ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ขาวจากฝายวิรัชกิจ : นักวิจัยเยือนและขอขอมูลคณะอักษรศาสตร
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝาย
วิรัชกิจ ไดตอนรับ Prof. Dr. Zawiah Binti Yahya อดีตคณบดี
Faculty of Language Studies มหาวิทยาลัย Universiti
Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia)
และ APT Fellow (Asian Public Intellectuals Fellow) ของ
Nippon Foundation ซึ่งไดมาเยือนคณะอักษรศาสตรและขอ
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารหลักสูตร และการเรียน
การสอนวรรณคดีในคณะอักษรศาสตร เพื่อประกอบการวิจัย
เรื่อง “Western Texts in Uncolonized Contexts : English Studies in Japan and Thailand”
Prof. Dr. Zawiah Binti Yahya ยังไดสัมภาษณ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.จาตุ รี ติ ง ศภั ทิ ย และ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.สุ ร เดช โชติ อุ ด มพั น ธ
เรื่องการเรียนการสอนวรรณกรรมตะวันตกและ
วรรณคดีวิจารณ นอกจากนี้ Prof. Dr. Zawiah
Binti Yahya ยังได
ขอเขาสังเกตการสอนวิชา Background to American Literature และ
วิชา American Poetry from the Twentieth Century to the Present
ของรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ และวิชาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช และหลังจากจบชั่วโมงสอน Prof. Dr.
Zawiah Binti Yahya ยังไดขอสัมภาษณนิสิตในชั้นเรียนทั้งสามชั้น
เกี่ยวกับการเรียนและการรับวรรณกรรมตะวันตกดวย

๑

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดการบรรยายทางวิชาการ ในหัวขอ “The Change of Human
Relations in Modernity” โดย Dr.Werner Bigell จาก Arab American University--Jenin, Palestine
ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี จึงขอ
เรียนเชิญคณาจารยและผูที่สนใจเขาฟงการบรรยายในวันและเวลาดังกลาว
ผูชวยศาสตราจารย ศุภกาญจน เอี่ยมหฤท ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหเปนกรรมการตัดสิน
ในโครงการแขงขันแตงกวีนิพนธภาษาอังกฤษ Poetry Versification Competition ในวันที่ 7
กรกฎาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารย ศุภกาญจน เอี่ยมหฤท ไดรับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ใหเปนวิทยากรอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงาน
วิจัย แกคณาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม
2553

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
หอพระไตรปฎกนานาชาติ
ออกหนังสือชุดรัตนประทีปแหงพระไตรปฎกเลมใหม
“พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย”
จัดพิมพเนื่องในโอกาส 100 ปวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
23 ตุลาคม 2553
หนังสือที่พิมพเผยแพรแลวกอนหนา มี 4 เรื่อง คือ
นโม ไตรสรณคมน , พระวินัยปฎก ,
พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ,
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย
ผูสนใจติดตอไดที่หอพระไตรปฎกนานาชาติ
และที่ ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัตศิ าสตร
ภาคการศึกษาตน 2553
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หองประชุม 708 อาคารบรมราชกุมารี
จันทร 5 กรกฎาคม 2553

“ภาวะความรุนแรงในวัฒนธรรม: จากคนตีไกในบาหลีสูคนสูสิงห
ในอาณาจักรโรมัน”
โดย อ. อนุสรณ ติปยานนท
(อาจารยพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

จันทร 12 กรกฎาคม 2553

“ชาตินิยมจากมุมมองของเพศสภาพ”
โดย อ. ปยวรรณ อัศวราชันย (คณะมนุษยศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง)

จันทร 19 กรกฎาคม 2553

“ภูมิศาสตรของพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ:์ ประวัตศิ าสตรการเมืองของที่ดินวัด
ในสมัยกรุงเทพฯ”
โดย อ. ดร. วรสิทธิ์ ตันตินพิ ันธุกุล
(คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

จันทร 9 สิงหาคม 2553

“การบันทึกขอมูลและพัฒนาการของแนวคิดเรื่องประชากรใน
ประเทศไทย”
โดย อ. ตามไท ดิลกวิทยรัตน (Ph.D. Candidate, ANU)

จันทร 16 สิงหาคม 2553

“วิกฤติความขัดแยงในสังคมไทย: ชนชั้น, ชาติพันธุ ศาสนาและ
ความยุตธิ รรมทางสังคม”
TBA (แจงใหทราบภายหลัง)

ฟรี ไมมีคาลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ภาควิชาประวัติศาสตร
โทร. 0-2218-4672

๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย สุ ร ภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ ได รั บ มอบหมายจากรองอธิ ก ารบดี ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย ใหเปนผูแทนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารวม
ประชุม UTCS International Conference 2010 ในหัวขอ “New Dynamics of Student Mobility &
UMAP Credit Transfer Scheme : Connecting the Asia – Pacific Region” จัดโดย UMAP
(University Mobility in Asia and the Pacific) SEAMEO RIHED และ AUN (ASEAN University
Network) ระหวางวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสมาคมภาษา
และหนังสือแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย และ
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ใหเปนกรรมการตัดสินรางวัลซีไรตในรอบชิงชนะเลิศ ประจําป 2553
ในการประกวดวรรณกรรม ประเภทกวีนิพนธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก
สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปนวิทยากรผลิตสื่อ E-learning ชุด
วิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา
ศิล ปศาสตร เรื่ อง ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย ทางสารสนเทศศาสตร ภาพรวมและการวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ ผู ใ ช
สารสนเทศ และการวิจัยชุมชนเพื่องานสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยวิจัยโลจิสติกส
และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเขารวมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ “การประเมินผล
กระทบของไทยภายหลังจากการจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน และแนวทางการเจรจา
การคาภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีนในอนาคต” ระหวางวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุม อังกูรโรหิต ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักงานศาล
ยุติธรรม ใหเปนวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติงานลาม : เทคนิคการเปนลาม” ในวันที่ 2
และ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น. และเปนผูสังเกตการณโครงการฝกอบรมลามภาษา
มลายูปาตานี ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากกรม
ยุทธศาสตรทหารเรือ ใหเปนผูบรรยายหัวขอวิชา การสงครามของไทย (ยุคโบราณ) ใหแกผูเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุนที่ 42 ประจําปการศึกษา 2553 ในวันที่ 15 มิถุนายน
2553 เวลา 8.00-12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุน) ใหเปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอเรื่อง “การสอนไวยากรณขั้นตน” ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
๔

รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.ค.ศ.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร สํานักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 14, 21 พฤษภาคม และวันที่ 4 ,
11 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
อาจารย ดร.เกษม เพ็ ญ พิ นั น ท ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากคณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให เ ปนอาจารยพิเ ศษสอนนิสิต ปริญญาโท
รายวิชา 215424 สุนทรียศาสตรตะวันตก 1 ภาคตน ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2553 (ทุกวันอังคาร) เวลา 8.30-10.15 น.
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ให
เป น วิ ท ยากรการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารดนตรี ส านสั ม พั น ธ เ พื่ อ การสื่ อ สารที่ ส ร า งสรรค ส ง เสริ ม
จริ ย ธรรม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร า งความเป น หนึ่ ง เดี ย ว ของสํ า นั ก งาน ก.พ. ในวั น ที่ 9
มิ ถุ น ายน 2553 เวลา 15.00-19.00 น. และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การเสริ ม สร า ง
ภาพลัก ษณ สูบ ริบทใหม ของสํานักงาน ก.พ.” ระหวางวันที่ 18-19 มิถุนายน 2553 และ 20-21
พฤษภาคม 2553
อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงาน Chula Global
Network จุฬาฯ ใหเปนวิทยากรในงาน “60 ป ความสัมพันธไทย – อินโดนีเซีย” ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30-17.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักงานสภา
คณาจารย ให ไ ปปฎิ บั ติ ง านต า งจั ง หวั ด เพื่ อ เข า ร ว มสั ม ภาษณ คั ด เลื อ กอาจารย ดี เ ด น ในสาขา
มนุ ษ ยศาสตร แ ละศิ ล ปศาสตร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย ใหไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ “ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงาน
ตางประเทศ” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2553
อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสมาคมภาษาและหนังสือแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย และโรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล ใหเปนกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรตในรอบคัดเลือก ประจําป 2553 ในการประกวด
วรรณกรรม ประเภทกวีนิพนธ
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com

๕

