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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๒๒   วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปเปนประธานเปดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Buddhist Narrative in Asia and Beyond” ณ โรงแรม Imperial 
Queen’s Park วันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. การประชุมนานาชาติจัดขึ้นโดยสถาบันไทยศึกษา
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะอักษรศาสตร สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันขงจื่อ และ 
EFEO ระหวางวันที่ 9-11 สิงหาคม 2553 เพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 55 พรรษา 

Plenary Speakers ไดแก Prapod Assavavirulhakarn (Chulalongkorn University,Thailand), 
Nalini Balbir (University of Paris III, France), Nobumi lyanaga (Tokyo Centre of Ecole française 
d’Extrême-Orient, Japan) ผูเสนอบทความเปนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาชั้นนําจากทั่วโลก  ขอเชิญชวนคณาจารยและผูสนใจเขารวมการประชุม ติดตอ 
สถาบันไทยศึกษา โทร. 02-218-7495  รายละเอียดการประชุมอยูในกําหนดการ (หนา 5) 
 
 
 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดงานมอบรางวัลผูชนะการตัดสินการประกวดกวีนิพนธภาษา 
อังกฤษเพื่อชิงรางวัลรองศาสตราจารย ดร. ม.ล. อานันทชนก ลดาวัลย พานิชพัฒน ประจําป 2553 ใน
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553  เวลา 13.00-13.30 น.  ที่หอง  1124  อาคารบรมราชกุมารี  โดยผลงาน
ที่ไดรับรางวัลไดแก ผลงานชื่อ "Four Poems You Need to Hear" ของนายปรียกิติ์ บูรณสิริ         
นิสิตบัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   และผลงานชื่อ "Children I Meet" ของนางสาว
พชรวรรณ บุญพรอมกุล นิสิตบัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ "Humour in ASEAN" International Conference ระหวางวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2553         
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ คณะอักษรศาสตร จึงขอเชิญชวนอาจารย นิสิตและผูที่สนใจเขา
รวมการประชุมตามกําหนดการ (หนา 7) 
 

การประชุมนานาชาติ Buddhist Narrative in Asia and Beyond 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 ความรวมมอืกับมหาวิทยาลัย Nottingham Trent  
Professor Dr. Murray Pratt คณบดี School of Arts and 

Humanities มหาวิทยาลัย Nottingham Trent ประเทศสหราช-
อาณาจักร  ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตรเพ่ือเจรจาความรวมมือ
ระหวางคณะอักษรศาสตรกับ  School of Arts and Humanities    
ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี 
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ และ
อาจารย ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต รองประธานหลักสูตร BALAC ได
ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางความ
รวมมือทางดานวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิต และในขณะนี้ Dr. 
Clare Newstead ผูแทนของ Languages and International Studies 
กําลังปรับปรุงขอความในสัญญาความรวมมือระหวาง School of Arts 
and Humanities มหาวิทยาลัย Nottingham Trent และคณะ        
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสงมาใหคณบดีคณะอักษรศาสตรไดลงนามในโอกาสตอไป 
 
 
 

อาจารยแมชีวิมุตติยา  (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ บางชาง)  ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติ  
ไดรับเชิญ 4 รายการ ดังน้ี 

 ไดรับเชิญเปน  “วิพุทธิยาจารย”  ในโครงการบัณฑิตจิตอาสาของหลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ทําหนาที่ถายทอดองคความรูและประสบการณใหแกนิสิตในหลักสูตร
ดังกลาว ระหวางที่นิสิตศึกษาในชั้นปที่ 2 และ 3  ณ ศูนยการเรียนรูฯ ต.ผาสิงห  อ.เมือง จ.นาน 

 ไดรับเชิญจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และคณะผูวิจัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ใหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเรื่อง   “การสงเสริมคุณธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุมเด็ก / เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”  โดยมีการประชุมพิจารณา
ผลงานวิจัยครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

 ไดรับเชิญจากคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บรรยายพิเศษเนื่องในวันรพี 
เร่ือง “พุทธศาสนากับกฎหมาย” วันที่ 5 สิงหาคม 2553  เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ หองประชุมคณะนิติศาสตร 

 ไดรับเชิญจากภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  เรื่อง  “Genetic  history  of  Southeast    Asian populations 
AJPA 2008” โดย  Lanka Ranaweera  วันที่ 20 สิงหาคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญไปเสนอบทความวิจัยเรื่อง “The West Looks East: 
Eastern Buddhist Philosophy and Poetics in the Western Poetry of Jack Kerouac” ในการประชุม
นานาชาติ The 3rd Annual International Conference on Philology, Literatures, and Linguistics               
ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ระหวางวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2553 

 ผูชวยศาสตราจารยจินดารัตน เบอรพันธุ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการสําหรับ
บทความที่ตองการตีพิมพในวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
วารสารดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการ องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญทองถิ่น 
และปราชญชาวบาน มีกําหนดออกเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) โดยฉบับปฐมฤกษ คือ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2553  

 อาจารย ดร. ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหกับ นางสาวอัญชนา แกวกาหลง  นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต   ใหเปนผูสอบคัดเลือกผูขอรับทุนการศึกษา  WMSEA  Fellowship  ณ นครหลวงโฮจิมินห และ
กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2553 

 รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ สาขา
ปรัชญา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ใหเปนวิทยากรใหคําแนะนําในการตั้งโจทยวิจัย การนําเสนอกรณีศึกษาและการสนทนาแสวงหาแนวทางการ
วิจัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. และเขารวมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แนวทางการ
วิจัยการจัดการทางวัฒนธรรมลุมแมนํ้าโขงเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค” ระหวางวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาส หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให
เปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชา TP 311 การวิจัยศิลปะการแสดง ในวันที่ 28 มิถุนายน และ  5, 12, 19 
กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. 

 อาจารยคณะอักษรศาสตร 2 ทาน ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ใหเปนอาจารยพิเศษ
บรรยายวิชา ท.763 วรรณกรรมการประวัติศาสตรของไทย ไดแก 

 อาจารย ดร. เกษม เพ็ญพินันท ภาควิชาปรัชญา บรรยายในวันที่ 19, 26 สิงหาคม 2553 เวลา 9.30-
12.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บรรยายวันที่ 9 
กันยายน 2553 เวลา 9.30-12.30 น. 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 
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 อาจารยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 2 ทาน ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ใหเปนวิทยากรในการ
ประชุมวิชาการเรื่อง “แดศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา” ในวันที่ 20 สิงหาคม 
2553 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร บรรยายในหัวขอ “ภาวะสูงอายุในวรรณกรรมไทย
สมัยใหม: การอานแบบเควียร”  เวลา 11.15-11.45 น. 

 อาจารย ดร. ถนอมนวล หิรัญเทพ บรรยายในหัวขอ “โลกวรรณกรรมกับวาทกรรมความพิการ” เวลา 
15.25-16.00 น. 

 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ใหเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจางผลิตเกมออนไลนความรู
ภาษาไทยเผยแพรบนระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซต รู รัก ภาษาไทย  

 อาจารย ดร. พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปน
อาจารยพิเศษสอนรายวิชา ศศภท 261 ภาษาไทยสมัยตางๆ ในหัวขอ “การศึกษาภาษาไทยตางสมัยตามแนว
ภาษาศาสตรเชิงประวัติและภาษาไทยเปรียบเทียบ” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30-11.30 น. 

 อาจารย ดร. อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ใหเปนวิทยากรการอบรมครูผูสอนภาษาไทยเรื่อง “การพัฒนาครูสูการยกระดับสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย” ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2553 เวลา 8.30-16-30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน เอ่ียมหฤท ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาล-    
บรมราชชนนี นครราชสีมา ใหเปนวิทยากรการอบรมการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ ใหกับคณาจารย
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ระหวางวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 

 อาจารยกมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใหเปน
ผูเชี่ยวชาญภาษาเกาหลี ในการคัดเลือกมัคคุเทศกดีเดน ครั้งที่ 6 ประจําป 2553 

 อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ และผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ ไดรับเชิญจากสํานักงาน
นิสิตสัมพันธ ใหเขารวมโครงการศึกษาดูงานดานกิจการนิสิต ณ มหาวิทยาลัยในเขตปกครองพิเศษฮองกง 
ประเทศจีน ระหวางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2553 

 อาจารย ดร. สุวรรณา สถาปตยพัฒนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสถาบันภาษา ใหเปน
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันภาษา ปการศึกษา 2552 ในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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


