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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒ กันยายน  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 ๘ วันที่ ๒ กันยายน 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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ผู้บริหารและบุคลากร  
คณะอักษรศาสตรล์งนาม

ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีไหว้ครู 2562

15

ภาควิชาศิลปการละคร 
จัดแสดงละครเวที 

หลายชีวิต  
The Concept Musical

12 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ข่าวการบริจาคเงิน

15 ข่าวกิจกรรม

38 อักษราวิชาการ

40 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

41 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ

9 ข่าวนิสิตได้รับรางวัล

22

การประชุมวิชาการ 
“ประคองขวัญ
วรรณกรรม”
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ผู้บริหารและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 2562 
ณ โถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 5
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อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 บริจาคเงินสมทบทุน
โครงการ “พ่ีช่วยน้อง”

เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 2562 ผู้แทนอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “พี่ชว่ยน้อง” 
จ�านวน 207,000 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี 
ใหเ้กียรติเปน็ผู้รับมอบ

โครงการ “พี่ชว่ยน้อง” จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อชว่ยเหลือ
นิสติคณะอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดซ้ืออุปกรณ์ที่จ�าเปน็ใหแ้ก่ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี และคณะ
กรรมการนิสติอักษรศาสตร์
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รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “พี่ชว่ยน้อง”  
เดือนสงิหาคม 2562

  

   ผู้บริจาค      จ�านวน (บาท)

 1. นางสาวสทุธิณี  เทพพันธ์กุลงาม          1,000.00

 2. คุณพรหมพรภัทร์  ตรอกมลธรรม          1,000.00

 3. นางสาวบุษบา  อุปตัิศฤงค์       30,000.00

 4. นางสาวรุจิรา  ประคุณหงัสติ          1,000.00

 5. นายบัญชา รัตนมธุวงศ์           1,500.00

 6. คุณอุไรวรรณ สนุทรภาระกิจ          1,000.00

 7. อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41     207,000.00

 8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชานปว์ชิช ์ ทัดแก้ว       5,000.00

 9. คุณยุพิน จันทร์เจริญสนิ           1,000.00

 คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินทุกท่านมา ณ ที่น้ี
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พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 15 สงิหาคม 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ฝา่ยวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดพิธีไหวค้รู  
ปีการศึกษา 2562 ณ หอ้ง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อความเปน็สริิมงคลในการเร่ิมต้นปีการศึกษา  
มีรองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ อรุณมานะกุล รองคณบดี เปน็ประธานในพิธี มีนิสติชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดย
พร้อมเพรียง โอกาสน้ี ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่อักษรศาสตรบัณฑิตผู้สอบไล่ได้คะแนนสงูสดุของ
คณะและของแต่ละสาขาวชิา นิสติดีเด่น และนิสติผู้เปน็ประธานชมรมในปีการศึกษา 2561 อีกด้วย
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รางวัลการประกวดแต่งค�าประพันธ์
เนือ่งในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่งค�าประพันธ์เน่ืองในพิธีไหว้ครู 
ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงองค์การบริหารสโมสรนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (อบจ.) จัดขึ้น ดังน้ี

1. รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ นายภูริทัต หงษ์ววิฒัน์ 
นิสติชั้นปีที่ 3 

2. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
นายณัฐกฤช ตะเภาน้อย นิสติชั้นปีที่ 4 

3. รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
นายจิรายุทธ สวุรรณสงัข์ นิสติชั้นปีที่ 3
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รางวัลภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ 
คร้ังที่ 16 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ชงิถ้วยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 
ปีการศึกษา 2562 ดังน้ี
 1.  รางวลัชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่
     -  นางสาวพิชชาภา เตชะวญิญูธรรม
     -  นายพาสขุ ธนะติวะกุล
 2.  รางวลัชมเชย ได้แก่ 
      -  นายอนุศิษฏ์ ใจศรีตระกูล
      -  นางสาวชนาพร แซ่ลิ้ว
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รางวัลนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่นายธีระ บุษบกแก้ว นิสติระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควชิาภาษาไทย ที่ได้รับรางวลั
นิสติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2562  



1212

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควชิาประวตัิศาสตร์ ขอเชญิผู้สนใจเข้าร่วมการสมัมนาบัณฑิตศึกษา ภาควชิาประวตัิศาสตร์ ณ หอ้ง
ประชมุชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 13.30-16.00 น. 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้โดยไม่มีค่าใชจ่้ายและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (การสมัมนาไม่มี
การถ่ายทอดสด)
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โครงการอบรมของศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ ขอประชาสมัพันธ์โครงการอบรม ดังน้ี
1.     โครงการอบรมภาษาส�าหรับบุคคลทั่วไป รอบปลายปี 2562 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัที่ 4 กันยายน  2562 
 ดูรายละเอียดโครงการและภาษาที่เปิดสอนได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/ 
 ดูตารางเวลาอบรมภาษาต่าง ๆ  ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~asc/home/wp-content/uploads/2019/ 
             08/ตารางคอร์สปลายปี-2562-1.pdf
2. โครงการ “คิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน” ซ่ึงภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวชิาการ คณะ 
       อักษรศาสตร์ จัดขึ้น การอบรมมีหวัข้อดังต่อไปน้ี
 1.   วธีิคิดเร่ืองเด็กและเยาวชน
 2.  วธีิคิดเร่ืองการเสนอเน้ือหา
 3.  วธีิคิดกลวธีิใหม่ (ของแต่ละคน) ในการเขียน
 4.  วธีิเขียนวรรณกรรมใหเ้ข้าถึงเด็กและเยาวชน
 5.  การประเมินผลงานการเขียน
ระยะเวลาในการอบรม รวมทั้งสิน้ 27 ชั่วโมง วนัและเวลาอบรมมีรายละเอียดดังน้ี
 วนัเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น.
 วนัเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา13:00-16:00 น.
 วนัเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.
 วนัเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น.
 วนัเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.
 วนัเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.
ค่าธรรมเนียมการอบรม 5,900 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=3045

https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/
http://www.arts.chula.ac.th/~asc/home/wp-content/uploads/2019/08/ตารางคอร์สปลายปี-2562-1.pdf
http://www.arts.chula.ac.th/~asc/home/wp-content/uploads/2019/08/ตารางคอร์สปลายปี-2562-1.pdf
https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=3045
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การบรรยายเรือ่ง “ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกับ
เอกสารโบราณในประเทศกัมพูชา”

ภาควชิาภาษาไทย ร่วมกับฝา่ยพัฒนาความเปน็นานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร คณะอักษรศาสตร์ โดย
การสนับสนุนของกองทุน Henry D. Ginsburg ขอเชญิฟงัการบรรยายเร่ือง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกสาร
โบราณในประเทศกัมพูชา” วทิยากรคือ Dr.Trent Walker นักวจัิยทุนหลังปริญญาเอก (Khyentse Foundation) 
ในวนัที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16.00-18.00 น. หอ้ง 401/18 อาคารมหาจักรีสริินธร ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ 
https://forms.gle/Pc4fLNxDduUguDST7 (ไม่มีค่าใชจ่้ายในการร่วมงาน)

https://forms.gle/Pc4fLNxDduUguDST7
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ละครเวที “หลายชีวิต The Concept 
Musical” รอบปฐมทัศน์

เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ภาควชิาศิลปการละครจัดแสดงละครเวทีเร่ือง “หลายชวีติ The 
Concept Musical” รอบปฐมทัศน์ ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสริินธร  
โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ใหเ้กียรติร่วมชมการแสดง 
และมอบพวงมาลัยแก่ผู้ก�ากับ ผู้แทนนักแสดง และคณะท�างาน ภายหลังจบการแสดงด้วย

อน่ึง เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2562 หลังจากจบการแสดงเวลา 18.30 น. มีการเสวนาเกี่ยวกับละครเวทีเร่ืองน้ีโดย
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สรุพล วรุิฬหรั์กษ์ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง และรองศาสตราจารย์  
ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ์ ร่วมเสวนา ผู้สนใจสามารถชมบันทึกการเสวนาคร้ังน้ีได้ที่แฟนเพจ Drama Arts Chula 

ภาควิชาศิลปการละคร
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งานแนะน�าสือ่การเรียนรู้ออนไลน์ชุด  
“การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี”

เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ศูนย์บริการวชิาการ ร่วมกับหอพระไตรปิฎก
นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
จัดงานแนะน�าสือ่การเรียนรู้ออนไลน์ชดุ “การสบืทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี” ณ หอ้ง 105 อาคาร 
มหาจุฬาลงกรณ์ ในงานมีการเสวนาเร่ือง “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21” จากผู้ทรงคุณวฒุิ ในหวัข้อ
ต่าง ๆ ได้แก่ 
 -    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชานปว์ชิช ์ทัดแก้ว หวัข้อ “พระไตรปิฎกในพุทธศาสนาสายต่าง ๆ”
 -  พระศากยวงศ์วสิทุธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) หวัข้อ “การศึกษาพระไตรปิฎกกับการเผยแผ่ธรรมใน 
       โลกปจัจุบัน”
 - อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง) หวัข้อ “กิจกรรมของ 
      หอพระไตรปิฎกนานาชาติที่สง่เสริมการศึกษาพระไตรปิฎก”

ผู้สนใจสามารถชมสือ่การเรียนรู้ออนไลน์ชดุ “การสบืทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี” ได้ที่แฟนเพจ  
“หอพระไตรปิฎกนานาชาติ” 

• ศูนย์บริการวิชาการ
• หอพระไตรปิฎกนานาชาติ



17

เสวนา “ฮ่องกงท�าไมต้องประท้วง”

เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม เวลา 16.30-18.30 น. ภาควชิาประวตัิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จีนศึกษา 
สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดการเสวนาหวัข้อ “ฮ่องกงท�าไมต้องประท้วง” ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรีสริินธร มีรองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สรุวฒัน์ ภาควชิาประวตัิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย อาจารย์ ดร.อาร์ม 
ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และคุณประภาภูมิ เอี่ยมสม ผู้สือ่ข่าวต่างประเทศ วอยซ์
ออนไลน์ เปน็วทิยากร กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

• ภาควิชาประวัติศาสตร์
• ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง  
“คณะอักษรศาสตร์จากมมุมองของนกัการตลาด”

เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00- 
12.00 น. ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร  
กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนาวชิาการ จัดการบรรยาย
พิเศษเร่ือง “คณะอักษรศาสตร์จากมุมมองของนักการ
ตลาด” ซ่ึงได้รับเกียรติจากผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วเิลิศ  
ภูริวชัร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปน็วทิยากร กิจกรรมคร้ังน้ีมี
คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก 

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
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สัมมนาเรือ่ง “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย”

• สถาบันขงจื่อแห่ง   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม 2562 เวลา 
08.30-12.00 น. สถาบันขงจ่ือแหง่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกับ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย จัดการสมัมนาเร่ือง 
“หลากมิติความสมัพันธ์ จีน-ไทย” 
ณ หอ้งอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคาร
มหาจักรีสริินธร การสมัมนาคร้ังน้ี
จัดขึ้นเพื่อร่วมร�าลึกวาระครบรอบ 
70 ปี แหง่การสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การสถาปนาความ
สมัพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย
ครบ 44 ปี และการก่อตั้งสถาบัน
ขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครบ 12 ปี มีคณาจารย์ นิสติ
นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน
เปน็จ�านวนมาก
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งาน “ชมอักษรฯ”

เมื่อวนัที่ 18 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา จัดงานพบผู้ปกครองนิสติชั้นปีที่ 1 

“ชมอักษรฯ” ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ หอ้ง 301-302 อาคารมหาจักรีสริินธร โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์  

เทพกาญจนา คณบดี ใหเ้กียรติกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีแก่ผู้ปกครองนิสติ จากน้ันมีการบรรยายหวัข้อต่าง ๆ ดังน้ี

 • “นิสติอักษรฯ เรียนอะไรและอย่างไร” 

  ผู้บรรยาย: รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วลิิตา ศรีอุฬารพงศ์)

 • “ข้อมูลเกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ ระเบียบวนัิย รางวลัและการลงโทษนิสติที่ผู้ปกครองควรทราบ”

  ผู้บรรยาย: รองคณบดี (ผู้ชว่ยศาสตราจาย์ดังกมล ณ ปอ้มเพชร)

 • “การดูแลนิสติร่วมกันระหวา่งคณะอักษรศาสตร์และผู้ปกครอง”

  ผู้บรรยาย: ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกิจการนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (นางสาวอุบล สาธิตะกร)

 • “กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการนิสติอักษรศาสตร์ (ก.อศ.)”

  ผู้บรรยาย: ผู้แทนนิสติ คณะอักษรศาสตร์ (นางสาวอรนิชา ดาวเรือง)                            

        รองผู้แทนนิสติคนที่ 1 (นางสาวกัญญาณัฐ ปร่ิมผล)                 

        รองผู้แทนนิสติคนที่ 2 (นายสรวชิญ์ ภักดีอาษา)

ในชว่งท้ายเปน็การตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองนิสติ ผู้ตอบค�าถามคือ ผู้อ�านวยการฝา่ยวชิาการ (นางวภิา หอมศิริ) และ

นายทะเบียนคณะอักษรศาสตร์ (นางมาลี สงัข์จุ้ย)
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การปฐมนิเทศนิสิตแลกเปลีย่น

เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ฝา่ยพัฒนาความเปน็นานาชาติและสง่เสริมภาพลักษณ์องค์กร 

จัดงานปฐมนิเทศนิสติแลกเปลี่ยนภาควชิาภาษาไทย ณ หอ้ง 707 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อใหนิ้สติได้พบอาจารย์ที่

ปรึกษา และทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติ
และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
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การประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ง “ประคองขวัญวรรณกรรม” 
พินิจวรรณกรรมท้องถิน่ภาคกลาง: นิยาม พรมแดน อัตลักษณ์ 
และความหลากหลาย

 
เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

และโครงการนามานุกรมวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางของ สกสว. จัดการประชมุวชิาการระดับชาติเร่ือง “ประคองขวญั

วรรณกรรม” พินิจวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง: นิยาม พรมแดน อัตลักษณ์ และความหลากหลาย และพิธีแสดงมุทิตา

คารวะแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ในโอกาสอายุวฒันมงคล 80 ปี ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

กรุงเทพฯ

โอกาสน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ใหผู้้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววรุิฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย เชญิแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบแด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ด้วย นับเปน็ 

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ หาที่สดุมิได้

ข่าว: ผู้ชว่ยศาสตราจาย์ ดร.อาทิตย์ ชรีวณิชย์กุล

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

• ภาควิชาภาษาไทย
• สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการนามานุกรมวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง สกสว.
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พิธีไหว้ครูภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 29 สงิหาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ชมรมภาษาไทย จัดพิธีไหวค้รูภาควชิาภาษาไทย  
ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ หอ้งอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสริินธร มีนิสติภาควชิาภาษาไทย 
ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ 
ดร.สจิุตรา จงสถิตย์วฒันา และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสขุ หวัหน้าภาควชิาภาษาไทย ได้ให้
โอวาทแก่นิสติเพื่อเปน็แนวทางในการศึกษาและการใชช้วีติ

ชมรมภาษาไทยจัดพิธีไหวค้รูภาควชิาภาษาไทยเปน็ประจ�าทุกปี เพื่อใหนิ้สติภาควชิาภาษาไทยทุกระดับชั้น
ได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่คณาจารย์ภาควชิาภาษาไทย และน้อมร�าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ 
ภาควชิาภาษาไทยผู้ล่วงลับ เพื่อความเปน็สริิมงคลแหง่การเร่ิมต้นปีการศึกษา
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คณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
ลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลการวิจัยทีจ่ังหวัดน่าน

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้ นบ�ารุงกิจ หวัหน้าโครงการวจัิยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โครงการย่อยที่ 1.3 การจัดตั้งศูนย์อ้างอิงและวจัิยฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์จังหวดัน่าน น�าคณะผู้วจัิยในโครงการ
ลงพื้นที่จังหวดัน่านเพื่อเก็บข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ระดับหมู่บ้าน ระหวา่งวนัที่ 31 กรกฎาคม 
ถึง 2 สงิหาคม 2562 กิจกรรมในแต่ละวนัมีดังน้ี

วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-14.30 น. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้ นบ�ารุงกิจ พร้อมด้วย
อาจารย์ ดร.วชัรพงศ์ รติสขุพิมล และศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มงคล เตชะก�าพุ ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยเพื่อบูรณาการโครงการต่าง ๆ ในจังหวดัน่าน เข้าพบนายวชัรพงษ์ โพธ์ิสงู รองผู้วา่ราชการจังหวดั
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้วา่ราชการจังหวดั เพื่อหารือและขอความอนุเคราะหใ์นการประสานงานไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องในจังหวดัน่านเพื่อใหข้้อมูลแก่คณะผู้วจัิย
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วนัที่ 1 สงิหาคม 2562 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้ นบ�ารุงกิจ และศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มงคล 
เตชะก�าพุ เข้าพบนายชนาธิป เสมแย้ม นายอ�าเภอปวั เพื่อหารือและชีแ้จงแนวทางในการด�าเนินโครงการ
ที่ 1.3 การจัดตั้งศูนย์อ้างอิง และวจัิยฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมฯ จากน้ัน 
เข้าร่วมประชมุกับผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอปวัและบุคลากร เร่ืองการขอความร่วมมือใน 
การเก็บข้อมูลในพื้นที่อ�าเภอปวั ต่อจากน้ัน ในชว่งบ่าย คณะผู้วจัิยได้เข้าพบและหารือกับนายภูเบศ พุฒิรัตนาพร  
นายอ�าเภอท่าวงัผา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ในวนัเดียวกันน้ี อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา  
พร้อมด้วยคณะท�างานได้เข้าพบนายอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ และเก็บข้อมูลจากก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

วนัที่ 2 สงิหาคม 2562 คณะผู้วจัิยในโครงการแบ่งกลุ่มติดต่อประสานงาน และเก็บข้อมูลในอ�าเภอต่าง ๆ เปน็ 3 
กลุ่ม ดังน้ี
 - กลุ่มที่ 1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้ นบ�ารุงกิจ และคณะท�างานเข้าร่วมประชมุกับนายอ�าเภอ 
ปลัดอ�าเภอ และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 25 หมู่บ้านในอ�าเภอสองแคว เพื่อชีแ้จงโครงการและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งเก็บข้อมูล
 - กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา และคณะท�างานลงพื้นที่เข้าพบนายอ�าเภอทุ่งชา้ง เพื่อชีแ้จงและ
เก็บข้อมูลแบบสอบถามในหมู่บ้าน
 - กลุ่มที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชวีนิศิริวฒัน์ และอาจารย์ ดร.วชัรพงศ์ รติสขุพิมล พร้อมคณะ 
ติดต่อชีแ้จงกับนายวศิิษฐ์ ทวสีงิห ์ นายอ�าเภอเมืองน่าน จากน้ันลงพื้นที่อ�าเภอสนัติสขุ เพื่อชีแ้จงท�าความเข้าใจ
กับตัวแทนหมู่บ้านและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
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เสวนาเรือ่ง “Information Savvy: ของมันต้องมีส�าหรับ Gen Z”

 
เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ จัดงานเสวนาเร่ือง “Information 

Savvy: ของมันต้องมีส�าหรับ Gen Z” ณ หอ้ง 503 อาคารบรมราชกุมารี และหอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร วทิยากร

ที่ใหเ้กียรติมาร่วมการเสวนาคร้ังน้ี ได้แก่

 -  คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารเวบ็ไซต์ The Cloud 

 -  คุณสทิธิศักดิ์ รุ่งเจริญสขุศรี ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร 

 -  คุณเลอชาติ ธรรมธีระเสถียร ส�านักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 -  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวฒุิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์
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นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
น�าเสนอโครงงาน นางสาวจิณหนิ์ภา ภูวนกลกรรม นิสติ 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ หลักสตูร

สารสนเทศศึกษา ซ่ึงได้ฝึกงานกับกลุ่ม

งานคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร  

น�าเสนอโครงงานเร่ือง “การแปลงข้อมูล

เป็นภาพเพื่อเผยแพร่คลังข้อมูลชุมชน” 

โดยใชข้้อมูลแผนที่เดินดินจาก “โครงการ

จัดการข้อมูลแหล่งโลหกรรมเหล็กเมืองลอง 

ในชมุชนบ้านนาตุ้ม และหอศาสตราแสน

เมืองฮอม ต. บ่อเหล็กลอง อ. ลอง จ.แพร่” 

ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก โ ค ร ง ก า ร

คลั งข้อมูลชุมชนและเครือข่ ายข้อมูล  

ศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร 

เสวนาภารตวิทยา “กามสูตร พูดแต่เรือ่ง sex?”

เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวชิาภาษาเอเชยีใต้ ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
จัดงานเสวนาภารตวทิยา คร้ังที่ 4/2562 หวัข้อ “กามสตูร พูดแต่เร่ือง sex?” ณ หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี วทิยากรคือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชานปว์ชิช ์ ทัดแก้ว การเสวนาในคร้ังน้ีกล่าวถึง
เน้ือหาของกามสตูร ความส�าคัญและความสมัพันธ์กับวรรณคดีอินเดีย และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเปน็จ�านวนมาก

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์
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งาน “ศึกษารมภ์” ประจ�าปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 29 สงิหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. สาขาวชิาภาษาเอเชยีใต้ ภาควชิาภาษาตะวนัออก จัดงาน 

“ศึกษารมภ์” ประจ�าปีการศึกษา 2562  กิจกรรมในงานมีดังน้ี

 1.  พิธีบูชาพระสรัสวตีและพระคเณศ เวลา 09.30 น. ณ โถงอาคารมหาจักรีสริินธร

 2.  การเสวนาวชิาการ “ทัศนา(จร)ภารตะ” ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร หวัข้อการเสวนามีดังน้ี

      เวลา 10.45 น.     “ตามติดชวีติอินเดีย” 

          วทิยากร: คุณขิม บล็อกเกอร์ชือ่ดัง เจ้าของเพจ “ตามติดชวีติอินเดีย”

      เวลา 13.30 น.      “การเดินทางแสวงหาจิตวญิญาณ”

          วทิยากร: อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง คณะอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร

      เวลา 15.15 น.       “ตามรอยศิลปะอินเดีย”

          วทิยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร
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อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
The 6th  Joint International Conference on Korean 
Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural 

Pluralism in Digital Society Context”

เมื่อวนัที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง รองผู้อ�านวยหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
เกาหลีศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย และอาจารย์อิสริยา พาที เข้าร่วมงาน The 6th Joint International Conference on 
Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Pluralism in Digital Society Context” ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จังหวดัตรัง โอกาสน้ี อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง ซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ร่วมลงนามความร่วมมือทางวชิาการด้านเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา อันจะเปน็เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกาหลี
ศึกษา-ไทยศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมีเครือข่ายเกาหลีศึกษาแหง่ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ  
6 สถาบัน ได้แก่ บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
บูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี นอกจากน้ี นิสติปริญญาโท หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาเกาหลีศึกษา ร่วมน�าเสนองานวจัิยจากวทิยานิพนธ์ด้วย

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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งานเทศกาลเกาหลีครัง้ที ่9 “เสริมสร้างความรู้ก้าวสู่สายอาชีพ”

เมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-
16.00 น. สาขาวชิาภาษาเกาหลี ภาควชิา
ภาษาตะวนัออก จัดงานเทศกาลเกาหลีคร้ังที่  
9 “เสริมสร้างความรู้ก้าวสูส่ายอาชพี” ณ 
หอ้ง 301-302 อาคารมหาจักรีสริินธร 
กิจกรรมในงานมีการแนะน�าเส้นทางการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประเทศและ
ภาษาเกาหลี และการบรรยายของวทิยากร
ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ส า ย ง า น ดั ง ก ล่ า ว 
กิจกรรมดังกล่าวน้ีมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเปน็ 
จ�านวนมาก

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอักษรอาหรับ

เมื่อวนัที่ 26-28 สงิหาคม 2562 เวลา 
16.00-19.00 น. สาขาวชิาภาษาอาหรับ  
ภาควชิาภาษาตะวนัออก จัดโครงการอบรม
เชงิปฏิบัติการ “ARABIC CALLIGRAPHY: 
RUQ’AH SCRIPT การเขียนอักษรอาหรับ
แบบรุกอะห”์ ณ หอ้ง 401/18 อาคาร 
มหาจักรีสริินธร วทิยากรคือ อาจารย์นิรันดร์  
ขันธวธิิ ผู้ได้รับรางวลัชนะเลิศการเขียนอักษร 
ภาษาอาหรับระดับนานาชาติหลายรายการ

สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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สัมมนา “Asian Megacities Seminar”

เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร หลักสตูรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลักสตูรนานาชาติ) (The BA Program in Language and Culture-BALAC) จัด 
การสมัมนาเร่ือง “Asian Megacities Seminar” ซ่ึงได้รับเกียรติจากวทิยากรผู้ทรงคุณวฒุิบรรยายในหวัข้อต่าง ๆ 
ดังน้ี 
 -  “Sword Art Online: The Asian Megalopolis as Platformed Reality”
     วทิยากร: Associate Professor Dr.Christophe Thouny, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน่
 -  “Cognitive Coping Strategies for Homeless People in Manila, the Philippines”
     วทิยากร: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วเิศษปรีชา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง “การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2562 เวลา 12.00-
13.00 น. กลุ่มภารกิจงานวจัิยและพัฒนา 
วชิาการ จัดการบรรยายพิเศษในโครงการ
อาศรมวจัิย คร้ังที่ 6/2562 เร่ือง  
“การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ” ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรมราชกุมารี วทิยากรคือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สวุรรณระดา  
เน้ือหาในการบรรยายในคร้ังน้ี วทิยากร
ให้ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของการขอ
ก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ
แต่ละระดับ ตลอดจนข้อควรค�านึงในการขอ
ก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ มีคณาจารย์ 
เข้าร่วมฟงัการบรรยายเปน็จ�านวนมาก  

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

การเสวนา “อ่านเจ้าชายน้อย
จากสายตาดอกกุหลาบ”

เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-
16.00 น. โครงการบรรยายพิเศษวรรณกรรม 
อ�าพรรณ โอตระกูล ซาลส ์ สาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก จัด 
การเสวนา “อ่านเจ้าชายน้อยจากสายตาดอก
กุหลาบ” ณ หอ้ง 708 อาคารบรมราชกุมารี 
วทิยากรคือ คุณนงรัตน์ ทันจิตต์ ศิษย์เก่าคณะ
อักษรศาสตร์ ผู้แปลหนังสอื Mémoires de la 
rose บันทึกเร่ืองเล่าชวีติคู่จากปลายปากกา
ของ กงซูเอโล เดอ แซงแต็กซ์ซูเปรี คู่ชวีติ 
ผู้ประพันธ์ เจ้าชายน้อย และอาจารย์กาญจนา 
บุนนาค อดีตอาจารย์สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
บรรณาธิการต้นฉบับแปล

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
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การเสวนา “สยามและพุทธศาสนาในผลงานของ
พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ สมัยรัชกาลที ่4”

เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ชมรมบาลี-สนัสกฤต และหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย จัดการเสวนา “สยามและพุทธศาสนาในผลงานของพระสงัฆราชปลัเลอกัวซ์ สมัยรัชกาลที่ 4”  
การเสวนาประกอบด้วยการบรรยาย 2 เร่ือง ได้แก่
       1. “บทบาทของพระสงัฆราชปลัเลอกัวซ์ในการวางรากฐานการศึกษาและเผยแพร่เร่ืองราวกรุงสยาม” วทิยากร 
คือ ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา จากประเทศฝร่ังเศส 
      2. “ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาในพจนานุกรมของพระสงัฆราชปลัเลอกัวซ์” วทิยากร คือ อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
      โอกาสน้ี หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้มอบวารสารโพธิยาลัย ฉบับผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม แก่ผู้เข้าร่วมการ
เสวนาด้วย

• ชมรมบาลี-สันสกฤต
• หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
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โครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยระยะสัน้ 
ส�าหรับนักศึกษาจาก University of Tokyo

ศูนย์บริการวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสตูรวฒันธรรมไทยระยะสั้นส�าหรับนักศึกษาจาก 
University of Tokyo ระหวา่งวนัที่ 18-31 สงิหาคม 2562 เพื่อใหค้วามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้าน
สงัคม วฒันธรรม ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ประวตัิศาสตร์ การเมือง ศาสนา ศิลปะ และภาษา กิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วยการบรรยาย และการทัศนศึกษานอกสถานที่ ท�าใหนั้กศึกษาในโครงการน้ีมีความรู้ความเข้าใจ
วฒันธรรมไทยตามวตัถุประสงค์ของโครงการ   

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
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โครงการอบรม “การใช้ชุดค�าสัง่ Style  
ใน Microsoft Word อย่างคนมี Style”

เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น.  
กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร จัดโครงการอบรม 
“การใชช้ดุค�าสั่ง Style อย่างคนมี Style (Microsoft 
Word)” แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ สายปฏิบัติการ  
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบรมราชกุมารี เพื่อใหบุ้คลากร
คณะอักษรศาสตร์ สายปฏิบัติการสามารถใชช้ดุค�าสั่ง 
Style ใน Microsoft Word ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ มีผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเปน็จ�านวนมาก

กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร

การอบรม “การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญีปุ่น่
ส�าหรับผู้เรียนชาวไทยแบบใช้ได้ทันที”

เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2562 สาขาวชิาภาษา
ญี่ปุน่ ภาควชิาภาษาตะวนัออก จัดโครงการ
อบรมซากุระเน็ตเวร์ิค คร้ังที่ 10 หวัข้อ  
“การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญ่ีปุ ่น
ส�าหรับผู้เรียนชาวไทยแบบใชไ้ด้ทันที” โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่
จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ผู้บรรยาย
คือ Prof.Toda Takako มหาวทิยาลัยวาเซดะ  
และมีผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ  ชศูรี  
เปน็ผู้ด�าเนินกิจกรรม การอบรมน้ีมีอาจารย์
สอนภาษาญี่ปุน่เข้าร่วมราว 60 คน นอกจากน้ี 
ยั ง มี ผู้ ส น ใ จ อี ก เป็น จ� า น ว น ม า ก ร่ ว ม ฟัง 
การบรรยายผ่านการแพร่ภาพสดทางเฟซบุ๊ก

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวฒุิวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชศูรี และอาจารย์ 
ดร.สรัญญา ชโูชติแก้ว สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ ภาควชิาภาษาตะวนัออก เปน็วทิยากรในหลักสตูรอบรม
ภาษาญี่ปุน่ โครงการสง่เสริมการเรียนรู้วฒันธรรมและภาษาอาเซียน ซ่ึงกรมสง่เสริมวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม จัดขึ้นระหวา่งวนัที่ 14 พฤษภาคม-13 สงิหาคม 2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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อักษราวชิาการ

 

วารสารภาษา 
และวรรณคดีไทย

-  องค์ความรู้ “สตัวศาสตร์” ในวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง: การศึกษาในมิติความสมัพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับ 
    สตัว ์ 
-  ความหมายของค�าวา่ “บน” ในภาษาไทยสมัยรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489-พ.ศ. 2559)
- ภาพตัวแทนของผู้ชมุนุมทางการเมืองในเหตุการณ์ชมุนุมทางการเมืองชว่งปี พ.ศ. 2556-2557 ในพาดหวั 
    ข่าวในหนังสอืพิมพ์ภาษาไทย: การศึกษาตามแนววาทกรรมวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์
-  ภาพตัวแทนของชาวโรฮิงญาในสือ่ออนไลน์ภาษาไทย
- นักสบืแหวนเพชร: การดัดแปลงตัวละคร เพอร์ร่ี เมสนั เปน็พราน เจนเชงิในวรรณกรรมของนักเขียนที่เปน็ 

    ต�ารวจในทศวรรษ 2490

นอกจากน้ียังมีคอลัมน์ประจ�าฉบับ “ค�าไทย-ค�าเทศ” ซ่ึงในฉบับน้ีใหค้วามรู้เกี่ยวกับค�าวา่ “เสวย-เสวยราชย์”  

วารสารมีจ�าหน่ายที่โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ หอ้ง 105 อาคารมหาวชริาวธุ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ศูนย์วจัิยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควชิา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ขอแนะน�าวารสารภาษาและ
วรรณคดีไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 
2562)

วารสารภาษาและวรรณคดีไทยฉบับน้ี
ประกอบด้วยบทความวิ จัยด้านภาษา 
วรรณคดีไทย และคติชนวทิยา จ�านวน 5 
บทความ ได้แก่ 
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รายการอักษรพาที

ขอเชญิฟงัรายการ “อักษรพาที” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวทิยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวนัเสาร์ เวลา 07.30-
07.55 น. ในเดือนกันยายน 2562 มีหวัข้อที่จะออกอากาศ ดังน้ี

 7 กันยายน 2562 “การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวจัิยด้านมานุษยวทิยาบนพื้นฐาน
    ของจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์”
    วทิยากร: อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวจิิตร
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.นยา สจุฉายา

 21 กันยายน 2562 “Web archive” 
    วทิยากร: รองศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอร์พันธ์ุ
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.วชริาภรณ์ คลังธนบูรณ์

 28 กันยายน 2562 “การขอรับรองหลักสตูรตามมาตรฐานสากลส�าหรับวชิาชพีหอ้งสมุดและ
    สารสนเทศ: เร่ืองจ�าเปน็ หรือเร่ืองจ�าใจ”
    วทิยากร: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสทุธ์ิสกุล
    ผู้ด�าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน

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

อักษราวชิาการ

http://www.curadio.chula.ac.th
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับเชญิจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปน็ผู้ทรงคุณวฒุิวพิากษ์หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 
2562 เวลา 09.30-15.00 น. ณ หอ้งประชมุ LA 217 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์
2. อาจารย์หตัถกาญจน์ อารีศิลป ได้รับเชญิจากมหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง เปน็วทิยากรในการ
อบรมเชงิปฏิบัติการหวัข้อ “การเขียนสร้างสรรค์ Creative Writing and Online Content Workshop”  
ระหวา่งวนัที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. หอ้ง 323 อาคาร E-Park มหาวทิยาลัย
แม่ฟา้หลวง จังหวดัเชยีงราย
3. อาจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับเชญิจากศูนย์ยุโรปศึกษาแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เปน็วทิยากรหวัข้อ “การกลับมาของการเมืองขวาจัดในเยอรมันและออสเตรีย” เมื่อวนัที่  
30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.45-10.45 น และหวัข้อ “การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุของนาซีกับ
กระแสการเมืองขวาจัดในโลกปจัจุบัน” เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ โรงแรม
ปทุมวนั ปรินเซส กรุงเทพมหานคร
4. อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชญิจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) เข้าร่วมประชมุการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย ระหวา่งวนัที่ 3-4 สงิหาคม 2562 ณ 
โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
5. อาจารย์อัสนี พูลรักษ์ ได้รับเชญิจากสถาบันภาษาไทยสริินธร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปน็
วทิยากรในการอบรมเชงิปฏิบัติการเร่ือง “การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน และการเขียน
รายงานการประชมุ” แก่พนักงานมหาวทิยาลัยสายปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ระหวา่งวนัที่ 8-9 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งเรียนรวม ชั้น 10 อาคารเทพทวารวดี 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ อาจารย์ ดร.เทพี 
จรัสจรุงเกียรติ และอาจารย์หตัถกาญจน์ อารีศิลป ได้รับเชญิจากโรงเรียนวชริาวธุวทิยาลัย ไปเปน็
กรรมการสมัภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา ในโครงการ “รางวลั
การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6” เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2562 เวลา 09.30-
12.00 น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ โรงเรียนวชริาวธุวทิยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชญิจากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการทางวฒันธรรม (สหสาขาวชิา/การจัดการเรียนการสอนทางไกล) เข้าร่วม
โครงการสมัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสตูรการจัดการทางวฒันธรรม ระหวา่งวนัที่ 27 สงิหาคม- 
1 กันยายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุน่

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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Year 11, No. 8: 2 September 2019

Welcoming students from the University of Tokyo

On August 19, the Faculty of  Arts welcomed students from the University of  Tokyo for the ARTS CU Summer 

Program.  The ARTS CU Summer Program in Thai Language and Culture is a customized program designed for 

international participants who wish to learn more about Thailand and its rich history and cultural heritage.  

This year is the second year for the students from the University of  Tokyo.  In addition to Japanese students, this 

group also included students from China, Mongolia, and Korea.  For the preparation, some students attended 

the pre-program sessions on Thailand organized by the University of  Tokyo.  During the program, the students 

attended Thai language classes and lectures on the past and present connections between Thailand and Japan.  



42

To learn about collaboration between Thailand and Japan, the students visited the Ministry of  Public Health for a 

lecture on Thailand and Japan’s collaborative project on public health. Regarding the insights on Japanese business 

in Thailand, the Faculty of  Arts was honored to have Mr. Matsutaka Iida, the owner of  Dainoki Restaurant and the 

Representative of  the University of  Tokyo Alumni Association in Thailand to share his experience under the topic 

of  Globalization for a Japanese company - Business Opportunity in Thailand. To delve further into the success 

of  one of  the most famous companies in Thailand, CP All Company Limited, the students visited the company’s 

Panyapiwat Institute of  Management.  More knowledge on Thai history and culture was gained from the field trips 

to Wat Pho, Ratanakosin Exhibition Hall, Ayuthaya Historical Park, and Kanchanaburi Province. 

Throughout the two weeks, the University of  Tokyo’s students lived up to their university’s reputation. Besides 

being attentive, cooperative and responsible, they were found to be very active and curious learners.  To conclude 

the Program on August 30, each group of  student presented their research findings on one of  the 6 assigned topics 

of  Culture shock: A Japanese in Thailand, Japanese food in Thailand and Thai food in Japan, Thailand and Japan: 

Current diplomatic relation, Public health policy: Thailand vs. Japan, Business culture: Thai vs. Japanese, and 

Japanese influence on Thai pop culture. 

The Faculty of  Arts would like to thank Mr. Matsutaka Iida, Mr. Tsukihiro Shimura from the University of  Tokyo, 

University of  Tokyo Alumni Association, Ministry of  Public Health, CP All Public Company Limited, our Thai 

language instructors and our invited lecturers and commentators for their academic contribution, and, most of  all, 

our very capable and professional CASCA staff, who worked tirelessly and efficiently.  
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BALAC Orientation for Exchange 
Students 2019 and Welcoming Party

BALAC welcomed exchange students 

for this semester on Thursday August 

22, 2019. The orientation kicked off 

with a welcome speech by Professor 

Kingkarn Thepkanjana, Ph.D., Dean 

of  the Faculty of  Arts and informative 

talks by sophomore students. Then 

the exchange students from several 

countries got to meet with their 

advisors, Balac buddies and had lots of 

fun together!
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A Warm Welcome to All New BALAC Students!

On July 8, 2019, BALAC hosted an orientation 

on the 3rd floor of  Maha Chakri Sirindhorn 

Building and more than 90 students were 

present. Professor Kingkarn Thepkanjana, 

Ph.D., the Dean of  the Faculty of  Arts and 

BALAC Director, started the orientation with 

a welcome speech, inspiring the students to 

become motivated learners of  the 21st century. 

This was followed by an honor roll ceremony 

for "Outstanding Achievement in Academics" 

and "Outstanding Achievement in University 

Life and Community". This year, there were 23 

recipients from both categories.

The students were then introduced to several presentations 

by the program’s professors. The presentations varied 

from academic topics to student life in Chulalongkorn 

University, all with the aim to facilitate the freshmen’s 

smooth entry into the Faculty of  Arts. Moreover, Ajarn 

Kunnaya Wimooktanon, Ph.D., BALAC Deputy 

Director took the opportunity to give a mini lecture, 

introducing the students to cultural studies. In the 

lecture, our newcomers also got a glimpse of  how classes 

in BALAC are usually delivered.

Then, in the afternoon, two parallel sessions were held for the students and their parents and guardians. In the 

parents’ session, a psychiatrist was invited to guide the parents to understand the wellbeing of  university students, 

as well as modern university life in general.

In the last session, the students met with their advisors, who would be taking care of  them from their first to their 

last year here at BALAC.

After an informative orientation day, the BALAC freshmen were given an opportunity to further familiarize 

themselves with their new friends and seniors in the three-day BALAC Trip. This year’s trip was held from July 

22-24, 2019, at Mida Resort in Kanchanaburi. 
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The first day of  the BALAC Trip kicked off  with 

“outdoor mini lectures” by BALAC lecturers at Sanam 

Chandra Palace, Nakhon Pathom. Using architectural 

styles of  mansions in the royal residence as starting 

points, BALAC newcomers got to explore relationships 

between culture, society and everyday life.

In the afternoon, as soon as our freshmen arrived at the 

hotel, they joined in icebreaker games and a series of 

activities to get to know each other more. After dinner, 

Dr. Kunnaya Wimooktanon, BALAC Deputy Director, 

gave an opening remark to officially welcome the 

BALAC’12. 

Fun and thought-provoking games on the second day placed an emphasis on developing these skills in our freshers. 

The games in the morning were followed by “BALAC Trip Jeopardy,” BALAC’s own version of  the iconic US 

trivia quiz show. To compete in this game, each group of  freshers had to find an answer for general knowledge 

clues which come in the form of  questions. Sometimes they got it right. Sometimes they got the completely wrong 

answer. But the bottom line is "there's always something new to learn."

After a long day, the BALAC Trip'12 celebrated the second night with style. Each group, dressing up in different 

themes, amazed the seniors, alumni and lecturers with their exquisite performances. The shows were followed by 

a wrist-binding ceremony. During the ceremony, BALAC professors and seniors tied a white thread on the wrist 

of  each fresher for their well-being and good luck. The evening concluded with a speech by Dr. Kunnaya, BALAC 

Deputy Director, advising how to make the most of  their university life.



46

 

On the last day, the freshers, along with professors and sophomores, took a short yet exciting rail journey to catch a 

glimpse of  the Death Railway and World War II history. Everyone arrived back safely with good memories. Thus 

concluded the welcoming events for BALAC 

We wish you the four years full of  valuable learning experience that you will treasure for life.
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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

Meeting with University of Queensland 
Delegates

On Friday 30th August 2019, the Faculty of  Arts, Chulalongkorn University welcomed the Executive 

Dean of  the Faculty of  Humanities and Social Sciences, the University of  Queensland, Australia, and 

Majella Ferguson, Senior Manager of  the International Services. The meeting was attended by Professor 

Kingkarn Thepkanjana, PhD, Dean of  the Faculty of  Arts, Associate Professor Suradech Chotiudompant, 

PhD, Associate Dean for Internationalization and Organizational Image Enhancement, and Porranee 

Singpliam, PhD.

 

The meeting served as an opportunity for the two Faculties to discuss and develop academic relations 

that would cater to the students’ academic opportunity in a global scale. Future collaboration between the 

Bachelor of  Arts in Language and Culture (BALAC) International Program and the Faculty of  Humanities 

and Social Sciences was discussed.


