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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๑   วันที่  ๘ มกราคม  ๒๕๕๓ 
 
 

 

 

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ซ่ึง

ไดรับรางวัลครูภาษาไทยดีเดน เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกอักษรยอพระนามาภิไธย สธ 
ประจําปพุทธศักราช 2552 ในวันครู 16 มกราคม 2553 ณ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา  

 
 

 

 
 

 ศูนยคติชนวิทยา  คณะอักษรศาสตรรวมกับ
สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิมพ
หนังสือ Essays on Thai Folklore เขียนโดยพระยา
อนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)  หนังสือเลมน้ีขาดตลาด  
มานานแลว  การพิมพครั้งน้ีจึงเปนการพิมพครั้งที่ 3   
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 120 ป พระยาอนุมานราชธน   
โดยมีรองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา และ
ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง  เปนบรรณาธิการ 
ผูสนใจสามารถซื้อไดที่ศูนยหนังสือจุฬาฯ ในราคาเลมละ 
350 บาท 

 
 ศูนยคติชนวิทยา  คณะอักษรศาสตรไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย ใหดําเนินการ โครงการสารานุกรมไทยภาคกลางฉบับ
ปรับปรุงระยะที่ 2 เปนจํานวนเงินหนึ่งลานบาทถวน   (ระยะเวลา ตุลาคม 2552 - ธันวาคม 2553) 
โดยมีรองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา เปนหัวหนาโครงการ 
 

 
 

ครูภาษาไทยดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2552 

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา 
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ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดการอบรมเรื่อง "The Art of Travel Writing" โดย John Krich 
ซ่ึงเปนนักเขียนใหกับ Asian Wall Street Journal, National Geographic Traveler และ Saveur 
Magazine   ในวันพฤหัสบดีที่ 14  มกราคม 2553   เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ  หอง 708   อาคาร
บรมราชกุมารี  จึงขอเชิญชวนคณาจารย นิสิต  และผูที่สนใจเขารับการอบรมดังกลาว 
 
 

 
 

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ ดวยความสนับสนุนจาก ศูนยสงเสริม
วัฒนธรรมแหงจุฬาฯ ขอเชิญชมภาพยนตรคุณภาพซึ่งยังไมเคยเขาฉายรอบปกติตามโรงภาพยนตร
ในประเทศไทยมากอน 6 เรื่องจาก 6 ประเทศ  

หลังจบภาพยนตร เชิญรวมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจารณ อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน 
รศ. นพมาส แววหงส และ อ.กอง ฤทธิ์ดี ชมฟรีทุกเรื่อง ทุกวันจันทรและวันศุกร 5 โมงเย็น ที่หอง 
503 อาคารบรมราชกุมารี (จอดรถขางหอประชุม)  

ภาพยนตรทุกเรื่องมีคําบรรยายภาษาอังกฤษ สอบถามขอมูล โทร. 0-2218-4802 และ 
http://chulafilmfest.multiply.com  

Monday 11th January "Caramel" (Lebanon)  
Friday 15th January "Everlasting Moments” (Sweden)  
Monday 18th January "Still Walking" (Japan)  
Monday 1st February "Tulpan" (Kazakstan)  
Friday 5th February "Revanche" (Austria)  
Monday 8th February "Mid-August Lunch" (Italy)  

Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University with support 
from the Cultural Centre invite you to watch six award-winning films from six countries all of 
which have never been commercially released in Thailand.  

Stay on after the film screening and share your opinions with professional film 
critics Kittisak Suvannapokhin, Nopamat Veohong and Kong Rithdee.  

Free admission. Mondays and Fridays, from 11th January to 8th February, 5pm, at 
Boromrajakumari Building, Room 503 (seating capacity: 320). Free parking next to 
Chulalongkorn University Auditorium. All films (DVD format) are with English subtitles.  

For more details, call 0-2218-4802 or visit http://chulafilmfest.multiply.com  
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 นิสิตสังกัดสาขาวิชาสารนิเทศศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 2206315 ธุรกิจการพิมพ
สมัยใหม และรายวิชา 2206484 การประมวลสารนิเทศสําเร็จรูป ไดรวมเปนสวนหน่ึงในการจัดงาน 
เทศกาลออกรานหนังสือในสวน 13 – 15 มกราคม 2553 และ เทวาลัยทัศนา ของศูนย
สารนิเทศมนุษยศาสตร โดยเปนผูออกแบบปาย และโปสเตอรประชาสัมพันธงาน รวมถึงจัดทํา
นิทรรศการเคลื่อนที่ Read To Learn, Learn To Read 
 
 

 
 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดจัด TV Conference ในการสอนรายวิชา 
2223282 ภาษาในสังคมญี่ปุน โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ เปนผูสอน โดยไดรับ
ความรวมมือจาก Prof. Iino Masakazu, Ph.D.  มหาวิทยาลัยวาเซดะ ในวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผานมา 
ระหวางเวลา 11.00-12.30 น. และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยนิสิตในรายวิชาสามารถ
ติดตามการบรรยายที่ประเทศญี่ปุน และรวมอภิปรายกับนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุนอยางกวางขวาง 
ทําใหนิสิตกระตือรือรน อยากใหมีการจัดกิจกรรมนี้อีก 
 

 

 
 อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยปารีส 10 (Paris Ouest-

Nanterre La Défense) ใหไปเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เร่ือง "ANALYSE 
COMPARATIVE DU DISCOURS MEDIATIQUE DANS LES EDITORIAUX FRANÇAIS ET 
THAÏLANDAIS" ของ Wanrudee Kurawan ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 

 อาจารย ดร.วรุณี อุดมศิลปะ ไดรับเชิญจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ "ความรักของมารเกอริต ดูราส" 
สําหรับนิสิตในรายวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร II และวรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 20 ในวัน
พุธที่ 10 กุมภาพันธ 2553 

 รองศาสตราจารย ดร.วรรณา แสงอรามเรือง ไดรับเชิญใหเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวม
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ของสมาคมเยอรมันศึกษาแหงประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 19-21 
มกราคม 2553 และไดรับเชิญใหบรรยายเร่ือง "เยอรมันศึกษาในประเทศไทยและการคนควาวิจัย
เรื่องสหวัฒนธรรม” พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยใน
กลุมประเทศอาเซียนที่มีการเรียนการสอนเยอรมันศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2553 
 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 


