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กิจกรรม “ฝร่ังเศส 24 ชั่วโมง” 

 
 

 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชา

ภาษาตะวันตก จัดกิจกรรม “ฝรั่งเศส 24 
ชั่วโมง” สอนภาษาฝรั่งเศสทบทวนความรู
ดานไวยากรณ และเสริมทักษะการอานและ
เขียนภาษาฝรั่งเศส เพ่ือใหนิสิตเอกวิชา
ภาษาฝรั่งเศสไดใชเวลาวางระหวางปดเทอม
ฤดูร อนให เป นประโยชน  โดย มีผู ช วย
ศาสตราจารย  ดร .ปณิธิ  หุนแสวง  และ
อาจารย ดร.พิริยะดิศ มานิตย เปนผูสอน 
นิสิตเขารวมกิจกรรมเรียนเสริมน้ีโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ เรียนสัปดาหละ 4 ชั่วโมงเปน
เวลา 6 สัปดาห รวม 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2555 “ทุนวิจัยวิบลูยสวัสด์ิ-แอนเดอรสัน” (Wibulswasdi-Anderson 

Research Grant) ไดมอบทุนประจําป 2555 ใหแกนางสาวปานวาด มากนวล นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาค 
วิชาภาษาไทย เพ่ือสนับสนุนการเก็บขอมูลภาคสนามทางคติชนวทิยาในการทําวิทยานิพนธ เรื่อง “คาถา
และพิธีกรรมในการรักษาโรคของหมอพื้นบานที่บานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี: บทบาทและการสืบทอด” 
โดยมีอาจารย ดร.ปรมินท จารุวร เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

“ทุนวิจัยวิบูลยสวัสด์ิ-แอนเดอรสัน” เปนทุนที่กอตั้งโดย ศาสตราจารย ดร.วรรณี วิบูลยสวัสด์ิ-แอน
เดอรสัน ศาสตราจารยทางดานมานุษยวทิยา-คตชินวทิยาจาก Brown University สหรัฐอเมริกา ทุนวิจัยน้ี
มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนวิทยานิพนธที่ใชระเบียบวธิีวิจัยการเก็บขอมูลภาคสนามทางคตชินวิทยาหรือ
มานุษยวิทยา ซ่ึงจะใหทุนแกนิสิตสัญชาตไิทยในหลักสูตร Thai Studies (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร
ของภาควิชาภาษาไทย (คติชนวิทยา) สลับกันไปในแตละป ทุนวิจัยน้ีมีศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง 
เปนประธานกรรมการกองทุน รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา และอาจารย ดร.ศิริพร ภักดี
ผาสุก เปนกรรมการกองทุน 
 
 
 
 

คณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษไดรวมถวาย
สังฆทาน ในโอกาสครบรอบวันคลายวันถึงแกอนิจกรรม
ครบ 100 ป ของศาสตราจารย ทานผูหญิงนพคุณ ทอง
ใหญ ณ อยุธยา เม่ือวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 
8.00 น. ณ วัดปทุมวนาราม  
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอ “ความทะเยอทะยานและการแสวงหาอํานาจ : บทวิเคราะหจากโศกนาฏกรรมของเช็คสเปยร เร่ือง 
Macbeth” เน่ืองในโอกาสครบรอบวันเกิดของเช็คสเปยร วันที่ 24 เมษายน ค.ศ.1564 รายการน้ีออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ คลื่น 101.5 วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 13.30-14.00 น. และฟงยอนหลังได
ทาง www.curadio.chula.ac.th  
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาในการทําวิจัยแกอาจารยของสถาบันฯ เม่ือวันที่ 
11 เมษายน 2555 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
ใหปฏิบัติงานเพื่อนํานิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษา
นานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) เขารวมกิจกรรมวิชาการ ณ ประเทศนิวซีแลนด ระหวางวันที่ 
3-11 พฤษภาคม 2555 
 
 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเขารวมประชุมตรวจและบรรณาธิการตนฉบับหนังสือบรรทัด
ฐานภาษาไทย เลม 5 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00–16.30 น. ณ หองประชุมสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา อาคารสพฐ.3 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 อาจารย ดร.อาทิตย ชีรวณิชยกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานก.พ. เปนวิทยากร
บรรยายในหัวขอเรื่อง “การเขียนคํากลาวในพิธี” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 
น. ณ หอง 3410 อาคาร 3 สํานักงานก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 
 อาจารย ดร.อาทิตย ชีรวณิชยกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสถาบันไทยศึกษา ใหเขารวม
เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Conference on Buddhism in Bhutan ณ ประเทศ
ภูฏาน ในหัวขอ “Jujaka Amulet in the Cyber World” ระหวางวันที่ 19–26 พฤษภาคม 2555 
 
 อาจารย  ดร . เ กษม  เ พ็ญ ภิ นันท  ภาควิ ช าป รัชญา  ได รั บ เชิญจากคณะศิ ลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร 
เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามการทําสารนิพนธของนักศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธของ นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ 
 
 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากมูลนิธิอูตอเรือสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี เปนวิทยากรในงานเสวนาเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เม่ือวันอาทิตยที่ 8 เมษายน 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ อูตอเรือบานเสม็ดงาม จ.จันทบุรี 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดท่ี  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


