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ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
ในระหวางปดเทอมเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2555 นี้ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.อําภา โอตระกูล
ไดรับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอรลนิ ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 150 ป สัมพันธไมตรี
ทางการทูตระหวางประเทศไทยและประเทศเยอรมัน ใหเดินทางไปบรรยายทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
ตางๆ ดังนี้ :
วันที่ 20 เมษายน 2555
บรรยายเรื่อง 150 ป สัมพันธไมตรีไทย-เยอรมัน ณ กรุงเบอรลิน
วันที่ 24 เมษายน 2555
บรรยายเรื่อง พระราชนิพนธไกลบาน ณ เมืองชตุทการต
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
บรรยายเรื่อง ฮัมบวรกในบริบทความสัมพันธไทย-เยอรมัน และ
เรื่อง 150 ป สัมพันธไมตรีไทย-เยอรมัน ภาพสะทอนจากพระราช
ประวัติของสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
ศู น ย ค ติ ช นวิ ท ยา คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และมู ล นิ ธิ คึ ก ฤทธิ์ 80 ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรวมกันจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การแสดง
พื้นบานภาคกลาง : แลหลัง กอนกาวยางสูประชาคมอาเซียน” ในมหกรรมเพลงพื้นบานภาคกลางครั้ง
ที่ 1 เพื่อใหประชาชนทั่วไป ผูสนใจในงานศิลปะการแสดงพื้นบานภาคกลาง ไดมารวมกันแสวงหาแนวทาง
ในการคุมครอง สงเสริม และสืบสานการแสดงพื้นบาน และไดมีโอกาสชมการแสดงพื้นบานที่หาชมไดยากยิ่ง
จากศิลปนพื้นบานชั้นครู ในวันเสารที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 15.30-22.30 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงาม
ดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูสนใจสํารองที่นั่งไดที่ สถาบันคึกฤทธิ์ โทร.022865385-6 โทรสาร 02-2865387 อีเมล kukritinstitute@gmail.com

๑

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประพจน อั ศ ววิ รุ ฬ หการ คณบดี ค ณะอั ก ษรศาสตร ได รั บ เชิ ญ จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายปาฐกถา เรื่อง “หมอมหลวงบุญเหลือฯ กับความหวงใยเรื่อง
การสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย : นัยที่สืบตอมาถึงปจจุบัน” ในงานเสาหลักของแผนดิน ครั้งที่ 64 ชุด
“100 ป ชาตกาล ศาสตราจารย ม.ล.บุญเหลือ (กุญชร) เทพยสุวรรณ” ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา
13.00-15.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
 ศาสตราจารย ดร.ธี ร ะพั นธ เหลื องทองคํ า ภาควิ ช าภาษาศาสตร ได รับ เชิญ จากกระทรวงการ
ตางประเทศ เปนวิทยากรในวาระการประชุมที่ 2 หัวขอ “Exchange of best practices in safeguarding
and promoting language and cultural diversity in Asia and Europe” ระหวางวันที่ 18–19 กันยายน
2555 ณ เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
 อาจารย ดร.ธี ร าภรณ รติ ธ รรมกุ ล ภาควิ ช าภาษาศาสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการ
สื่อสาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ หองอานหนังสือ ชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ
 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสภาวิจัยแหงชาติ
สาขาปรัชญา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนวิทยากรผูดําเนินการบรรยาย เรื่อง “นโยบาย
ศาสนา : ของมีคาที่ถูกลืม” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.45–11.00 น. และเปนวิทยากรในการ
อภิปราย เรื่อง “ศรัทธากับงานสรางสรรคทางศาสนา : วรรณกรรม” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา
13.00–15.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 รองศาสตราจารย สุ กั ญ ญา สุ จ ฉายา ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธานกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เมื่อวันจันทรที่ 2 เมษายน 2555
เวลา 13.00 น. ณ หอง CITU 510 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
 ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงศ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากหนวยจุฬาฯชนบท เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอ “การปรับตัวและการสรางความสัมพันธกับเพื่อนใหม” ใหแกนิสิต
ใหม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง 402 อาคารบรมราชกุมารี
 อาจารย ดร.หนึ่งฤทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต ใหเขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณารางโครงการและหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมปฏิบัติการ อาคารอํานวยการ ศอ.บต.
๒

 อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555
เวลา 10.00 น. หอง มษ.2409 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร
 อาจารย ดร.ภาวรรณ เรื อ งศิ ล ป ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป น
ผูอํานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษา ตามมติคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 5 มีนาคม 2555
 ผูชวยศาสตราจารยกฤษรา วริศราภูวิชา ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากนาฏยศาลา หุน ละคร
เล็ก โจหลุยส เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการสรางโรงละครนาฏยศาลาขึ้นใหม ในโครงการเอเชียติค บริเวณ
ซอยเจริญกรุง 93 ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2555
 อาจารย ดั ง กมล ณ ป อ มเพชร ภาควิ ช าศิ ล ปการละคร ได รั บ เชิ ญ จากราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน เป น
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารการประกวด
ราคา ตามคําสั่งที่ 35/2555 ของราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากกรมการบินพลเรือน เปนผู
ควบคุม ดูแลการฝกซอม และกํากับวง ในงานเลี้ยงรับรองสําหรับการประชุมคณะทํางานดานการขนสงทาง
อากาศของอาเซียน ครั้งที่ 25 ในวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรม Swissôtel Nai Lert
Park กรุงเทพฯ
 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ไป
ปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการนํานิสิตในหลักสูตรไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 18–25 พฤษภาคม 2555 ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากสํานัก
วิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การพัฒนาจดหมายเหตุ
องคกรสูระบบดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ชั้น 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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