ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
ตามแนวนโยบายของคณบดีที่จะสงเสริมความเปนนานาชาติของคณะอักษรศาสตร และกระชั บ
ความสัมพันธระหวางคณะกับประเทศตางๆ ฝายวิรัชกิจจึงจัดกิจกรรมเชิญเอกอัครราชทูตมาเยือนคณะ
อักษรศาสตร เพื่อบรรยายและพบปะกับคณาจารยและนิสิต โดยในภาคการศึกษานี้ไดเชิญเอกอัครราชทูตจาก
4 ประเ ทศ ไดแก ประเทศอารเจนตินา ประเทศเยอรมัน ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา
ฯพณฯ ทาน Felipe Frydman เอกอัครราชทูตอารเจนตินา ประจําประเทศไทย จะมาเยือนคณะ
อักษรศาสตรและบรรยายประกอบการฉายดีวีดี เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอารเจนตินา ในโอกาสนี้
คูเตนชนะเลิศการแขงขันระดับชาติของอารเจนตินาจะรวมสาธิตการเตน Tango
นอกจากนี้สถานทูตอารเจนตินายังไดนําอาหารและของวางของอารเจนตินามารวมในงานเพื่อแสดง
ถึงวัฒนธรรมอาหารดวย ขอเชิญชวนอาจารยและนิสิตผูสนใจรวมงานศิลปะและวัฒนธรรมอารเจนตินาในวัน
อังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ระหวางเวลา 14.30น. ถึง 17.00น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

ขาวจากฝายกิจการนิสิต
อักษรชุมนุม
และแลวงาน “อักษรชุมนุม” ซึ่งจัดขึ้นในเชาวันแรกของวันเปดเทอม (1 มิถุนายน) ณ หอประชุมจุฬาฯ
ก็ผานไปไดดวยดี มีนิสิตเขารวม 1,151 คน ฝายกิจการนิสิตขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการประชาสัมพันธ ถามไถ คอยเตือนนิสิต และสงขอมูลที่เปนประโยชนมาใหบอกเลากันในวัน
นั้น และกราบขออภัยในความไมสะดวกสําหรับทานที่มีชั่วโมงสอนในชวงดังกลาวครับ
เลาโดยสรุปอีกครั้งวา ในวันนั้น งานเริ่มจากโอวาทจากคณบดี มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลปไทย
การบรรยายวาดวยเรื่องกิจกรรมกับการเรียนรวมถึงมารยาทที่นิสิตพึงระลึกในการอยูรวมกันโดยรองฯฝาย
กิจการนิสิต การบรรยายเรื่อง “ระบบประกันคุณภาพที่นิสิตตองรู” โดยรองฯฝายประกันคุณภาพ จากนั้น ผศ.
ฤทธิรงค จิวากานนท จากภาควิชาศิลปการละคร ก็ไดมาใหความรูเกี่ยวกับการแตงชุดนิสิตอยางไรใหดูดี และ
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ตบทายดวยการบรรยายของคุณแทนคุณ จิตตอิสระในหัวขอเรื่อง “สวยดวยปญญา” จากนั้น นิสิตทุกชั้นปก็
ถายรูปหมูกันเปนที่ระลึก ยกเวนนิสิตป ๑ ซึ่งไดถายไปแลวในงานรับนองครับ
เทาๆที่ดูในใบประเมิน ผลออกมาก็ไมเลวรายนัก แตสําหรับการประเมินโดยละเอียดนั้น ตองขออภัย
ดวยที่ยังทําไมเสร็จครับ
ขอบพระคุณอีกครั้งครับ
วันไหวครู
คณะกรรมการนิสิตคณะอักษรศาสตร (ก.อศ.) ฝากมากราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดใหเกียรติ
เขารวมพิธไี หวครูในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนที่ผานมานี้ดวยครับ นองๆป 1 ประทับใจกับบรรยากาศงาน
ไหวครูในตึก 1 ของเรามากครับ
วันถายรูปรวมกับบัณฑิตใหม
แลวเลยไปถึงอีกงานลวงหนาในอนาคต คือ วันถายรูปรับปริญญา ฝายกิจการนิสิตในฐานะตัวกลาง
ระหวางนิสิตและคณาจารยใครขอเชิญอาจารยมาเปนเกียรติในวันถายรูปหมูรวมกับบัณฑิตใหม ในวันเสารที่
27 มิถุนายน เวลา 13.00 น. โดยประมาณ กําหนดการโดยละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้งครับ วาเราควรจะ
พรอมกันที่ไหน เวลาใด
อนึ่ง ใครขอเรี ยนเพิ่มเติมว า วันถายรูปดังกล าวนี้มิได ถายแตกับเพียงบัณฑิตปริญญาตรี เท านั้น
หากแตจะมีการถายรูปกับบัณฑิตปริญญาโทและเอกดวย และเปนธรรมดาของบัณฑิตทุกคน ยอมอยากมีรูป
รวมกับอาจารยที่อบรมสั่งสอน เปนกําลังใจ และทํางานรวมกันกับตนเองมาโดยพรอมหนากัน จึงใครขอเชิญ
ชวนอาจารยทุกทานพรอมชุดครุยปริญญาของทานหรือครุยอาจารยก็ได มาถายรูปรวมกันครับ บัณฑิตจะตอง
ดีใจมากแนๆ
ขอบพระคุณลวงหนาครับ

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ
Logo และแมแบบพาวเวอรพอยท (Power Point) ของมหาวิทยาลัย และของคณะอักษรศาสตร
ทุกทานสามารถดาวนโหลด Logo แมแบบพาวเวอรพอยท (Power Point) ของมหาวิทยาลัย และของ
คณะอักษรศาสตร ไดที่หนาแรกของเว็บไซตคณะฯ แลวเลือกเมนู ดาวนโหลด Logo และแมแบบพาวเวอร
พอยท (Power Point)
Logo และแมแบบพาวเวอรพอยทคณะอักษรศาสตรนี้ ออกแบบโดย อาจารยเนณุภา สุภเวชย
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ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัตศิ าสตร
ภาคการศึกษาตน 2552
เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม 708 อาคารบรมราชกุมารี
จันทร 15 มิถุนายน 2552

จันทร 22 มิถุนายน 2552

จันทร 13 กรกฎาคม 2552

จันทร 20 กรกฎาคม 2552

จันทร 3 สิงหาคม 2552

จันทร 10 สิงหาคม 2552

จันทร 17 สิงหาคม 2552

จากเยาวราช ถึง พลับพลาไชย: ถอดรหัสสงครามเย็นผานมุมมอง
จีน - สยาม
โดย ดร. วาสนา วงศสุรวัฒน (คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
อํานาจตํารวจ กับ การกอตัวของรัฐไทย: ตํารวจภูธรและนายตํารวจชาว
เดนมารก, พ.ศ. 2440-2469
โดย Dr. Søren Ivarsson (Department of History, University of
Copenhagen)
บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506-2516
โดย ดร. ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต)
สยามใหม แนหรือ?: สังคมและวัฒนธรรมในชวงทศวรรษ 1930
โดย Arjun Subrahmanyan (Ph.D. Candidate in History,
University of California, Berkeley)
ฝรั่งรุนใหม ในยุคหลังอาณานิคม
โดย Mathew Phillips (Ph.D. Candidate in History, SOAS,
University of London)
“วรรณศิลป”: การเมืองของความรู และการสรางมาตรฐานวรรณกรรม
สมัยใหม 1910-1960
โดย ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต (คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
การเลาเรื่องโจรผูราย ในหนังสือพิมพ นวนิยายและของตํารวจ,
พ.ศ. 2440-2469 (Crime Stories in the News, Novels and the Laws,
1900-1950)
โดย Samson Lim (Ph.D. Candidate in History, Cornell University)

ฟรี ไมมีคาลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาประวัติศาสตร โทร. 0-2218-4672
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ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
ศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “An
International Conference on Asian Folklore” (ICAF 2009) ขึ้นในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร
ศูนยคติชนวิทยาใครเชิญชวนคณาจารยคณะอักษรศาสตร และนิสิตในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเขารวม
ในการประชุ ม วิ ช าการครั้ ง นี้ โดยผู ส นใจจะเสี ย ค า ลงทะเบี ย น 3,000 บาท ส ว นระดั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เสียคาลงทะเบียน 1,300 บาท
อนึ่ง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผูเสนอบทความที่เปนอาจารยจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 6 ทาน ไดแก ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง (invited speaker) รองศาสตราจารยพรรัตน
ดํารุง รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร อาจารย ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุข อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร และนิสิตดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชาภาษาไทยที่กําลังศึกษาอยู
5 ทาน ไดแก นายสุรชัย ชินบุตร นางสาวน้ํามนต อยูอินทร นางสาวสายปาน ปุริวรรณชนะ นางสาว
มารศรี สอทิพย และ นางสาวพัชรินทร บุรณกร นอกจากนั้นอดีตนิสิตปริญญามหาบัณฑิต ของภาควิชา
ภาษาไทยก็ยังไดนําเสนอบทความที่ขยายตอจากวิทยานิพนธที่สําเร็จไปแลว 2 ทาน คือ นายดนัย ชาทิพฮด
อาจารยสถาบันราชภัฎสกลนคร และนางสาวปรียารัตน เชาวลิตประพันธ อาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ICAF 2009
Conference Program
Thursday 2 July 2009
08.00 am. – 09.00 am.
09.00 am. – 09.30 am.
09.30 am. – 10.10 am.

10.10 am. – 10.50 am.

10.50 am. – 11.00 am.
11.00 am. – 11.40 am.

11.40 am. – 01.00 pm.

Registration
Opening ceremony by Dr. Sumet Jamnun, Secretary-General of the
Commission on Higher Education
Keynote speaker: Professor Dr. Wanni Wiboonsawat Anderson,
Brown University
Topic: Partners in Knowledge: Folklore in Action
Invited speaker: Assistant Professor Dr. Michael Coroze, Ateneo de
Manila Universtiy, Philippines
Topic: The Folk in the Contemporary Poetry and Songs of the
Philippines
Tea Break
Dr. Rabindranath Sarma, North-Eastern Hill University Shillong, India
Topic 1: Folklore Studies: Growth and Development in North-East
India
Lunch
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01.00 pm. – 02.30 pm.
02.30 pm. – 02.45 pm.
02.45 pm. – 04.30 pm.
06.00 pm. – 09.00 pm.
Friday 3 July 2009
08.00 am. – 09.00 am.
09.00 am. – 09.50 am.

09.50 am. – 10.30 am.

10.30 am. – 10.45 am.
10.45 am. – 11.45 am.
11.45 am. – 12.30 pm.
12.30 pm. – 02.30 pm.
02.30 pm. – 02.45 pm.
02.45 pm. – 04.30 pm.
04.30 pm. – 04.50 pm.

Symposia (3 rooms)
Tea Break
Symposia (3 rooms)
Welcome party for speakers and guests

Registration
Invited speaker: Professor Dr. Prakong Nimmanahaeminha
Topic: Professor Phraya Anuman Rajabhon: His Contributions to
the Study of Folklore
Invited speaker: Professor Dr.Siraporn Nathalang, Chulalongkorn
University
Topic: Rice Lore: An Analysis of Asian Perception of Rice and
Religion
Tea Break
Dr. Rabindranath Sarma, North-Eastern Hill University Shillong, India
Topic 2: Rice Culture and People of India’s North-East
Lunch
Symposia (3 rooms)
Tea Break
Symposia (3 rooms)
Closing Ceremony
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบูร ณะกิจ คะตะกิริ และอาจารย คิโ ยะมิ อิเ กะตะนิ
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญไปเขารวมประชุมวิชาการ “2009 International Conference
of JSAA-ICJLE” และเสนอผลงานวิชาการหัวขอเรื่อง Collaboration of Calligraphy and Teaching
Chinese Characters for Thai Learners of Japanese และ Issues Related to Collaboration of
Thai Teachers and Japanese Teachers in Japanese Language Education from Hypothesis
Modes of Modified Grounded Theory Approach ณ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่
12 – 17 กรกฎาคม 2552
ผูชว ยศาสตราจารย ดร. จิรัน ธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจาก International
Pragmatics Association (IPA) ใหเขารวมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Semantic Representation of
Expressions with Past-time Reference: Evidence from English-Thai and Thai-English Translation” ใน
การประชุมนานาชาติ 11th International Pragmatics Conference ณ Melbourne ณ กรุงเมลเบิรน ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2552
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ไดรับ เชิญ เปนวิท ยากรในการอภิปราย เรื่อง
ประสบการณและแนวคิดในการจัด Liberal Arts Colleges / Education ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 มีนาคม 2552

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