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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  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 ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 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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งานเดิน-วิ่งการกุศล 
“อักษรฯ จรัล 102”

ผศ.ขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์ 
บริจาคเงิน

28

มหาวิทยาลัยภูมินท์์
พนมเปญ 

มาศึกษาดูงาน

7
ข่าวการรับรางวัลของ
คณาจารย์และศิษย์เก่า

12 ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ข่าวนิสิต

19 ข่าวกิจกรรม

29 อักษราวิชาการ

31 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

32 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ
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งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102”

งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส�าเร็จลุล่วงลงด้วยความ

เรียบร้อย มีผู้สมัครเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก และได้รับ

ค�าชื่มชมจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 05.40 น.  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานในงานเดิน-วิ่งการกุศล 

“อักษรฯ จรัล 102” ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยร ่วมกับสมาคมนิ สิตเก ่าอักษรศาสตร ์  

ในพระราชู ปถั มภ ์ สม เด็ จพระ เทพ รัตนราชสุ ด าฯ  

สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  โดยได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลอง

ในโอกาสครบรอบ 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์

ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ 

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี

คณะอักษรศาสตร์ นางปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคม

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ฯ และผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์  

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินถึงคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสายรัด 

ข้อพระกร ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงตัดแถบแพรเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102” และทรงพระด�าเนินน�าขบวนตามเส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

หลังจากทรงพระด�าเนินถึงเส้นชัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเหรียญรางวัล โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงกลาง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และทรงพระด�าเนินไปยังห้อง 114 ทรงฉาย 

พระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเสด็จพระราชด�าเนินกลับ
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ส่วนบริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อเวลา 06.30 น. และ 06.40 น. ได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร ตามล�าดับ บริเวณจุดปล่อยตัวและ 

เส้นชัย มีกองเชียร์ซึ่งเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ร่วมให้ก�าลังใจนักวิ่งอย่างคึกคัก หลังจากนักวิ่งเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว ได้มีการมอบโล่

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดวิ่งแฟนซี และทีมที่มีผู้ร่วมเดิน-วิ่งจ�านวนมากที่สุด 

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณ น�าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาให้บริการแก่นักวิ่ง

และทีมงาน 

เรียบเรียงจาก https://www.chula.ac.th/news/16886/

https://www.chula.ac.th/news/16886/
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รองศาสตราจารย์กฤษรา วริศราภูริชา ได้รับรางวัล 
“Lifetime Achievement”

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์กฤษรา  

วริศราภูริชา อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปการละคร 

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement 

จากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (International 

Association of Theatre Critics--Thailand 

Centre) ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลในงาน IATC 

Thailand Dance and Theatre Awards 2018 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. 

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์กฤษรา วริศราภูริชา เป็นอดีต

อาจารย์ประจ�าของภาควิชาศิลปการละคร เป็นครู

ผู้มีคุณูปการแก่ภาควิชาศิลปการละครเป็นอย่างสูง 

ทั้งยังเป็นที่รักและท่ีพึ่งของลูกศิษย์มาโดยตลอด 

แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังให้เกียรติเป็น

อาจารย์พิเศษของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง

คุณปราณี เก้าเอี้ยน ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ขอแสดงความยินดีแก่คุณปราณี เก้าเอี้ยน (อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น 45) 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใน

โอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อนุมัติ

ให้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน
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อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 37  
ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรม

ขอแสดงความยินดีแก่คุณจ�านรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี และคุณพุทธิอร 

(อัจฉราพรรณ) ไพบูลย์สุวรรณ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 37 ที่ได้รับ

เลือกให้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรม ประจ�าปี 2562 ในการนี้  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธี

มอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง

มัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 

รางวัลเสาอโศกผู้น�าศีลธรรมเป็นรางวัลท่ีสมาคมผู้ท�าคุณประโยชน์

เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับส�านักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ใน

พระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ มอบให้แก่บุคคล

ต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่อุทิศตน 

ท�างานเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องการ

ประกอบคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน



9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับรางวัล
บคุคลดเีด่นในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล

บุคคลดีเด ่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ ประจ�าปี 2561 

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ใน 

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์ 
บริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์ อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้มอบเงินจ�านวน 

20,000 บาท เพื่อสมทบทุนภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในโอกาสที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดงาน “กตเวทิตา บุรพคณาจารย์”  

เนื่องในวาระครบรอบ 96 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ 

คณะอักษรศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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นิสิตสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
“India-ASEAN Youth Summit 2019”

ขอแสดงความยินดีแก่นายวทัญญู ฟักทอง นิสิตปริญญาเอกสาขาบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 

และนายธรรมรัตน์ บุญเจริญพรสุข นิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเข้า

โครงการ “India-ASEAN Youth Summit 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ เมืองกูวาฮาติ  

รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย นิสิตทั้งสองคนเป็นนิสิตคนที่ 63 และ 64 ที่ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ศอจ.) ได้สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับอินเดีย ขอขอบพระคุณ India Foundation และ

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทยที่ให้โอกาสแก่นิสิตทั้งสอง

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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คณะกรรมการนิสิต
อักษรศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังการน�าเสนอผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก�าหนดการและรายละเอียดการน�าเสนอสามารถติดตาม
ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “Arts Undergraduate Humanities Symposium”

การประชมุวชิาการดา้นมนษุยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4
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หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ฟังการบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ 

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ทีฆนิกาย ตอนที่ 2: ละความเห็นผิด” ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยากร คือ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎก

นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าฟังการบรรยายจะได้รับหนังสือ “พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นที่ระลึก 

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

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 3 
“ทีฆนิกาย ตอนที่ 2: ละความเห็นผิด”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การบรรยายเรื่อง 
“สเปนในราชอาณาจกัรอยธุยา”

สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก และภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานบรรยายวิชาการเรื่อง 

“สเปนในราชอาณาจักรอยุธยา” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง 301-302 อาคาร

มหาจักรีสิรินธร ผู้สนใจสามารถเข้าฟังโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและไม่เสียค่าใช้จ่าย  

• สาขาวิชาภาษาสเปน  
  ภาควิชาภาษาตะวันตก
• ภาควิชาประวัติศาสตร์
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก”

• ภาควิชาศิลปการละคร
• ศูนย์บริการวิชาการ

ภาควิชาศิลปการละคร และศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครผู้บริหารเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับผู้บริหารสายงานบริการ หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก” (หลักสูตร 

2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ท�างานในระดับผู้บริหารในสายงานธุรกิจบริการ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสาร 

และพร้อมเปิดใจเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่จะได้ทดลองลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง
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วิทยากรในการอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

• อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และมารยาทไทย อดีตผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 

บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และการก�ากับการแสดง อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการละคร คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist) อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการละคร คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝน และทดลองปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่

• พัฒนาทักษะการแสดงออก การสื่อสารถึงความจริงใจผ่านภาษาร่างกาย อย่างเป็นตัวของตัวเอง และสามารถน�ามาปรับใช้กับการท�างานใน

ปัจจุบัน

• เรียนรู้วิธีใช้เสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมชาติ

• รู้จักสรีระร่างกาย และเรียนรู้การจัดการกับร่างกายของตน ในอิริยาบถต่าง ๆ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัวที่เหมาะสมกับกาลเทศะ  

สง่างาม มีเสน่ห์ชวนประทับใจ รู้จักวิธีการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

• ฝึกบูรณาการเทคนิคการแสดงและศิลปะการใช้เสียง เพื่อใช้ในการสื่อสารและสื่อใจ การวางท่าทางและท่วงที ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่หน่วยงาน

การอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Pullman G ถนนสีลม กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 29,500 บาท 

รวมอาหารกลางวัน (International Buffet) 2 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 4 มื้อ (รับจ�านวนจ�ากัด)

ผู้ที่สนใจเข้าอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/forms/xlj782x79ac2cxJs2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

โทร. 02-218-4802 (คุณชัชฎาพรรณ) อีเมล chuladrama.training@gmail.com

https://goo.gl/forms/xlj782x79ac2cxJs2
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ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา: Empower Brand Names with Language Strategies” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 

2562 (รวม 12 ชั่วโมง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา: 
Empower Brand Names with Language Strategies”

• ภาควิชาภาษาศาสตร์
• ศูนย์บริการวิชาการ
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หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษา ทั้งในด้านความหมาย เสียง การสร้างค�า และ

ทัศนคติต่อภาษา เพื่อการตั้งชื่อแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายโอนชื่อแบรนด์ข้ามภาษาและวัฒนธรรม ผู้ร่วมการอบรมจะ

ได้รับความรู้และฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการตั้งชื่อแบรนด์และสินค้า ทั้งในตลาดภายในประเทศและ 

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

• วิทยากร 

      อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาศาสตร์

• หัวข้อการอบรม

      - การใช้คุณลักษณะทางความหมายและองค์ประกอบทางเสียงเป็นเครื่องมือส�าหรับการตั้งชื่อแบรนด์

      - การใช้การสะกดและการสร้างค�าเป็นเครื่องมือส�าหรับการตั้งชื่อแบรนด์

      - อิทธิพลด้านทัศนคติต่อภาษากับการตั้งชื่อแบรนด์ และการถ่ายโอนชื่อแบรนด์ข้ามภาษาและวัฒนธรรม

      - การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์

• วิธีจัดการอบรม และสถานที่จัดอบรม

    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดชุดประสบการณ์ที่จะสามารถน�า 

    ไปปรับใช้กับการท�างานของตนในชีวิตประจ�าวันได้ โดยจัดอบรมที่ห้อง Smart Classroom ห้อง 712 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะ 

       อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

      บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และพร้อมเปิดใจเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่จะได้ทดลองลงมือท�า เพื่อให้เกิด        

      ประสบการณ์จริง

• ค่าธรรมเนียมการอบรม

      ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 12,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (Lunch Box) 2 มื้อ และอาหารว่าง (Snack Box) 4 มื้อ

• การประเมินผล 

      ผู้ที่เข้าอบรมมากกว่า 80% ของหลักสูตร ศูนย์บริการวิชาการจะออกวุฒิบัตรให้ไว้เป็นหลักฐาน

• การสมัคร

      ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/EIaR5week1a3crXn2

https://goo.gl/forms/EIaR5week1a3crXn2
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การบรรยายพิเศษ “วิทรรศน์วิจัยไทย-ลาว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์”  

เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษชุด “วิทรรศน์วิจัยไทย-ลาว” ซึ่งประกอบด้วย 

การบรรยาย ดังนี้

“ภาษาพาพ้นวิกฤต?: การศึกษากลวิธีการกู้ภาพลักษณ์จากมุมมองทฤษฎีสื่อสารและภาษา” 

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม

“เถ้าธุลีคืออีกนามหนึ่งของประวัติศาสตร์: ภูมิทัศน์ผัสสารมณ์ของซากปรักสงครามในวรรณกรรรมและวัฒนธรรมทัศนาการลาวร่วมสมัย”  

วิทยากร: อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

• หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” 
  เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย
• ภาควิชาภาษาไทย
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การอ่านบทกวีนิพนธ์ 
“ขอบฟ้าขลิบทอง”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 นิสิต 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อ่านบทกวีนิพนธ์ “ขอบฟ้าขลิบทอง”  

ของอุชเชนี เพื่อร่วมร�าลึกในวาระ 100 ปีชาตกาล ใน

งานอบรมกวีน้อย ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น  

ณ ศูนย์อบรมบ้านผู้หว่าน อ�าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และอาจารย์

หัตถกาญจน์ อารีศิลป นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก

อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ เป็น 

ผู้ให้ค�าแนะน�าในการฝึกซ้อมด้วย

ภาควิชาภาษาไทย



21

สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “ปริมณฑลแห่งอ�านาจ: 
จากอินโดจีนฝรั่งเศสถึงอาเซียนในยุคหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

งานสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ 

“ปริมณฑลแห่งอ�านาจ: จากอินโดจีน

ฝรั่งเศสถึงอาเซียนในยุคหน่ึงแถบหน่ึง

เส้นทาง” (“Sphere of Influence: 

From French Indochina to 

ASEAN in the BRI”) ซึ่งภาควิชา

ประวัติศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

4-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส�าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ภาควิชาขอขอบคุณ 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านมา ณ ที่นี้

ภาควชิาประวตัศิาสตร์
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โครงการคติชนเสวนา ครั้งที่ 14 
“ตลาดน้อย: กาลเวลากับการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในโครงการคติชนเสวนา 

ครั้งที่ 14 หัวข้อ “ตลาดน้อย: กาลเวลากับการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี วิทยากร คือ อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู  

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง เป็นผู้ด�าเนินรายการ มีผู้สนใจ 

เข้าฟังการเสวนาครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก

ศูนย์คติชนวิทยา
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สาขาวิชาภาษาเกาหลีคารวะเอกอัครราชทูตเกาหลี
เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่เกาหลี

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี อาจารย์อิสริยา พาที และ

อาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่

เกาหลี ในการนี้ ได้รายงานเรื่องการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  

แก่นิสิต และโครงการประจ�าปีของสาขาวิชา นอกจากนี้ สาขาวิชาได้ถือโอกาสอ�าลาเลขานุการโท คิมฮย็อนอา ซึ่งจะครบวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งในประเทศไทยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เลขานุการโท คิมฮย็อนอา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษา

ภาษาเกาหลี ได้มีส่วนช่วยเหลือและผลักดันโครงการต่าง ๆ ในสาขาวิชาให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด
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การฉายภาพยนตร์ขนาดสั้น
ภาษาโปรตุเกส

สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส 
ภาควิชาภาษาตะวันตก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาภาษาโปรตุเกสร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกส กรุงเทพฯ จัดฉายภาพยนตร์ขนาด

สั้นของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา 

จิตรกร ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ นายฟรันซิซคู วาช ปัตตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส นายฌูอาคิง 

อะมาราล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และนางอานา คาบราล ปีเตอร์เซ็น เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานด้วย
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โครงการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย”

กลุ่มภารกิจงานวิจัย
และพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. กลุ่ม

ภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย” ณ ห้องประชุม 707 อาคาร

บรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการวิจัยให้แก่

บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากร
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การแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านสารสนเทศ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา ด้านสารสนเทศ (GPIS on Tour '19)  ณ ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพื่อให้ความรู้เรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแนะน�าวิธีการเขียนเรียงความแนะน�าตัว 

(Statement of Purpose) โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร และอาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ 

สีลาเขต 
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 2
“พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวัคค์: 
ศีลคู่ปัญญา ปัญญาคู่ศีล เป็นเลิศในโลก”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12.00-13.00 น. อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธาน

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 2 

หัวข้อ “พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวัคค์: ศีลคู่ปัญญา ปัญญาคู่ศีล เป็นเลิศในโลก” ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคาร 

มหาจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้ หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้มอบหนังสือเรื่อง “คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  

(ป. อ. ปยุตฺโต) แก่ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
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ผู้แทนมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-11.30 น. คณะผู้แทนพร้อมด้วยผู้ติดตามและประสานงานโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษา

ไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นโครงการที่กรม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยและเปิดสอนภาษาไทย

ในระดับปริญญาตรี โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานด�าเนินโครงการดังกล่าว การศึกษาดูงานที่คณะอักษรศาสตร์ครั้งนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสร้างรูปแบบและ

นวัตกรรมการสอน  และการสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยที่เป็นมาตรฐาน
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รายการอักษรพาที

ขอเชิญฟังรายการ “อักษรพาที” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-7.55 น. 
ในเดือนมีนาคม 2562 มีหัวข้อที่จะออกอากาศดังนี้

2 มีนาคม 2562  “เกร็ดกฎหมายควรรู้เมื่อท�างานสร้างสรรค์”
   วิทยากร: อาจารย์เปรมรินทร์ มิลินทสูต
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

9 มีนาคม 2562   “GIS ในงานวิจัยภาษาถิ่น”
   วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี

16 มีนาคม 2562  “สัณฐานการเกิดถ�้ากับความเข้าใจปรากฏการณ์ถ�้าหลวง”
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี
   ผู้ด�าเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์

23 มีนาคม 2562   “ค�าเก่า-ค�าถิ่น ในค�าซ้อน”
   วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
   ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ พึ่งฉิม

30 มีนาคม 2562   “Halal Life” 
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

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

อักษราวชิาการ

http://www.curadio.chula.ac.th
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หนังสือ “นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัย
ในการศึกษาวรรณกรรม”

ขอแนะน�าหนังสือ “นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษา

วรรณกรรม” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในโครงการ “วิธีวิทยาร่วม

สมัยในการศึกษาวรรณกรรม” ภายใต้ชุดโครงการ เวทีวิจัย

มนุษยศาสตร์ไทย โดยได้รับทุนสนุนจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

“นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม” วิเคราะห์

การก่อตัวของกลุ่มนักวิจารณ์ที่สร้างสรรค์มุมมองและทฤษฎี

ใหม่ ๆ ในการพิจารณาวรรณกรรมในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา 

วิธีวิทยาใหม่ ๆ ในการศึกษาวรรณกรรมที่หนังสือเล่มนี้ได้น�า

เสนอ เป็นวิธีวิทยาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม

กับการเข้าใจมนุษย์และสังคมในบริบทร่วมสมัย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงภูมิทัศน์ร่วมสมัยแห่งการศึกษาวรรณกรรม อันจะมี

ส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาวิจัย ไม่เพียงเฉพาะทางวรรณกรรม

ศึกษา หากแต่เป็นงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ร่วมสมัยใน 

วงกว้าง 

หนังสือเล่มนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 

เป็นบรรณาธิการ ภายในเล่มมีบทความที่น�าเสนอวิธีวิทยา

ร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรมจ�านวน 9 บทความ ใน

จ�านวนนี้มีผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี และอาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ 

พลมุข  

หนังสือมีจ�าหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งได้ที่เว็บไซต์    

https://www.kledthai.net/9786164860025.html

อักษราวชิาการ

https://www.kledthai.net/9786164860025.html


31

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบัน

ภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้บรรยายแก่นักศึกษาวิชา TE 813: Seminar in Second Language Acquisition ในภาคการศึกษา

ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไปเป็นวิทยากรบรรยายแก่ก�าลังพล

ของกองทัพไทย ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานและการแปล อิทธิพลของภาษาอังกฤษในบทแปลภาษาไทย” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00-12.00 น. ณ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

`

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ และอาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ได้รับเชิญจากส�านักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 9 

มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน
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Collaboration with 
the Embassy of Poland

On Tuesday 26 February 2019, His Excellency Waldemar Dubaniowski, Ambassador of the Republic of Poland to 

the Kingdom of Thailand, along with Ms Agnieszka Dyszlewska, (Public and Cultural Diplomacy Counsellor), and 

Ms Sailamphun Potibal (Political and Economic Section), was warmly received by Professor Kingkarn Thepkanjana, 

PhD, Dean of the Faculty of Arts.  

At the meeting, the Polish Ambassador discussed the beneficial impact of the upcoming Polish Agency for 

Academic Exchange (NAWA) scholarship orientation 2019, which is organised in collaboration with the Faculty 

of Arts. This public event, to be held at the Faculty of Arts on Monday 11 March 2019 at 16.00-18.00 hrs, aims 

to provide prospective scholarship applicants from all universities with an overview of the application process, 

visa process, the teaching and learning of Polish language & culture as part of the summer programme as well 

as insights into the life and experience of a Thai student in Poland through a series of presentation and panel 

discussion by all of the 6 former NAWA scholarship recipients from Chulalongkorn University.  

For further information, please see the attached posters and information sheet.
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Visit by Tama University Delegates

On Tuesday February 12, 2019, the delegates from Tama University, led by Professor William Shang, PhD, Dean of the School 

of Global Studies, visited the Faculty of Arts. Welcomed by Associate Dean Associate Professor Suradech Chotiudompant, 

PhD, and Assistant Dean Assistant Professor Nirada Chitrakara, PhD, the delegates gave some background information of Tama 

University, located near Kamakura, a small city not far from Tokyo, as well as that of its School of Global Studies, which 

has been working closely with the City of Fujisawa in Kanagawa Prefecture, especially with Fujisawa City Tourist Association. 

This relationship was established in 2015 in preparation for the 2020 Olympic and Paralympic Sailing events to be held in 

Fujisawa. Therefore, leisure studies and tourism studies are a prime focus of their institute. In relation to this, the School of 

Global Studies needs to internationalize their profile and increase their students’ international exposure.

One of their main reasons for their visit is thus the student mobility project, in which Tama University is interested in sending 

up to 20 students to Thailand to learn about our social and cultural dimensions. Assistant Professor Nirada informed the 

delegates of the recently held summer programs for various universities worldwide, such as the University of Tokyo and 

National Taiwan University. The meeting ended amicably with the delegates from Tama University expressed their strong 

interest in our summer program, which can be customized to suit different requirements.
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CPLP Short Film Festival

On February 6, 2019, the Portuguese Section, Faculty of Arts, and the Portuguese Cultural Center Bangkok, 

welcomed to the CPLP Short Film Festival all the Community of Portuguese Language Country (CPLP) ambassadors 

with residence in Thailand: His Excellency Francisco Vaz Patto, the Ambassador of Portugal, Her Excellency Ana 

Lucy Gentil Cabral, the Ambassador of Brazil, and His Excellency Joaquim Amaral, the Ambassador of Timor-Leste.

The Festival was one of the several activities to put students into contact with the CPLP countries with democratic 

mission in Thailand.  The purpose of the event is to provide the audience knowledge about the CPLP countries. 

The short films selected were from Portugal, Timor-Leste, Brazil and Mozambique, reflecting the lives of the 

people and the politics of the countries presented.  The subject matters vary. The film from Portugal portrays 

the innocence of children; the one from Brazil portrays the consequence of war on a middle-class family; the 

one from Mozambique presents the traditional family value; and the one from Timor-Leste is a true heroic story 

of a group of people who survived the civil war.  

The CPLP is a multilateral forum aiming to foster cooperation amongst the nine sovereign states in which 

Portuguese is an official language. The CPLP was founded in 1996 by Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-Bissau, 

Mozambique, Portugal, São Tomé and Principe, later to be joined as full members by Timor-Leste in 2002 and 

Equatorial Guinea in 2014 (https://hub.globalccsinstitute.com).

https://hub.globalccsinstitute.com
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CU Active Recruitment

During February 19-23, 2019, Assistant Professor Nirada Chitrakara, PhD, joined the CU OIA in the CU Active 

Recruitment Project in the cities of Jakarta and Yogyakarta, Indonesia.  Led by the Faculty of Medicine, this 

project was a pioneer project of Chulalongkorn University intending to internationalize graduate studies at the 

Chulalongkorn University.  The mission was to recruit Indonesian students and to visit and promote the programs 

to the University of Indonesia in Jakarta and the Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta, leading institutes of 

higher education in the country.  Dr Chitrakara represented the Faculty of Arts and its five international graduate 

programs, namely, M.A. in English, M.A. and Ph.D. in Information Studies, M.A. and Ph.D. in Thai Studies, M.A. and 

Ph.D.in Linguistics, and M.A. and Ph.D. in English as an International Language. In addition to the Faculties of Arts 

and Medicine, there were also the Faculties of Dentistry, Architecture, and the College of Public Health.   As the 

number candidates for CU and those who showed interests in the programs at the Faculty of Arts were promising, 

it was hoped that the next phase of CU Active Recruitment would happen soon.
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The English Department, Faculty of Arts, regrets to announce 

the passing of its long-time faculty member Ajarn William Cater 

Handrich who died peacefully at 3.40 am on February 23, 2019, 

at the Police General Hospital of septicemia.

Passing of English Department Lecturer

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


