ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
กิจกรรมรวมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ Dr. Hanns
Schumacher
เอกอั ค รราชทูต เยอรมั น ประจํ า
ประเทศไทย ได ม าเยื อ นคณะอั ก ษรศาสตร และ
บรรยายพิเศษเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 Ms. Elke
Tiedt ที่ปรึกษาฝาย Press and Cultural Affairs
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
ผู ช ว ยได เ ข า พบคณบดี ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.
ประพจน อัศววิรุฬหการ และรองคณบดีฝายวิรัชกิจ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เพื่อขอความรวมมือในการจัด
กิจกรรมทางดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเนื่อง จากการหารือ คณะอักษรศาสตร
จะรวมกับสถานทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จัดงาน “German Month” ในเดือนพฤศจิกายน
2553 โดยเริ่มจากกิจกรรมแรก “Exhibition on Mars” ซึ่งรองอธิการบดี รองศาสตราจารย ทพ.นพ.
ดร. สิทธิชัย ทัดศรี เปนผูอํานวยการ จัดที่คณะวิทยาศาสตร สวนคณะอักษรศาสตร จัดกิจกรรม
ที่สอง คือ นิทรรศการภาพโปสเตอรของสถานทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เรื่อง “Unity, Law
and Freedom” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปแหงการรวมชาติเยอรมนี (Unification) ซึ่งจะจัด
แสดง ณ หองโถงชั้นลาง อาคารมหาจักรีสิรินธร
โดยมี เ อกอั ค รราชทู ต เยอรมั น และคณบดี ค ณะ
อั ก ษรศาสตร ร ว มเป น ประธานเป ด งาน และ
กิจกรรมสุดทายคือ การแสดง Shadow Play
โดยคณะผูแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนี
สําหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมเหลานี้จะแจง
ใหทราบในเวลาตอไป

๑

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สืบเนื่องจากการประชุม The 2nd Academic Cooperation South East Asia Support
(ACCESS) Dialogue Event ซึ่งสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและ
นักศึกษาในระหวางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต Dr.Glenn F. De Leon
รองผูอํานวยการ สํานักงานวิรัชกิจของ Ateneo de Manila University ประเทศฟลิปปนสไดพบและ
ปรึกษาหารือกับรองคณบดีฝายวิรัชกิจ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ เรื่องการทําสัญญา
และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารยของคณะอักษรศาสตรกับ School of Humanities
ของ Ateneo de Manila University เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในการหารือครั้งนี้ไดขอสรุปใน
รายละเอียดที่จะนํามาปฏิบัติตอไป

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาตะวันตก จะจัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อแสดงความยินดีกับศาสตราจารย
ดร.พรสรรค วั ฒ นางกู ร ในการได รั บ รางวั ล ผลงานวิ จั ย ดี ม าก เรื่ อ ง “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ราชอาณาจักรสยามกับราชสํานักยุโรปในเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2440” ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
นิสิ ต หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาฝรั่ งเศสสูโ ลกธุร กิ จ (หลัก สู ต ร
นานาชาติ) ปการศึกษา 2553 จํานวน 7 คน ไดรับทุนประกันสุขภาพจากรัฐบาลฝรั่งเศส ระยะเวลา
2 เดือน เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2553
รายชื่อนิสิตที่ไดรับทุน
1. น.ส.ศศิเนตร จีระวัฒนา
3. น.ส.นัทธมน ตั้งตรงมิตร
5. น.ส.ศรีสุดา จันทรมานนท
7. น.ส.ธันวภรณ อมรกุล

2. น.ส.ธันยชนก แกวกิจจา
4. น.ส.พัชรินทรภรณ สารถอย
6. น.ส.สุรีรตั น ถ้ํากลาง
๒

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ขอเรียนเชิญคณาจารย บุคลากร นิสิต และผูสนใจทุกทาน
เขาฟงการบรรยายธรรมรับปการศึกษาใหมในหัวขอ
“การดํารงชีวิตในธรรม”
โดย พระภิกษุณีธัมมนันทา
(รองศาสตราจารย ดร. ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐
ณ หอง ๕๐๑/๑๓ ชั้น ๕ อาคารมหาจักรีสิรินธร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ๐๒-๒๑๘-๔๗๙๒

ปายติดรถยนต
ปายติดรถยนต สําหรับ จอดรถบนอาคารจอดรถขางอาคารมหาจักรีสิรินธรมาแล วนะคะ
รับไดที่ ตอย (สุภาภรณ) หองการเงิน คะ ขอรับไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป
เรียนเพิ่มเติมวาปายติดรถยนตนี้ขอให เฉพาะคนที่ขึ้นไปจอดประจําเทานั้น นะคะ
ถาอาจารยคิดวาไมขึ้นไปจอด กรุณาอยาขอเผื่อไปเก็บไวเฉยๆเลยคะ เพราะปายมีจํานวนจํากัด
(ที่จอดฟรีก็มีจํานวนจํากัดดวยคะ) และการใหปายนี้เฉพาะคนที่จําเปนตองใชเทานั้น จะทําใหคณะ
ทราบจํานวนรถที่ขึ้นไปจอดตามจริงดวยคะ

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
รองศาสตราจารย สุกั ญญา สุจ ฉายา ภาควิ ช าภาษาไทย ไดรั บ แตง ตั้งเป น กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดําเนินงานขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม จากสํานักงานคณะกรรมการ
วั ฒ นธรรมแห ง ชาติ (สวช.) คณะกรรมการชุ ด นี้ มี ห น า ที่ พิ จ ารณาเกณฑ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นมรดก
ภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม และรั บ รองผลการคั ด เลื อ กมรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม สาขา
ศิลปะการแสดง สาขางานชางฝมือ สาขาวรรณกรรมพื้นบาน และสาขากีฬาไทยเพื่อขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติตอไป
รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการ
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคติชนวิทยา จากสภาคณบดีมนุษยศาสตรแหงประเทศไทย

๓

งานแสดงความยินดีแก “ครูใหญ” รองศาสตราจารยสดใส พันธุมโกมล
เนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารยสดใส พันธุมโกมล ไดรับพระราชทานอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป 2553 ขอเรียนเชิญคณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตอักษรฯทุกทาน
รวมแสดงความยินดีกับครู ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค.
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
ตามกําหนดการดังตอไปนี้
14.00 น.
วิดีทัศน “ชีวติ และผลงานของ“ครูใหญ”
14.10 น.
คณบดีคณะอักษรศาสตรกลาวแสดงความยินดี
14.20 น.
ครูใหญกลาวขอบคุณ และ “ชวนคุย”
14.40 น.
ครูแอว รองศาสตราจารยอรชุมา ยุทธวงศ เปนตัวแทนศิษย กลาวแสดงความยินดี
14.50 น.
เชิญทุกทานรวมรับประทานน้ําชา-ของวาง สังสรรค และแสดงความยินดีกับครูใหญ
ณ หองโถงกลาง อาคารมหาจุฬาลงกรณ
17.00 น.
จบงาน

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารย ดร. หนึ่ ง หทั ย แรงผลสั ม ฤทธิ์ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหเปนวิทยากร
โครงการอบรมความรูเรื่อง “Corpus Linguistics” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-16.00 น.
อาจารย ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ใหเปนวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติงานลาม : เทคนิคการเปนลาม” ใน
วันที่ 2 และ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น. และเปนผูสังเกตการณโครงการฝกอบรมลาม
ภาษามลายูปาตานี ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553
ศาสตราจารย ดร. พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสถาบัน
จิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ และสมาคมนักเรียนเกาเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ ใหเขารวมเสวนาเรื่อง “เสนทางการรวมชาติจากความแตกตาง สูความเปนหนึ่งเดียว :
อุทาหรณจากสังคมเยอรมันสูสังคมไทย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-14.30 น.
รองศาสตราจารย สุ กั ญ ญา สุ จ ฉายา ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย
หอการคาไทย ใหเปนวิทยากรเสวนาวิชาการในหัวขอ “เดินตามรอยครูสุนทรภูเพลงทรงเครื่อง”
และรับการคารวะในพิธีคารวะครู ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก
ไดรับเชิญจากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ใหเปนวิทยากร
บรรยายในหัวขอเรื่อง “การสอนไวยากรณชั้นตน” ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
๔

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญ
จากโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปน
ผูบรรยายพิเศษวิชาญาณวิทยา (สห.812 ญาณวิทยา) ใหกับนักศึกษาปริญญาเอก ในวันที่ 24
มิถุนายน และ 1, 8 ,15 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.30-12.30 น.
อาจารย ดร. เกษม เพ็ ญ ภิ นั น ท ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากคณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและภาพพิ มพ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ใหเ ปนอาจารยพิเ ศษสอนนิสิต ปริ ญญาโท
รายวิชา 215 242 สุนทรีศาสตรตะวันตก 1 ภาคตน ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553
(ทุกวันอังคาร) เวลา 8.30-10.15 น.
รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักวรรณกรรมและ
ประวั ติ ศ าสตร กรมศิ ล ปากร ให ร ว มเป น คณะกรรมการวรรณคดี แ ห ง ชาติ แ ละเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร. ประทุม อังกูรโรหิต ภาควิ ชาปรั ช ญา ได รับ เชิญจากวิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย ให เ ป น อาจารย พิ เ ศษสอนวิ ช าตรรกวิ ท ยาเบื้ อ งต น ให กั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้นปที่ 1 ภาคตน ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน ถึง วันที่ 25 กันยายน 2553
อาจารย ดร. แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก Dr. Robert
Neather ผูอํานวยการหลักสูตร Translation Research Summer School (TRSS) ใหไปบรรยายใน
หัวขอ "A Bourdieusian Perspective on Translation Research" และ "Publishing with NEW
VOICES" ใหแกผูเรียนในหลักสูตรดังกลาว ซึ่งจัดโดย Centre for Translation, Hong Kong
Baptist University ฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2553
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วารุ ณี ป ท มะศั ง ข ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ เป น
ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในโครงการนานาชาติ สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม ในวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วารุ ณี ป ท มะศั ง ข ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ เป น
รองผูอํานวยการศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม
2553 เปนตนไป
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