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การแสดงคอนเสิรต “กัลยาณิคารวาลัย”
คณะอักษรศาสตรรวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย สมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศส กรมประชาสัมพันธ และ
คณะนั ก ร อ งประสานเสี ย งกรุ ง เทพผสมจั ด การแสดงคอนเสิ ร ต
“กั ล ยาณิ ค ารวาลั ย ” เมื่ อ วั น ที่ 23 ตุ ล าคม 2551 ณ หอประชุ ม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อรวมนอมรํา ลึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ไดทรงเสียสละพระวรกายทํางานเพื่อประเทศชาติและ
พสกนิกรในดานตางๆมากมาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งไดทรงเมตตาเปนอาจารยสอนภาษาฝรั่งเศสของ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร ตั้งแตปพ.ศ.2495 ถึง พ.ศ. 2501 พระองคทรงสอนวิชาการ
สนทนาภาษาฝรั่งเศสแกนิสิตชั้นปที่ 2 วิชาวัฒนธรรมฝรั่งเศสแกนิสิตชั้นปที่ 3 และวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสแก
นิสิตชั้นปที่ 4
ในการแสดงคอนเสิรต ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนผูกลาวตอนรับ
และ ฯพณฯ นายโลรองค บีลี่ เอกอั ครราชทูตฝรั่งเศส เปนผูกลาวเปดงาน รศ.สุรภีพรรณ ฉัต ราภรณ
ประธานจัดงานฝายคณะอักษรศาสตร และอาจารยวิลเลียม แฮนดริช เปนพิธีกรรวม อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน
เปนผูกํากับเวที และอาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร เปนผูเขียนบท ทั้งนี้การซอมและการแสดงคอนเสิรตไดรับ
ความรวมมืออยางดียิ่งจากภาควิชาศิลปะการละคร
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นักรองและนักดนตรีประกอบดวยนิสิตเอกและโทภาษาฝรั่งเศสของคณะอักษรศาสตรและนักเรียน
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนตางๆ คณะนักรองประสานเสียงกรุงเทพผสม นักรองเดี่ยวรับเชิญจากตางประเทศ
วงดนตรี Orchestra of the Combined Choir และนักรองพิการจากสมาคมตางๆ ในพระอุปถัมภของสมเด็จ
พระเจ าพี่ นางเธอ เจ าฟ ากั ลยาณิ วั ฒนา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร โดยมี รศ.จารุ ณี หงส จารุ เป น
วาทยากรและผู กํา กั บ เพลง
การแสดงคอนเสิรตไดรับความสนใจอยางดียิ่งโดยมีผูชมเต็มหอประชุม และมีแขกผูมีเกียรติมารวม
งานมากมาย อาทิเชน
ดร. สุวิทย ยอดมณี อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ศ.กิตติคุณ ดร.ปรานี กุลละวณิชย อดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เอกอัครราชทูตกรีก และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชค เปนตน

โครงการอบรมการเขียนเพื่อวิชาชีพ
ภาควิชาภาษาไทยจัด โครงการอบรมการเขียนเพื่อวิชาชีพ ใหแกนิสิตวิชาเอกภาษาไทยและนิสิต
ที่สนใจชั้นปที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนทักษะดานศิลปการเขียนงานสรางสรรค วิทยากรผูอบรมและวิจารณงานของ
นิสิต ไดแก
คุณยุวดี ตนสกุลรุงเรือง เจาของนามปากกา เข็มพลอย อ.บ.รุน 41
ผูไดรับรางวัลชนะเลิศ “ชมนาดบุคสไพรซ” จากนวนิยายเรื่อง รอยวสันต ในปนี้
และ
คุณทรงกลด บางยี่ขัน เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาฯนักเขียนและบรรณาธิการนิตยสาร A - Day
โครงการนี้จัดขึ้น 4 ครั้ง ในเวลา 16.00 – 19.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 และ 18 ธันวาคม 2551
และ 8 มกราคม และ 22 มกราคม 2552
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ขาวจากหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวมงาน College Fair ที่ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย และโรงเรียนรวมฤดี วิเทศศึกษา
อาจารย ดร.
ศศิพร เพชราภิรัชต และคุณณัชพล บุญประเสริฐกิจเปนตัวแทนของหลักสูตรฯ
เขารวมงาน College Fair ที่ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน และโรงเรียนรวมฤดี วิเทศ
ศึกษา เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน ที่ผานมา ในงานประชาสัมพันธครั้งนี้ ตัวแทนทั้งสองทานไดแจกแผนพับและ
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรฯ นอกจากนั้นยังมีการตอบคําถามตางๆ อาทิ โครงสรางหลักสูตรฯ รายวิชา
วั ฒ นธรรมศึ ก ษาและภาษา กิ จ กรรมนอกสถานที่ และความก า วหน า ในอาชี พ การงาน ให แ ก นั ก เรี ย น
ผูปกครอง และอาจารยของทั้งสองโรงเรียน
การประชาสัมพันธครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรฯไดรับความสนใจอยางสูง
จากนักเรียนทั้งสองโรงเรียน และมีนักเรียนจํานวนมากที่เตรียมสมัครและคาดหวังจะสอบผานการคัดเลือก
ใหได
ตอนรับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผานมา อาจารย ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต และคุณณัชพล บุญประเสริฐกิจ
เปนตัวแทนของหลักสูตรฯ ใหการตอนรับอาจารย 6 ทานและนักเรียน 120 คน จากโรงเรียนนานาชาติเอกมัย
อันเปนหนึ่งในกิจกรรม College Trip ของโรงเรียนฯ ณ หอง 403 อาคารบรมราชกุมารี โดยอาจารย ดร.
ศศิพร กลาวตอนรับอยางกันเองเปนภาษาตางๆ 8 ภาษา จากนั้นแนะนําคณะอักษรศาสตร โครงสรางและ
รายวิชาในหลักสูตรฯ กิจกรรมนอกสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และความกาวหนาในอาชีพการงาน แก
นักเรียนและคณาจารย
หลังจากนั้นมีการเปดโอกาสใหผูสนใจไดซักถามขอสงสัย ทายที่สุดตัวแทนของหลักสูตรฯทั้งสองทาน
ไดพาเยี่ยมชมอาคารบรมราชกุมารี อาคารมหาวชิราวุธ และอาคารมหาจุฬาลงกรณ พรอมเลาประวัติสังเขป
ของอาคารเหลานี้ กลาวไดวาการประชาสัมพันธครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ เนื่องจากมีนักเรียน
จํานวนมากใหความสนใจหลักสูตรฯ
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ขาวจากสาขาวิชาภาษาสเปน
ผลงานแปลวรรณกรรมเยาวชนประเทศคอสตาริกา
จากภาษาสเปนเป น ภาษาไทย โดย ผศ.รั ศ มี กฤษณมิ ษ
ไดรับคัดเลือกจาก IBBY (INTERNATIONAL BOARD ON
BOOKS FOR YOUNG PEOPLE) อยูใน HONOUR LIST
2008 ซึ่งไดมีการมอบประกาศนียบัตร เมื่อเดือนกันยายน
ศกนี้ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก และ IBBY ได
พิมพแนะนําหนังสือ “โม” ไวใน Cataloque Honour list
2008 ดังนี้

....โปรดติดตาม....
สรุปงานจุฬาฯวิชาการ
จากรองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ฉบับหนา
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