ปีที ๗ ฉบับที ๒๖ วันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาไทย

เมือวันพฤหัสบดีที กันยายน ! นิสติ ภาควิชาภาษาไทย ได้จดั งานไหว้ครูภาควิชาภาษาไทย
ประจําปี การศึกษา ! ขึน3 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน3 6 อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธ ี ในโอกาสนี3 มีการ
มอบ “รางวัลเงินทุนพระวรเวทย์พสิ ฐิ ” และ “ทุนฉัตรชัย-อรพิมพ์ พงศ์ประยูร” ให้แก่นางสาวประภัสสร เจียม
วงษา นิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต ชัน3 ปี ที H ซึงมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยดีเด่น และมอบ “ทุนวิจยั วิบูลย์
สวัสดิ J-แอนเดอร์สนั ” เพือสนับสนุ นการเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา ให้แก่นางสาววริศรา อนันตโท
และนายอภิวฒ
ั น์ สุธรรมดี นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สายคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาไทย

๑

ข่าวจากศูนย์ไทยศึกษา

เมือวันที ! กันยายน ! ศูนย์ไทยศึกษา ได้เชิญ ดร. Tomas Larrson จากภาควิชา Politics and
International Studies (POLIS), St. John’s College, University of Cambridge มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“Reflections on the Buddhist exception to universal suffrage in Thailand” ณ ห้อง q / s ชัน3 q
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร
ภายหลัง การบรรยาย ดร. Tomas Larrson ได้ถ่ ายภาพกับผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์
สุรวัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์ไทยศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ผู้ประสานงานการ
บรรยายในครัง3 นี3

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
รายการอักษรพาที เดือนกันยายน ! ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน . MHz
เวลา !.x – !. น.
เสาร์ที ก.ย. !
"ความเป็ นไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศร่วมสมัย"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ J
เสาร์ที ก.ย. !
"เมือนักเรียนไทยไปภูมศิ าสตร์โอลิมปิกเป็ นครัง3 แรก"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิรวิ ฒ
ั น์
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที 6 ก.ย. !
"การเเปลกวีนิพนธ์ของเซซาร์ บาเยโฆ เป็ นภาษาไทย"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุร ี ลือสกุล
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ J
เสาร์ที q ก.ย. !
"CSR ในมุมมองของผูบ้ ริหาร (ตอนที )"
วิทยากร คุณปญั ญา กิจเจริญการกุล
(กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เมอร์ค จํากัด ประเทศไทย)
ผูด้ าํ เนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

๒

ข่าวจากงานประกันคุณภาพ
ตามที สํานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึกษา (สกอ.) กํ าหนดให้หน่ วยงานมีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของ สกอ. นัน3 คณะอักษรศาสตร์จดั ให้มกี ารตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์สกอ. ประจําปี ! (ปี การศึกษา s) ในวันจันทร์ที ! กันยายน ! ณ สํานัก
คณบดี โดยมีคณะกรรมการผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร์ ดังนี3
. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชยั ทัดศรี
ประธานกรรมการ
. รองศาสตราจารย์รตั นา จักกะพาก
กรรมการ
x. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ
กรรมการและเลขานุ การ

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการ
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที HH ฉบับที (มกราคม-มิถุนายน !) มี
จําหน่ ายแล้ววันนี3 ทีฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที HH ฉบับที มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา
พงศ์ ไ พโรจน์ เป็ น บรรณาธิก าร โดยวารสารฉบับ นี3 ป ระกอบด้ว ยบทความ
จํานวน เรือง ดังต่อไปนี3
บทความ
หมายเลข

x
H

เรือง
สตรีในวรรณกรรมอียปิ ต์ ยุค ค.ศ. 6 H- 6 6 งานเขียนของ
นะญีบ มะห์ฟูซ
ราพณาสูร: บทละครเล่าย้อนความขัดแย้ง
นางร้ายในลงกา: ความเป็ นหญิง ความชอบธรรม ความกํากวม
หนังใหญ่รว่ มสมัยวัดบ้านดอน: อัตลักษณ์ทภาคภู
ี
มแิ ละยังยืน
ความเหมือนทีแตกต่าง: หุน่ ยนต์และแอนดรอยด์ ในกระแสการ
เรียกร้องความเท่าเทียม

ผู้เขียน
มานพ อาดัม
ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ปริดา มโนมัยพิบลู ย์
พันพัสสา ธูปเทียน
อรรถพล ปะมะโข และ
สุรเดช โชติอดุ มพันธ์

วารสารอักษรศาสตร์เป็ นวารสารทางวิชาการราย q เดือน รับตีพมิ พ์บทความทางวิชาการด้าน
มนุ ษยศาสตร์ทมีี คุณภาพสูง มีเนื3อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการทีเกียวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์
วรรณคดีศึก ษาประวัติศ าสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิล ปการละคร บรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารนิ เ ทศศึก ษา
ภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพือส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั ในสายมนุ ษยศาสตร์ โดยเป็ น
พื3นทีสําหรับการอภิปรายแลกเปลียนระหว่างนักวิชาการ และเป็ นช่องทางสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะเพือประโยชน์แก่สงั คมในวงกว้างต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร.!H!!! หรือ E-mail: jofletters@gmail.com
๓

ใคร ทําอะไร ทีไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุ ดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา ฝป.qx การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส-ไทย รวม x ครัง3 ระหว่างวันที x กันยายน ถึง
วันที H ตุลาคม ! ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร.สิรวิ รรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร บั เชิญ จากสํานักศาลยุติธรรม เป็ น
วิทยากรในการบรรยาย เรือง “เทคนิคการเป็ นล่าม” ในโครงการฝึ กอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ ทีปฏิบตั ิ
หน้าทีล่ามให้แก่ศาลยุตธิ รรมและสํานักงานศาลยุตธิ รรม (ครัง3 ที ) เมือวันที s กันยายน ! เวลา 6. . น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาฝรังเศส เป็ นวิทยากรในการจัดประชุมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรังเศส
เพือวิทยาการ และขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดการเรียนภาษาฝรังเศสระดับภูมภิ าค BELCASEAN” ระหว่างวันที H-q กันยายน ! ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจติ รโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากร
บรรยายในรายวิชา EG q Applied Linguistics in English Language Studies ในหัวข้อ “Discourse
Analysis และ Critical Discourse Analysis” ในวันอาทิตย์ที x, , s กันยายน และ H ตุลาคม !
เวลา 6. - . น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเปลียนแปลงของภาษา” ให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทย ในวันอังคารที 6 กันยายน ! ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด
นครปฐม

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. !H!! E–mail: artspr08@hotmail.com

๔

