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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๑๐   วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๒ 
 

 
 
 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ขอเชิญผูสนใจรวมเขา
ฟงการสอบวิทยานิพนธ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2551 ในเดือนมีนาคม 2552 ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
     

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ วัน เวลา สถานที่ 
1. นายนพมาตร   
    พวงสุวรรณ 

“รอยย้ิมแหงมายา”: “ฝรั่ง” และการสราง
จินตนาการเรื่องเมืองไทยในนวนิยาย
ตะวันตกรวมสมัย 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552  
เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ หอง 705 อาคารบรมราชกุมารี 

2. นายพิเชฐ  แสงทอง ตํานานไทยพุทธและมลายูมุสลิม: อํานาจ
และการตอตานในภาคใตของไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 
เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ หอง 705 อาคารบรมราชกุมารี  

3. นายสหะโรจน  
    กิตติมหาเจริญ 

“สุภาพบุรุษ” ในพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
กับวรรณกรรมศรีบูรพา 

วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552  
เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 

ภาษาหนารอน ที่อักษรจุฬา  ฤดูรอนน้ี ศูนยบริการวิชาการไดรวมกับฝายกิจการนิสิต จัดอบรม
ภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนชั้นม.ปลายโดยผานกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนเกม เพลง ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือให
นิสิตอักษรศาสตรไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม และยังเปนโอกาสใหนิสิตที่ขาด
แคลนทุนทรัพยไดมีรายไดพิเศษอีกดวย ภาษาที่เปดมี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน 
และ ภาษาญี่ปุน ทานอาจแนะนําใหผูที่สนใจเขาชมเว็บไซตของศูนยบริการวิชาการผานทางเว็บลิงค 
www.AksornChula.com 

 
 

ขาวจากศูนยวรรณคดีศึกษา 

โครงการอบรมภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย 
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ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดโครงการอบรมวรรณกรรมและภาพยนตร   โดยมีอาจารย ดร.                
เบร็ท ฟารเมอร อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษเปนวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกรที่ 20 
มีนาคม 2552 เวลา 9.00-11.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีกําหนดการดังน้ี 

 

Day 1: Thursday, March 19 (9.00-11.00 a.m.)  Film and Literature: Conceptual Paradigms  
Key issues    

 why study film?  
 the place of film in English studies  
 film and literature: commonalities and differences  
 are books always better than films? questions of evaluation  
 theories of adaptation  
 theories of intertextuality and intermediality  
 genre and narrative in film and literature  
 questions of authorship and textual production    

 
Day 2: Friday, March 20 (9.00-11.00 a.m.)   Film Analysis: Protocols and Procedures  
Key issues 

 how do films speak? film language and enunciation the aesthetics of film  
 macro-analysis and textual structure  
 micro-analysis 1: constituents of the shot  
 micro-analysis 2: constituents of editing  
 the bigger picture: intertextual and extra-textual codings  
 film and ideology   

  
ผูที่สนใจสามารถแจงความจํานงที่ธุรการภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2552  

โทร. 02 – 218 – 4707 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 รองศาสตราจารย ดร. สุรางคศรี  ตันเสียงสม  ภาควิชาประวัติศาสตร  ไดรับเชิญจากกรม
ศิลปากร สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร ใหรวมเดินทางในโครงการแลกเปลี่ยนเอกสาร และขอมูลดาน
ประวัติศาสตร ความสัมพันธไทย – ญ่ีปุน ในฐานะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชําระและจัดพิมพเผยแพรหนังสือ
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 14  ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 20 – 27 เมษายน 2552  

 รองศาสตราจารยสุวรรณา  สถาอานันท  ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากศูนยสตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ 
ความกาวหนาและสิ่งทาทายในการใชความรูสตรีศึกษาในการทํางาน” ณ หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ  ภาควิชาภาษาตะวันออก เปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ (ผูทรงคุณวุฒิ) ของนายชํานาญ บัวทวน  ในหัวขอ “พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาทุน
มนุษย ในศตวรรษที่ 21 ตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
หลักสูตรรัฐประสานศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ     
วันที่ 27 มีนาคม 2552 

 อาจารย ดร. ภาวรรณ  เรืองศิลป  ภาควิชาประวัติศาสตร  ไดรับเชิญจาก Institute of European 
Studies of Macau (IEEM) ใหเขาประชุมวิชาการเรื่อง Of States and Regions : Regional Policies of Northern 
Asian Nations-States and European Patterns of Integration เพ่ือนําเสนอในหัวขอเร่ือง A History of 
Regional   ณ เกาะมาเกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 2552 

 อาจารย ดร. อติพร เสถียรสุต  ภาควิชาภาษาตะวันตก ลาไปฝกอบรมวิจัยทางสาขาวรรณคดี
ฝรั่งเศส ณ University Paris VIII (Vincennes-St-Denis) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ดวยทุนโครงการศูนยแหงความ
เปนเลิศทางวิชาการดานภาษาศาสตรและวรรณคดี  ตั้งแตวันที่  23 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2552 

 รองศาสตราจารยฉลอง  สุนทราวาณิชย  ภาควิชาประวัติศาสตร   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจารณาตรวจแกไขและใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     
วิทยาเขตปตตานี วันที่ 17 ธันวาคม 2551 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ  จิราสมบัติ  ภาควิชาภาษาตะวันออก  ไดรับเชิญเปนกรรมการ
ตัดสินการแขงขันงานมหกรรมญี่ปุน รังสิต ครั้งที่ 2 (RSU) Japanese Fair 2008  โดยภาควิชาภาษาญี่ปุน 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร   ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เปนอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดนแหงชาติ ประเภทเรื่องสั้น  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต พ.ศ.2537 ถึงปจจุบัน 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา  ภาควิชาภาษาไทย  เปนกรรมการตัดสินการประกวดเพลง
พ้ืนบาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2551 

 อาจารยสุภาพร บุญรุง  ภาควิชาภาษาตะวันออก เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรวจ
แกไขและใหขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  วันที่ 24 
พฤศจิกายน  2551 

 รองศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานวิชาการ (ตําแหนงรองศาสตราจารย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 12  พฤศจิกายน  2551 

 รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย  ภาควิชาประวัติศาสตร เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2552) จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2551 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต  ภาควิชาภาษาไทย  เปนกรรมการสอบโครงการ
วิทยานิพนธของนายชาญชัย  คงเพียรธรรม  ในหัวขอ  "การศึกษาวิเคราะหกวีนิพนธเขมรแนวประจักษพยาน
ฆาลางเผาพันธุ"  จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 13 ตุลาคม 2551 

 รองศาสตราจารย ดร.พจี ยุวชิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
พิจารณาตรวจแกไข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  วันที่ 10 ตุลาคม 2551 

 รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย  ภาควิชาประวัติศาสตร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
พิจารณารางหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) 
สาขาวิชาจีนศึกษาและสาขาวิชาไทยศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 2  ตุลาคม 
2551 

 อาจารยกาญจนา บุนนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก  เปนกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 1 ตุลาคม 
2551 - 30 กันยายน 2552 

*********** บางรายอยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย ********* 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดที่   น.ส.มัลลิกา สามารถ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


