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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๓๙   วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธการจัดการประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษรางวัล
เงินทุนรองศาสตราจารย ดร.ม.ล.อานันทชนก ลดาวัลย พานิชพัฒน ประจําป พ.ศ. 2554 ชิงรางวัล
เงินสด 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

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

เรื่องสั้นที่สงประกวดตองมีเน้ือหาที่มุงสงเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุงตอตานกระแส
สังคมที่มีแนวโนมไปในดานวัตถุนิยม  เปนเรื่องสั้นที่ใชภาษาอังกฤษถูกตอง และมิไดลอกเลียนมา
จากผูอ่ืน  ผูที่สงผลงานเขาประกวดจะตองมีสัญชาติไทย และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทาหรือเปนนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา ผูสงผลงานเขา
ประกวดมีสิทธิ์สงไดเพียง 1 ชิ้น โดยสงมาที่หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2554  ผูสนใจติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมได  โทร.02-2184707 หรืออานขอมูล
ไดที่ www.arts.chula.ac.th 
 

เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสเด็จฯ ทรงบาตร  

ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยทุกทานใสเสื้อสีชมพูลายกระตาย      

นั่งเกาอ้ี (เสื้อมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร) 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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นิสิตที่สรางชื่อเสียงใหแก คณะอักษรศาสตร 

นายธนพล  เตียวัฒนานนท  นิสิตชั้นปที่ 2  สาขาวิชาภาษาจีน  ไดเขาแขงขันหมากลอม
รายการตางๆ ประจําป  2553 และไดรับรางวัล มีรายละเอียดดังน้ี 
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขงขันหมากลอมประเภทบุคคลชาย ในการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาติ ครั้งที่ 26 “มะขามหวานเกมส” จังหวัดเพชรบูรณ ระหวาง วันที่ 19 – 30 มีนาคม 
2553  โดยสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแขงขันหมากลอมประเภททีมชาย  ในการแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 26 “มะขามหวานเกมส” จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันที่ 19 – 30 มีนาคม 
2553 โดยสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขงขันหมากลอม Thailand Open ครั้งที่14 ประเภท High Dan 
ณ แกงกระจานคันทรีคลับ แอนด รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 1-3 พฤษภาคม  2553 

4. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแขงขันหมากลอม Thailand Pair Go Championship 2010  ณ 
โรงพยาบาลนครธน  เม่ือวันที่  24  กรกฎาคม  2553 

5. รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันหมากลอม CU Logic ครั้งที่  5 คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เม่ือวันที่  15  ตุลาคม  2553 

6. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม  ในการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย  ครั้งที่  15   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   เม่ือวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 

 
 
 

นิสิตบัณฑิตศึกษา  สาขาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร จํานวน 5 คน 
ไดรับทุนการศึกษา ในปงบประมาณ 2553-54  ดังน้ี 

• ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  2553     
นิสิตดุษฎีบัณฑิต 2 คน ไดแก 

1. นายภาณุพงศ  อุดมศิลป   ไดรับทุนวิจัยในหัวขอ “ลัทธิพิธีการนับถือเจาแมสองนาง
กับชุมชนชายฝงลุมนํ้าโขง” รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

2. นางนิตยา  วรรณกิตร  ไดรับทุนวิจัยในหัวขอ “พลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจาหลวง
คําแดงของกลุมไทยวนและไทลื้อในภาคเหนือ” ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง 
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

ขาวจากฝายกิจการนิสิต 

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา 
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• ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดานมนุษยศาสตร – สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554         
นิสิตมหาบัณฑิต  3 คนไดรับทุนวิ จัยในกลุมหัวขอ “การสืบทอดมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม” ในความควบคุมของ รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา  ไดแก 

1. นายรัตนพล  ชื่นคา  หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “การสืบทอดการพากย-เจรจาหนังใหญ
และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ  มีเหมือน” 

2. นางสาวดวงหทัย ลือดัง  หัวขอวิทยานิพนธเร่ือง “การสืบทอดประเพณีเทศนกาเผือก
ในชุมชนไทยยวน  อําเภอเสาไห  จังหวัดสระบุรี” 

3. นางสาวพรรณวดี  ศรีขาว   หัวขอวิทยานิพนธเร่ือง “การสืบทอดและบทบาทของพิธี
เลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูยที่บานละเอาะ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ” 

 
 
 
 

 รองศาสตราจารย  สุกัญญา  สุจฉายา  ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนวิทยากรในงาน
เสวนาวิชาการเรื่อง “สายน้ํากับวัฒนธรรมไทย” รวมกับ ดร. สุเมธ  ชุมสาย  ณ  อยุธยา  และ
ศาสตราจารยพิเศษ ดร. ประคอง  นิมมานเหมินท  จัดโดยกองสงเสริมวัฒนธรรม  สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  เวลา  15.00 – 17.00 น. 
ณ หองนิทรรศการหมุนเวียน  ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

 รองศาสตราจารย  สุกัญญา  สุจฉายา  ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสิน
การประกวดเพลงพื้นบาน  ในงาน  “ประกวดเพลงพื้นบาน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ครั้งที่ 7” จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553  

 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 


