ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนผูประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ใหม/ปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณาจารยจากภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ อาจารย ดร. รักสงบ
วิจิตรโสภณ และอาจารย ดร. มัทธนี พลังเทพินทร ไดรับเชิญจากภาควิชาภูมิศาสตรใหเปนวิทยากรในการ
อบรมภาษาอังกฤษใหกับนิสิตชั้นปที่ 1 ภาควิชาภูมิศาสตร ในโครงการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร โดยมีระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่
14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2554 และมีนิสิตเขารับการอบรมทั้งหมด 25 คน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน ไดเขารวมประชุมและเสนอบทความเรื่อง "Variable
Production of L2 English Unaccusatives by L1 Thai Speakers" ในการประชุมนานาชาติ International
Journal of Arts and Sciences (IJAS) ณ มลรัฐแมสซาชูเสท ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554 โดยไดรับทุนสนับสนุนการเดินทางเขารวมประชุมจากโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ (NRU) คลัสเตอรความมั่นคงของมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี ไดรับเชิญจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการ
พัฒนาใหเขารวมการประชุมในหัวขอ "Protecting Sacred Spaces and Peoples of Cloths: Academic
Basis, Policy Promises" เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสพารค กรุงเทพฯ
ภาควิชาภาษาอังกฤษไดตอนรับคณาจารยจากภาควิชาภาษาอังกฤษ Faculty of Languages and
Arts, Universitas Negeri Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 33 คน ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 8.00 - 9.30 น.
ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี

๑

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร ไดจัดโครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
(Intensive Thai Program) รุน 2/2553 มีผูผานการอบรมถึงระดับ Advanced 3 ถือเปนขั้นสูงสุด จํานวน
12 คน ในจํานวนนี้เปนชาวญี่ปุน 7 คน ชาวเกาหลี 2 คน ชาวสวิส 2 คนและชาวจีน 1 คน
ศูนยบริการวิชาการจะจัดพิธีมอบหนังสือสําคัญสําหรับผูสอบผานการอบรมขั้นสูงสุด ใน
วันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2554 ระหวางเวลา 15.00 – 16.30 น. ณ หอง 301 อาคารมหาจักรีสิรินธร
จึงใครขอเรียนเชิญทานสละเวลามารวมพิธีเพื่อเปนเกียรติและแสดงความยินดีกับผูเขาอบรมที่จะแสดง
สุนทรพจนเปนภาษาไทย

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัตศิ าสตร ภาคตน 2554
(ประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ 5: มุมมองและขอเสนอใหม)
เวลา 13.00-16.00 น. อาคารบรมราชกุมารี
จันทร 20 มิถุนายน 2554
(หอง 708)

“พระยาสุริยานุวัตรกับรัชกาลที่ 5”
โดย รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย
(นักวิชาการอิสระ)

จันทร 4 กรกฎาคม 2554
(708)

“ชางและการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ในสมัยรัชกาลที่ 5”
โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง
(คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

จันทร 25 กรกฎาคม 2554
(707)

“ยุคสมัยอยางใหมในพระราชพิธีสิบสองเดือน”
โดย ศ. ดร. ธงชัย วินิจจะกูล
(Department of History, University of Wisconsin-Madison, and Asia Research
Institute, National University of Singapore)

จันทร 8 สิงหาคม 2554
(708)

“เรื่องของยุคนธร (ค.ศ. 1860–1934): ชีวิตลี้ภัยและสายสัมพันธกรุงเทพฯ”
โดย อ. ธิบดี บัวคําศรี
(นักศึกษาปริญญาเอก, UC Berkeley)

จันทร 15 สิงหาคม 2554
(708)

“ ‘เวลาวาง’: ขอสังเกตบางประการตอความคิดเรื่องเวลาของชนชั้นนําสยาม
ในปลายศริสตศตวรรษที่ 19”
โดย คุณ ปรีดี หงษสตน
(Ph.D. candidate, ANU)

จันทร 5 กันยายน 2554
(707)

“ความสําคัญของมิติทางชาติพันธุในประวัติศาสตรสังคมสมัยรัชกาลที่ 5”
โดย ศ. สายชล สัตยานุรักษ
(คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
[จัดรวมกับโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 'ประวัติศาสตรสังคมไทย' ซึ่งไดรับ
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)]

ฟรี ไมมีคาลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาประวัติศาสตร โทร. 0-2218-4672
๒

กิจกรรมวิชาการ “อานฝรั่งเศส”
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร ขอเชิญรวมกิจกรรมวิชาการ
“อานฝรั่งเศส” ครั้งที่ 3 “ชายเคราสีน้ําเงินกับหองแหงความลับในนิทานแปรโรต” โดยมี อาจารย ดร.พิริยะดิศ
มานิตย เปนวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอง 501/2 อาคาร
มหาจักรีสิรินธร ผูประสงคจะเขาฟง ติดตอ 84773 เพื่อการจัดเครื่องดื่มและเอกสาร

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความตระหนักในการเปนนักเรียนทุนที่ดีและความคาดหวังของประเทศ” วันเสารที่ 4
มิถุนายน 2554 เวลา 10.00-12.00 ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร
ผูชวยศาสตราจารยฤทธิ์รงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบริษัท ฮัสเซลล (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานศิลปใหกับผูบริหารและพนักงานบริษัทฮัสเซลล (ประเทศ
ไทย) จํากัด ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมบริษัทฮัลเซลลฯ ถนน
สุขุมวิท 21
รองศาสตราจารย สุ กั ญ ญา สุ จ ฉายา ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร เป นวิท ยากรบรรยายพิเ ศษ หัว ขอ “การอนุ รักษ/การสืบสานภู มิป ญญาไทยในยุ ค
เศรษฐกิจสรางสรรค” ในวันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง CITU 511 ชั้น 5 อาคาร
อเนกประสงค 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร เปนผูทรงคุณวุฒิวิจารณบ ทความในการสัมมนาวิชาการระดับ ชาติ “สรรพศาสตร
สรรพศิลป”
อาจารย ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญใหสัมภาษณจากโครงการพัฒนาความรู
สูประชาชนดวยเทคโนโลยี Internet Protocol Television : IPTV ซึ่งใหความรูแกผูที่สนใจในสาขาอาชีพ เพื่อ
ถายทําสารคดีรายการบันไดสายอาชีพ ตอน นักเขียนบทละคร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น.
นางสุปริญา ลุลิตานนท ไดรับเชิญจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย เปนกรรมการบริหารชมรม
บรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา โดยแตงตั้งเปนฝายวิชาการในวาระ พ.ศ. 2554-2555
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิ ช าภาษาตะวั นออก ไดรับ เชิญ จากสถาบั นเอเชี ยศึกษา
เขารวมการอบรมทางวิชาการเรื่อง “ความรูเกี่ยวกับญี่ปุน” โดยเปนผูกลาวรายงาน วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครราชศรีธรรมราช
อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัควดี อมาตยกุล
ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากศูนยพุทธศาสนศึกษา เขารวมการสัมมนาและเปนวิทยากรผูดําเนินการอภิปรายใน
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พระสงฆขาด พุทธศาสนาสูวิกฤต” ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม
เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
๓

อาจารย ดร.อนั นต เหลาเลิศวรกุล ภาควิช าภาษาไทย ไดรับ เชิญจากสํานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาครูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย” ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2554 ณ หองมนูญพงษวัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
อาจารย ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ และอาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
วันที่ 19 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หองประชุม สพฐ.3 ชั้น 5 (หองประชุมเล็ก)
อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนอาจารยสอนพิเศษในรายวิชา โดยทําการสอนบรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห ทุกวันพุธ
เวลา 10.20-12.05 น. ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เปนตนไป
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ให เ ป น วิ ท ยากร และที่ ป รึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาสเปน ให กั บ โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา
ทุกวันอังคาร เวลา 07.50-09.30 น.
อาจารยกมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบริษัท Index Creative Village จํากัด ให
เปนที่ปรึกษาในขั้นตอนการประมูลงานดานภาษาเกาหลี วัฒนธรรม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในงาน Yeosu
International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหลี
อาจารย ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ให
เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาตรรกวิทยาเบื้องตน ใหกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน - 24
กันยายน 2554
อาจารย ดร. ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดสุนทรพจนภาษาจีนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "The 10th Chinese Bridge - Chinese Proficiency
Competition for Foreign College Students" ในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 8.00-14.00 น. ณ โรงแรม
รัชดาซิตี้ หวยขวาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากโครงการ
ปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาญาณวิทยา ใหแกนักศึกษา
ในวันศุกรที่ 24 มิถุนายน, 1, 8, 22 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.30-12.30 น. ณ หองบรรยายวิทยาลัยสหวิทยาการ
อาคารเอนกประสงค 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติ
ไดรับเชิญจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขารวมการประชุมเพื่อจัดทํารางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.นฤมล สุวรรณเกิด โทร. 84916 E – mail : artspr08@hotmail.com
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