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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๔๐   วนัที� ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
มลูนิธิ Khyentse มอบรางวลัทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน "##� เวลา ��.&' น. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ 
คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์เป็นประธานในพธิมีอบทุนการศกึษามูลนิธ ิKhyentse ณ ห้องสมุดคณะอกัษร
ศาสตร ์อาคารมหาวชริาวุธ  Dr. Peter Skilling ผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นตวัแทนมลูนิธ ิKhyentse ประเทศไทย 
เป็นผูม้อบรางวลัทุนการศกึษา จาํนวน �,''' เหรยีญสหรฐัฯ ให้แก่นางสาวจตุพร เพชรบูรณ์ นิสติระดบั
ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคตชินวทิยา ภาควชิาภาษาไทย ผู้ผ่านการคดัเลอืก คณะกรรมการคดัเลอืก 
ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ อาจารย ์ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ และ
อาจารย ์ดร.ชานป์วชิช ์ทดัแกว้ 

มลูนิธ ิKhyentse ก่อตั Wงเมื�อปี ค.ศ."''� โดยท่าน Dzongsar Khyentse Rinpoche  เพื�อส่งเสรมิการ
เผยแพร่พุทธศาสนาและการเรียนพุทธศาสนศึกษา โดยมีกิจกรรม อาทิ สนับสนุนการจดัการข้อมูล
พระไตรปิฎกภาษาทิเบตในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการศึกษาพุทธศาสนศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาระดบันานาชาติ มูลนิธิได้มอบเงนิทุนสนับสนุนให้แก่คณะอักษรศาสตร์เป็นเงนิ &,''' 
เหรยีญสหรฐัฯ โดยให้คณะอกัษรศาสตรต์ั Wงหลกัเกณฑ ์ดําเนินการคดัเลอืกและจดัพธิมีอบทุนการศกึษาแก่
นิสติผู้ได้รบัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ มูลนิธ ิKhyentse จะให้ทุนนีWแก่นิสติคณะอกัษรศาสตร ์เป็น
ระยะเวลา & ปี ปีละ � ทุน ทุนละ �,''' เหรยีญสหรฐัฯ 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   
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คณาจารยส์าขาวชิาภาษาจนีถ่ายรปูร่วมกบั Professor Lu Jianming และ Professor Ma Zhen 

 

 Professor Lu Jianming และ Professor Ma Zhen นกัวชิาการจนีที�มชีื�อเสยีง จาก Peking 
University ไดม้าบรรยายพเิศษในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกของสาขาวชิาภาษาจนี ระหว่าง
วนัที� �&-"' พฤศจกิายน "##� 
 
���� ข่าวจากสาขาวิชาภาษาญี,ปุ่ น 

นิสติชมรมภาษาญี�ปุ่น (นิสติเอกภาษาญี�ปุ่นหลกัสูตรปกต)ิ และนิสติภาษาญี�ปุ่นหลกัสูตรภาษาและ
วฒันธรรม ร่วมกนัจดังานเทศกาลวฒันธรรมญี�ปุ่น หรอื Arts CU Bunkasai "'�p เมื�อวนัที� &� ตุลาคม 
"##� ณ ลานโถงอาคารมหาจกัรสีรินิธร โดยเป็นกิจกรรมเสรมิที�ทางสาขาวิชาภาษาญี�ปุ่นส่งเสรมิให้จดั 
เพื�อให้นิสติรู้จกัประเพณีการจดังานเทศกาลวฒันธรรม ที�นักเรยีนนักศึกษาในประเทศญี�ปุ่นจะจดัทุกปี 
ในช่วงต้นเดอืนพฤศจกิายน และเขา้ใจความสําคญัของการร่วมกนัทํางานเป็นกลุ่ม อกีทั Wงยงัเปิดโอกาสให้
นิสติไดฝึ้กปฏบิตังิานที�ก่อใหเ้กดิคุณลกัษณะบณัฑติที�พงึประสงค ์อาท ิการคดิเป็น ทําเป็น มภีาวะผูนํ้า ทั WงนีW
มนิีสติชั Wนปีที� "-p รว่มปฏบิตังิานประมาณ r' คน อาจารยป์ระจาํสาขา � คน 
 ในงานมกีารออกบู๊ธเล่นของเล่นญี�ปุน่ แต่งตวัแบบญี�ปุน่ การทาํสมดุญี�ปุน่ และแนะแนวการศกึษาใน
เอกญี�ปุน่ การแสดงบนเวทขีองนิสติเอกภาษาญี�ปุ่น นิสติหลกัสูตรภาษาและวฒันธรรม และนิสติแลกเปลี�ยน
จากมหาวทิยาลยัฮโิรชมิะ การชงชา และการประกวดคาราโอเกะ โดยไดร้บัความสนับสนุนจากบรษิทัภาค 
เอกชนไดแ้ก่ CP Glico Itoen Calbee My Porch Karaoke H.I.S และ Katsutan Ramen มผีูส้นใจเขา้ร่วม 
งานตลอดทั Wงวนัเป็นนิสติจฬุา นกัเรยีนมธัยม และผูส้นใจภายนอกประมาณ &'' คน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก  
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�  รายการอกัษรพาท ีเดอืนธนัวาคม "##� ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น �'�.# 

MHz เวลา 'z.&'–'z.## น. 
เสารท์ี� | ธ.ค. #� "สงครามโลกครั Wงที� � กบั ตะวนัออกกลาง" (ตอนที� �) 

วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� �& ธ.ค. #� "สงครามโลกครั Wงที� � กบั ตะวนัออกกลาง" (ตอนที� ") 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� "' ธ.ค. #� "สงครามโลกครั Wงที� � กบั ตะวนัออกกลาง" (ตอนที� &) 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� "� ธ.ค. #� "นวนิยายแปลยคุแรก" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.แพร จติตพิลงัศร ี
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ณดิา ตริณสวสัดิ ~ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาควชิาภูมศิาสตรแ์ละภาควชิาประวตัศิาสตรใ์หก้ารต้อนรบั Ms. Chee Mei Ling และ Ms. Seow 
Mui Lin จาก Raffles Institution ประเทศสงิคโปร ์เมื�อวนัที� "z พฤศจกิายน "##� ณ หอ้งประชุม z�# 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร เพื�อหารอืโครงการความร่วมมอืระหว่าง Raffles Institution และจุฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั ในการจดั History and Geography Fieldtrip to Thailand 2015 สําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมของ 
Raffles Institution ในช่วงตน้เดอืนสงิหาคม "##z 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ~ ศรบีรสิุทธิ ~สกุล ภาควชิาภาษาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจาก
สํานักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นบรรณาธกิารตรวจหนังสอืชื�อ "ภาษาองักฤษสําหรบันักสาร 
สนเทศ" (English for Information Scientists)  
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ~ ศรบีรสิุทธิ ~สกุล ภาควชิาภาษาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจาก
คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร ์เป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณารายงานการวจิยั 
  
���� อาจารย์ ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรเสนอผลงานวชิาการ
หวัขอ้ “Eastern Europe, the Artful Devil of Capitalist Tourism and the Devilish Art of Historical 
Embalmment as Utopian Dystopia in JáchymTopol’s The Devil’s Workshop” ในการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิSpace, Race, Bodies: Geocorpographies of the City, Nation and Empire จดัโดย 
Department of Media, Film and Communication (MFCO), the Postcolonial Studies Research 
Network (PSRN), the Somatechnics Research Network (University of Arizona) และ the Sexuality 
Research Group ระหว่างวนัที� z-�' ธนัวาคม "##� ณ มหาวทิยาลยั Otago ประเทศนิวซแีลนด ์ 
 

���� อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัซดินีย ์เป็นวทิยากร
เสนอผลงานวชิาการหวัขอ้ “Particular Modernity/Transnational Modernism: The Czech and Slovak 
Case [from a Thai perspective]” ในการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิTransnational Modernisms: The 
Second Australian Modernist Studies Network Conference ระหว่างวนัที� �#-�� ธนัวาคม "##� ณ 
มหาวทิยาลยัซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี  
  

���� อาจารย์ ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรเสนอผลงานวชิาการ
หวัขอ้ “‘You Mustn't Take Literature So Seriously’: Michal Viewegh’S Bringing Up Girls in Bohemia 
(�rrp) as a Comically Serious/Seriously Comical Revenge on Postmodernism, Failures of 
Education and Capitalist‘ Activists of Convenience’” ในการประชุมวชิาการระดบันานาชาตมินุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตรค์รั Wงที� z มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ระหว่างวนัที� �z-�r ธนัวาคม "##� ณ คณะมนุษย 
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. zpzz#   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที,ไหน 


