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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๑๙   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
อาคันตุกะจากสถานทูตโปแลนดเยือนคณะอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษร
ศาสตร และรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ไดใหการตอนรับดร.โทมัสซ 
เกอรลาค (Dr.Tomasz Gerlach) ที่ปรึกษาอันดับ 1 จากสถานทูตโปแลนด เขาเยีย่มคารวะและไดหารือเรื่อง
การจัดกิจกรรมรวมกับคณะอักษรศาสตร โดยจะจัดนิทรรศการภาพวาดจากประเทศโปแลนด ภายใตชื่องาน 
“The Graphics from Poland” ซ่ึงจะจัดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยมีเอกอัครราชทตูโปแลนด ฯพณฯ 
ดร.เยซี ไบเออร (Dr.Jerzy Bayer) และคณบดีคณะอักษรศาสตรรวมเปนประธานเปดงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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รายการสัมมนาเร่ือง “จาก 100 ป ร.ศ.130 ถึง 80 ป ประชาธิปไตย” 
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร  
และนิตยสารศิลปวัฒนธรรม  

ณ หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 
08.30 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น.  กลาวเปดงาน โดย คณบดี คณะอักษรศาสตร 
09.10 น. แนะนํารายการสัมมนาโดย ผูอํานวยการรวมสถาบันนโยบายศึกษา 
09.20 น.  ปาฐกถานํา 
  ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช “ยอนทวนเรื่องประวตัศิาสตรจาก ร.ศ.130 ถึง  

24 มิถุนายน 2475” 
10.10 น. พักกาแฟ 
10.30 น.  การบรรยายเรื่อง “วาดวยประวัตศิาสตร 80 ป ประชาธิปไตย” 
  ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรตัน 
11.15 น.  อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน “ปฏิวตัซิินไหและผลกระทบตอสยาม” 
12.00 น.  พักเที่ยง 
13.00 น.  อาจารย ดร.ณัฐพล ใจจริง “แนวคิดและอุดมการณขบวนการ ร.ศ.130” 
13.45 น.  นายกันย ชโลธรรังสี “การเผยแพรประชาธิปไตยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             

หลังปฏิวตัิ 2475” 
14.30 น. พักกาแฟ 
14.45 น.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิวากร แกวมณี “วิวัฒนาการวงจรอุบาทวทางการเมืองไทย     

พ.ศ.2475-ปจจุบัน” 
15.30 น. ศาสตราจารยสายชล สตัยานุรักษ “การตอสูและชวงชิงความหมาย ‘ชาติไทย’ และ     

‘ความเปนไทย’ ระหวางเจากับสามัญชนกอนและหลังการปฏิวตัิ พ.ศ.2475” 
วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2555 
09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน “คณะราษฎรกับการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย” 
09.45 น.  อาจารยศรัณยู เทพสงเคราะห “คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคหลังการปฏิวตัิ 2475” 
10.30 น.  พักกาแฟ 
10.45 น.  อาจารย ดร.บัณฑิต  จันทรโรจนกิจ “ทัศนียภาพของการตอตาน: เรื่องเลาของการปฏิวตัิ

สยามในสื่อรวมสมัย” 
11.30 น. อาจารยชาติชาย มุกสง “การปฏิวตัิดานอาหารการกินกับการปฏิวตัิ 2475” 
12.15 น.  พักเที่ยง 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 
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13.15 น.  รองศาสตราจารย ดร.พอพันธ อุยยานนท “คณะราษฎรกับเศรษฐกิจไทย” 
14.00 น. พักกาแฟ 
14.15 น.  การอภิปรายเร่ือง “อดีต และอนาคต จาก 80 ปประชาธิปไตย” 

นายจาตุรนต ฉายแสง, รองศาสตราจารย ดร.พิชิต ลิขติกิจสมบูรณ, รองศาสตราจารย ดร.
ไชยันต ไชยพร, ผูชวยศาสตราจารยเวยีงรัฐ เนติโพธิ์ (ผูดําเนินรายการ) 

16.30 น.  กลาวปดงาน โดย หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตร 
 
 

 
 

 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสํานักบริหารงานวิรัช
กิจ จุฬาฯ เปนประธานกรรมการคัดเลือกนิสิตเพ่ือเปนตัวแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม 
“The 1st Asia-Europe Students’ Forum” และคัดเลือกนิสิตเพ่ือเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกใหเปนผูรับ
ทุนการศึกษา Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2555  
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได รับเชิญจากสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูเชี่ยวชาญ วิพากยและตรวจเนื้อหารายวิชา
วรรณคดีของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหทําหนาที่ พิธีกร ในพิธีประสาทปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด
ศาสตราจารย ดร.เคลาส มารติน ชวอบ (Prof. Dr.Klaus Martin Schwab) ประธานและผูกอตั้ง World 
Economic Forum ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
 
 ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี เจริญพงศ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากหอประวัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนวิทยากรนําเสนอขอมูลใหแกนิสิตผูเขารับการอบรมมัคคุเทศกนําชมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ 18, 25 สิงหาคม และวันเสารที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. 
 
 อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากบริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับ
ลิชซ่ิง จํากัด (มหาชน) ใหเขารวมเสวนาเพ่ือเสนอเรื่องราวความเชื่อมโยงของพระมหากษัตริยไทยกับ
พระพุทธศาสนาในบริบทผูทรงคุณวุฒิดานประวัติศาสตร ในงานแถลงขาวเปดตัวหนังสือ “พระมหากษัตริย
ไทยกับพระพุทธศาสนา” เม่ือวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ วังบางขุนพรหม 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให
เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน ทุกวันพุธสัปดาหที่ 1, 
3 และ 5 ประชุมระหวางเวลา 13.00–15.00 น. และทุกวันพุธสัปดาหที่ 2 และ 4 ประชุมระหวางเวลา 
09.00–11.00 น. ณ หองประชุม 303 ชั้น 3 ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปา กรุงเทพ 
 
 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน 
เปนวิทยากรโครงการฝกอบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพ่ือเปนครูภาษาไทย  (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันเสารที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร เปนวิทยากรอภิปรายเร่ือง "วรรณคดีไตรภูมิในสังคมไทย (กรณีไตรภูมิอีสาน)" 
ในงานสัมมนาทางวิชาการเร่ือง "คติไตรภูมิ : อิทธิพลตอวิถีสังคมไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 
เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ หองปนเกลา โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสารนัก
บริหาร ปที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจําป 2555 จํานวน 1 บทความ เรื่องผลงานสรางสรรค “พาสา วิวัด วิบัด” 
 
 รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงสลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการประจําสัปดาห (วิชาการวันพุธ) ในหัวขอ 
Bioethics Conference in Palliative care เร่ือง “อะไรคือ Euthanasia” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 
14.00–16.00 น . ณ หองบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตรคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนอาจารยพิเศษสอนในหัวขอ Philosophy, Philosophy of Sciences, and 
Epistemology ใหแกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
 
 อาจารย ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทย เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาตรรกวิทยาเบื้องตน ใหแกนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 1 ตั้งแตวันที่ 5 
มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2555 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ ศรีบริสุทธิ์กุล ผูชวยศาสตราจารยจินดารัตน เบอรพันธุ และ
อาจารยดวงเนตร วงศประทีป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไปนําเสนอบทความวิจัยและรวมประชุมวิชาการ 
33rd Annual IATUL (International Association of Technological University Libraries) Conference 
ระหวางวันที่ 4-7 มิถุนายน 2555 ณ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ และอาจารย ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร เขารวมประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการกับ Information Studies Division, Wee 
Kim Wee School of Communication and Information เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ Nanyang 
Technological University ประเทศสิงคโปร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “ศาสนาเปรียบเทียบ” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 
09.00–12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 ศูนยฝกอบรมสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 
เขตหนองจอก กรุงเทพ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอาจารยพิเศษบรรยายรายวิชา JPN 304 ญ่ีปุนศึกษา 4: วรรณคดี ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 ทุกวันจันทร ตั้งแตวันจันทรที่ 11 มิถุนายน ถึงวันจันทรที่ 23 กรกฏาคม 
2555 เวลา 09.00–11.30 น. ณ หอง 3-208 อาคารอุไรรัตน ชั้น 2 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะ
ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอาจารยพิเศษบรรยายรายวิชา JPN 304 ญ่ีปุนศึกษา 4: วรรณคดี 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 ทุกวันจันทร ตั้งแตวันจันทรที่ 20 สิงหาคม ถึงวันจันทรที่ 1 ตุลาคม 
2555 เวลา 09.00–11.30 น. ณ หอง 3-208 อาคารอุไรรัตน ชั้น 2 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากกองทุน
หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เปนกรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณวรรณกรรมดีเดน ประจําป 
2555 
 
 อาจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ การวิเคราะห
สถิติเชิงพ้ืนที่ (Spatial Statistics) เม่ือวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00–15.40 น. ณ 
หองฝกอบรม 1 ชั้น 6 สมอภ. ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  
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