ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

งานเกษียณอายุราชการ “พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน”
ขอเรียนเชิญคณาจารยและเจาหนาที่รวมงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน
2554 เวลา 14.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
รายนามทานผูเกษียณอายุราชการ มีดังตอไปนี้
ศาสตราจารย ดร. พรสรรค วัฒนางกูร
รองศาสตราจารย ดร. สุนันท อัญชลีนุกูล
รองศาสตราจารยพูนศรี เกตุจรูญ
อาจารยกาญจนา บุนนาค
อาจารยวรางค คุณานุกร
นางสาวชเอม หาญกิจ
นายฉัตรชัย เนตรสน

นิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ไดรับรางวัล
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยจัดงาน “วันรวมใจเยอรมัน”
(Deutscher Tag) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในงานนี้ นิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะอักษรศาสตร ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. นิสิตชมรมภาษาเยอรมันไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการนําเสนอผลงานภาพและเสียงบรรยาย
ประกอบผานสื่ออิเล็คทรอนิกส ในหัวขอ “...deshalb Deutsch!” (เรียนภาษาเยอรมันดีอยางไร?)
2. นายอัครวัฒน โฆษิตบุณยวัชร นิสิตชั้นปที่ 2 และนายอาชวี อินทะวงศ นิสิตชั้นปที่ 3 ไดรับ
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหาความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน
3. นางสาววรัมพร สําราญจิตตและนางสาวอัญชลิน รักวาทิน นิสิตชั้นปที่ 3 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในการแขงขันการเขียนสรุปเนื้อเรื่องจากภาพยนตร

ขาวจากฝายวิชาการ
คําขอบคุณจากเทศบาลเมืองแพร
เทศบาลเมืองแพรไดนํานักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน เปนโรงเรียนในสังกัด และไดจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มาศึกษาดูงานที่คณะอักษรศาสตร
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. ซึ่งมีผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 4
คน ครูจํานวน 8 คน และนักเรียน 123 คน รวมผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 135 คน โดยคณะอักษรศาสตรได
ใหการตอนรับอยางอบอุน เทศบาลเมืองแพรจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เปนอยางสูง
๑

ขาวจากศูนยไทยศึกษา
นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต ไดรับทุนในโครงการทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบาน
ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุนคาเลาเรียนแกนิสิตจากประเทศเพื่อนบานคือ พมา
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในภาคตน ปการศึกษา 2554 นี้ มีนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) ไดรับทุนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน คือ Ms. Dang Tran Thuc Doan
ประเทศเวียดนาม Ms. Kunthy Seng และ Mr.Sarith Khith ประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ ศูนยไทยศึกษาไดยกเวนคาธรรมเนียมหลักสูตรใหนิสิตทั้ง 3 คน เพื่อเปนการรวมมือกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการใหทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบานดวย
นิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ไดรับทุน ENITS
Empowering Network for International Thai Studies (ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหทุนบทความวิจัยแกนิสิตในหลักสูตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 3 คน คือ
1. นางสาวพรรุง เกษจุฬาศรีโรจน วิทยานิพนธ เรื่อง “Face” Conflict and Conflict Resolution in Thai –
Japanese MNCs in Thailand
2. นางสาวญาณิศา สายสุวรรณ วิทยานิพนธ เรื่อง Cultural Revitalization and Community Strength: A
Case Study of Amphoe Amphawa, Changwat Samut Songkhram Province
3. Mr. Patrick Ong Pei Wen วิทยานิพนธ เรื่อง The Meditation System of The Supreme Patriarch Suk
Kaithuean As A Living Tradition At Wat Ratchasittharam
นิสิตในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไปเสนอบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2554 นางสาวสกาวรัตน หาญกาญจนสุวัฒน และนางลฎาภา มอรเตโร
นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ศูนยไทยศึกษา เขารวมเสนองานวิจัยในงาน
2011 Hangzhou - Asian Food Cultural Heritage Forum ในหัวขอ "Keep Memories of Ancestors'
Tables" ณ เมืองหางโจว มณฑลเจอเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ Zhejiang Gongshang University และ Peking University
นางสาวสกาวรัตน หาญกาญจนสุวัฒน เสนองานวิจัยเรื่อง "The Flourish of Chinese Tea
Consuming Culture among the Elite in Bangkok Metropolis during the Reign of King Chulalongkorn"
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง Resurgence of Chinese Tea Consumption as High Culture in
Contemporary Bangkok Metropolis
นางลฎาภา มอรเตโร เสนองานวิจัยเรื่อง "The Transformation of Royal Cuisine and Culinary
Culture in the Court of King Rama the Fifth" ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง “Civilized and
Cosmopolitan” : The Royal Cuisine and Culinary Culture in The Court of King Rama the fifth
ทั้งนี้ นิสิตทั้ง 2 คนนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการเดินทางไปเสนอบทความในการประชุม
วิช าการนานาชาติจากมู ล นิธิมหาจักรี สิรินธร ในโครงการรํ าลึก 100 ปวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
๒

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ณั ฐ มา พงศ ไ พโรจน ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ จากสถาบั น
ภาษาอั ง กฤษ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ให ร ว มเป น คณะกรรมการภายนอก ช ว ยพิ จ ารณาข อ สอบทาง
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน
2554 ณ ตึก 11 อาคารรัตนคุณากร (ชั้น 6) หอง 11-610 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากสมาคม
มิตรภาพไทย – กัมพูชา เปนวิทยากรรวมเสวนา หัวขอ “ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป
พัฒนาการ และความสัมพันธกับวัฒนธรรมเขมร ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 13.30 -16.30 น.
ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ
รองศาสตราจารย ดร.ปรีมา มัลลิกะมาส ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ
ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ใหเขารวมจัดหลักสูตรโครงการเพิ่มศักยภาพนักวิเทศสัมพันธผูปฏิบัติหนาที่ลามของสํานักภาษาตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2555 กับสํานักภาษาตางประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
รองศาสตราจารย ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย ดร.วิล ลา วิ ลัย ทอง ภาควิ ช าประวั ติศ าสตร ไดรั บ เชิญ จากกระทรวงสาธารณสุข เป น
วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2554 หัวขอ “ความทรงจําทางสังคม สุขภาพ และสํานัก
ประวัติศาสตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 13.00 -17.00 น.
อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากโรงเรียนปยชาติพัฒนา ในพระ
ราชูปถัมภฯ เปนวิทยากรใหความรูแกครูผูสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมตอนปลาย จังหวัดนครนายก ใน
วันเสารที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภฯ
อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต และอาจารยอภิรดี เจริญเสนีย ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับ
เชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําและพัฒนา
สื่อและตําราการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การแปล สํานวนภาษาและ
รูปแบบเนื้อหาของตนฉบับสื่อ และตําราฯ (Edit) ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 26-28 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม
บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน อาจารยชนิตา ดวงยิหวา และนางสาวสุจิตรา ไชยแกว ภาควิชา
ภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาฯ ใหจัดสัมมนาผลการศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันจันทรที่ 5 กันยายน 2554

๓

อาจารย ดร.จุ ฬิ ศ พงศ จุ ฬ ารั ต น ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากมู ล นิ ธิ โ ครงการตํ า รา
สั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร เป น วิ ท ยากรบรรยายหั ว ข อ “ศาสนาและความเชื่ อ ในอยุ ธ ยา – พุ ท ธ/
พราหมณ อิสลาม คริสต” ในวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ หอประชุมใหญ
อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.มนธิ ร า ราโท ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทย-เวียดนาม และ
เวียดนาม-ไทย การประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันเสารที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอง
ประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6
อาจารย ดร.พิ ท ยาวั ฒ น พิท ยาภรณ ภาควิช าภาษาศาสตร ได รับ เชิ ญ จากคณะอัก ษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาไทย ใหแกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทรที่ 5 และ 12 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
อาจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก ภาควิชาภาษาไทย และอาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชา
ภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล ใหไปปฏิบัติงานโครงการเสวนา
สัญจร ระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําหนังสือเรียน หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสภาวิชาชีพกิจการการแพรภาพ
และการกระจายเสียง (ประเทศไทย) เปนที่ปรึกษาสภาวิชาชีพกิจการการแพรภาพและการกระจายเสียง
(ประเทศไทย)
อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนผูบรรยายพิเศษ ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2554 วิชา จารีตในวรรณกรรมไทย หัวขอ
“จารีตในวรรณกรรมการแสดง (ละครใน)” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 13.30.-16.30 น.
ณ หองบรรยาย 307 ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com

๔

