ปีที ๕ ฉบับที ๑๑ วันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ข่าวจากคณะอักษรศาสตร์
- สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ตามเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที 56-57 เมษายน 8996
- รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์ ได้รบั กิตติบตั รประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี 8999 ในวันจันทร์ที 89 มีนาคม 8996 เวลา 5>.?? น. ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน
> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก

๑

เนืองในโอกาสครบรอบ >?? ปี ชาตกาลของ Denis Diderot ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสติ นักศึกษา และประชาชนทัวไป ส่งงานแปลฝรังเศส-ไทย
เข้าประกวดชิงเงินทุนรางวัลวรรณกรรมอําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี การศึกษา 8996 โดยระดับ
ปริญญาตรีกําหนดให้แปลบทความเรือง "L'athéisme" และระดับประชาชนทัวไปกําหนดให้แปลบทความ
เรือง "De la suffisance de la religion naturelle" โดยสามารถส่งผลงานได้ทห้ี องเลขานุ การภาควิชาภาษา
ตะวันตก ตัง[ แต่บดั นี[จนถึงวันที 59 พฤษภาคม 8996
ผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดบทความและรายละเอียดเพิมเติมได้ที www.arts.chula.ac.th หรือโทร
?8-85^-_``>

ข่าวจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ
หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานจัด การศึกษาทัวไป ธรรมสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสัมมนาปฏิบตั กิ าร เรือง
“แนวทางการวิจยั และพัฒนาตัวบ่งชีค[ ุณธรรมจริยธรรม” ในวันศุกร์ที 87 มีนาคม 8996 ณ ห้องประชุมชัน[ 9
อาคาร 9? ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝา่ ยประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก

- สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) จัดโครงการบรรยายพิเศษโดย Professor Endymion Wilkinson ผูเ้ ชียวชาญด้าน
ประวัติศ าสตร์จ ีนจากมหาวิทยาลัยฮาร์ว าร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริก า เมือวันที 8_
มกราคม 8996 ในหัวข้อ “China’s Pasts” และวันที >5 มกราคม 8996 ในหัวข้อ “Highlights in the History
of the Chinese Language and Its Futures as a World Language”
- รองศาสตราจารย์ ดร.สิรมิ นพร สุรยิ ะวงศ์ไพศาล เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาหลักของวิทยานิพนธ์เรือง
“หญิง ร้า งรัก ในบทละครโนของเสะอมิ” Lovelorn Women in Zeami’s Noh Plays โดยอาจารย์ ดร.วินั ย
จามรสุรยิ า ซึงได้รบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นสําหรับนิสติ ขัน[ ดุษฎีบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัย ประจําปี 8999
๒

- รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิร ิ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทนนิส และได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทหญิงเดียว และประเภทคู่ผสม
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครัง[ ที >9 ประจําปี 8996 ระหว่างวันที 55-59 มีนาคม
8996
- นิสติ วิชาเอกภาษาญีปุ่น ได้รบั ทุนรัฐบาลญีปุ่น ปี 8?5> (ทุน Nikkensei) ไปศึกษาภาษาญีปุ่นที
ประเทศญีปุ่น เป็ นเวลา 5 ปี จํานวน ` คน จากผู้ทีได้รบั ทุ นทัวประเทศ 58 คน ตามรายชือดัง ต่ อ ไปนี[
5. นางสาวกรกมล
เอือ[ มลฉัตร
นิสติ ชัน[ ปีที >
8. นายณัฐพล
จิรารัตน์วฒ
ั นา
นิสติ ชัน[ ปี ที >
>. นางสาวบุณฑริกา ฉัตรบุณฑริก
นิสติ ชัน[ ปี ท ี >
_. นางสาวรวิภา
ต่อเจริญสุทธิผล
นิสติ ชัน[ ปี ที >
9. นางสาวพิมพิชา
วานิชศิรโิ รจน์
นิสติ ชัน[ ปี ที 8
6. นางสาววรนารา
อําไพรัตน์
นิสติ ชัน[ ปี ที 8
`. นางสาวศิรดา
วิทยาปรีชาพล
นิสติ ชัน[ ปี ที 8

ใคร ทําอะไร ทีไหน
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศ ววิรุฬ หการ คณบดีค ณะอัก ษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจากกรม
ศิลปากร เป็ นวิทยากรเสวนาทางวิชาการ เรือง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นริศ กับงานด้านภาษาและวรรณกรรม” ใน
งานสัมมนาทางวิชาการเรือง “สรรพศิลปสิทธิวทิ ยาธร : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์” ใน
วันที 87 เมษายน 8996 เวลา 5?._?-58.>? น. ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติส าร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั การแต่ ง ตัง[ จากสํานั ก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็ นคณะกรรมการโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก ทัง[ ในและต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 8996
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศี ติ ส าร ภาควิ ช าภาษาตะวัน ออก ได้ ร ับ เชิ ญ จากสถาน
เอกอัครราชทูตญีปุ่น เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Japanese culture and society ในพิธปี ฐมนิเทศ
นักเรียนไทยจํานวน 9? คนทีได้รบั ทุน 8?5> MEXT Scholarship เมือวันที 85 มีนาคม 8996 เวลา 7._955.?? น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญีปุน่ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในการเสวนา
“เปิดประเทศเพือนบ้านอ่านงานวรรณกรรม” วรรณกรรมสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม ในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ และเป็ นการเปิ ดตัวหนังสือ “ดอกบัวบานในธารวรรณกรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา
ราโท เป็ นผูร้ ว่ มแปลหนังสือดังกล่าว ในวันศุกร์ที 9 เมษายน 8996 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ •

๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
และอาจารย์น[ํ าทิพย์ เมธเศรษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ให้นํานิสติ
ปริญ ญาโท สาขาวิช าภาษาญีปุ่ น จํา นวน _ คน ไปนํ า เสนอบทความในการสัม มนาวรรณคดีญีปุ่น ณ
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญีปุน่ เมือวันที 85 มีนาคม 8996
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิล ป์ บุ ญ ขจร ภาควิช าวรรณคดีเ ปรีย บเทีย บ ได้ ร ับ เชิญ จากคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ เป็ นวิทยากรบรรยายในหัว ข้อ “การวิจยั วรรณคดีไทยใน
วรรณคดีเ ปรียบเทียบ” เมือวัน ศุ ก ร์ที 5 กุ มภาพันธ์ 8996 เวลา 5`.??-57.9? น. ณ ห้อ ง 8__/5 คณะ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จาตุ ร ี ติง ศภัทิย์ ภาควิช าวรรณคดีเ ปรีย บเทีย บ ได้ ร บั เชิญ จากคณะ
พาณิ ชยศาสตร์แ ละการบัญ ชี มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นวิท ยากรบรรยายในหัว ข้อ ลัท ธิส มัย ใหม่
Modernism เมือวันที 86 มกราคม 8996 เวลา ?7.>?-58.>? น. ณ ห้อง 8?5 คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ
ริน ธร (องค์ก ารมหาชน) เป็ น วิท ยากรบรรยายและอบรมเชิง ปฏิบ ตั ิก าร เรือง "บทบาทและทัก ษะของ
นักวิชาการ ในการจัดการและเผยแพร่ความรู"้ ในวันอังคารที 86 มีนาคม 8996 เวลา 7.??-58.?? น. ณ
ห้องประชุม >?` ชัน[ > ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
อาจารย์เนณุ ภา สุภเวชย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็ นวิทยากรกลุ่มและร่วมฟงั การบรรยายใน
การอบรมเรือง "การเพิมพูนความรู้การปฏิบตั ิง าน ด้านการประกันคุณ ภาพตามเกณฑ์ของ สกอ./สมศ.
ระหว่างวันที 5-8 เมษายน 8996 เวลา ^.??-56.?? น. ณ ห้องประชุม >?` ชัน[ > อาคารพินิตประชานาถ
รองศาสตราจารย์จ ารุณี หงส์จารุ ภาควิช าศิล ปการละคร ได้ร บั เชิญ จากสํ า นัก งาน ก.พ. เป็ น
วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ข้าราชการ เพือการสือสารทีสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ สร้างพลัง
ความรัก ความสามัค คี และความเป็ น หนึ งเดียวของสํ านั ก งาน ก.พ. ทุ ก วัน พฤหัส บดี เริมตัง[ แต่ เ ดือ น
พฤศจิกายน 8999 ถึงเดือนสิงหาคม 8996 เวลา 55.>?-5>.>? น. ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี
อาจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิรวิ ฒ
ั น์ และอาจารย์อารีรตั น์ แพทย์นุเคราะห์ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ ได้รบั
ั
การแต่งตัง[ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นคณะทํางานร่วมโครงการวิจยั “เมืองชายฝงทะเลที
มีความเสียง
(CCaR): การเสริมสร้างศักยภาพการปรับตัวเพือการบริหารจัดการการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในมหา
นครชายฝง”ั (ทีมวิจยั กรุงเทพฯ)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ^_^^9 E–mail: artspr08@hotmail.com
๔

