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ปีที� ๗  ฉบบัที� ๑๒   วนัที� ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์�  ! ไดม้กีารประชุมศูนยค์ตชินวทิยาครั -งที� //�  ! เพื�อหารอืเกี�ยวกบั
แผนการดาํเนินงานในอนาคตภายใตก้ารบรหิารงานของคณะกรรมการศูนยชุ์ดใหม ่ 

ในโอกาสนี- ศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ได้มอบเงนิจํานวน � ,>>>บาท (เจด็หมื�นห้าพนับาท
ถ้วน) ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งจากการดําเนินโครงการสารานุกรมภูมปิญัญาทอ้งถิ�นไทย (ความงามดว้ยภูมปิญัญา
ไทย) ซึ�งได้รบังบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพแห่งชาตใิหแ้ก่ศูนยเ์พื�อ
ตั -งเป็นกองทุนในการดาํเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 

� ศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด ศตีสิาร ผูอ้ํานวยการศูนย์
คตชินวทิยา คณะอกัษรศาสตรใ์นฐานะนักวจิยัในโครงการ HCMR* ได้เขา้ร่วมงานสมัมนา "O> พรรษา 
รตันราชสุดา วทิยาปรทิรรศน์" ซึ�งจดัขึ-นระหว่างวนัที� P>-P/ มนีาคม �  ! ณ บ้านวทิยาศาสตรส์รินิธร 
อุทยานวทิยาศาสตร ์ในโอกาสนี- ศาสตราจารยส์ุกญัญา ไดเ้ป็นวทิยากรเสวนาในหวัขอ้ “คนกบัไก่ สอนอะไร
ใหเ้รา” รว่มกบันกัวจิยัคนอื�นๆ ในโครงการดว้ย 
 
 
 
 
 

* โครงการวจิยัพหุสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัไก่ (Human-Chicken Multi-Relationships Research: HCMR) เป็น
โครงการตามพระราชดําริ เจ้าชายอะกิฌิโนะโนมิยะ ฟุมิฮิโตะ แห่งประเทศญี�ปุ่น ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

ข่าวจากศนูยค์ติชนวิทยา 
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รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาวจิยัเกี�ยวกบัววิฒันาการจากไก่ป่ามาเป็นไก่บา้นหรอืไก่ชน มี
ความโดดเด่นตรงที�มนีักวจิยัจากหลายศาสตร์ ทั -งสายมนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์เขา้ร่วม และเป็นโครงการวจิยัร่วม
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญี�ปุน่ดว้ย 
 
 
 
 

ตามที�ฝ่ายวิจยั ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการนิสิตอักษร
ศาสตร ์(ก.อศ.) จดัการประชุมวชิาการด้านมนุษยศาสตรร์ะดบัปรญิญาตร ีคณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั -งที� � (�nd Arts Undergraduate Humanities 
Symposium) เมื�อวนัที� /! เมษายน �  ! ณ หอ้งอเนกประสงคช์ั -น q และหอ้ง P>P P>r 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร โดยมนีายกสภามหาวทิยาลยั ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.คุณหญงิ
สุชาดา กรีะนันทน์ เป็นประธานเปิดงาน คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ เป็นปาฐกถานํา เรื�อง “มนุษยศาสตร์และความสมดุลทาง

ความคดิของสงัคม” และการนําเสนอผลงานวชิาการโดยนิสติ จาํนวน /P คน ประกอบดว้ย นางสาวปราณ
ชนก ตรีรตันวารสีิน นายเอกพล สุวธันเมธากุล นางสาวสิรกิานต์ ดาบูเชอร์ นางสาวเมวานี คงปรชีา 
นางสาวพชัร วตันศรมีงคล นางสาวอรยิะ จนิะเป็งกาศ นางสาวพทัธ์ธรีา ฉลาดมานะกุล นางสาวพชัพชิา 
ธนาเกษฒพพิฒัน์ นายอภวิจัน์ บวรรตันดลิก นางสาวอาคริา เจรญิสทิธิ s นางสาวภทัราพร สงิหเ์ห นางสาวพี
ระดา เชนวรรณกจิ และนายทนิกฤต สริรีตัน์ ต่อด้วยการเสวนา หวัขอ้ “ถ้าโลกนี-ไม่มมีนุษยศาสตร”์ โดย
หวัหน้าภาควชิาประวตัศิาสตร ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์ และสุดท้ายคอืการมอบเกยีรติ
บัตรแก่ผู้เสนอผลงาน งานดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีทั -งคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และ
บุคคลภายนอก เขา้รว่มงานประมาณ / > คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลัจากการประกวดสนุทรพจน์ภาษาจีนระดบัอดุมศึกษาประจาํปี 
&''( 
 เมื�อวนัพฤหสับดทีี� � เมษายน �  ! สํานักคณะกรรมการอุดมศกึษา ร่วมมอืกบัสํานักงานส่งเสรมิ
การเรยีนการสอนภาษาจนีนานาชาต ิ(ฮั �นป ั -น) ประจําประเทศไทย ได้จดัการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนี
ระดบัอุดมศกึษาแห่งประเทศไทย (Chinese Bridge) ครั -งที� /r ณ โรงแรมรชัดาซติี- สาขาวชิาภาษาจนีได้
คดัเลอืกและฝึกซอ้มนางสาวอาทติยา กติวงค ์นิสติชั -นปีที� P เพื�อเป็นตวัแทนสาขาวชิาภาษาจนีเขา้ร่วมการ
ประกวดดงักล่าว นางสาวอาทติยา กติวงค ์ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ โดยไดร้บัรางวลัจากนายเฉิน เจยีง อุปทูต
ฝา่ยวฒันธรรม สถานทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจาํประเทศไทย  
 นอกจากนี-นางสาวอาทิตยา กิตวงค์ ยงัได้รบัคดัเลือกให้เป็นผู้แทนจากสถาบนัอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทยเดนิทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจนีระดบันานาชาต ิ(Chinese Bridge) ณ มณฑลหูหนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจนี ในเดอืนกรกฎาคม �  ! และไดร้บัทุนการศกึษาเพื�อศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 
ณ มหาวทิยาลยัปกักิ�ง สาธารณรฐัประชาชนจนีอกีดว้ย 
  
 
 
 
 
 
 
นางสาวอาทติยา กติวงค ์ถ่ายรปูร่วมกบันายเฉิน เจยีง                 ถ่ายรปูร่วมกบัคณาจารยส์าขาวชิาภาษาจนี 

 
 
 

 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากพพิธิภณัฑ์
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นวทิยากรอภปิรายการสมัมนาทางวชิาการ เรื�อง “เทพรตัน์ศกึษิต
พพิธิวฒันา เทพรตัน์ศกึษาพพิธิภณัฑนํ์าสมยั” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ   รอบ � เมษายน �  ! สมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมื�อวนัศุกรท์ี� /� เมษายน �  ! เวลา /P.>>-/O.>> น. ณ หอ้ง
ประชุมชั -น O อาคารราํไพพรรณ ีพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั กรงุเทพฯ   
 

����   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คารนิา โชตริว ีและผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จรินัธรา ศรอุีทยั ภาควชิา
ภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา เป็นกรรมการประเมนิผลขา้ราชการให้ดํารง
ตําแหน่งนักวเิทศสมัพนัธช์ํานาญการ กลุ่มงานภาษาองักฤษ สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒสิภา 

 

ใคร ทาํอะไร ที+ไหน 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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����   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คารนิา โชตริว ีภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายใน
โครงการเสวนาภาษา วฒันธรรมและปรชัญาชวีติผ่านภาพยนตรน์านาชาต ิหวัขอ้ “เสน้ทางชวีติแรงงานขา้ม
ชาตผิ่านภาพยนตรอ์าเซยีนร่วมสมยั Ilo Ilo and Isthmus: ความรกั ความหวงัและความทรงจาํ” เมื�อวนัที� 
�> กุมภาพนัธ์ �  ! เวลา q.>>-/�.>> น. จดัโดยสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์
และประยกุตศ์ลิป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

����   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารนิา โชติรว ีภาควิชาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมการเสวนา
วชิาการนานาชาต ิเรื�อง “Cultural Dimensions of ASEAN” ในวนัที� O มนีาคม �  ! เวลา q.>>-/�.>> น. 
จดัโดยคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั College of Liberal Arts, De La 
Salle University ประเทศฟิลปิปินส ์

 

����   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คารนิา โชติรว ีภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากคณะอกัษรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. �  q) 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายพเิศษให้แก่นักศึกษาโครงการปรญิญาเอก สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ หวัขอ้ “Corpora, Lexicogrammar and Discourse Analysis” วนั
อาทติยท์ี� /q เมษายน �  ! และหวัขอ้ “Corpus stylistics: Bridging the gap between studies in 
language and fictional prose” วนัอาทติยท์ี� �O เมษายน �  ! เวลา q.>>-/�.>> น. ณ หอ้ง PE ชั -น P 
สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัแต่งตั -งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอกัษรศาสตร์ ต่อจากศาสตราจารย์ สุกญัญา สุจฉายา ตั -งแต่วนัที� / 
ตุลาคม �  � โดยมวีาระ � ปี 

 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิราํไพ เปรมสมทิธ ์อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์อาจารย ์ดร.อรนุช 
เศวตรตันเสถียร และอาจารย์เนณุภา สุภเวชย์ ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุดแห่งชาต ิร่วมกบัสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให้ร่วม
ดําเนินงานประสาน และดูแลความเรยีบร้อยภายในห้องประชุม การจดัการประชุมสภาบรรณารกัษ์แห่ง
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ครั -งที� /O พ.ศ. �  ! ระหว่างวนัที� />-/P มถุินายน �  ! ณ ศูนยนิ์ทรรศการและ
การประชุมไบเทค กรงุเทพฯ 
 
 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี� นางกญัญก์นก สิงหฤกษโ์ทร. !r!! E–mail: artspr08@hotmail.com 


