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ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๙ วันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒
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จดหมายข่าวเทวาลัย

ที่ปรกึษา

ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

รศ.ดร.สุรเดช โชตอิุดมพันธ์

ผศ.ดร.นริดา จติรกร

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 ๙ วันที่ ๒ ตุลาคม 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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พิธีถวายสักการะ 
พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานอำาลาตำาแหน่ง 
ผู้บริหารคณะ

8

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
บุคลากรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2562

9 โครงการพี่ช่วยน้อง

5
ผู้บริหารคณะวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล

13 ข่าวนิสิตได้รับรางวัล

14 ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ข่าวกิจกรรม

7 ข่าวอาจารย์ได้รับต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

17

การอภิปรายเรื่อง  
“จิ๋นซีฮ่องเต้ 

กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา”

32 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

35 ข่าวภาษาอังกฤษและวิรัชกิจ
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พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวนัที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ภาควชิาภาษาไทย จัดพิธีถวายสกัการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ ณ โถงชั้น 1 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติ เข้าร่วม
พิธีโดยพร้อมเพรียง 

ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี จุดธูปเทียนถวายสกัการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสขุ หวัหน้าภาควชิาภาษาไทยจุดธูปเทียนถวายเคร่ืองสกัการะ  
ผู้แทนนิสติอ่านประกาศถวายสกัการะ ผู้แทนนิสติระดับปริญญาบัณฑิตและผู้แทนนิสติระดับบัณฑิตศึกษาอ่านบทอาศิรวาทถวาย
ราชสดุดี จากน้ัน นิสติชมรมนาฏศิลปแ์สดงระบ�าชดุดาวดึงส ์ นิสติจากชมรมดนตรีไทยบรรเลงเพลงประกอบการแสดง จบแล้ว 
นิสติชมรมภาษาไทยแสดงละครพูดเร่ือง “เงาะปา่” ตอนซมพลาฝากรักจนถึงลักนางล�าหบั ซ่ึงดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ใน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดพิธีถวายสกัการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพเปน็ประจ�าทุกปี เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สดุมิได้ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า      

ภาควิชาภาษาไทย
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ผู้บริหารคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนือ่งในวันมหิดล พุทธศักราช 2562

เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ์ รองคณบดี  
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ วางพวงมาลาถวายราชสกัการะสมเด็จพระมหติลาธิเบศร  
อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวนัมหดิล พุทธศักราช 2562 ณ อนุสรณ์สถานราชสกุลมหดิล  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
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งานเลีย้งอ�าลาต�าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00-14.00 น. คณะอักษรศาสตร์จัดงานเลี้ยงอ�าลาต�าแหน่งคณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ ณ หอ้งอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสริินธร 

โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จากน้ัน ได้มอบดอกไม้และ
กล่าวแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะอักษรศาสตร์ท่านใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ์

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ์ได้กล่าวขอบคุณและแนะน�าผู้บริหารคณะชดุใหม่ ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม เปน็ต้นไป
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อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการใน 
การประชมุสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่ 831/2562 เมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2562 ดังน้ี

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร 
    ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเปน็ รองศาสตราจารย์ 

2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสรีุ ลือสกุล 
     ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเปน็ รองศาสตราจารย์

3.  อาจารย์ ดร.สกุิจ พู่พวง 
     ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเปน็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

4.  อาจารย์ ดร.ปรีณา แข่งขัน 
     ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเปน็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

5.  อาจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
     ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเปน็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
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อาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2562

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประจ�าปี 2562 ดังน้ี

1. ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดี ได้รับรางวลัยกย่องเชดิชเูกียรติ สาขาผู้ได้รับการประเมิน
ใหด้�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ปอ้มเพ็ชร ได้รับรางวลัยกย่องเชดิชเูกียรติ สาขาบุคลากรผู้สร้างชือ่เสยีงระดับ
ชาติและนานาชาติ (รางวลัข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2561)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับรางวลัยกย่องเชดิชเูกียรติ สาขาบุคลากรผู้สร้างชือ่เสยีงระดับชาติ
และนานาชาติ (รางวลัผู้ใชภ้าษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2562)
4. อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ได้รับรางวลัยกย่องเชดิชเูกียรติ สาขาบุคลากรผู้สร้างชือ่เสยีงระดับชาติและ
นานาชาติ (รางวลัการน�าเสนอผลงานวชิาการแบบการบรรยายดีเด่น กลุ่มภาษาอาหรับ เร่ือง “ลักษณะเฉพาะ
ของภาษาอาหรับ” จากมหาวทิยาลัยฟาฏอนี) และรางวลัผลงานวจัิยดีเด่น ประเภทอาจารย์และนักวจัิย (ผลงาน
วจัิยเร่ือง “การพัฒนาชดุอักษรโรมันเพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสยีงภาษาอาหรับของผู้เรียนชาวไทย”)
5. อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวริิยนนท์ ได้รับรางวลัเพื่อสง่เสริมความเปน็เลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
ส�าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2561
6.  นางสมพร เอี่ยมรอด ได้รับรางวลัยกย่องเชดิชเูกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ (คนดีศรีจุฬา) กองทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากร กลุ่มบริการ ประจ�าปี 2562
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โครงการพ่ีช่วยน้อง

เมื่อวนัที่ 12 กันยายน 2562 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ อดีตอาจารย์ภาควชิาภาษาอังกฤษ และ
อดีตรองคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย บริจาคจ�านวน 200,000.00 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) สมทบทุนโครงการ “พี่ชว่ยน้อง” เงินบริจาคดังกล่าวได้มาจากการจัดกิจกรรมซุมบ้าการกุศล
ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวนัที่ 14 กันยายน 2562 ที่อาคารเฉลิมราชสดุากีฬาสถาน (CU Sports Complex) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย นอกจากน้ี คุณชมพูนุท เตชะไพบูลย์ เพื่อนของผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุรัชนี ได้บริจาคเงินสว่นตัว
จ�านวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ใหแ้ก่โครงการ “พี่ชว่ยน้อง” ด้วย

เมื่อวนัที่ 17 กันยายน 2562 อาจารย์รศนาภรณ์ วรีวรรณ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 46 บริจาคเงินจ�านวน 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) สมทบทุนโครงการพี่ชว่ยน้อง เพื่อชว่ยเหลือนิสติคณะอักษรศาสตร์
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รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “พี่ชว่ยน้อง” 
เดือนกันยายน  2562 

  

      ผู้บริจาค      จ�านวน (บาท)
 นางสาวคุณิตา  งามเอกเอื้อ      1,000.00

 นางสาวสริดา  อร่ามวงศ์ตระกูล     6,000.00

 คุณสภุารัตน์  อนันตโชติ       20,000.00

 นายเคหาสห ์ ขอพงษ์ไพบูลย์     1,000.00

 คุณชมพูนุท  เตชะไพบูลย์      100,000.00

 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์      60,000.00

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  50,000.00

 บริษัท กรุงเทพประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)    30,000.00

 บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด    30,000.00

 บริษัท บีบี จ�ากัด ส�านักงานใหญ่      20,000.00

 บริษัท แฟชั่นฟูด้ จ�ากัด      20,000.00

 นางสาวกิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา     6,000.00

 นายสรุเดช  โชติอุดมพันธ์      6,000.00

 นายดังกมล  ณ ปอ้มเพชร      6,000.00

 นางนพพร  บวรรัตนารักษ์      6,000.00

 นางรศนาภรณ์  วรีวรรณ      6,000.00

 นางอังคณา  จิตขจรไพศาล      6,000.00

 นางทิพวรรณ  แซ่ตั้ง       6,000.00

 นางฉววีณัณ์  วชิชภุานันท์      6,000.00

 นางสนิุจ  สตุัณฑวบิูลย์      6,000.00

 นางสาวกัลยาณี  สตีสวุรรณ      6,000.00

 บริษัท เฟิรสท์ เอ็นจิเนียร่ิง  อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  6,000.00

 นางศันสนีย์  สภุัทรวณิชย์      6,000.00
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รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “พี่ชว่ยน้อง” 
เดือนกันยายน  2562

     ผู้บริจาค       จ�านวน (บาท)
 นางณิยะดา  จ่างตระกูล      6,000.00

 น.อ.หญิงรสริน  เอี่ยมโอภาส     5,000.00

 นางดารณี  รัตนนุกรม      2,000.00

 คุณภัณฑิรา  จุริกานนท์      2,000.00

 คุณมัสนันทน์  สขุุมานนท์      1,000.00

 นางรศนาภรณ์  วรีวรรณ      100,000.00

 คุณสภุามาส  ตรีวศิวเวทย์      6,000.00

 นายทว ี โฆษิตจิรนันท์      12,000.00

 นางสาวราศี  บุรุษรัตนพันธ์ุ      6,000.00

 นางอัจฉรา  วงศ์โสธร      6,000.00

 นายสทุธิเดช  ถกลศรี      6,000.00

 นางเพชรพร้ิง  สารสนิ      6,000.00

 นางสาวบุรณี  รัชไชยบุญ      6,000.00

 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด    6,000.00

 นางสาวพรทิวา  สนัติพรวทิย์     2,000.00
 นางปฏิมา  ตันติคมน์      6,000.00
 คุณปาริชาต  เรืองดิลกรัตน์      6,000.00
 คุณอุไร  วฒุิวกิัยการ      500.00
 นางสาวณัฎฐินี  ภาสะพงศ์      10,000.00
 นางภัณฑิรา  จุรีภานนท์      2,000.00

รวมยอดเงินบริจาคทั้งหมด ณ วนัที่ 26 กันยายน 2562   1,313,434.76  บาท

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี
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นิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันในงาน 
Tag der deutschen Sprache 2019 ในหวัข้อ “Deutsch ist vielseitig” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดังน้ี 

1. นางสาวปณัณิกา สนุทรวาทะ ได้รับรางวลัชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความ (Schreibwettbewerb:  
      Aufsatz)
2.   นายยศสวนิ อวยจินดาและนายณธนน วนัทยวาท ได้รับรางวลัชนะเลิศการตอบปญัหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
      ประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมันเปน็ภาษาราชการ (Landeskunde-Quiz)
3. นางสาวณัฐชนก กมลชยัพิสฐิ นายพีรพล ขนิษดา และนางสาวพีรญา บุญทว ี ได้รับรางวลัชมเชย  
       การประกวดวาดภาพ

นิสิตสาขาวิชาภาษาญีปุ่น่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน่ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากการแข่งขันการจัดซุ้ม
แนะน�าจังหวัดและสถานท่ีท่องเที่ยว
ของประเทศญี่ปุน่ ในงานมหกรรม
ญี่ปุน่นิปปอนฮาคุ NIPPON HAKU 
BANGKOK 2019 ซ่ึงศูนย์แนะแนว
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุน่เจเอ็ดดูเคชั่น
จัดขึ้นระหวา่งวนัที่ 30 สงิหาคม ถึง 1 
กันยายน 2562 ณ รอยัล พารากอน 
ฮอล ชั้น 5 สยามพารากอน 
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ละครเวที “อีดิปุส จอมราชัน”

 ขอเชญิชมละครเวทีเร่ือง “อีดิปุส จอมราชนั” บทละครภาษาไทยและก�ากับการแสดงโดยรองศาสตราจารย์ 
นพมาส แววหงส ์ เปิดการแสดง ระหวา่งวนัที่ 6-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส  
พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสริินธร 
 บัตรราคา 800 บาท นักเรียน/นักศึกษา 400 บาท
 ดูรอบการแสดงและจองบัตรได้ที่  https://www.dramaartschula.com/system/booking-ticket/7
 หมายเหตุ: วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เปน็รอบปฐมทัศน์ส�าหรับสือ่มวลชน

https://www.dramaartschula.com/system/booking-ticket/7
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การบรรยายเรือ่ง “50 ปี โดราเอมอน : เรือ่งเล่า การเล่นค�า 
และภาพของญีปุ่น่จากการ์ตูนโดราเอมอน”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation Bangkok) ขอเชญิฟงัการบรรยายเน่ืองในงาน 
J-Talk : Diggin' Culture #5 หวัข้อ  “50 ปี โดราเอมอน : เร่ืองเล่า การเล่นค�า และภาพของญี่ปุน่จาก
การ์ตูนโดราเอมอน” วทิยากรคือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชศูรี ในวนัเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 
เวลา 14:00 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 



1616

The 8th IATIS Regional Workshop Of Peninsula 
and Archipelago: the landscape of translation 

in Southeast Asia

เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม และ 1 กันยายน 2562 ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชมุ
และอบรมเชงิปฏิบัติการ The 8th IATIS Regional Workshop หวัข้อ “Of Peninsula and Archipelago: 
the landscape of translation in Southeast Asia” ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร โดยได้รับ 
การสนับสนุนจาก IATIS ส�านักพิมพ์ Routledge ฝา่ยวจัิย คณะอักษรศาสตร์ และส�านักบริหารวจัิย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โอกาสน้ี ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ผู้อ�านวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ และ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการแปล ได้ต้อนรับองค์ปาฐกสองท่านคือ ศาสตราจารย์วเิซนเต ราฟาเอล แหง่มหาวทิยาลัยวอชงิตัน 
สหรัฐอเมริกา และ ดร.กาเบรียลลา ซัลดานญา แหง่มหาวทิยาลัยเบอร์มิงแฮม รวมทั้งผู้น�าเสนอผลงาน
วจัิยจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ฟิลิปปินส ์ สงิคโปร์ เวยีดนาม มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ จ�านวน 15 ท่าน  
การประชมุคร้ังน้ีมีผู้เข้าฟงักวา่ 100 คน มีการจัดท�าเอกสารประกอบการประชมุสองภาษา (อังกฤษ-ไทย) 
และมีบริการล่ามพูดพร้อม (อังกฤษ-ไทย) ตลอดการประชมุ ล่ามที่ปฏิบัติงานในคร้ังน้ีเปน็นิสติเก่าที่ส�าเร็จ
การศึกษาหลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการล่าม ของศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ศนูยก์ารแปลและการลา่มเฉลมิพระเกยีรติ
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การอภิปรายเรือ่ง “จิน๋ซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา”

เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. สถาบันขงจ่ือแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกับ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดการอภิปรายเร่ือง “จ๋ินซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้า 
ดินเผา” เน่ืองในโอกาสที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สง่ตุ๊กตาดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต้จ�านวน 133 ชิน้ มา 
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ พระนคร ระหวา่งวนัที่ 15 กันยายนถึง 15 ธันวาคม 2562 เพื่อ 
เฉลิมฉลองโอกาสการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี 

 การอภิปรายจัดขึ้น ณ หอ้ง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสริินธร มีวทิยากรบรรยายหวัข้อต่าง ๆ 
ดังน้ี
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถาวร สกิขโกศล บรรยายหวัข้อ “จักรพรรดิจ๋ินซีกับความล้มเหลวของ 
        พระราชวงศ์ฉิน”
 2.   ศาสตราจารย์ฟู ่เจิงโหย่ว บรรยายหวัข้อ “จ๋ินซีฮ่องเต้ ทรราชย์ผู้สร้างคุณูปการ”
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อชรัิชญ์ ไชยพจน์พานิช บรรยายหวัข้อ “ภาพสะท้อนวฒันธรรมจีนผ่าน 
       ศิลปกรรมจากนิทรรศการจ๋ินซีฮ่องเต้”
 4.  นายอนุรักษ์ กิจไพบูลทว ีบรรยายหวัข้อ “จ๋ินซีฮ่องเต้ในงานบันเทิงคดี”

 กิจกรรมดังกล่าวประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง มีคณาจารย์ นิสตินักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
เข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก

• สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เสวนา “ความประทับใจจากการแปลวรรณกรรม
ของลีโอ ตอลสตอย ส�าหรับผู้อ่านชาวไทย”

เมื่อวนัที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 16.00-18.00 น. สาขาวชิาภาษารัสเซีย ภาควชิาภาษาตะวนัตก  
คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จัดงานเสวนา “ความประทับใจ 
จากการแปลวรรณกรรมของลีโอ ตอลสตอย ส�าหรับผู้อ่านชาวไทย” ณ หอ้ง 304 อาคารมหาจักรีสริินธร  
วทิยากรคือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ การเสวนาประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง ผู้เข้าร่วมงาน 
ต่างได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจนระยะเวลา 2 ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี สาขาวขิาภาษารัสเซีย 
จะจัดงานเสวนาคร้ังต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2562 น้ี ผู้สนใจโปรดติดตามก�าหนดการเสวนาได้จากสือ่
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของสาขาวชิา

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก
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100 ปีชาตกาลอุชเชนี กวีของกวีทีเ่รารัก

 เมื่อวนัที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา สือ่มวลชนคาทอลิกแหง่ประเทศไทยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัยได้จัดงาน “100 ปีชาตกาลอุชเชนี กวขีองกวทีี่เรารัก” ขึ้น ณ หอ้ง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
 ในรายการ “กวรุ่ีนใหม่...แรงบันดาลใจจากอุชเชนี” นายภูริทัต หงษ์ววิฒัน์ และนางสาวฉัตรชนก ชยัวงค์ นิสติ 
ปริญญาตรี ภาควชิาภาษาไทยในโครงการสูค่วามเปน็เลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ได้ร่วมอ่านกวนิีพนธ์ของ 
อุชเชนี (อาจารย์ประคิณ ชมุสาย ณ อยุธยา) และอ่านบทกวทีี่ตนเองแต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลในจากอุชเชนี
ด้วย นายภูริทัตอ่านบทกวเีร่ือง “ในนิมิต” (2496) ของอุชเชนี และอ่านบทกวทีี่ตนเองแต่งเองชือ่เร่ือง “ในความเปน็
จริง” (2562) นาวสาวฉัตรชนกอ่านบทกว ี“อัจฉริยะ” (2493) ของอุชเชนี และอ่านบทกวทีี่แต่งเองชือ่เร่ือง “คราบ
อัจฉริยะ” (2562)  ดูแลการฝึกซ้อมโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชรีวณิชย์กุล และ อาจารย์หตัถกาญจน์ 
อารีศิลป ในการน้ี ศิลปินแหง่ชาติสาขาวรรณศิลป ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยนักเขียนและกว ี ได้ร่วม
แสดงความระลึกถึงอุชเชนีด้วย

ภาควิชาภาษาไทย
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การบรรยายเรือ่ง “ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกับ
เอกสารโบราณในประเทศกัมพูชา”

เมื่อวนัที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ภาควชิาภาษาไทยร่วมกับฝา่ยพัฒนาความเปน็นานาชาติฯ  
คณะอักษรศาสตร์ โดยทุนสนับสนุนจาก Henry Ginsburg Fund จัดการบรรยายเร่ือง “ความรู้พื้นฐาน 
เกี่ยวกับเอกสารโบราณในประเทศกัมพูชา” ณ หอ้ง 401/18 อาคารมหาจักรีสริินธร วทิยากรคือ Dr. Trent 
Walker นักวจัิยทุนหลังปริญญาเอกของ Khyentse Foundation สงักัดภาควชิาภาษาไทย 

Dr. Trent Walker กล่าวถึงเอกสารต้นฉบับตัวเขียนประเภทใบลานและสมุดไทยในประเทศกัมพูชาที่เก่าที่สดุ 
ที่พบในขณะน้ีวา่มีอายุประมาณ พ.ศ. 2250 เอกสารที่พบมีทั้งคัมภีร์พุทธศาสนา ต�ารา วรรณคดี กฎหมาย ฯลฯ 
ปจัจุบันเอกสารเหล่าน้ียังคงต้องมีการค้นหา รักษา และศึกษาอีกมาก

นอกจากน้ี Dr. Trent Walker ยังได้สาธิตการอ่าน การสวดท�านองต่าง ๆ ด้วย ซ่ึงนับวนัจะหาผู้สบืทอดได้ยาก
เต็มที

ภาควิชาภาษาไทย
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TUC Next Gen 2019

เมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.30 น. 
บริษัทอีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จ�ากัด จัดงาน TUC 
Next Gen 2019 เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี GIS ณ อาคารมหาจักรีสริินธร  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โอกาสน้ี  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้ นบ�ารุงกิจ หวัหน้า
ภาควชิาภูมิศาสตร์ ใหเ้กียรติกล่าวต้อนรับ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชวีนิศิริวฒัน์ ใหเ้กียรติ 
เปน็วทิยากรบรรยายเร่ือง “GIS กับงานด้าน
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์” มีคณาจารย์ นิสติและ
นักศึกษาจากมหาวทิยาลัยทั่วประเทศประมาณ 150 คน
เข้าร่วมงาน

ภาควชิาภมิูศาสตร์
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมงาน GenED Fair 2019

ภาควิชารรณารักษศาสตร์

เมื่อวนัที่ 7-9 สงิหาคม 2562 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ได้
เข้าร่วมงาน GenEd Fair 2019 
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เพื่อประชาสมัพันธ์
รายวิชาการศึกษาท่ัวไปของ
ภาควชิาจ�านวน 2 รายวชิา คือ 
รายวชิา 2206101 การค้นควา้
และเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
(Academic Report Writing) 
และรายวชิา 2206111 แหล่ง
เรียนรู้เชงิสร้างสรรค์ (Creative 
Learning Space) ซ่ึงมีชือ่เรียก
อย่างไม่เปน็ทางการวา่ GLAMs 
(Gallery, Library, Archive, 
Museum)

อธิบดีกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ
เยือนสาขาวิชาภาษาเกาหลี

 
เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2562 อธิบดีกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ�าประเทศไทย 

และคณะ ได้เข้าเยี่ยมสาขาวชิาภาษาเกาหลี ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และได้หารือ

เร่ืองสถานการณ์การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต

สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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งานนิเทศนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญีปุ่น่

เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ ภาควชิาภาษาตะวนัออก จัดงานนิเทศนิสติ

สาขาวชิาเอกภาษาญี่ปุน่ ณ หอ้ง 303 อาคารมหาจักรีสริินธร มีคณาจารย์และนิสติสาขาวชิาเอกภาษาญี่ปุน่ชั้นปีที่ 

2-4 เข้าร่วมกวา่ 70 คน ในงานมีกิจกรรมแนะแนววธีิการเรียน การสมัครทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุน่ 

และการน�าเสนอผลงานวจัิยของนิสติที่ได้ทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวอาชพีใหแ้ก่

นิสติปจัจุบันเพื่อเปน็แนวทางการสมัครในอนาคตอีกด้วย

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีต้อนรับ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา

เมื่อวนัที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง ได้รับเชญิจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ล่าม

ภาษาไทย-เกาหลี แก่ภริยานายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่นายมุน แชอิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา 

เยือนประเทศไทยอย่างเปน็ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

ในวนัเดียวกันน้ี นางสาวโชติรส ค�าหรุ่น นิสติชั้นปี 2 สาขาวชิาเอกภาษาเกาหลี และนางสาวนภัสสร เกษศรี นิสติ 

ชั้นปี 4 สาขาวชิาโทภาษาเกาหลี ได้ร่วมต้อนรับภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในงานแข่งขันกล่าว

สนุทรพจน์ภาษาเกาหลีแหง่ประเทศไทย และได้สนทนากับท่านภริยา พร้อมทั้งน�าเสนอผลงานการเรียนการสอน

ภาษาเกาหลีของสาขาวชิาด้วย

สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
ภาควิชาภาษาตะวันออก
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พิธีลงนามความร่วมมือทุนสนับสนุนด้านเกาหลีศึกษา

 
เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

และ Mr. Sihyung Lee, President of The Korea Foundation สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ร่วมลงนามในสญัญาความร่วมมือ 

การสนับสนุนทุนการศึกษา “The Korea Foundation Scholarship for Graduate Studies Program” โอกาสน้ี อาจารย์

สภุาพร บุญรุ่ง รองผู้อ�านวยหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเกาหลีศึกษา ร่วมเปน็สกัขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย

“The Korea Foundation Scholarship for Graduate Studies Program” เปน็ทุนการศึกษาที่มอบใหแ้ก่นิสติที่ศึกษา

ในหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเกาหลี จ�านวน 7 ทุน ทุนละ 9,000 USD ต่อปี ทั้งน้ี เร่ิมมอบทุนตั้งแต่ภาค 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เปน็ต้นไป

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

ผู้บริหาร The Korea Foundation 
แสดงความยินดีแก่สาขาวิชาภาษาเกาหลี

 
สาขาวชิาภาษาเกาหลี ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้ร่วมมือกับ The Korea 

Foundation จัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีมาอย่างต่อเน่ืองหลายโครงการ เชน่ โครงการสมัมนา

เชงิปฏิบัติการเกาหลีศึกษา โครงการ E-School โครงการสนับสนุนเงินจ้างอาจารย์ โครงการแปลและตีพิมพ์ผลงาน

วรรณกรรมที่มีชือ่เสยีงของเกาหลี เปน็ต้น

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวนัที่ 7 กันยายน 2562 Mr. Sihyung Lee, President 

of The Korea Foundation และคณะ ใหเ้กียรติเลี้ยงอาหาร 

กลางวนัแก่คณาจารย์ในสาขาวชิาภาษาเกาหลี และได้แสดง

ความยินดีท่ีสาขาวิชาเปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นวิชาเอก 

โอกาสน้ี สาขาวชิาได้กล่าวขอบคุณ The Korea Foundation 

ที่เปน็ส่วนหน่ึงในการช่วยผลักดันการเรียนการสอนภาษา

เกาหลีที่คณะอักษรศาสตร์ให้พัฒนามาจวบจนปัจจุบัน  

สาขาวชิาตั้งเปา้หมายวา่ จะมุ่งมั่นสร้างนิสติสาขาวชิาเอก

และโทภาษาเกาหลีใหม้ีศักยภาพเพื่อรับใชส้งัคม
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สาขาวิชาภาษาสเปน 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก

เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30-19.00 น. สาขาวชิาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวนัตก ร่วมกับ
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และชมรมภาษาสเปนได้จัดงาน “เปิดโลกชมรมภาษาสเปน” ณ หอ้ง 301 อาคาร
มหาจักรีสริินธร เพื่อแนะแนวการเรียนภาษาสเปนแก่นิสติทั้ง 4 ชั้นปี และประชาสมัพันธ์กิจกรรมเพื่อ 
เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหวา่งนิสติสาขาวชิาเอกภาษาสเปน รวมทั้งมอบรางวลัแก่อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเอกภาษาสเปนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสงูสดุเฉพาะรายวชิาภาษาสเปน

ในการน้ี เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาประจ�าประเทศไทย (Embajadores de GRULAC) ให้
เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี Ms. Alicia Sonchein เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ประธานกลุ่มเอกอัครราชทูต 
GRULAC เปน็ประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวลัแก่นางสาวศิรดา ชยัสมบูรณ์พันธ์ อักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาสเปน ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสงูสดุเฉพาะรายวชิาภาษาสเปน (คะแนนเฉลี่ย 3.98) 

จากน้ัน ศิษย์เก่าของสาขาวชิาภาษสเปน ได้แก่ คุณภัทรนุช สทุัศน์ ณ อยุธยา Project Manager บริษัท CDM 
(Conference & Destination Management)  และคุณเบญจรัศมี รุจน์ระวหีรัิญ อาจารย์ ล่ามและนักแปล 
อิสระ ได้ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานแก่นิสติ จบแล้ว นิสติปจัจุบันที่ได้เดินทางไปศึกษา 
แลกเปลี่ยนระหวา่งปิดภาคการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยเนบริฆา (Universidad de Nebrija) ประเทศสเปน และ 
นิสติที่ได้ฝึกงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใชภ้าษาสเปน (กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานทูต บริษัทท่องเที่ยว บริษัทของสเปน และส�านักข่าว) ได้ร่วมแบ่งปนัประสบการณ์ดังกล่าว กิจกรรม 
ในชว่งท้ายเปน็งานเลี้ยงสงัสรรค์ ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารสเปน เม็กซิกัน และเปรูร่วมกัน

งาน “เปิดโลกชมรมภาษาสเปน”
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ผู้อ�านวยการ Instituto Cervantes ประจ�ากรุงมะนิลา
เยือนสาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก

Instituto Cervantes คือหน่วยงานของรัฐบาลสเปนที่ท�าหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมสเปน รวมถึงการจัดสอบ
วดัระดับภาษาสเปน ส�านักงาน ณ กรุงมะนิลามีหน้าที่ดูแลกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2562 Mr. Javier Galván  
ผู้อ�านวยการ Instituto Cervantes ประจ�ากรุงมะนิลาได้
มาเยือนสาขาวชิาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวนัตก เพื่อ
หารือเร่ืองความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาสเปนในประเทศไทย มีรองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช  
โชติอุดมพันธ์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ 
สาขาวชิาภาษาสเปนร่วมต้อนรับ

 

นักศึกษาจาก Waseda University 
เยือนคณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
ภาควิชาภาษาตะวันออก

เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธจิต  

ตั้งสนิมั่นคง (ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์) น�านักศึกษา

จาก Waseda University มาร่วมกิจกรรมการเรียน

รายวชิา 2223273 Japanology ของผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

ดร.อัษฎายุทธ  ชศูรี ร่วมกับนิสติหลักสตูรภาษาและ

วฒันธรรม และร่วมอภิปรายเร่ือง “Foreigners in Japan” 

จากน้ัน ได้พบปะพูดคุยกับนิสติสาขาวชิาเอกภาษาญี่ปุน่ 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ์ และ

อาจารย์ ดร.สรัญญา ชโูชติแก้ว ร่วมต้อนรับ
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โครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยระยะสัน้
ศูนย์บริการวิชาการ

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ศูนย์บริการวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสตูรวฒันธรรมไทย
ระยะสั้น แก่นักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยประเทศญี่ปุน่ 3 มหาวทิยาลัย ดังน้ี
 1.  Ritsumeikan University วนัที่ 1-6 กันยายน 2562
 2. Kyoto University วนัที่ 3-14 กันยายน 2562
 3. Hiroshima University วนัที่ 6-18 กันยายน 2562
การอบรมในโครงการดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้้เรียนสามารถสือ่สารภาษาไทยในระดับต้นได้ และมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เชน่ ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  
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โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครัง้ที ่8
“เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์กับคัมภีร์วิสุทธิมัคค์”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวนัที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จัดการบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชดุแก่นสารแต่ละคัมภีร์ คร้ังที่ 8 เร่ือง “เปรียบเทียบคัมภีร์ 
วมิุตติมัคค์กับคัมภีร์วสิทุธิมัคค์” ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ วทิยากรคือ 
อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
โอกาสน้ี หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้มอบหนังสอื มรรคปฏิบัติของพระอาจารย์ต่าง ๆ แก่ผู้ร่วมงานด้วย
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การอภิปรายเรือ่ง “การออมและการลงทุนเพ่ือความมัน่คงทางการเงิน”

 
เมื่อวนัที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. งานกิจการนิสติ จัดการอภิปรายเร่ือง “การออมและการลงทุนเพื่อ

ความมั่นคงทางการเงิน” ณ หอ้ง 303 อาคารมหาจักรีสริินธร เพื่อใหค้วามรู้แก่นิสติและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์

เร่ืองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออมเงิน วธีิการตั้งเปา้หมายและการวางแผนทางการเงินที่ถูกวธีิ ตลอดจนแนะน�า

แนวทางการบริหารการเงินสว่นบุคคลและการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน มีคณาจารย์ นิสติ และเจ้าหน้าที่คณะ 

อักษรศาสตร์เข้าร่วมงานเปน็จ�านวนมาก

การอภิปรายคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากคุณณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ (อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 45 และ

กรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก) และคุณวชิยั พุทธาภิวฒัน์ ผู้อ�านวยการฝา่ยพัฒนา

ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จ�ากัด เปน็วทิยากร กิจกรรมน้ีเปน็สว่นหน่ึงของโครงการใหค้วามรู้ทางการเงินสูส่งัคม

ของบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จ�ากัด ในโครงการ Trinity CSR-Happy Money in Happy Work Place ซ่ึงบริษัทได้ด�าเนิน

ต่อเน่ืองมาเปน็ปีที่ 5   

งานกิจการนิสิต
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การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร ได้จัดการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ�าปี 

2562 มีศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยราช เปน็ประธานกรรมการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่ องอรุณ ปรีดีดิลก เปน็

กรรมการ และอาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี เปน็กรรมการและเลขานุการ ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ปรากฏวา่ คณะอักษรศาสตร์ได้ด�าเนินการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์ประกอบคุณภาพอย่างครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การ

ผลิตบัณฑิต การวจัิย การบริการวชิาการ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวฒันธรรม และการบริหารจัดการ และมีค่าเฉลี่ยผล

คะแนน คือ 4.59 ซ่ึงอยู่ในระดับ “ดีมาก”

งานประกันคุณภาพ  
กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร
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1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชญิเปน็วทิยากร ดังน้ี

 - วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30-18.30 น. เปน็วทิยากรบรรยายพิเศษเร่ือง “โอกาสในการ

สนับสนุนการสือ่สารทางวชิาการในยุคเปิดเสรี” ณ ส�านักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

 - วนัที่ 2 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. เปน็วทิยากรบรรยายเร่ือง “R=R: เมื่องาน

ประจ�าคืองานวจัิยและงานวจัิยก็คืองานประจ�า” ณ หอสมุดแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชญิและได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอก 

ดังน้ี

 - วนัที่ 2 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ได้รับเชญิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เปน็วทิยากรบรรยายเร่ือง “Will ELF Succeed where EFL Fails?” ในการประชมุ The 9th 

International Conference On Languages and Communication (ICLC) ในกลุ่มหวัข้อ “Languages 

and Communication in the Era of Glocalization” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

 - ได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงานคณะกรรมการการสง่เสริมวทิยาศาสตร์ วจัิย และนวตักรรม 

(สกสว.) ใหด้�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการด้านการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ ตั้งแต่วนั

ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563

 - ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษศึกษา 

(หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสมัฤทธ์ิ ได้รับเชญิเปน็วทิยากร ดังน้ี 

 - วนัที่ 7 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ได้รับเชญิจากส�านักงานศาลยุติธรรม เปน็

วทิยากรบรรยายเร่ือง “การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามในคดีอาญาและเทคนิคการเปน็ล่าม” ณ หอ้ง 

603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 - วนัที่ 21 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ได้รับเชญิจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เปน็

วทิยากรบรรยายพิเศษเร่ือง “การจับใจความประเด็นส�าคัญและการจดบันทึกส�าหรับล่าม” ณ หอ้ง

ภูวนาถ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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4.  อาจารย์ ดร.วชริาภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชญิเปน็วทิยากรบรรยายเร่ือง “Research Data 

Management บทบาทของหอ้งสมุดเพื่อการบริการอย่างมีประสทิธิภาพ” เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2562 

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ส�านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

5.  อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สลีาเขต ได้รับเชญิเปน็วทิยากรอภิปรายเร่ือง “กฎหมายเร่ืองการเข้าถึง

เอกสารและการรักษาความเปน็สว่นตัว” เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ธนาคารแหง่ประเทศไทย

6.  อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองด�า ได้รับเชญิจากศูนย์นวตักรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไป

เข้าร่วมโครงการ CHULA MOOC และน�าสือ่เร่ืองดังกล่าวเผยแพร่ผ่าน CHULA MOOC

7.  รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วจิิตรโสภณ ได้รับเชญิจากโครงการปริญญาโทต่อเน่ืองเอก สาขา

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เปน็วทิยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในการเรียนการสอน

วชิา EG727 Corpus Linguistics in English Language Studies ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวนั

และเวลาดังน้ี

 - วนัที่ 25 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายเร่ือง “Corpus linguistics & English 

Phraseology”

 - วนัที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายเร่ือง “Corpus linguistics & Discourse 

Analysis”

 - วนัที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายเร่ือง “Corpus linguistics & 

Stylistics”

 - วนัที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายเร่ือง “Corpus linguistics & EFl  

Output & Input”

8.  อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชญิเปน็วทิยากรในโครงการ “DNA ชาวจุฬา จากวนัเร่ิมต้นจนถึง

วนัที่สง่ต่อ” เมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2562 เวลา 10.15-12.15 น. ณ ส�านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุเดช โชติอุดมพันธ์ ในฐานะผู้ประสานงานชดุโครงการประสานงานเวที

วจัิยมนุษยศาสตร์ไทย สกสว. วธีิวทิยาปญัญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แหง่มนุษย์ เปน็ผู้ด�าเนินการ

อภิปรายในหวัข้อ “ถกเร่ือง: กรณีศึกษาวธีิวทิยาใหม่ในวงการวชิาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

โลก” เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม 2562 เวลา 10.45-12.00 น. ณ หอ้ง Infinity ชั้น 7 โรงแรม AETAS Lumpini 

10. อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร ได้รับเชญิจากชดุโครงการประสานงานเวทีวจัิยมนุษยศาสตร์ไทย  

สกสว. วธีิวทิยาปญัญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แหง่มนุษย์ เปน็ผู้ร่วมอภิปรายในหวัข้อ “ถกเร่ือง: 

กรณีศึกษาวธีิวทิยาใหม่ในวงการวชิาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์โลก” เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม 

2562 เวลา 10.45-12.00 น. ณ หอ้ง Infinity ชั้น 7 โรงแรม AETAS

11. อาจารย์สภุาพร บุญรุ่ง ได้รับเชญิจากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเกาหลีศึกษา  

(สหสาขาวชิา/หลักสตูรนานาชาติ) บัณฑิตวทิยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามสญัญาความร่วมมือสนับสนุน

ทุนการศึกษาระหวา่ง The Korea Foundation กับจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมื่อวนัศุกร์ที่ 6 กันยายน 

2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ หอ้งประชมุ 1301 ชั้น 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

12.  อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวริิยนนท์ ได้รับเชญิจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปน็อาจารย์พิเศษบรรยายเร่ือง “ภาษากับการตลาด” แก่นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 รายวชิา 16016019  

Seminar เมื่อวนัที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้ง IE3208 (ค.238) อาคาร 

ปฏิบัติการพิเศษจอมไตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชรีวณิชย์กุล  ได้รับเชญิจากส�านักงานราชบัณฑิตยสภา เปน็

กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุมของคณะกรรมการแก้ไขและเพิ่มเติมพจนานุกรมศัพท์

วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ณ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสอืปา่ เขตดุสติ กรุงเทพฯ

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน
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Year 11, No. 9: 2 October 2019

Welcoming Professor Grabowsky

On September 19, 2019, Professor Volker Grabowsky, Ph.D., a famed scholar in Thai language and literature from 

Hamburg University, visited the Faculty of  Arts. Present at the meeting were Professor Kingkarn Thepkanjana, 

Ph.D., Dean, Associate Professor Suradech Chotiudompant, Ph.D., Associate Dean, Associate Professor Trisilpa 

Boonkhachorn, Ph.D., Thailand PENS President, Assistant Professor Namphung Patamalangura, Ph.D., 

Director of  the Thai Studies Center, and Kanya Wattanagun, Ph.D.  The discussion concerned possible future 

collaborations with the focus on research partnership between the Thai Studies Center and Hamburg University’s 

Asia-Africa Institute. 

With an active MoU and an amicable rapport, the Faculty of  Arts and Hamburg University have enjoyed more 

than a decade of  cooperation, especially in terms of  student exchange.  Faculty staff  from the Faculty were also 

invited to be guest lecturers, among them were Assistant Professor Prapod Assavavirulhakarn, Ph.D., former Dean 

of  the Faculty of  Arts. 
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Summer Program for Hiroshima University

During September 6-18, 2019, the Faculty of  Arts welcomed 23 undergraduate students from Hiroshima University 

for the Hiroshima University: Thai Start Program 2017.  Under the theme, Global Perspectives and Challenges 

from Bangkok and Chiang Rai, Thailand, the program was divided into a Chiangrai Part and a Bangkok Part.  

The Chiangrai part was hosted by Mae Fah Luang University, while the Bangkok part, the Faculty of  Arts, 

Chulalongkorn University.  The activities comprised Thai language classes, outings, workshops, and lectures 

on Thai culture, economy, and politics.  For the outings, the students got to visit international organizations in 

Bangkok, namely, UNESCAP and JETRO.  As for the cultural trips, the students visited the Museum of  Thai 

Education, Wat Pho, and Ayuthaya Historical Park.  The workshop on How to Cook Thai Food took place at 

the famous Suan Dusit International Culinary School. The program concluded with final group presentations by 

the participants.  Like the program with Ritsumeikan University, this program with the University of  Hiroshima 

has been organized annually for a number of  years.  It not only helps broaden the perspectives of  the Japanese 

students, but it also provides a good start for them to become global citizens.
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Summer Program  
for Ritsumeikan University

During September 1-6, the Faculty of  Arts welcomed students and staff  from Ritsumeikan University, 

Japan.  The one-week program included lectures on the topics of  Thai society and culture and Klong Toei 

community.  The field trips involved visits to Yakult (Thailand) Company Limited and Ayuthaya Province.  

To conclude the program, the 30 students from different campuses of  Ritsumeikan University conducted 

6 group presentations.  Throughout the program, the Japanese students were accompanied by 10 Thai 

students.  The program for Ritsumeikan students has been going on annually for a decade now.  It has 

successfully created a strong bond between Thai and Japanese students.
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SOKA University representatives visited 
Chulalongkorn University

Friday, August 23, 2019, Chulalongkorn University President Professor Bundit Eua-arporn and Vice President 

Professor Pironrong Ramasoota, together with representatives from the Faculty of  Arts, the Faculty of  Education, 

and the Graduate School welcomed delegates from SOKA University, Japan.  Led by Yasunori Tashiro, Chairperson 

of  the Board of  Trustees, the delegates also included Kazuhiko Banno, Vice Chairman of  Thai Soka Gakkai 

International, Professor Larry MacDonald, Dean of  the Faculty of  International Liberal Arts, Professor Hiroki 

Shimoide, Director of  Global Core Center, and Emiko Takasuna, Director of  SOKA Univerisity, Thai Office.

 

In addition to paying a courtesy visit, the delegates wished to strengthen the relationship by promoting more 

research collaborations.  Through the University level MoU, SOKA University is now working closely with the 

Faculty of  Education.  The staff  from the Faculty of  Education visited SOKA University.  A collaborative research 

paper entitled A proposed model of  school management based on the concept of  human value and creating 

global citizenship was also published. At the moment, SOKA University also has the Faculty level MoUs with the 

Graduate School and the Faculty of  Economics.  The MoU with the Faculty of  Education will be signed this year.

SOKA University is a private university established in 1971 by Daisaku Ikeda, an educator, philosopher, prolific 

author, and a peace builder. The connection with Chulalongkorn University went far back to 1988 when Mr. 

Tashihiro visited the University together with Professor Ikeda in 1988.  In that trip, they also met with King Rama 

the IX of  Thailand.
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Meeting with Delegate from 
Tohoku University

On Tuesday, September 10, 2019, Dean of  the Faculty of  Arts, Professor Kingkarn Thepkanchana, together 

with Associate Dean, Associate Professor Suradech Chotiudompant and Assistant Dean, Assistant 

Professor Nirada Chitrakara, met with Professor Kazuko Suematsu from Tohoku University.  The main 

purpose of  the meeting was to discuss the Arts CU Summer Program.  Professor Suematsu requested the 

Faculty of  Arts organize a Summer Program for Tohoku University students. The University had a summer 

program with the Faculty of  Arts, together with the Faculty of  Economics in the past.  This time, Professor 

Suematsu would like only the Faculty of  Arts to organize a three-week program for Tohoku students. The 

amicable conversation eventually expanded to areas of  further collaborations such as the staff  and student 

exchange programs.  

The Faculty of  Arts agreed to encourage more students to have their exchange experience at Tohoku 

University because the University is very well-equipped to welcome international students.  Tohoku 

University established a special program for exchange students.  The accommodation is also supported.  

The highlight of  the program is involvement within the community.  The exchange students will get a 

chance to stay overnight in Japanese houses with Japanese families.

Tohoku University, along with the University of  Tokyo and Kyoto University, was recognized by the 

Japanese Government in 2017 as Designated National University.  This is due to its abilities to lead and 

shape global education and research (tohoku.ac.jp/en/).

http://tohoku.ac.jp/en/
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Talk on Ancient Cambodian Scripts by Trent Walker

On September 11, 2019, the Department of  Thai, with the support from the Henry Ginsburg Fund, hosted a talk 

on Ancient Cambodian Scripts by Trent Walker, Ph.D., a Khyentse post-doctoral scholar.  Dr. Walker shared 

his study of  the original versions of  ancient Cambodian inscriptions found on palm-leaf  and Thai leporello 

manuscripts.  The oldest manuscript was dated around 1707 CE.  The contents encompass a wide variety of  topics 

including the Buddhist Bible, literature, manuals, law, etc.  These manuscripts are still in need of  not only attention, 

but also further exploration, research, and studies.  In addition to his talk, Dr. Walker also demonstrated different 

styles of  chanting, some of  which are very rare in these days.
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