ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ในกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดการบรรยาย/นําเสนอบทความที่จะตีพิมพในวารสาร Thoughts ฉบับป
2009 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน เอี่ยมหฤท เปนผูดําเนินรายการ และมีผูบรรยายและหัวขอบทความดังตอไปนี้
1. ดร.กฤษดา แจมสายทอง (University of Houston-Downtown)
"The Discourse of 19th Century American Advertising Posters: A Critical Examination"
2. อาจารยทองทิพย พูลลาภ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน
"Translating the Expressive Intensifiers Very and So into Thai: a Corpus-based Study"
3. อาจารย ดร. ณิดา ดรงคสุวรรณ
"Ann Radcliffe's Legitimization of Romance in The Mysteries of Udolpho"
4. อาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ
"Why do the British like to have doubt?: A Corpus-based phraseological study of the noun
'doubt' "
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ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษเพื่อชิงรางวัลรอง
ศาสตราจารย ดร. ม.ล. อานันทชนก ลดาวัลย พานิชพัฒน ประจําป 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552
เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ หอง 706 อาคารบรมราชกุมารี
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะเปนเจาภาพจัดการบรรยายทางวิชาการ ในหัวขอ "Speaking about Time:
Contextual Inferences and Pragmatic Defaults" โดย Dr. Kasia M. Jaszczolt จาก Department of
Linguistics, University of Cambridge, UK ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ
หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี จึงขอเชิญชวนผูทสี่ นใจเขาฟงการบรรยายในวันและเวลาดังกลาว
รองศาสตราจารย ดร. พจี ยุวชิต รับตําแหนงเปนรองผูอํานวยการศูนยรัสเซียศึกษาแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดงานปฐมนิเทศ
นิสิตเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษประจําป พ.ศ. 2552 ที่หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ โดยหัวหนาภาควิชา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงไพโรจน) เปนผูกลาวเปดงาน จากนั้นมีอาจารยจากภาควิชาฯ 3 ทาน คือ
อาจารย William Handrich อาจารยวรางค คุณานุกร และ อาจารยจิตติมา พฤฒิพฤกษ มาพูดคุยกับนิสิต
เกี่ยวกับการเปนนิสิตเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และในงานยังมีตัวแทนนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4
ที่มีผลการเรียนดีมากและเปนนิสิตที่ทํากิจกรรมจํานวน 2 คน คือ นายอธิพงษ อมรวงศปติ และ นางสาว
กนกรัตน นามะสนธิ มาพูดคุยกับนิสิตใหมในหัวขอ "เผยเคล็ดลับการเรียนเอกภาษาอังกฤษใหประสบ
ความสําเร็จ"
การบรรยายเชิงวิชาการซึ่งจัดโดย ศูนยไทยศึกษาและภาควิชาภาษาอังกฤษ มี Professor Dorothy
Hale, PhD. เปนผูบรรยายในหัวขอ "On Beauty as Beautiful?: The Problem of Novelistic Aesthetics,
By Way of Zadie Smith" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
คณาจารยผูสอนรายวิชา 2202111 English I ไดจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณในการเขียน ใหแกนิสิตชั้น
ปที่ 1 ในชวงกลางเดือนกรกฏาคม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงจริยธรรมในการเขียนอันจะเปนประโยชนแกนิสิตในการ
เรียนรายวิชาอื่นๆ ตอไปในอนาคต
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ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาศิ ลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ดว ยความสนับสนุนจาก
ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญชมภาพยนตรคุณภาพซึ่งยังไมเคยเขาฉายรอบ
ปกติตามโรงภาพยนตรในประเทศไทยมากอน 6 เรื่องจาก 6 ประเทศ หลังจบภาพยนตร เชิญรวมแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับนักวิจารณภาพยนตร อ.กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน รศ.นพมาส แววหงส และ อ.กอง ฤทธิ์ดี
ชมฟรีทุกเรื่อง ทุกวันจันทรและวันศุกร 5โมงเย็น ตั้งแตวันจันทรที่ 10 ถึงวันศุกรที่ 28 สิงหาคมนี้ ที่
หอง 503 อาคารบรมราชกุมารี (จอดรถขางหอประชุม)
ภาพยนตรทุกเรื่องมีคําบรรยายใตภาพภาษาอังกฤษ สอบถามขอมูล โทร. 0-2218-4802
http://chulafilmfest.multiply.com
Monday
Friday
Monday
Friday
Monday
Friday

10th
14th
17th
21st
24th
28th

August
August
August
August
August
August

"Mad About English!"
"Waltz with Bashir"
"Hansel and Gretel"
"You, the Living"
"Time and Winds"
"I've Loved You So Long"

และ

(Singapore/China)
(Israel)
(South Korea)
(Sweden)
(Turkey)
(France)

Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University with support from
Chulalongkorn University's Cultural Centre invite you to watch six award-winning films from six
countries all of which have never been commercially released in Thailand.
Stay on after the film screening and share your opinions with professional film critics--Kittisak
Suvannapokhin, Nopamat Veohong and Kong Rithdee.
Free admission. Mondays and Fridays, from 10th to 28th August, 5pm, at Boromrajakumari
Building, Room 503 (seating capacity: 320). Free parking next to Chulalongkorn University
Auditorium. All films (DVD format) are with English subtitles.
For more details, call 0-2218-4802 or visit http://chulafilmfest.multiply.com
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นางฟานิรนาม
รวมติดตามเรื่องราวชีวิตและการตอสูของ เภสัชกรยิปซี ไดในวันที่ 20-23, 25-30 สิงหาคม 2552
เวลา 19.00น. เสาร-อาทิตยเพิ่มรอบ 14.00 น. สตูดิโอ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร บัตรราคา
400 บาท (นักเรียน นิสิต นักศึกษา 200 บาท) ติดตอซื้อบัตรไดที่ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4802 และศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควรและสาขาจัตุรัสจามจุรี
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ drama.arts@gmail.com

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ความฝนแบบ
อเมริกัน” เนื่องในโอกาสเดือนแหงวันชาติอเมริกัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
FM 101.5 วันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2552
อาจารย ป วิ ต ร มหาสาริ นั น ทน ภาควิ ช าศิ ล ปการละคร ได รั บ เชิ ญ จาก GOETHE-INSTITUT
(THAILAND) ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “TANCONNEXIONS” ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ระหวางวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2552
รองศาสตราจารย จารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะนักรองชายพระกิตติคุณ
แหงกรุงเทพฯ เพื่อเปนผูอํานวยการเพลงในการแสดงการขั บรองเพลงประสานเสี ยง ณ คริ สตจักรบานยง
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2552
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงไพโรจน และ อาจารย ดร. ปรีณา แขงขัน ไดรับเชิญจากสถาบัน
เกษตราธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผานทางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ใหเปนวิทยาการบรรยายในหัวขอ "ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร" ในวันที่ 1 และ 2 กรกฏาคม
2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ที เค พาเลซ ถนนแจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงไพโรจน ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ English Menus
in Thai Restaurants: Implications for English Structural Perspectives ในรายการอักษรพาที โดยมี
อาจารย ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป เปนผูดําเนินรายการ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5
ในวันเสารที่ 18 กรกฏาคม 2552 เวลา 8.30 - 8.55 น.
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูรไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูและประสบการณแกครู
และผูเขาสัมมนาในเรื่องการจัดทําผลงานวิชาการภาษาเยอรมันเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในการประชุมสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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