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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
การจัดการบรรยายเรื่องทุนตางประเทศ
ฝายวิรัชกิจไดเชิญคุณพรทิพย กาญจนนิยต ผูอํานวยการมูลนิธิฟูลไบรทประจําประเทศ
ไทย และคุ ณ ภานุ สั ง ขะวร ผู อํ า นวยการศู น ย ส รรหาและเลื อ กสรร สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มาพบปะพูดคุยและใหขอมูลเรื่องการศึกษาตอตางประเทศและการสมัคร
สอบชิงทุนไปศึกษาตอตางประเทศใหแกนิสิตอักษรศาสตร ชั้นปที่ 4 เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม
2553 ระหวางเวลา 12.00-14.00 น. ณ หอง 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี ไดกลาวตอนรับผูบรรยายทั้งสอง
ทาน และมอบของที่ระลึกของคณะ ประกอบดวยผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งมีพระนามาภิไธย “สิรินธร”
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณพรทิพยไดเลาประวัติความเปนมาของ
ทุนฟูลไบรท ขั้นตอนในการสมัครและวิธีการคัดเลือกผูไดรับทุน นอกจากนี้คุณพรทิพยยังไดให
คําแนะนําอันเปนประโยชนแกนิสิตในเรื่องการอยูรวมกันในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การปรับตัว
ในเรื่องการใชชีวิตและการเรียนในตางแดน รวมทั้งใหเคล็ดลับเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณชิงทุน
ฟูลไบรทดวย

๑

สวนคุณภานุ สังขะวร ไดใหขอมูลเกี่ยวกับทุนตางๆ ของ ก.พ. ซึ่งแตกตางกันไปในแตละป
วิธีการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกและการเขารับราชการในกรมกองตางๆ อนึ่ง คุณภานุ สังขะวร ได
ให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า ในป จจุ บั น มีบั ณ ฑิ ต จุฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เข า รั บ ราชการเพี ย ง 0.2%
เทานั้น ทําใหภาครัฐบาลเกิดความกังวลวาจะขาดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถสูง และอาจเปน
ภาวะคุกคามสําหรับภาครัฐบาลด วย รัฐบาลจึงกําลังจะใชมาตรการตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจให
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนําเขารับราชการมากขึ้น เชน การใหทุนการศึกษาแกนิสิตซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 และใหเขารับราชการเมื่อจบการศึกษา หลังจากทํางานครบ 2 ป ก็จะใหทุนไป
ศึกษาตอตางประเทศ เปนตน
หลั ง การบรรยาย นิ สิ ต ได ซั ก ถามป ญ หา
ตางๆ เกี่ยวกับทุนฟูลไบรท ทุน ก.พ. และการศึกษา
ตอตางประเทศดวยความสนใจ ในการบรรยายครั้งนี้
มีนิสิต เข ารว มฟงกว าหนึ่ งร อยคน นอกจากนี้ยัง มี
ผูปกครองนิสิตบางคนขอเขารวมฟงดวย

ขาวจากโครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม (รุนที่ 4)
โครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหมจัดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการนํารองการ
พัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม (รุนที่ 4) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 16.30 18.00 น. ณ หอง 301 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร กลาวตอนรับนักเรียนในโครงการนํารองการ
พัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม (รุนที่ 4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ และ
อาจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข เปนวิทยากร

๒

กิจกรรมการเขาเยี่ยมชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ
โครงการนํ า ร อ งการพั ฒ นานั ก อั ก ษรศาสตร รุ น ใหม จั ด กิ จ กรรมการเข า เยี่ ย มชม
หอพระไตรปฎกนานาชาติใหแกนักเรียนโครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม (รุนที่ 4)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ
อาคารมหาจุฬาลงกรณ คณะอักษรศาสตร วิทยากรคือ อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย
ดร. สุภาพรรณ ณ บางชาง)

กิจกรรมการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “สนทนาประสาเอกอังกฤษ”
โครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหมจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“สนทนาประสาเอกอังกฤษ” ใหแกนักเรียนโครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม เมื่อ
วันเสารที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ หอง 302 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร วิทยากรคือ ผูชวยศาสตราจารยรองรัตน ดุษฎีสุรพจน และอาจารยภัคพรรณ
ทิพยมนตรี

กิจกรรมการจัดเสวนาเรือ่ ง “พบนักเขียนรุนใหม”
โครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหมจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “พบนักเขียนรุน
ใหม” ใหแกนักเรียนโครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม เมื่อวันเสารที่ 21 สิงหาคม
2553 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หอง 302 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร โดยมี
ผูดําเนินการเสวนา คือ อาจารย ดร.แพร จิตติพลังศรี และวิทยากรรวมเสวนา 3 ทาน คือ
1. คุณภาณุ ตรัยเวช
Õ ผลงานรวมเลม : วรรณกรรมตกสระ ชุด รางวัลดีเดน Young
Thai Artist Award ครั้งที่ 1 และเขารอบสุดทายรางวัลซีไรต 2551, ผูรู ผูตื่น
ผูตรอมตรม, เด็กกําพราแหงสรวงสวรรค, สวยแลวที่รัก
Õ เกียรติยศที่ไดรับ : รางวัลบทละครยอดเยี่ยมและละครยอด
เยี่ยมเรื่อง “สวยแลว… ที่รัก”, รางวัลชมเชยเรื่องสั้นวิทยาศาสตรจัดโดย
สํานักพิมพเนชั่น หัวขอ “กรุงเทพป 2600” เรื่อง “นักฉลาดมืออาชีพ”,
รางวัลชมเชยเรื่องสั้นวิทยาศาสตรหัวขอ “ชีวจริยธรรม”
๓

2. คุณพัณณิดาภูมิวัฒน
Õ ผลงาน : ฯพณฯแหงกาลเวลา ของ ลวิตร (พิมพโดย
สํานักพิมพ Enters), ผูเสกทราย
3. คุณวยากร พึ่งเงิน
Õ ผลงาน : งานเขียนรูปแบบบทความ บทกวี เรื่องสั้น เรื่อง
ยาว และเรื่องแปล เรื่องสั้น “มนุษยเราก็เปนในบางที” ไดรับการประดับ
ชอการะเกด ยอดเยี่ยมประจําป 2551

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง ภาษาศาสตรคลังขอมูล
ผูแตง อ.ดร.วิโรจน อรุณมานะกุล
ราคาปก 245 ราคาจําหนาย 208.25
บทคัดยอ
หนั ง สื อ ภาษาศาสตร ค ลั ง ข อ มู ล เล ม นี้ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง บทบาทและ
ความสําคัญของคลังขอมูลภาษาในงานดานตางๆ ไดแก การวิจัย
ทางภาษาศาสตรการเรียนการสอนภาษา การแปลภาษา และการ
ประมวลผลภาษา หนังสือเลมนี้ไดใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
รวบรวมขอมูลภาษาเพื่อจัดทําเปนคลังขอมูลภาษาสําหรับใชงาน
ชื่อเรื่อง ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2
ผูแตง ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย
ราคาปก 250 ราคาจําหนาย 212.50
บทคัดยอ
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 และ 2 เปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช
สอนผูซึ่งไมมีพื้นฐานความรูภาษาจีนกลางมากอน บทเรียนทั้ง 24 บท
จึงมีสัทอักษรระบบ Hànyŭ pīnyīn กํากับใตตัวหนังสือจีนโดยตลอด
แตล ะบทประกอบด ว ย คํา ศัพ ท บทสนทนา โครงสร า งรู ป ประโยค
คําอธิบายประกอบ บทฝกฝน คําถามคําตอบ แบบฝกหัดและลําดับขีด
การเขียนตั ว อักษรจี นทุกตั วที่ เ ปนคํ าศั พทใหมในบทนั้ นๆ เมื่ อเรียนจบบทเรียนทั้ง 24 บทแลว
ผูเรียนจะสามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาสํานวนพื้นฐานซึ่งใชในชีวิตประจําวันไดดี หนังสือ
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 และ 2 นี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อผูเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ ดังนั้นในการ
วิเคราะหโครงสรางรูปประโยค หากรูปแบบใดพอจะอธิบายเปรียบเทียบกับรูปประโยคภาษาไทยได
ก็ จ ะเที ย บให เ พื่ อ ช ว ยความเข า ใจ หนั ง สื อ ชุ ด นี้ จึ ง เหมาะสมอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การเรี ย นการสอน
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
๔

ชื่อเรื่อง อารยธรรมตะวันออก
ผูแตง สุรางคศรี ตันเสียงสม, พิพาดา ยังเจริญ,
สาวิตรี เจริญพงศ, ดินาร บุญธรรม
ราคาปก 245 ราคาจําหนาย 208.25
บทคัดยอ
“...อารยธรรมจี น มี ค วามเจริ ญ มาหลายพั น ป มี ค วามซั บ ซ อ น
ประกอบดวยอารยธรรมดั้งเดิมของจีน และอารยธรรมของคนหลาย
กลุม เชน คนกลุมนอย และคนตางชาติ ทั้งจากอินเดียและจากโลก
ตะวันตกที่เขามาติดตอกับจีน อารยธรรมจีนประกอบดวยอารยธรรมหลายประเภท เชน ความคิด
ความเชื่อ ตัวอักษรและศิลปะแขนงตางๆ เชน ประณีตศิลป สถาปตยกรรม ประติมากรรม และ
จิตรกรรม เปนตน ทั้งยังเปนแมแบบของอารยธรรมเอเชียตะวันออก คือ เกาหลี และญี่ปุน และ
อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตในกรณีของเวียดนาม”

คณาจารยรวมประชุมวิชาการนานาชาติ
คณบดีและคณาจารยคณะอักษรศาสตร รวม 5 ทาน เขารวมประชุมการวิชาการนานาชาติ
31. Deutscher Orientalistentag ที่ Marburg, Germany ระหวางวันที่ 20 - 24 กันยายน 2553
รายละเอียดดังนี้
1. ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประพจน อั ศ ววิ รุ ฬ หการ คณบดี ค ณะอั ก ษรศาสตร
เสนอบทความเรื่อง Buddhist Legend - Legendary Buddhism: The Myth of ‘Suvarnabhumi’ and
the History of Buddhism in Thailand
2. อาจารย แ ม ชี วิ มุ ต ติ ย า (รองศาสตราจารย ดร. สุ ภ าพรรณ ณ บางช า ง) ประธาน
หอพระไตรป ฎ กนานาชาติ เสนอบทความเรื่ อ ง Cakkavāḷadīpanī:
Its
Outstanding
Characteristics, Wisdom and Value
3. ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก
เสนอบทความเรื่อง Die durch Kama geführten Vollendeter: Zu Meister-Schüler-Beziehungen
in Gjellerups Der Pilger Kamania und Hesses Siddhartha
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งฤดี โลหผล สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก
เสนอบทความเรื่อง Cross-cultural Perceptions of the Italian artistic colony in the Kingdom of
Siam: interpretation of the Sacred and Semi-mythical Orient
5. อ. ดร.ชาญวิทย ทัดแกว สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก
เสนอบทความเรื่อง Is there a standard version of Ratnaketuparivarta?
การเดินทางไปรวมประชุมครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก โครงการวิจัยเงินทุนฯ จุฬาฯ รอยป
Chulalongkorn University Centenary Academic Development Project
๕

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนวิทยากร
ในโครงการฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรด า นต า งประเทศ ของสํ า นั ก ความสั ม พั น ธ
ตางประเทศและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยบรรยายและฝกปฏิบัติการเรื่อง “การใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานดานตางประเทศ การพูดในโอกาสตางๆ และการทําหนาที่เปนพิธีกร” ใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจาก International College ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ใหเปนกรรมการที่ปรึกษาปรับหลักสูตรนานาชาติ English for Business
Communication ฉบับ พ.ศ. 2553
อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตกไดรับเชิญจากสํานักงานศาล
ยุติธรรม เปนวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง "เทคนิคการเปนลาม" ในโครงการฝกอบรมลามอิสระ
ภาษาตางประเทศใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ประจําประเทศไทย ในวันที่ 16
กันยายน 2553
อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง "กฎการใชสมมุติมาลา: การทดสอบความถูกตองกับคลังขอมูล" ในการประชุม
วิชาการนานาชาติของสมาคมผูเชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมสเปนในทวีปเอเชียครั้งที่ 7 ณ กรุง
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2553
ศาสตราจารย ดร. ธี ร ะพั น ธ เหลื อ งทองคํ า ภาควิ ช าภาษาศาสตร ได รั บ เชิ ญ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ให เ ข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการประจํ า
มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น.
ศาสตราจารย ดร. สมภาร พรมทา ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชา SHHU 636 Seminar on Buddhism in
Modern Society หัวขอเรื่อง “Buddhism and Bio-Medical Research and Buddhism and Other
Religious in Contemporary World” ใหกับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระหวางวันที่ 20-27 สิงหาคม 2553 เวลา 9.30-11.30 น.
อาจารย ดร. วรุณี อุ ดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 411 733 SPECIAL TOPIC ON THAI
LITERATURE ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2553 เวลา 13.0016.00 น.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาไทยศึกษา (HI
2001) ในหัวขอเรื่อง “ภาษาและวรรณคดีไทย: การสืบสวนทางวัฒนธรรม” ใหกับนักเรียนนายรอย
ชั้นปที่ 2 จํานวน 179 นาย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มูลนิธิซิเมนตไทย ใหเปนผูประสานงานโครงการ Young Thai Artist Award 2010 การจัดการ
ประกวดสาขาวรรณกรรม
อาจารย ดร. พรรณี ชี วิ น ศิ ริ วั ฒ น และอาจารย ดร. ศิ ริ วิ ไ ล ธี ร ะโรจนารั ต น ภาควิ ช า
ภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรม
ศัพทระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนผูแทนหลักและผูแทนสํารองตามลําดับ
อาจารย ดร. ศศิ พ ร เพชราภิ รั ช ต ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากศู น ย วิ จั ย
โลจิสติกสและการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเขารวมศึกษาดูงานโครงการ “ประเมินผลกระทบ
ของไทยภายหลักจากการจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน และแนวทางเจรจาการคาภายใต
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนในอนาคต” ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2553

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