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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๒๘   วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
มูลนิธิ Khyentse มอบรางวัลทุนการศึกษาแกนิสิตคณะอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 11.30 น. ผูชวยศาสตราจารย ม.ร.ว.กองกาญจน ตะเวทีกุล รอง
คณบดีฝายบริหาร ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ 
Khyentse ณ สรรพศาสตรสโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร Dr. Peter Skilling และ Dr.Saerji ผูไดรับ
มอบหมายเปนตัวแทนมูลนิธิ Khyentse ประเทศไทย เปนผูมอบรางวัลทุนการศึกษาใหแกนางสาววกุล มิตร
พระพันธ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผูผานการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก ไดแก  
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ และอาจารย 
ดร.ชาญวิทย ทัดแกว        

 
 
 
 
 
มูลนิธิ Khyentse กอตั้งเม่ือป ค.ศ.2001 โดยทาน Dzongsar Khyentse Rinpoche  เพ่ือสงเสริมการ

เผยแพรพุทธศาสนาและการเรียนพุทธศาสนศึกษา โดยมีกิจกรรม อาทิ สนับสนุนการจัดการขอมูล
พระไตรปฎกภาษาทิเบตในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส สนับสนุนการศึกษาพุทธศาสนศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ มูลนิธิไดมอบเงินทุนสนับสนุนใหแกคณะอักษรศาสตรเปนเงิน 3,000 
เหรียญสหรัฐฯ โดยใหคณะอักษรศาสตรตั้งหลักเกณฑ ดําเนินการคัดเลือกและจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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นิสิตผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ มูลนิธิ Khyentse จะใหทุนนี้แกนิสิตคณะอักษรศาสตร เปน
ระยะเวลา 3 ป ปละ 1 ทุน ทุนละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ (เร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2554 จนถึงปการศึกษา 
2556) ภายหลังจาก 3 ป มูลนิธิและฝายวิรัชกิจจะหารือเพ่ือตกลงความรวมมือในระยะยาวตอไป 

อน่ึง มูลนิธิ Khyentse มอบทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย
ตางๆ เชน University of California, Berkeley, University of Pennsylvania, University of Sydney, 
University of Hamburg และ Peking University 
 
การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2555 

คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 ระหวางเวลา 
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 
 
 
 
 

เน่ืองดวยหอพระไตรปฎกนานาชาติจะรวมเปนเจาภาพกฐินสามัคคี ณ วัดแมแอบดอนแกว ต.บาน
แซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในวันอาทิตยที่ 23 พฤศจิกายน ศกน้ี  ในการน้ี หอพระไตรปฎกนานาชาติจะ
ถวายหนังสือเปนกองกฐินเพ่ือจัดตั้งหองสมุดใหแกวัด อันจักเปนประโยชนตอพระภิกษุสงฆสามเณรและตอ
ชุมชนทุกเพศทุกวัย เพราะขณะนี้ไมมีหองสมุดในวัดและในชุมชน  จึงขอเชิญคณาจารยและเจาหนาที่รวม
เปนเจาภาพกฐินสามัคคีคร้ังน้ี ดวยการมอบหนังสือทุกประเภทที่เห็นวาเปนประโยชน (ไมจําเปนตองเปน
หนังสือธรรมะอยางเดียว) ขอไดโปรดสงหนังสือใหหอพระไตรปฎกนานาชาติภายในวันที่ 15 กันยายนนี้  
 
 
 
 
ผูเขารวมงานเสวนานอมรําลึก 50 ป ฯ ขอเลาความประทับใจ  

นางสาววาทินี แซลิ้ม เจาหนาที่สารสนเทศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ผูเขารวมงานเสวนานอมรําลึก 50 ป การเสด็จพระราชดําเนินรวมการประชุมทางวชิาการ เรื่อง 
ปญหาการใชคําไทย และ การประกวดเยาวชนเปนปราชญดวยพระราชนิพนธ เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ขอเลาความประทับใจดังน้ี 

“ขาพเจาโดยพ้ืนเดิมน้ันเปนคนไมถนัดการเขียนภาษาไทย ไมใชเพราะเกงภาษาอ่ืนมากกวา แต
เพราะมีปญหาในการสะกดและการเลือกใชคํา จึงไมอาจกลาวไดเต็มปากวาตนเองเขียนภาษาไทยไดดี เม่ือ
อาจารยยุพิน จันทรเจริญสิน ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ชวนไปรวมงานเสวนานอมรําลึก 50 ป การเสด็จพระราชดําเนินรวมการประชุมทางวิชาการ
เรื่องปญหาการใชคําไทยในวันศุกรที ่27 กรกฎาคมที่ผานมา และชวงบายวันเดียวกันมีการแขงขันตอบ
ปญหาหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขาพเจาไมลังเลตอบตกลงทันท ี ดวยมีความ
สนใจกิจกรรมชวงบายมากเปนพิเศษเพราะอยากรูวาจะมีอะไรที่มากกวาการถาม-ตอบหรือไม” 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 
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 “ที่จริงการนําหนังสือพระราชนิพนธสี่เรื่องไดแก ตีโต พระมหาชนก นายอินทรผูปดทองหลังพระ 

และคุณทองแดง มาเปนหลักในการถามก็นาสนใจมากแลว ผูจัดไดเชิญ อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล 
และอาจารย ผศ ดร. ตรีศิลป บุญขจร เปนทั้งผูดําเนินรายการ ตั้งคาํถาม และเฉลย เรียกวา “ครบรส” ความ
นาสนใจอยูตรงที่คําอธิบายคําตอบจนขาพเจารูสึกอัศจรรยที่ไดน่ังอยูในที่น้ัน เพราะนอกจากจะรูสึกอรอย
เพราะ “ครบรส” แลว สมองยังไดวิตามินเกร็ดความรูเพ่ิมอีกดวย เลามาถึงตรงนี้ถาไมยกตัวอยางเสียบาง
ผูอานคงรูสึกขัดใจ” 

“ชื่อ ตีโต มีทีม่าจากอะไร คําวา ตีโต แปลวา น่ัน น่ี อาจารยผูถามยังอธิบายเพิม่เติมถึงที่มาที่ไป 
ลักษณะนิสัยสวนตวัของ ยอซีป บรอซ วาเปนคนชอบสั่งน่ันสั่งน่ีจึงเปนที่มาของสมญานามนี้ หรือ ตีโตใช
ความสามารถใดจึงไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ถาตอบเพียงวา ภาษา คงจบแคน้ัน แต
อาจารยไดกรุณาอธิบาย ชี้ใหผูตอบแตละทีมเห็นจากคําตอบที่นองๆ ตอบไปวายังไมตรงอยางไร หรือ พระ
มหาชนกถูกแปลมาจากวรรณกรรมตอนใดในวรรณกรรมใด และแปลจากภาษาใด คําตอบสั้นๆ น้ันไมยาก 
ผูอานหลายทานคงทราบกนัดีแลวรวมไปถึงนองๆ ที่รวมกิจกรรมคร้ังน้ี แตอาจารยผูถามไดเฉลยเชิงเลา
เรื่องวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลจากภาษาบาลีเปนอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาสนัสกฤต 
นอกเหนือจากวิตามินเสริมที่ไดรับ ยังสอดแทรกใหผูฟงทราบถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวใหไดทราบโดยที่ไมตองพูดตรงๆ ยิ่งไปกวาน้ัน อาจารย ดร.อนันต ไดกรุณาแนะนําการ
เขียนภาษาไทยที่ถูกตองโดยนํางานเขียนเรียงความทีน่องๆ สงเขาประกวดมาเปนสื่อ คําแนะนาํหลายๆ 
อยางเปนประโยชนตอขาพเจาโดยตรง (อยางมาก) โดยที่ขาพเจาไมตองไปคนควาหาคําตอบจากตํารับตํารา
ที่ไมรูวาจะถูกเลมหรือไม หากแตจากคําแนะนําเพียงไมก่ีชั่วโมงนี้สามารถไขขอของใจไปเกือบหมด” 

“ขาพเจาฟงมาถึงตรงนี้ก็ถกูเรียกตวัใหไปชวยงานเสยีกอน จึงไมไดฟงจนจบนึกเสียดายอยู แตจะ
เสียดายมากกวาน้ี ถาในวันน้ันตอบปฏิเสธไป นึกขอบพระคุณอาจารยยุพินอยูเสมอที่เปนตนเรือ่งของ
กิจกรรมดีๆ เสมอมา ทําใหเราไดนึกถึง ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ อยูเสมอๆ 
เม่ือนึกถึงกิจกรรมเหลาน้ี”  
 

 
 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอเร่ือง “ภาษาและวรรณคดีไทย : การสืบสานทาง
วัฒนธรรม” ในวันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00–12.00 น. ณ กองวิชาประวัติศาสตร สวน
การศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา   

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๔ 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 
13.30–15.30 น. ณ หองประชุม ศศ.307 ตึกคณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร 
 
 อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยแนะแนวศึกษาตอประเทศ
ญ่ีปุน เปนวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวขอ “การเขียนแผนการวิจัยและการติดตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา
ตอระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประเทศญ่ีปุน” เม่ือวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00–16.00 น. ณ โซน
เอ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
 
 ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากรโครงการ KM เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัยสําหรับบุคลากรภาควิชา
ภาษาตะวันออก เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00–16.30 น. ณ หองประชุมราชพฤกษ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญเปน 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ เม่ือวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม 1 
อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. เปน
วิ ท ย าก ร ใ นก า ร สั มมนา  เ ร่ื อ ง  “กา รสื่ อ ส า ร ในอ งค ก า ร อย า ง ส ร า ง ส ร รค แ ล ะสั ม ฤทธิ์ ผ ล ”                
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30–16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 
 
 อาจารย ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสาขาวิชาประวัติศาสตร  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “แนวทางและวิธีการทํา
วิทยานิพนธใหมีคุณภาพสูงและเสร็จเร็ว” เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–14.30 น. ณ หอง HB 
7801 อาคาร HB 7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดท่ี  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E–mail: artspr08@hotmail.com 


