
 ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๗   วนัที� ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� �� ตุลาคม �$$% คณบด ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ และรองคณบดี
ฝ่ายวริชักจิ รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ไดต้้อนรบั Prof. Dr. Susan Morgan, Distinguished 
Professor of English และ Prof. Dr. Eric Goodman, Director of Low-Residency MFA และ Professor of 
English จาก Miami University ประเทศสหรฐัอเมรกิา วตัถุประสงคก์ารมาเยอืนเพื�อทําสญัญาความร่วมมอื
ระหว่าง Miami University กบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และขอขอ้มลูรายละเอยีดเกี�ยวกบัหลกัสูตร BALAC 
เพื�อใหม้กีารแลกเปลี�ยนระหว่างนิสติของหลกัสตูร BALAC กบันกัศกึษาของ Miami University 
 ในการมาเยอืนครั cงนีc คณาจารย์ทั cงสองได้นํา Memorandum of Understanding (MOU) ซึ�ง
อธกิารบดขีอง Miami University ได้ลงนามแลว้ มาเสนอใหอ้ธกิารบดขีองจุฬาฯ ลงนาม ฝ่ายวริชักจิไดส้่ง 
MOU ไปยงัสํานักบรหิารงานวริชักจิและเครอืข่ายนานาชาต ิเพื�อขอใหอ้ธกิารบดจีุฬาฯ พจิารณาลงนามใน 
MOU ต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   
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เมื�อวนัองัคารที� jj พฤศจกิายน �$$% สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส  ภาควชิาภาษาตะวนัตก จดักจิกรรม

เสรมิการเรยีนรู้ภาษาและวฒันธรรมฯให้แก่นิสติสาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส ด้วยการนําชมการแสดง “โขน
พระราชทาน ชุด ศกึอนิทรชติ ตอน นาคบาศ” ณ 
ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ทั cงนีc เพื�อใหนิ้สติ
ของสาขาวิชาฯ มคีวามรู้รอบเกี�ยวกับศิลปะการ 
แสดงอันเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ และ
เพื�อปลูกฝงัจติสํานึกเรื�องการดํารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัฒน์ อันเป็นพันธกิจหนึ�งของ
สาขาวชิาฯ ในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติที�พงึ
ประสงคข์องมหาวทิยาลยั 
 
 

 
 

 
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลั การประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดบัอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครั 'งที( )  
 สถาบนัขงจื�อแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัการประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี ระดบัอุดมศกึษาแห่ง
ประเทศไทย ครั cงที� q ขึcนเมื�อวนัองัคารที� r พฤศจกิายน �$$% มผีู้เข้าแข่งขนัทั cงหมด r� คน จาก j� 
มหาวทิยาลยัทั �วประเทศไทย นิสติชั cนปีที� q และ r สาขาวชิาภาษาจนีที�เขา้ร่วมการแข่งขนัทั cงหมด q คน 
ไดร้บัรางวลัดงันีc นางสาวทพิรดา ทพิยบุญทอง นิสติชั cนปีที� r ควา้รางวลัชนะเลศิ โดยไดร้บัทุนการศกึษา 
q,sss บาท พรอ้มประกาศนียบตัร นางสาวพนิตาวรี ์ลลีาจารุวรรณ นิสติชั cนปีที� q คว้ารางวลัรองชนะเลศิ
อนัดบัที� � โดยไดร้บัทุนการศกึษา j,sss บาท พรอ้มประกาศนียบตัร และนางสาวอาทติยา กติวงศ์ นิสติชั cน
ปีที� q ไดร้บัรางวลัชมเชย โดยไดร้บัทุนการศกึษา $ss บาท พรอ้มประกาศนียบตัร 
  
         
 
 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก   
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อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิให้เป็นวทิยากรนําเสนอผลงานทาง
วชิาการหวัขอ้ " 'Do as you please, comrades, make a dog of me, spit on me too': Initiation 
Ceremonies, the Rape of History and the Ravages of Political Fanaticism in Milan Kundera's The 

Joke" ในการประชุมวชิาการนานาชาต ิหวัขอ้ “มนุษยศาสตรท์ี�แปรเปลี�ยนในโลกที�เปลี�ยนแปลง (Changing 
Humanities in a Changing World)” เวทวีจิยัมนุษยศาสตรไ์ทย ครั cงที� � เนื�องในโอกาสครบรอบ $s ปี 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระหว่างวนัที� �%-�} พฤศจกิายน �$$% ณ โรงแรมอมิพเิรยีล 
แมปิ่ง อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝา่ยวจิยัคณะอกัษรศาสตร ์
 

ขอเชญิเขา้ฟงัการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 
 

เรื�อง 

การเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัประเภทต่างๆ 
 

วทิยากร 
คุณอารรีตัน์ จุตกิารพาณิชย ์

วา่ที�รอ้ยตรหีญงิทองสขุ จติวมิลประเสรฐิ 
คุณจุฑามาศ จนัทรแ์กว้ 

  

วนัพฤหสับดทีี� �s พฤศจกิายน �$$% 
เวลา j�.ss-jq.ss น. 

ณ หอ้ง %s� อาคารบรมราชกุมาร ี
 

 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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หนังสือ  :  ฟรอยดก์บัศลิปะ (Freud et Art) 
ผูเ้ขียน  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พริยิะดศิ มานิตย ์
ราคา  : j%s บาท 

 หนงัสอืเรื�อง ฟรอยดก์บัศลิปะ นีc กล่าวถงึงานเขยีนของฟรอยดทุ์กเรื�อง
ที�เกี�ยวกบัการศกึษางานศลิปะ 
 ฟรอยด์เป็นนักสํารวจจติใจมนุษย ์เขาเผยให้เหน็จติไรส้ํานึกซึ�งกกัเก็บความปรารถนาแฝงเรน้ของ
มนุษย ์ทว่า หากจติวเิคราะห์อธบิายจติใจมนุษยไ์ด้ ก็ย่อมมเีหตุผลจะใช้ทฤษฎเีดยีวกนันีcอธบิายศลิปะซึ�ง
เป็นผลผลติของมนุษย ์
 ฟรอยดเ์สนอทฤษฎจีนปฏวิตัคิวามคดิคนตะวนัตกอย่างขนานใหญ่ เมื�อเขากล่าวสิ�งใด เขยีนสิ�งใด
แลว้ กย็ากที�เราจะละเลย ไมส่นใจใครรู่ ้ฟรอยดม์ใิช่นักวจิารณ์ศลิปะโดยอาชพี แต่หากเขาเขยีนถงึศลิปะชิcน
ใด ผู้ศึกษาศิลปะก็ย่อมอยากรู้อยากเห็น ผู้สนใจงานของดาวนิชจีะไม่อยากรู้เชยีวหรอืว่า ปรมาจารย์จติ
วเิคราะหต์คีวามรอยยิcมของโมนาลซิาว่าอยา่งไร 
 
หนังสือ  :  คนัจศิกึษา 

ผูเ้ขียน  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวุฒ ิจริาสมบตั ิ
ราคา  : j�s บาท 

 ตําราคนัจศิกึษานีcอธบิายเรื�องของตวัอกัษรคนัจอิย่างเป็นระบบสําหรบัผูเ้รยีน
ชาวไทยซึ�งเรยีนภาษาญี�ปุ่นถงึระดบั N q โดยเริ�มตั cงแต่การเกดิอกัษรจนีในประเทศ
จนี การรบัอกัษรจนีของญี�ปุ่นและการพฒันาตวัอกัษรคนัจขิองญี�ปุ่นจนมเีอกลกัษณ์
เป็นของตนเอง นอกจากนีc ตํารานีcจดัทําขึcนเพื�อใหนิ้สตินักศกึษาในระดบัอุดมศกึษาใช้
ทบทวนและเรยีนรูเ้รื�องต่างๆ เกี�ยวกบัอกัษรคนัจทิี�ยงัไม่ได้ศกึษาในช่วงมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
 
หนังสือ  :  การแปลวรรณกรรม (พมิพค์รั cงที� q)  
ผูเ้ขียน  :  รองศาสตราจารย ์ดร.วลัยา ววิฒัน์ศร 
ราคา  : �%s บาท 

 หนังสอื การแปลวรรณกรรม มเีนืcอหาที�เป็นประโยชน์ต่อวชิาการแปลเป็น
อย่างมาก ผู้เขยีนได้รวบรวมผลงานการค้นคว้าทั cงเชงิทฤษฎี เชงิปฏบิตั ิตลอดจน
ประสบการณ์ในการแปลวรรณกรรม รวมทั cงการตรวจแกง้านแปลไวอ้ยา่งละเอยีด 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาตดิต่อ โครงการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
�r��� หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิตักิาร ในหวัขอ้ “เทคนิคการใชเ้สยีงในการอ่าน
และการตคีวามบทกวนิีพนธ์ภาษาองักฤษ” ให้แก่นิสติภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์เมื�อวนัที� j� 
พฤศจิกายน �$$% เวลา j�.ss-j}.ss น. ณ ห้องประชุม q อาคารมนุษยศาสตร์ � มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์  
 

���� อาจารย์ ดร.วภิาส  โพธแิพทย ์ภาควชิาภาษาไทย ได้รบัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
พะเยา เป็นวทิยากรในหวัขอ้ “พฒันาการของภาษาไทยจากอดตีถงึปจัจุบนั: แนวทางการจดัทําดุษฎนิีพนธ”์ 
เมื�อวนัจนัทรท์ี� � ตุลาคม �$$% เวลา jj.ss-j�.ss น. และ jq.ss-j$.ss น. ณ หอ้งประชุมคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

���� อาจารย์ ดร.ธานีรัต น์  จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ได้ร ับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นผู้บรรยายพเิศษ “เรื�องอเิหนาที�เราไม่รู:้ ขอ้ค้นพบและประสบการณ์จาก
งานวจิยั” เมื�อวนัพุธที� � ตุลาคม �$$% เวลา jq.ss-j�.ss น. ณ ห้องประชุม js$ อาคารมนุษยศาสตร ์j 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรชัญา ได้รบัเชิญจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั ไปปฏบิตังิานในตําแหน่งผูช่้วยผูอ้ํานวยการ สกว.ด้านมนุษยศาสตร ์เป็นระยะเวลา � ปี 
ตั cงแต่วนัที� j ตุลาคม �$$% 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ � ศรบีรสิุทธิ �สกุล ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นผูท้รงคุณวุฒติรวจอ่านและพจิารณาบทความวจิยั 
 
  
 
 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �r��$   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที(ไหน 


