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ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการดานองคความรูชุมชนทองถิ่น (TK) ในคณะกรรมการเตรียมการประชุม WIPO
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Generic Resources , Traditional
Knowledge and Folklore (IGC) ของกระทรวงการตางประเทศ

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับการติดตอจากสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรใหสงนิสิต
ปริญญาบัณฑิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คน เปนเจาหนาที่ติดตอประสานงาน
(Liaison Officer) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 และการประชุมสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภา ประจําฤดูใบไมผลิ ป 2553 ระหวางวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2553
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ที่ เ ข า ร ว มการอบรมและได ทํ า หน า ที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ติ ด ต อ ประสานงานในการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจําฤดู
ใบไมผลิ ป 2553 ประกอบดวยนิสิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 ไดแก นางสาวกนกรัตน
นามะสนธิ นางสาวจิรนันท โมรา นางสาวจุฑาธิป ภักดิ์แจมใส นางสาวธนพร สุรวิชัย นางสาว
นวพร มากทองมณี นางสาวนีรนุช คุณากร นางสาวปภาวรินทร ไตรรัตนชัชวาล นางสาว
พิมธวัช พิชิตชัยกุล นางสาวมะลิษา คุปตานนท นางสาวฤดีชนก จงเสถียร นางสาวสุภวรรณ
บางขาม นายอธิพงษ อมรวงศปติ และนิสิตในสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3 ไดแก นางสาว
พลอย นวสิทธิโสภณ นางสาวสาธิดา วรไตรภพ และนางสาวเพ็ญศิริ สัตพัน
อนึ่ง การอบรมนิสิตเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จัดขึ้นโดย
สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 17 และ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๑

ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน เอี่ยมหฤท และ อาจารย ดร. ณิดา ติรณสวัสดิ์ จากภาควิชา
ภาษาอังกฤษไดรับเชิญจากสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน
วิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารยดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกอาจารย พยาบาลและ
เจาหนาที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในหัวขอ “How to Learn English by Yourself” ระหวางวันที่
23 - 24 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ไดรับเชิญจาก ศาสตราจารยโฟลคเคอร กรา-บอฟสกี
ภาควิชา Thaistik สถาบันเอเชีย-อาฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวรก ใหแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอ
"Europäische Klassik und "Klassik" in der Thai Literatur" (คลาสสิกยุโรปและคลาสสิกใน
วรรณกรรมไทย) ในงาน Thai Cultural Festival ซึ่งจะจัดขึ้นเปนครั้งแรก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2553
อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใหเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในหัวขอ “ภาษา สุภาษิต และคําสอน” ในการประชุมระดับภาคเรื่อง
“ประวัติศาสตรทองถิ่น...ประวัติศาสตรสามัญชน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 14.45 -16.30 น.
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “สอนภาษาและวัฒนธรรมผานวรรณกรรมรอยแกวและ
รอยกรอง”
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช
ภาษาอังกฤษสําหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในวันที่ 23 มีนาคม 2553
อาจารย ดร.อนันท เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย ใหเปนวิทยากรอบรมความรูแกคณะครูกลุมสาระภาษาไทยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิธี การสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ สาระภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา กลุมเครือขาย
โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 ระหวางวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2553
อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ใหเปนวิทยากรเพื่อเสนอบทความการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 9 เรื่อง ปาก-ทองและของกิน : จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน ในวันที่ 25 มีนาคม
2553 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ผูชวยศาสตราจาย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ และ Mrs.Kiyomi Iketani ภาควิชาภาษาตะวันออก
ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ใหเขารวมประชุมในฐานะผูเชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุน พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑการทับศัพทภาษาญี่ปุน ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2553 (วันพุธทุกสัปดาหและวัน
ศุกรที่ 2 และ 4 ของเดือน) เวลา 9.00 – 11.00 น.
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รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรื อ งรั ก ษ ลิ ขิ ต ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก
ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “การใชภาษาไทยในการ
เขียนหนังสือราชการ” ใหกับขาราชการในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ในวันที่
25 มีนาคม 2553
ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ไดรับเชิญจาก ศาสตราจารย ดร.เพเทอร อา ชมิทท
ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติดานการแปลและการลาม ครั้งที่ 9 (LICTRA 2010) ใหไป
เสนอผลงานเรื่อง "Übersetzer und Dolmetscherausbildung in Thailand im neuen
geopolitischen und geoökonomischen Setting" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใตหัวขอ
เรื่อง Translation & Interpretation Research-International Synergies ที่สถาบันภาษาศาสตร
ประยุกตและศาสตรการแปล (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie)
มหาวิทยาลัย Leipzig ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมเปนคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลี
ประจําปการ ศึกษา 2553/2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2553
อาจารย ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน ไดรับเชิญจาก โครงการเครือขายขอมูลการเมืองไทย
(Thailand Political Database) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอเรื่อง "การจัดทําฐานขอมูลภูมิศาสตรการเมืองดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร" ในงานสัมมนา
"รวมพลังสรางฐานขอมูลการเมืองไทย" ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 16.00 น.
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ให
เปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีสานสัมพันธเพื่อการสื่อสารที่สรางสรรค สงเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเปนหนึ่งเดียวของสํานักงาน ก.พ. ระยะที่ 2” ระหวาง
วันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 (สัปดาหละ 1 ครั้ง) เวลา 16.30-18.30 น.
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ให
เปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรีสานสัมพันธเพื่อการสื่อสารที่สรางสรรค สงเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเปนหนึ่งเดียวของสํานักงาน ก.พ.” กิจกรรม “สงเสริม
คนดี...ของสํานักงาน ก.พ.” ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 15.00-18.15 น.
อาจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากบริษัท
สํานักพิมพประพันธสาสน จํากัด ใหเปนวิทยากรหัวขอ “จากเมล็ดพันธุที่เติบโต แตกดอก ออกชอ
รางวัลชมนาด” ในงานเปดตัวหนังสือ “A WALK THROUGH SPRING” (รอยวสันตฉบับภาษาอังกฤษ)
สานปณิธานคํามั่นสัญญา จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.
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อาจารยสถาพร อรุณวิลาส หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ
ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ความภาคภูมิใจในความเปนไทย” โครงการฝกอบรมพิเศษ
“ธนาคารคูบานคูเมือง” รุนที่ 53 ประจําป 2553 ในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 8.00-17.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบู รณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก
ไดรับเชิญจากเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพ” ใหเ ปนวิทยากรพิ เศษบรรยายในหัว ข อเรื่ อง “คันจิ
ระดับชั้นกลาง” ใหกับครูผูสอนภาษาญี่ปุนชาวไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 8.45-11.55 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหเปนวิทยากรการอบรมหลักสูตร Introduction to Japanese Culture
ใหกับพนักงานการบินไทย เพื่อใหเขาใจในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุน ในวันที่ 4 มีนาคม 22 มิถุนายน
และ 21 กันยายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน) ใหเปนวิทยากรบรรยายการสัมมนาหัวขอ “เตรียมพรอมกอนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน
แบบใหม” ในวันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา 15.00-16.00 น.
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ใหเปน
วิทยากรกํากับการขับรองประสานเสียงของคณะนักรองประสานเสียงจากสํานักงาน ก.พ. และกระทรวง
ตางๆ ในวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2553 ในวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 8.30-12.00 น.
อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสมาคมนักเรียนทุน
บริติชเคานซิล ใหเปนวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง ในการจัดประชุม
ใหญสามัญประจําป 2553 ของสมาคมนักเรียนทุนบริติชเคานซิล ในวันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา
13.00-17.00 น.
รองศาสตราจารย สุ ร ภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ จาก
ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเดินทางไปตางประเทศเพื่อเขารวมประชุม
The Final Project Meeting ณ ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
2553

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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