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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
งาน “Two Cultural Weeks of Art and Poetry”

ฝายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร รวมกับสถานทูตสาธารณรัฐโปแลนด จะจัดงาน “Two Cultural
Weeks of Art and Poetry” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ป แหงความสัมพันธทางการทูตระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด ระหวางวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2555 ณ สรรพศาสตรสโมสร
อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีพิธีเปดงานในวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สรรพศาสตร
สโมสร ฯพณฯ เอกอัครราชทูตโปแลนดและภริยา และคณบดีคณะอักษรศาสตร รวมเปนประธานในพิธีเปด
ในงานมีนิทรรศการภาพ graphic art ของโปแลนด ซึ่งไดนําไปจัดแสดงยังประเทศตางๆ การอานบทกวี
นิพนธโปแลนดซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษ ผูอานคัดเลือกจากนิสิตคณะอักษรศาสตร ซึ่งเรียนวิชา American
Poetry จุ ด เด น ของงานอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ การเชิ ญ กวี ซี ไ รต ม าอ า นบทกวี นิ พ นธ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ของตนเอง กวีซีไรต ซะการียา อมตะยา จะอานบทกวีและแสดงลีลาประกอบ ซึ่งเรียกวา
performance poetry พิธีเปดจบลงดวยงานเลี้ยง reception โดยภริยาทูตโปแลนดเปนผูจัดเตรียมอาหารวาง
และขนมมาจากครัวของทานเอง ขอเชิญคณาจารยและนิสิตผูสนใจเขารวมงานพิธีเปดและชมนิทรรศการ

๑

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

๒

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัตศิ าสตร ภาคตน 2555
เวลา 13.00-16.00 น. หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
จันทร 2 กรกฎาคม 2555

“ตํารวจในพมาสมัยอาณานิคม, ค.ศ.1886-1938”
โดย อ. ลลิตา หิงคานนท
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

จันทร 16 กรกฎาคม 2555

“ชลกร: ประวัติศาสตรสงั คมวาดวยความรูของการจัดการน้ํา
สมัยใหมในประเทศไทย”
โดย อ. ดร.จักรกริช สังขมณี
(คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

จันทร 23 กรกฎาคม 2555

“การจัดกิจการสาธารณะในเมืองกรุงเทพระหวางทศวรรษ 24202470: การตัดถนน การจัดเขตสุขาภิบาล และการสาธารณสุข”
โดย อ. ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล
(คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

จันทร 6 สิงหาคม 2555

TBA (จะประกาศใหทราบตอไป)
โดย ร.ศ. ธเนศ วงศยานนาวา
(คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

จันทร 20 สิงหาคม 2555

“การเติบโตของคนเดือนตุลา: อํานาจและความขัดแยงของอดีตนัก
กิจกรรมปกซายในการเมืองไทยสมัยใหม”
โดย อ. กนกรัตน เลิศชูสกุล
(คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ฟรี ไมมีคาลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาประวัตศิ าสตร โทร. 0-2218-4672

๓

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดจัดการบรรยายเชิงวิชาการในหัวขอ “It is nature that is the ruin of
Wembley”: Virginia Woolf and the British Empire Exhibition โดยคุณวริตตา ศรีรัตนา นิสิตปริญญา
เอกจาก University of St Andrews สหราชอาณาจักร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 13.0014.30 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดจัดการบรรยายเชิงวิชาการในหัวขอ "Yoga, Poetry and the Power
of Love" โดย James Boag และ Kaz Castillo เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30–15.00 น.
ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
นางสาวแพรวพรรณ พวงเกษม นิสติ ในสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ไดรบั
การตอบรับใหเขารวมโครงการแลกเปลีย่ น ณ Osaka University ประเทศญี่ปุน และจะเดินทางไปศึกษา
ตั้งแตเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556

๔

ขาวจากฝายกิจการนิสิต

๕

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากศูนย
วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหเปนผูทรงคุณวุฒิ ประเมินการวิจัย เรื่องการใชสารสนเทศทางการ
เกษตรของเกษตรกรในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ

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