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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม  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 ๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที ่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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15

13

การบรรยายพิเศษโดย  

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวัฒน์

ภาควิชาภูมิศาสตรต์้อนรับ 

อาจารยแ์ละนักศึกษา 

จาก CUHK

16

กิจกรรมวิชาการด้าน 

ภูมิทัศน์ภาษา 10 ข่าวประชาสัมพันธ์

5
พิธีถวายราชสักการะ 
วันอานันทมหิดล

13 ข่าวกิจกรรม

24 อักษราวิชาการ

25 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

26 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ

7 ข่าวอาจารย์ได้รับรางวัล

6 อาลัยศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ไพฑูรย์ พงศะบุตร

9 ข่าวนิสิตได้รับรางวัล

22

การมอบรางวัลคู่มือ 

การปฏิบัติงานและรายงาน

การวิเคราะห์ประจ�าปี 2562
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      พระเป็นเจ้าประทับเหนือนาคราช   จตุรภุชโอภาสรัศมี
ตรีคทาจักรสังข์ปลั่งฤทธี    ผ่องภพตรีเลิศหล้าสาธุการ
      พระไวกูณฐ์มาบ�าราบปราบเข็ญ   ที่ใดร้อนคืนเย็นเป็นสุขศานต์
พระบารมียิ่งฟ้าสุธาธาร    บันดาลความเกษมสวัสดี
      มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   เดชพระไตรสรณาเรืองศรี
ดลสี่พรพิสุทธิรุจี     ทศมินทรภูบดีทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ประพันธ์)

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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พิธีถวายราชสักการะเนือ่งในวันอานันทมหิดล

เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2562  ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย ์
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหดิล และผู้แทนบุคลากร ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสกัการะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองในวนัอานันทมหดิล ณ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 
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อาลัยศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ พงศะบุตร

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความอาลัยและร�าลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ พงศะบุตร อักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อดีตหวัหน้าภาควชิาภูมิศาสตร์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และกรรมการสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ซ่ึงถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวนัที่ 8 มิถุนายน 2562 สริิอายุ 91 ปี

ศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ พงศะบุตร เกิดเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2471 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จากน้ันได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวชิาภูมิศาสตร์ 
ณ มหาวทิยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และมหาวทิยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา เร่ิมรับราชการที่วทิยาลัย
ฝึกหดัครูพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโอนย้ายมารับราชการเปน็อาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ พงศะบุตร มีความรู้ความสามารถเปน็ที่ประจักษ์ ได้รับความไวว้างใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ใหด้�ารงต�าแหน่งส�าคัญหลายต�าแหน่ง อาทิ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะ
กรรมการจัดท�าชือ่ภูมิศาสตร์สากลของราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะอนุกรรมการวางมาตรฐานชือ่
ภูมิศาสตร์แหง่ชาติของกรมแผนที่ทหาร เปน็ต้น 
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อดีตอาจารย์และศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ 
ได้รับยกย่องเป็นนักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา

 คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดแีกอ่ดีตอาจารยแ์ละศิษยเ์ก่าในโอกาสทีไ่ดรั้บการประกาศยกย่องเปน็ 
นักแปลดีเด่น รางวลัสริุนทราชา ประจ�าปี 2562 ของสมาคมนักแปลและล่ามแหง่ประเทศไทย ดังน้ี
 1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลัย อดีตอาจารย์ประจ�าภาควชิาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (อักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2534)
 2.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ สขุี หวัหน้าภาควชิาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ และผู้อ�านวยการศิลปข์อง BU Theatre Company (อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปการละคร  
ปีการศึกษา 2531 และอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 53) 
 ทั้งน้ี ได้มีพิธีมอบรางวลัในงานวนันักแปลและล่าม คร้ังที่ 13 ณ หอประชมุใหญ่ หอสมุดแหง่ชาติ เมื่อวนัที่ 
28 เมษายน 2562
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อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัล Gratias Agit Award

รางวลั Gratias Agit Award เปน็รางวลัที่กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเชก็มอบใหบุ้คคลหรือ
องค์กรที่สง่เสริมและเผยแพร่วฒันธรรมเชก็ในต่างแดน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา นับเปน็คนไทย 
คนแรกที่ได้รับรางวลัน้ีและเปน็ผู้รับรางวลัที่อายุน้อยที่สดุ ทั้งน้ี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ได้สอนและ
วจัิยเกี่ยวกับวรรณกรรมเชก็อย่างต่อเน่ือง ได้แปลวรรณกรรมเร่ือง Too Loud a Solitude ของ Bohumil 
Hrabal และเร่ือง The Good Soldier Švejk ของ Jaroslav Hašek เปน็ภาษาไทย อีกทั้งยังได้ประสานงาน
จัดกิจกรรมสง่เสริมและเผยแพร่วฒันธรรมเชก็ในประเทศไทยมาโดยตลอด

(ภาพข่าว: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาส
ที่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา  
อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาอังกฤษ ได้รับ
รางวลั Gratias Agit Award เมื่อวนัที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยมีนาย Tomas Petricek 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก
เปน็ประธานในพิธีมอบรางวลั และนางอุรีรัชต์  
เจริญโต เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปรากให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
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บทวิจารณ์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย 
ได้รับการเผยแพร่ในโครงการ “เขียนใหม่นายผี”

 ขอแสดงความยินดีแก่นายเฉลิมศิลป ์ เฉลิมแสนยากร นิสติระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 โครงการ 
สูค่วามเปน็เลศิด้านภาษาและวรรณคดไีทย ในโอกาสทีบ่ทวจิารณ์เร่ือง “ອີສານ” ໃນຖານະສດັຕູແລະຜູຄ້�າ້ຊສູະຫຍາມ :  
ການຕໍ່ສູ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ພົວພັນກັບພູມິທັດຢູ່ບົດກະວີ “ໂອ້…ອີສານ” ແລະ “ອີສານຫຼົ້ມ” [“อีสานในฐานะศัตรูและ
ผู้ค�าชสูยาม: การต่อสูข้องท้องถิ่นที่สมัพันธ์กับภูมิทัศน์ในบทกว ี “โอ้...อีศาน” และ “อีศานล่ม”] ได้รับการ 
คัดเลือกใหเ้ผยแพร่ในโครงการ “เขียนใหม่นายผี” ของส�านักพิมพ์อ่าน ผู้สนใจสามารถอ่านบทวจิารณ์ดังกล่าว
ได้จากลิงก์ด้านล่างน้ี

บทวจิารณ์ฉบับภาษาลาว: https://bit.ly/2ZRGFo
บทวจิารณ์ฉบับภาษาไทย:  https://bit.ly/313wwG2

https://bit.ly/2ZRGFo 
https://bit.ly/313wwG2
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การอบรมเรือ่ง “เรียนรู้พูดอยาง-อยากเหริว่ก๋างอย้าง”

 หน่วยปฏิบัติการวจัิยภาษาศาสตร์เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) และภาควชิาภาษาศาสตร์ 
ร่วมกับเพจ “พันศาสตร์พันภาษา” ขอเชญิผู้ที่สนใจภาษากลุ่มไทเรียนรู้ภาษา อักษร และวฒันธรรมจ้วงใต้
เบื้องต้น ในการอบรมเร่ือง “เรียนรู้พูดอยาง-อยากเหร่ิวก๋างอย้าง” โดยวทิยากร Liao Hanbo และ Dr. Tai 
Chung Pui จาก University of Hongkong ในวนัที่ 10, 12 และ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ หอ้ง 401/16 อาคารมหาจักรีสริินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/31ClMis 

https://bit.ly/31ClMis 
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครัง้ที ่7
“เอาธรรมะมาฝาก : จาริกสู่ศรีลังกา 14-19 ก.ค. 62”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขอเชญิผู้สนใจเข้าร่วมฟงัการบรรยายในโครงการ
พระไตรปิฎกศึกษา ชดุแก่นสารแต่ละคัมภีร์ คร้ังที่ 7 เร่ือง “เอาธรรมะมาฝาก : จาริกสูศ่รีลังกา 14-19 
ก.ค. 62” วทิยากรคือ อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง) ในวนัที่ 25 
กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชือ่ได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com
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โครงการ “10 สายธารเเห่งความดี เราท�าความดีด้วยหัวใจ”

 งานกิจการนิสติคณะอักษรศาสตร์ ขอเชญินิสติเก่าอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ
ปจัจุบันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “10 สายธารเเหง่ความดี เราท�าความดีด้วยหวัใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเปน็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ สถานสงเคราะหค์นไข้ 
จิตทุเลา บ้านกึ่งวถิีชาย รังสติ คลอง 6 กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวนั 
พร้อมมอบเงินและสิง่ของบริจาคแก่คนไข้ ผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปท�ากิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่  
https://bit.ly/2MpJ1IL (มีรถรับสง่ที่คณะอักษรศาสตร์ รถออกเวลา 08.00 น. และกลับถึงคณะเวลา 
17.00 น.)

 อน่ึง ท่านที่ไม่สะดวกบริจาคเปน็สิง่ของ งานกิจการนิสติยินดีรับบริจาคเปน็เงินสด โดยโอนเงินเข้า
บัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขาราชวตัร เลขที่ 146 056 6431 ชือ่บัญช ีนายดังกมล ณ ปอ้มเพ็ชร (เมื่อโอน
เงินแล้ว ขอความกรุณาสง่ภาพสลิปมาที่ line i.d. : fiatology)

https://bit.ly/2MpJ1IL
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง 
“การเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยีทีม่ีผลกระทบต่อคณะอักษรศาสตร์”

 เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนาวชิาการ  
คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสงัคม การเมือง 
และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อคณะอักษรศาสตร์” ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร วทิยากรคือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ นักวชิาการอิสระ อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ (2509) 
ผู้เชีย่วชาญด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการวางยุทธศาสตร์

 ในการบรรยายคร้ังน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ชีใ้หเ้หน็ความส�าคัญ
ของวิชาอักษรศาสตร์ในฐานะที่เปน็ต้นก�าเนิดอารยธรรมแห่งมนุษยชาติและสรรพวิชาความรู้  
ในยุคปจัจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยีย่อมสง่ผล 
กระทบต่อคณะอักษรศาสตร์อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะอักษรศาสตร์จึงต้องปรับตัวใหท้ันความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว แนวทางการปรับตัวของคณะอักษรศาสตร์ต้องน�าความเข้มแข็งทางวชิาการ
ที่คณะอักษรศาสตร์มีอยู่ คือ ความรู้ด้านภาษาและการสอนใหผู้้เรียนเข้าใจมนุษย์และรู้จักตนเอง
มาเปน็พื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรหรือสร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้สนใจใน 
ยุคปจัจุบันซ่ึงมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 การบรรยายพิเศษคร้ังน้ีมีคณาจารย์ บุคลากร นิสติปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลทั่วไป  
ใหค้วามสนใจเข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก   

กลุ่มภารกิจงานวิจัย
และพัฒนาวิชาการ
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การประชุมวิชาการนานาชาติ “2019 Chulalongkorn 
Asian Heritage Forum: Panji/Inao Preserving and 

Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia”

• ภาควิชาภาษาไทย
• สถาบันไทยศึกษา  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เมื่อวนัที่ 20-21 มิถุนายน 2562 สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกับภาควชิาภาษาไทย  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดการประชมุวชิาการนานาชาติ “2019 Chulalongkorn Asian 
Heritage Forum: Panji/Inao Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia”  
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จประพาสชวา

 กิจกรรมในวนัที่ 20 มิถุนายน 2562 เปน็การบรรยายวชิาการและน�าเสนอบทความวจัิยของนักวชิาการ
ด้านอิเหนาศึกษาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เยอรมนี และสงิคโปร์ จัดขึ้น ณ โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพ 
สว่นในวนัที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสริินธร คณะ 
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มีการแสดงเร่ืองอิเหนา/Panji จาก 3 ประเทศ ได้แก่ 

 -  ละครในเร่ืองอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์กระทรวงวฒันธรรม
 -  การแสดงชดุ “Romance at the Forest” จาก The Jade Opera House and the Singapore India  
     Fine Arts Society ประเทศสงิคโปร์
 -  การแสดงชดุ “Sekar Candrakirana Dance” และ “Fragment from Panji Sekartaji Dance” จาก  
     Wilwatikta Institute of Arts Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

 การประชมุดังกล่าวประสบความส�าเร็จเปน็อย่างดี มีนักวชิาการ นิสตินักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก
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ภาควิชาภูมิศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก 
Chinese University of Hong Kong ภาควิชาภูมิศาสตร์

เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562 ภาควชิา
ภูมิศาสตร์ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา
จ�านวน 30 คน จาก Chinese University 
of Hong Kong น�าโดย Dr.Frankie Wong 
ในการน้ีภาควชิาภูมิศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
ปฏิบัติงานภาคสนามใหแ้ก่นักศึกษาใน 4 
เร่ืองหลัก โดยมีคณาจารย์ของภาควชิา 
ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร์ เป็น
วทิยากร ได้แก่ ผลกระทบแนวรถไฟฟา้
สุขุมวิทต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 
(อาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์) ลักษณะ
การต้ังถิ่นฐานของชุมชนริมน�าเจ้าพระยา 
(อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห)์ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการจัดการ  
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้ นบ�ารุงกิจ  
และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  
จุฬารัตน์) และการส�ารวจและสร้างแบบ
จ�าลองข้อมูลลุ่มน�า (อาจารย์ ดร.เอกกมล 
วรรณเมธี) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้ง
ในกรุงเทพฯ จังหวดัราชบุรี และจังหวดั
กาญจนบุรี ระหวา่งวนัที่ 27 พฤษภาคม- 
3 มิถุนายน 2562

นอกจากน้ี Dr.Frankie Wong ได้หารือกับภาควชิาภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงาน ทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสติ รวมถึงการวจัิย ในเบื้องต้นภาควชิาภูมิศาสตร์เหน็ชอบที่
จะไปหารือด้านงานวจัิยและพานิสติไปท�ากิจกรรมภาคสนามที่ฮ่องกง และ Department of Geography 
and Resource Management มีความยินดีที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวให้
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กิจกรรมวิชาการด้านภูมิทัศน์ภาษา

เมื่อวนัที่ 3-6 มิถุนายน 2562 ภาควชิา
ภาษาศาสตร์ จัดกิจกรรมวชิาการด้าน 
ภูมิทัศน์ภาษา (linguistic landscape) เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ทาง
วชิาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง 
นักวชิาการทั้งจากเอเชยีและทั่วโลก และ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านภูมิทัศน์ภาษาใน
ประเทศไทยและเอเชยีมากขึ้น ดังน้ี

ภาควิชาภาษาศาสตร์

1. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากเครือข่าย
จุฬาฯ นานาชาติ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่
      1) การประชมุเชงิปฏิบัติการ หวัข้อ “Linguistic Landscape: Identity, Diversity, and Cultural Change”  
    โดย Thom Huebner (San José State University) และ David Malinowski (San José State University)  
    จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2562
       2) การบรรยายพิเศษ หวัข้อ “Linguistic Landscape: Past, Present, and Future” โดย Bernard Spolsky  
    (Bar-Ilan University) จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2562 
กิจกรรมทั้งสองได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเปน็จ�านวนมาก 
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2.   การประชมุวชิาการระดับนานาชาติ “The 11th Linguistic Landscape Workshop (XIScape2019)” ซ่ึงคณะ 
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสตูรเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
ศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ร่วมกันขึ้นระหวา่งวนัที่  
4-6 มิถุนายน 2562 การประชมุดังกล่าวเปน็การประชมุวชิาการด้านภูมิทัศน์ภาษาที่จัดขึ้นเปน็ประจ�าทุกปี โดยคร้ังน้ี 
เปน็คร้ังแรกที่จัดขึ้นในทวปีเอเชยี มีผู้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชมุเปน็จ�านวนมากจากหลากหลาย
ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในทวปีเอเชยี อเมริกา แอฟริกา และยุโรป
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ความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ส�าหรบันสิติศนูยก์ารแปลและการลา่มเฉลมิพระเกยีรติ

ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน 2562 อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง สาขาวชิาภาษาเกาหลี ในฐานะรักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ศูนย์สง่เสริมการวจัิยในภูมิภาคเอเชยีแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ARC-CU) ของมูลนิธิ Chey Institute 

for Advanced Studies & Korea Foundation for Advanced Studies (CIAS & KFAS) ได้น�าเสนอรายงาน

ประจ�าปีและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ในปีที่ผ่านมา จากน้ันได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กับนาย Park In-Kook, President, 

CIAS & KFAS

เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. 

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติจัดโครงการ

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ส�าหรับนิสิต

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงแรม

อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อแนะน�าแนวทาง

การหาหัวข้อและการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่

นิสติ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นใหนิ้สติวางแผนในการเขียน 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้ส�าเร็จภายในระยะเวลา 

การศึกษาที่มหาวทิยาลัยก�าหนด
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครัง้ที ่6
“ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก” หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดการบรรยาย

ในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชดุแก่นสารแต่ละคัมภีร์ คร้ังที่ 6 หวัข้อ “ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก” ณ หอพระไตรปิฎก

นานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ วทิยากร คือ อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง) 

ผู้อ�านวยการหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

การอบรมเรือ่ง “ระบบการให้บริการ
บุคลากรอัตโนมัติ”

กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ

เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมเร่ือง “ระบบ 

การใหบ้ริการบุคลากรอัตโนมัติ (Employee Self Service-ESS)” ณ หอ้ง 301 อาคารมหาจักรีสริินธร การอบรมคร้ังน้ี 

ฝา่ยบริหารงานบุคคล ส�านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกับกลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวสัดิการ 

คณะอักษรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อใหบุ้คลากรของคณะอักษรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใชง้านระบบการใหบ้ริการ

บุคลากรอัตโนมัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตร์ได้เร่ิมใชง้านระบบการใหบ้ริการบุคลากรอัตโนมัติตั้งแต่

วนัที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  
ส�าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กรจัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อให้บุคลากรสาย
ปฏิบัติการของคณะอักษรศาสตร์ได้ฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และ
เรียนรู้ประโยคที่ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทุก 
วนัพฤหสับดี ระหวา่งวนัที่ 6 มิถุนายน-25 
กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น. มี
บุคลากรสายปฏิบัติการสนใจเข้าร่วมโครงการ
เปน็จ�านวนมาก   

กลุ่มภารกิจงานแผน
และพัฒนาองค์กร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง 
“Creative Problem Solving”

งานกิจการนิสิต

เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. 
งานกิจการนิสติ กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา จัด
โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเร่ือง “Creative Problem 
Solving” แก่คณะกรรมการนิสติอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) 
และคณะกรรมการกิจการนิสติอักษรศาสตร์ ณ หอ้ง 
304 อาคารมหาจักรีสริินธร เพื่อใหนิ้สติกลุ่มดังกล่าวมี
ทักษะด้านการคิดวเิคราะหอ์ย่างเปน็ระบบ เปน็เหตุเปน็
ผล และสร้างสรรค์ สามารถน�าไปใชว้เิคราะหส์าเหตุและ
จัดการปญัหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ การอบรม
คร้ังน้ีได้รับเกียรติจากคุณพงศ์ธิดา  เกษมสนิ Senior 
Vice President & Partner บริษัท ACI Consultant 
เปน็วทิยากร มีนิสติเข้าร่วมการอบรมเปน็จ�านวนมาก
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บุคลากรสายปฏิบัติการน�าเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวนัที่ 20-21 มิถุนายน 2562 บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะอักษรศาสตร์ ได้น�าเสนอผลงานวจัิย ใน
งานประชมุวชิาการวจัิยระดับชาติส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 11 “ทองกวาว
วชิาการ’62: สง่เสริมงานวจัิย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ซ่ึงที่ประชมุสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับส�านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และเครือข่าย
วจัิยและนวตักรรม ปขมท. จัดขึ้น ณ ส�านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวดัเชยีงใหม่ ดังน้ี
 1.   นางวภิา หอมศิริ และนางสาวภัทรมาส อู๋ชะนะภัย งานบัณฑิตศึกษา น�าเสนอผลงานวจัิยเร่ือง 
“ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย”
 2. นางปทัมา ฮอวก์ินส ์ ภาควชิาภาษาศาสตร์ น�าเสนอผลงานวจัิย เร่ือง “Development of 
Value Creation Strategies for the Linguistics Program at the Faculty of Arts, Chulalongkorn 
University” 

ทั้งน้ี งานวจัิยทั้ง 2 เร่ือง ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์
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รางวัลคู่มือการปฏิบัติงานและรายงานการวิเคราะห์ดีเด่น

เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
ใหเ้กียรติมอบรางวลัคู่มือการปฏิบัติงานและรายงานการวเิคราะหด์ีเด่น ประจ�าปี 2562 แก่บุคลากร
สายปฏิบัติการ ณ หอ้ง 707 อาคารบรมราชกุมารี ผู้ได้รับรางวลัมีดังน้ี

รางวลัคู่มือปฏิบัติการ ประเภทดีต่อเน่ือง
 1. นางมาลี  สงัข์จุ้ย
 2. นางสาววราพร  พวงจันทร์หอม
 3. นางกฤติยา  ทองเพ็ชร
 4. นางสาวทิพนิภา  ชืน่สกุล
 5. นางสาวภัทรวดี  บุญประเสริฐ

รางวลัคู่มือปฏิบัติการ ประเภทดีเด่น
 1. นางสาวภัสรียา  จิรวงศานนท์
 2. นางวภิา  หอมศิริ

รางวลัคู่มือปฏิบัติการ ประเภทดีมาก
 1. นางสาวอัจฉรา  ทาโพธ์ิ
 2. นายวรวทิย์ โก้สกุล

รางวลัคู่มือปฏิบัติการ ประเภทดีมาก (ประเภทกลุ่ม)  
 1. นางสปุราณี  แย้มยิ้ม และนางสาวกัญฐณา  โสพันธ์
 2. นางพุทธชาติ  รสหอม และนางสาวสจิุตรา  หอมศิริ

รางวลัคู่มือปฏิบัติการ ประเภทดี  
 1. นางสาวรววิรรณ  ไชยภูมิสกุล
 2. นางสาววราภรณ์  น่ิมนวล
 3. นางสาวภัทรมาส  อู๋ชะนะภัย

รางวลัรายงานการวเิคราะห ์ประเภทกล้าเรียนรู้  
 1. นางวรรณภา  จัดสนาม
 2. นางสาวกมลวรรณ  อักษร
 3. นางสาวนฤมล  สวุรรณเกิด
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รายการอักษรพาที

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

 6 กรกฎาคม 2562  “การเปลี่ยนผ่านสูพ่ลังงานหมุนเวยีนในประเทศฝร่ังเศส”
    วทิยากร: อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองด�า

 13 กรกฎาคม 2562 “ชาตินิยมแฝดคนละฝาของภาพยนตร์ไทยและอิตาเลียน”
    วทิยากร: อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ
    ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรีุ ลือสกุล

 20 กรกฎาคม 2562 “มรดกอาหารโปรตุเกสในชมุชนกุฎีจีนและคอนเซปชนั”
    วทิยากร: อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี
    ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรีุ ลือสกุล

 27 กรกฎาคม 2562 “การใช้ภาษาเพื่อแสดงความเท่าเทียมกันทางเพศในบริบทของภาษา 
    เยอรมัน”
    วทิยากร: อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววภิาส
    ผู้ด�าเนินรายการ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อารตี แก้วสมัฤทธ์ิ

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

อักษราวชิาการ
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1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วจิิตรโสภณ ได้รับเชญิจากสถาบัน

ภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปน็ที่ปรึกษาด้านการท�าวจัิยของสถาบันภาษาในปีงบประมาณ 2562

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สรุวฒัน์ ได้รับเชญิจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

เปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธ์ุส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ของนายพันธ์นุพงษ์ วงวาน นิสติระดับปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

3.    อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง และอาจารย์อิสริยา พาที ได้รับเชญิจากบริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จ�ากัด เปน็ผู้แปลบทส�าหรับ 

Audio Guide ณ ศูนย์ศิลปาชพีเกาะเกิด จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

4. อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวริิยนนท์ ได้รับเชญิจากส�านักงานศาลยุติธรรม เปน็วทิยากรอภิปรายในหวัข้อเร่ือง  

“นิติภาษาศาสตร์: การพิสจูน์หลักฐานที่ได้จากการบันทึกเสยีง” เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ 

หอ้งสมุดศูนย์วทิยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

5.    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พันพัสสา ธูปเทียน ได้รับเชญิจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปน็วทิยากร

ในโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ปว่ยจ�าลอง” คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1 วนัที่ 28 และ 29 

พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 วนัที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2562 ณ หอ้ง 1303 ชั้น 13 อาคารภูมิสริิมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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Linguistic Landscape Academic Events

On 3-6 June 2019, the Department of  Linguistics, Faculty of  Arts, Chulalongkorn University hosted a series of 

academic events on linguistic landscape. The events served as an opportunity for scholars to establish an academic 

network with well-known scholars and other scholars with similar research interests, a forum of  academic exchange 

for scholars from Thailand, Asia and around the world, and the encouragement of  more linguistic landscape 

research in the region.

The first academic event consisted of  a one-day introductory workshop on linguistic landscape titled “Linguistic 

Landscape: Identity, Diversity, and Cultural Change” by Thom Huebner (San José State University) and David 

Malinowski (San José State University) on 3 June 2019, and a public lecture on “Linguistic Landscape: Past, 

Present, and Future” by Bernard Spolsky (Bar-Ilan University) on 4 June 2019. The introductory workshop and 

the public lecture were sponsored by the Chula Global Network.

The other event was the 11th Linguistic Landscape Workshop (XIScape2019), organized by the Faculty of  Arts and 

the Southeast Asian Studies Program, Chulalongkorn University, the Faculty of  Humanities, Kasetsart University, 

and the Thailand Research Fund (TRF). The Workshop is an annual international academic conference, and this 

year was the first time it took place in Asia. The Workshop was attended by a number of  scholars from around the 

world including Thailand, Asia, America, Africa and Europe.
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Verita Sriratana Receives the Gratias Agit Award

Big congratulations to Assistant Professor Verita Sriratana from the Department of  English for receiving the Gratias 

Agit Award from the Czech Ministry of  Foreign Affairs.  The Gratias Agit Award, formerly Jan Masaryk Gratias 

Agit Award, has been presented since 1997 to non-Czech citizens who devoted themselves to the promotion of 

Czech culture.  It is one of  the most prestigious Czech awards for non-Czechs.

The Gratias Agit Award was bestowed by the Czech Foreign Minister Tomas Petricek at a ceremony on Friday, 

June 14, 2019, at the Czernin Palace in Prague.  Together with Dr. Sriratana were 15 other laureates from Albania, 

Austria, Canada, Croatia, the Czech Republic, Georgia, Germany, Iran, Russia, Switzerland, Ukraine, United 

States and Zambia.  Presented at the ceremony to congratulate Dr. Sriratana was also Her Excellency Ureerat 

Chareontoh the Ambassador of  Thailand to the Czech Republic.

Dr. Sriratana was the first Thai and the youngest person to receive the Award.  She was recognized for her 

contributions in popularizing Czech culture, history, literature and politics. She was also committed to spreading 

the good name and raising awareness of  the Czech Republic as well as Central Europe.  Her accomplishments 

include the organizing of  Czech arts and cultural activities both in Thailand and abroad.  In Thailand, the projects 

took place at Chulalongkorn, Thammasat, Chiang Mai, and Kasetsart Universities, and abroad, University of 

Sydney, Maria Curie-Skłodowska University, Poland, and University of  Zurich.  In addition to these activities, she 

also personally made Czech literature known by translating Bohumil Hrabal’s Too Loud a Solitude or Svejk to Thai 

for the theatre.  Her current research study involves her collaboration with Professor Milada Polišenská at Anglo-

American University in Prague.  

For more information, please log on to the following websites.

www.khaosodenglish.com/life/2019/06/17/first-thai-wins-czech-culture-award/

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30371478

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2019_06_14_ministr_petricek_udelil_ceny_

gratias.html

http://www.khaosodenglish.com/life/2019/06/17/first-thai-wins-czech-culture-award/
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30371478
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2019_06_14_ministr_petricek_udelil_ceny_gratias.html 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2019_06_14_ministr_petricek_udelil_ceny_gratias.html 
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The Future of English Language Assessment

The Department of  English, Faculty of  Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to the public lecture 

titled ‘The Future of  English Language Assessment’ by Mark Carver, PhD, on Tuesday 2 July 2019, 10:00-12:00, 

at Room 707, Boromrajakumari Building, Faculty of  Arts, Chulalongkorn University.

Dr Carver runs the Assessment and Evaluation module on the MSc TESOL programme in the  

International Education Institute at the University of  St Andrews. His previous research involves mixed-methods 

studies of  assessment and feedback in teacher education and higher education. His current research focuses on 

programme evaluation and Initial Teacher Education and TESOL programmes.

Dr Carver’s talk on the Future of  Language Assessment covers current issues on IELTS, PTE, and university 

entrance tests and how teachers can overcome these issues to promote student learning.

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


