
 ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ ๔    ฉบับที่ ๒๖   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมวฒันธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบคุคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน เน่ือง
ในวันภาษาไทยแหงชาติ ตอเน่ืองเปนประจําทุกป ในป พ.ศ.2555 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผูมีผลงาน
การสรางสรรค ดานการใชภาษาไทยไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ ความชํานาญ มีผลงานดีเดนเปนที่
ยอมรับและเปนแบบอยางใหแกบุคคลในองคกร และสังคม โดยมีคณาจารยจากคณะอักษรศาสตร ไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนปูชนียบคุคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใช
ภาษาไทย ประจําป พ.ศ.2555 ดังน้ี 

1.ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมคาย นิลประภัสสร 

 
2.ผูใชภาษาไทยดีเดน 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววรุิฬหการ 
- รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลขิิต 
- รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ 
- รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวฒันา 

 
3.ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย 

  - ผูชวยศาสตราจารยดุษฎีพร ชํานิโรคศานต 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยคณะอักษรศาสตร  
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สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญรวมงานการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี “ภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส” ในวันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-
16.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร 
ดังกําหนดการ ดังน้ี  
 
 
9.00 น.  “ความทุกขยากในเรื่อง เลอ แดรนิเยร ฌูร เดิง กงดานเน ของวิคตอร อูโก”  

อดิญาดา ศรีบุญแสน  
นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10.00 น. “นิกอบกับมุสลิม... ปญหาใหญในฝรั่งเศส ?”  
ธีรพงศ บินอาลี   
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11.00 น. “Le Magasin des suicides : อัตวินิบาตกรรมกับการกลับคืนสูครรภมารดา” 
วณิชชา กาญจโนภาศ  
นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13.00 น. “การเมืองกับวรรณคดี: Gavroche” 
กิตติมา นิรันดร   
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

14.00 น. “Le Fantôme de l’Opéra: หรือจะเปนเรื่อง “ผี” เพ่ือมวลชน?” 
ปาลิตา จุนแสงจันทร 
นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยสารสนเทศรวมสมัย: 
มุมมองไทยและเทศ” ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอง 401/18 ชั้น 4 อาคาร
มหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร โดยรูปแบบการสมัมนาเปนการบรรยายและแลกเปลีย่นความคิดเห็น
ระหวางวิทยากรและผูเขารวมการสัมมนาฯ ซ่ึงกําหนดการของโครงการฯ มีดังน้ี  

เวลา 13.00-13.15 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร  
เวลา 13.15–14.15 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ   

บรรยายในหัวขอ “การออกแบบการวิจัยและวิธีวิจัยดาน สารสนเทศศาสตร”  
เวลา 14.15–14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30–15.30 น.  อาจารย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค  

บรรยายในหัวขอ “มุมมองและประสบการณจากการทําวิจัยดานสารสนเทศศาสตร” 
เวลา 15.30–16.00 น.  ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
 
 
 
 

การเสวนา 
นอมรําลึกการเสด็จพระราชดําเนินทรงรวมการประชุมของชุมนุมภาษาไทย เม่ือ 50 ปที่แลว 

ผานไปแลวงานเล็กๆ ที่จัดฉลองวันแสนยิ่งใหญ 29 กรกฎาคม 2505 ที่ชาวจุฬาฯ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชาวอักษรศาสตร ปลื้มปติที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนินรวมการประชุมประจําเดือนของชุมนุมภาษาไทย และทรงรวมอภิปรายเร่ือง “ปญหาการใชคําไทย” ที่
ไดพระราชทาน กระแสความหวงใยที่ใชภาษากันอยางผิดๆ โดยเฉพาะบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลาย มีการ
รับคําภาษาตางชาติเขามาใชทั้งๆ ที่เราเองก็มีภาษาใหใชอยางมากมายและควรจะภาคภูมิในใจภาษาประจํา
ชาติของตน ผานไปแลว 50 ป “ภาษาของชาติ” ที่ “พอ” ทรงเปนหวงก็ยังคงเปนเชนเดิม ตัวปญหาก็ยัง
เดิมๆ ความยั่งยืน (Sustainability) อยางเดียวที่ไทยดํารงไวได คือ “ปญหาเดิมๆ” ทั้งหลาย  
 เสียดายวาใชเวลาเตรียมงานนอยไป ประมาณเดือนเศษเทาน้ัน และโดยบังเอิญ คํานวณไดวาปน้ี 
ครบ 50 ป ไมใชเปนเพียงวันภาษาไทยที่จะมีเพียงการแขงขันตอบปญหาภาษาไทยเทาน้ัน การเตรียม การ
ยอนรําลึกจึงคอนขางฉุกละหุก ตองรีบติดตอทานทั้งหลายที่คิดวานาจะรวมอยูในเหตุการณคร้ังสําคัญน้ัน 
เกือบหมดหวัง เพราะแตละทานจะบอกวา “จําไดเล็กนอยเทาน้ัน”  “อยูรอบนอก” “ไปตางประเทศ” แตใน
ที่สุดตองขอบคุณ เทคโนโลยีการสื่อสาร วิดีโอ ซ่ึง ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย ยินยอมรับปาก
ใหถายทําไวฉายในวันงาน นับเปนความเกไก อยางหนึ่งในงานนี้ 

 
 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
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ผูตอบรับบัตรเชิญคนแรก  
คุณหญิงอัมพร มีศุข โทรเขามาเปนทานแรกดวยตัวเอง “ดีใจมาก ตื่นเตนมาก จะชวยรําลึก ขอบใจ

จุฬาฯ ที่คิดจัดงานนี้ขึ้นมา ขอบใจที่ทําใหคนแกมีความสุข” เพียงแคน้ีก็เปนน้ําทิพยชโลมใจ หายเหนื่อยทั้ง
กายใจของผูจัด ศาสตราจารยไพฑูรย พงศะบุตร ก็โทรเขามาขอจอง 2 ที่ พรอมผูติดตาม รองศาสตราจารย
อัมพร ทีขะระ โทรมาดวยตนเอง ระหวางรอเขาตรวจกับหมอจุฬาฯ อาจารยปราณี กุลละวณิชย นอกจากรับ
เปนวิทยากร ชวงที่ 2 ในหัวขอภาษาไทยในบริบทโลกแลว ยังเปนนิสิตป 3 วันน้ัน ที่มาเลาความประทับใจที่
ยังตราตรึงอยูถึงวันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศในงาน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนอธิการบดีมา
กลาวเปดงาน โดยมี ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนผูใหการ
ตอนรับ ขอบคุณ ทานรองอธิการบดี ที่ใหความสนใจอยูฟงจนจบภาคการเสวนานี้ ซ่ึงคงเห็นแลววานาจะ
เปนการเสวนาที่นาสนใจที่มหาวิทยาลัยนาจะนําไปตอยอดได 
 เราเริ่มตน โดย ผูชวยศาสตารจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ดําเนินรายการนําเขาสูการฉายวีดิทัศนที่
บันทึกการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ประพิณ ไวลวงหนา อาจารยเลาไดละเอียดนาติดตาม เห็น
บรรยากาศ มองเห็นภาพการตั้งแถวรับเสด็จ เห็นวา พระองคทานเสด็จพระราชดําเนินจากที่ไหนไปที่ไหน 
ทรงทําอะไรบางกอนที่จะเขาหองประชุม การสงเสด็จ ใชเวลาประมาณ 20 นาที ไดภาพครบถวน และเม่ือ 
อาจารยสวัสด์ิ จงกล ผูรวมเสวนาอีกทานหน่ึง ไดบรรยายเกี่ยวกับความหวงใยในภาษาไทย และพระ
อัจฉริยภาพทางภาษาของพระเจาอยูหัวแลว ไดมีการเชิญชวนใหผูเขารวมงานใน “วันน้ี” ที่ไดอยูในงาน “วัน
น้ัน” เลาความรูสึก ความประทับใจใหลูกหลานไดฟงบาง คุณหญิงอัมพร ซ่ึงขณะนี้อายุ 92 ป ลุกขึ้นเลา โดย
ไมลืมขอบคุณผูจัดงาน อาจารยไพฑูรย ซ่ึงเขามาทํางานได 4 ป แลวก็ถูกเชิญใหเลา อาจารยปราณี เลา
เรื่องความตื่นเตนที่ไดเห็นพระเจาอยูหัว “ตัวเปนๆ”  รูสึกตกใจที่เห็น อาจารยบุญเหลือ โตแยงกับ ม.ร.ว. 
คึกฤทธ์ิ และพระเจาอยูหัว อาจารยอัมพร ประทับใจที่ไดรับเสด็จพระองคจริงอยางใกลชิด พ่ีกมลลักษณ โต
สกุล เลาเร่ืองความตื่นเตนที่ไดรับเสด็จอยางใกลชิด ทั้งหมดเปนการเติมเต็มภาพการเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงรวมการประชุมประจําเดือนและการอภิปรายใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

ผูเขารวมงานทานหน่ึง อาจารยพวงแกว บุณยกนก คณะวิทยาศาสตร ลุกขึ้นกลาวขอบคุณ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่จัดงานนี้ขึ้น นาจะใชเปนกลยุทธในการนําไปสูการแกปญหาภาษาไทยของชาติ 
ที่ “เสาหลักของแผนดิน” จะตองนําพาไป โดยอาจเร่ิมจากในมหาวิทยาลัยเองใหเปน “เขตปลอดการใช
คําผิด” นับเปนความคิดเห็นที่นาสนใจ เราจะเริ่มที่คณะอักษรศาสตรกอนดีไหม เริ่มรณรงควันนี้ดีไหม 

ขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป ที่ปรึกษา ที่ดําเนินรายการไดอยางสวยงาม ราบร่ืน และ
ไดอรรถรส 
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หลังจากที่ผูเขารวมประชุมไดปลื้มปติกับการยอนรําลึกของทานผูใหญทั้งหลายแลว ศาสตราจารย

กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย รองศาสตราจารย ดร.นววรรณ พันธุเมธา และ อาจารย ดร.อนันต เหลา
เลิศวรกุล ก็ไดบรรยายสรางความหนักใจ หวงใย ภาษาของชาติในบริบทโลก และในภาคบายเปนการ
แขงขันตอบปญหา “เยาวชนเปนปราชญดวยพระราชนิพนธ” ซ่ึงจะนํามาเลาใหฟงในวาระตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ศูนยบริการวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร ไดจัดกิจกรรม “โซดาปารตี้” ใหแกนักเรียน
ชาวตางชาติที่เรียนโครงการ “Intensive Thai Program” เพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนภาษากับนิสิตไทย บรรยากาศเปนไปอยางเปนกันเองและ
อบอุน กิจกรรมเร่ิมตั้งแต เวลา 16.00-18.00 น. โถงชั้น 1 อาคารมหา

จักรีสิรินธร (ขางทรูคอฟฟ)  
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติหลักสูตรเรงรัด จัดขึ้นเปนประจําหมุนเวียนกันตลอด

ทั้งป มีจุดประสงคหลักเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับนานาชาติ 
 
สนใจโครงการของศูนยบรกิารวิชาการ ติดตอไดที่ 02-218 4886  
ขอเชิญทานชมภาพความประทับใจไดที่ http://www.facebook.com/ascchula 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ 
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 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง “ชีวิตหลังความตายและชีวิตใหมที่สดใส” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30–16.30 น. ณ หองประชุมบุษราคัมชั้น 6 อาคาร 100 ป สมเด็จ
พระศรีนครินทร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยกุมาร
บริรักษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร เปนวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “ชีวิตหลังความตาย” ในวันอาทิตยที่ 21 
ตุลาคม 2555 เวลา 13.15–14.45 น. ณ ศูนยฝกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 
 อาจารย ดร.ชาญวิทย ทัดแกว ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญ่ีปุน) เปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหแกนักเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (ODOS) รุนที่ 3 จํานวน 
100 คน ในวันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากวิทยาลัยเซนต
หลุยส เปนคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยเซนตหลุยส โดยมี
วาระ 2 ปการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 
 อาจารย นํ้าทิพย เมธเศรษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การรับวัฒนธรรมและวรรณกรรมญี่ปุน
สมัยใหมในประเทศไทย” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555  เวลา 13.30–16.30 น. ณ หอง 23-8105 สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 รองศาสตราจารย ดร .มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ได รับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 7 
สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 อาจารย ดร.หน่ึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากรโครงการอบรมลามภาษาไทย–เมียนมาร ระดับสูง ในหัวขอการบรรยาย 
เรื่อง “บุคลิกภาพของลาม” เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุม HU1307 คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารย ดร.วรรณา แสงอรามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายโครงการเพ่ือการสัมมนาทาง
วิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพ่ืออาชีพ หัวขอเร่ือง “การใช
ภาษาเยอรมันในการแปล” เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากหนวยจุฬาฯ–
ชนบท ไปปฎิบัติงานเปนกรรมการจัดสอบดําเนินการรับนักเรียนของหนวยจุฬาฯ–ชนบท ที่สนามสอบ
จังหวัดขอนแกน ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ระหวางวันที่ 10–13 สิงหาคม 2555 
 
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม ใหเขารวม
ประชุมคณะทํางานพิจารณาขอมูลงานวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส) เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ หองฟาฏอนี โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี 
จังหวัดปตตานี 
 
  รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ใหเขารวมประชุม (ราง) นโยบายและมาตรการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพในระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) เม่ือวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเขารวมเปนคณะ
บรรณาธิการวารสารวิจัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารย
พิเศษบรรยายในรายวิชา RA 824 : Wisdom and Folk Art (ศว 824 ภูมิปญญาและศิลปะพื้นบาน) วันเสาร
ที่ 11 และ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30-12.20 น. ณ หอง 16-1302 ชั้น 13 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
 
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับแตงตั้งจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เปนคณะกรรมการตัดสินผูชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดผลงานในโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นรักษสิ่งแวดลอม และเขารวมประชุมคณะกรรมการ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. วัน
ศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. และวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 
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 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาใน
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย ภาคเรียนที่ 1/2555 
 
 อาจารย ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาศาสตร เปน
วิทยากรบรรยายพิเศษของรายวิชา 2209673 ภาษาศาสตรคลังขอมูล เร่ืองการวิเคราะหวัจนลีลาแบบอิง
คลังขอมูลภาษา เม่ือวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอง 612 อาคารบรมราช
กุมารี 
 
 ผูชวยศาสตราจารยสุนิจ สุตัณฑวิบูลย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รายวิชา 01-324-342 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หัวขอ 
“เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย” ในวันศุกรที่ 24 สิงหาคม  2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 อาจารยโทนี่ โอนีลล ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “How to Paraphrase” เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 9 
สิงหาคม 2555 ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร 
 
 อาจารยเว็นดี ลิงค อวีเยเล ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญใหไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุม British Council Burma and ELTeCS Myanmar Thirteenth Annual Conference for Teachers of 
English หัวขอ Dynamic Lessons – No Books Necessary ระหวางวันที่ 11-12 สิงหาคม 2555 ณ 
Sedona Hotel, Yangon ประเทศสหภาพพมา โดยไดรับทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการจาก
ศูนยความเปนเลิศทางภาษา ภาษาศาสตรและวรรณคดี (โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Acoustic Phonetics” สําหรับรายวิชา 2202603 English Phonetics 
and Phonology เม่ือวันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ หอง 512 อาคารบรมราช
กุมารี 
 
 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอ มรดกทางประวัติศาสตร เม่ือวันอังคารที่ 7 
สิงหาคม 2555 เวลา 13.30–16.30 น. ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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 อาจารย  ดร . ใกล รุ ง  อามระ ดิษ  ภาควิชาภาษาไทย  ได รับ เชิญจากคณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ไทยในการรับรูของกัมพูชา : การศึกษาจาก
วรรณกรรมและหนังสือพิมพ” เม่ือวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.45-12.15 น. ณ หองประชุม ชั้น 
2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร   

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ
และนักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30–16.30 น. ณ 
หองประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบรรณารักษและนักเอกสารสนเทศ และใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในวิชาชีพรวมกันจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 คณาจารยคณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาจารยพิเศษ 
เพ่ือทําการสอนรายวิชา LAEN 434 Contemporary Asian Literature ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ใหแก
นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3 และ 4 จํานวน 16 คน รายละเอียดดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอ 
“Vietnamese literature” เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30–15.30 น. 

2. อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอ “Cambodian  
literature” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30–15.30 น.  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอ  
“Philippines literature” ในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 12.30–15.30 น. 
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