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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๒๘   วนัที� ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร์ จะจดังานเกษียณอายุราชการ ในวนัศุกร์ที� )* กนัยายน +,,- ระหว่างเวลา 
)0.22-)4.22 น. ณ หอ้ง ))) อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

 
 

 
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผูป้กครอง 

หลกัสตูรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หรอื BALAC ย่าง
เขา้ปีที& -  ในปีนี)หลกัสตูรสามารถรบันิสติใหม่เขา้ศกึษาเตม็จาํนวนที&ตั )งเป้าหมายไว ้คอื 122 คน และในปีนี) 
หลกัสตูรมบีณัฑติจบการศกึษาเป็นรุน่ที&สอง ซึ&งเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 5665 จาํนวน 67 คน บณัฑติไดร้บั
เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 จาํนวน 19 คน และไดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบั 5 จาํนวน 12 คน 

 

 

 

 

 
หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) จดังานปฐม 

นิเทศนิสติใหม่พรอ้มกบังานพบผู้ปกครอง ประจําปีการศกึษา 566= เมื&อวนัที& 1> กรกฎาคม 566= เวลา 
27.22-1=.22 น. ณ หอ้งเอนกประสงค ์ชั )น 7 อาคารมหาจกัรสีรินิธร เพื&อใหผู้ป้กครองและนิสติใหม่ไดพ้บปะ
ผูบ้รหิารและคณาจารยใ์นหลกัสูตร ตลอดจนรบัทราบขอ้มลูเกี&ยวกบัการเรยีนการสอนและวธิปีฏบิตัตินของ
นิสติ งานนี)ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากผูป้กครองและนิสติใหมเ่ขา้รว่มงานประมาณ 5>D คน 

งานเริ&มดว้ยการใหโ้อวาทแก่นิสติใหม่ โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดี
คณะอกัษรศาสตร ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบวุฒบิตัรแก่บณัฑติผูไ้ดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบั 1 จาํนวน 
19 คน ได้แก่ นางสาวภาพติ ตรรีตันพนัธ ์เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 และเหรยีญทอง นางสาวภรณี สงิหเ์ปลี&ยม 
นางสาวญาณิศา คุ้มวงศ์ด ีนางสาวธรีนาถ สุจารกุีล นางสาวเปมกิา วรรธนะพนัธุ์ นางสาวอภภิา นรภูม-ิ

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ����  

ข่าวจาก BALAC 
  



 ๒

พภิชัน์ นางสาวกาญจนาธร กาญจนศูนย์ นางสาวจดิาภา จนัทรสมบตัิ นางสาวณัฐวด ีหวงัเจรญิไพศาล 
นางสาวธนัยา วรางกูร นางสาวศศกิร งานทว ีนางสาวพมิพ์ทอง บุญญภทัโร นางสาวพณินร ียนตรรกัษ์ 
นางสาวภทัรวรรณ หนุนภกัด ีนางสาวชวษิศา ชวีะเกตุ นายภทัรพล กมลศลิป์ นางสาวจนิต์จุฑา ชวีะเกรยีง-
ไกร และนางสาวเจนกมล ตั )งธรรมนิยม 

นอกจากนี)คณบดไีด้มอบวุฒบิตัรแก่นิสติผู้ทําคุณประโยชน์แก่สงัคม จํานวน 6 คน ได้แก่ 
นางสาวเจนกมล ตั )งธรรมนิยม นางสาวพณินร ียนตรรกัษ์ นางสาวกาญจนาธร กาญจนศูนย ์นางสาวลลติา  
จนัทโร และนางสาววรรษมน ไตรยศกัดา 

 

 
 
 
 

หลงัจากพธิมีอบวุฒบิตัร ประธานหลกัสูตร รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ กล่าวแนะนํา
คณะอกัษรศาสตรแ์ละใหร้ายละเอยีดเกี&ยวกบัหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม 
จากนั )นผูแ้ทนรองคณบดฝี่ายกจิการนิสติ อาจารย ์ดร.ปรดิา มโนมยัพบิูลย ์กล่าวถงึกจิกรรมและการใชช้วีติ
ในรั )วมหาวทิยาลยั ในลาํดบัต่อไปเป็นการเสวนาเรื&องการเรยีนและโอกาสในการทํางานโดยศษิยเ์ก่า 

อักษรศาสตร์ผู้ประสบความสําเร็จในสายงานต่างๆ > ท่านคือ คุณพรศิร ิมโนหาญ อดีตผู้ว่าการการ
ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย คุณวริยิาภรณ์ ตนัตนิิพนัธุกุ์ล หวัหน้าฝา่ยสื&อสารองคก์ร สถานทูตองักฤษประจาํ
ประเทศไทย และคุณระรนิทพิย์ ศิโรรตัน์ รองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์ 
วทิยากรไดเ้ล่าถงึประสบการณ์การใชช้วีติในมหาวทิยาลยัและความสาํเรจ็ในสายอาชพี โดยมอีาจารยภ์ณิตา 
ศลิปวทิยาดลิก เป็นพธิกีรดาํเนินรายการ 

 
 
 
 
 

กจิกรรมช่วงบ่าย รองประธานหลกัสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์อธบิาย
แผนการเรยีนและรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร และอาจารย์ ดร.เบร็ท แอนดรูว์ ฟาร์เมอร์ แนะนําและให้
รายละเอยีดเกี&ยวกบัรายวชิาวฒันธรรมศกึษา อาจารย ์ดร.ทอแสง เชาวชุ์ต ิเป็นพธิกีรดําเนินรายการตลอด
ทั )งวนั หลงัจากสิ)นสุดการอภปิรายในหอ้งประชุมเป็นช่วงเวลาที&นิสติใหม่ไดพ้บและทําความรูจ้กักบัอาจารย์
ที&ปรกึษา ในปีการศึกษานี)มอีาจารย์ที&ปรกึษาดูแลนิสิตใหม่จํานวน 6 ท่าน อาจารย์ที&ปรกึษาได้ให้ข้อมูล
เพิ&มเตมิเกี&ยวกบัการเรยีนการสอน การลงทะเบยีน และการใชช้วีติในคณะอกัษรศาสตร ์แมใ้นช่วงนี)เป็นช่วง
ที&จดัให้กบันิสติโดยเฉพาะ แต่ก็ยงัมผีูป้กครองมากมายหลายท่านอยู่ต่อและเขา้ร่วมฟงัด้วย งานปฐมนิเทศ
นิสติใหม่และงานพบผู้ปกครองประสบความสําเรจ็ ทั )งนิสติใหม่และผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ไดแ้สดงความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์และสอบถามขอ้มลูต่างๆ เพิ&มเตมิ งานสิ)นสุดเวลาประมาณ 1=.22 น. 
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ขอเชญิรว่มฟงัการบรรยายหวัขอ้ 

“แนวคิดใหม่ในงานประพนัธ์ สอดแทรกข้อเทจ็จริงในนวนิยาย 666 The Seventh Seal”  

โดย โจเซ โรดรีกิส ดสู ซานตสู นกัเขยีนชื�อดงัชาวโปรตุเกส 

วนัพธุที; < กนัยายน ���� เวลา >?.AA->�.AA น. 
หอ้ง 424 ชั Gน 4 อาคารบรมราชกุมาร ีคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
”วรรณกรรมแนวนิเวศสาํนึกที�อ่านสนุก ชวนตดิตามและสะเทอืนมโนสาํนึกของมนุษย”์  

 ตราประทบัดวงที;เจด็ หรอื The Seventh Seal  เป็นนวนิยายแนวสบืสวนสอบสวนของ โจเซ โรดรี
กสิ ดูส ซานตูส นักเขยีนที�มชีื�อเสยีงของโปรตุเกส และเป็นหนังสอืขายดมีากที�สุดเป็นอนัดบัสองในรอบปีที�
เริ�มวางตลาด นกัอ่านชาวไทยไมค่่อยมโีอกาสรูจ้กัวรรณกรรมและนักเขยีนโปรตุเกสมากนัก นวนิยายเรื�องนีG
ถอืไดว้่าทาํใหเ้ราชาวไทยไดร้บัรูว้่าโปรตุเกสกม็นีกัเขยีนที�สรา้งสรรคผ์ลงานนวนิยายขนาดยาวที�ส ั �นสะเทอืน
วงการทํานองนวนิยายสบืสวนสอบสวนเรื�อง The Name of the Rose หรอื สมญัญาแห่งดอกกุหลาบของ 
Umberto Eco  ของสเปนเช่นกนั 
 
 

ข่าวจากศูนย์วรรณคดีศึกษา และสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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ความพเิศษของนวนิยายขนาดยาวเรื�องนีG คอืการนําขอ้เทจ็จรงิและความรูเ้ชงิวทิยาศาสตรเ์กี�ยวกบั

วกิฤตโลกรอ้นซึ�งจะนําไปสู่หายนะของโลกหรอืโลกาวนิาศเช่นที�เขยีนไวใ้นตอนอะโพคาลปิสใ์นพระคมัภรีไ์บ
เบลิ มานําเสนอผ่านโครงเรื�องนวนิยายแนวสบืสวนสอบสวนไดอ้ย่างซบัซอ้น ซ่อนเงื�อน พลกิผนัจนยากจะ
คาดเดา ชวนระทกึใจ น่าตดิตาม 

นวนิยายเรื�องนีGเป็นวรรณกรรมสเีขยีวหรอืวรรณกรรมแนวนิเวศสํานึกเล่มสําคญัที�อ่านสนุกและมี
สาระ แต่ที�สาํคญัมากไปกว่านั Gนกค็อื โครงเรื�องคู่ขนานที�ตวัละครเอกต้องกระอกักระอ่วนและขมขื�นใจกบัการ
ต้องนําแม่ไปไว้ที�บ้านคนชราทั Gงๆที�แม่ไม่ต้องการ และหลงัภารกจิสําคญั เขากลบัมาพบว่าแมม้นุษยจ์ะ
เก่งกล้าสามารถและมปีญัญาเป็นเลศิในการแก้วกิฤตโลกและธรรมชาต ิแต่มนุษยไ์ม่อาจหลกีเลี�ยงกฎของ
ธรรมชาตทิี�มกีารเกดิ ชราและมรณะ การลงจบของเรื�องจงึสั �นสะเทอืนอารมณ์อย่างยิ�ง เพราะแมม้นุษยจ์ะ
พยายามฟนัฝา่อุปสรรคอนัหนกัหนาสาหสัไปได ้แต่มนุษยไ์ม่อาจหลกีเลี�ยงชะตากรรมของกฎแห่งธรรมชาติ
ได้ ทั Gงที�มนุษยต์ระหนักรูค้วามจรงิขอ้นีGแต่ก็ยากยิ�งที�จะยอมรบัความจรงิและเผชญิหน้ากบัชะตากรรมนั Gน
อยา่งไมห่วาดหวั �น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฐกถาเสาหลกัของแผ่นดนิชุด "),2 ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา
นรศิรานุวดัตวิงศ"์ เรื�อง "วรรณกรรม" วทิยากรโดย ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ เมื�อวนัศุกรท์ี� +* 
สงิหาคม +,,- เวลา )*.22-),.22 น. ณ หอ้ง )2, อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

 
 

 
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัการแต่งตั Gงจากภาควชิา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร 
Journal of English Studies, Volume q, +2)* 
 
���� อาจารยส์มจติ จริะนันทพิร ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากภาควชิาภาษาไทย เป็นวทิยากร
ในโครงการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เมื�อวนัเสาร์ที� * สงิหาคม และวนัอาทติย์ที� )q สงิหาคม 
+,,- โดยผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นนิสติสงักดัภาควชิาภาษาไทยระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก 
 

ใคร ทาํอะไร ที;ไหน 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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���� ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ภาควชิาภาษาไทย และรอง
ศาสตราจารย์พรรตัน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบัแต่งตั Gงจากกรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวง
วฒันธรรม เป็นคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒอิํานวยการขึGนทะเบยีนมรดกภูมปิญัญาทางวฒันธรรมของชาต ิปี 
พ.ศ. +,,- เมื�อวนัที� +0 กรกฎาคม +,,- 
 
���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ได้รบัเชิญจากโครงการปริญญาเอก
หลกัสูตรศลิปวฒันธรรมวจิยั บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นอาจารยพ์เิศษสอนวชิา 
RA q+0 Wisdom and Folk Art ในหวัขอ้ “มรดกวฒันธรรมทางภมูปิญัญา” เมื�อวนัเสารท์ี� )2 สงิหาคม +,,- 
ตั Gงแต่เวลา v.22-)-.22 น. ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
 
���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ได้ร ับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง ”เศรษฐกจิสรา้งสรรคก์บัการจดัการวฒันธรรม” ใหแ้ก่
นิสติมหาบณัฑติ เมื�อวนัเสารท์ี� +0 สงิหาคม +,,- ตั Gงแต่เวลา )2.22-)+.22 น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ท่าพระจนัทร ์
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.พชันี ตั Gงยนืยง ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนเทพศรินิทร ์
เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ "ภาษาจนี : บนัไดสู่มหาวทิยาลยัในประเทศไทยและต่างประเทศสําหรบั
นักเรยีนมธัยมไทย" เมื�อวนัศุกรท์ี� +* สงิหาคม +,,- เวลา v.22-)).22 น. ณ หอ้งประชุมเทดิพระเกยีรต ิ
อาคารเทดิพระเกยีรต ิชั Gน + โรงเรยีนเทพศรินิทร ์
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