ปีที ๗ ฉบับที ๒๑ วันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข่าวจากภาควิ ชาภูมิศาสตร์ และภาควิ ชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมศิ าสตร์ และภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ได้ร่วมมือกับโรงเรียน Raffles Institution ประเทศ
สิงคโปร์ จัดกิจกรรม History and Geography Fieldtrip to Thailand CDEF ซึงเป็ น International Course
ช่วงปิ ดภาคเรียน ระหว่างวันที E-L สิงหาคม CFFM มีนักเรียนระดับชันN มัธยมปลายจากโรงเรียน Raffles
Institution จํานวน CF คน เข้าร่วมเพือเรียนรูเ้ กียวกับภูมศิ าสตร์และประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย รวมถึง
การทํางานภาคสนามเกียวกับการศึกษาลํานํNาเชิงภูมศิ าสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุร ี
ทังN นีN รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้ใ ห้เกียรติก ล่าวต้อนรับ
คณาจารย์และนักเรียนอย่างอบอุ่น เมือวันที Z สิงหาคม CFFM เวลา E[.ZD น. ณ ห้อง LED อาคารมหาจักรี
สิรนิ ธร

๑

ข่าวจาก BALAC
งานปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่และพบผูป้ กครอง
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ BALAC
ย่างเข้าปี ที M ในปี นNี หลักสูตรสามารถรับนิสติ ใหม่เข้าศึกษาด้วยระบบรับตรง จํานวน dd คน และระบบ
International Admission อีก C คน และในปี นNี หลักสูตรมีบณ
ั ฑิตจบการศึกษาเป็ นรุ่นทีสี ซึงเข้าศึกษาในปี
การศึกษา CFF[ จํานวน LF คน บัณฑิตได้รบั เกียรตินิยมอันดับ E จํานวน L คน และได้รบั เกียรตินิยม
อันดับ C จํานวน Cf คน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จัดงานปฐม
นิเทศนิสติ ใหม่พร้อมกับงานพบผูป้ กครอง ประจําปี การศึกษา CFFM เมือวันที C[ กรกฎาคม CFFM เวลา
d.DD-Ef.DD น. ณ ห้อง ZDE-ZDC อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร เพือให้ผูป้ กครองและนิสติ ใหม่ได้พบปะผูบ้ ริหาร
และคณาจารย์ในหลักสูตร ตลอดจนรับทราบข้อมูลเกียวกับการเรียนการสอนและวิธปี ฏิบตั ติ นของนิสติ งาน
นีNได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากผูป้ กครองและนิสติ ใหม่ทเข้
ี าร่วมงาน ประมาณ EMD คน

งานเริมด้วยการให้โอวาทแก่นิสติ ใหม่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และมอบวุฒบิ ตั รแก่บณ
ั ฑิตผูไ้ ด้รบั เกียรตินิยมอันดับ E จํานวน L
คน ได้แก่ นายจักรภัทร คูหาเปรมกิจ เกียรตินิยมอันดับ E และเหรียญทอง นายชาญวิทย์ เอียมอุดม นาย
ธนรัช ไชยชมภู นายปรเมศวร์ ตังN สถาพร นางสาววทันยา สมพงษ์ นางสาวสิตตา ชยานุ ภทั ร์กุล และนาย
วิศรุต หอมหวน
นอกจากนีN คณบดีได้มอบวุฒบิ ตั รแก่นิสติ ผูท้ ําคุณประโยชน์แก่สงั คม จํานวน ED คน ได้แก่ นาย
ภาสวิชญ์ บุญคงชืน นางสาวอารดา อารยวุฒ ิ นายรณกร โรจน์รตั นดารงค์ นายวิศรุต หอมหวน นางสาว
ธันยพร รุ่งเรืองธัญญา นายชาญวิทย์ เอียมอุดม นางสาวณิชมน ศรีชยั ยงพานิช นางสาวณิชชดา เธียร
เชาวน์ นางสาวพริมา จันทรกระวี และนางสาวจินดารัตน์ โสภาศรีพนั ธ์

๒

หลังจากพิธมี อบวุฒบิ ตั ร ประธานหลักสูตร รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ กล่าวแนะนํ า
คณะอักษรศาสตร์และให้รายละเอียดเกียวกับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง การพัฒนาหลักสูตรให้มคี วามสมบูรณ์และความเป็ นนานาชาติมากขึนN กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน การเพิมจํานวนนิสติ แลกเปลียน และการส่งเสริมให้นิสติ ไปแลกเปลียน ณ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในต่างประเทศ จากนันN รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
กล่าวถึงกิจกรรมและการใช้ชวี ติ ในรัวN มหาวิทยาลัย ในลําดับต่อไป เป็ นการเสวนาเรืองการเรียนและโอกาส
ในการทํางาน โดยศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ผูป้ ระสบความสําเร็จในสายงานต่างๆ จํานวน Z ท่าน คือ คุณธงชัย
ชาสวัสดิ n อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ คุณเชิญจุติ เต็มพิทกั ษ์ เจ้าหน้าทีพิจารณาสถานะผู้
ลีภN ยั สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ ภNี ยั สหประชาชาติ และคุณอลิส ทอย นักแสดง พิธกี รสังกัด GMM ทีว ี และ
เจ้าของร้าน Mr.Bean Coffee Shop วิทยากรได้เล่าถึงประสบการณ์ การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยและ
ความสําเร็จในสายอาชีพ และความสําเร็จทีมีรากฐานมาจากการเรียนและประสบการณ์ ทได้
ี รบั จากคณะ
อักษรศาสตร์ โดยมีผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ เป็ นพิธกี รดําเนินรายการ

กิจกรรมช่วงบ่าย รองประธานหลักสูตร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ อธิบาย
แผนการเรียนและรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร อาจารย์ ดร.Lowell Skar และอาจารย์ ดร. Jaime Moreno
Tejada แนะนํ าและให้รายละเอียดเกียวกับรายวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลังจากสิNนสุดการอภิปรายในห้อง
ประชุม เป็ นช่วงเวลาทีนิสติ ใหม่ได้พบและทําความรูจ้ กั กับอาจารย์ทปรึ
ี กษา ในปี การศึกษานีN มีอาจารย์ที
ปรึกษาดูแลนิสติ ใหม่จาํ นวน [ ท่าน คือ อาจารย์ ดร.เจมี โมรีโน ทีจาดา อาจารย์ ดร.ไซมอน เทอร์เนอร์
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั และอาจารย์เนณุ ภา สุภเวชย์ อาจารย์ทปรึ
ี กษาได้ให้ขอ้ มูลเพิมเติม
เกียวกับการเรียนการสอน การลงทะเบียน และการใช้ชวี ติ ในคณะอักษรศาสตร์ แม้ในช่วงนีNเป็ นช่วงทีจัด
ให้กบั นิสติ โดยเฉพาะ แต่กย็ งั มีผูป้ กครองมากมายหลายท่านอยู่ต่อและเข้าร่วมฟงั ด้วย งานปฐมนิเทศนิสติ
ใหม่และงานพบผูป้ กครองประสบความสําเร็จ ทังN นิสติ ใหม่และผูป้ กครองให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก นิสติ
และผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ และสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิมเติม งานสิNนสุดเวลา
ประมาณ Ef.DD น.

๓

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

๔

รายการอักษรพาที เดือนสิงหาคม CFFM ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน EDE.F
MHz เวลา DM.ZD–DM.FF น.
เสาร์ที E ส.ค. FM
"ความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อผูส้ มัครงานตําแหน่ งนักแปล"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ n
เสาร์ที M ส.ค. FM
" EDD ปี โรลองด์ บาร์ตส์"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรยิ ะดิศ มานิตย์
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
เสาร์ที EF ส.ค. FM
"แปดเซียนพร้อมเทพไท้ ทุกสถาน"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารจย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรฬุ หการ
ผูด้ าํ เนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
เสาร์ที CC ส.ค. FM
"Malaysia and Thailand’s reaction towards “compliment section” in
Edff: A Comparative Study"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัติ
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที Cd ส.ค. FM
"ภาพของ "กรุงเทพฯ" ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ n

ใคร ทําอะไร ที$ไหน
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้รบั เชิญบันทึก
เทปโทรทัศน์ เรือง “คุณค่าของพระไตรปิ ฎก” เพือฉายขึนN จอโทรทัศน์ของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในงาน
เปิ ดเล่มเล่าเรือง “พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์ ” เนืองในวันอาสาฬหบูชา เมือวันที CL กรกฎาคม
CFFM เวลา M.ZD-EZ.DD น. ณ ห้องประชุมชันN L สํานักงานวิทยทรัพยากร
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้รบั เชิญบันทึก
เทปโทรทัศน์ เรือง “การปฏิรปู พระพุทธศาสนา: การตีความพระไตรปิ ฎก” เพือเผยแพร่ในวันอาสาฬหบูชา
ในรายการ Wisdom Talk สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทางช่อง CDd (PSI)
ช่อง CFC (GMMZ) ช่อง EMZ (DTV) และช่อง EMC (BIG[)
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ จัดบรรยายเชิง
วิเคราะห์ “หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ของพุทธทาสภิกขุ” มีทงั N หมด fE เล่ม ในรายการ “ศาสน์สร้างสุข” ทาง
สถานีวทิ ยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเข้าพรรษานีN ผู้สนใจสามารถติดตามฟงั ได้ทุกวันอาทิตย์
เวลา M.DD-M.EF น.
๕

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิร า ราโท ภาควิช าภาษาตะวัน ออก ได้ร บั เชิญ เป็ น ล่ า มภาษาไทยเวียดนาม ให้แก่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม คณะรัฐมนตรี และคณะผูแ้ ทนไทย เมือวันที CZ กรกฎาคม CFFM
ในการมาเยือนประเทศไทยและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็ นทางการ ไทย-เวียดนาม ครังN ที Z
ของนายเหวียน เติน‰ สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นู รดี า หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากสํานักงานราช
บัณ ฑิต ยสภา ให้เ ข้าร่ว มประชุ มพิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑ์ก ารทับศัพ ท์ภาษามลายู ฉบับหลังประชา
พิจารณ์ โดยมีการประชุมเดือนละ f ครังN คือ วันพุธทุกสัปดาห์ และวันศุกร์สปั ดาห์ที C และ [ ของเดือน
เวลา d.DD-EE.DD น. ณ ห้องประชุม ZDE สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
อาจารย์ ดร.สมพรนุ ช ตันศรีสุข ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากหน่ วยบริหารวิชาอารย
ธรรมไทย เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ประเพณีและพิธกี รรมในทัศนะของพระพุทธศาสนา" ในวันพฤหัสบดี
ที EL กันยายน CFFM เวลา EZ.DD-Ef.DD ณ ห้อง ZD[ อาคารบรมราชกุมารี
อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก รับเชิญจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็ นอาจารย์พเิ ศษรายวิชา วรรณคดีฮนิ ดีคดั สรร ภาคการศึกษาต้น ปี CFFM ทุกวันจันทร์ ตังN แต่
วันที ED สิงหาคม ถึงวันที CZ พฤศจิกายน CFFM เวลา EF.[F-EM.CD น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
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