ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก
เสวนาวรรณกรรมฝรั่งเศส “รุสโซ 2012: ความรู ความรัก และเงิน”

เพื่อรําลึก 300 ปชาตกาลของ Jean-Jacques Rousseau นักคิดนักเขียนคนสําคัญในยุค “แสงสวาง
ทางปญญา” ของคริสตศตวรรษที่ 18 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตกขอเชิญรวมงานเสวนา
วรรณกรรมฝรั่งเศส “รุสโซ 2012: ความรู ความรัก และเงิน” วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 16.3018.30 น. หอง 302 อาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิธิ หุนแสวง อาจารย ดร.พิริยะดิศ
มานิตย และนางสาวปาลิตา จุนแสงจันทร จะเปนผูนําเสวนา
๑

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ขอแสดงความยินดีกับผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดนดานมนุษยศาสตร
รางวัล Toyota Thailand Foundation Award (TTF AWARD) ประจําป 2554 จากมูลนิธิโตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จํากัด จากผลงานหนังสือเรื่อง "กอรางสรางเรื่อง: เรื่องเลา อัตลักษณ และชุมชนในวรรณกรรม
สตรีชายขอบ" เมื่อวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ขาวจากภาควิชาภูมิศาสตร
นายเสฎวุฒิ บํารุงกุล นางสาวธนาอร ปุญเกษม และนางสาวกวิสรา บวรปุญโญทัย นิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต เอกภูมิศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมการสํารวจทางภูมิศาสตร
(GIS) จัดโดย รายการถนนเทคโนโลยี ชอง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 โดยสงโครงการประกวด
ในหัวขอ "จุดพักพิงขยะโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)"

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
นางสาววนาลี ทองชาติ นิสิตในสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ไดรับการตอบรับให
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุน และจะเดินทางไปศึกษาตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2556

๒

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสํานักบริหารงาน
วิ รั ช กิ จ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น ประธานกรรมการคั ด เลื อ กนิ สิ ต เพื่ อ เป น ตั ว แทนจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม The 13th AUN Educational Forum and Young Speakers Contest เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงษไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญใหเขารวมประชุมและ
เสนอบทความวิจัย เรื่อง “L2 Production and Syntactic Representation: A Case of English Article
Substitutions by L1 Thai Learners” ในการประชุมนานาชาติ The 1st World Congress of Scholars of
English Linguistics (WCSEL-1) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 26-30 มิถุนายน 2555 ณ ประเทศเกาหลี โดยไดรับ
ทุนสนับสนุนจากศูนยแหงความเปนเลิศทางภาษา ภาษาศาสตรและวรรณคดี
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คารินา โชติรวี และอาจารย ดร.มัทธนี พลังเทพินทร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ไดรับเชิญจากหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ แกนิสิตที่
เขารับการอบรมมัคคุเทศกนําชมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2555 และวัน
เสารที่ 1 กันยายน 2555
 ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญใหไปเสนอบทความในการประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง “Buddhism Without Borders” จัดโดย Center of Bhutan Studies ระหวางวันที่
21-23 พฤษภาคม 2555 โดยไดนําเสนอบทความเรื่อง “Ethnic Identity and Buddhist Tradition: An
Analysis on Ethnic Shan Buddhist Festivals in Thailand” บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง
“งานปอยไทใหญ: การแสดงอัตลักษณไทใหญในบริบทเชียงใหม” ซึ่งเปนโครงการยอยในชุดโครงการเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง “คติชนสรางสรรค: พลวัตและการนําคติชนไปใชในสังคมไทยรวมสมัย” สนับสนุนการ
วิจัยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกใน
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม (2556) ณ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555
 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วุฒิสภา ใหเขารวมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใชกฎหมายและมาตรการ
เกี่ยวกับการพิทักษสถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา เมื่อวันศุกรที่ 8 และวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา
14.00 น. ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
๓

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรื อ งรั ก ษ ลิ ขิ ต และอาจารย ดร.อนั น ต เหล า เลิ ศ วรกุ ล ภาควิ ช า
ภาษาไทย ไดรับเชิญจากสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย เปนวิทยากรบรรยายเรื่องสาระการเรียนรู
หลักภาษาไทยและวรรณคดีไทยในหนังสือเรียน ระหวางวันที่ 16–17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมรีเจนท
จังหวัดอุบลราชธานี
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากกรมศิลปากร เปนวิทยากร
ในโครงการพัฒนาบุคลากรดานนาฏดุริยางคศิลป สํานักการสังคีต ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 28–30
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอรท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจาก Sasipa Living Co.Ltd ให
เขารวมแสดงดนตรีบรรเลงเพลงคูการเขียนภาพสีน้ําจากอาจารยนุกูล ปญญาดี ในวันจันทรที่ 23 กรกฏาคม
2555 เวลา 16.30–17.45 น. ณ หอศิลปจามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (ส ส ส.) เปนผูทรงคุณวุฒิแผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ ประจําป 2555
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานในโครงการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงานตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่
8-13 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 ผู ช ว ยศาสตราจารย ร อ ยโท ดร.บรรจบ บรรณรุ จิ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จาก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย เปนวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาการดูแลผูปวยแบบ Palliative วันที่
26 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก
 อาจารย ดร.ภาวรรณ เรื อ งศิ ล ป ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ของนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลป
ศาสตร เ มื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค 1 ชั้ น 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยสอนพิเศษ ในรายวิชา 215 424 สุนทรียศาสตรตะวันตก 1
โดยทําการสอนทุกวันพุธ เวลา 10.20–12.05 น. ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เปนตนไป
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
๔

