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 เอกอัครราชทูตญี่ปุนเยือนคณะอักษรศาสตร 
ฯพณฯ Kyoji Komachi เอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําประเทศไทย 

จะมาเยือนคณะอักษรศาสตร ในวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 และใน
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุนจะแสดงปาฐกถาเรื่อง “Thai – Japanese 
Relations” และตอบขอซักถาม ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
ระหวางเวลา 9:30 – 10:30 น. ขอเรียนเชิญคณาจารยและนิสิตผูสนใจ
รวมตอนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุนและรับฟงปาฐกถา 

 

 ความรวมมอืระหวางฝายวิรัชกิจ ฝายวิชาการ และสถานทตูอเมริกัน 
สืบเนื่องจากการมาเยือนคณะอักษรศาสตรของ ฯพณฯ 

Eric G. John เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทย ฝาย
วิรัชกิจ รวมกับฝายวิชาการและสถานทูตอเมริกันจัด Visual 
Thinking Strategies (VTS) Workshop ใหกับคณาจารยและ
นิสิตอักษรศาสตร ในวันศุกรที่ 29 มกราคม 2553 โดยมี 
Professor Philip Yenawine ผูเชี่ยวชาญจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผูเคยดํารงตําแหนงสําคัญทางดานการศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ
หลายแหง มาเปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติการ Visual Thinking Strategies วิทยาการการ
เรียนรูแผนใหม ซ่ึงใชศิลปะในการสอนใหคิด วิเคราะห และวิจารณ รวมทั้งฝกทักษะในการ
ติดตอสื่อสารดวย “Visual Literacy” เปนการดึงความหมายออกจากภาพ โดยใชวิธีการสังเกต ในวัย
เด็ก มนุษยเรียนรูที่จะใชสายตาคนหาความหมายตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา แตเม่ือเติบโตขึ้น 
ความสามารถในการคนหาความหมายอันสลับซับซอนจากภาพตางๆ ที่อยูรอบตัวไมไดเจริญเติบโต
ตามไปดวย ในทางตรงกันขาม กลับลดลงหรือสูญหายไป การ
เรียนรูเชิงปฏิบัติการนี้จะชวยใหเราสามารถใชสายตาเชื่อมตอ
กับจิตใจ และมองเห็นความหมายอันสลับซับซอนและลึกซึ้ง 
จากสภาพแวดลอมรอบตัว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคิด 
วิเคราะห และวิจารณ และเพิ่มทักษะในการติดตอสื่อสารใน
รูปแบบตางๆ 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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มีผูเขารวมการอบรมและฝกปฏิบัติการรวม 23 คน การอบรมประสบผลสําเร็จเปนอยางดียิ่ง 
คณาจารยและนิสิตไดเรียนรูวิชาการแผนใหมซ่ึงกําลังเปนที่สนใจในหลายๆ ประเทศ ไดเรียนรู
ยุทธศาสตรในการสื่อความคิด การวิเคราะห และการวิจารณผานทางรูปภาพและศิลปะ ซ่ึงสามารถ
นํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัด 
Workshop ครั้งนี้ คณะอักษรศาสตรไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากสถานทูตอเมริกัน ซ่ึงได
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม พรอมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณดวย 

 

 คณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย Waseda เยือนคณะอักษรศาสตร 
ในวันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2552 Professor Dr. 

Masakazu Iino รองคณบดี School of International 
Liberal Studies (SILS) มหาวิทยาลัยวาเซดะ พรอม
คณะผูบริหารไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก ผูชวย-
ศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี     
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝาย
วิรัชกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ 

ผูอํานวยการหลักสูตร BALAC และ อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต รองผูอํานวยการหลักสูตร 
BALAC   ในโอกาสนี้ คณบดีไดเซ็นสัญญาความรวมมือทางดานวิชาการระหวาง SILS กับหลักสูตร 
BALAC  

School of International Liberal Studies (SILS) กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 2004  เปน 1 ใน 13 
undergraduate schools ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยหน่ึงที่มีชื่อเสียงและเกาแก
ที่สุดในประเทศญี่ปุนและเปนสถาบันแหงหน่ึงที่มีหลักสูตรเฉพาะในสาขามนุษยศาสตรสําหรับ
นักศึกษานานาชาติ 
 
 
 
 

 
 

ศูนยวรรณคดีศึกษาจัดบรรยายพิเศษ หัวขอ "วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบลของ
ญ่ีปุน คาวาบาตะ ยาสุนาริ" โดย อ.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2553 เวลา 
12.00 - 14.00 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี 
 

ขาวจากศูนยวรรณคดีศึกษา 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดงานแสดงความยินดีกับคณาจารยผูไดรับเกียรติและการ   

ยกยองทางวิชาการประจําป  2552    เม่ือวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ  2553   เวลา 12.00 น. ณ หอง
ราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ในการนี้มีอาจารยภาควิชาภาษาไทย 2 ทานไดรับเกียรติยกยอง
ทางวิชาการดังกลาว คือผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง จากรางวัลครูภาษาไทยดีเดน 
จากสํานักเลขาธิการคุรุสภา ประจําปพุทธศักราช 2552 และอาจารย ดร.ปรมินท จารุวร  จากรางวัล
การนําเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมประเภทบรรยายเรื่อง “พลวัตของการสวดอานวรรณกรรมเรื่องพระ
มาลัย: การศึกษาเปรียบเทียบการสวดพระมาลัย” ที่จังหวัดกาญจนบุรีและชลบุรี จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ใหเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับกวีนิพนธกับสังคมใน
การเสวนาเรื่อง “เสนาะโสตซาบซึ้งสุนทรีย : อานบทกวีเพ่ือโลกและสังคม” ในวันที่ 18 มกราคม 
2553 เวลา 14.30 – 17.00 น. 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการของโรงพยาบาลในสังกัดสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะกรรมการอํานวยการของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ระหวาง
วันที่ 20 – 21 มกราคม 2553  

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักความ
หลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการคุมครองและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในวันที่ 26 
มกราคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงสรางเ น้ือหาในการจัดทําหนังสือเ รียน หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

 อาจารย ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสราง
เน้ือหาในการจัดทําหนังสือเรียน หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ในวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 
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 อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสราง
เน้ือหาในการจัดทําหนังสือเรียน หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ในวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

 อาจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสราง
เน้ือหาในการจัดทําหนังสือเรียน หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ในวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย ใหไปปฏิบัติงานตางประเทศในโครงการ “เจรจาทางธุรกิจเพ่ือสรางความรวมมือทาง
วิชาการประเทศจีน” ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม    
(สหสาขา/การเรียนการสอนทางไกล) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 22 – 28 มกราคม 
2553 

 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย ใหไปปฏิบัติงานตางประเทศในโครงการ “เจรจาทางธุรกิจเพ่ือสรางความรวมมือทาง
วิชาการประเทศจีน” ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม    
(สหสาขา/การเรียนการสอนทางไกล) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 22 – 28 มกราคม 
2553 

 รองศาสตราจารย  สุกัญญา  สุจฉายา ไดรับเชิญจากกลุมงานความมั่นคงทางชีวภาพ  
สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการคุมครองและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เม่ือวันอังคารที่ 26 มกราคม 
2553 ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอรพอรต   กรุงเทพฯ  

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปน
วิทยากรบรรยายในหัวขอเร่ือง “การใชภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ” ในวันเสารที่ 30 
มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am  

 
 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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


