ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐
น.ส.เชษฐธิดา กิตติ์ชัยวัชร นิสิตชั้นปที่ ๔ คณะอักษรศาสตร จุ ฬ าฯ คว า ตํ า แหน ง ชนะเลิ ศ การประกวดสุ น ทรพจน
อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ ประจําป ๒๕๕๒ “ถวาย
งานผานภาษา ตามรอยพระยุคลบาท ชวยชาติไดอยางไร” รอบชิง
ชนะเลิศ
ซึ่งสมาคมนิ สิต เกาจุ ฬาฯจั ดขึ้ นเมื่อวันเสารที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมจุฬาฯ ไดรับถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
ในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ น.ส.เชษฐธิดา ในฐานะ
ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครไดกลาวสุนทรพจนในหัวขอ “พระคือ
พลังแหงแผนดิน ดับทุกขสิ้นสลายภัย” และกลาวสุนทรพจนรอบ
ฉับพลันในหัวขอ “การศึกษาทางไกลชวยผูดอยใหไดโอกาส” โดย
มีนิสิตนักศึกษาตัวแทนจากภูมิภาคตางๆทั่วประเทศจํานวน ๓๐ คน เขารวมประชันความสามารถ
เธอกลาววารูสึกดีใจที่สามารถพิชิตตําแหนงชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ รวมทั้งรูสึกภาคภูมิใจที่
สรางชื่อเสียงแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผลสําเร็จ

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดการบรรยายทางวิชาการโดยอาจารยของภาควิชาภาษาอังกฤษ
คือ อาจารย William Handrich ซึ่งจะบรรยายในหัวขอ Nomen est omen: The Importance of Being
Vashti in E. M. Forster's "The Machine Stops" (1909) และ อาจารย Tony O'Neill ในหัวขอ "All
them immigrant Fridays driving all you so crazy": The Voice of "The Shadow" in the Poetry of
Daljit Nagra ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 - 15.30 น. ที่หอง 708 อาคาร
บรมราชกุมารี ขอเชิญคณาจารย นิสิต และผูที่สนใจเขาฟงการบรรยายตามวันและเวลาดังกลาว
๑

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาละคร การแสดง และ นาฏยศิลป
เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ รวมกับ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการ
ละคร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และสยามสมาคมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ด การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการออกแบบเสื้อผาละคร การแสดง และนาฏยศิลปใหกับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดาน
ศิลปะการแสดง ทั้งแขนงเตนรํา และละครเวที ตลอดจนถึงสมาชิกกลุมละครตางๆที่มีความสนใจจะ
เรียนรู และพัฒนาศักยภาพทางดานนี้ ในการนี้จะมีวิทยากร คือ คุณเรียวโกะ ทาคามิ นักเขียนบท
และผูกํากับการแสดง คุณชิงโง โทคิฮิโระ นักออกแบบเครื่องแตงกาย และ คุณฮานะ ซาเองูซะ นัก
ออกแบบทาเตน มาใหความรูและคําแนะนําอยางใกลชิด รีบสํารองที่ซึ่งมีจํากัด รับนักออกแบบ
เสื้อผา 20 คน นักแสดง 20 คน และนักเตน 20 คนเทานั้น

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 อบรมตลอดวัน ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สยาม
สมาคมฯ วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 ฝกซอมทั้งวัน และจัดแสดงเวลา 19.00 น. (เปดใหประชาชน
ทั่วไปชมฟรี) ณ หอประชุมสยามสมาคมฯ
ติดตอสํารองที่ ไดที่ คุณเปรมรินทร มิลินทสูต
โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252
อีเมล: chuladrama@gmail.com

๒

สาวชาวนา: เรียนละครออนไลน
(Nogyo Shojyo: Performing Arts Education in the Global Space)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ และ Keio
University Graduate School of Media Design ตามโครงการ SOI (School on Internet) จัด
โครงการ สาวชาวนา: เรียนละครออนไลน (Nogyo Shojyo: Performing Arts Education in the
Global Space) ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้ โครงการนี้ประกอบดวย 4 งานหลัก ไดแก
(1) การบรรยายโดยอาจารย Hideki Noda (ผูเขียนบทละคร
เรื่อง Nogyo Shojyo) และอาจารยนิกร แซตั้ง (ผูดัดแปลงบท
และกํ า กั บ ละครเวที เ รื่ อ ง สาวชาวนา) ล า มโดยอาจารย ผุ ส ดี
นาวาวิจิต (ผูแปลบทละคร) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552
เวลา 10.00-12.00 น. ที่หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี มี
คณาจารย นิสิตปริญญาโทและตรี และประชาชนทั่วไป เขาฟง
ประมาณ 60 คน
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดัดแปลงบทและกํากับ
การแสดง โดยอาจารย นิ ก ร แซ ตั้ ง และคุ ณ ณั ฐ นวลแพง
(นักแสดงละครเรื่อง สาวชาวนา) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2552 เวลา 18.00-21.00 น. ที่หอง 304 อาคารบรมราชกุมารี มี
คณาจารย นิ สิ ต ปริ ญ ญาโทและตรี และประชาชนทั่ ว ไป เข า
อบรมประมาณ 30 คน
ขอเชิญชวนผูสนใจเขารวมงานที่จะเกิดขึ้นตอไป คือ
(3) การถายทอดสดละครเวที สาวชาวนา และการเสวนาหลังละครจาก Tokyo Metropolitan Art
Space ในงาน Festival/Tokyo 2009 ผานระบบอินเตอรเน็ต ในวันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอง 209 ตึกวิศวกรรมศาสตร 3
และ (4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับละครเวที ระหวางคณาจารย นิสิตจุฬาฯ นักวิจารณ
และผูชมชาวไทย กับนักศึกษา Keio University ผานระบบอินเตอรเน็ต ลามโดยอาจารยผุสดี
นาวาวิจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอง 209 ตึก
วิศวกรรมศาสตร 3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณเปรมรินทร มิลินทสูต หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการละคร
โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252 หรือ email ChulaDrama@gmail.com.
๓

ขาวจากศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สัมมนา “Meaningful Broadband” อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพือ่ คนไทยทุกระดับ
ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ โดยการสนับสนุนของ
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวขอ “บรอดแบนดที่เปนประโยชนตอ
สาธารณชน (Meaningful Broadband)” ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร เพื่อนําเสนอความคิดในมิติใหมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย โดยเปดโอกาสใหคนไทยทุกระดับไดมีโอกาสเขาถึง
อินเตอรเนตความเร็วสูงที่มีราคาเหมาะสมและใชงานงาย โดยมี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภา
มหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา
โครงการบรอดแบนดที่เปนประโยชนตอสาธารณชน หรือ Meaningful Broadband โดย
Dr.Craig Warren Smith, Senior Advisor, Human Interface Technology Laboratory, University of
Washington และ Senior Fellow ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาฯ นําเสนอขั้นตอน
การนําอินเตอรเนตความเร็วสูงมาใชประเทศไทยไดอยางรวดเร็ว ในระดับลึก และมีประโยชนตอ
สาธารณชน โดยการเติมเต็มชองวางที่เกิดจากการขาดนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบ
อินเตอรเนตความเร็วสูงในประเทศไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตลาดอินเตอรเนตความเร็วสูงครั้ง
ประวัติศาสตรที่ผูประกอบการไทยทุกกลุมมีสวนรวม และชวยลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับคน
ไทยผูใชเครื่องมือสื่อสารที่มีรายไดต่ําจํานวนกวา 28 ลานคน เปนการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบใหม
ที่จะชวยทั้งในดานการกระจายรายได การสรางงานทั่วประเทศ การลงทุนที่จะตามมา ฯลฯ

โครงการออกกําลังกายแบบเตาซิ่น
ขอเรียนเชิญทุกทานมารวมกันออกกําลังกาย “แบบเตาซิ่น” เพื่อสรางดุลยภาพของกายและ
ใจ ดวยการเตนรําเดี่ยวเบา ๆ และกายบริหารงาย ๆ ประกอบดนตรี ไมตองเสียคาใชจาย ไมตอง
สมัคร ไมตองเปลี่ยนชุด (แคใสชุดที่สบาย ๆ หนอย และไมใสรองเทาสนสูงก็มาไดแลว กระโปรงก็ได)
มีใหเลือกหลายเวลา จะมาตอนไหนก็ไดทั้งนั้น
วัน
อังคาร
พฤหัสบดี
อังคาร
พฤหัสบดี
จันทร อังคาร
พฤหัสบดี

เวลา
6.45 – 8.00 น.

สถานที่
ระเบียงชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

12.10 – 12.40 น.

หอง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
(เฉพาะรอบกลางวันเริ่มอังคารที่ 1 ธันวาคมนี้)
ใตอาคารจามจุรี 3

17.00 – 18.00 น.

ถาไมสะดวก ปรึกษาไดที่ รศ. มณฑา พิมพทอง โทร. 086 – 011 – 2892 / 02 – 218 –
4744 หรือ รศ. ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล โทร. 085 – 161 – 5404 / 02 – 218 – 4738
๔

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ศาสตราจารย ดร. ธีระพันธ เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับการตอบรับใหไป
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Proto-Karen worldviews as reflected in the use of nominal classifiers
in six modern Karenic languages, Sgaw, Pwo, Pa-O, Kayah, Kayan and Kayaw” ในการ
ประชุม International Conference on South-East Asian Language จัดโดย CLI INALCO,
CERLOM INALCO, LLF UMR 7110: PARIS Diderot-CNRS ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ระหวางวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2552
รองศาสตราจารย ดร. กิ่งกาญจน เทพกาญจนา ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจาก
สํานักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ (Ecole Francaise d’ Extreme-Orient) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ใหไปเยี่ยมและพบนักวิจัย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 และไดรับเชิญจากศูนยการวิจัยภาษาศาสตร
เอเชียตะวันออก (Centre de Recherches Linguistique sur 1’Asie Orientale) สถาบันการวิจัย
สังคมศาสตร (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) ใหไปเยี่ยมและเสนอบทความ
วิจัยเรื่อง “Relationship between Word Order and Grammaticalization of Serial Verbs:
A Case Study of the Verbs for ‘Give’ and ‘Take’ and Mandarin Chinese” ในวันที่ 15 และ 18
ธันวาคม 2552
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับการตอบรับใหไป
เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเรื่อง “Extracting Thai Compounds using
Collocations and POS Bigram Probabilities without a POS Tagger” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Conference on Asian Language Processing 2009 (IALP 2009)
ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2552
อาจารยน้ําทิพย เมธเศรษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย Tokyo
University of Foreign Studies ใหไปรวมอภิปรายในการสัมมนาเรื่อง " Japanese Culture
Addressed to/in Abroad : Its Diversity and University " ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 4 - 7
ธันวาคม 2552
อาจารย เสาวภา หลมวิจิตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับอนุมัติทุนศาสตราจารย
สุทธิลักษณ อําพันวงศ ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อเขารวมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง การจัดการความรู (The 6th International Conference on Knowledge Management: ICKM
2009) ซึ่งจัดโดย University of Hong Kong ณ University of Hong Kong ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2552

๕

รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด
เปนกรรมการตัดสินโครงการ “Shell Quiz on the Road 2009” รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารเนชั่น
ทาวเวอร ในวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00 น. – 13.00 น.
อาจารย ดร.ศศรั ก ษ เพชรเชิ ดชู ภาควิช าภาษาตะวั น ออก ไดรั บ เชิ ญ จาก Singapore
Centre for Chinese Language(SCCL) เพื่อเขารวมประชุมนานาชาติ Teaching and Learning of
Chinese as a Second Language 2009 (TLCSL2009) ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 16-19
พฤศจิกายน 2552
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยศึกษา
ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน ใหเขารวมงานฉลองครบรอบ 60 ป ภาควิชา
ภาษาไทย มหาวิ ท ยาลั ย โอซาก า และเสนอบทความเรื่ อ งการเรี ย นการสอนภาษาไทยแก
ชาวตางชาติ บทความที่นําเสนอไดแก “ปญหาการใชคําในการสื่อความหมายของนักศึกษาตางชาติ
ที่เรียนภาษาไทย” ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2552
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญใหเดินทางไปรวม
ประชุมและศึกษาแหลงวัฒนธรรมรวมภูมิภาค-ชนชาติไท ในบริเวณพื้นที่ลานนาและในเขตเสนทาง
เชื่อมตอไทย-พมา ในฐานะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาปรัญชา ที่ประเทศพมา ระหวางวันที่
18 – 24 ตุลาคม 2552

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
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