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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
การจัดงานรวมกับสถานทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ฝายวิรัชกิจและศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตรรวมกับสถานทูตสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี จัดนิทรรศการ “The History of German Division and Reunification” ในวัน
จันทรที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองโถง ชั้นลาง อาคารมหาจักรีสิรินธร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และ ฯพณฯ ดร. ฮันส
ชูมัคเคอร เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รวมเปนประธานในการเปดงาน ในงานนี้
นอกจากจะมีนิทรรศการภาพโปสเตอรใหชมแลว ยังมีซีดีรวบรวมภาพโปสเตอรที่จัดแสดงทั้งหมด
ภายในงานแจกผูเขาชมงาน และยังมีอาหารเยอรมันหลากหลายชนิดซึ่งจัดเตรียมโดยรานอาหาร
เยอรมัน ดวยการสนับสนุนจากสถานทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใหผูเขารวมงานไดชิม ขอเชิญ
ชวนคณาจารยและนิสิตผูสนใจเขารวมงานในวันและเวลาดังกลาว
อนึ่ง นิทรรศการภาพโปสเตอรจะจัดแสดงที่ชั้นลอย อาคารมหาจักรีสิรินธร ตั้งแตวันจันทรที่
8 พฤศจิกายน ถึงวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2553

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
You are invited to the opening ceremony of the exhibition "Sacred Dust from the
Buddha's Feet" with the presence of His Excellency Ambassador of the Kingdom of
Belgium, His Excellency Ambassador of the Federal Republic of Germany, His Excellency
Ambassador of the Lao People's Democratic Republic and the President of Chulalongkorn
University on 12 November 2010 at 5 p.m. at Maha Chulalongkorn Building. This exhibition
will be held from 12 November to 20 December 2010. The event calendar is as follows:

๑

Center of Excellence Program
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

Chulalongkorn
University

National Telecommunications
Commission

โครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Event Calendar

November 12 – December 20, 2010
“SACRED DUST FROM THE BUDDHA'S FEET Platinum-Palladium Photograph Exhibition”
@ Maha Chulalongkorn Building, 2nd Floor

Opening Reception: Friday November 12, 2010, 5 pm

November 12-25, 2010
“The Presentation of King Chulalongkorn's Edition of the Pali Tipitaka in
Electronic Book Form”
@ Maha Chulalongkorn Building, International Tipitaka Hall

November 23-25, 2010
“Chulalongkorn International Conference of Oriental Studies” (CHICOS)
@ Maha Chulalongkorn Building, Hall 105

December 11-12, 2010 @ Faculty of Sceince
December 14, 2010 @ Museum Siam
“Platinum Print Workshop”

Moreover, the international conference "Chulalongkorn International Conference of
Oriental studies CHICOS" will be held on 23-25 November 2010 and the presentation of
King Chulalongkorn's Edition of Pali Tipitaka in electronic book form will be held on 12-25
November 2010 at Maha Chulalongkorn Building.

ขาวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตกรวมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจํา
ประเทศไทย จัดงาน ITALIAN FESTIVAL 2010 ขึ้นโดยในงานนี้จะมีการบรรยายพิเศษที่นาสนใจ
มากมาย ขอเรียนเชิญทานที่สนใจเขารวมกิจกรรม ไมเสียคาใชจาย
The Italian Embassy in Bangkok in collaboration with
The Faculty of Arts, Chulalongkorn University
PRESENTS

ITALIAN FESTIVAL 2010
Bridging tradition with the future
[ Thursday 28th October 2010 at 2 - 4 p.m. Room 707, Boromrajakumari Building,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
“The Language of Music - Exploring the unique connection between
Italian language and music in Western history”
by Dott. Jacopo Gianninoto and Monique Klongtruadroke, Assumption University
[ Friday 29th October 2010 at 2 - 4 p.m. Room 707, Boromrajakumari Building,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
“Lettere dal Siam” (Letters from Siam)
A talk on Italian artists and architects through their correspondence sent from
Siam in the time of King Chulalongkorn
by Asst. Prof. Neungreudee Lohapon (Ph.D.), Chulalongkorn University
[ Tuesday 9th November 2010 at 2 - 4 p.m. Room 105, Maha Chulalongkorn Building,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
“Italian movies in the first Decennary of XXI Century”
by Prof. Stefano Todini (Tor Vergata University – Rome)
[ Friday 3rd December 2010 at 2 - 4 p.m. Room 105, MahaChulalongkorn Building,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
“Women and writing in Italy - yesterday and today”
by Dacia Maraini, one of the most famous contemporary Italian writers
๓

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
กําหนดการสัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธบณ
ั ฑิตศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2553
วันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2553
หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
13.00 – 14.15 น.
“โรงเรียนฝกหัดขาราชการ” กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
โดย นายอนุพงค อิ่มลาภ
ผูวิจารณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต
14.15 – 14.30 น.
พัก กาแฟ-อาหารวาง
14.30 – 15.45 น.
“กระแสการฟนฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียกอนและหลังไดรับเอกราช”
โดย นางสาวภัทรมน กาเหย็ม
ผูวิจารณ รองศาสตราจารย ดร.จรัญ มะลูลีม
หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2553
13.30 – 15.00 น.
“ประวัติศาสตรมลายาในแบบเรียนประวัติศาสตรยุคอาณานิคม ค.ศ.19181957”
โดย นางสาวทัตพร บุญคง
ผูวิจารณ รองศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ

เชิญชวนออกกําลังกายแบบเตาซิ่น
ขอเรียนเชิญทุกทานมารวมกันออกกําลังกายแบบเตาซิ่น เพื่อสรางดุลยภาพของกายและใจ
ดวยการเตนรําเดี่ยวเบา ๆ และกายบริหารงาย ๆ ประกอบดนตรี ไมตองเสียคาใชจาย ไมตองสมัคร
ไมตองเปลี่ยนชุด (แคใสชุดที่สบาย ๆ หนอย และไมใสรองเทาสนสูงก็มาไดแลว กระโปรงก็ได) มีให
เลือกหลายเวลา จะมาตอนไหนก็ไดทั้งนั้น
วัน
เชา
อังคาร
กลางวัน จันทร พฤหัสบดี
เย็น
จันทร อังคาร พฤหัสบดี

เวลา
6.45 – 8.00 น.
12.00 – 13.00 น.
17.00 – 18.00 น.

สถานที่
ระเบียงชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
หอง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
ใตอาคารจามจุรี 3

ทานที่สะดวกเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ ขอเชิญปรึกษาไดคะที่
รศ.มณฑา พิมพทอง โทร. 086 – 011 – 2892 / 02 – 218 – 4744 หรือ
รศ.ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล โทร. 085 – 161 – 5404 / 02 – 218 – 4738
๔

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศ าสต ราจารย สุ รภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ ไ ด รั บ คํ าสั่ ง ให เ ป น ตั ว แท น ค ณบ ดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ไปประชุมคณะกรรมการบริหาร “The First
SEAMEO QITEP in Language Governing Board Meeting” ระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553
ณ กรุงจารกาตา ประเทศอินโดนีเซีย ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ
ไดรับเลือกจากคณะกรรมการบริหารใหเปน Chief Rapporteur ของการประชุม
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ เปนประธานในการจัดงานการอานบทกวีนิพนธ
“Towards a Harmonious Globe” ซึ่งเปนการอานบทกวีนิพนธ โดยกวีชนะเลิศรางวัลซีไรต
ประจําป 2553 และกวีเอกรับเชิญของไทย โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร เปนประธานในการ
เปดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ วังสวนผักกาด
ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ให เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ข องนางสุ พิ น ฤทธิ์ เ พ็ ญ
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา
ในหัวขอเรื่อง “สามลอนางอุเปยมและเจาสุธนนางมโนหรา : ความหมายและการดํารงอยูในบริบท
ทางสังคมของชนชาติไท” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัย
แหงชาติ สาขาปรัชญา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหเปนวิทยากรและรวมสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “ความสัมพันธทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเพื่อจัดทําแผนที่วัฒนธรรม : ภาคใต”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2553

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

๕

