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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๒ มถิุนายน  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 ๕ วันที่ ๒ มถิุนายน 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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สัมมนาคณาจารย ์ประจำาปี 

2562

วิวิธวิจัยภาษาไทย  

ครั้งที่ 2

18

การสอบสัมภาษณ์นักเรียน

เข้าคณะอักษรศาสตร์ 11 ข่าวประชาสัมพันธ์

5
ข่าวอาจารย์ได้รับตำาแหน่ง
ทางวิชาการ

13 ข่าวกิจกรรม

20 อักษราวิชาการ

21 ใคร ทำาอะไร ที่ไหน

22 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ

8 สัมมนาอาจารย์ใหม่

6 ข่าวการบริจาคเงิน

10 ข่าวนิสิตได้รับทุนการศึกษา

24

Faculty Member 

to Receive Gratias  

Agit Award
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	 ยอพระเกียรติพระบรมราชินี		 	 พระคู่พระบารมีบดีศร
ยอพระยศสว่างฟ้าศศิธร	 	 	 พระเอกอรสิริชื่นรื่นใจชน
	 อานุภาพพรชัยพระไตรรัตน์	 	 สุจริตเสริมสวัสดิ์จรัสผล
จงจิตภักดิ์กอปรเกื้อกุศลดล	 	 	 จงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า	 

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนิสิต 
คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อาทิตย์	ชีรวณิชย์กุล	ประพันธ์)

บรมราชนีิอาศริวาท
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อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ ในการ
ประชมุสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 827/2562 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดังน้ี

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สรุวฒัน์ 
ไดรั้บแตง่ตั้งใหด้�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ ได้รับ
แต่งตั้งใหด้�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

3.  อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชดิช ูได้รับแต่งตั้ง
ใหด้�ารงต�าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

4.  อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา ได้รับแต่งตั้ง
ใหด้�ารงต�าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
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อาจารย์อาวุโสบริจาคเงินแก่คณะอักษรศาสตร์

อาจารย์อาวโุสคณะอักษรศาสตร์บริจาคเงินแก่คณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี

 1.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต อดีตอาจารย์ภาควชิาภาษาไทย 
บริจาคเงินจ�านวน 34,000 บาท (สามหมื่นสีพ่ันบาทถ้วน)

 2. อาจารย์พรรณร�าไพ ดวงดี อดีตอาจารย์ภาควชิาภาษาอังกฤษ บริจาคเงินจ�านวน 10,000 
บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)

 ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี เปน็ผู้รับมอบเงินดังกล่าว คณะ
อักษรศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อาวโุสทั้งสองท่านเปน็อย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี
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การสัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 
ประจ�าปี 2562

กิจกรรมในภาคเชา้มีปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การสร้างจุดเด่นด้านวชิาการใหแ้ก่บุคคลภายนอกในยุคปจัจุบัน: 
กรณีศึกษาหลักสตูร ABC” วทิยากรคือ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวโุส ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มงานตลาด รักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสงูสดุ กลุ่มงานสือ่สารองค์กรและ CSR 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) จากน้ันเปน็กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด หวัข้อ “การสร้างจุดเด่น
ทางวชิาการ และการสร้างพื้นที่ใหม่ส�าหรับคณะอักษรศาสตร์สูศ่ตวรรษที่ 2”

ในภาคบ่ายเปน็การเสวนาหวัข้อ “อักษรศาสตร์ในพื้นที่ใหม่” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช 
โชติอุดมพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ อาจารย์ปิยะวฒัน์ ธรรมกุลางกูร และอาจารย์ 
ดร.ศุจิณัฐ จิตวริิยนนท์ ผู้ด�าเนินรายการคือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ในชว่งท้ายเปน็ 
การน�าเสนอผลการระดมความคิดในภาคเชา้

การสมัมนาในคร้ังน้ีท�าใหค้ณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ตระหนักถึงความจ�าเปน็ของการปรับตัว ทั้งในด้าน
การสร้างหลักสตูรและในด้านการน�าความรู้ด้านอักษรศาสตร์ออกไปสู ่ “พื้นที่” ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง
ยั่งยืนของวชิาอักษรศาสตร์ในศวรรษที่ 21   

เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-
16.15 น. คณะอักษรศาสตร์ จัดการสมัมนา
คณาจารย์ ประจ�าปี 2562 หวัข้อ “ปรับตัว 
ปรับหลักสตูร เพื่ออนาคต” ณ หอ้ง Pinnacle 
4-6 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต
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การสัมมนาอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2562

กิจกรรมในภาคเชา้เปน็การบรรยายของศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี เร่ือง “ภาพรวม 
ของคณะอักษรศาสตร์ และการขอต�าแหน่งทางวชิาการ” จากน้ันเปน็การแบ่งกลุ่มพบผู้บริการคณะเพื่อ 
รับทราบภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ งานวจัิย วชิาการ วรัิชกิจ และกิจการนิสติ สว่นกิจกรรมใน 
ภาคบ่ายประกอบด้วยการบรรยายในหวัข้อต่าง ๆ ได้แก่

“การขอทุนวจัิยทั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก” ผู้บรรยายคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  
ชวีนิศิริวฒัน์ รองคณบดี (รับผิดชอบงานสง่เสริมผลงานวชิาการ)

เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-
12.00 น. คณะอักษรศาสตร์จัดการสมัมนา
อาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2562 ณ หอ้ง
ประชมุ Persimmon ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี  
การสัมมนาค ร้ัง น้ีมี วั ตถุประสงค์ เพื่ อ ให้
อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะจ�านวนทั้งสิน้ 16 คน 
ทราบถึงความเปน็มาและพันธกิจของคณะ
อักษรศาสตร์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีต่อคณะและ
ประเทศในยุคท่ีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเร่ิม
ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
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“สวสัดิการบุคลากร การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (ป.พ.) และการเบิกจ่าย” ผู้บรรยายคือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ รองคณบดี (รับผิดชอบงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรและงานประกันคุณภาพหลักสตูร)

“สขุภาพการเงินของคณะอักษรศาสตร์และการจัดท�างบประมาณ” ผู้บรรยายคือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.วโิรจน์ อรุณมานะกุล รองคณบดี (รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาทรัพยากรและงานประกันคุณภาพ) 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีมา มัลลิกะมาส หวัหน้าภาควชิาภาษาอังกฤษ

การสมัมนาคร้ังน้ีส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะต่างได้รับความรู้ที่จ�าเปน็ ท�าใหต้ระหนัก
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างชดัเจน ทั้งยังชว่ยใหอ้าจารย์รุ่นใหม่วางแผนอนาคตในเสน้ทาง 
สายวชิาการอย่างมีเปา้หมาย
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นิสิตทีศ่ึกษาวิชาภาษาเกาหลีได้รับทุนการศึกษา

 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ศึกษาวิชาภาษาเกาหลีได้รับทุนการศึกษา
ของรัฐบาลเกาหลี 2019 GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP (2019 GKS) ดังน้ี

 1.  นางสาวอคิราห ์ เสตะรุจิ นิสติสาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (BALAC) ซ่ึงศึกษาภาษาเกาหลี
ที่ศูนย์บริการวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับทุนศึกษาต่อสาขา Master of Global Economy and 
Strategy, Graduate School of International Studies, Yonsei University ประเทศเกาหลี

 2. นายกิตินัทธ์ อ่อนส ี นิสติสาขาวชิาเอกสารนิเทศศึกษา สาขาวชิาโทภาษาเกาหลี ได้รับทุน 
ศึกษาต่อสาขา Global Korean Studies คณะ Humanities and Social Sciences, Sogang University 
ประเทศเกาหลี

 นอกจากน้ี นางสาวพิมลวรรณ กมลขันติกุล นิสติคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาโทภาษาเกาหลี ได้รับ
ทุนดังกล่าวเพื่อศึกษาต่อสาขา Marketing คณะ Business Administration, Pusan National University 
ประเทศเกาหลี และนางสาวชนนิกานต์ ศิลมัฐ นิสติคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาโทภาษาเกาหลี ได้รับ 
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2019 KF Global E-School Fellowship โปรแกรม Summer Special Program: 
Korean Language & Cultural Session ณ ประเทศเกาหลี ระหวา่งวนัที่ 4-21 สงิหาคม 2562 
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การประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา
มูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหิต

ขอเชญิชวนนิสติปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สง่เรียงความเข้าประกวด  
ชงิทุนการศึกษา 20,000 บาท

 มูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหติ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นิสติระดับปริญญาตรี คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ�านวน 1 ทุน เปน็จ�านวนเงิน 20,000 บาท เงื่อนไขในการพิจารณาทุน  

คือ นิสติผู้ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องเขียนเรียงความที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวรรณกรรมเร่ือง “คนลากรถ” ผลงาน

แปลของคุณเนียน กูรมะโรหติ (ความยาวประมาณ 3-5 หน้า) พร้อมตั้งชือ่เร่ือง

 ทั้งน้ี นิสติสามารถติดต่อขอรับหนังสอืเร่ือง “คนลากรถ” ได้ที่ชั้น 12 หอ้งธุรการภาควชิาภาษาไทย 

อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ (ในวนัและเวลาราชการ) ระยะเวลาการยืมหนังสอืประมาณ 1 เดือน

 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดน้ีถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 และสง่ผลงานทางอีเมล a.hattakarn@gmail.

com (อาจารย์หตัถกาญจน์ อารีศิลป) ทั้งในรูปแบบไฟล์ .docx และ .pdf

***นิสติต้องระบุ ชือ่-สกุล เลขประจ�าตัวนิสติ สงักัดภาควชิา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลไวใ้นเรียงความ 

ใหช้ดัเจน และเขียนหวัเร่ืองในอีเมลวา่ “ขอสง่เรียงความชงิทุนการศึกษามูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหติ” ***

คณะอักษรศาสตร์
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ 
ครัง้ที ่6 “ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขอเชญิผู้สนใจเข้าร่วมฟงัการบรรยายใน
โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชดุแก่นสารแต่ละคัมภีร์ คร้ังที่ 6 หวัข้อ “ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก” 
ในวนัที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคาร 
มหาจุฬาลงกรณ์ วทิยากร คือ อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง)  
ผู้อ�านวยการหอพระไตรปิฎกนานาชาติ สมัครเข้าฟงัการบรรยายได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ 
tipitaka.chula@gmail.com

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย 
“วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครัง้ที ่2

ภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2562 ภาควชิาภาษา
ไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และสาขาวชิาภาษา
ไทย ภาควชิาภาษาไทยและภาษาวฒันธรรม
ตะวนัออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดการประชมุวชิาการ
ระดับชาติด้านภาษาไทย “ววิธิวจัิยภาษาไทย” 
คร้ังที่ 2 เพื่อสง่เสริมใหนั้กวชิาการ คณาจารย์ 
และนิสิตนักศึกษาได้น�าเสนอผลงานวิ จัย
ในระดับชาติ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะความรู้
ทางวชิาการทั้งด้านภาษา คติชนวทิยา และ
วรรณกรรมไทย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในวงวชิาการใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งยังเพื่อร่วม
ฉลองในวาระ 50 ปี ภาควชิาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากรด้วย
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โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะด้านสังคม
ส�าหรับนิสิตสาขาสารนิเทศศึกษา ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์

เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-
16.00 น. ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียน รู้
และทักษะด้านสังคมส�าหรับนิสิตสาขา
สารนิเทศศึกษา กิจกรรมในชว่งเชา้เปน็การ
บรรยายเร่ือง “การพัฒนาสขุภาวะจิตเพื่อ
เตรียมพร้อมส�าหรับการเรียนและการ
ท�างาน” วทิยากรคือ อาจารย์ นายแพทย์
สมรักษ์ สนัติเบ็ญจกุล และคุณรัตนกร 
รัตนชวีร จิตแพทย์และนักจิตวทิยาประจ�า
หน่วยสง่เสริมสขุภาวะนิสติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย สว่นในชว่งบ่ายเปน็การ
เสวนาเร่ือง “การแนะแนววธีิการสมัคร
งานและการเตรียมตัวเมื่อถูกสัมภาษณ์
งาน” วทิยากรคือ คุณแก้วขวญั เรืองเดชา 
และคุณปวติรา พันธ์ทองลาภทว ี นิสติเก่า
สาขาสารนิเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มีอาจารย์  
ดร.สรคม ดิสสะมาน เปน็ผู้ด�าเนินรายการ 
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ความร่วมมือระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
กับภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตร์

เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ภาควชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เข้าร่วมประชมุกับคณาจารย์ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เพื่อร่วมหารือความร่วมมือระหวา่งหลักสตูรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดโอกาสใหนิ้สติสาขาวชิา
เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาของสาขาวชิาสารสนเทศ
ศึกษา และนับเปน็หน่วยกิตของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนและสือ่สารการศึกษาได้ ความ 
ร่วมมือดังกล่าวนับเปน็นิมิตหมายที่ดีของการบูรณาการระหวา่งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์
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การบรรยายพิเศษ “ล้อมวงเล่า 
จากศิษย์เก่า สู่นักแปล” สาขาวิชาภาษาจีน  

ภาควิชาภาษาตะวันออก

Festival of Friendship 
“We are together”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย 
ภาควิชาภาษาตะวันตก

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวชิาภาษาจีน ภาควชิาภาษาตะวนัออก จัดบรรยายพิเศษ

แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาการแปลจีน-ไทย ในหวัข้อ “ล้อมวงเล่า จากศิษย์เก่า สูนั่กแปล” ณ หอ้ง 707 

อาคารบรมราชกุมารี การบรรยายในคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากคุณวดีทิพย์ เอื้อพงศ์ธเนศ นักแปลชือ่ดัง นามปากกา 

“ดารินทิพย์” และ “มิราทิพย์” เจ้าของผลงานแปลชือ่ดัง “เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน” “หมี่เยวีย่ จอมนางพลิก

บัลลังก์” และผลงานแปลล่าสดุ “หรูอี้ จอมนางเคียงราชนั” เปน็วทิยากร

เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ชนันพร 

เหมสกุล และอาจารย์วโิอเลตตา เยโกโรวา ได้น�า

นิสติสาขาวชิาภาษารัสเซียเข้าร่วมงาน Festival 

of Friendship “We are together” (Фестиваль 

дружбы) ณ โรงละครศาลาเฉลิมกรุง โอกาสน้ี  

นายศรัญย์ สธุรรมดิเรกลาภ นิสติจากสาขา

วิชาภาษารัสเซียได้ขับร้องเพลงภาษารัสเซีย  

“Эх, дороги” สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเปน็

อย่างยิ่ง  
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Storytelling Techniques and 
Visualization for Business Presentation” รุ่นที ่3

• ภาควิชาศิลปการละคร
• กลุ่มวิจัยศิลปการละคร  
   และนวัตกรรมต่อสังคม
• ศูนย์บริการวิชาการ

 เมื่อวนัที่ 27-28 เมษายน 2562 ภาควชิาศิลปการละครและกลุ่มวจัิยศิลปการละครและนวตักรรมต่อสงัคม  

ร่วมกับศูนย์บริการวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสตูร 

“Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม Pullman G กรุงเทพฯ 

การอบรมคร้ังน้ีได้ค�าชืน่ชมจากจากผู้เข้าอบรมเปน็อย่างดี เน่ืองจากมีเน้ือหาที่เปน็ประโยชน์และน่าสนใจ ประกอบกับ 

มีจ�านวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม ท�าใหว้ทิยากรสามารถใหค้�าแนะน�ารายบุคคลได้อย่างทั่วถึง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในปจัจุบันท่ีทักษะ

การน�าเสนองานเปน็ทักษะหน่ึงที่จ�าเปน็ส�าหรับผู้ที่ท�างานในองค์กรธุรกิจ บริษัท หา้งร้าน ตลอดจนผู้ที่มีธุรกิจสว่นตัว  

และผู้ที่ท�างานในหน่วยงานภาครัฐ เพราะการเตรียมข้อมูลส�าหรับการน�าเสนอเปน็ปจัจัยส�าคัญที่จะท�าใหก้ารน�าเสนอ 

มีมูลค่า น่าเชือ่ถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้น�าเสนอและหน่วยงานในสงักัด การที่จะจัดการข้อมูลหรือสนิค้า

ของบริษัทที่มีปริมาณมากใหส้ามารถสือ่สารกับกลุ่มเปา้หมายได้อย่างตรงจุดและน่าสนใจได้น้ัน จ�าเปน็ต้องรู้จักใช้

เทคนิคและเลือกกลยุทธ์ในการน�าเสนออันประกอบด้วยทักษะการเล่าเร่ืองและการสร้างสรรค์ภาพเพื่อการน�าเสนอ 

ทักษะดังกล่าวจะชว่ยใหผู้้น�าเสนอสามารถเลือกสรรข้อมูลและรังสรรค์ภาพที่เหมาะสมในการน�าเสนอ ปรุงใหเ้น้ือหา

กลมกล่อม ทันสมัย ชวนติดตาม และน�าไปสูก่ารกระตุ้นพฤติกรรมที่จะสง่ผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ ผู้เข้ารับ 

การอบรมจะได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ปรุงเน้ือหา เพื่อใหก้ารน�าเสนอประสานกับการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของ

เน้ือหาที่จะน�าเสนอได้อย่างกลมกลืน สามารถสือ่สารได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็น มีศิลปะในการโน้มน้าวใจ รวมทั้ง

สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชือ่ถือใหแ้ก่ผู้น�าเสนออีกด้วย

 ผู้ที่สนใจร่วมอบรมในรุ่นต่อไปหรือประสงค์ให้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-4802 (ติดต่อคุณชชัฎาพรรณ) หรืออีเมล chuladrama.training@gmail.com
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การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา
ในคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-
12.00 น. คณะอักษรศาสตร์จัดการสอบ
สัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน
เพื่อเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ รอบที่ 3 
(รับตรงร่วมกัน) ณ อาคารมหาจักรีสริินธร 
มีคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จากภาควิชา
ต่าง ๆ ร่วมเปน็กรรมการสอบสมัภาษณ์

กลุ่มภารกิจงานบริการ
การศึกษา



19

โครงการปฐมนิเทศนิสิตทีจ่ะเข้า
รับการฝึกงาน

งานกิจการนิสิต 
กลุ่มภารกิจงาน
บริการการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)”

กลุม่ภารกจิงานวิจยั
และพัฒนาวิชาการ

เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00-18.00 น. และวนัที่ 15 

พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้ง 401/18 อาคาร

มหาจักรีสริินธร งานกิจการนิสติ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตซ่ึงจะเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา 

เพื่อใหค้วามรู้แก่นิสติเร่ืองวตัถุประสงค์ของการฝึกงาน การเลือก 

หน่วยงานที่จะฝึกงาน และหลักการปฏิบัติตนในฐานะนิสติฝึกงาน มี

นิสติที่จะเข้ารับการฝึกงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเปน็จ�านวนมาก

เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 และวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.00-16.00 น. กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนาวชิาการ
จัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การใชร้ะบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสตูรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO)” แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอักษรศาสตร์ 
ณ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 711 
อาคารมหาจักรีสริินธร เพื่อใหค้ณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
อักษรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่าน
การอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอักษรศาสตร์สามารถ
จัดท�าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสตูรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) ได้
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รายการอักษรพาที

ขอเชญิฟงัรายการ “อักษรพาที” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวทิยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวนัเสาร์ เวลา 7.30-
7.55 น. ในเดือนมิถุนายน 2562 มีหวัข้อที่จะออกอากาศ ดังน้ี

 1 มิถุนายน 2562 “การศึกษาภาษาอาหรับของนักเรียนไทยในกรุงไคโร ประเทศอิยิปต์”
    วทิยากร: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  อาดัม
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.กมล  บุษบรรณ์

 8 มิถุนายน 2562 “ภาษาปรากฤตกับการละครสนัสกฤต”
    วทิยากร: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชานปว์ชิช ์ ทัดแก้ว
    ผู้ด�าเนินรายการ: นางสาวภัทรธรณ์  แสนพินิจ

 15 มิถุนายน 2562 “การแบ่งมรดกในมานวธรรมศาสตร์”
    วทิยากร:  นางสาวบุณฑริกา  บุญโญ
    ผู้ด�าเนินรายการ: นางสาวภัทรธรณ์  แสนพินิจ

 22 มิถุนายน 2562 “การพลิกความหมายของถ้อยค�าภายใต้บริบทวฒันธรรมเกาหลี”
    วทิยากร: อาจารย์อิสริยา  พาที
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ธเนศ  สายจิตบริสทุธ์ิ

 29 มิถุนายน 2562 “ลักษณะนิสยัของชาวรัสเซียที่คนต่างชาติมักไม่เข้าใจ”
    วทิยากร: อาจารย์ ดร.อังสนา  เรืองด�า
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.นาถพร  กาญจนภิญโญวงศ์

ฟงัรายการย้อนหลังได้ที่เวบ็ไซต์ www.curadio.chula.ac.th หรือแอปพลิเคชนั CU Radio

อักษราวชิาการ
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1.  อาจารย์ ดร.ชยัรัตน์ พลมุข ภาควชิาภาษาไทย ได้รับเชญิจากคณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ไปเปน็วทิยากร

บรรยายพิเศษ หวัข้อ “การอ้างอิงประวตัิศาสตร์ในศิลปะร่วมสมัย” พร้อมทั้งน�าชมนิทรรศการ “เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา 

เล่าสงัคม ศิลปะกับประวตัิศาสตร์สงัคมลาวตั้งแต่ทศวรรษ 1960-ปจัจุบัน” ณ หอ้งนิทรรศการหมุนเวยีน ชั้น 1 อาคาร

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.

2.  อาจารย์ ดร.ธิบดี บัวค�าศรี ภาควชิาประวตัิศาสตร์ ได้รับเชญิจากคณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ไป

เปน็วทิยากรในการเสวนา หวัข้อ “ท้าทายวธีิวทิยาการอ่านและตีความหลักฐาน : วรรณกรรมสิง่พิมพ์ยอดนิยมของมวลชน

คนเบื้องล่างกับการศึกษาการเมือง สงัคมและวฒันธรรม : อ่านเพื่อนบ้านใหไ้ด้เร่ือง” เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 

13.15-16.30 น. ณ หอ้งประชมุธวชั บุรีรักษ์ ชั้น 12 อาคารคณะสงัคมศาสตร์ 2

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรีุ ลือสกุล สาขาวชิาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รับเชญิจากส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชมุ โครงการ “FEALAC Short Course Student Exchange Program” คร้ังที่ 4 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอ้งประชมุชั้น 19 อาคารส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2

4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. หน่ึงหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ สาขาวชิาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รับเชญิจากกอง 

การต่างประเทศ ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ ไปเปน็วทิยากรอบรมเทคนิคการท�าหน้าที่ล่ามส�าหรับข้าราชการต�ารวจ 

ระหวา่งวนัที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ อาคาร 1 ชั้น 2 หอ้งศรียานนท์

5.  อาจารย์อัสนี พูลรักษ์ ภาควชิาภาษาไทย ได้รับเชญิจากสถาบันภาษาไทยสริินธร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไปเปน็

วทิยากรการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน” แก่พนักงานมหาวทิยาลัยสายปฏิบัติการ  

ภาควชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 

09.00-16.00 น. ณ หอ้งประชมุภาควชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สรุวฒัน์ ภาควชิาประวตัิศาสตร์ ได้รับเชญิจากสถาบันเอเชยีตะวนัออกศึกษา 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ ไปเปน็วทิยากรบรรยายในเร่ือง “รัชกาลที่ 6 กับขบวนการวนัที่ 4 พฤษภาคม :  

ความเปน็สมัยใหม่ ณ ทางแพร่งแหง่ยุคสมัย” เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.45-15.30 น. ณ หอ้งริมน�า 107 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

7.  อาจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ สาขาวชิาภาษาเกาหลี ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รับเชญิจากศูนย์วฒันธรรมเกาหลี

ประจ�าประเทศไทย ไปเปน็กรรมการตัดสนิการประกวดสนุทรพจน์ภาษาเกาหลีในงาน “2019 KCC Korean Speaking 

Contest in Bangkok” เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ศูนย์วฒันธรรมเกาหลี 

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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News from the Department of English 
and BALAC

On Tuesday 2 April 2019, His Excellency Mr Marek Libřický, Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of 
Thailand, and Mr Aleš Vytečka, First Secretary and Deputy Head of Mission, paid a courtesy call to Professor Kingkarn 
Thepkanjana, PhD, Dean of the Faculty of Arts. The meeting was attended by Associate Professor Prima Mallikamas, 
Head of the English Department, Assistant Professor Nirada Chitrakara, PhD, Assistant Dean for Internationalisation 
and Organisational Image Enhancement, and Assistant Professor Verita Sriratana, PhD, convenor of the Contemporary 
Literature in English course, which is taught as part of the curriculum of the Bachelor of Arts in Language and Culture 
(BALAC) International Programme. Ongoing as well as future activities and collaboration projects between the Faculty 
of Arts and the Embassy of the Czech Republic were discussed in the Faculty of Arts Dean’s office.
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One of the upcoming activities planned at the meeting with the Dean of the Faculty of Arts was a special lecture given 
by His Excellency Mr Marek Libřický, Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand, on the life and 
works of writer, dissident and former President of Czechoslovakia and the Czech Republic, Václav Havel (1936-2011). 
This three-hour special lecture, which focused on the reading and analysis of Havel’s famous 1965 play entitled “The 
Memorandum” [“Vyrozumění”], took place in the Contemporary Literature in English class on Wednesday 24 April 
2019. The Ambassador’s special lecture was attended by students from the Department of English and the BALAC 
programme, as well as students from the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University. 
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Czech Ministry of Foreign Affairs “Gratias Agit 2019 
Award” Goes to Assistant Professor  

Verita Sriratana, PhD, from the Department of English

On Tuesday 2 April 2019, His Excellency Mr 
Marek Libřický, Ambassador of the Czech 
Republic to the Kingdom of Thailand, and Mr 
Aleš Vytečka, First Secretary and Deputy Head 
of Mission, presented an announcement letter 
which confirms that Assistant Professor Verita 
Sriratana, PhD, lecturer of literary studies at 
the Department of English, Faculty of Arts, is 
to receive the “Gratias Agit 2019 Award” from 
His Excellency Mr Tomáš Petříček, Minister of 
Foreign Affairs of the Czech Republic, at the 
award ceremony to be held on 14 June 2019 
at Czernin Palace in Prague, Czech Republic. 
The meeting with the Czech Ambassador and 
Deputy Head of Mission, which took place at 
the Faculty of Arts Dean’s Office, was attended 

by Professor Kingkarn Thepkanjana, PhD, Dean of the Faculty of Arts, Associate Professor Prima Mallikamas, Head 
of the English Department, Assistant Professor Nirada Chitrakara, PhD, Assistant Dean for Internationalisation and 
Organisational Image Enhancement, and Assistant Professor Verita Sriratana, PhD.

The Gratias Agit Award (formerly “Jan Masaryk Gratias Agit Award”) has been presented by the Minister of Foreign 
Affairs for the promotion of the good name of the Czech Republic abroad ever since 1997 in appreciation of prominent 
personalities and organizations developing activities in nongovernmental fields. Along with the increasing role of civic 
society, this award, too, is becoming an ever more prestigious prize for the voluntary activities of people committed to 
working for the benefit of the whole society, for the promotion of friendship among nations and for the promotion of 
the good name of the Czech Republic in the world. At present, it is the only statutory prize awarded by the Ministry of 
Foreign Affairs. (https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/public_diplomacy/gratias_agit_award/index.html)

Assistant Professor Verita Sriratana, PhD, the first Thai citizen and the youngest laureate to receive this award, has been 
nominated in recognition for her contribution to the teaching of and research on Czech culture, history, literature and 
politics, for her Thai translation of Bohumil Hrabal’s Too Loud a Solitude, for her Thai theatrical adaptation of Jaroslav 
Hašek’s The Good Soldier Švejk and for her promotion as well as organisation of Czech arts & culture activities in 
Thailand. She is one among the 16 laureates of the Gratias Agit 2019 Award. Her fellow laureates are affiliated to the 
following countries: Albania, Austria, Canada, Croatia, Czech Republic, Georgia, Germany, Iran, Russia, Switzerland, 
Ukraine, United States, and Zambia.

https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/public_diplomacy/gratias_agit_award/index.html


25

Meeting with Professor Wilkinson

On Friday, May 24, 2019, Professor Kingkarn Thepkanjana, Dean of the Faculty of Arts welcomed Professor Endymion 
Wilkinson, a former professor at Harvard University and the University of London, to discuss the prospect of teaching 
fellowship.  This is his second visit at the Faculty after his first time in 2013, which he gave a lecture for the Chinese 
section.  Professor Wilkinson, a sinologist, is the author of Chinese History: A New Manual, of which five editions were 
published during 2013-2018.  Currently, he is working on the effects of climate change on world history during the eighth 
century.  

In accordance with the Faculty’s mission to create global citizens, the Dean proposed that Professor Wilkinson conduct 
special lecture series on the topic of China in the Global Context.  In addition to his career as an academic, Professor 
Wilkinson was a diplomat serving in Beijing as the European Union Ambassador to China and Mongolia from 1994 to 
2001. As China is now a major international focus, it is hoped that the professor will share his valuable knowledge and 
experience not only with the students and staff at the Faculty of Arts, but also the interested public.

Joining the Dean in the meeting were Associate Dean Associate Professor Suradech Chotiudompant, Assistant Dean 
Assistant Professor Nirada Chitrakara, Head of Chinese Section, Dr Sansanee Ek-Atchariya and Dr Pitchaya Vipaveenukul, 
also from the Chinese Sectiona
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New MoA with the University of Malaya Signed

This month saw a new Memorandum of Agreement being signed between the Faculty of Arts and the Faculty of 
Languages and Linguistics, University of Malaya (UM). This new Memorandum, the first faculty-level agreement 
between the two institutions, is aimed to boost the number of exchange students, specifically between our Faculty 
and the UM’s Faculty of Languages and Literatures. The Agreement states that either party will nominate up to five 
students to the other on an annual basis.  Each student may choose to go on an exchange for a semester or a year. Under 
this new MoA, tuition fees to the host university will be waived.

This latest move was initiated last year when Dean Kingkarn Thepkanjana and Associate Dean Suradech Chotiudompant 
visited the University of Malaya. A series of negotiation ensued, leading to the culmination in the signing of the MoA, 
which will pave the way for more robust collaboration between the two institutions in the long run.

The University of Malaya is considered Malaysia’s top university with its history dating back to almost a century. 
Its Faculty of Languages and Linguistics is divided into the Language Unit and four departments, which are the 
Departments of English, Asian and European Languages, Malaysian Languages and Applied Linguistics, and Arabic 
and Middle Eastern Languages.

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


