ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย รวมกับโรงภาพยนตร SFX Cinema the Emporium
ศูนยกลางเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ จัดเทศกาลภาพยนตรอิตาเลียน 2011 "Moviemov – Italian Film
Festival 2011" ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในเทศกาล "Italian Festival 2011" ขึ้นในระหวางวันที่ 8-12 มิถุนายน
2554 ณ โรงภาพยนตร SFX Cinema ชั้น 6 the Emporium โดยรวมกันคัดสรรภาพยนตรอิตาเลียนรวม
สมัยคุณภาพเยี่ยม จํานวน 15 เรื่อง มาใหชมกัน
"Moviemov" เป น กิ จ กรรมการฉายภาพยนตร สั ญ จร โดยเลื อ กฉายหนั ง อิ ต าเลี ย นของป ค.ศ.
2010/2011 งานเทศกาลภาพยนตรครั้งนี้ริเริ่มและดําเนินการโดยสมาชิกวุฒิสภาของอิตาลี คือ คุณกอฟเฟรโด
เบตตินี (Goffredo Bettini) โดยรวมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย และ Asiatica Film
Mediale Playtown Roma ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแผนกภาพยนตร กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศ
อิตาลี หอการคาอิตาเลียน Comune di Roma ฯลฯ
ในเทศกาลภาพยนตรอิตาเลียน "Moviemov – Italian Film Festival 2011 at CU" นี้ ประกอบดวย
กิจกรรมสองสวน คือ
1. บรรยายพิเศษ “The Social Outlook in Italian and Thai Cinema” โดย Senator Goffredo
Bettini, Renato De Maria, Elio De Carolis และอาจารยปาจรีย ทาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกรที่
10 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00-17.00 น. ณ หอง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร
2. จัดฉายภาพยนตรอิตาเลียนเรื่อง"Dieci Inverni" (Ten Winters) พรอมดวยบทบรรยายภาษาไทย
และอังกฤษ ในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 17.30 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
ไมเสียคาเขาชม
ผูสนใจเขาชม โปรดสํารองที่นั่งลวงหนาที่ e-mail: moviemovitalfilm2011@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ facebook: Film screening "Dieci Inverni -Ten Winters"

๑

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษเป น เจ า ภาพในการจั ด สั ม มนาทางวิ ช าการระหว า งภาควิ ช าภาษา
อั ง กฤษ คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00 -15.30 น. ณ หอง 707
อาคารบรมราชกุมารี จึงขอเชิญคณาจารย นิสิต และผูที่สนใจเขารวมการสัมมนาดังกลาว โดยสามารถ
สํารองที่นั่งไดที่คุณสุฑามาศหรือคุณวารินทร ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท 02-218-4707
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 กําหนดการสัมมนามีดังตอไปนี้
Third Academic Seminar between English Departments
Chulalongkorn University & Thammasat University
May 18, 2011
Room 707 Baromrajakumari Building
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
08.00-08.20

Registration

08.20-08.30

Opening speech by Asst. Prof. Dr. Nattama Pongpairoj
Head, Department of English,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

08.30-09.10

Asst. Prof. Supakarn Iamharit and Asst. Prof. Dr. Jiranthara Srioutai (CU)
“Translating English Idiomatic Expression Derived from Proper Names in the Old
Testament of the Bible into Thai”
การแปลศัพทสํานวนชื่อเฉพาะจากพระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมเปนภาษาไทย
(presented in Thai)

09.10-09.50

Ajarn Dr. Malinee Prapinwong (TU)
“Constructivist Language Learning through Webquests in the EFL
Context: An Exploratory Study”

09.50-10.00

Coffee break

10.00-10.40

Asst. Prof. Rongrat Dusdeesurapot (CU)
“Achievement, Failure and Resignation in David Lodge’s Novels from 1991-2008”

10.40-11.20

Ajarn Benjamin Malcolm (TU)
“The Creative Voices of Thammasat”

11.20-12.30

Lunch break

12.30-13.10

Asst. Prof. Dr. Apisak Pupipat (TU)
“Teaching World Englishes through Modern Media”
๒

13.10-13.50

Ajarn Tony O’Neill (CU)
“Minstrel Poetics’ in the Work of Daljit Nagra”

13.50-14.00

Coffee break

14.00-14.40

Ajarn Dr. Thomas Hoy (TU)
“Gabriel García Márquez’s One Hundred Years of Solitude: A Literary
Theory of Relativity”

14.40-15.20

Ajarn Dr. Preena Kangkun and Ajarn Mathurin Leelasetakul (CU)
“Comparison of Thai and English Texts in Bilingual Books for Young Children”

15.20-15.30

Closing

ขอแสดงความยินดี
บุคลากรคณะอักษรศาสตร ไดเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 30 "คาวบอยเกมส" จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2554
¬ นายฉลอง แสงสิริวิจารณ ไดเหรียญทองแดง ประเภทกีฬาวายน้ํา 4 x 50 เมตร ประเภทผสม
¬ นายภวัต พึ่งคง ไดเหรียญเงิน ประเภทกรีฑา 4 x 100 เมตร
นายฉลอง แสงสิริวิจารณ ผูจัดการทีม สุพรรณมัจฉา และ ทีมวายุจร ขอขอบคุณทาน อาจารย ดร.
วิภาส โพธิแพทย ที่เมตตาตั้งชื่อทีม และขอขอบคุณแรงใจจากชาวคณะอักษรศาสตรทุกทาน

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ
สาขาปรัชญา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบแนวคิดและตัวอยางโจทยวิจัยดานภาษาและ
วรรณกรรม” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-10.15 น. ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท
จังหวัดกาญจนบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ เรื่อง “ลักษณะภาษาที่แสดงการครอบงําของ
เพศชายในบทความนิตยสารผูหญิง” ของนางสาวจีราภา สตะเวทิน สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองอานหนังสือภาษาศาสตร
ชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ

๓

ศาสตราจารย ดร.ศิ ร าพร ณ ถลาง ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากสถาบั น ไทยศึ ก ษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา” โดยเปนผูสรุป
ประเด็นของการประชุม ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เวลา 14.45-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะรัฐศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ให เ ป น กรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท เรื่ อ ง
“อุดมการณชาตินิยมไทยกระแสหลัก หลังเหตุการณรัฐประหาร 2549” ของนายปฤณ เทพนรินทร ในวันที่
12 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ หอง ร.202 คณะรัฐศาสตร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุ ว รรณระดา ภาควิ ช าภาษาตะวั นออก ไดรั บ เชิ ญ จากคณะ
ศิล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร ให เ ป น กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ สาขาวิช าภาษาญี่ ปุน คณะ
ศิลปศาสตร ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอง ศศ.405 คณะศิลปศาสตร
อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากภาควิชาเวชศาสตรปองกันและ
สังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงทางภาษาของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร
ไดรับเชิญจาก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใหเปนที่ปรึกษาในคณะกรรมการโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนา
แบบนมัสการบูรพาจารย ระยะเวลาดําเนินโครงการ เมษายน 2553 – กันยายน 2554
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเขารวมประชุมการปรับปรุงหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ในวันที่ 12, 19 และ 26 พฤษภาคม
2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร สพฐ.3
กระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ
สาขาปรัชญา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขอเสนอแนวทางการวิจัยดานวัฒนธรรม 5 ดาน”
ระหวางวันที่ 29 - 30 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัด
กาญจนบุรี
ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยพายัพ
ให เ ขา ร ว มการประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหนง ทางวิ ช าการประจํ า มหาวิท ยาลั ย พายั พ ในวั น
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมมารธา บัทท อาคารปญญาจารย
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม

๔

อาจารย ดร.ธี ร าภรณ รติ ธ รรมกุ ล ภาควิ ช าภาษาศาสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร คณะ
ศิลปศาสตร ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองอานหนังสือภาษาศาสตร ชั้น 5
ตึกศูนยภาษาอังกฤษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รท.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากฝายการ
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใหเปนวิทยากรอภิปราย เรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีและ
ศาสนาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย” ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง
ประชุมตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาล ชั้น 3
อาจารย ดร.วาสนา วงศ สุ ร วั ฒ น ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม เรื่อง “การสรางความตระหนักรูใน
ความเปนชาติจีนสมัยใหม : ศึกษาผานวิวัฒนาการประวัติศาสตรนิพนธจีนยุคกอนสงครามโลกครั้งที่ 2”
อาจารย วิ ลิ ต า ศรี อุ ฬ ารพงศ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ เปน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 3 และเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 4 เพื่อกําหนดแนว
ทางการออกขอสอบและมอบหมายกรรมการออกขอสอบ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม 202 ชั้น 20 อาคารทิปโก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณรักษศาสตร ไดรับเชิญจากหลักสูตร
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธของนิสิตดังกลาว และรวมสอบในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ หองบรรยาย 3 ชั้น 14 สํานักงานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม อาคารสํานักงาน
จัตรุ ัสจามจุรี ถนนพญาไท
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุว รรณระดา ภาควิ ช าภาษาตะวั นออก ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะ
ศิลปศาสตร ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอง ศศ.405 คณะศิลปศาสตร
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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