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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ

เมือวันที ตุลาคม $$% คณบดี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และรองคณบดี
ฝ่ายวิรชั กิจ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ได้ต้อนรับ 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์การมาเยือนเพือทําสัญญาความร่วมมือ
ระหว่าง Miami University กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอข้อมูลรายละเอียดเกียวกับหลักสูตร BALAC
เพือให้มกี ารแลกเปลียนระหว่างนิสติ ของหลักสูตร BALAC กับนักศึกษาของ Miami University
ในการมาเยือนครังc นีc คณาจารย์ทงั c สองได้นํา Memorandum of Understanding (MOU) ซึง
อธิการบดีของ Miami University ได้ลงนามแล้ว มาเสนอให้อธิการบดีของจุฬาฯ ลงนาม ฝ่ายวิรชั กิจได้ส่ง
MOU ไปยังสํานักบริหารงานวิรชั กิจและเครือข่ายนานาชาติ เพือขอให้อธิการบดีจุฬาฯ พิจารณาลงนามใน
MOU ต่อไป

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
เมือวันอังคารที jj พฤศจิกายน $$% สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฯให้แก่ นิสติ สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ด้ว ยการนํ าชมการแสดง “โขน
พระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ” ณ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ทังc นีc เพือให้นิสติ
ของสาขาวิชาฯ มีค วามรู้รอบเกียวกับศิล ปะการ
แสดงอัน เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และ
เพือปลูกฝงั จิตสํานึกเรืองการดํารงความเป็ นไทย
ในกระแสโลกาภิว ัฒ น์ อัน เป็ น พัน ธกิจ หนึ งของ
สาขาวิชาฯ ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิ สิตสาขาวิ ชาภาษาจีนคว้ารางวัล การประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ครัง' ที( )
สถาบันขงจือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครังc ที q ขึcนเมือวันอังคารที r พฤศจิกายน $$% มีผู้เข้าแข่งขันทังc หมด r คน จาก j
มหาวิทยาลัยทัวประเทศไทย นิสติ ชันc ปี ที q และ r สาขาวิชาภาษาจีนทีเข้าร่วมการแข่งขันทังc หมด q คน
ได้รบั รางวัลดังนีc นางสาวทิพรดา ทิพยบุญทอง นิสติ ชันc ปี ที r คว้ารางวัลชนะเลิศ โดยได้รบั ทุนการศึกษา
q,sss บาท พร้อมประกาศนียบัตร นางสาวพนิตาวีร์ ลีลาจารุวรรณ นิสติ ชันc ปี ที q คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที โดยได้รบั ทุนการศึกษา j,sss บาท พร้อมประกาศนียบัตร และนางสาวอาทิตยา กิตวงศ์ นิสติ ชันc
ปีที q ได้รบั รางวัลชมเชย โดยได้รบั ทุนการศึกษา $ss บาท พร้อมประกาศนียบัตร

๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญให้เป็ นวิทยากรนํ าเสนอผลงานทาง
วิชาการหัวข้อ " '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" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “มนุ ษยศาสตร์ทแปรเปลี
ี
ยนในโลกทีเปลียนแปลง (Changing
Humanities in a Changing World)” เวทีวจิ ยั มนุ ษยศาสตร์ไทย ครังc ที เนืองในโอกาสครบรอบ $s ปี
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที %- } พฤศจิกายน $$% ณ โรงแรมอิมพิเรียล
แม่ปิง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

ฝา่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์
ขอเชิญเข้าฟงั การเสวนาในโครงการอาศรมวิจยั
เรือง

การเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั ประเภทต่างๆ
วิทยากร

คุณอารีรตั น์ จุตกิ ารพาณิชย์
ว่าทีร้อยตรีหญิงทองสุข จิตวิมลประเสริฐ
คุณจุฑามาศ จันทร์แก้ว
วันพฤหัสบดีที s พฤศจิกายน $$%
เวลา j .ss-jq.ss น.
ณ ห้อง %s อาคารบรมราชกุมารี

๓

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการ
หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา :

ฟรอยด์กบั ศิลปะ (Freud et Art)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรยิ ะดิศ มานิตย์
j%s บาท

หนังสือเรือง ฟรอยด์กบั ศิลปะ นีc กล่าวถึงงานเขียนของฟรอยด์ทุกเรือง
ทีเกียวกับการศึกษางานศิลปะ
ฟรอยด์เป็ นนักสํารวจจิตใจมนุ ษย์ เขาเผยให้เห็นจิตไร้สํานึกซึงกักเก็บความปรารถนาแฝงเร้นของ
มนุ ษย์ ทว่า หากจิตวิเคราะห์อธิบายจิตใจมนุ ษย์ได้ ก็ย่อมมีเหตุผลจะใช้ทฤษฎีเดียวกันนีcอธิบายศิลปะซึง
เป็ นผลผลิตของมนุ ษย์
ฟรอยด์เสนอทฤษฎีจนปฏิวตั คิ วามคิดคนตะวันตกอย่างขนานใหญ่ เมือเขากล่าวสิงใด เขียนสิงใด
แล้ว ก็ยากทีเราจะละเลย ไม่สนใจใคร่รู้ ฟรอยด์มใิ ช่นักวิจารณ์ศลิ ปะโดยอาชีพ แต่หากเขาเขียนถึงศิลปะชินc
ใด ผู้ศึกษาศิลปะก็ย่อมอยากรู้อยากเห็น ผู้สนใจงานของดาวินชีจะไม่อยากรู้เชียวหรือว่า ปรมาจารย์จติ
วิเคราะห์ตคี วามรอยยิมc ของโมนาลิซาว่าอย่างไร
หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา :

คันจิศกึ ษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัติ
j s บาท

ตําราคันจิศกึ ษานีcอธิบายเรืองของตัวอักษรคันจิอย่างเป็ นระบบสําหรับผูเ้ รียน
ชาวไทยซึงเรียนภาษาญีปุ่นถึงระดับ N q โดยเริมตังc แต่การเกิดอักษรจีนในประเทศ
จีน การรับอักษรจีนของญีปุ่นและการพัฒนาตัวอักษรคันจิของญีปุ่นจนมีเอกลักษณ์
เป็ นของตนเอง นอกจากนีc ตํารานีcจดั ทําขึนc เพือให้นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้
ทบทวนและเรียนรูเ้ รืองต่างๆ เกียวกับอักษรคันจิทยัี งไม่ได้ศกึ ษาในช่วงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา :

การแปลวรรณกรรม (พิมพ์ครังc ที q)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวฒ
ั น์ศร
%s บาท

หนังสือ การแปลวรรณกรรม มีเนืcอหาทีเป็ นประโยชน์ ต่อวิชาการแปลเป็ น
อย่างมาก ผู้เขียนได้รวบรวมผลงานการค้นคว้าทังc เชิงทฤษฎี เชิงปฏิบตั ิ ตลอดจน
ประสบการณ์ในการแปลวรรณกรรม รวมทังc การตรวจแก้งานแปลไว้อย่างละเอียด
สอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร.
r หรือ E-mail: jofletters@gmail.com
๔

ใคร ทําอะไร ที(ไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้เสียงในการอ่าน
และการตีความบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ” ให้แก่นิสติ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุ ษยศาสตร์ เมือวันที j
พฤศจิก ายน $$% เวลา j….ss-j}.ss น. ณ ห้ อ งประชุ ม q อาคารมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็ นวิทยากรในหัวข้อ “พัฒนาการของภาษาไทยจากอดีตถึงปจั จุบนั : แนวทางการจัดทําดุษฎีนิพนธ์”
เมือวันจันทร์ที … ตุลาคม $$% เวลา jj.ss-j .ss น. และ jq.ss-j$.ss น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ ดร.ธานี ร ั ต น์ จั ตุ ท ะศรี ภาควิ ช าภาษาไทย ได้ ร ั บ เชิ ญ จากคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้บรรยายพิเศษ “เรืองอิเหนาทีเราไม่ร:ู้ ข้อค้นพบและประสบการณ์จาก
งานวิจยั ” เมือวันพุธที ตุลาคม $$% เวลา jq.ss-j….ss น. ณ ห้องประชุม js$ อาคารมนุ ษยศาสตร์ j
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ว รรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้รบั เชิญ จากสํานัก งานกองทุ น
สนับสนุ นการวิจยั ไปปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการ สกว.ด้านมนุ ษยศาสตร์ เป็ นระยะเวลา ปี
ตังc แต่วนั ที j ตุลาคม $$%
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ † ศรีบริสุทธิ †สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นผูท้ รงคุณวุฒติ รวจอ่านและพิจารณาบทความวิจยั

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. r $ E–mail: artspr08@hotmail.com

๕

