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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๑๔   วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๒ 
 

 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับนายชัยรัตน  พลมุข นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ผู
ไดรับคัดเลือกเปนนิสิตบัณฑิตศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 

 
 
 
 
ภาควิชาภาษาตะวันตกใหความรวมมือกับนิทรรศการศิลปแผนดินจัดทํา Audio Text เพ่ือนําชม

นิทรรศการฯ เปนภาษาฝรั่งเศส อิตาเลียน และรัสเซีย พรอมกับไดประสานงานขอความรวมมือในการจัดทํา Audio 
Text เปนภาษาจีน และญี่ปุน จากภาควิชาภาษาตะวันออก โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2552 
 
 
 
 
 

 สาขาวิชาภาษาอิตาเลยีน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัจะจัด
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Symposium) เกี่ยวกับภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอิตา
เลียน เพ่ือฉลอง 140 ป ความสัมพันธไทย-อิตาลี รวมกับองคกรและสถาบันระดับนานาชาตใินเดือนมิถุนายน 
2552  
 

 ผูบริหารบริษทั ดานิลี่ ฟาร อีสต จํากัด (Danieli Far East Co., Ltd.) มอบเงินสนับสนุนแกสาขาวิชา
ภาษาอิตาเลียน ภาควชิาภาษาตะวันตก เพ่ือใชในโครงการอักษราวชิาการเพื่อศิลปวัฒนธรรมและสังคม      
ในวันที่ 30 มีนาคม 2552  เวลา 15.00 - 16.00 น.   ณ หอง 708  อาคารบรมราชกุมารี   ในการนี้คณบดี
คณะอักษรศาสตรใหเกียรตเิปนผูรับมอบ 
 

 

นิสิตบัณฑิตศึกษาดีเดน 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
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 โครงการภาษากลางป 2552  

 โครงการภาษากลางป  2552  เปดรับสมัครเดือนพฤษภาคมนี้ และจะเปดเรียนในเดือนมิถุนายน  
รวม10 ภาษา ไดแก ฝรั่งเศส อิตาเลียน สเปน รัสเซีย จีน เกาหลี เวียดนาม ญ่ีปุน มาเลย และอังกฤษ 
 

 โครงการอารยธรรมไทยสัญจร  

โครงการอารยธรรมไทยสัญจร ประจําป  2552 ณ แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตรในจังหวัด
ปราจีนบุรี วันเสารที่  16  พฤษภาคม  2552 

จังหวัดปราจีนบุรี มีความสําคัญในทางโบราณคดีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ดังปรากฏหลักฐาน
ใหเห็นอยูเปนอันมาก ตอมาปรากฏรองรอยของความเจริญรุงเรือง โดยเฉพาะเปนชุมชนทวารวดี เชนที่ เมือง
ศรีมโหสถ และเมืองศรีมหาโพธิ เปนตน  โบราณสถานและประติมากรรมที่พบมีทั้งที่ไดรับอิทธิพลความเชื่อ
ทางศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา  รวมทั้งอารยธรรมขอมเปนอันมากเชน เทวรูป และศิวลึงค รอยพระ
พุทธบาทคู ปราสาทขอม อโรคยศาลา เปนตน  สถานที่ดังกลาวจึงนับเปนแหลงความรูทางประวัติศาสตรที่
นาสนใจยิ่งแหงหน่ึงของชาติ 

คาธรรมเนียมเขารวมกิจกรรม :   บุคคลทั่วไป 1,500  บาท     บุคลากรจุฬาฯ 1,200  บาท    
 

 โครงการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)   

โครงการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ ผูสมัครสามารถรับใบสมัคร
ฟรีไดทางเว็บไซต ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552  เปนตนไป 

 
รายละเอียดทั้ง 3 โครงการติดตามไดที่  WWW.AKSORNCHULA.COM  

  
ทั้งน้ีหากภาควิชาใดมีความประสงคจะเปดบริการวิชาการแบบใด ไมวาจะเปนการทัศนาจรเพื่อ

การศึกษาทั้งในและตางประเทศ การอบรมเนื้อหาตางๆ หรือการอบรมแบบ in house ใหกับหนวยงาน
ภายนอก จะเปนโครงการของภาควิชาทานเองหรือจะรวมมือกับศูนยบริการวิชาการ ทางศูนยฯมีความยินดี
เปนอยางยิ่งที่จะไปคุยในรายละเอียดกับทาน  อน่ึง หากเปนโครงการอบรมภาษา ศูนยฯขอเชิญชวนทานเขา
รวมกับโครงการภาษา 3 รอบ รายป ไดแกตนป (ม.ค. – มี.ค)  กลางป (มิ.ย. – ส.ค.) และปลายป (ต.ค. – 
ธ.ค.) เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธและการบริหารจัดการใหทานไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  

 สุดทายนี้ ขอฝากชาวคณะอักษรฯเชิญชวนญาติสนิท มิตรสหายของทานมาเขารวมโครงการบริการ
วิชาการกับคณะเรานะคะ 
 
 
 

โครงบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร 
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 อาจารย ดร.วิลลา  วิลัยทอง  ภาควิชาประวัติศาสตร    ไดรับเชิญใหเขารวมประชุมวิชาการ
นานาชาติเรื่อง “Fashions: Business Practices in Historical Perspective” เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน
หัวขอ “Fashioning Thai Silk: Queen Sirikit, Jim Thompson, and the Silk Business in Thailand, 1950s-
1960s” ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2552 โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุนพัฒนาอาจารยใหม/นักวจัิยใหม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  อรุณมานะกุล   ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะอักษรศาสตร  ไดรับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง (Peking University) ใหเดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
กับคณาจารยและนิสิตในสาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2552 โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากโครงการศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร 
 

 อาจารย ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ  ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวาง
สี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหไปเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเพื่อเจรจาในการใหความ
รวมมือในการจัดตั้งศูนยทดสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ระหวางวันที่ 
8 – 10 พฤษภาคม 2552 
 

 อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน  อาจารย ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป  อาจารย ดร.วิลลา  วิลัยทอง  
และอาจารย ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต  ภาควิชาประวัติศาสตร  ไปหารือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ  
ด ูงานการศ ึกษาก ับหน วยงานที ่เกี ่ยวข อง  ณ  กร ุงป กกิ ่ง  (มหาว ิทยาล ัยป กกิ ่ง )  นครเซี ่ย ง ไฮ 
(มหาวิทยาลัย Fudan) และนครหนานจิง (มหาวิทยาลัยหนานจิง) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันที่ 8 – 18 พฤษภาคม 2552 
 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ไดรับเชิญจาก Universiti Putra 
Malaysia ใหไปเสนอบทความวิจัย เรื่อง “A Close Reading of Gary Snyder’s Poems as Zen Buddhist 
Verse: Ancient Eastern Wisdom Filtered through Contemporary American Consciousness” ในการ
ประชุมนานาชาติ  2009 Malaysian International Conference on Languages, Literatures and Cultures 
(MICOLLAC) ณ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 
2552  โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี 
คณะอักษรศาสตร 
 
 
 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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 อาจารยปาจรีย ทาชาติ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะอักษรศาสตร  ไดรับ 
อนุมัติทุนโครงการพัฒนาการวิจัยของอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา กองทุนบรมราชกุมารี เพ่ือคนควาและ
เก็บขอมูล ณ ประเทศอิตาลี ระหวางวันที่ 3 – 16 พฤษภาคม 2552  ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง  “ภาพยนตร   
อิตาเลียน : สื่อทางวัฒนธรรม”   สําหรับใชเปนขอมูลในการผลิตบทความวิจัยหัวขอ “อาหารในภาพยนตร    
อิตาเลียนตั้งแตป ค.ศ. 1950 จนถึงปจจุบัน”  
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการศูนยแหงความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร เพ่ือเดินทางไปคนควาและเก็บขอมูล
วิจัยเรื่อง “ประโยคกรรมวาจกในภาษาเยอรมัน : การศึกษาเปรียบตาง” ที่มหาวิทยาลัยซีเกน เมืองซีเกน 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 7 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2552 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี โลหผล  ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่องประวัติและศิลปะใน   
พระที่น่ังอนันตสมาคม  รวมกับ ทานผูหญิงสุภรเพ็ญ  หลวงเทพ   รองราชเลขานุการในพระองค         
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงบรรยายเกี่ยวกับงานศิลปแผนดิน ใหกับสมาชิกโครงการ The Power of One 
ในวันที่ 29 มีนาคม 2552 
 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจาก Osaka 
University, Research Institute for World Languages เพ่ือเขารวมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาษา วรรณคดี
และวัฒนธรรมไทย กับอาจารยสอนภาษาไทยในศูนยวิจัยภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยโอซากา นักศึกษา
ญ่ีปุนเอกวิชาภาษาไทย คณะภาษาตางประเทศ และนักศึกษาญี่ปุนของบัณฑิตวิทยาลัย แผนกภาษาและ
สังคม ณ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่   9 – 17 มีนาคม 2552 
  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดที่   น.ส.มัลลิกา สามารถ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


