ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒๘ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

ขาวจากฝายกิจการนิสิต
นิสิตที่สรางชื่อเสียงใหแกคณะอักษรศาสตร
1. นางสาวทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ นางสาวสิรี ริ้วไพบูลย เขารวมแขงขันโตวาทีภาษาญีป่ นุ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรบั รางวัล
ชนะเลิศ
2. นายรณชัย เครือซาว สาขาวิชาภาษาญี่ปุน เขารวมแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2553 จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ
3. นิสิตไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจําป 2553 (เยาวชน
ทั่วไป ประเภทบุคคล) เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2553 จัดโดย สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว ไดแก
ดานนันทนาการ
นางสาววันสุดา สวางอารมณ สาขาวิชาภาษาสเปน
ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสาวหัตถกาญจน อารีศิลป สาขาวิชาภาษาไทย
4. นางสาวรวิภา มณีรัตน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ไดรับรางวัลดังนี้
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประเภทเรื่องยาว สาขาแฟนตาซี เรื่อง “The Memento
ความทรงจํา ณ ขณะรัก” นามปากกา Morphin จาก โครงการคนหานักเขียนนารักกับสํานักพิมพแนตตี้
(ในเครือบันลือสาสน) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
2) รางวัลชนะเลิศอันดับทีห่ นึ่ง ประเภทเรื่องสั้น เรื่อง “Kill me รักผมใหตายทีสคิ รับคุณ”
จาก โครงการนักอานปนนักเขียน ของสํานักพิมพแจมใส เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 18.00 ที่ราน Kinokuniya สยามพารากอน
กิจกรรมสําหรับนิสิต
ฝายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร รวมกับ สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาฯ จัดเสวนา
ยามบาย “จบอักษรซะอยาง...ทําไดทุกอยางจริงหรือ” วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30
– 16.00 น. ณ หอง 201 อาคารมหาจุฬาลงกรณ วิทยากร : เบณฐวรรณ สรางนิทร , เพ็ญโสม
เลิศสิทธิชัย , ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์ และวนิษา เรซ ดําเนินรายการโดย ลดาวัลย บัวเอี่ยม
๑

ขาวจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
นางสาวกันยรัตน วรามิตร นายจิรวุฒิ กิจการุณ นางสาวจุฑาภรณ วิริยะเมตตากุล
และ นางสาวพิริยา ขจรศักดิ์บําเพ็ญ ไดเขารวมการแขงขันภาษาฝรั่งเศสธุรกิจระดับนานาชาติ “Le
Mot d’Or” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย และสมาคมสงเสริมภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ (Association pour la Promotion du Français des Affaires : APFA) เมื่อวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ. 2553 นิสิตที่ไดรับรางวัลที่ 1 คือ นางสาวพิริยา ขจรศักดิ์บําเพ็ญ
นางสาวพิริยา ขจรศักดิ์บําเพ็ญ ไดรับรางวัลซึ่งประกอบดวยทุนเดินทางไปทัศนศึกษาที่
ประเทศฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 14 - 20 มีนาคม พ.ศ.2554 ระหวางที่พํานัก ณ ประเทศฝรั่งเศส
นางสาวพิริยาจะเขารวมพิธีมอบเกียรติบัตรแกผูชนะเลิศจากแตละประเทศ และเขารวมงาน “วัน
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจของประชาคมผูใชภาษาฝรั่งเศส” ณ สํานักงานใหญประชาคมผูใชภาษาฝรั่งเศส
กรุงปารีส
นิสิตของสาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดเขารวมการแขงขันออกแบบ
โปสเตอรแนะนําแหลงทองเที่ยว หัวขอ “Sustainable Tourism” สําหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษา
ฝรั่งเศส (Student Awards for Sustainable Tourism) จัดโดย Association EVENT'PROJECT,
Institut d’ Administration des Entreprises de Nice (IAE), Université de Nice Sophia Antipolis ซึ่งจัดการแขงขันประจําป 2553 ใน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย นิวซีแลนด และ
คอสตาริกา
ผูเขาแขงขันเสนอผลงานประกอบดวยภาพและขอความเปนภาษาฝรั่งเศสนําเสนอ
เรื่องราวของแหลงทองเที่ยวในประเทศของตน ความยาวหนากระดาษขนาด A 3
สําหรับการแขงขันในประเทศไทย มีนิสติ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ สงผลงาน
เขารวมการแขงขัน 19 รายการ และไดประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553
นางสาวขวัญธิดา เจียรมาศ และนางสาวนพรัตน ศิวารัตน ไดรับรางวัลที่ 2 จากผลงาน
โปสเตอรแนะนําแหลงทองเที่ยวบานคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวจุฑาภรณ วิริยะเมตตากุล และนางสาวพิริยา ขจรศักดิ์บําเพ็ญ ไดรับรางวัลที่ 11
จากผลงานโปสเตอรแนะนําแหลงทองเที่ยวแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวน้ําทิพย สังขเปรม และนางสาวสุทธิณี เทพพันธกุลงาม ไดรับรางวัลที่ 13 จาก
ผลงานโปสเตอรแนะนําวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

๒

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จะจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรในยุคดิจิทัล เพื่อเปดโอกาสใหนักการศึกษาในสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรวมระดมสมองพิจารณาและ
กําหนดทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ในวันจันทร
ที่ 6 กันยายน 2553 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชวงเชาประชุมในหัวขอ ทิศทางหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใน
ยุคดิจิทัล: มุมมองจากนักการศึกษา มีผูอภิปรายจํานวน 4 ทาน ไดแก
รองศาสตราจารย ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย ชื่นวัฒนา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และ
อาจารย ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
โดยมี อาจารย ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร เปนผูดําเนินรายการ
ช ว งบ า ยประชุ ม ในหั ว ข อ หลากมุ ม มองของนั ก วิ ช าชี พ สารนิ เ ทศ มี ผู ร ว มอภิ ป ราย
จํานวน 2 ทาน ไดแก
คุณพรรณี ยงปยะกุล (กรรมการผูจัดการ บริษัท อินโฟเควสท จํากัด) และ
คุณเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ (นักพัฒนาระบบหองสมุด โครงการศูนยความรูกินได สํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู : OKMD)
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ ซึ่ง
ในชวงทายของการประชุมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 8.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.45 น. ณ หอง
108 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
นางสาววธู อั ต ตวิ ช ญ และนางสาวสุ ท ธิ ณี เทพพั น ธ กุ ล งาม ได เ ข า ร ว มการแข ง ขั น
โครงการ “English Talent” จัดโดย คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA) เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553 เปนการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผูเขาแขงขันใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งดานขอเขียนและดานการตอบปญหาภาษาอังกฤษ โดยนางสาววธู อัตตวิชญ
ไดรางวัลชนะเลิ ศพรอมเงินรางวัลจํานวน 20,000 บาท และนางสาวสุ ทธิณี เทพพันธกุลงาม
ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพรอมเงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท
๓

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง ปริทัศนศิลปการละคร
ผูแตง คณาจารยภาควิชาศิลปการละคร
ราคาปก 215 ราคาจําหนาย 182.75
ชื่อเรื่อง การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
ผูแตง ผูชวยศาสตราจารยปรีมา มัลลิกะมาส
ราคาปก 250 ราคาจําหนาย 212.50
บทคัดยอ
หนั ง สื อ การแปลกั บ การสอนภาษาอั ง กฤษเล ม นี้ แสดงให เ ห็ น การ
ประยุกตใชการแปลในการสอนภาษาอังกฤษดานตางๆ ไดแกไวยากรณ
โครงสราง คําศัพท และสํานวน รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยการผสมผสานแนวคิดทางภาษาศาสตร ความรูเรื่องทฤษฎี
การแปลและนําแนวการสอนแบบอื่นที่เหมาะสมมาใชรวมกัน เพื่อชวย
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และอาจารย
สุกิจ พูพวง ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ในโครงการคายอบรมภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่
20 - 22 สิงหาคม 2553 ณ คําแสดริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่ อง "โลกทั ศ นของชาวสเปนที่มีตอสยามชว งปลายศตวรรษที่ 19: นัยสําคั ญทาง
การเมือง" ในการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมผูเชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมสเปนในทวีป
เอเชีย ครั้งที่ 7 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญเปนกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําปการศึกษา 2552
ผูช วยศาสตราจารย ดร.หนึ่ งฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับ เชิญจากมูล นิธิ
พระราชนิ เ วศน ม ฤคทายวั น ในพระอุ ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเจ า ภคิ นี เ ธอ เจ า ฟ า เพชรรั ต นราชสุ ด า
สิริโ สภาพัณณวดี เป นที่ ป รึ ก ษาและใหคํา แนะนํ า ในการจั ดทํา นิ ทรรศการ "100 ป พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว”
๔

อาจารย ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวขอ "การวิเคราะหตนฉบับในการแปล
งานวิชาการ" ใหแกนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการ
พัฒนา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในวันที่ 30 สิงหาคม 6 และ 13 กันยายน 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากภาควิชา
ภาษาต า งประเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร ให เ ป นผู วิ พ ากษ โ ครงร า ง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับ พ.ศ. 2553 ในวันที่ 2 กันยายน 2553
ผูช วยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญใหเ ปนลาม
แปลภาษา การปาถกฐาพิเศษในหัวขอ "ประชาธิปไตยผืนดิน ความยุติธรรม ความยั่งยืน และ
สันติภาพ" โดย ดร.วันทนา ศิวะ โดยแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ในงานปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “โลกเราไมไดมีไวขาย” จัดโดยสถาบันการตางประเทศสราญรมย (SIFA), School for
Wellbeing Studies and Research และบริษัท สวนเงินมีมา จํากัด ในวันเสารที่ 28 สิงหาคม 2553
เวลา 9.00-13.30 น. ณ กระทรวงการตางประเทศ

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