ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

นิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันโครงการนครหลวงไทย

นายณั ช พล ศิ ริ ส วั ส ดิ์ อั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
เอกภาษาไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน
โครงการนครหลวงไทย อนุ รั ก ษ เ อกลั ก ษณ ไ ทย :
การแข ง ขั น อ า นฟ ง เสี ย ง ครั้ ง ที่ 38 ประจํ า ป 2552
(ระดับอุดมศึกษา) จัดโดย ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ผูช วยศาสตราจารย
สรรควั ฒ น ประดิ ษ ฐ พ งษ รองคณบดี ฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต
คณะอั กษรศาสตร ผูแทนสถาบันการศึก ษา และ นาย
ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ผูไดรับรางวัลชนะเลิศเขารับพระราชทาน
ถ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
และวันที่ 18 มิถุนายน 2553 นายณัชพล ศิริสวัสดิ์ เขารับรางวัลชนะเลิศ พรอมเกียรติบัตร
และทุนการศึกษา จากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชนะเลิศโตวาที
น.ส.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ น.ส.สิรี ริ้วไพบูลย และน.ส.อรชพร ชลาดล นิสิตชั้นปที่ 4
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน
โตวาทีภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จัดโดยสถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปแหงการสถาปนาสถาบันฯ เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2553 ณ อาคารญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
๑

ขาวจากศูนยวรรณคดีศึกษา
นายวิ นั ย จามาสุ ริ ย า นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับทุนสนับสนุนจาก The Japan Foundation เพื่อไปคนควา
และเก็บขอมูลที่ประเทศญี่ปุนสําหรับเขียนวิทยานิพนธ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31
พฤษภาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน
นายณัชพล บุญประเสริฐกิจ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72
พรรษา ประจําปการศึกษา 2553 เปนเวลา 3 ป

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการ
วรรณคดีแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่คัดเลือกหนังสือที่สมควร
ประกาศเปนวรรณคดีของชาติและจัดทําประวัติวรรณคดีของชาติ
รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญเปนวิทยากรเสวนา
ทางวิชาการ เรื่อง เดินตามรอยครูสุนทรภูสูเพลงทรงเครื่อง ในโครงการ เดินตามรอยครู เชิดชูเพลง
เกา นอมเกลาฯพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกับ
สถานีโทรทัศนทีวีไทย วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ไดรับเชิญเปนวิทยากรรวมเสวนาในหัวขอ "เสนทาง
การรวมชาติจากความแตกตางสูความเปนหนึ่งเดียว: อุทาหรณจากสังคมเยอรมันสูไทย" ณ สถาบัน
จิตวิทยาความมั่นคง ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี ปทมะศังข ไดรับเชิ ญเปนคณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2552
อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนวิทยากรในโครงการอบรมความรูเรื่อง "Corpus
Linguistics" ในวันเสารที่ 26 มิถุนายน 2553
อาจารย ดร.สุวรรณา สถาปตยพัฒนา ไดรับเชิญเปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของสถาบันภาษา ปการศึกษา 2552 โดยจะจัดการประชุมประเมินคุณภาพฯ ในวัน
ศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเปรมบุรฉัตร
๒

ขอเชิญชวนรวมออกกําลังกายแบบเตาซิ่น
ขอเรียนเชิญทุกทาน (อาจารย นิสิตทุกระดับ เจาหนาที่) มารวมกันออกกําลังกายแบบ
เตาซิ่น เพื่อสรางดุลยภาพของกายและใจ ดวยการเตนรําเดี่ยวเบาๆ รํามวยและกายบริหารงายๆ
ประกอบดนตรี ไมตองเสียคาใชจาย ไมตองสมัคร ไมตองเปลี่ยนชุด (แคใสชุดที่สบายๆ หนอย และ
ไมใสรองเทาสนสูงก็มาไดแลว กระโปรงก็ได) มีใหเลือกหลายเวลา จะมาตอนไหนก็ไดทั้งนั้น ยินดี
ตอนรับทั้งสมาชิกเกาและใหม จะเริ่มสอนตั้งแตตนทุกครั้งใหสมาชิกที่มาใหมคะ
เชา
(เริ่ม 29 มิ.ย.)
กลางวัน
(เริ่ม 28 มิ.ย.)
เย็น

วัน
อังคาร

เวลา
6.45 – 8.00 น.

จันทร
พุธ
จันทร อังคาร
พฤหัสบดี

12.00 – 13.00 น.
17.00 – 18.00 น.

สถานที่
หอง 712 ชั้น 7
อาคารบรมราชกุมารี
หอง 712 ชั้น 7
อาคารบรมราชกุมารี
ใตอาคารจามจุรี 3

ทานที่สะดวกเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ ขอเชิญปรึกษาไดคะ
ที่ รศ.มณฑา พิมพทอง
โทร. 086 – 011 – 2892 / 02 – 218 – 4744
หรือ รศ.ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล โทร. 085 – 161 – 5404 / 02 – 218 – 4738

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
คณาจารยของคณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานศาลยุติธรรม ใหเปนกรรมการ
พิ จ ารณาผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู เ ชี่ ย วชาญของศาลยุ ติ ธ รรมในด า นภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น
ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ไดแก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน และ
ผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ
สาขาวิชาภาษาจีน
ศาสตราจารยจงเจิ้ง จาง และ อาจารย ดร. ศศรักษ เพชรเชิดชู
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
รองศาสตราจารย ดร. เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล และ
ผูชวยศาสตาจารย ดร. กัลยาณี สีตสุวรรณ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อาจารย ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ และ
อาจารย ดร. สุวรรณา สถาปตยพัฒนา
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ผูชวยศาสตราจารยชูศรี มีวงศอุโฆษ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ
๓

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก
ไดรับเชิญจากเจแปนฟาวนเดชั่น ใหเปนวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู
คั น จิ ด ว ยตนเอง” และ “วิ ธี ส อนการฟ ง ” ให กั บ ครู ผู ส อนภาษาญี่ ปุ น ในแถบภาคเหนื อ ตอนล า ง
ระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-16.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารุณี ปทมะศังข ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากวิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย ให เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจําป 2553
รองศาสตราจารย ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากโรงเรียน
เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา ให เ ป น วิ ท ยากรและที่ ป รึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาสเปน
ในปการศึกษา 2553 ทุกวันอังคาร เวลา 7.50-9.30 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 7.50-11.20 น.
อาจารย ดร. วาสนา วงศ สุรวั ฒน ภาควิช าประวัติศ าสตร ได รั บ เชิญ จากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชา จีนโพนทะเลรวมสมัย หลักสูตรปริญญาตรี ภาคตน
2553 ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2553 (ทุกวันพุธ) เวลา 14.00-17.00 น.
รองศาสตราจารย ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และ
การเผยแพรตําราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ระหวางวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553
รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรื อ งรั ก ษ ลิ ขิ ต ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จาก
ราชบัณฑิตยสถาน ใหเปนผูดําเนินการอภิปรายในหัวขอเรื่อง “ภาษาไทยกับการสื่อสาร การศึกษา
และการสรางสรรค วรรณกรรม” และเข าร วมประชุ มวิชาการเรื่ อง “ภาษาไทย ภาษาถิ่น สมบั ติ
วัฒนธรรมล้ําคาของชาติ” โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ดานศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
2553 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30-12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยศึกษา
ยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ใหเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับเวียดนาม” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
รองศาสตราจารย ดร. สุรางคศรี ตั นเสียงสม ภาควิช าภาษาตะวันออก ได รับเชิ ญจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา ปศ 539 สัมมนาประวัติศาสตร
ญี่ปุนสมัยใหม ใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่
8 มิถุนายน ถึงวันที่ 21 กันยายน 2553 (ทุกวันอังคาร) เวลา 9.30-12.20 น.

๔

รองศาสตราจารย ดร. ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร. ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชา
ภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหเขารวมประชุม
คณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมปที่ 2 และ 5 ในวันที่ 20, 27
พฤษภาคม และวันที่ 3, 10, 17 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-16.30 น.
ผู ช ว ยศาสตราจารย ศุ ภ กาญจน เอี่ ย มหฤท ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ ให เ ป น
ผูบรรยายเรื่อง "ขนบรักในราชวังและระบบเกียรติศักดิ์แหงอัศวินในกษัตริยอาเธอรกับอัศวินโตะ
กลม" ในรายการวิทยุ ชางคิดชวนคุย ของชมรมจุฬาพฤทธาจารย โดยมีอาจารยภาวรรณ หมอกยา
เปนผูดําเนินรายการ ออกอากาศสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตยที่ 20
มิถุนายน 2553

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

๕

