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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๔   วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
 
 
 

 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานพระราชานุญาตใหมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอัญเชิญ
พระนามาภิไธยยอ จัดทําเข็ม  “พระเกี้ยว สธ”   เพ่ือหารายไดสมทบมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพ่ือคณะ      
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือสนับสนุนกิจการการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เข็ม “พระเกี้ยว สธ”  ราคา 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) ชุบทองคําแท ประดับพลอยคริสตัล    
พระนามาภิไธยยอลงยาตามแบบ พรอมกลองกํามะหยี่สีมวง ผูที่สนใจหาซื้อไดที่ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว โทร.02-2187004-5  และสาขาสยามสแควร     โทร.02-2189881  และที่
สํานักคณบดี   และงานสารบรรณ  คณะอักษรศาสตร  อาคารมหาวชิราวุธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          
ถนนอังรีดูนังต หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-2184885, 02-2184869 
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   ภาพถายฝพระหัตถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ขณะน้ี  ภาพถายฝพระหัตถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจําหนายแลวใน

ราคา 200 บาท ที่สํานักคณบดี   รายไดสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพ่ือคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ติดตอซ้ือไดที่ คุณจรินทร (โอ) โทร 02 – 218 – 4885  หรือศูนยหนังสือจุฬากรณมหาวิทยาลัย 
 

   การประชุมครั้งที่ 20/2551  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 
 

1.  เร่ืองที่ตองถามรายละเอียดจากหัวหนาภาค 
 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฉบับสมบูรณ ขอดูไดจากหัวหนาภาควิชาคะ 
 กําหนดวันสงโครงรางวิทยานิพนธและวันประชุมเพ่ือพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธทั้งสองกลุม ขอดู

รายละเอียดไดคะ 
 

2.  เร่ืองขอบคุณ 
ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชยบริจาคเครื่องฉายภาพระบบ LCD 5 เครื่องใหแกคณะของเราเพื่อใชใน

การเรียนการสอน และจะบริจาคเพิ่มอีก 5 เครื่องตนปหนาคะ 
 

3.  เร่ือง “ฅน” ของคณะ 
  ขอแสดงความยินดีกับอาจารยของเราที่จบปริญญาเอก เปลี่ยนคํานําหนาชื่อเปน ดร. 2 คนคะ 
อาจารย ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  และ 
อาจารย ดร.ศิริพร ศรีวรกานต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  

  ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คือ นางสาวยุพิน จันทรเจริญสิน ไมใชคนอ่ืนคนไกลที่ไหน  
พ่ียุพินเคยเปนบรรณารักษเชี่ยวชาญระดับ 9 สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯคะ 
 

4. เร่ืองสนับสนุนโครงการผลิตผลงานวิชาการ 
  บทความวิจัยเรื่อง มหานครกับวิถีเมืองในบันเทิงคดีไทยรวมสมัย ของอาจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ 
  บทความวิจัยเรื่อง สังคมไทยในวัยตกกระ : การนําเสนอภาพความสูงอายุในวรรณกรรมไทยรวมสมัย 

ของอาจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
  งานวิจัยเรื่อง สํานวนเยอรมันนารู (ตัวอักษร A-M)  ของรองศาสตราจารย ดร.วรรณา แสงอรามเรือง 
  ตําราเรื่อง ระบบหนวยคําในภาษาอังกฤษ ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา  พงศไพโรจน 
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา Analysis of English Discourse ของอาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ 

 
 
 
 

ขาวจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะที่อยากเลาสูกันฟง 
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   การประชุมครั้งที่ 21/2551  วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551 
 

1.  เร่ืองที่ตองถามรายละเอียดจากหัวหนาภาค 
   แผนงานคณะ 2551 – 2555 และนโยบายและแผนดําเนินงานปงบประมาณ 2553  
   รองคณบดีฝายวางแผนชี้แจงการจัดสรรงบประมาณป 2553 ซ่ึงมีประมาณการรายจาย (พิจารณา
ตามที่หนวยงานตางๆเสนอมา) เปนเงินทั้งสิ้น 48 ลานบาทถวน ซ่ึงจําแนกเปนเงินทุนคณะ 30,582,280 บาท 
และเงินทุนหนวยงาน 17,417,720 บาท ทั้งน้ีหวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานทุกหนวยงานจะใชงบประมาณให
ไดตามที่เสนอขออนุมัติมา 
 

2.  เร่ืองสนับสนุนโครงการผลิตผลงานวิชาการ 
   ทานทราบหรือไมวาคณะไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินโครงการหองเรียนสําหรับ
จัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) และการสอนทางไกล   ถาคําตอบคือ ไมทราบ     
ฝายวิชาการขอเรียนวาคณะไดติดตั้งอุปกรณสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ีไวที่หอง 501 อาคารบรมราชกุมารีเพ่ือบริการ
อาจารยที่ประสงคจะจัดการเรียนการสอนประเภทที่กลาวขางตน และเพื่อชวยเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนประเภทนี้   ฝายวิชาจึงจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส” ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2552 ณ ศูนยคอมพิวเตอรของคณะ  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามการดําเนินงานเรื่องการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารยชูศรี มีวงศอุโฆษ ซ่ึงเขียนตําราเรื่อง ชีวิตและผลงานบทละครของ         
เกออรกบืชเนอร แลว มีมติวาผลการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนด เห็นสมควรใหดําเนินการในระยะที่ 3 
ตอไป  
 

3.  แนวปฏิบัติเร่ืองการประเมินผลวิทยานิพนธ 
   ภาควิชาภาษาตะวันออกขออนุมัติเกณฑการประเมินผลสัญลักษณ S และ U ของหนวยกิต
วิทยานิพนธ ซ่ึงคณะจะจัดการทําประกาศเกณฑเร่ืองน้ีเพ่ือเสนอคณบดีลงนาม และแจงใหนิสิตของภาควิชา
ไดรับทราบดวย 
   ขอเรียนเพิ่มเติมวาทุกภาควิชาและทุกหลักสูตรที่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาตองเสนอขออนุมัติเกณฑ
ดังกลาวและจัดทําประกาศเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป 
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   เอกอัครราชทูตคนใหมของเยอรมันประจําประเทศไทยมอบหนังสือ 
 วันจันทรที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. Dr. Hanns Schumacher เอกอัครราชทูตเยอรมัน ไดมา
มอบหนังสือภาษาเยอรมันแกสาขาวิชาภาษาเยอรมันโดยมีทานคณบดีคณะอักษรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ และหัวหนาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน รองศาสตราจารย ดร. วรรณา แสงอรามเรือง 
เปนผูรับมอบหนังสือเพ่ือเปนรางวัลใหแกนิสิตอักษรศาสตรที่เรียนภาษาเยอรมันเปนวิชาเอกและโท ในการนี้
ทานทูต Dr. Schumacher ทูตวัฒนธรรม Frau Elke Tiedt คณบดีคณะอักษรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพจน รองคณบดีฝายวิรัชกิจ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ หัวหนาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน รอง
ศาสตราจารย ดร. วรรณา และศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญไดรวมกันหารือเร่ืองความรวมมือระหวาง
คณะอักษรศาสตรและสถานทูตเยอรมันในดานวิชาการ บรรยากาศเปนไปดวยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

   สาขาวิชาภาษาเยอรมันจัดงานกิจกรรมประกอบวัฒนธรรม 
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 16.00 - 18.00 น. สาขาวิชาภาษาเยอรมันไดจัดงานสงเสริม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับนิสิตของสาขาฯ และนิสิตจากคณะอื่น ๆ ที่เรียนภาษาเยอรมันเปนวิชาเลือก 
โดยมีแขกพิเศษ 3 ทาน คือ   Frau Elke Tiedt ทูตวัฒนธรรมจากสถานทูตเยอรมัน    Herr F. Milan            
ทูตวัฒนธรรมจากสถานทูตสวิตเซอรแลนด   และ Herr Arnold Obermayr ทูตวัฒนธรรมจากสถานทูต
ออสเตรีย เขารวมงานดวย     ในงานนี้ นิสิตไดแสดงความสามารถในการใชภาษาเยอรมันโดยแสดงละคร 
รองเพลง เลนดนตรีคลาสสิก และอานโคลงภาษาเยอรมันใหแขกและผูเขารวมงานไดชม และมีการมอบรางวัล
เรียนดีใหแกนิสิตที่มีคะแนนภาษาเยอรมันยอดเยี่ยมในแตละชั้นป    สุดทายเปนการรับประทานของวาง
รวมกัน เปดโอกาสใหนิสิตไดสนทนากับแขกจากสถานทูตทั้งสามและคณาจารยในสาขาฯ   บรรยากาศเปนไป
อยางรื่นเริงและสนุกสนาน   

 
  
 
 
 
 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
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    นิสิตชั้นปที่ 1 ซ่ึงเรียนภาษาฝรั่งเศส และนิสิตชั้นปที่ 2 สังกัดวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ไดเขารวม
กิจกรรมของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย (สคฝท.) ประจําป 2551  หัวขอ Hommage à la 
Princesse bien aimée   เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551   ณ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  และไดรับรางวัล
ยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 และที่ 2 จากการแขงขันตาง ๆ ดังตอไปน้ี  
 

1.  การจัดบอรดนิทรรศการระดับอุดมศึกษา ไดรับรางวลัยอดเยี่ยม 
นางสาว ขวัญธิดา  เจียรมาศ    

 นางสาว จุฑาภรณ  วิริยะเมตตากุล  
นางสาว นพรัตน  ศิวารตัน     

 นางสาว บัณฑิตา  กระแสรทรัพย  
 

2.  การแขงขันตอบคําถามจากวีดิทัศน ไดรับรางวลัยอดเยี่ยม 
 นางสาว สุดา  หงษทรงธรรม 
 

3.  การแขงขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ไดรับรางวลัที่ 1 
 นางสาว สรรพัชญ  สกุลพฤกษาชาต ิ  
 นางสาว ผกาวลี  คงกระพนัธ   
 นางสาว ณิชากร  อูดาราศักดิ์  
 นางสาว  บัณฑิตา  กระแสรทรัพย  
 

4.  การแขงขันตอบคําถามความรูทัว่ไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส – ไทย  ไดรับรางวลัที่ 1 
 นางสาว พิริยา  ขจรศักดิ์บําเพ็ญ   
 

5.  การแขงขันเขียนบรรยายภาพเปนภาษาฝรั่งเศส ไดรับรางวลัที่ 2 
 นาย ณัฐกรณ  อังสิริเสณี      
 

6.  การแขงขันกลาวสุนทรพจนเปนภาษาฝรั่งเศส ไดรับรางวลัที่ 2 
 นาย จิรวัฒน  สีดานนท    
 
 
 
 
 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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   กิจกรรมของนิสิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษในงานจุฬาฯวิชาการ 

    1. CRIT Presentations  Fruits from Approaches to Critical Writing Course 
เปนการเสนองานวิเคราะหวิจารณวรรณคดีโดยใชทฤษฎีที่นิสิตไดศึกษาในรายวิชา  Approaches to 

Critical Writing มีนิสิตเสนอผลงานทั้งหมด 7 คน โดยมี ผศ.ดร.ดารินทร ประดิษฐทัศนีย และ อาจารย Tony 
O'Neill เปนผูดูแลและที่ปรึกษาโครงการ 

     2.  การแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ 
จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 พ.ย. เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง 503 อาคารบรมฯ ผูเขาแขงขันเปนนักเรียน

มัธยมปลายจากโรงเรียนตางๆ ในกรุงเทพฯ   อาจารยที่ปรึกษาโครงการคือ ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย 
  

   อาจารยในภาควิชาฯเปนตัวแทนของภาคฯรวมเปนกรรมการในการแขงขัน NJ Spelling Bee 
2008 
อ.สมจิต จิระนันทิพร และ อ.ดร.ณิดา ดรงคสุวรรณ เปนตัวแทนของภาคฯ รวมเปนกรรมการในการ

แขงขัน NJ Spelling Bee 2008 รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย การแขงขันจัดโดย หนังสือพิมพ Nation 
Junior ในวันที่ 29 พ.ย. เวลา 11.00-16.00 น. ณ หอง ประชุม 310 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ 
 

   การบรรยายเรื่อง "It is with a trembling hand that I beg to intrude this letter" : A Historical 
Sociolinguistic Study of Politeness and Social Class in Late 18th Century England 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ รวมกับ ศูนยความเปนเลิศทางดานภาษา  ภาษาศาสตร  และ วรรณคดี      
ขอเชิญผูที่สนใจรับฟงการบรรยายในหัวขอ "It is with a trembling hand that I beg to intrude this letter": 
A Historical Sociolinguistic Study of Politeness and Social Class in Late 18th Century England โดย 
ผศ.ดร.กฤษดา แจมสายทอง จาก Department of English, University of Houston-Downtown, Texas, 
USA ในวันศุกรที่ 9 ม.ค. 52 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี 

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอ: jiranthara.s@chula.ac.th, rwijitsopon@gmail.com  
 

   อาจารยภาวรรณ  หมอกยา  ขอสวัสดีปใหมแกชาวอักษรทุกคน 
ดวยการมอบของขวัญวันปใหม  หนังสือ  “นิราสชาวนา”  โดย  นายชื่น แหงตําบลหนองจอก     

โปรดรับไดที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 

 
 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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คณะกรรมการฝายวิรัชกิจจัดงาน “International New Year’s Party” ในวันพุธที่ 17  ธันวาคม 2551   

มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงความขอบคุณแกอาจารยชาวตางชาติที่ไดชวยเหลือคณะอักษรศาสตรทํางานอยาง
เต็มความสามารถและเพื่อเปนโอกาสใหผูบริหารคณะและอาจารยชาวไทยไดพบปะพูดคุยและสังสรรคกับ
อาจารยชาวตางประเทศ งาน International New Year’s Party  ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมเคกรสตางๆ และแซนวิชจากวังสระปทุมเพ่ือ
สมทบเปนอาหารในงานเลี้ยง 

 ในงานนี้มีผูเขารวมงานกวา 90 คน ภายในงานมีการทํากิจกรรมรวมกันและมีการแสดงของอาจารย
ชาวไทยและชาวตางประเทศจากสาขาวิชาตางๆ เชน  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  อาจารย เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล และ อาจารย Michiko Imai             
นําผูรวมงานเตน “Daode xinxi” และ “Healthy Dance for Body and Mind”  

อ. Zhang Zongzheng  อ. Fan Chunming  อ.Fan Ying  อ. Ji Hong Fang  อ.Fu Zengyou         
อ.Yang Pinping  อ.Yang Lijun และอาจารย ศศิพร เพชราภิรัชต  สาขาวิชาภาษาจีนและสถาบันขงจื๊อ      
รองเพลงพื้นเมืองมณฑล Jiangsu เพลง Jasmine   

สาชาวิชาภาษารัสเซีย อาจารย Alexey Ryzhov รองเพลงพื้นเมือง “Black Raven”   

ภาควิชาภาษาอังกฤษ  อาจารย William Handrich แสดงละครเรื่อง Pyramus and Thisbe  จาก  
Midsummer Night’s Dream   อาจารย Ingo Peters อาจารยBrett Farmer และอาจารย มัทธนี พลังเทพินทร
นําเลนเกมส “Pictionary”   

อาจารย ซอลีฮีน ราเซะ จากสาขาภาษามลายู ขับรองเพลง “Sepohon Kayu”   

นิสิตชาวพมาจากหลักสูตร Thai Studies ขับรองเพลงพมา  

งานปดรายการดวยการรองเพลงคริสตมาสและเพลงอวยพรปใหมรวมกันระหวางอาจารยชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ  อาจารย ปวิตร มหาสารินันทนและอาจารย ศศิพร  เพชราภิรัชต  เปนพิธีกรรวมในงาน   

 อน่ึง ในงานนี้ผูเขารวมงานไดรวมกันตัดสินการประกวดชื่อและหัวขอขาวจดหมายภาษาอังกฤษ                
คณบดี ผศ.ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ  เปนผูมอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลาขานงาน  International New Year’s Party 
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   รางวัลวิทยานิพนธยอดเยี่ยมประจําปจาก National University of Singapore 

นายทวีศักดิ์  เผือกสม มหาบัณฑิตจากภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร สําเร็จการศึกษา
เม่ือปการศึกษา 2540  เขียนวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท เรื่อง “การปรับตัวทางความรู ความจริง และ
อํานาจของชนชั้นนําสยาม พ.ศ.2325 – 2411” หลังจากนั้น นายทวีศักดิ์  เผือกสม ไดเขาเปนอาจารยที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตอมาในป พ.ศ. 2546 ไดรับทุนการศึกษาจาก NUS (ทุน NUS Presidential 
Scholarship) ไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขา Southeast Asian Studies จนสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2550 ทั้งน้ี วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่นําเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอันมีชื่อเรื่องวา 
“The Pursuit of Java: Thai Panji Stories, Melayu Lingua Franca, and the Question of Translation” 
และมี Professor Reynaldo Ileto เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลของ 
NUS ใหไดรับรางวัล Wang Gungwu Medal and Prize for the Best PhD Thesis in the Social 
Sciences/Humanities for the Academic Year 2007-2008 อันถือเปนรางวัลทรงเกียรติที่สุดของ NUS 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 นอกจากนั้นแลว ใน พ.ศ.2550 บทความวิจัยของนายทวีศักดิ์  เผือกสม เรื่อง “Of Germs, Public 
Hygiene, and the Health Body: The Making of the Medicalizing State in Thailand” อันเปนสวนหนึ่งของ
งานวิจัยที่ทําให สกว. ไดรับการพิจารณาตีพิมพใน Journal of Asian Studies, Vol.66, No.2 (May 2007) 
นับเปนนักวิชาการไทยคนที่สอง ที่มีบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงเลมน้ี 
 
 
 
 
 

ขอเชิญฟงรายการวิทยุ  “กําลังใจจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ”    ในรายการ “ศาสนสรางสุข”      
ทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  FM 101.5 Mhz   ทุกวันอาทิตย   เวลา 8.00 – 8.30 น.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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   วิทยากรอิตาเลียนกับนักเรียนชาวไทย 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 12.00 – 13.00   ณ หอง 411  รายวิชา 2234251    

ชีวิตอิตาเลียน ไดรับเกียรติจากอาจารยเปาโล เอวรอน (Prof. Paolo Euron) จากมหาวิทยาลัยแหงเมืองตูริน 
ประเทศอิตาลี ซ่ึงเคยบรรยายใหกับนิสิตภาควิชาปรัชญาและผูสนใจทั่วไปฟงมาแลว คราวนี้อาจารยจะมา
บรรยายใหนิสิตฟงเปนภาษาอิตาเลียนเรื่อง “มองอิตาลีผานแผนปดภาพยนตร” ทั้งน้ี ตองขอขอบพระคุณ
หัวหนาภาควิชาปรัชญา รศ. เน่ืองนอย บุณยเนตรที่ไดกรุณาแนะนําใหสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนไดรูจักกับ
อาจารยดวยครับ 

สําหรับเหตุการณที่ผานไปในอดีตนั้น เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายวิชา 2234 213 
แปลอิตาเลียนเบื้องตน ไดเชิญคุณจาโคโม บรุงโค (Sig. Giacomo Bruco) นักเรียนชั้น Intermediate 2 
หลักสูตร Intensive Thai Program ของศูนยบริการวิชาการ ใหมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ
การเรียนภาษาไทยและภาษาอิตาเลียน และภายหลังจากการสนทนาในครั้งนั้นแลว นิสิตและคุณจาโคโมก็ได
นัดหมายพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองฝายตอไปอีกในชวงเลิกเรียนของ   
ทุกวันอีกดวย 

 
   ปใหมใตปนจั่น 

ประกาศขาว “ปใหมใตปนจ่ัน” จากที่เคยจะพบปะกันวันที่ 3 อันเปนวันคลายวันสถาปนาคณะ ในที่สุด
การพบปะของศิษยเกาเหลาอักษรรุนยอมก็เลื่อนมาเปนวันที่ 10 มกราคมยามโพลเพล 

สําหรับงานนี้ ไมไดกีดกั้นผูรวมงานดวยวัยวุฒิอยางที่เขาใจกันนะครับ เพียงแตวา โตะที่น่ังน้ัน จะมีก็
แตมาหินที่กองอยูหนาตึกบรมเทานั้น ผูที่จับจองไมทันก็จะตองนั่งปูเสื่อกันไป สําหรับอาหารการกินนั้นเลาก็
เปนบุฟเฟตแบบตามมีตามเกิด การแสดงไมตองพูดถึง อาจเปนเพลงดิสโกไปจนถึงเพลงร็อคและฮิปฮอป 
ดวยเหตุดังกลาวผูจัดจึงไมคอยกลาเชิญผูใหญมานัก แตหากคิดวา จากคุณสมบัติที่กลาวไปนั้นไมเปนปญหา
แตอยางใด (เพราะครูใหญ – รศ. สดใส พันธุมโกมล ก็ตั้งใจวาจะมา) ก็จะขอตอนรับทุกทานดวยความยินดี
เปนอยางยิ่ง เพราะเงินจํานวน 500 บาทอันเปนคาเขางานนั้น เม่ือหักคาใชจายแลวก็จะนําไปบริจาคใหแก
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นอกจากจะมีการพบปะ
สังสรรคแลว ในงานก็จะมีของขายเล็กๆนอยๆ เชน เสื้อคณะ เหรียญคณะ หนังสือคณะ รูปคณะ ...คณะ ...
คณะ ...คณะ ฯลฯ เพ่ือนําเงินเขากองทุนดังกลาวเชนกัน 

แตสําหรับงานคืนสูเหยาอยางเต็มรูปแบบเชนที่เคยพบกันมาทุกปน้ัน ก็กระเถิบไปอีกอาทิตยเดียว
เทานั้นคือ วันศุกรที่ 16 มกราคม สําหรับในรายละเอียด หวังวาทุกทานคงจะไดรับจดหมายหยอนใหถึงหนา
หองแลวนะครับ 

เรียกไดวา เราไดฤกษดีกันทั้งสองงานเลยนะครับเนี่ยรุนนึงจัดงานวันเด็ก รุนนึงจัดงานวันครู ☺ 
 
 
 
 

ขาวจากอ. สรรควัฒน ประดิษฐพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
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   ธารนํ้าใจ 
ที่ประเทศอิตาลีทางตอนใต ผูคนจะโยนถวยโถโอชามหรือของที่ไมใชแลวออกมานอกหนาตางในคืน

วันปใหมกันเสียงดังพลงเพลงแขงกับเสียงพลุ ทําเอาคนที่ไมคุนอาจรูสึกราวกับอยูกลางสมรภูมิก็มิปาน นัยวา
ทิ้งของเกาไปแลวรับแตสิ่งใหมเขามา แตดูกอน ภราดรทั้งหลาย อยาเพอทําเยี่ยงนั้นเลย หากจะโยน ชวยโยน
มาแถวๆ ฝายกิจการนิสิต หองบริการการศึกษา จักขอบคุณมาก ดวยวาพวกเราชาวกิจการนิสิตจะไดนําของ
เหลานั้นไปตีราคา ติดปายใหเรียบรอยแลวนําออกมาขายในวันที่ 21 – 22 มกราคม ในโครงการ “ธารน้ําใจ” 
ซ่ึงจัดขึ้นเปนประจําทุกปเพ่ือนํารายไดไปมอบใหแกโรงเรียนที่ยากจนในชนบท 

อน่ึง ขอย้ําวา ของที่รับบริจาคควรจะเปนของที่ยังใชไดดีอยูนะครับ เพียงแตมันเริ่มรกบานหรือไมก็ไม
คอยไดใชแลว หรือเสื้อผาที่ “out” แลว เพ่ือจะไดนํามาขายตอไดครับ 

สําหรับสมุดบันทึกหรือปฏิทินของป 52 ที่เหลือจะใชแลว ก็รับเชนกัน ขอใหเชื่อเถอะวา ในขณะที่พวก
เรามีสมุดบันทึกที่แยกเรื่องราวไดแทบจะเปน 10 เลม 10 หมวดไมซํ้ากันนั้น คนบางคนแทบจะตองจดบันทึก
นัดหมายในกระดาษทิชชู อืมมม...อันน้ีก็พูดเกินไป 

 
   ขาวจากศูนยบริการวิชาการ 

ใครวาอักษรศาสตรของเราอยูแตบนหอคอยงาชาง คณาจารยของเราก็ไดอุทิศเวลาชวงเย็นหรือชวง
วันหยุดซึ่งควรจะเปนเวลาพักผอนของเราใหบริการวิชาการแกสังคมเชนกัน โดยในโครงการอบรมภาษา
สําหรับบุคคลภายนอกชวงตนป 52 น้ี (เราเปดกัน 3 รอบตอป) ศูนยบริการวิชาการไดรับความรวมมือจาก
อาจารยของภาควิชาตางๆ 10 มารวมกันเปดการอบรมโดยพรอมเพรียงกันถึง 10 ภาษา ไดแก อังกฤษ 
ฝร่ังเศส สเปน อิตาเลียน รัสเซีย จีน ญี่ปุน เวียดนาม มาเลย และเกาหลี  

นอกจากนี้แลว ภาควิชาศิลปการละครยังเปดอบรมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ “การแสดง” สําหรับ
อาจารยในระดับโรงเรียนมัธยม อีกดวย  

หากอาจารยทานใดมีเพ่ือนฝูงหรือญาติมิตรที่สนใจในหลักสูตรดังกลาว ขอเชิญชวนใหเขาชมใน
เว็บไซตของศูนยบริการวิชาการ ผานเว็บลิงค www.AksornChula.com ไดเลยนะครับ 
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