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ขาวจากฝายกิจการนิสิต
หุนตะเลงพาย
วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ผศ. สรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตได
นําคณาจารยทั้งปจจุบันและที่เกษียณอายุราชการแลว ศิษยปจจุบัน (จากชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย
และนิสิตในรายวิชาภาษาอิตาเลียนสําหรับการทองเที่ยว) และศิษยเกา (รหัส 27 และ 30) จํานวนทั้งสิ้น
10 คนเขาชมหุนกระบอกเรื่อง “ตะเลงพาย” ที่มูลนิธิจักรพันธุ โปษยกฤต ถ.เอกมัย เพื่อเปนกิจกรรมหนึ่ง
ซึ่งชาวอักษรศาสตรปจจุบันและศิษยเกาทํารวมกันได
อนึ่ง การจัดกิจกรรมใหกับศิษยปจจุบัน (ทุกระดับปริญญา) และศิษยเกา เปนพันธกิจหนึ่งของฝาย
กิจการนิสิตเชนกัน ทางฝายจึงจะพยายามจัดกิจกรรมทยอยออกมาเรื่อยๆ หากอาจารยหรือเจาหนาที่ทาน
ใดมีคําแนะนําใดๆเกี่ยวกับกิจกรรม ขอความกรุณาสงความเห็นของทานไดที่ Sankavat.P@Chula.ac.th
ครับ
ป.ล. สําหรับทานที่ประสงคที่จะชมการซอมหุนกระบอก “ตะเลงพาย” ในวันอาทิตยสิ้นเดือนของ
ทุกเดือน ขอเชิญติดตอขอและรับบัตรไดดวยตนเองที่ www.chakrabhand.org ครับ ขอแนะนําวา ถา
อยากชมจริง ใหชมเลยครับ อยารอวันแสดงจริง เพราะไมมีใครรูวาเมื่อไหร

กิจการนิสิตอักษรฯ เยี่ยมเยือนเพื่อนรวมฝาย ณ คณะวิทยาศาสตร
วั น ศุ ก ร ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2553 เวลา 11.30 – 12.30 น. โดยประมาณ ผศ.สรรควั ฒ น
ประดิ ษ ฐพงษ รองคณบดี ฝ ายกิจการนิ สิต พรอมดวยคณาจารยใ นฝายอีก 3 ทาน ไดแก อ.กาญจนา
บุนนาค อ.ดร.แพร จิตติพลังศรี อ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต ไดเขาพบปะและประชุมรวมกับคณะกรรมการ
ฝายกิจการนิสิตของคณะวิทยาศาสตร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและขอความเห็นเกี่ยวกับงานกิจการ
นิสิตจากคณะที่มีนิสิตเปนจํานวนมากและมีหลักสูตรนานาชาติอยางคณะวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ยังเปน
การขยายเครือขายอาจารยในฝายกิจการนิสิตใหรูจักกันนอกคณะอีกดวย
๑

รวมพล คนเทวาลัย
8 มกรา 2554 5 โมงเย็น แดดรมลมตก ไดเวลา ยกพวกไปเที่ยวกัน
เร็ว อักษรเปดลานวัด ในออมใจเทวาลัย ครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งเธอจําไดไหม...
สองเราเคยเที่ยวงานวัดบานใต ขอเชิญชวนแตงกายยอนยุค แลว มารว ม
เพลิดเพลินมาเดินดวยกัน ในบรรยากาศแบบวัดๆ ชมการประกวดรองเพลง
เกมและกิจกรรมเกๆ สาวนอย สาวใหญ สาวๆทุกรุนมารวมกัน ปาหนุมนอย
ตกน้ํา ปาเปา ทอยหวง etc มาถายรูปคูกัน งานนี้เพื่อนๆ ชาวเทวาลัยไมควรพลาด งานรวมพลคนอักษร
วันเสารที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแตเวลา 17.00 น. ณ บริเวณเทวาลัย สนใจติดตอ ตัวแทนรุนของทาน หรือ
สมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร 02- 253-2059
เทศกาลงานออกรานหนังสือในสวน 5 – 7 มกราคม 2554 (ครั้งที่2)
ขอเชิญรวมงาน ”เทศกาลออกรานหนังสือในสวนครั้งที่ 2 ” ณ สนามหนาอาคารมหาวชิราวุธ ตั้งแต
วันที่ 5 – 7 มกราคม 2553 เวลา 9.00 -17.00 น. พบกับกิจกรรม Highlight มากมาย อาทิ การแสดง
หนังสือภาษาจีนครั้งสําคัญ และ รานหนังสือชั้นนําของเมืองไทยที่จะมาใหทานเลือกซื้อเลือกอาน หรือจะสง
รายชื่อใหศูนยสารนิเทศฯ ซื้อเขาหองสมุดก็ไดนะ
5 ม.ค. 54 เวลา 8.59 น. ทานคณบดีเปดงาน
7 ม.ค. 54 เวลาเที่ยงๆ รวมฟงกวีซีไรต ซะการียยา อมตยา อานบทกวีและเหลานักเขียน นักแปล
ชื่อดังของเมืองไทย ในบรรยากาศสบายๆเปนกันเอง นัดกันมารวมสนุกกับกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
และลุนรับของรางวัล ไดที่หนาอาคาร มหาวชิราวุธ จัดโดย ศูนยสารนิเทศฯ รวมกับฝายวิจัยคณะอักษรศาสตร
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-218-4852

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
อาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติ ไดรับเชิญจาก
ศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อรรณพ คุณาวงษกฤต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรการเกษตร (OCARE) เปนวิทยากรกิตติมศักดิ์นําคณะผูสนใจจาริกสูศรีลังกา ระหวางวันที่ 15 – 22
มกราคม 2554
การจาริกครั้งนี้ นอกจากจะทัศนศึกษาสถานที่สําคัญตามรอยพระไตรปฎก อาทิ อาโลกวิหาร – สถานที่
จารพระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกในโลก วัดทีปทุตตารามที่พระชินวรวงศ (พระวรวงศเธอ พระองค
เจาปฤษฎางค) ทรงสรางไวในชวงที่ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนแลว ยังจะไดศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมตาม
แนวทาง “สรรโวทัย” (All Awakening) ตามแนวคิดของทานมหาตมะคานธี รวมทั้งจะไดแลกเปลี่ยนความรูทาง
พระพุทธศาสนากับคณาจารยมหาวิทยาลัยเประเดนิยะ และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณาจารยมหาวิทยาลัย
โคลัมโบ เรื่อง “วิธีการดํารงพระพุทธศาสนาในชีวิตของเยาวชนคนรุนใหมทามกลางกระแสโลกกาภิวัตน”
๒

อาคันตุกะประวัติศาสตรเสวนา 2553

เมื่อวันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553 ภาควิชาประวัติศาสตร รวมกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟลิปปนส และโครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชีย (API) ไดจัดอาคันตุกะเสวนา
โดย Professor Ambeth Ocampo บรรยายเรื่อง “RIZAL: FIRST PVERSEAS FILIPINO” ณ หอง
708 อาคารบรมราชกุมารี
Professor Ambeth Ocampo, Visiting API Research Fellow ของภาควิชาประวัติศาสตร
(ธันวาคม 2553 – มกราคม 2554) เปน Professor and Chair, Department of History, Ateneo
de Manila University Chairman, เปนนักประวัติศาสตรผูมีชื่อเสียง ดํารงตําแหนงสําคัญมากมาย
อาทิ National Historical Institute of the Philippines; Past Chairman, National Commission for
Culture and the Arts of the Philippines
การบรรยายครั้งนี้ Ms. Maria Teresa L’Taguiang, Deputy chief of Mission of the
Philippine Embassy ไดใหเกียรติรวมเปดงานกับภาควิชาประวัติศาสตร และรองศาสตราจารย
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ไดกรุณามารวมตอนรับดวย การบรรยายดังกลาวให
ทั้งประโยชนทางวิชาการและความเพลิดเพลินยิ่ง ในการยอนกลับไปศึกษา โฮเซ ริซัล วีรบุรุษ
นักชาตินิยมสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 ของฟลิปปนส ผูเขียนงานสําคัญ 3 เลม ที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอ
ชีวิต สังคม และความคิดเรื่องชาติของชาวฟลิปปนส นอกจากคณาจารย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อาทิ Prof. Ben Anderson อาจารย Edward Van Roy, Research
Fellow ของภาควิชาประวัติศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ แลว ยังมีผูสนใจ
และชาวฟลิปปนสจํานวนหนึ่งที่พํานักอยูในประเทศไทยเขารวมฟงการบรรยาย และรวมซักถาม
แสดงความคิดเห็นอยางนาสนใจ
ภาควิชาประวัติศาสตร จะจัดการบรรยายอาคันตุกะประวัติศาสตรเสวนาอีกครั้งในตนปหนา
กอน Professor Ambeth Ocampo จะเดินทางกลับ

๓

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง อารยธรรมไทย
ผูแตง หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
ราคาปก 125 ราคาจําหนาย 125

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญใหเปนองคปาฐกเพื่อ
แสดงปาฐกถานําในหัวขอ “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคกับการจัดการวัฒนธรรมในลุมน้ําโขง” พรอมทั้ง
เปนประธานการนําเสนอบทความกลุมยอย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรมครั้งที่ 1
ประเด็ น “ฅน ค า ข า ว ในลุ ม น้ํ า โขง” ระหว า งวั น ที่ 23-25 ธั น วาคม 2553 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “หนังสือ
ยอดนิยมของเทศกาลคริสตมาส: A Christmas Carol แตงโดย Charles Dickens” ออกอากาศในวัน
อาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร ไดรับ
เชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาประกาศรับสมัครผูทําหนาที่พี่เลี้ยง
ตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับนักวิชาการ อาจารยและนักเรียนจากประเทศตางๆที่เขารวม
การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 42 ที่จะจัดในปพุทธศักราช 2554 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เปนวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง "เทคนิคการเปนลาม" ในโครงการฝกอบรมลามอิสระ
ระดับสูงในภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม ฮอลิเดยการเดนท
แอนด รีสอรท จังหวัดเชียงใหม
อาจารย ดร.หนึ่ ง หทัย แรงผลสั มฤทธิ์ ภาควิ ช าภาษาตะวั นตก ได รับ เชิญ ไปทํ า หน า ที่
ผูจัดการทีมกีฬาฮอกกี้ ใหแก นักกี ฬ าทีมจุ ฬ าลงกรณมหาวิ ทยาลัย ในชวงการฝ กซอมและการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
๔

