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ขอเชิญคณาจารย นิสิต เจาหนาที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจเขารวมรายการสุนทรียเสวนา  
“ศานติ – อหิงสา” (Peace and Nonviolence)  ทุกวันอังคาร  เวลา 12.00 – 13.00 น.             
ณ  หอพระไตรปฎกนานาชาติ  อาคารมหาจุฬาลงกรณ  ชั้น 2  สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.     
02 – 218 – 4916  หรือทางเว็บไซต  www.arts.chula.ac.th/tipitaka   
 
 
 

 รองศาสตราจารย  สุกัญญา  สุจฉายา  ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญไปแสดงปาฐกถา
นําในงานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ความสําคัญของผูเลาผูฟงกับเรื่องเลาพุทธศาสนาใน
วัฒนธรรมลาว-ไทยอีสาน”  จัดโดยโครงการวิวัฒนไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย 
(ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 3 
มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมสุนียแกรนดโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี   

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา 

อาคารจอดรถมหาจักรีสิรินธรเปดใหบริการแลว 
อาจารยคณะอักษรศาสตรจอดรถไดที่ชั้น P8A, P8B, P9A, P9B และ P10A  

ไมเสียคาจอด 

อยากเชิญชวนใหนํารถขึ้นไปจอดกันคะ  อาจจะตองขึ้นชั้นสูงหนอย  แตก็สะดวกนะคะ   
มีลิฟต 2 ตัว กดมาชั้น 1 ไมเสียเวลานานหรอกคะ รถก็จอดในรมดวย อยากใหลองใชกันให
เคยชิน เพราะหากมหาวิทยาลัยปดลานจอดรถคณะในปจจุบัน หรือปดกั้นลานจอดขาง
หอประชุมเม่ือมีงานตางๆของมหาวิทยาลัย เราจะไดไมเดือดรอนคะ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน และผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ ไดรับเชิญ
จากวิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซาใหรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  

 ภาควิชาภาษาอังกฤษไดรวมการสัมมนาทางวิชาการระหวางภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2553  เวลา 8.00 - 16.00 น.  ณ หองประชุมชั้น 7 
ตึกศูนยภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมีอาจารยจาก
ภาควิชาภาษาอังกฤษรวมเสนอผลงานทางวิชาการ ดังตอไปน้ี 

 ผูชวยศาสตราจารย ปทมา อัตนโถ 
แกะรอยความเปนไทยใน ความสุขของกะทิ ฉบับภาษาอังกฤษ 

 อาจารยสก็อต ฮัมฟรีย 
According to the Fire, My House Burned Down: An Investigation into Thai Student 
Use  of the English Phrase "According to"  

 อาจารย ดร. ณิดา ติรณสวัสดิ ์
The Making of Matilda: the Male Gothic Tradition and the Creation of the Late 
Eighteenth and Early Nineteenth-century Heroines 

 รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ 
"Good Girl" or "Bad Girls": Female Space and Female Sexuality in The Great 
Gatsby and Like Water for Chocolate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากองคกรระหวาง
ประเทศของกลุมประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส (Organisation Internationale de la Francophonie – 
OIF) ใหเปนผูแทนเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศดานการแปลและลามภาษา
ฝรั่งเศส ระหวางวันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงจัดโดยศูนยสงเสริมการใชภาษาฝรั่งเศสประจําภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟก (Centre Regional Francophone Pour I’Asie-Pacifique หรือ CREFAP) รวมกับ
สํานักงาน OIF ประจําภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก กรุงฮานอย 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนางสาวธาริตา อินทนาม 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.00-
16.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา สัตยพงศ และอาจารย ดร. สุรีย ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษา
ตะวันออก ไดรับเชิญจากวิทยาลัยเซนตหลุยส ใหรวมเปนคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (วาระ 2 ป)  

 ผูชวยศาสตราจารยสุนิจ สุตัณฑวิบูลย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถาบัน
เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ใหพิจารณาบทความวิชาการเรื่อง “Negotiation techniques and 
language competence: A case study of language used in Thai restaurant and the 
interaction between the non-native waitresses and the native customers” ในวารสารปญญา
ภิวัฒน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. นางสาวจุฑิมาศ สุกใส วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. 
2. นางสาวกันตฤทัย แสงศรีจิราภัทร วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถยา สุวรรณระดา และอาจารย ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท 
ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยรังสิต ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชา JPN 
304 ญ่ีปุนศึกษา 4: วรรณคดี   ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2553 (ทุกวันอังคาร) เวลา 9.30-
12.00 น. 

 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร. อนันต เหลาเลิศวรกุล 
ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ใหเปนวิทยากรใน
การประชุมปฏิบัติการครูภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ภายใตโครงการสรางจิตสํานึกความเปนไทย เพ่ือพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน (SP2) ระหวางวันที่ 4-
6 พฤษภาคม 2553 

 อาจารย ดร. อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใหเปนวิทยากรในการอบรมครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง การพัฒนาครูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ระหวาง
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553 

 ผูชวยศาสตราจารยชูศรี มีวงศอุโฆษ  สาขาวิชาภาษาเยอรมนี และอาจารย ดร. ศศรักษ 
เพชรเชิดชู สาขาวิชาภาษาจีน ไดรับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการใหรวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือสอบสัมภาษณผูสมัครรับทุนฝกอบรมของศูนย QITEP ประเทศอินโดนีเซีย 

 อาจารย ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย    
สงขลานครินทร ใหเปนวิทยากรในหัวขอ “เราเรียนรูอะไรจากประวัติศาสตร” ใหกับนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00-15.00 น. 

 ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ใหเปนกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)  

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปะการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ให
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “การเสริมสรางสุนทรียภาพของชีวิต: ดนตรีกับนักบริหาร” ในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “ผูบริหารประเภทอํานวยการ” ใหกับขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการหรือตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 
13.00-16.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญเปน
วิทยากรบรรยายหัวขอ “นิเวศสํานึกในวรรณกรรมไทยรวมสมัย” ในการสัมมนาวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมศึกษา : วิจารณทัศนของนักวิชาการรวมสมัย” ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2553 เวลา 15.15-16.15 น. 

 อาจารย ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต ใหเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 2013602 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับการ
จัดการโซอุปทาน ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2553 (ทุกวันเสาร) เวลา 9.00-
16.00 น. 
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 อาจารย ดร. อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา ใหเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานอาหาร (ดานภาษาไทยและภาษาศาสตร
ประยุกต) และเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ
เง่ือนไขในการปฏิบัติดานอาหาร ครั้งที่ 5/2553 ในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. 

 อาจารย ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับการตอบรับใหไปเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง "Paratext as a Site of the Struggle for Distinction: Nineteenth-Century 
Orientalist Translations of Sakuntala" ในการประชุม VII International Conference on 
Translation:the Paratextual Elements in Translation จัดโดย Department of Translation and 
Interpreting, Autonomous University of Barcelona ณ เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน ระหวาง
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2553 

 อาจารย  ดร .หน่ึงหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได รับเชิญจาก               
กองการตางประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม เปนวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง "การปฏิบัติงานลาม: 
เทคนิคการเปนลาม" ในโครงการฝกอบรมลามภาษามลายูปาตานี ณ โรงแรมหาดใหญ พาราไดส 
แอนด รีสอรท ระหวางวันที่ 1-4 มิถุนายน 2553 

 
 

 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


