ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก
ขอเชิญทําบุญตอนรับปใหมดวยการรวมบริจาคเงินซื้อผาหมใหแกชาวบานอําเภอถ้ําธารลอด
จั ง หวั ด กาญจนบุรี โดยฝากเงิ น ผ า น รศ.ดร.เสาวลั ก ษณ สุ ริ ย ะวงศ ไ พศาล ภายในวั นพุ ธ ที่ 23
ธันวาคมนี้ มูลนิธิเตาเตอซิ่นซี (มูลนิธิที่สงเสริมการนั่งสมาธิเพื่อสุขภาพ) จะนําผาหมไปมอบให
ชาวบานในวันที่ 3 มกราคม 2553

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
เมื่อวันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สเปน และอิตาเลียน ได
รวมมือกันนํานิสิตที่ลงวิชาภาษาเพื่อการทองเที่ยวของทั้งสามภาษา นั่งเรือทัศนศึกษาวิถีชีวิต
ริมคลองและแมน้ําเจาพระยา โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ จรรยารักษ
เปนวิทยากรใหตลอดรายการ รายการนี้นอกจากจะเปนการเปดโลกทัศนใหนิสิตแลว ยังเปนการ
ชวยประหยัดงบประมาณและพลังงานโดยรวม 3 วิชาไวดวยกัน และยังทําใหนิสิตตางสาขาไดศึกษา
รวมกันโดยไมมีกําแพงรายวิชามาขวางกั้นอีกดวย

๑

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 10.30 น. Dr.Dennis Walker จาก Asian Studies Institute,
Monash University, Australia เขาพบและแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการกับหัวหนาภาควิชา
ประวัติศาสตร โดย Dr.Walker เดินทางมารวมเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “The Phantasm in Southern Thailand: Historical Writings on Patani and the Islamic
World” ระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2552 ซึ่งจัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร
และโครงการภูมิภาคศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
วันที่ 16 ธันวาคม 2552 Prof. Thongchai Winichakul จาก University of WisconsinMadison, U.S.A. เขารวมฟงการสัมมนาและใหขอคิดเห็นทางประวัติศาสตร รวมกับนิสิตปริญญาตรี
และปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง 313 อาคารบรมราชกุมารี

๒

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
การเซ็นสัญญากับ Communication University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผูบริหารจาก Communication University ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตรและพบปะ
หารือกับคณบดี เกี่ยวกับความรวมมือทางดานวิชาการและลงนามในสัญญาความรวมมือระหวาง
คณะอักษรศาสตรกับ Communication University คณะแรกนําโดย Professor Peng Zongping
และ Professor Bao Xueju จาก International College for Chinese Language Studies ซึ่งมา
เยื อ นคณะอั ก ษรศาสตร แ ละเซ็ น สั ญ ญาความร ว มมื อ กั บ หลั ก สู ต ร BALAC เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 30
พฤศจิกายน 2552
คณะที่สอง นําโดย Professor Dr. Fan Zhou คณบดีของ The Institute for Cultural
Industries และ Professor Dr. Xie Luncan ซึ่งมาเยือนคณะอักษรศาสตรและปรึกษาหารือ ในวัน
อังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 จากการประชุม มีมติจะจัดการสัมมนาระดับนานาชาติทางดาน Cultural
Studies รวมกัน ในป 2011
ในโอกาสนี้มี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี รองศาสตราจารย
ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย ศาสตราภิชานในสาขาภาษาจีน รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ
ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ผูชวยศาตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ หัวหนาภาควิชา
ภาษาตะวันออก อาจารย ดร.ศศรักษ เพชรเชิดชู หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย ดร.
สุรเดช โชติอุดมพันธ ประธานหลักสูตร BALAC อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต รองประธาน
หลั ก สู ต ร BALAC ศาตราจารย ดร.ศิ ร าพร ณ ถลาง ผู อํ า นวยการศู น ย ไ ทยศึ ก ษา และ
รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา รองผูอํานวยการศูนยไทยศึกษา เขารวมตอนรับ
และปรึกษาหารือในบรรยากาศที่อบอุนและเปนกันเอง

๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับมอบหมายจาก
รองอธิการบดีใหเขารวมประชุม The 3rd Meeting on Mobility Programme in IndonesiaMalaysia-Thailand ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อหารือและเตรียมการดําเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกัน ณ กรุงจารกาตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม
2552
อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยใหไปรวมการประชุมนานาชาติ Salzburg Global Seminar on Asia’s Emerging
Powers ใน Session 467 “Asia’s Emerging Powers: Rivalry and Global Responsibility”
ณ เมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย ระหวางวันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2552 โดยทาง Freeman
Foundation Fellowship เปนผูจัดทุนสนับสนุนคาใชจาย
อาจารยปวิตร มหาสารินันทน ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจาก
National Chiang Kai-Shek Cultural Center เพื่อเขารวมชมการแสดงเรื่อง “Songs of Pensive
Holding” ของคณะ Legend in Dance Theatre และดูงานการจัดการดานศิลปะการแสดงของ
National Chiang Kai-Shek Cultural Center ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน ระหวางวันที่ 17 – 20
ธันวาคม 2552 โดยทาง National Chiang Kai-Shek Cultural Center เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมด
อาจารย ดร. ทอแสง เชาวชุติ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร ไดรับ
เชิญจาก Asia Research Institute, National University of Singapore ใหเขารวมประชุมและเสนอ
บทความวิชาการเรื่อง “Projecting National Fantasy: Historical Film as Performative Space”
ในหัวขอ Performing Space in Asian Film: Interdisciplinary Perspectives ณ ประเทศสิงคโปร
ระหวางวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2553 โดยทาง Asia Research Institute, National University of
Singapore เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและคาที่พัก
รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญ
จาก The University of Tokyo Center for Biomedical Ethics and Law (UT-CBEL) รวมกับ
Kyoto University และ National Institute of Health สหรัฐอเมริกา ใหเขารวมประชุม Research
Network Meeting โดยการประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานจริยธรรมของการ
วิจัยในมนุษยในภูมิภาคเอเชีย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานวิจัยใหมๆ ทางดานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 13 – 14 มกราคม 2553 ทั้งนี้ทาง
National Institute of Health สหรัฐอเมริกา เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและที่พัก
๔

รองศาสตราจารย ดร.วรรณา แสงอรามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญใหเปน
ตัวแทนประเทศไทยใหเขารวมการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ของสมาคมเยอรมันศึกษาแหงประเทศ
อินโดนีเซีย (Indonesischer Germanistenverband) ระหวางวันที่ 19 – 21 มกราคม 2553 และ
ไดรับเชิญใหบรรยายเรื่อง “เยอรมันศึกษาในประเทศไทยและการคนควาวิจัยเรื่องสหวัฒนธรรม
พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน
ที่มีการเรียนการสอนเยอรมันศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับปฏิญญาอาเซียนที่กําลังมีการดําเนินการ
กันอยูในปจจุบัน” (Vorstellung der thailändischen Germanistik/ Interkulturelle Fragen in der
thailändischen Germanistik / Anknüpfungspunkte für ASEAN-Zusammenarbeit) ในวันที่ 20
มกราคม 2553
อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“ประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรมของโฆษณาสุ ข อนามั ย ในประเทศไทย ตั้ ง แตห ลั ง สงครามโลกจนถึ ง
ทศวรรษ 2520” ของโครงการสงเสริมศักยภาพการวิจัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา
9.30 - 12.30 น.
อาจารย ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “ความรักของ
มาร เ กอริ ต ดู ร าส” ใหกั บ นิ สิต รายวิ ช า 01374342 วรรณกรรมฝรั่ ง เศสคัด สรร II และรายวิช า
01374423 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 20 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.30–16.30 น.
รองศาสตราจารย จ ารุ ณี หงส จ ารุ ภาควิ ช าศิ ล ปการละคร ได รั บ เชิ ญ จากโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน ใหเปนอาจารยพิเศษฝกซอมและควบคุมคณะนักรองประสานเสียงเพลงประจํา
โรงพยาบาลฯ ในงานฉลองครบรอบการกอตั้ง 60 ป ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ทุกวันจันทรและวันพุธ เวลา 12.30 – 13.00 น. และวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.00 – 16.30 น.
อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และ
คณะกรรมการประกวดราคาในโครงการจัดทําเกณฑมาตรฐานความรูดานภาษาไทย เพื่อผลิตสื่อ
การเรียนรูภาษาไทยทางอิเล็กทรอนิกส (E-learning)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากภาควิชา
ภาษาศาสตร คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ให เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระจํ า กอง
บรรณาธิการวารสารภาษาและภาษาศาสตร

๕

รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พุทธศักราช 2545 ใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา LCLG 600 SEMINAR IN SOUTHEAST
ASIAN LINGUISTICS หัวขอเรื่อง “ASPIRATION IN TAI” ใหกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาศาสตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
สํานักงานนิสิตเกาสัมพันธแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหรวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัด
กอลฟชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจําป
2553 ณ สนามกอลฟกองทัพอากาศธูปะเตมีย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553
รองศาสตราจารยสุ กั ญ ญา สุ จ ฉายา ได รับ เชิ ญ เป น ผูท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก วิ พ ากษ ก าร
ปรั บ ปรุง หลั ก สูต รปริญ ญามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าวรรณคดี ไ ทย ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2553 ใน
โครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงแกไขหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทยของ
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชมนาด ศีติสาร ไดรับ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือและนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ ในพิธีทูลเกลาฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด H.I.H. Prince
Akishino ในเดือนมีนาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกรรมการนิสิต
คณะอักษรศาสตร (ก.อศ.) จํานวน 9 คน ไดไปลงนามและถวายแจกันดอกไมถวายพระพรที่
โรงพยาบาลศิริราชในวันจันทรที่ 14 ธันวาคม เวลา 16.00 น.
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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