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ปที่ ๓    ฉบับที่ ๙   วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

 
 

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ไดรับรางวัล   
ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน ระดับดีมาก และอาจารย ดร.ปรมินท จารุวร 
ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีมาก 

อาจารยทั้ งสองคนจะรับรางวัลดังกลาวในพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน 
ศาสตราจารย รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน และกิจการนิสิต รางวัลการ
วิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2553 ในวันศุกรที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ หอง 212 ชั้น 2 
อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 อาจารย ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล และอาจารย ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ภาควิชาภาษาไทย 
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทํา
หนังสือเรียนฯ วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 ณ หองประชุม 
สพฐ.3 ชั้น 5    

 รองศาสตราจารยจารุณี  หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากหนวยงานตางๆ 
ดังน้ี 

 ไดรับเชิญจากคณะนักรองชายพระกิตติคุณแหงกรุงเทพฯ ใหเปนวาทยกรรวมคณะของการ
ขับรองเพลงประสานเสียง ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันอังคารที่ 1 มีนาคม 
2554 ณ มณฑลกวานโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ไดรับเชิญจากโรงเรียนจิตรลดา  ใหเขารวมงานปดภาคการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษา-
วิชาชีพ และชวยฝกซอมคณะนักรองประสานเสียงรวม แสดงในงานปดภาคการศึกษา ใน
วันพุธที่ 23 มีนาคม  2554 ณ บริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

 ไดรับเชิญจากธนาคารออมสิน ใหเขารวมประชุมโครงการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. ณ หองจรัลรัตน ชั้น 5 โรงแรม
เสนาเพลส 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๒ 

 อาจารยชัยรัตน  พลมุข ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนวิทยากรบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง “ทิศทางกวีนิพนธไทยในรอบ 45 ป และอนาคต”  ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 2554 
เวลา 13.00 – 15.00  น. ณ หอง 410 ชั้น 4 อาคารเทพศาสตรสถิตย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

 ศาสตราภิชานประพิณ  มโนมัยวิบูลย  อาจารย ดร.สุรีย  ชุณหเรืองเดช  อาจารย ดร.ชัญญพร  
ปริญญาวุฒิชัย  อาจารย ดร.ศศิพร  เพชราภิรัชต  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  การจัดทําและ
พัฒนาสื่อและตําราการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของคณะทํางานที่ดําเนินการแปล 
และปรับสื่อและตํารา Hanyu Ketang ของ East China Normal University (เลม 1 และเลม 2 ) ใน
วันศุกรที่ 25 – วันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุมสิริปญญา  บานสวนรีสอรท อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากโรงเรียน     
วังไกลกังวล ใหเปนอาจารยสอนวิชาภาษาเยอรมัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวังไกลกังวล 

 รองศาสตราจารย ดร.พัชนี  ตั้งยืนยง ภาควิชาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใหเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) แบบ มคอ. 2   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง อาจารย ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ อาจารย ดร.
ศิริพร  ภักดีผาสุก และ อาจารย ดร .ปรมินท  จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ได รับเชิญจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียน กลุมหลัก
ภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ  2554  เวลา 
9.00 – 15.00 น.  ณ หองประชุม สพฐ.3  ชั้น 5   

 อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหรวมเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เร่ือง “การสรางความ
ตระหนักรูในความเปนชาติจีนสมัยใหม : ศึกษาผานวิวัฒนาการประวัติศาสตรนิพนธจีนยุคกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2”  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 9.00  น. ณ หองประชุม ศศ.302 
ตึกคณะศิลปศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก
ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเปน
ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “เพลงทรงเครื่อง : เร่ืองงามงายในอดีตถึงปจจุบัน”        
ในวันจันทรที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 10.15-12.00 น. ณ หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย   

 อาจารย ดร.วิภาส โพธิแพทย  อาจารยชัยรัตน พลมุข  และอาจารยมุจลินท  สุดเจริญ 
ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
จัดทําเนื้อหาภาษาไทยเพื่อการแขงขันตอบปญหาทางโทรทัศน ตั้งแตวันอังคารที่ 25 มกราคม 
2554 เปนตน 

 อาจารยอนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําและพัฒนาสื่อและตําราการเรียนการสอน
ภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ของคณะทํางานที่ดําเนินการแปล และปรับสื่อและตํารา Hanyu 
Ketang ของ East China Normal University ในวันศุกรที่ 25 – วันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ  2554  
ณ หองประชุมสิริปญญา บานสวนริมนํ้ารีสอรท  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ใหเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข  เพ่ิมเติมรหัสดังกลาว/แปลฉบับ
ภาษาไทย    ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 2 
ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
สัมมนาคณาจารย คณะอักษรศาสตร ประจําป 2554 

ในวันจันทรที่  28  มีนาคม  2554   เวลา 8.30 – 16.00 น.   ณ หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
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