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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
การจัดการประชุมนานาชาติ “Critical Connections: Forum on Cultural Studies in
Transnational Asia and Beyond”
ฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร รวมกับศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย (Asia Research Center:
ARC) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (Master of Arts in Cultural
Management: MACM) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการประชุมนานาชาติ “Critical Connections: Forum
on Cultural Studies in Transnational Asia and Beyond” ในวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา8.3017.30 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายทางดานวัฒนธรรมกับ
นักวิชาการและนักศึกษา รวมทั้งสงเสริมและเผยแพรหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ BA in Language and Culture:BALAC) ขอเชิญคณาจารย นักวิชาการ และ
นักวิจัย ผูสนใจทางดานวัฒนธรรมศึกษา สงบทคัดยอเพื่อเสนอผลงานวิชาการ หรือเขารวมประชุมตามวัน
และเวลาดังกลาว
Call for Paper
Critical Connections: Forum on Cultural Studies in Asia and Beyond
11 November 2011, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Submissions are cordially invited for a special one-day conference on Asian cultural studies hosted
by Chulalongkorn University’s Faculty of Arts and co-sponsored by Chulalongkorn University’s Asia
Research Center and Master of Arts in Cultural Management Program.
This interdisciplinary conference addresses all aspects of Asian cultural research across the
humanities and social sciences. It seeks to provide both a brief snapshot of cultural scholarship in
the region, as well as an international forum of dialogue for scholars with a common interest in
Asian cultural studies and cultural industries in all its multiple forms.
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Potential topics and research areas include but are not limited to:
• culture and creative industries in Asia
• Asian popular cultures and media
• national cultures in globalizing Asia
• Asian languages and globalization
• Asian cultural histories and politics
• creative industries innovation, policy and
regional development
• internationalization and Asian cultural studies
• contemporary Asian literatures and
• cultural management (museum, gallery,
transnational literary cultures
performing arts)
• quotidian cultures and symbolic practices
• tangible and intangible cultural heritage
• Asian gender and sexual cultures
• cultural tourism and creative industry
hotspots
• cultural geography and cultural spaces
Submissions on these or any aspect of cultural studies are warmly welcomed. Interested parties
should submit a brief abstract with name and contact details by 20 September to Conference
Secretariat, Dr Brett Farmer at brettf1@mac.com.
Important dates and deadlines
Abstract submission:
20 September, 2011
Notification of acceptance: 30 September, 2011
Inquiries can be addressed to the Conference Committee at brettf1@mac.com or to Conference
Director at surapeepan.c@chula.ac.th
The Keynote Speaker is M.R.Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok, Chairman of the
Chumbhot-Pantip Foundation, and Chairman of the Organizing Committee of S.E.A. Write Awards
and the Conference Keynote Scholar is Professor CHUA Beng Huat, Director of the Asia Research
Centre and Professor of Sociology at the National University of Singapore and a pioneering figure
in the field of Asian cultural studies and the founding co-editor of the influential journal, Inter-Asia
Cultural Studies.
Invited speakers include Professor Dr. Florinda De Fiesta Mateo, College of Mass Communication,
the University of the Philippines, (Dilliman Campus), Professor Dr. Azizah Haji Hamzah,
Department of Media Studies, University of Malaya, Malaysia, Professor Dr. Rao Ruiying, Yunnan
Nationalities University, China, Mr.Junaidi, Universitas Indonesia, Indonesia, Prof. Dr. Adam Knee,
Nanyang Technological University, Singapore, Dr. Arnika Fuhrmann, University of Hong Kong, Prof.
Dr. Hannes Bergthaller, National Chung-Hsing University, Taiwan, Mr. Glen Chatilier, Director,
Office of International Affairs, Assumption University, Ms. Porntip Kanjananiyot, Fulbright Director,
Prof. Dr. John Whalen Bridge, National University of Singapore, Prof. Dr. Kathleen Sunshine,
Fulbright specialist, U.S.A., and Prof. Dr. Mary Griffiths, Head of Media, School of Humanities,
University of Adelaide, Australia.
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การจัดงานเกษียณอายุราชการ
คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหวางเวลา
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง ประมวลศัพทเทคนิค: การจัดแสงสําหรับเวทีที่นิสิตนักศึกษาดาน
การละครควรรู
ผูแตง กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา
ราคาปก 250 บาท/ ราคาลด 212.50 บาท
บทคัดยอ
ศัพททางการละครทุกแขนงมีพื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ การรอบรู
ศัพทพื้นฐานเหลานี้เปนอยางดีจะชวยพัฒนาและบูรณาการบทเรียนในสวนอื่นๆ ให
ไดบรรลุเปาหมายอยางงายดาย อันเนื่องจากความเขาใจบนพื้นฐานเดียวกัน เนื้อหาสาระของประมวล
ศัพทเทคนิคฯ นี้ เกี่ยวเนื่องมาจากหนังสือ การจัดแสงสําหรับเวที ที่ใชประกอบการเรียนการสอนดานการจัด
แสงสําหรับเวทีมาตั้งแต ป พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่เปนคําศัพทเกี่ยวกับการจัด
แสงสําหรับเวที ซึ่งมีภาพประกอบที่นํามาจากสื่ออินเตอรเน็ต และนิตยสารตางๆ รวมทั้งที่รางขึ้นเองสวน
หนึ่ง เพื่อใหสามารถเขาใจคําศัพทนั้นไดอยางกระจางชัดเปนแบบเดียวกัน ทําใหสามารถสื่อสารกันในวงการ
จัดแสงอยางเปนเอกภาพและสอดคลองกัน คําใดที่ยากแกการหาภาพประกอบก็จะบรรยายอยางละเอียด
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่สุด
ชื่อเรื่อง ไวยากรณไทย
ผูแตง รศ.ดร. นววรรณ พันธุเมธา
ราคาปก 190 บาท ราคาจําหนาย 161.50 บาท
บทคัดยอ
ไวยากรณไทย นําเสนอการวิเคราะหวากยสัมพันธทั้งระบบ เริ่มจากเรื่องการจําแนก
หมวดคํา กลุมคําและวลีประโยค และยังไดกาวขามขอบเขตของประโยคไปถึงเรื่อง
ประโยคที่เกี่ยวของสัมพันธกันอีกดวย นอกจากนี้ยังไดเสนอเกณฑการจําแนกหมวด
คํา นิยามวลี ตลอดจนชนิดของประโยคที่แตกตางจากตําราไวยากรณไทยเลมกอนๆ
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ชื่อเรื่อง วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉบับปที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ราคาจําหนาย 100 บาท

ชื่อบทความ
กลวิธีทางภาษากับการนําเสนออัตลักษณของตนเองโดยกลุม
กลวิธี ทางภาษาในการนําเสนอความคิดเกี่ยวกับ "ไทย" และ"เขมร" ในวาทกรรม
เหตุการณพิพาท เขาพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๕๑ จากหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย
การศึ ก ษาฉัน ทลั ก ษณ ใ นวิท ยานิ พนธ ดา นวรรณคดี รอ ยกรองของไทยช ว ง พ.ศ.
๒๕๓๑-๒๕๔๐
คําไทย-คําเทศ
มโนอุปลักษณความตายที่สะทอนผานถอยคําอุปลักษณในหนังสือธรรมะ
มโนอุปลักษณชีวิตที่สะทอนผานถอยคําอุปลักษณในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิต
หนุมานในหนังสือการตูนไทยปจจุบัน

ผูแตง
ธีระ บุษบกแกว
นิติพงศ พิเชฐพันธุ
วีรวัฒน อินทรพร
ใกลรุง อามระดิษ
ยมลภัทร ภัทรคุปต
สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา
ร.ท.หญิง พริมรตา จันทรโชติกุล

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
ตามที่ภาควิชาภาษาตะวันตกไดเสนอโครงการดูงานดานการเรียนการสอนและการวิจัย ณ มหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง และมหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามพระราชดําริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไดรับทุนพระราชทานเพื่อดําเนินโครงการดังกลาว โดย
ภาควิชาฯ ไดกําหนดเดินทางระหวางวันที่ 10 – 14 กันยายน 2554 นั้น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไดสง
อาจารย 3 ทาน ตามโครงการพัฒนาคณาจารยของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อไปรวมสมทบศึกษาดูงาน
ดังกลาวกับภาควิชาภาษาตะวันตก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 อุปทูตอิตาลีประจําประเทศไทยเขาพบ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. หนึ่งฤดี โลหผล หัวหนาสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนและหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก และคณาจารยใน
สาขาวิชาฯ เพื่อหารือและเจรจาความรวมมือในการจัดกิจกรรมดานวิชาการ ไดแก การจัดอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมอิตาเลียนแกบุคคลทั่วไป และขอใชขอมูลวิจัยเพื่อจัดนิทรรศการประวัติศาสตร “The Siamese
Pavilion at the Turin Expo 1911” เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 150 ปการรวมประเทศอิตาลี ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 18 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.italianfestivalthailand.com/2011/The_Siamese_Pavillion.php
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ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิ ชาภาษาอังกฤษ ไดจัดงานมอบรางวัล ผูช นะ
การตั ดสินการประกวดเรื่ องสั้ นภาษาอัง กฤษเพื่ อชิ งรางวั ล
รองศาสตราจารย ดร.ม.ล.อานันทชนก ลดาวัลย พานิชพัฒน
ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห อ ง 704 อาคารบรมราชกุ ม ารี โดยผลงานชื่ อ “Dear
Bangkok” ของ นางสาวทัศนีย พันธกิจเจริญกุล และผลงาน
ชื่อ “A Dream and a Day” ของ นางสาวพัชรวรรณ บุญพรอมกุล ไดรับรางวัลระดับดี เปนเงินจํานวนคนละ
4,000 บาท และผลงานชื่อ “Seasons of Hope” ของ นางสาวภัทราภรณ หอมหวล ไดรับรางวัลระดับชมเชย
เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท

ขาวจากหนวยโสตทัศนศึกษา
ฝากขาวประชาสัมพันธเพื่อเปนการเฝาระวังทรัพยสินของทางราชการรวมกันจึงใครขอความรวมมือ
คณาจารยทุกทานที่ขอใชเครื่อง LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร Notebook เครื่อง Visualizer และ
โสตทัศนูปกรณอื่น ๆ ของคณะ ใหชวยกันเฝาระวังการสูญหายดวย กรณีที่ขอใชตลอดทั้งภาคการศึกษา
หากชั่วโมงใดงดสอน เลิกใชกอนเวลาที่ขอไว ยายหองเรียน หรือตองการเคลื่อนยายเครื่องไปใชที่อื่น กรุณา
โทรแจงหนวยโสตทัศนศึกษาใหรับทราบ เพื่อจะไดสงเจาหนาที่จัดเก็บเครื่องดังกลาวดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
(โทรแจงไดที่เบอร 84860)

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากกระทรวงการตางประเทศ
ใหเขารวมโครงการที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ระหวางวันที่ 2-18 กันยายน
2554 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับลาตินอเมริกา และนําความรูที่ไดรับไปถายทอด
ใหแกภาครัฐและเอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใหตระหนักถึงศักยภาพและความสําคัญของลาติน
อเมริกา รวมทั้งลูทางที่จะรวมมือกับประเทศเปรูในสาขาตางๆ
ศาสตราจารย ดร. พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย Rikkyo
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยคูสัญญากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการนานาชาติ Rikkyo-Colloquium ในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปความสัมพันธญี่ปุน-เยอรมนีทาง
วัฒนธรรมและความเขาใจทางวัฒนธรรมระหวางกัน ณ มหาวิทยาลัย Rikkyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 16-20 กันยายน 2554
๕

รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ
สาขาปรัชญา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนวิทยากรบรรยายและอภิปรายในโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง นโยบายภาษาของประเทศ : ภาวะวิกฤตที่ตองแก ณ ศูนยการประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2554
¬ บรรยายเรื่อง “นโยบายภาษาในฐานะที่เปนเครื่องมือถายทอดวัฒนธรรม”
¬ อภิปรายเรื่อง “นโยบายภาษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในมิติวัฒนธรรม”
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
¬ อภิปรายเรื่อง “นโยบายภาษาของประเทศ : ภาวะวิกฤตที่ตองแก”
รองศาสตราจารยปรีมา มัลลิกะมาส ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากโรงเรียนมาแตรเดอีวิท ยาลั ย เป น วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง “การศึ ก ษาสาขามนุ ษ ยศาสตร” ให แ ก นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
สายศิลป โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น.
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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