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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๑๒   วันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลังจากการกอสรางนาน 2 ป คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ไดตอนรับ
อาคารเรียนใหม ซ่ึงมีชื่ออันเปนมงคลวา “อาคารมหาจักรีสิรินธร”   

 พิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ   จะจัดขึ้นในวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553   โดยคณะ    
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในพิธีดังกลาว   ขอเชิญคณาจารย  
ศิษยปจจุบันและศิษยเกาคณะอักษรศาสตรทุกรุนเฝารับเสด็จฯ   ตั้งแตเวลา 12.30 น.  เปนตนไป  
ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สวนในวันเสารที่ 27 มีนาคม 2553 ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป ขอเชิญศิษยปจจุบัน
และศิษยเกาอักษรศาสตรทุกรุนรวมตัวกันที่คณะ เพ่ือพบปะสังสรรคและ “รับขวัญตึกใหม” ซ่ึง
นับเปนการรวมประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่งของคณะอักษรศาสตรรวมกัน  บัตรราคา 500 บาท มี
จําหนายหนางาน นอกจากนี้ขอเชิญบริจาคเงินตามศรัทธาเพื่อชวยบํารุงคณะอันเปนที่รัก และเปน
บานเกิดทางปญญาของชาวอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปดอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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กําหนดการ 
11.30 น. ผูรับเชิญลงทะเบียน 

12.00 น. ผูรับเชิญพรอมกัน ณ บริเวณพิธี 

13.15 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินถึงคณะ
อักษรศาสตร ประทับพระราชอาสน 

  อธิการบดีกราบบังคมทลูรายงาน 

  คณบดีคณะอักษรศาสตรเบกิผูมีอุปการคุณบริจาคเงินเฝารับพระราชทานเข็ม      
พระนามาภิไธยยอ “สธ” 

  เสด็จฯ ไปยังแทนพิธี ทรงกดปุมเปดแพรคลุมปายชื่ออาคารมหาจักรีสิรินธร 

  เสด็จฯ ไปทรงปลูกตนไม ทรงลงพระนามาภิไธยพระบรมฉายาลักษณและแผนศิลา 

  เสด็จฯ ไปทรงเปดที่ทําการแหงใหมสถาบันขงจื่อ และศูนยภาษาไทยสิรินธร ชั้น 8 

  เสด็จฯ ขึ้นอาคารมหาจักรีสิรินธร ทอดพระเนตรนิทรรศการ ชั้น 2 
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“27 มีนา เริงราตึกใหม” 

วันเสารที่ 27 มีนาคม ฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร ขอเชิญชาวอักษรทุกทานปดไฟที่
บานแลวมาเปดรวมกันในที่เดียว ณ งาน “27 มีนา เริงราตึกใหม” ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป 

บรรยากาศของงานโดยทั่วไป 

 สําหรับทานที่ไมไดมาในงาน “31 มีนา อําลาตึก 4” และ “ปใหมใตปนจ่ัน” ผมขอใหภาพคราวๆ
ของงานวา บรรยากาศของงานจะเปนแบบ “กระจอกๆ” (ตามที่อาจารยสดใสจํากัดความไว ซ่ึงพวกเรา
ชอบกันมาก)นะครับ เหมือนเวลาที่นิสิตในคณะเราจัดงาน กลาวคือ มีเวทียกพื้นใหรูวาตองหันหนามา
ทางนี้หน่ึงอัน คนมาก็น่ังกันกับพ้ืน อาหารมีให แตก็ไมไดรังเกียจเร่ืองจะเอาอาหารเจาอรอยแถวบานมา
เปดถุงกินกับเพ่ือน ถากลัวมืด ก็เอาไฟนีออนแบบพกพามาดวย ฉีดตะไครหอมกันใหกลิ่นกําจายไปถึง
สามยาน กระโดดทักทายรุนพ่ีรุนนองไปมาระหวางโตะ ฯลฯ สรุปวา หามีพิธีรีตรองอันใดไมครับ 
 

ตั๋วคาเขา  (เม่ือหักคาใชจายแลว จะนําเขาบริจาคมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรตอไปครับ) 
พ่ีเกา 500 บาท นิสิตปจจุบัน 250 บาท (แตตองยื่นบัตรนิสิตปจจุบันนะ) 
 

น่ังพื้นไมไหว อยากนั่งโตะ ไดสิครับพ่ี แตตองตกลงกันกอนวาโตะจะอยูขางหลังนะครับ เพราะถา
อยูขางหนาจะบังคนอ่ืนหมดเลย ถาตกลงตามนี้ขอความกรุณาปฏิบัติตามนี้ดวยเถิดครับ 

1. ตัวแทนจายเพิ่มอีกโตะละ 1,000 บาท (ไปหารกับเพ่ือนกันเองทีหลังครับอีกคนละรอย สรุปวา 
โตะน้ีจายคนละ 600 บาทครับ มากกวาพวกนั่งพ้ืน 100 บาท) ย้ําวา เงินสวนหนึ่งก็ยังเขามูลนิธิอยูดีครับ 

2. กรุณาโอนเงินมาที่ 
ชื่อบัญชี  สรรควัฒน ประดิษฐพงษ   

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สยามสแควร 

เลขที่บัญชี 152-4-34286-0 ประเภท ออมทรัพย 

 
3. จากนั้น แฟกซ หรือสแกนหลักฐานการโอนเงินที่มีชื่อและรุนของทาน  (เขียนเติมเอาเอง) 
มาที่  02-218 4885 

4. ขอความกรุณาโอนเงินและแจงกลับมาใหผมกอนพุธน้ีนะครับ เพราะผมจะไปตองโทรไปบอกทาง
รานใหเตรียมโตะ ถาทานไมแจงภายในกําหนดนี้ จะถือวาตั้งใจมานั่งพ้ืนเหมือนคนสวนใหญนะครับ 

อยากไปแลว ตองทํายังไงบาง 
 ไมตองจายเงินกอนครับเวนแตวาจะจองโตะ แตขอรองใหบอกชื่อเสียงเรียงนามของทานไป
ที่ตัวแทนรุน (อันนี้ตองงมหากันเองครับ ไมนานหรอก เด๋ียวก็เจอ) แลวก็นัดแนะกันใหเรียบรอยวา
จะนั่งอยูตรงตนไมตนใดในลานเพลิน 

มากันเยอะๆนะครับ เราไมไดเปดตึกกันบอยๆ 
รัก 

บุสกา 
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16.00 น. “คุณรูจักตึกอักษรดีแคไหน” 

รวมตวักันหนาเทวาลัย ฝงหอประชุม เพ่ือถายภาพรวมกันยามแดดออน และฟง
บรรยายเกี่ยวกับปริศนาธรรมตางๆที่ซอนเรนเมนมิดอยูในตึกอันสวยงามของเรา 

16.30 น. “เปดประตูเทวาลัย เพ่ือถวายการบูชา” 

คุณเขาเทวาลยัครั้งสุดทายเมื่อไหร และเม่ือเขาไปแลว สิ่งที่นึกถึงคืออะไร 

17.00 น. “เยือนชายคาตึกใหม” 

เดินชมตึกใหมกันหนอย บนชั้นลอยมีนิทรรศการวาดวยคณะอักษรศาสตรดวยนะ 

18.00 น. “เมากันไประหวางกิน” 

เปดบุฟเฟต   ขอเชิญรับประทานอาหารกันไปใหสุดพลงั  และชมการแสดงไป
พลางดวย 

21.00 น. “โบกโบยบินกลับบานนอน” 

น่ันแหละ เก็บเสื่อเก็บสาด กลับบานไปนอนไดแลว 

 
ในชวง 3 ชัว่โมงแหงการแสดงนั้น ไดแตหวังวาทานจะไมไดพบกับสิง่ตอไปน้ี 

- คาราโอเกะเสยีงหลง 
- เกมกรอยๆ 
- พิธีกรฝดๆ  

- การแสดงที่ทําใหทานรูสึกอยากกรวดน้ํา 
- สไลดภาพที่เห็นจนเฝอ 

 
สิ่งที่ตองเตรียมมาดวย 
1. เงิน 2. เสื่อ และโตะญี่ปุนตามตองการ 
3. ยากันยุง 4. พัด 
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Maha Chakri Sirindhorn Building 
 
On Friday, March 26, 2010, at 1:15 p.m., Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn will graciously preside over the inauguration of Maha Chakri Sirindhorn 
Building, Faculty of Arts.  In this historic event, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn will 
also present pins imprinted with her initial to project supporters. 

On this occasion, the Faculty of Arts, Chulalongkorn University requests the 
pleasure of your attendance at Maha Chakri Sirindhorn Building at 12:30 p.m. 
 

Program 
 

12:00   Guests are escorted to the assigned seating. 

12:45  Arrival of invited Ambassadors and the Ambassadors are escorted to the 
assigned seating. 

13:15   -  Arrival of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 
-  President of the University gives a status update of the Building. 
-  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presents pins imprinted with her 

initial to project supporters. 
-  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn proceeds to the ceremonial 

platform and presses the button to open the Building. 
-  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn plants a ceremonial tree and 

inscribes her name. 
-  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn grants an audience with the 

invited Ambassadors. 
-  The University administrators and invited Ambassadors accompany 

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn on a brief  tour of the new 
Building. 

-  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn proceeds to the second floor 
followed by University administrators and Ambassadors to view the 
exhibition. 

-  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn proceeds to the eighth floor 
followed by University administrators and Ambassadors to officially open 
the Confucius Institute and the Sirindhorn Thai Language Center. 

 
13:45   Departure of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 
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วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส 
ปารก หองเรนโบว ชั้น 5   
 

8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน 
 

9.00 – 9.10 น.    คณบดีกลาวเปดการสัมมนา 
 

9.10 – 10.00 น.   Learning Outcomes กับคณะอักษรศาสตร 
 

10.00 – 10.15 น.   พัก-รับประทานอาหารวาง 
 

10.15 – 12.00 น.   Learning Outcomes : จากทฤษฎี สูการปฏิบัต ิ
 

12.00 – 13.15 น.   พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.15 – 15.00 น.   Learning outcomes : จากทฤษฎี สูการปฏิบัติ (ตอ) 
 

15.00 – 15.15 น.   พัก-รับประทานอาหารวาง 
 

15.15 – 16.00 น.   อาคารมหาจักรีสิรินธร 
    ปดการสัมมนา 
 
หมายเหตุ ในวันอังคารที่  30  มีนาคม  2553  มีรถตูคณะบริการรับ-สง  จํานวน  2  คัน   

อาจารยที่ประสงคจะไปกบัรถคณะ กรุณามารอที่จอดรถคณะอักษรศาสตร  
รถคันแรกจะออกเวลาประมาณ 8.00 น.  

 
 

 
 

ขอเชิญชวนพ่ีนองชาวอักษรศาสตรที่เปนสมาชิกสโมสรอาจารย ไปรับรมแสนสวยไดที่
สโมสรอาจารย ขอใหเขาทางศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เน่ืองจากทางตึกจุลจักรพงษได
ปดทําการซอมแซม) 

 
 
 
 

กําหนดการสัมมนาคณาจารยประจําป 2553 

สโมสรอาจารย 
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 ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทยและศูนยไทยศึกษา ไดรับเชิญจาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ใหเปน ประธานกรรมการ
คัดเลือกมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียน สาขาวรรณกรรมพื้นบาน ซ่ึงจะครอบคลุม
การขึ้นทะเบียนขอมูลประเภท นิทานพื้นบาน  ประวัติศาสตรบอกเลา  บทสวดในพิธีกรรม ตํารา 
บทรองพ้ืนบาน  สํานวน  ภาษิต  และปริศนาคําทาย  ทั้งน้ีเพ่ือปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรมที่
จับตองไมไดของไทย ( Intangible culture)  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ใหเปนวิทยากรเพื่อเสนอบทความและรวมเสวนาการประชุม
ประจําปทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 เรื่อง ปาก-ทองและของกิน : จริยธรรมและการเมืองเร่ืองอาหาร
การกิน ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 15.15 – 16.45 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีเวียดนาม ในป พ.ศ.2553  

 
 

 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 


