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 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ใหสัมภาษณ เน่ืองในวันภาษาไทย
แหงชาติ เร่ืองการใชภาษาไทยและปญหาการใชภาษาไทยในปจจุบัน ในรายการ สบาย..สบาย หลังขาว 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM.92.5 MHz. และ AM.891 kHz. เวลา 19.30 – 20.00 น. วัน
อาทิตย ดําเนินรายการโดย ไพศาล มังกรไชยา   

 อาจารยม่ิงมิตร ศรีประสิทธิ์ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนวิทยากรพิเศษบรรยายหัวขอ “สถานภาพและแนวโนมการศึกษาวากยสัมพันธใน
ภาษาไทย”  ใหแกนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย (กลุม S01)  วันเสารที่ 9 กรกฏาคม 2554  
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอง 246 ชั้น 4 อาคาร 2    

 อาจารย ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ  อาจารย ดร.ใกลรุง  อามระดิษ และอาจารยชัยรัตน  พลมุข 
ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากวชิราวุธวิทยาลัย เปนกรรมการสัมภาษณผูเขาแขงขันระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  รอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารทวีปญญา 
วชิราวุธวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ “การศึกษาภาษาไทยตามแนวทฤษฏี    
วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ” ใหแกนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย (กลุม S01)  ในวันเสารที่ 27  
สิงหาคม  2554  เวลา  13.00 – 16.00 น.   

 ศาสตราภิชานประพิณ  มโนมัยวิบูลย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช  อาจารย ดร.
ชัญญพร  ปริญญาวุฒิชัย  อาจารย ดร.ศศิพร  เพชราภิรัชต ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย ดร.
อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําและพัฒนาสื่อและตําราการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ  การแปล สํานวนภาษาและรูปแบบเนื้อหาของตนฉบับสื่อ และตําราฯ 
(Edit) ครั้งที่ 2”   วันศุกรที่ 1 กรกฏาคม 2554 – วันอาทิตยที่ 3 กรกฏาคม 2554 ณ นนทนทีรีสอรท แอนด 
สปา  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 อาจารย ดร.หทัย เจ่ีย  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมูลนิธิรมฉัตรรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนกรรมการพิจารณาเลือกขอสอบการแขงขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 8 (นานาชาติ) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา  
09.30 น. ณ หองประชุมใตพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสถาบัน      
ไทยศึกษา เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ 2011 Asian Food Cultural Heritage Forum ระหวาง
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2554 ณ เมืองหังโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา  ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง และรองศาสตราจารย     
พรรัตน ดํารุง กรรมการบริหารศูนยคติชนวิทยา ไดรับแตงตั้งจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิอํานวยการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําป 2554   

 รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา  ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “เพลง 
ภาษา คน(ชาวบาน)” ในการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 55 ของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
วันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

 อาจารย ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากภาควิชาภูมิศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารวมวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00-16.30 น. ณ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร 3 ชั้น 2 หอง 201 

 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ  จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย-      
ธรรมาธิราช เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “บทบาทและอํานาจหนาที่ของเจาทาหักประ
มาสแตม (พ.ศ.2398 - 2253)” ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาศิลปศาสตร วันอังคารที่ 26 
กรกฏาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

 อาจารย ดร. จุฬิศพงศ  จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเขารวมเดินทางไปสํารวจและคนควาวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตรอยุธยา  
ตอนปลาย เพ่ืองานเรียบเรียงวิจัยทางประวัติศาสตร เรื่อง ประกอบสรางความรูเรื่องอยุธยาตอนปลาย   และ
การเสวนาวิชาการ   ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวางวันที่ 30 – 31 กรกฏาคม และ 1 สิงหาคม 2554       

 อาจารย ดร.วาสนา  วงศสุรวัฒน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยการศึกษาตอเน่ืองฯ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเร่ือง “The Role of Chinese in Thai History and 
Chinese Influences in Thai Society” วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองศรีชมพู 
อาคารศูนยการศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักงานสภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรรวมอภิปราย เร่ือง “จริยธรรมการสราง และเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ” วันที่ 19 สิงหาคม 2554  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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 อาจารยพันพัสสา  ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  

 วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2554  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะการแสดงกับมนุษย”  
 วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2554  บรรยายพิเศษ เรื่อง “องคประกอบที่ทําใหเกิดศิลปะการละคร”  

เวลา  10.00 -  12.00 น.  ณ หอง 209  อาคาร 4  คณะครุศาสตร   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก
สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ประเด็นและทิศทาง  
การวิจัยการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศ” ในวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 -
16.00 น.  

 อาจารยวชิราภรณ คลังธนบูรณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  ไดรับทุน สกอ. โครงการพัฒนา
กําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2554 เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขา Humanities 
Computing ณ University of Glasgow, UK เปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

 ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการ
ตางประเทศในการจัดทําหนังสือ 3 เลม เพ่ือฉลองเนื่องในโอกาส 150 ป ความสัมพันธทางการทูต ไทย-
เยอรมัน โดยกระทรวงการตางประเทศทําสัญญาผาน Uni-search ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับการแตงตั้งจากจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ใหทําหนาที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการการจัดงานสัมมนานานาชาติ 500 ป 
ความสัมพันธ ไทย-โปรตุเกส งานสัมมนานี้จะมีในตนเดือนพฤศจิกายน 2554 จัดโดยศูนยยุโรปศึกษาใน
นามของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Technical University of Lisbon, Instituto do Oriente ISCSP, 
กระทรวงการตางประเทศโปรตุเกส และสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจําประเทศไทย  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หน่ึงฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากบริษัท มิวท จํากัด 
เปนลามในการสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโนมแฟชั่นผาผืนสําหรับฤดูใบไมผลิ/ฤดูรอนป 2012 
“Spring/Summer 2012 Textile Trends in Progress” และการใหคําแนะนําในการพัฒนาสินคาผาผืนเชิงลึก
สําหรับผูประกอบการ ระหวางวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2554 

 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
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