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ปที่ ๓    ฉบับที่ ๑๖   วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

 
 

คณะอักษรศาสตรไดจัดสัมมนาเจาหนาที่คณะประจําป 2554  เม่ือวันที่  2-3  มิถุนายน 2554  ในการ
สัมมนาครั้งนี้ วิทยากรไดใหเจาหนาที่แบงกลุมเลนเกมสการแขงขัน และคัดเลือกตัวแทนในแตละกลุมเพ่ือเขา
ประกวดนางงามซึ่งในกิจกรรมสุดทาย นางงามผูเขาประกวดจะตองขอเงินบริจาคจากกองเชียรเพ่ือใหไดเงินใส
ซองบริจาคเยอะที่สุดแลวจะไดตําแหนง แตสุดทายวิทยากรก็หักมุมดวยการประกาศรางวัลผูชนะตําแหนงดวย
การจับฉลาก  และนําเงินที่ไดทั้งหมดบริจาคสมทบทุนเขามูลนิธิมหาจักรีสิรินธร ซ่ึงเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
3,930.25 บาท 

 

 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร รวมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)            
จัดโครงการ 500 ป ความสัมพันธสยาม-โปรตุเกส ประกอบดวยกิจกรรมทางวิชาการ  ไดแก 

 การเสวนาทางวิชาการ หัวขอ “การเดินเรือ – เครื่องเทศ – ศรัทธา” 
 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554  เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 

 นิทรรศการภาพถาย Discovering Portugal 
 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน – วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หองโถง อาคารมหาจักรีสิรินธร  

 จัดฉายภาพยนตรโปรตุเกส 3 เร่ือง ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร นําเสวนากอนฉายโดย อาจารยทรงยศ แววหงษ 
 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. เรื่อง “Lisbon Story” 
 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. เรื่อง “A Talking Picture”  
  เวลา 15.30 น. เรื่อง “April”  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาประวัติศาสตร โทร. 0-2218-4672  ไมมีการจัดเก็บคาลงทะเบียนใดๆ 

 
 

น.ส.ธนาศรี สุธีรภาคย  น.ส.โชติมา ไตรรัตนานุสรณ  น.ส.ฤทัยรัตน ตรีเทพวิจิตร  น.ส.ณปนิธิ์  วินิจชีวิต  
น.ส.รัชตพรรณ ยศยังเยาว และ น.ส.ธนาพร สังขวุฒิชัยกุล  นิสิตสาขาภาษาจีน ไดเขารวมโครงการนิสิตฝกงาน 
โดยความรวมมือระหวางบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ประเทศไทย และ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ ซีพี โลตัส นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วันที่ 24 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2554 

ขาวจากฝายบริหาร 

โครงการ 500 ป ความสัมพันธสยาม-โปรตุเกส 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาจีน 
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เม่ือวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554  Professor Donald S. Lopez, Jr. - distinguished University 
Professor in Buddhist and Tibetan Studies, Asian Languages & Cultures Center, University of Michigan 
และคุณมณฑนพัชร กาญจนลักษณ ผูอํานวยการมูลนิธิยุวทูตความดี (Young Ambassadors of Virtue 
Foundation) กระทรวงการตางประเทศ ไดเขาเยี่ยมชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ และดูงานการอนุรักษ
พระไตรปฎกฉบับรัชกาลที่ 5 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระไตรปฎกฉบับน้ีซ่ึง
หอพระไตรปฎกนานาชาติกําลังดําเนินการ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2554 Professor Donald S. Lopez ไดสง e-mail แจงวา เม่ือกลับไปแลวไดชวย
ตรวจสอบพระไตรปฎกรัชกาลที่ 5 ในหองสมุดมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งไดรับพระราชทานพระไตรปฎกฉบับน้ีเม่ือ
ประมาณ 130 ปที่แลว ไดพบวา ปจจุบันพระไตรปฎกฉบับน้ีคงเหลืออยูในหองสมุดเพียง 6 เลม 

 
 

ขอเรียนเชิญทุกทานทั้งชายหญิงมารวมกันออกกําลังกายแบบเตาซิ่น เพ่ือสรางดุลยภาพของกายและใจ 
ดวยการเตนรําเดี่ยวเบาๆ  รํามวยจีนและกายบริหารงายๆ ประกอบดนตรี  ไมตองเสียคาใชจาย ไมตองสมัคร   
ไมตองเปลี่ยนชุด (แคใสชุดที่สบายๆ หนอย และไมใสรองเทาสนสูงก็มาไดแลว กระโปรงก็ได) มีใหเลือกหลาย
เวลา จะมาตอนไหนก็ไดทั้งน้ัน เร่ิมสอนตั้งแตตนใหสมาชิกใหมทุกคน 

 วัน เวลา สถานที่ 
เชา อังคาร   6.45   –  8.00 น. ระเบียงชั้น 8 อาคารบรมราชกุมาร ี
กลางวัน จันทร อังคาร 12.00 – 13.00 น. ชั้นลางอาคารมหาจักรีสิรินธร  
เย็น จันทร อังคาร พฤหัสบดี   17.00 – 18.00 น. หนาหอสมุดกลาง 

ทานที่สะดวกเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ ขอเชิญปรึกษาไดที่ รศ.มณฑา  พิมพทอง 086 – 793 – 1890 / 02 – 218 
– 4744 หรือ รศ.ดร.เสาวลกัษณ สุริยะวงศไพศาล 085 – 161 – 5404 / 02 – 218 – 4738 

 
 

 ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจาก โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดาน
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร ใหนําเสนอบทสังเคราะหจากงานวิจัยเรื่อง "บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผี
อารักษในสังคมไทยปจจุบัน" ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ทั้งน้ีมีนิสิตระดับมหาบัณฑิตของภาควิชาภาษาไทย คือ 
นางสาวอัมพิกา ยะคําปอ และ นางสาวภัทราภรณ จินดาวงศ ผูไดรับทุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตฯ นําเสนอ
บทสรุปจากวิทยานิพนธดวย 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ ไดรับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบกใหไปอบรมนายทหารและ
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาของกองทัพบกในหัวขอ “การแปลและการวิจารณงานแปล” ณ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษา
ทหารบก  ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.นฤมล สุวรรณเกิด   โทร. 84916   E – mail : artspr08@hotmail.com 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

การออกกําลังกายแบบเตาซ่ิน 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 


