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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๔๑   วันที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เอกอัครราชทูตอเมริกันเยือนคณะอักษรศาสตร 
ในโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษรศาสตร ลําดับที่ 3 ฝายวิรัชกิจไดเรียนเชิญ 

ฯพณฯ Eric G. John เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทย  พรอม Mr. John Paul Schutte 
ทูตวัฒนธรรม Ms. Kenneth L. Foster ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฯ และ ดร.กนิษฐา นวรัตน 
ผูเชี่ยวชาญวัฒนธรรมของสถานทูตอเมริกันมาเยือนคณะอักษรศาสตรเพ่ือพบผูบริหารของคณะและ
หารือเรื่องความรวมมือระหวางสถานทูตอเมริกันกับคณะอักษรศาสตร  เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2552 

ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี   รองศาสตราจารย
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ   ผูชวยศาสตราจารย ม.ร.ว.กองกาญจน ตะเวทีกุล 
รองคณบดีฝายบริหาร     ผูชวยศาตราจารยสุ นิจ สุตัณฑวิบูลย รองคณบดีฝายวิชาการ            
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งกาญจน เทพกาญจนา รองคณบดีฝายวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน 
ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน หัวหนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ  และตัวแทนคณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษไดเขารวมตอนรับ และรวม
ประชุมหารือเรื่องความรวมมือทางดานวิชาการและวัฒนธรรม ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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หลังการประชุมหารือรวมกัน  เอกอัครราชทูตอเมริกันไดพบกับนิสิตคณะอักษรศาสตรและ
บรรยายในหัวขอ “A Productive Partnership: the Current State of U.S.-Thai Relations” 
ระหวางเวลา 10.30 - 12.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  การบรรยายไดรับความสนใจ
เปนอยางยิ่งโดยมีคณาจารยและนิสิตเขารวมฟงกวา 100 คน และมีผูสนใจซักถามเปนจํานวนมาก    
หลังจากการบรรยาย  คณบดีไดมอบพระเก้ียวแกวจําลองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย            
เข็มพระเก้ียวสิรินธร  และบัตรอวยพรภาพถายฝพระหัตถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี แดเอกอัครราชทูตอเมริกัน   และเอกอัครราชทูตอเมริกันไดมอบของที่ระลึก
ของสถานทูตอเมริกันแดคณบดี   จากนั้นคณบดีไดเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือเปนเกียรติแก
เอกอัครราชทูตอเมริกันและคณะ ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เม่ือวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2552   ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  ไดรวมกับวัด   
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จัดงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ขึ้น ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม เพ่ือนอมรําลึกถึงพระเกียรติคุณแหงองคสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ที่ทรงมีตอวงการภาษาและวรรณคดีไทย ดังเชนที่ปฏิบัติมาเปนประจําทุกป ในปน้ีไดจัดใหมี
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ เทศนมหาชาติ การประกวดแตงคําประพันธชิงรางวัลสําหรับนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การตอ
คําประพันธระดับมัธยมศึกษาตอนตน  การอานทํานองเสนาะและอธิบายความระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และการเลานิทานประกอบการแสดงระดับประถมศึกษา เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือสงเสริมการศึกษา
งานพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และสงเสริมการใชภาษาและ
วรรณคดีไทย 

 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 
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กําหนดการสัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวตัศิาสตร 

ภาคการศึกษาปลาย 2552 
ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 
จันทรที่ 11 มกราคม 2553 

“ความขัดแยงระหวาง มอญเกา และ มอญใหม กับสถาปนาราชวงศจักรี พ.ศ.2325” 
The Old Mon-New Mon Conflict in the Dynastic Transition of 1782 
โดย Edward Van Roy นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

จันทรที่ 18 มกราคม 2553 

“ประวตัิศาสตรเพศวิถี และ หนังสือโปตลาดลาง: เพศ/เพศวิถีกับประวตัิศาสตร 
“Demystifying Common Knowledge: Gender/Sexuality and History 
โดย ชลิดาภรณ สงสัมพันธ อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ไมมีคาลงทะเบียน   สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ ภาควิชาประวตัิศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. 02-218-4672 
 
 

 
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธการจัดการประกวดกวีนิพนธภาษาอังกฤษรางวัล
เงินทุนรองศาสตราจารย ดร.ม.ล.อานันทชนก  ลดาวัลย  พานิชพัฒน ประจําป พ.ศ. 2553 

รองศาสตราจารย  ดร.ม.ล.อานันทชนก  ลดาวัลย พานิชพัฒน  เปนผูริเร่ิมการจัดการ
ประกวดการประพันธบทกวี หรือเร่ืองสั้นเปนภาษาอังกฤษขึ้น ทานบริจาคเงินใหแกคณะอักษร-
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เน่ืองในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ในป พ.ศ.2539 โดยใหจัดตั้ง
เปนเงินทุนเพ่ือนําผลประโยชนมาใชจายเปนรางวัลแกผูชนะการประกวด 

กวีนิพนธที่สงประกวดตองมีเน้ือหาที่มุงสงเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุงตอตานกระแส
สังคมที่มีแนวโนมไปในดานวัตถุนิยม  เปนกวีนิพนธความยาวประมาณ 20-50 บรรทัด ที่ใช
ภาษาอังกฤษถูกตอง และมิไดลอกเลียนมาจากผูอ่ืน ผูที่สงผลงานเขาประกวดจะตองมีสัญชาติ
ไทย และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเปนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูในสถาบันอุดมศึกษา ผูสงผลงานเขาประกวดมีสิทธิ์สงไดเพียง 1 ชิ้น โดยสงมาที่หัวหนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2553  ผูสนใจติดตอขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 02-2184707 หรืออานขอมูลไดที่ www.arts.chula.ac.th 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 
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 การบรรยายพิเศษ ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ     
โดยอาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ บางชาง) ผูสนใจเขารวมฟงไดทุกรายการ 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  และเวลา  16.00 – 19.00 น. (เฉพาะวันที่ 20 มกราคม) 

 วันที่ 30 ธันวาคม 2552 “พุทธศาสนากับความอยูรอดของสังคมไทย”  
 บรรยายใหแกนิสิตวิชา บัณฑิตอุดมคติไทย จํานวน 70 คน 

 วันที่ 5 มกราคม 2553 “รูจักตนเอง”   
 บรรยายใหแกนิสิตวิชา บัณฑิตอุดมคติ 2 จํานวน 50 คน 

 วันที่ 11 มกราคม 2553 “บุคลิกภาพและศีลธรรมถูกผิด”   
 บรรยายใหแกนิสิตวิชา บัณฑิตอุดมคติ 1 จํานวน 35 คน 

 วันที่ 20 มกราคม 2553 “ธรรมะที่สะทอนในประวัติความเปนมาและสถาปตยกรรมอาคาร
มหาจุฬาลงกรณ อาคารปฐมแรกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”   

 บรรยายใหแกนิสิตและผูสนใจ จํานวน 50 คน 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 “ธรรมชาติกับการพัฒนาคุณคาชีวิต”   
 บรรยายใหแกนิสิตวิชา จิตวิทยาการอนุรักษธรรมชาติ จํานวน 60 คน 

 

 รายการพิเศษวันปใหม 
อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ  ณ บางชาง)  ไดรับเชิญจากสถานี

วิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวคําอวยพรและใหแงคิดเนื่องในวันปใหม หัวขอ “อธิษฐาน
วันปใหม”   ในรายการ หยิบมาถก ยกมาคุย  วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 – 16.30 น. 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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 อาจารย ดร .แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดเขารับตําแหนง
บรรณาธิการ วารสารวิชาการออนไลน New Voices in Translation Studies ของ International 
Association for Translation & Intercultural Studies (IATIS) รวมกับ Dr.Dorothea Martens 
(University College London) และ Dr.Sue-Ann Harding (University of Manchester) วารสาร
ฉบับลาสุด (ฉบับที่ 5) สามารถเขาถึงไดจาก http://www.iatis.org/newvoices/contents2009.php 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ไดรับแตงตั้งจาก
สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ใหเปนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศ
ไทย ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ตามคําสั่งสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ที่ สคทท 
33/2552 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก Mainichi 
Academic Group (ไมนิจิ อะคาเดมิค กรุป ศูนยแนะแนวทางการศึกษาตอประเทศญี่ปุนครบวงจร) 
ใหรวมเปนกรรมการตัดสินในการแขงขันเขียนเรียงความใน “งานแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุน 
ครั้งที่ 22 (Study in Japan Fair 2010)” ภายใตหัวขอ “Color of Japan” ในวันที่ 31 มกราคม 2553 
เวลา 10.00 น. 

 อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ  ณ บางชาง)  ประธานหอ
พระไตรปฎกนานาชาติ  ไดรับเชิญจากสํานักงานสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารวมการเสวนา  
“ฟอรั่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซ่ึงมีศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธาน  เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2552 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธเร่ือง “พ้ืนที่ซอนทับ
และการประกอบสรางอัตลักษณของชาวแอฟริกันอเมริกันในนวนิยายเรื่อง Song of Solomon โดย 
Toni Morrison” ของนางสาวธาริตา อินทนาม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะอักษร-
ศาตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 411 720 สัมมนาวรรณคดีไทย 
ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขา/วิชาการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล) ใหไปปฏิบัติงานตางจังหวัดเพื่อเขารวมโครงการความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยดานวัฒนธรรม ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  
2552  ระหวางวันที่  23 – 27 ธันวาคม 2552 

 รองศาสตราจารย ดร .โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ได รับเชิญจากคณะ
วิทยาศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ IP Law ใหกับนิสิตปริญญาตรีของภาควิชา
คณิตศาสตร ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะสหเวช-
ศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 3744506 การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน ภาคปลาย  
ปการศึกษา 2552 ใหแกนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย 

 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนประธานกรรมการบริหาร โครงการเผยแพรหนังสือหรือสื่อใน
รูปแบบอ่ืนที่ทรงคุณคาตามประกาศจุฬาฯ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเผยแพร
หนังสือหรือสื่อในรูปแบบอ่ืนที่ทรงคุณคา 

 อาจารย ดร.ศศรักษ เพชรเชิดชู  ภาควิชาภาษาตะวันออก  ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ใหเปนผูทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความวิชาการเรื่อง “ตัวเลขกับความหมายแฝงใน
วัฒนธรรมจีน” ในการจัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 อาจารยกาญจนา บุนนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจาก บริษัท โททาล อีแอนดพี 
ไทยแลนด ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเร่ือง “วัฒนธรรมของคนไทย (Cross-Cultural)” ใหแก
ภริยาพนักงานชาวตางชาติที่มาปฏิบัติงานในเมืองไทย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 8.00 – 
15.00 น. 
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