และการน�าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
“อ่านก็เด่น เล่นก็งาม: ความส�าคัญของเรื่องพระอภัยมณี
ในฐานะวรรณคดีการแสดง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ (ประจ�าปีงบประมาณ 2561) ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ

และการน�าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ “อ่านก็เด่น เล่นก็งาม: ความส�าคัญของเรื่องพระอภัยมณีในฐานะวรรณคดีและการแสดง” ขึ้น 

ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี 

การบรรยายทางวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณคดีไทยและวรรณคดีการแสดง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้

 1)  ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต บรรยายหัวข้อ “พระอภัยมณี มณีเม็ดงามที่สุนทรภู่สร้างสรรค์” 

 2)  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน บรรยายหัวข้อ “บทละครร�าเรื่องพระอภัยมณีของคณะเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ ธ�ารง”

 3)  นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร บรรยายเรื่อง “บทละคร 

      เรื่องพระอภัยมณีของกรมศิลปากร” 

นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนายณัฏฐพล เขียวเสน นิสิตทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ซึ่งท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“การสืบทอดและการดัดแปลงเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นบทละครร�าของกรมศิลปากร” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต 

วิงวอน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ

กิจกรรมนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี เป็นผู้ด�าเนินรายการ มีคณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชางานสุนทรภู่ 

นิสิตระดับปริญญาโทที่เรียนวิชาวรรณคดีไทยสัมพันธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวรรณคดีการแสดงเข้าร่วมฟังการ

บรรยายครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก

ภาควิชาภาษาไทย
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วันภาษาฮินดีโลก 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 

18.00 น. สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษา

ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์อินเดีย

ศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมภาษา

ฮินดีแห่งประเทศไทย และอาศรมวัฒนธรรมไทย-

ภารต ได้จัดงานวันภาษาฮินดีโลก 2562 (World 

Hindi Day 2019) ณ ห้อง 105 อาคารมหา

จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นห้องที่คุรุเทพรพินทรนาถ ฐากูร 

เคยแสดงปาฐกถาในคราวเยือนประเทศไทยเมื่อ 

ค.ศ. 1927

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้
ภาควิชาภาษาตะวันออก

กิจกรรมในงานเริ่มต้นด้วยพิธีจุดประทีปเปิดงาน ซึ่งได้รับ

เกียรติจากนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�า

ประเทศอินเดีย นายรามู อับบากานี อัครราชทูตอินเดียประจ�า

ประเทศไทย ศาสตราจารย์ เอส. เค. ศรีวาสตวะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย 

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะ

อักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา  

ราชบัณฑิตประเภทวรรณศิลป์ สาขาตันติภาษา นายสุนีล 

โกถารี บริษัทฟลอเลส จ�ากัด และนายสุศีล ธานุกา ชมรม

ภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย ร่วมจุดประทีป จากนั้นผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อ�านวยการศูนย์อินเดีย

ศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบพวงมาลัย และ

ศาสตราจารย์สตรีมเล็ท ฑขาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย 

มอบผ้าคล้องคอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
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เมื่อเสร็จพิธีการข้างต้นแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน นาย

รามู อับบากานี อัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทนกล่าวสาส์นของนายนเรนทระ โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย จากนั้นนาย 

ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศอินเดีย ได้กล่าวแนะน�าหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา ฉบับพากย์ฮินดี” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงนิวเดลี ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์ขึ้น ผู้แปลคืออาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และนายสุศีล ธานุกา เป็นบรรณาธิการต้นฉบับ

หลังจากจบการแนะน�าหนังสือ ศาสตราจารย์ เอส. เค. ศรีวาสตวะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย 

ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ สตรีมเล็ท ฑขาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ศาสตราจารย์ เอ็ม.พี. ปาณเฑย์ หัวหน้าภาควิชาภาษา

ฮินดี มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล ดร.ยีน ฑขาร อาจารย์ภาษาฮินดีแห่งเลดี้เคนคอลเลจ รัฐเมฆาลัย แสดงบทกวีภาษาฮินดีและภาษา

คาสี (ภาษาท้องถิ่นในรัฐเมฆาลัย ซึ่งมีความใกล้ชิดกับภาษาตระกูลมอญ-เขมร) และนางมัมตา วยาส ชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย 

ด�าเนินกิจกรรมชุมนุมกวีฮินดี หรือฮินดีโคษฐี ซึ่งมีสมาชิกชมรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และนักเรียนภาษาฮินดีชาวไทยจากอาศรม

วัฒนธรรมไทย-ภารตแสดงบทกวีของตนเป็นภาษาฮินดีและภาษาไทย 

ในช่วงท้ายของงานเป็นการมอบหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ฉบับพากย์ฮินดี” 100 เล่มสุดท้ายแก่ผู้เข้าร่วมงาน และร่วม

รับประทานอาหารมังสวิรัติอินเดีย
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พธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
กับมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กับมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย ประเทศอินเดีย ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล

เริ่มต้นความร่วมมือด้านการวิจัยในชุดโครงการวิจัย “อรุโณทัย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โอกาสนี้ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์วิจัยของข้าพเจ้าในแว่นแคว้นตะวัน

ออกเฉียงเหนือของอินเดีย" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ด้วย

ชุดโครงการวิจัย “อรุโณทัย” เป็นชื่อย่อของชุดโครงการวิจัย “ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม เพื่อความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย” ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการแม่บท “นวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการอาเซียน-อินเดียระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 

นอร์ทอีสเทิร์นฮิล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (2561-2564) ชุดโครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัย

ประเภทวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้พื้นฐานและตัวอย่างที่ดีของการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยเน้นพื้นที่ที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสูงทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสร้างสรรค์ มาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบกัน 

เพื่อให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยซึ่งสามารถใช้เป็นบทเรียนของแต่ละฝ่ายในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน 

ชุดโครงการวิจัยนี้มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารจัดการและอ�านวยความสะดวกหรือส่วนกลาง (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. 

ธีระพันธ์ เหลืองทองค�าเป็นหัวหน้าชุดโครงการ) อีก 4 ส่วนเป็นโครงการวิจัยข้ามชาติไทย-อินเดียขนาดใหญ่ 4 โครงการ คือ โครงการ 

“พจนานุกรมออนไลน์ คาสี-อังกฤษ-ฮินดี-ไทย” (รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และคณะ) โครงการ “คติชน ดนตรี 

และการแสดง: สืบ สร้าง สายสัมพันธ์ไทย-คาสี” (ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง และคณะ) โครงการ “การเชื่อมโยงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของการอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (ดร. นฤมล อรุโณทัย และคณะ) และโครงการ “การสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม เพื่อสานสัมพันธ์ไทย-คาสี: กรณีศึกษาแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์”  

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ และคณะ)
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สปัดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซยี

สาขาวิชาภาษารัสเซีย
ภาควิชาภาษาตะวันตก

เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชา

ภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “สัปดาห์ภาษาและ

วัฒนธรรมรัสเซีย” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร ภายในงานมี

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 16.00-19.00 น. เป็นพิธี

เปิดงาน มีการแสดงจากนิสิตสาขาภาษารัสเซีย การเต้นร�าพื้น

บ้านของรัสเซียโดยคณะ Katyusha นิทรรศการ “เทศกาลปี

ใหม่รัสเซีย” และอาหารรัสเซีย พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลแก่

นิสิตที่ชนะการประกวดคัดลายมือและการแปล

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 

401/18 มีการเสวนาในหัวข้อ “วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์

รัสเซียช่วงปีใหม่” และการฉายภาพยนตร์รัสเซีย 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30-18.00 น. ณ 

ห้อง 401/18 มีการเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มการเมืองและ

เศรษฐกิจรัสเซียในปี 2019” วิทยากร คือ ดร.อดุลย์ ก�าไลทอง 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้อง 

401/18 มีการเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวช่วงปีใหม่และ 

ฤดูหนาว” วิทยากร คือ คุณอลิสา สินนา
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Storytelling Techniques and 
Visualization for Business 
Presentation”

• ภาควิชาศิลปการละคร
• ศูนย์บริการวิชาการ

ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ “Storytelling Techniques 

and Visualization for Business Presentation” ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี และมีก�าหนด

เปิดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในปัจจุบันที่ทักษะการน�าเสนองานนับได้ว่าเป็นทักษะที่จ�าเป็นอย่างหนึ่ง

ส�าหรับผู้ที่ท�างานในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ผู้ที่มีกิจการส่วนตัว หรือผู้ที่ท�างานในหน่วยงานรัฐเองก็ตาม การเตรียมข้อมูลส�าหรับการ 

น�าเสนอเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะท�าให้การน�าเสนอนั้นมีมูลค่า มีความน่าเชื่อถือ อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้น�าเสนอ และหน่วยงานในสังกัด  

การทีจ่ะจดัการข้อมลูของบรษิทัหรอืสนิค้าทีม่ากมายของบรษิทัให้สามารถสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูร้บัสารของท่านได้อย่างตรงจดุและมคีวาม

น่าสนใจได้นั้น จ�าเป็นต้องรู้จักวิธิใช้เทคนิคและเลือกกลยุทธ์ในการน�าเสนอ อันประกอบด้วยทักษะการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์ภาพเพื่อการ 

น�าเสนอที่จะช่วยให้ผู้น�าเสนอสามารถเลือกสรรข้อมูล  รังสรรค์ภาพที่ต้องปรากฏในการน�าเสนอ ปรุงให้เนื้อหากลมกล่อม ทันสมัย ชวนให้ติดตาม 

และน�าไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจท่าน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ปรุงเนื้อหาเพื่อการน�าเสนอ และสามารถบูรณาการกับการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของเนื้อหา

ที่จะน�าเสนอให้สามารถสื่อสารได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็น มีศิลปะในการจูงใจ รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือให้แก่ผู้น�าเสนอ 

อีกด้วย

เนื้อหาการอบรมตลอด 2 วัน จะประกอบไปด้วย พื้นฐานการเล่าเรื่อง (Fundamental of Storytelling) การสร้างสรรค์ภาพส�าหรับการน�าเสนอ 

(Visualization for Presentation) การจัดการเนื้อหา และการเรียบเรียงภาษาส�าหรับการน�าเสนอ โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้ทดลองปฏิบัติจริง

และน�าเสนอผลงานในชั้นเรียนจริง

ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 9,500 บาท รวมอาหารกลางวัน 

(Lunch box) 2 มื้อ และ อาหารว่าง (Snack box) 4 มื้อ

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจ�าเป็นต้องน�า Laptop ส่วนตัวมาเพื่อใช้ประกอบ

การเข้าอบรมทั้ง 2 วัน

ท่านที่สนใจเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้

https://goo.gl/forms/lpntrfCvvgMjRr4N2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-218-4802 (ติดต่อคุณชัชฎาพรรณ)

หรืออีเมล chuladrama.training@gmail.com

https://goo.gl/forms/lpntrfCvvgMjRr4N2 
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การบรรยายเรื่อง 
“Where Syntactic Theory Meets Grammaticalization: 
An Analysis of Cantonese Semi-Complementizer”

ภาควิชาภาษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

จัดการบรรยายเรื่อง “Where Syntactic Theory Meets 

Grammaticalization: An Analysis of Cantonese Semi-

Complementizer” ณ ห้อง 501/5-7 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

วิทยากร คือ Tommi Leung, Ph.D. รองศาสตราจารย์ประจ�า

ภาควิชาภาษาศาสตร์ United Arab Emirates University 

ซึ่งได้รับเชิญมาเป็นอาคันตุกาจารย์ที่ภาควิชาภาษาศาสตร์  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยกับภาควิชา    
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ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 

2562 หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมโครงการ

จัดท�าหลักสูตรพระไตรป ิฎก

ศึกษาระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์

แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 

ป ร ะ ธ า น ห อ พ ร ะ ไ ต ร ป ิ ฎ ก

นานาชาติ และพระสงฆ์ผู้ทรง

คุณวุฒิเข้าร่วมประชุม 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 

2562 เวลา 12.00-13.00 น. หอ 

พระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายเรื่อง 

“พระวินัยปิฎก: พระวินัยเป็นอายุของ

พระพุทธศาสนา” วิทยากร คือ อาจารย์

แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) การบรรยาย

นี้เป็นการบรรยายครั้งที่ 1 ในโครงการ

พระไตรปิฎกศึกษา ชุด “แก่นสารแต่ละ

คัมภีร์” โอกาสนี้ แม่ชีวิมุตติยาได้มอบ

หนังสือเรื่อง “สุขตลอดปี รวมธรรมของ

พระเถระ” แก่ผู้เข้าฟังการบรรยายด้วย
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ผู้มีจิตศรัทธามอบพระไตรปิฎกฉบับหลวง พ.ศ. 2521

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ครอบครัวอัมพลเสถียร และ

ครอบครัวอรุณรักษ์ติชัย ได้มอบพระไตรปิฎกฉบับหลวง พ.ศ. 

2521 พร้อมตู้พระไตรปิฎก แก่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ และ

คุณณัชชา คูณทวีลาภ เป็นผู้ประสานงานการมอบ และมี

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ 

บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
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อาศรมวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 

เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัย 

และพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ 

จัดโครงการบรรยายพิเศษ “อาศรม

วิจัย” เรื่อง “แนวทางการขอทุนทาง

ด้านมนุษยศาสตร์ของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ณ ห้อง 707 

อาคารบรมราชกุมารี ผู้บรรยาย คือ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร์ สกว. การบรรยายใน

ครั้งนี้ เป ็นการแนะน�าทุนวิจัยประเภท 

ต่าง ๆ ของฝ่ายมนุษยศาสตร์ สกว. และ

แนวทางการเขียนข้อเสนอขอรับทุนวิจัย 

มีคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมฟัง

การบรรยายเป็นจ�านวนมาก  

กลุ่มภารกิจงานวิจัย 
และพัฒนาวิชาการ
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วารสารอักษรศาสตร์

ขอเชิญอ่านบทความในวารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ 

Supplementary (เดือนธันวาคม 2561) ได้ทางเว็บไซต์  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/

issue/view/12595?

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ Supplementary (เดือน

ธันวาคม 2561) เป็นฉบับรวมบทความ 17 บทความ

จากการประชุมวิชาการนานาชาติของผู ้สอนภาษา

เยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5. Thailändisches 

Germanistentreffen) ซึ่งสาขาวิชาภาษาเยอรมัน  

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

(หมายเหตุ: โปรดเลือก “ภาษาไทย” ที่เมนูด้านบนเพื่อ

แสดงชื่อบทความเป็นภาษาเยอรมัน เนื่องจากระบบ

รองรับแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ)

อักษราวชิาการ
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รายการอักษรพาที

ขอเชิญฟังรายการ “อักษรพาที” ซึ่งออกอากาศทางสถานทีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-7.55 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีหัวข้อ
ที่จะออกอากาศดังนี้

2 กุมภาพันธ์ 2562  “การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเยอรมนี” 
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
   ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ

9 กุมภาพันธ์ 2562  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานทางด้านโบราณคดี” 
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.อารีรัตน์  แพทย์นุเคราะห์ 
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ชนิตา  ดวงยิหวา

16 กุมภาพันธ์ 2562 “เทคโนโลยีภูมิศาสตร์กับการจัดการน�้าท่วม” 
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.ชนิตา  ดวงยิหวา 
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.อารีรัตน์  แพทย์นุเคราะห์

23 กุมภาพันธ์ 2562 “การอ�านวยการแสดงผลงานร่วมสร้างสรรค์ (Collaborative Production) กับอาจารย์และนิสิต นักศึกษาต่างวัฒนธรรม:  
   กรณีศึกษาโครงการ CU-TNUA Collaborative Project” 
   วิทยากร: อาจารย์ปิยะวัฒน์  ธรรมกุลางกูร
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์เปรมรินทร์  มิลินทสูต

อักษราวชิาการ
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เสวนา “อ่าน Tablo กับ 
Chaichai Books”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-

15.00 น. อาจารย์อิสริยา พาที สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้แปลหนังสือ “Blonote” 

ได้ร่วมการเสวนา “อ่าน Tablo กับ Chaichai Books  

ตามหาเศษเสี้ยวตัวตนของ Tablo ในหนังสือ Blonote 

และ Pieces of You” ซึ่งส�านักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์จัดขึ้น ณ 

มิวเซียม สยาม เนื่องในงาน “LIT Fest” มีอาจารย์อัสนี  

พูลรักษ์ ภาควิชาภาษาไทย เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอและอภิปราย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการอ่านและการแปล

วรรณกรรมของ Tablo ศิลปินและนักเขียนร่วมสมัยชาว

เกาหลี 2 เรื่อง ได้แก่ “Blonote” และ “Pieces of You” 

นอกจากอาจารย์อิสริยาแล้ว ผู้ร่วมเสวนายังประกอบด้วย

นายทศพล ศรีพุ่ม นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษา

ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แปล

วรรณกรรมเรื่อง “Pieces of You” และนางสาวณัฐกานต์ 

อมาตยกุล บรรณาธิการและผู้ร่วมก่อตั้งส�านักพิมพ์ไจไจ

บุ๊คส์ (อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 78) การเสวนาส�าเร็จลุล่วง

ไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาอย่าง

ล้นหลาม   

อักษราวชิาการ
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1.  อาจารย์ ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาควิชาภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษใน

ที่ชุมชน ซึ่งส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม

เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส�านัก

บริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย” เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจ�าศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจาก ภาควิชาเคมี คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่องการอ่านและการเขียนบทความวิจัยในรายวิชา Research Article 

Appraisal ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบรรยาย 1110 ภาควิชาเคมี อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม สาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท�าคู่มือการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรศูนย์ 

การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด (ตาดีกา) และหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ กับหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับ

ภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาของซีมีโอ (SEAMEO QITEP-Languages)

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน
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2018 Khyentse Foundation Award

On January 16, 2019, Associate Professor Kingkarn Thepkanjana, Dean of the Faculty of Arts, presided over the presentation 

ceremony for the 2018 Khyentse Foundation Award. Representing the Faculty of Arts together with the Dean were Associate 

Professor Suradech Chotiudompant, Assistant Professor Nirada Chitrakara, and Assistant Professor Arthid Sheravanichkul.

This year the award was granted to a graduate student from the Faculty of Arts: Nattawut Sangpun, a Ph.D. student from 

the Department of Thai. Mr. Sangpun’s dissertation is on a topic related to Buddhist study.  He is studying the story of Subin 

Kumar in Southeast Asian literature.  The story is about the merit of ordination.  It reflects a Buddhist belief that parents gain 

merit when their son is ordained as a monk.  Among the guests present in the ceremony were Professor Bhadra Rujirathat 

(Peter Skilling), a Khyentse Foundation Fellow, and Dr. Trent Walker, a scholar in Buddhist study from University of California 

at Berkeley, who is doing his post-doctoral study as a Khyentse exchange scholar in Thailand. His study is the co-occurrences 

of ethnic languages with Pali in the Buddhist Bible in Thailand and Cambodia.  Dr. Walker is focusing on a phenomenon called 

linguistic epiphyte referring to a context where one language grows on another with the host language unaffected.  Dr. Walker 

is expecting to give a lecture at the Faculty of Arts in August this year.

The Khyentse Foundation Award is given annually to an undergraduate or graduate student, selected by the Faculty, for 

recognition of distinction and hard work in the field of Buddhist studies. Founded in 2001 by Dzongsar Khyentse Rinpoche, 

the Khyentse Foundation is a non-profit organization whose key aim is to support and enhance Buddhist studies worldwide.
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On January 18-19, 2019, Professor Kingkarn Thepkanjana, Ph.D., Dean of the Faculty of Arts, along with Associate Professor 

Suradech Chotiudompant, Ph.D., Associate Dean in Internationalization and Organizational Image Enhancement, were invited 

to participate in a forum on the initiative of a Lancang-Mekong cooperation, in accordance with the Five-Year Plan of Action on 

Lancang-Mekong Cooperation (2018-2022) in Guangdong, South China. The forum was organized to foster discussion of three 

main topics: (1) how to promote international education and investment cooperation among Lancang-Mekong countries, (2) 

cases of successful investment made by Chinese entrepreneurs in other five member countries, and (3) sharing Shenzhen’s 

development experience and its related significance in other five member countries.

Visit to Guangdong

Taking place at Shenzhen University, the first-day session started with opening remarks from Professor Tao Yitao, Ph.D., 

Dean of Belt and Road Research Institute (BRRI) and Vice Chairperson of Shenzhen Foundation for International Exchange 

and Cooperation (SFIEC), followed by Cong Cao, SFIEC Corporate Representative and General Secretary, and Professor Niu 

Huayong, Ph.D., Dean of International Business School, Beijing Foreign Studies University. After a brief video on presentation on 

the SFIEC and on exchange of opinions on education cooperation between China and Mekong countries, each representative 

from different member countries were invited to share their ideas on current situations and ideas of international cooperation 

of universities. In addition to Professor Thepkanjana, the representatives included:

• Oum Ravy, Royal University of Phnom Penh

• Visansack Khamphengvong, Ph.D., National University of Laos

• Tin Win, Ph.D., Yangon University of Economics

• Chhiv Thet, Paññasastra University of Cambodia

• Kin Phea, Royal Academy of Cambodia

• Bountheuang Mounlasy, Ph.D., Rattana Business Administration College (RBAC), Vientien, Lao PDR

• Tun Aung, Meiktila University of Economics, Myanmar

• Chau The Huu, Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology (HUFLIT)

• Kerry Marie Slattery, National University of Management, Cambodia
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The afternoon session was an exclusive visit 

to the Ping An Financial Center, located 

in Shenzhen City Center, to discuss the 

successful business model development, 

integrated with cutting-edge knowledge in 

latest information technological advances. 

Representatives from the Ping An Group, 

shared their ideas on how the Ping An Group 

has benefited from these advances and 

developed their Smart Life business model, 

in which technology plays an important part 

in everyday life. Subsequently, Associate 

Professor Ren Kangyu, Ph.D., from Beijing 

Foreign Studies University, led a discussion 

on how personal and social dimensions will 

be affected by new technological trends 

such as AI, Blockchain, cloud computing, 

and the Big Data.

The second-day session took place in Foshan, beginning with a quick tour of the new Foshan campus of BFSU. The forum 

started with speeches on economy and trade cooperation by Professor Ma, President of the Commerce Economy Association of 

China. Then the representatives from Mekong countries presented their lectures on current situations of economic cooperation 

between China and their countries. Last but not least, Professor Dong Lily from BFSU International Business School gave a 

succinct introduction on programs and other related information of the business school. 

Co-hosted by such institutes as Shenzhen University, the BRRI, the SFIEC, and the International Business School of BFSU, this 

two-day forum signaled an important step in which China and Mekong countries learnt about each other, especially in terms of 

international education and business investment. The Faculty of Arts, Chulalongkorn University, as a close ally to the BFSU, was 

specially invited to join this significant forum in order to witness the latest turn in international education, in which information 

technology plays an increasingly vital role.


