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ขาวจากฝายกิจการนิสิต 

“ไมมีเขา เราก็ทวม”  
ตามที่ฝายกิจการนิสิตไดขอรับบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย “ไมมีเขา เราก็ทวม”  เม่ือวันที่ 

27 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นั้น ไดรับเงินบริจาคจากอาจารย บุคลากร และนิสิต คณะอักษร
ศาสตร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 49,929.25 บาท (สี่หม่ืนเกาพันเการอยยี่สิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค) และมติที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 
2554 ใหมอบเงินชวยเหลือแกโรงเรียนชุมชนบานบางคลาน อําเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เปนจํานวนเงิน 
15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)   และชุมชนบานบางคลาน อําเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เปน
จํานวนเงิน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพันบาทถวน) ทั้งน้ี จํานวนเงินคงเหลือ 19,929.25 บาท (หน่ึงหม่ืน
เกาพันเการอยยี่สิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค) จะนําไปชวยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตรที่ประสบอุทกภัยตอไป 

 
GAT Tutoring for Flood Victims 

 

เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการ
นิสิต คณะอักษรศาสตร ไดนําเงินรายไดสวนหนึ่งจากโครงการ GAT Tutoring for Flood Victims จํานวน 
50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) มอบใหแกรองศาสตราจารย ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี และอาจารย
รศนาภรณ วีรวรรณ ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเขาในบัญชี "จุฬาฯ จิตอาสา" เพ่ือใช
ในกิจการบรรเทาทุกขแกผูประสบอุทกภัยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงานอยู
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โครงการ GAT Tutoring for Flood Victims นี้จัดไปเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยไดรับความ
รวมมือจากคุณสมิตา หมวดทอง (พ่ีนุย English Breakfast) และคุณจักกริช โยมพยอม ศิษยเกาคณะอักษร
ศาสตร ทั้งคูไดติว GAT การกุศลในครั้งนี้ใหฟรี โครงการดังกลาวมีรายไดจากคาธรรมเนียมการสมัคร
ทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 92,000 บาท (เกาหม่ืนสองพันบาทถวน) สําหรับเงินสวนที่เหลือน้ัน ฝายกิจการนิสิต 
คณะอักษรศาสตร จะนําไปมอบใหแกศาสนสถานที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ตอไป

ทุนการศึกษา ปการศึกษา 2555

ฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร เปดรับสมัครทุนระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2   
ขึ้นไป (รหัส 544XXXXX22 - 524XXXXX22) ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ปการศึกษา 2555 ขอรับ         
ใบสมัครไดที่ฝายกิจการนิสิต  หอง  148 ชั้น  M1 อาคารมหาจักรีสิรินธร  หรือ  ดาวนโหลดไดที่  
http://aksornchula.blogspot.com/  ปดรับใบสมัครวันที่ 6 มกราคม 2555

 
 

 
ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

 
 อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะกรรมการจัดการประชุม

นานาชาติ เร่ือง "Séminaire regional francophone de recherche – action pour l’enseignement du 
français – Édition 2001" ใหเขารวมประชุม ณ เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 23 - 25 
พฤศจิกายน 2554 เพ่ือเสนอผลงานเรื่อง "Les connaissances de la vie du Bouddha à l’intention des 
étudiants du français du tourisme" (ความรูดานพุทธประวัติสําหรับนิสิตภาษาฝรั่งเศสดานการทองเที่ยว) 
โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดการประชุมฯ สําหรับคาใชจายในการเดินทางและที่พัก       
และอีกสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากกลุมวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก ศูนยแหงความ
เปนเลิศทางวิชาการฯ 
 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปะการละคร ไดรับเชิญจากโรงเรียนจิตรลดา เปนผู
ฝกซอมประสานเสียงในงานคอนเสิรต “คีตศิลป แผนดินไทย” เม่ือวันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 07.30–
09.20 น. และทุกวันพุธ เวลา 14.00–16.00 น. เริ่มตั้งแตวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป 
 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสมาคมศิษยวังหลัง – วัฒนา 
ใหเขารวมงานการแสดงละครเพลงประกอบแสง-เสียง เรื่อง “ดอกไมแหงสยาม วังหลังวัฒนา 5 แผนดิน – 
เดอะมิวสิคัล” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ   
ครบ 84 พระชันษา 
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 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพ็ชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากองคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ใหเขารวมเปนคณะกรรมการในชุด คณะอนุกรรมการคัดสรรรายการละคร 
 

 อาจารย  ดร . เกษม  เ พ็ญภินันท  ภาควิชาปรัชญา  ไดรับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยผูบรรยายรายวิชา สห.826 ทฤษฏีสังคม โดยมีกําหนดสอนทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 13.30–16.30 น. ณ หองบรรยายวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค 1 ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร   
 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาล 
สภากาชาดไทย เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาศิลปนิยม ใหแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ตั้งแตวันที่               
25 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555  
 

 ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยนวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานวิชาการ ใหพิจารณาคัดเลือก
หนังสือวรรณคดีไทยที่ทรงคุณคาและมีการจัดพิมพเปนหนังสือมาแลวมากกวา 50 ป โดยเฉพาะหนังสือ    
ที่เปนลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร จํานวน 20 เลม เพ่ือนํามาจัดทําเปน e-Book เพ่ิมเติมใหครบ 84 เลม   
ตามที่กําหนดไว  
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