ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขาวจากฝายวิรัชกิจ : การประชุมนานาชาติ “Archaeology of Buddhism”
คณะอักษรศาสตรรวมกับสถานทูต อินเดียจัดการ
ประชุมนานาชาติ “Archaeology of Buddhism” ระหวาง
วั น ที่ 31 มี น าคม และ 1 เมษายน 2553 ณ ห อ งประชุ ม
Dipak-E. Jain Hall ศศนิเวศน และโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
ในการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้ คณบดีไดมอบหมาย
ให ฝ า ยวิ รั ช กิ จ ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานและจั ด การ
ประชุม โดยสถานทูตอินเดียเปนผูใหทุนสนับสนุนคาเดินทาง คาที่พัก และ กิจกรรมทั้งหมดในการ
ประชุม รวมทั้งงานเลี้ยงรับรองและอาหารค่ําที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
ฯพณฯ Pinak Ranjan Chakravart และภริยา
Dr. Radharani พรอมทั้งคณบดีคณะอักษรศาสตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ประพจน อั ศ ววิ รุ ฬ หการ
เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด การประชุ ม ซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น ด ว ยการ
จุดประทีปเพื่อเปนสิริมงคลตามธรรมเนียมปฏิบัติของอินเดีย
ผูเขารวมประชุมประกอบดวยคณาจารย นักวิชาการ และนัก
โบราณคดี จ าก มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย กรมศิ ล ปากร สยามสมาคม
พิ พิ ธ ภั ณฑ และองคก รต า งประเทศ มี ผู เ สนอบทความอาทิ เ ช น Dr.Gautam
Sengupta
ผูอํานวยการของ Archaeological Survey of India Prof. A. Jamkhedkar ผูอํานวยการของ K.J.
Somaiya Center for South & South East Asian Studies, Mumbai ร.อ. บุญฤทธิ์ ชัยสุวรรณ
Prof. Dr. Himanshu Prabha Ray ดร. เชษฐ ติงสัญชลี และ นพ. บัญชา พงศพานิช เปนตน
การประชุมนานาชาตินี้นับเปนความรวมมือครั้งแรกระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ในดานโบราณคดีและโบราณสถานของพุทธศาสนาในทั้งสองประเทศ

๑

นิสิตภาควิชาภาษาไทยไดรับรางวัล
การประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
มีนิสิตโครงการภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย ไดรับรางวัล ๓ คน คือ
นายณัชพล ศิริสวัสดิ์ นางสาวสุธิญา พูนเอียด และนางสาวอรชุมา วงศศรีกุล มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทเรียงความ เรื่อง การเสด็จประพาสตน : พระมหากรุณาธิคุณสูปวงประชา
รางวัลที่ ๒ จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร ไดแก
นายณัชพล ศิริสวัสดิ์
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประเภทบทความวิชาการ เรื่อง โครงการพระราชดําริกับการพัฒนาชาติ
รางวัลที่ ๑ จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร ไดแก
ผลงานของกลุมนิสิตประกอบดวย
นายณัชพล ศิริสวัสดิ์
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวสุธิญา พูนเอียด
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวอรชุมา วงศศรีกุล
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล คณะวิทยาศาสตร
โครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษเอกลักษณไทย” ประจําป ๒๕๕๒
นายณัชพล ศิริสวัสดิ์ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา(ประเภทชาย) ในโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษเอกลักษณ
ไทย” ประจําป ๒๕๕๒ ประกอบดวยกิจกรรม “การแขงขันอาน-ฟงเสียง” และ “การประกวดมารยาท
ไทย” ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ไดกําหนดพิธีมอบรางวัลในวันศุกรที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๓ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนไดรับรางวัล
นางสาวธนาพร สังขวุฒิชัยกุล นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอั ก ษรศาสตร ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 จากการประกวดสุ น ทรพจน ภ าษาจี น
ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 9 จัดโดยสถานทูตจีนประจําประเทศไทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ
ในการนี้ นิสิ ต จะเปนตัว แทนประเทศไทยไปแข งขั นตอในระดับนานาชาติที่ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น ต อ ไป นอกจากนี้ นิ สิ ต ยั ง ได รั บ ทุ น การศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย
๒

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง ’ปมเอดิปส’ ในนิทานแปรโรต
ผูแตง อ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย
ราคาปก 120 / ราคาลด 102
ซิ น เดอเรลลา หนู น อ ยหมวกแดง เจ า หญิ ง นิ ท รา ฯลฯ
นิทานเหลานี้เปนเพื่อนเด็กทั่วโลกในยามเขานอนมาเปนเวลาหลาย
ชั่วอายุคน แตทวานอกจากปราสาทอลังการ เจาชายทรงเสนห
เจาหญิงโฉมงามและนางฟาอารีแลว นิทานยังมี 'ดานมืด' วาดวยความรุนแรงและความปรารถนา
ทางเพศของคนสายเลือดเดียวกัน: พอเกิดราคจริตกับลูกสาว ลูกสาวปรารถนาพอ พอพยายามฆา
ลูกชาย เชือดคอลูกสาว ลูกชายทําลายพอ แมฆาลูกสาว หลานปองรายยาย ยายนําความตายมาสู
หลาน ลูกชายปรนเปรอแม แมหวงลูกชาย พี่ทํารายนอง นองเอาชนะพี่ ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวงคือ
ประเด็นที่ผมจะสองสํารวจและจะชวนใหคิดวาที่เราผล็อยหลับไปอยางมีความสุข เมื่อฟงนิทานนั้น
บางที...อาจเกิดจาก 'ดานมืด' ที่วาก็เปนได

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารย ดร. พจี ยุวชิต ไดรับเชิญจากสถานีโทรทัศนทีวีไทยใหเปนผูใหสัมภาษณ
ออกอากาศในหัวขอ "ปริศนานักเขียนเงาของ 'เชคสเปยร' " ในรายการขาวศิลปบันเทิง ชวงขาวค่ํา
ของวันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2553
อาจารย ดร. มั ท ธนี พลั ง เทพิ น ทร ได รั บ ทุ น วิ จั ย อาจารย ใ หม / นั ก วิ จั ย ใหม กองทุ น
รัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ ไปรวมประชุมทางวิชาการ The JALT CALL 2010 conference (Japan
Association of Language Teaching - Computer Assisted Language Learning) ซึ่งจัดขึ้นที่
Kyoto Sangyo University ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2553
อาจารย ดร. อิงโก เพเทอรส ไดรับเชิญจาก Rahel Varnhagen Kolleg และ Nettatal
School ใหเปนผูบรรยายทางวิชาการในหัวขอ EFL Teaching in Asia/Thailand and Potential
Lessons/Implications for Future EFL Teaching in Germany ที่เมือง Hagen และ Nettatal
ประเทศเยอรมนี ในระหวางวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2553

๓

งานปฐมนิเทศประจําปการศึกษา 2553
วันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-11.15 น. ณ หอง 404 อาคารบรมราชกุมารี
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดงานปฐมนิเทศประจําปการศึกษา 2553 เพื่อเปนการตอนรับนิสิตเอก
อังกฤษชั้นปที่ 2 โดยมีกําหนดการดังนี้
10.00 - 10.10 น. Opening Remarks
10.10 - 10.20 น. Greetings from Faculty Members
10.20 - 10.45 น. ขอควรรูของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ (BA English Curriculum)
10.45 - 11.00 น. Advice from your English Major Seniors
11.00 - 11.10 น. Q & A Session
11.10 - 11.15 น. Group Photos

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารย ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญไปเสนอบทความเรื่อง
"A Geographical Look at the Word Geography of Thailand" ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH) 2010 ณ เมืองโอซากา
ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2553
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิ ญจากสํานั ก
ศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และจังหวัดตรัง
ใหเปนผูดําเนินการอภิปรายในหัวขอ “ภาษาไทยกับการสื่อสาร การศึกษา และการสรางสรรค
วรรณกรรม” ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา จังหวัดตรัง ระหวางวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2553
ศาสตราจารย ถ นอมนวล โอเจริ ญ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหเปนวิทยากรในหัวขอ "การจัดการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําความรวมมือดานการวิจัย" ในการสัมมนาการจัดการความรูเรื่อง "วัฒนธรรมแตละประเทศ
เพื่อประโยชนในการจัดทําความรวมมือ" ณ
โรงแรมบานอัมพวารีสอรทแอนดสปา จังหวัด
สมุทรสงคราม ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
วิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อรวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Roadmap การวิจัย" ใน
ฐานะผูทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวาง
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
๔

