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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑ พฤษภาคม  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 ๔ วันที่ ๑ พฤษภาคม 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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ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรยายพิเศษ “Notre-
Dame de Paris: จาก 
Victor Hugo ถึงวันนี้”

32

MoU Signing with 
Cornell University 10 ข่าวประชาสัมพันธ์

5
ข่าวอาจารย์ได้รับต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

11 ข่าวกิจกรรม

29 อักษราวิชาการ

31 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

32 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ

6 ข่าวอาจารย์ได้รับทุน 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

6 ข่าวการบริจาคเงิน

7 ข่าวนิสิตได้รับรางวัล
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คณะอักษรศาสตร์ลงนาม 
ถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. 

ณ ศาลาพระเกี้ยว ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน 

สายปฏิบัติการ และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ร่วมลงนาม

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดให้ชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป 

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 

พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว  

(วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม ปิดการลงนามถวายพระพร)
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อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 826/2562 

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ผู้มีนามต่อไปนี้ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร ได้รับแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.กัญญา วัฒนกุล ได้รับแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ศษิย์เก่าภาควชิาภาษาศาสตร์
มอบเงินเป็นทุนการศึกษา

ภาควิชาภาษาศาสตร ์

ขอขอบพระคุณศิษย์เก่า

ภาควิชาภาษาศาสตร ์

เ ป ็ นอย ่ า ง สู ง ที่ ไ ด ้ จั ด

กิจกรรมอันเน่ืองมาจาก

วาระครบรอบ 42 ปี 

แห่งการก่อตั้งภาควิชา

ภาษาศาสตร์ ปี 2561 

และได ้มอบเงินรายได ้

จากการกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นทุนแก่นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะ

อักษรศาสตร ์และเพื่อ

ใช้ในกิจการต่าง ๆ ของ 

ภาควิชา

อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ได้รับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์อิสริยา พาที สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในโอกาสที่ได ้รับคัดเลือกจากโครงการทุนการศึกษาโดยรัฐบาล

สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจ�าปีการศึกษา 

2562
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นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีแก่นายธนบัตร ใจอินทร์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สายวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะ

อักษรศาสตร์ ในโอกาสที่ผลงานรวมกวีนิพนธ์ชุด “โลกประจ�าตัว” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ในการประกวดหนังสือดีเด่น กระทรวง

ศึกษาธิการ ประจ�าปี 2562 ประเภทหนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี (บทร้อยกรอง) ทั้งนี้ นายธนบัตรได้เข้ารับพระราชทาน

รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือรวมกวีนิพนธ์ชุด “โลกประจ�าตัว” ของนายธนบัตร ใจอินทร์ (นามปากกา รัฐ ปัญเจียง) ได้ที่ศูนย์หนังสือ

จุฬาฯ ทุกสาขา และทางเว็บไซต์ chulabook.com
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นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดี

แก่นางสาวพุธิตา ผึ้งฉ�่า นิสิตภาควิชา

ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัล

นริศรานุวัดติวงศ์ สาขาวิชาภาษาไทย 

เนื่องในวันนริศ วันที่ 28 เมษายน 

พ.ศ. 2562 ซึ่งราชสกุลจิตรพงศ์จัดขึ้น

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จฯ  

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

ณ ต�าหนักปลายเนิน ภาควิชาขอ

ขอบพระคุณมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

นิสิตได้รับทุนการศึกษา AUNS

ขอแสดงความยินดีแก่นายศุภกิจ เฟื่องชงมณี 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกสารนิเทศศึกษา 

สาขาวิชาโทภาษาเกาหลี ที่ได้รับทุนการศึกษา 

“Asian University Network Scholarship 

(AUNS)” (아시아 대학 한국어(학) 지

원 프로그램) เพื่อไปศึกษาภาษาเกาหลี ณ 

ประเทศเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี
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การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 นางสาวณัฐชยา 

ปภาณภูวงศ์ และนางสาวปุณณดา พัฒนก�าจร 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดสุนทรพจน์ภาษา

เกาหลี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี การแข่งขัน

ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 หัวข้อในการประกวด 

คือ 희망 (ความหวัง) มีนิสิตนักศึกษาจาก

สถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 21 คน  

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปุณณดา  

พัฒนก�าจร ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิชาภาษา

เกาหลีขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตทั้ง  

2 คนที่ทุ่มเทฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่น
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การบรรยายสาธารณะ
“ศาสตร์-ศิลป์คติราช ประกาศเกียรติพระภูมินทร์ คติว่าด้วย

ธรรมราชาและเทวราชาในคัมภีร์และศิลปกรรมอินดีย”

เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอเชิญฟังการบรรยายสาธารณะหัวข้อ “ศาสตร์-ศิลป์คติราช ประกาศเกียรติพระภูมินทร์ คติว่าด้วยธรรมราชาและเทวราชาในคัมภีร์

และศิลปกรรมอินดีย” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

เนื่องจากที่นั่งมีจ�านวนจ�ากัด กรุณาส�ารองที่นั่งโดยสแกน QR Code ในรูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณณัฐ วัชรคิรินทร์ อีเมล: 

natha.v@chula.ac.th โทร. 0-2218-3945
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00-13.00 น. หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายใน

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 4 “ทีฆนิกาย มหาวัคค์: ว่าด้วยผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า” วิทยากร คือ 

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) มีผู้เข้าฟังการบรรยายจ�านวนมาก

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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การบรรยายพิเศษเรื่อง “Notre-Dame de Paris: 
จาก Victor Hugo ถึงวันนี้”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มภารกิจ

งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยาย

พิเศษเรื่อง “Notre-Dame de Paris: จาก Victor Hugo ถึงวันนี้”  

ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพื่อร่วมร�าลึก และ 

ให้ความรู ้ เกี่ยวกับความเป็นมาและความส�าคัญของอาสนวิหาร 

Notre-Dame de Paris ประเทศฝรั่งเศส การบรรยายในครั้งนี้ 

ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง เป็นวิทยากร  

ผู้ด�าเนินรายการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ สาขา

วิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก มีผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย

เป็นจ�านวนมาก

กลุม่ภารกจิงานวจิยั 
และพัฒนาวิชาการ  
คณะอักษรศาสตร์
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นิทรรศการ “เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่า
สังคม ศิลปะกับประวัติศาสตร์สังคมลาว
ตั้งแต่ทศวรรษ 1960-ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 3-25 เมษายน พ.ศ. 2562 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา

และวรรณคดีไทย หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” เพื่อการศึกษา

ภาษา วรรณคดี และคติชนไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กร Mekong Contemporary Art 

Foundation และองค์กร Mekong Art Initiative จัดนิทรรศการ “เบิ่งรูปแต้ม  

แนมรูปเงา เล่าสังคม ศิลปะกับประวัติศาสตร์สังคมลาวตั้งแต่ทศวรรษ 1960-

ปัจจุบัน” ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานที่จัดแสดง 

ประกอบด้วยจิตรกรรมและภาพถ่ายของศิลปินลาว 5 คน ได้แก่ กงพัด  

หลวงลาด, ไซสงคาม อินดวงจันที, บุนโปน โพทิสาน, มาย จันดาวง และอานูโลม  

สุวันดวน

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์  

พลมุข และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2245102 ลาว 2 ได้บรรยาย 

ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมและภาพถ่ายที่จัดแสดง นอกจากนี้ ภายในงานยัง

มีการเขียนป้ายชื่อเป็นตัวอักษรลาว มอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ 

และในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาวิ  

โชติประดิษฐ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้น�า

นักศึกษามาเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อศิลปะ 

ร่วมสมัยของลาวและไทย

ภาควิชาภาษาไทย

อนึ่ง ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ 2562 ท่านนางมิสุดา 

เรืองสุขคุณ ผู้ก่อตั้งองค์กร Mekong Art Initiative และ

ผู้อ�านวยการ Lao Gallery ได้มาบรรยายเรื่อง “ศิลปะ

ใน สปป. ลาว” แก่นิสิตรายวิชา 2245102 ลาว 2 คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขบวนการ 4 พฤษภาคม ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งเมื่อปี 1919 และสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้ง

ในจีนและในระดับโลก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา และเครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ  

ได้จัดปาฐกถา “100 Years of People's Power, 100 Years of Social Change: Centennial Anniversary of the May 

Fourth Movement” เพื่อร่วมร�าลึกเหตุการณ์ดังกล่าว ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 105 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Rana Mitter จาก China Centre, University of Oxford ผู้เขียน

หนังสือ “A Bitter Revolution: China's Struggle with the Modern World” เป็นองค์ปาฐก นอกจากนี้ ภายในงานยังมี

การเปิดตัวหนังสือ “A Bitter Revolution” ฉบับแปลภาษาไทย และมีการมอบหนังสือดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย 

ปาฐกถา “100 Years of People's Power,  
100 Years of Social Change”

ภาควชิาประวตัศิาสตร์
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เสวนา “วงการหนังสือเมืองไทย 
พ.ศ. 2562 ตายสนิท หรือ ฟื้นได้”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมกับวิชาโทบรรณาธิการศึกษา จัดการเสวนาเรื่อง “วงการ
หนังสือเมืองไทย พ.ศ. 2562 ตายสนิท หรือ ฟื้นได้” ณ ห้อง 401/5-7 อาคารมหาจักรีสิรินธร วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ 
หุ่นแสวง  อดีตอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ คุณสิโรตม์ จิระประยูร ผู้บริหาร The Booksmith คุณ
พิมลพร ยุติศรี ผู้แทนลิขสิทธิ์วรรณกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัท ทัทเทิล-มอริ เอเจนซี จ�ากัด และอาจารย์มกุฏ อรฤดี อาจารย์พิเศษ
และบรรณาธิการบริหารส�านักพิมพ์ผีเสื้อ มีอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคคลในวงการหนังสือ เข้าฟังการเสวนาเป็นจ�านวนมาก 

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์
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การบรรยายเรื่อง  
“การตลาดดิจิทัล 101”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง “การตลาดดิจิทัล 

101” ณ ห้อง 712 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการและกลยุทธ์ในการจัดการโฆษณาดิจิทัล วิทยากร

คือ คุณธีรพงษ์ ไพบูลย์กุลกิตติ ต�าแหน่ง Ad Optimization Manager จากบริษัทด้านการวางแผนกลยุทธ์และสื่อชั้นน�า IPG 

Mediabrands 

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์
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เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.45-16.00 น. กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ 

จัดการเสวนาเรื่อง “อนาคตและบทบาทของนักอักษรศาสตร์ในโลก AI” ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

เพื่อให้นิสิตอักษรศาสตร์ทราบถึงทักษะท่ีจ�าเป็นในการท�างานในโลกที่ก�าลังเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันเนื่องจากการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล และทราบถึงบทบาทของนักอักษรศาสตร์ในการท�างานในโลกดิจิทัล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

พัฒนาสังคม วิทยากรผู้ร่วมเสวนาเป็นศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ที่ท�างานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง 

ได้แก่ คุณวริศรา ศรเพชร จาก Change.org คุณศรัณย์ มหาสุภาพ จาก Nielsen Company และคุณธีรนิติ์ เจียรพัฒนาคม 

จาก NTK Software มีนิสิตเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก

การเสวนา “อนาคตและบทบาทของนักอักษรศาสตร์ในโลก AI”

• งานกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา
• ภาควิชาภาษาศาสตร์
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สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น.  

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  

จัดการบรรยายเรื่อง “การแปลต่างวัฒนธรรม: 

ทฤษฎีและประสบการณ์การแปลวรรณกรรม” ณ 

ห้อง 601/11 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้รับ

เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี 

เป็นวิทยากร 

การบรรยายเรื่อง “การแปลต่างวัฒนธรรม: 
ทฤษฎีและประสบการณ์การแปลวรรณกรรม”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

เสวนาภารตวิทยา “ศาสดา(ไม่)ลาพักร้อนที่ไทย”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดการ

เสวนาภารตวิทยาเรื่อง “ศาสดา(ไม่)ลาพักร้อนที่ไทย” ณ 

ห้อง 301 อาคารมหาจักรีสิรินธร วิทยากร คือ อาจารย์ 

ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชา

ภาษาตะวันออก การเสวนาครั้งนี้น�าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ

มังงะและภาพยนตร์ชื่อดังของญี่ปุ่น เรื่อง “Saint Young 

Men” 『聖☆おにいさん』ซึ่งเป็นผลงานที่เคยถูก

วิพากษ์วิจารณ์เชิงลบในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการ

อภิปรายเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับศาสนาโดยเปรียบเทียบ

กับประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวประสบความส�าเร็จเป็น

อย่างดี มีผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาเป็นจ�านวนมาก
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เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตร

อักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาบาลี -

สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา จัดงาน “วิจโยทัย” ซึ่งเป็นการ 

น�าเสนอความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิต ของนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 707 อาคาร

บรมราชกุมารี ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น 

ผู้วิพากษ์ และให้ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์แก่นิสิตผู้น�าเสนอผลงาน

วิจโยทัยสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

ศูนย์คติชนวิทยาคติชนเสวนา ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น. 

ศูนย์คติชนวิทยา จัดโครงการคติชนเสวนา ครั้งที่ 16 เรื่อง 

“ต�านานทิ้งคนแก่ของญี่ปุ่น” ณ ห้อง 601/17 อาคารมหา

จักรีสิรินธร วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา 

สุวรรณระดา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก  

มีผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเป็นจ�านวนมาก
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เมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ The Kyoto 

University Asian Studies Unit (KUASU) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asian 

Network for Japanese Studies Conference” (「アジア日本研究ネットワーク」第4回会議) หัวข้อ “Space in Japanese 

Culture” (日本文化における「空間) ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม

การประชุมเป็นจ�านวนมาก 

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asian Network 
for Japanese Studies Conference”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์

ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (The 4th Arts Undergraduate Humanities Symposium) ณ 

ห้อง 301-302 และห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ อดีตอาจารย์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาน�าในหัวข้อ “มนุษยศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” 

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีนิสิตน�าเสนอบทความวิชาการทั้งสิ้น 18 บทความ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้ ในภาคบ่ายยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ภาษาศาสตร์คลินิก: ภาษากับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

แบบมีสติกับภาวะเสียการสื่อความ” วิทยากร คือ คุณวิลาสิณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยทางสมองกับภาษา 

มหาวิทยาลัยร่วม University of Groningen, The Netherlands; University of Trento, Italy; University of Potsdam, Germany; 

Macquarie University, Australia; Newcastle University, England 

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความฉบับเต็มของนิสิตที่น�าเสนอได้ที่ http://bit.ly/2UpUNFO  

http://bit.ly/2UpUNFO  
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การนิเทศวิชาเอก-โทงานทะเบียนและประมวลผล 
กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. งานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา จัดกิจกรรมนิเทศ

วิชาเอก-โท เพื่อให้ข้อมูลแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เงื่อนไขและคุณสมบัติ

ในการเข้าสังกัดแต่ละสาขาวิชา ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับข้อมูล

อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกสังกัดสาขาวิชาเอก-โทเป็นอย่างดี 
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กลุ่มภารกิจงานวิจัย 
และพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น.  กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบรรยายพิเศษแก่นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Finding Resources for Your Research” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ห้อง 

711 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของส�านักงานวิทยทรัพยากร 

สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ

การท�าวิจัยของตน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ เป็นวิทยากร มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้า

ร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Finding 
Resources for Your Research”
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เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-14.00 น. 

ศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการอบรม TOEIC Grammar & 

Listening แก่บุคคลทั่วไป ณ ห้อง 301-302 และห้อง 303-

304 อาคารมหาจักรีสิรินธร วิทยากร คือ อาจารย์อธิพงษ์ 

อมรวงศ์ปิติ และอาจารย์ณุภาคย์ เจริญศิริสุนทร ทั้งนี้ ผู้เข้า

ร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม มีผู้เข้าร่วมการ

อบรมเป็นจ�านวนมาก 

โครงการอบรม TOEIC Grammar & Listening

ศูนย์บริการวิชาการ
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เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. คณะอักษรศาสตร์ 

จัดพิธีกตเวทิตาผู ้ มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะ

อักษรศาสตร์ ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้นิสิตที่ 

ได้รับทุนการศึกษาได้แสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู ้มีอุปการคุณมอบ

ทุนการศึกษาแก่นิสิต ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทยของนิสิต

ชมรมดนตรีไทย และการแสดงชุด “ร�ากิ่งไม้เงินทอง” ของนิสิต

ชมรมนาฏศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ จากนั้นตัวแทนนิสิตกล่าว

ขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษา และนิสิตมอบพวงมาลัยแก่ผู้ให้ทุน 

การศึกษา หลังจากเสร็จพิธี ได้มีการเลี้ยงรับรองผู้ให้ทุนการศึกษา 

ณ ห้อง 108 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา
แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์

งานกิจการนิสิต
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-21.00 น. คณะอักษรศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะส�าเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษานี้ ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์เมเนจเมนท์ จ�ากัด ในเครือบริษัท กันตนากรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) กล่าวต้อนรับว่าที่บัณฑิตและบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัว/รับมือกับชีวิตที่เปลี่ยนจากนิสิตเป็นผู้ใหญ่/วัยท�างาน” นอกจากนี้

ยังมีศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์มาร่วมเล่าประสบการณ์การท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา ได้แก่ 

      นายนักรบ มูลมานัส ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 77 ศิลปินคอลลาจ กราฟิกดีไซเนอร์ และนักท�าภาพ

ประกอบอิสระยุคใหม่

      นางสาวพรนภัส รัตติวรรณ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 81 ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing 

Consulting) ที่บริษัท BrandAholics

      นายณัฐ ไตรภูมิ ศิษย์เก่าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 82 นักวิจัยด้านการศึกษา บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด 

      นางสาวมนทิชา สุวรรณสาร ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 80 พนักงาน

อิสระสาย Digital Marketing 

งานปัจฉิมนิเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2561

งานกิจการนิสิต
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รายการอักษรพาที

ขอเชิญฟังรายการ “อักษรพาที” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์
เวลา 7.30-7.55 น. ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีหัวข้อที่จะออกอากาศ ดังนี้

11 พฤษภาคม 2562  “ล่ามในงานบริการด้านการแพทย์”
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.อภิชาติ  พงษ์เกษม
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  หมัดสะและ

18 พฤษภาคม 2562  “พิธีกรรมในสังคมมุสลิมไทย”
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.อภิชาต พงษ์เกษม
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

25 พฤษภาคม 2562 “มหัศจรรย์อักษรอาหรับ”
   วิทยากร: อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  หมัดสะและ
   ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.อภิชาต พงษ์เกษม

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th หรือแอปพลิเคชัน CU Radio  

อักษราวชิาการ
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หนังสือใหม่ของอาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทยขอแนะน�าหนังสือใหม่ของอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ดังนี้

1. “สมุทรโฆษค�าฉันท์ ค�าฉันท์ซึ่งควรอุโฆษ” ของ ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (ราคาปก 180 บาท)

2. “พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา: พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการแสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”     

    ของ ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี (ราคาปก 220 บาท)

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ซื้อด้วยตนเอง ที่ชั้น 12 ห้องธุรการภาควิชาภาษาไทย อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะในวัน   

    และเวลาราชการ)

2. สั่งซื้อออนไลน์ และจัดส่งทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดที่แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) หมายเลข: @ell0753g

อักษราวชิาการ
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1. อาจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์  ได้รับเชิญจากสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมตะวันออก: วัฒนธรรมเกาหลีท่ามกลางกระแสโลภาวิวัตน์” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 
2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “สังคมและวัฒนธรรมจากการอ่านภาษารัสเซีย” เมื่อวันที่ 19 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้อง 
11-403 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมณัฐ ภมประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“การศึกษารัฐศาสตร์ไทยเชิงประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ได้รับเชิญจากอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร กรมศิลปากร และศูนย์ราชการจังหวัดก�าแพงเพชร 
ไปเป็นวิทยากรร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เมื่อที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมส�านักงานอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร

6. อาจารย์ ดร.ธิบดี บัวค�าศรี ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง 
“คนเดินทาง คนสร้างฝัน คนเสี่ยงพนัน คนก่อความวุ่นวาย: โลกสามานย์กับชีวิตผิดสามัญในกัมพูชาคริสต์ศตวรรษที่ 19” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา วิชา 411 742 สัมมนาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมภาควิชาภาษาไทย คณะ 
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

8. รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ เป็นวิทยากรตามค�าเชิญของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
 -  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาสัมพันธสารวิเคราะห์ (Discourse Analysis) 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
หัวข้อ “Applying Corpus Linguistics in Discourse Analysis” ณ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  
 -  วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา Corpus Analysis in English Language 
Teaching  ของหลักสูตร Ph.D. in English Language Teaching สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “Corpus Linguistics 
and English Phraseology” ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 -  วันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญจาก Department of Applied English มหาวิทยาลัย National Taichung 
University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ไปเป็นองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ International Conference 
on Applied English ในหัวข้อ Corpus Linguistics and EFL Learner Discourse: Keyness and Multi-word Expressions in Learner 
Argumentative Writing ณ National Taichung University of Science and Technology, Taichung City สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน
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Year 11, No. 4: 1 May 2019

MoU Signing with Cornell University

Friday, March 29, 2019, the Faculty of Arts received the honor of hosting the MoU signing ceremony with Cornell University’s 

Southeast Asia Program.  The ceremony was presided by Professor Kingkarn Thepkanchana, Ph.D., Dean of the Faculty 

of Arts.  Representing Cornell University were Professor Wendy Wolford, Ph.D., Vice Provost for International Affairs and 

Professor Emeritus Thak Chaloemtiarana, Ph.D., former Director of the Southeast Asia Program. Among the participants were 

also Cornell alumni, Professor Sunate Chutintranont, Ph.D., Associate Professor Pittayawat Pittayaporn, Ph.D., and Chairat 

Polamook, Ph.D., from the Faculty of Arts, and Sawanee Sethsathira, Baker and McKenzie Ltd., President of Cornell Alumni 

Association (Thailand).  On the Faculty of Arts’ side also included Associate Professor Suradech Chotiudompant, Ph.D., 

Associate Dean, and Assistant Professor Nirada Chitrakara, Ph.D., Assistant Dean.
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This partnership was the first for the Faculty of Arts with Cornell University.  It was made possible by Associate Professor 

Pittayaporn, Head of the Department of Linguistics and a Cornell alumnus.  The content of the MoU encompasses 

collaborations in studies and research in Southeast Asian studies, which has been going on even before the signing of the 

MoU.

The Southeast Asia Program (SEAP) at Cornell University was founded in 1950 to promote the acquisition and dissemination 

of knowledge about countries in the region. The program trains experts on the region to meet strategic national needs in 

government, business, science and professional fields. The program has been continuously recognized by the US Department 

of Education since 1958 as a Title VI National Resource Center. https://seap.einaudi.cornell.edu/overview

https://seap.einaudi.cornell.edu/overview
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Welcoming delegates from the 
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

On Friday, April 5, 2019, the Faculty of Arts 

welcomed delegates from Vocational College, 

Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 

Indonesia.  Led by Ahmad Maum, Head of 

Language Laboratory, the visitors included Indah 

Novita Sari, Head of Archive Laboratory, Eska 

Nia Sarinastiti, Head of Tourism Laboratory, and 

Muhamad Sidiq Wicaksono, Finance and Human 

Resources Manager.  Their goal was to visit 

laboratories and to share ideas and best practice 

in laboratory management. They also wished 

to learn how the research studies are created 

from the language laboratories. With the shared 

specialization and interests, they were hoping for 

possible collaborations.

The meeting was chaired by Associate Professor Suradech Chotiudompant, Ph.D., Associate Dean.  Together with the Associate 

Dean were representatives from the Department of English, the Department of Library Science, and Chalermprakiat Center 

of Translation and Interpretation, which included Associate Professor Prima Mallikamas, Assistant Professor Carina Chotirawe, 

Ph.D., Assistant Professor Nirada Chitrakara, Ph.D., Assistant Professor Songphan Cheomprayong, Ph.D., Naya Sucha-xaya, Ph.D., 

Pimpot Seelakhet, Ph.D., and Assistant Professor Phrae Chittiphalungsri, Ph.D.

The delegates were especially interested in research conducted with the involvement of outside institutions and industries.  

They also had questions on academic services provided for commercial and social purposes.  Their questions related 

to the laboratories concerned the management of human resources.  After the meeting, Associate Professors Chotirawe, 

Chittiphalungsri, and Choemprayong introduced them to the laboratories and computer-assisted learning classes on the 7th 

floor of the Faculty of Arts’ Maha Chakri Sirindhorn Building.  The delegates were impressed with the projects and activities 

going on in the classes and the laboratories and are looking forward for future partnerships.

Currently, the UGM has an MoU with Chulalongkorn University.  Faculty level MoUs are underway for the UGM’s Faculty of 

Communication Science with CU’s Faculty of Arts and Faculty of Communication.  The UGM is among the top five universities 

in Indonesia.  Officially established on December 19, 1949 as a national university, the UGM was one of the oldest universities 

in Indonesia.  It serves as a pillar of educational awakening in Indonesia. The academic activities in their 18 Faculties, are 

expressed in the form of the cornerstones of Tri Dharma higher educational values consisting of Education and Teaching, 

Research, and Community Service. https://ugm.ac.id/en/tentang

https://ugm.ac.id/en/tentang
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Meeting with delegates from Macquarie 
University, Australia

On Friday, April 12, 2019, representatives from the Faculty of Arts led by the Dean, Professor Kingkarn Thepkanchana, Ph.D., 

met with the Dean of the Faculty of Arts, Macquarie University, Professor Martina Möllering, Ph.D.   and Matt Monkhouse, 

Director, Southeast Asia and Eurasia, Macquarie International.  Accompanying Professor Thepkanchana were Associate Professor 

Suradech Chotiudompant, Ph.D., Assistant Professor Nirada Chitrakara, Ph.D., and Porranee Singpliam, Ph.D.  The contents of 

the meeting included introductions of the two institutions and possible collaborations.  The activities discussed were a double 

degree program, a summer program, and an exchange program.  Form the discussion, we discovered that the two institutions 

have many characteristics in common which will certainly facilitate the collaboration.  The major difference between the two 

institutions are that the Faculty of Arts at Macquarie oversees not only the areas of language and culture, but also the areas 

of law, anthropology, music, and communication.

Located in New South Wales, Macquarie ranked among the top two per cent of universities in the world and with a 5-star QS 

rating. The University produced graduates that are among the most sought-after professionals in the world.  With regards to 

the academic specializations, the Macquarie ranked among the top 100 institutions in the world for accounting and finance; 

communication, cultural and media; Earth and marine sciences; education; English language and literature; geography; law; 

linguistics and psychology. https://www.mq.edu.au/about/about-the-university/the-macquarie-story

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
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