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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตอเมริกันเยือนคณะอักษรศาสตร
โครงการเอกอั ค รราชทู ต เยื อ นคณะอั ก ษรศาสตร ลํ า ดั บ ที่ 3 ฝ า ยวิ รั ช กิ จ ได เ รี ย นเชิ ญ
ฯพณฯ Eric G. John เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทย มาเยือนคณะอักษรศาสตรเพื่อ
พบผูบริหารของคณะและหารือเรื่องความรวมมือระหวางสถานทูตอเมริกันกับคณะอักษรศาสตร
และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอเมริกันจะพบกับนิสิตคณะอักษรศาสตรและบรรยายในหัวขอ
“A Productive Partnership: the Current State of U.S.-Thai Relations” ในวันพฤหัสบดีที่ 3
ธันวาคม 2552 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ขอเชิญคณาจารยและ
นิสิตผูสนใจเขารวมฟงการบรรยาย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอเมริกัน

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง การแปลจีนไทยเบื้องตน 汉泰翻译教程
ผูแตง อาจารย ดร.ศศรักษ เพชรเชิดชู
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาจําหนาย 187.00 บาท
บทคัดยอ
การแปลจีนไทยเบื้องตน เปนตําราสอนการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทยสําหรับผูมีพื้นฐานความรู
อักษรภาษาจีนไมต่ํากวา 3,500 ตัวอักษร หรือศึกษาภาษาจีนมาเปนระยะเวลาไมต่ํากวาหาภาค
การศึกษา การสอนควรมีชั่วโมงเรียนสัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง โดยจัดใหมีการแบงกลุม
แปลในชั้นเรียน 1 คาบ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและอภิปรายหัวขอตางๆรวมกัน
ในแตละบทจะมีแบบฝกหัดทายบทเพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการแปล และมีภาคผนวกเฉลยแบบฝกหัด
ทายบทประกอบ เนื้อหาเนนตัวอย างการแปลขอความจากวรรณกรรมเรื่องสั้น เพราะการแปล
วรรณกรรมไมเพียงแตทําใหผูแปลไดรับรูถึงทฤษฎีการแปลและเทคนิคการแปลที่ครบถวน ภาษาใน
วรรณกรรมยังมีความหมายลึกซึ้งและหลากหลาย เหมาะแกการศึกษาเทคนิคการแปล และสามารถ
เปนพื้นฐานไปประยุกตใชในการแปลงานประเภทอื่นๆตอไป
๑

ขาวจากภาควิชาภาษาอิตาเลียน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
รวมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจําประเทศไทย จัด
กิจกรรม “สัปดาหภาษาอิตาเลียนสากล” เปนประจําทุกป
โดยหัวขอหลักสําหรับป ค.ศ. 2009 คือ ภาษาอิตาเลียน
และวิทยาศาสตร ประกอบกับในปนี้สาธารณรัฐอิตาลี
ประกาศใหเปน “ปแหงกาลิเลโอ” สาขาวิชาฯจึงจัดงาน
สัปดาหภาษาอิตาเลียนสากลครั้งนี้ขึ้นภายใตหัวขอ “กาลิเลโอ
รําลึก” โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมตางๆมากมายตลอดทั้ง
สัปดาหตั้งแตวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ จามจุรี
สแควร และบริเวณคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และในวันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ไดมีพิธีเปดงาน
นิทรรศการ “กาลิเลโอรําลึก” ณ บริเวณลานน้ําพุ จามจุรีแสควร
โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลี
ประจําประเทศไทย Mr. Michelangelo Pipan ใหเกียรติเปน
ประธานรวมเปดงานดังกลาว

๒

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมาศูนยบริการ
วิชาการ รวมกับ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสอนและการฝ ก ทั ก ษะการแสดง สํ า หรั บ อาจารย
มหาวิทยาลัย
อบรมโดย อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร
หัวหนาภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ
ในการอบรมครั้ ง นี้ มี อ าจารย ด า นศิ ล ปการละครจาก
หลากหลายมหาวิทยาลัยใหความสนใจเขารวม อาทิ
อาจารยนพีสี เรเยส จากมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยสัณหไชญ เอื้อศิลป จากมหาวิทยาลัย
บูรพา อาจารยภัธทรา โตะบุรินทร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงอาจารยนันทิดา กูลเกื้อ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีดวย
ผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นะเกี่ ย วกั บ การสอนและการฝ ก
ทั ก ษะการแสดง จั ด การกระบวนการความรู ใ ห
ถูกตอง เพื่อนําไปใชในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน อีกทั้งไดสรางเครือขายอาจารยดานศิลป
การละครระหวางมหาวิทยาลัยขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ทาง
ผูจัดโครงการและผูเข ารว มอบรมเห็นว า นาจะมี
การจัดโครงการเชนนี้อีก เพื่อเปนการตอยอดองค
ความรูจากโครงการในครั้งนี้ตอไป

๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญเขารวมประชุม
The First Assembly of the International Network of Women Philosophers ณ UNESCO’s
Headquarters กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2552
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุม อังกูรโรหิต ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจาก Graduate
School of Letters มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน ใหไปรวมสอนในรายวิชา “Contemporary
Japanese Thought: Philosophy, Religion, and Society” สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
โครงการ Erasmus Mundus Euroculture Program ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม
2552
รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในการสอบปองกันวิทยานิพนธของ Mr. Allen Andrew A. Alvarez นักศึกษาปริญญา
เอกสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเบอรเกน ณ เมืองเบอรเกน ราชอาณาจักรนอรเวย ระหวางวันที่
2 ธันวาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร
ไดรับเชิญจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) หรือ สทศ. ใหรวมเดินทางไปดู
งานที่ศูนยทดสอบ Korea Institute for Curriculum and Evaluation ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่
3 – 5 ธันวาคม 2552
อาจารย ปวิตร มหาสารินันทน ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจาก
โครงการ Mekong Partnership Program ของ Philippine Educational Theater Association (PETA)
เพื่อเสนอบทความวิชาการหัวขอ ‘Entertainment’ or ‘Arts and Culture’: Thai Media’s Coverage of
Dance and Theatre ในเทศกาล MEKONG Arts and Media Festival 2009: Weaving Cultures,
Weaving Visions ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหวางวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2552

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