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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
มูลนิ ธิ Khyentse มอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์
เมือวันที ตุลาคม
เวลา .! น. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดี
คณะอักษรศาสตร์ เป็ นประธานในพิธมี อบทุนการศึกษามูลนิธ ิ Khyentse ณ ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์
อาคารมหาวชิราวุธ Dr. Peter Skilling ผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นตัวแทนมูลนิธ ิ Khyentse ประเทศไทย เป็ นผู้
มอบรางวัลทุนการศึกษา จํานวน , เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่นายณัชพล ศิรสิ วัสดิ P นิสติ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาบาลีแ ละสันสกฤต ผู้ผ่านการคัด เลือ ก คณะกรรมการคัด เลือ ก ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ อาจารย์ ดร.สิรวิ รรณ จุฬากรณ์ และอาจารย์ ดร.ชานป์วชิ ช์
ทัดแก้ว

มูลนิธ ิ Khyentse ก่อตังV เมือปี ค.ศ.
โดยท่าน Dzongsar Khyentse Rinpoche เพือส่งเสริมการ
เผยแพร่ พุ ท ธศาสนาและการเรีย นพุ ท ธศาสนศึก ษา โดยมีกิจ กรรม อาทิ สนั บ สนุ น การจัด การข้อ มู ล
พระไตรปิ ฎ กภาษาทิ เ บตในระบบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาพุ ท ธศาสนศึ ก ษาใน
ระดับอุ ด มศึก ษาระดับนานาชาติ มูลนิ ธ ิได้มอบเงินทุ นสนับ สนุ นให้แ ก่ ค ณะอักษรศาสตร์เ ป็ นเงิน !,
เหรียญสหรัฐฯ โดยให้คณะอักษรศาสตร์ตงั V หลักเกณฑ์ ดําเนินการคัดเลือกและจัดพิธมี อบทุนการศึกษาแก่
นิสติ ผู้ได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการ มูลนิธ ิ Khyentse จะให้ทุนนีVแก่นิสติ คณะอักษรศาสตร์ เป็ น
ระยะเวลา ! ปี ปี ละ ทุน ทุนละ ,
เหรียญสหรัฐฯ (เริมตังV แต่ปีการศึกษา ` จนถึงปี การศึกษา
) ภายหลังจาก ! ปี มูลนิธแิ ละฝา่ ยวิรชั กิจจะหารือเพือตกลงความร่วมมือในระยะยาวต่อไป
การมอบทุนครังV นีVเป็ นปีสุดท้ายของทุน และในขณะนีV คณะกรรมการบริหารทุนกําลังพิจารณาต่อการ
มอบทุนให้นิสติ คณะอักษรศาสตร์ต่อไปอีก ! ปี
๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
สาขาวิ ชาภาษาจีนต้อนรับคณะผูแ้ ทนมหาวิ ทยาลัยจากไต้หวัน
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Chenggong ไต้หวัน จํานวน คน ประกอบด้วย Professor Wu
Rong-Fu และ Professor Chang Shu-Li ได้มาเยือนสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ เมือวันพฤหัสบดี
ที ` พฤศจิกายน
เวลา . น. ณ ห้อง j อาคารบรมราชกุมารี ในโอกาสนีV อาจารย์ ดร.หทัย
เจีย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมด้วยคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ
วัตถุประสงค์การมาเยือน เพือแนะนํ ามหาวิทยาลัย พร้อมนํ าเสนอหลักสูตรต่างๆ ของคณะอักษร
ศาสตร์ภาษาจีน และศูนย์ภาษาจีนซึงได้รบั การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันว่าเป็ นศูนย์สอน
ภาษาจีนสําหรับคนต่างชาติทมีี มาตรฐานดีเยียม อีกทังV ยังได้พูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นด้านการเรียน
การสอน และหารือเรืองความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สถาบัน เช่น การจัดนิสติ ไปเข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ เป็ นต้น
หลังจากนันV หัวหน้ าสาขาวิชาภาษาจีนได้มอบของทีระลึกให้กบั คณะผู้แทน และถ่ายภาพทีระลึก
ร่วมกัน

อาจารย์ ดร.หทัย เจีย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนมอบของทีระลึกแก่คณะผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงกง ไต้หวัน

คณะผูแ้ ทนร่วมถ่ายภาพทีระลึกกับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
นิ สิตสาขาวิ ชาภาษาฝรังเศสชนะการแข่
/
งขันหลายรายการ
ด้วยสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จดั งานกิจกรรมประจําปี เมือวัน
อาทิตย์ที ธันวาคม
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ นิสติ คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ได้
เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว และได้รบั รางวัลดังนีV
. น.ส.มนัชนันท์ ปญั ญาคําเลิศ น.ส.นิตเิ พ็ญ กรัยวิเชียร
น.ส.อธิชา ปานเจริญ
น.ส.ภชภร ด่านวิรฬุ หวณิช
น.ส.วัชรียา ยอดประทุม
นายธีรภัทร ขอดเตชะ
ได้รางวัลยอดเยียม การแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการทีมีเนืVอหาสอดคล้องกับชืองาน le français :
un grand défi
. น.ส.วรดา เอลสโตว์
น.ส.อธิชา ปานเจริญ
นายเผ่ากาญจน์ ธูปทอง
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรังเศสตามหัวข้อทีกําหนดให้
!. นายศิรวิ ฒ
ั น์ จงจิตรตระกูล
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันตอบคําถามความรูท้ วไปเกี
ั
ยวกับ
ประเทศฝรังเศส-ไทย
`. นายคมสัน สุวรรณประดิษฐ์
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันบรรยายภาพเป็ นภาษาฝรังเศส
. น.ส.พธูสริ ี จรัญวัฒนากิจิ
ได้รางวัลอันดับ ! การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรังเศส
. น.ส.วิภาวรรณ คูณทวีลาภผล ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรังเศส
j. น.ส.วิมลณัฐ ทองสะอาด
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันตอบคําถามจากวีดทิ ศั น์
s. น.ส.สลิลธร เตรียมศศิธร
ได้รางวัลอันดับ ! การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อทีกําหนดให้
t. น.ส.ภชภร ด่านวิรฬุ หวณิช
ได้รางวัลอันดับ การแข่งขันวาดภาพตามคําบอก

ข่าวจากฝ่ ายกิ จการนิ สิต
โครงการธารนํ3าใจ’ 67
ตามที ฝา่ ยกิจการนิสติ คณะอักษรศาสตร์ นําสิงของทีได้รบั บริจาคในโครงการธารนํV าใจ มาจําหน่ าย
เมือวันพุธที ธันวาคม
เวลา s.! - `. น. ณ โถงชันV ล่าง อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร นันV
ฝา่ ยกิจการนิสติ ขอแจ้งรายได้จากการจําหน่ ายสินค้า เป็ นเงินจํานวนทังV สินV `, s บาท โดยรายได้
ทังV หมดจะนําไปมอบให้แก่โรงเรียนทียากไร้ในชนบทต่อไป

๓

ใคร ทําอะไร ที/ไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้รบั เชิญจาก Faculty of Literature and Linguistics
มหาวิทยาลัย University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ไป
เยือนมหาวิทยาลัย เพือเจรจาความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์ และ Faculty of Literature and
Linguistics ระหว่ างวันที t- ` ธันวาคม
เนื องจากคณบดีติด ภารกิจ คณบดีจงึ ได้มอบหมายให้
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ เป็ นผูเ้ จรจาตกลงในรายละเอียดความร่วมมือระหว่างทังV สองคณะ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนิ ดารัตน์ เบอร์พ นั ธุ์ และ
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึ กอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเพือพัฒนานักวิชาชีพ
สารสนเทศ ของสํานักงานวิทยทรัพยากร เรือง "เสริมศักยภาพนักวิชาชีพสารสนเทศ" ระหว่างวันที - j
มกราคม j เวลา t. - . น.
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดตังV และดํารงตําแหน่ ง
ประธานคนแรกของ Asia Pacific Chapter ของ Association of Information Science and Technology
(ASIS&T) ซึงเป็ นสมาคมวิชาชีพชันV นํ าทางด้านสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มย่อย
เอเชียแปซิฟิค เป็ นกลุ่มย่อยในระดับสากลลําดับที ! ของ ASIS&T มีสมาชิกร่วมก่อตังV จากหลายประเทศใน
ภูมภิ าค ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญีปุน่ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฟิลปิ ปินส์ และไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบุรณะกิจ คะตะกิร ิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญเป็ น
ทีม วิท ยากรพิเ ศษ บรรยายในหัว ข้อ เรือง "รูป และสํ า นวนในระดับ ต้ น ทีพบเจอในการสือสาร: การใช้
ภาษาญีปุ่นของชาวไทย" ระหว่างวันที s- t มกราคม j ตังV แต่เวลา t. - . น. จัดโดยฝ่าย
ภาษาญีปุน่ เจแปนฟาวน์เดชัน กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.วิโ รจน์ โกศลฤทธิช ัย ภาควิช าภาษาตะวัน ตก ได้ ร ับ เชิญ จากคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชา ฝศ.j`s หัวข้อเฉพาะทางภาษาศาสตร์ฝรังเศส ให้แก่
นิสติ ระดับปริญญาโท เมือวันอังคารที พฤศจิกายน
เวลา t.! - .! น. ณ ห้องบรรยาย ศศ. ตึก
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. s`ss E–mail: artspr08@hotmail.com
๔

ข่าวจากภาควิ ชาศิ ลปการละคร

“นางร้ายในลงกา (Bitches of Lanka): The New Episode”
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมใิ จเสนอ ผลงานละครเวทีร่วมสมัย
เรือง “นางร้ายในลงกา (Bitches of Lanka): The New Episode” ในครังV นีVจะเป็ นการจับตอน คืนทีทศกัณฑ์
มารําลานางทังV หลายในลงกา ก่อนออกไปรบครังV สุดท้ายกับพระราม ในคําคืนนันV พวกนางทังV หลายจะทํา
อะไรกันบ้าง...
กํากับการแสดง โดย อ.นิกร แซ่ตงั V ศิลปิ นศิลปาธร สาขาการแสดง ปี พ.ศ.
! และสร้างสรรค์บทละคร โดย อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ นํ าแสดงโดย
ศิลปิ นนักแสดงละครเวทีมอื อาชีพ อาทิ ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่, ดวงใจ
หิรญ
ั ศรี, ภาวิณี สมรรคบุตร, อาคีรา โหมดสกุล, ปรเมษฐ์ มณีรตั น์ ร่วมด้วย
นิสติ จากภาควิชาศิลปการละคร
การแสดงรอบสําหรับบุคคลทัวไปจะจัดขึนV ระหว่างวันที t- t มกราคม j
รอบเวลา t.! น., วันเสาร์เพิมรอบ `. น., วันอาทิตย์แสดงเฉพาะรอบ
`. น. (งดแสดงวันจันทร์) ณ ศูนย์ศลิ ปการละครสดใส พันธุมโกมล ชันV
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัตรราคา

บาท (สําหรับบุคคลทัวไป) และราคา ! บาท (สําหรับนักเรียน, นิสติ , นักศึกษา)

สํารองบัตร ได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4802 หรือ 081-559-7252
ติ ดตามข้อมูลเพิ มเติ มได้ที Facebook: DramaArtsChula

๕

