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ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยคณะอักษรศาสตร

กรมสงเสริมวัฒนธรรม ไดดําเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน เนื่อง
ในวันภาษาไทยแหงชาติ ตอเนื่องเปนประจําทุกป ในป พ.ศ.2555 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผูมีผลงาน
การสรางสรรค ดานการใชภาษาไทยไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ ความชํานาญ มีผลงานดีเดนเปนที่
ยอมรับและเปนแบบอยางใหแกบุคคลในองคกร และสังคม โดยมีคณาจารยจากคณะอักษรศาสตร ไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน และผูมีคุณูปการตอการใช
ภาษาไทย ประจําป พ.ศ.2555 ดังนี้
1.ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมคาย นิลประภัสสร
2.ผูใชภาษาไทยดีเดน
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ
- รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลขิ ิต
- รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ
- รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวฒ
ั นา
3.ผูมีคุณูปการตอการใชภาษาไทย
- ผูชวยศาสตราจารยดุษฎีพร ชํานิโรคศานต

๑

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญรวมงานการ
ประชุ ม เสนอผลงานวิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี “ภาษาและ
วรรณคดีฝรั่งเศส” ในวันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 9.0016.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร
ดังกําหนดการ ดังนี้

9.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

“ความทุกขยากในเรื่อง เลอ แดรนิเยร ฌูร เดิง กงดานเน ของวิคตอร อูโก”
อดิญาดา ศรีบุญแสน
นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
“นิกอบกับมุสลิม... ปญหาใหญในฝรั่งเศส ?”
ธีรพงศ บินอาลี
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“Le Magasin des suicides : อัตวินิบาตกรรมกับการกลับคืนสูครรภมารดา”
วณิชชา กาญจโนภาศ
นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
“การเมืองกับวรรณคดี: Gavroche”
กิตติมา นิรันดร
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
“Le Fantôme de l’Opéra: หรือจะเปนเรื่อง “ผี” เพื่อมวลชน?”
ปาลิตา จุนแสงจันทร
นิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยสารสนเทศรวมสมัย:
มุมมองไทยและเทศ” ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอง 401/18 ชั้น 4 อาคาร
มหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร โดยรูปแบบการสัมมนาเปนการบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหวางวิทยากรและผูเขารวมการสัมมนาฯ ซึ่งกําหนดการของโครงการฯ มีดังนี้
เวลา 13.00-13.15 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
เวลา 13.15–14.15 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ
บรรยายในหัวขอ “การออกแบบการวิจัยและวิธีวิจัยดาน สารสนเทศศาสตร”
เวลา 14.15–14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 14.30–15.30 น. อาจารย ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค
บรรยายในหัวขอ “มุมมองและประสบการณจากการทําวิจัยดานสารสนเทศศาสตร”
เวลา 15.30–16.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
การเสวนา
นอมรําลึกการเสด็จพระราชดําเนินทรงรวมการประชุมของชุมนุมภาษาไทย เมื่อ 50 ปที่แลว
ผานไปแลวงานเล็กๆ ที่จัดฉลองวันแสนยิ่งใหญ 29 กรกฎาคม 2505 ที่ชาวจุฬาฯ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชาวอักษรศาสตร ปลื้มปติที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนินรวมการประชุมประจําเดือนของชุมนุมภาษาไทย และทรงรวมอภิปรายเรื่อง “ปญหาการใชคําไทย” ที่
ไดพระราชทาน กระแสความหวงใยที่ใชภาษากันอยางผิดๆ โดยเฉพาะบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลาย มีการ
รับคําภาษาตางชาติเขามาใชทั้งๆ ที่เราเองก็มีภาษาใหใชอยางมากมายและควรจะภาคภูมิในใจภาษาประจํา
ชาติของตน ผานไปแลว 50 ป “ภาษาของชาติ” ที่ “พอ” ทรงเปนหวงก็ยังคงเปนเชนเดิม ตัวปญหาก็ยัง
เดิมๆ ความยั่งยืน (Sustainability) อยางเดียวที่ไทยดํารงไวได คือ “ปญหาเดิมๆ” ทั้งหลาย
เสียดายวาใชเวลาเตรียมงานนอยไป ประมาณเดือนเศษเทานั้น และโดยบังเอิญ คํานวณไดวาปนี้
ครบ 50 ป ไมใชเปนเพียงวันภาษาไทยที่จะมีเพียงการแขงขันตอบปญหาภาษาไทยเทานั้น การเตรียม การ
ยอนรําลึกจึงคอนขางฉุกละหุก ตองรีบติดตอทานทั้งหลายที่คิดวานาจะรวมอยูในเหตุการณครั้งสําคัญนั้น
เกือบหมดหวัง เพราะแตละทานจะบอกวา “จําไดเล็กนอยเทานั้น” “อยูรอบนอก” “ไปตางประเทศ” แตใน
ที่สุดตองขอบคุณ เทคโนโลยีการสื่อสาร วิดีโอ ซึ่ง ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย ยินยอมรับปาก
ใหถายทําไวฉายในวันงาน นับเปนความเกไก อยางหนึ่งในงานนี้

๓

ผูตอบรับบัตรเชิญคนแรก
คุณหญิงอัมพร มีศุข โทรเขามาเปนทานแรกดวยตัวเอง “ดีใจมาก ตื่นเตนมาก จะชวยรําลึก ขอบใจ
จุฬาฯ ที่คิดจัดงานนี้ขึ้นมา ขอบใจที่ทําใหคนแกมีความสุข” เพียงแคนี้ก็เปนน้ําทิพยชโลมใจ หายเหนื่อยทั้ง
กายใจของผูจัด ศาสตราจารยไพฑูรย พงศะบุตร ก็โทรเขามาขอจอง 2 ที่ พรอมผูติดตาม รองศาสตราจารย
อัมพร ทีขะระ โทรมาดวยตนเอง ระหวางรอเขาตรวจกับหมอจุฬาฯ อาจารยปราณี กุลละวณิชย นอกจากรับ
เปนวิทยากร ชวงที่ 2 ในหัวขอภาษาไทยในบริบทโลกแลว ยังเปนนิสิตป 3 วันนั้น ที่มาเลาความประทับใจที่
ยังตราตรึงอยูถึงวันนี้

บรรยากาศในงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนอธิการบดีมา
กลาวเปดงาน โดยมี ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนผูใหการ
ตอนรับ ขอบคุณ ทานรองอธิการบดี ที่ใหความสนใจอยูฟงจนจบภาคการเสวนานี้ ซึ่งคงเห็นแลววานาจะ
เปนการเสวนาที่นาสนใจที่มหาวิทยาลัยนาจะนําไปตอยอดได
เราเริ่มตน โดย ผูชวยศาสตารจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ดําเนินรายการนําเขาสูการฉายวีดิทัศนที่
บันทึกการสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ประพิณ ไวลวงหนา อาจารยเลาไดละเอียดนาติดตาม เห็น
บรรยากาศ มองเห็นภาพการตั้งแถวรับเสด็จ เห็นวา พระองคทานเสด็จพระราชดําเนินจากที่ไหนไปที่ไหน
ทรงทําอะไรบางกอนที่จะเขาหองประชุม การสงเสด็จ ใชเวลาประมาณ 20 นาที ไดภาพครบถวน และเมื่อ
อาจารยสวั ส ดิ์ จงกล ผูรว มเสวนาอี กท านหนึ่ ง ไดบรรยายเกี่ยวกับความหว งใยในภาษาไทย และพระ
อัจฉริยภาพทางภาษาของพระเจาอยูหัวแลว ไดมีการเชิญชวนใหผูเขารวมงานใน “วันนี้” ที่ไดอยูในงาน “วัน
นั้น” เลาความรูสึก ความประทับใจใหลูกหลานไดฟงบาง คุณหญิงอัมพร ซึ่งขณะนี้อายุ 92 ป ลุกขึ้นเลา โดย
ไมลืมขอบคุณผูจัดงาน อาจารยไพฑูรย ซึ่งเขามาทํางานได 4 ป แลวก็ถูกเชิญใหเลา อาจารยปราณี เลา
เรื่องความตื่นเตนที่ไดเห็นพระเจาอยูหัว “ตัวเปนๆ” รูสึกตกใจที่เห็น อาจารยบุญเหลือ โตแยงกับ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ และพระเจาอยูหัว อาจารยอัมพร ประทับใจที่ไดรับเสด็จพระองคจริงอยางใกลชิด พี่กมลลักษณ โต
สกุล เลาเรื่องความตื่นเตนที่ไดรับเสด็จอยางใกลชิด ทั้งหมดเปนการเติมเต็มภาพการเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงรวมการประชุมประจําเดือนและการอภิปรายใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ผู เ ข า ร ว มงานท า นหนึ่ ง อาจารย พ วงแก ว บุ ณ ยกนก คณะวิ ท ยาศาสตร ลุ ก ขึ้ น กล า วขอบคุ ณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่จัดงานนี้ขึ้น นาจะใชเปนกลยุทธในการนําไปสูการแกปญหาภาษาไทยของชาติ
ที่ “เสาหลักของแผนดิน” จะตองนําพาไป โดยอาจเริ่มจากในมหาวิทยาลัยเองใหเปน “เขตปลอดการใช
คําผิด” นับเปนความคิดเห็นที่นาสนใจ เราจะเริ่มที่คณะอักษรศาสตรกอนดีไหม เริ่มรณรงควันนี้ดีไหม
ขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตรีศิลป ที่ปรึกษา ที่ดําเนินรายการไดอยางสวยงาม ราบรื่น และ
ไดอรรถรส
๔

หลังจากที่ผูเขารวมประชุมไดปลื้มปติกับการยอนรําลึกของทานผูใหญทั้งหลายแลว ศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย รองศาสตราจารย ดร.นววรรณ พันธุเมธา และ อาจารย ดร.อนันต เหลา
เลิศวรกุล ก็ไดบรรยายสรางความหนักใจ หวงใย ภาษาของชาติในบริบทโลก และในภาคบายเปนการ
แขงขันตอบปญหา “เยาวชนเปนปราชญดวยพระราชนิพนธ” ซึ่งจะนํามาเลาใหฟงในวาระตอไป

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ

เมื่ อ วัน พฤหัส บดี ที่ 9 สิ ง หาคม 2555 ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ
คณะอักษรศาสตร ไดจัดกิจกรรม “โซดาปารตี้”
ใหแกนักเรียน
ชาวตางชาติที่เรียนโครงการ “Intensive Thai Program” เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนภาษากับนิสิตไทย บรรยากาศเปนไปอยางเปนกันเองและ
อบอุน กิจกรรมเริ่มตั้งแต เวลา 16.00-18.00 น. โถงชั้น 1 อาคารมหา
จักรีสิรินธร (ขางทรูคอฟฟ)
โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติหลักสูตรเรงรัด จัดขึ้นเปนประจําหมุนเวียนกันตลอด
ทั้งป มีจุดประสงคหลักเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับนานาชาติ
สนใจโครงการของศูนยบริการวิชาการ ติดตอไดที่ 02-218 4886
ขอเชิญทานชมภาพความประทับใจไดที่ http://www.facebook.com/ascchula

๕

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 ผู ช ว ยศาสตราจารย ร อ ยโท ดร.บรรจบ บรรณรุ จิ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จาก
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ชีวิตหลังความตายและชีวิตใหมที่สดใส” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30–16.30 น. ณ หองประชุมบุษราคัมชั้น 6 อาคาร 100 ป สมเด็จ
พระศรีนครินทร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยกุมาร
บริรักษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร เปนวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “ชีวิตหลังความตาย” ในวันอาทิตยที่ 21
ตุลาคม 2555 เวลา 13.15–14.45 น. ณ ศูนยฝกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 อาจารย ดร.ชาญวิทย ทัดแกว ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน) เปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหแกนักเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน (ODOS) รุนที่ 3 จํานวน
100 คน ในวั น ศุ ก ร ที่ 31 สิ ง หาคม 2555 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิ ต วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี จ.
สุพรรณบุรี
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากวิทยาลัยเซนต
หลุยส เปนคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยเซนตหลุยส โดยมี
วาระ 2 ปการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
 อาจารย น้ํ า ทิ พ ย เมธเศรษฐ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ เป นวิทยากรบรรยายในหัว ขอ “การรับวัฒนธรรมและวรรณกรรมญี่ปุน
สมัยใหมในประเทศไทย” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30–16.30 น. ณ หอง 23-8105 สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย ดร.มนธิ ร า ราโท ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือทางวิชาการ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ระหว า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ครั้ ง ที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ที่ 7
สิ ง หาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม พั น เอกอาทร ชนเห็ น ชอบ 1 ชั้ น 6 อาคารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนวิทยากรโครงการอบรมลามภาษาไทย–เมียนมาร ระดับสูง ในหัวขอการบรรยาย
เรื่อง “บุค ลิกภาพของลาม” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุม HU1307 คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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 รองศาสตราจารย ดร.วรรณา แสงอร า มเรื อ ง ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายโครงการเพื่อการสัมมนาทาง
วิ ช าการของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาเยอรมั น เพื่ อ อาชี พ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การใช
ภาษาเยอรมันในการแปล” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากหนวยจุฬาฯ–
ชนบท ไปปฎิบัติงานเปนกรรมการจัดสอบดําเนินการรับนักเรียนของหนวยจุฬาฯ–ชนบท ที่สนามสอบ
จังหวัดขอนแกน ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ระหวางวันที่ 10–13 สิงหาคม 2555
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม ใหเขารวม
ประชุมคณะทํางานพิจารณาขอมูลงานวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ หองฟาฏอนี โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี
จังหวัดปตตานี
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ใหเขารวมประชุม (ราง) นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพในระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
บรรณาธิการวารสารวิจัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหเขารวมเปนคณะ

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติช นวิทยา ไดรับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารย
พิเศษบรรยายในรายวิชา RA 824 : Wisdom and Folk Art (ศว 824 ภูมิปญญาและศิลปะพื้นบาน) วันเสาร
ที่ 11 และ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30-12.20 น. ณ หอง 16-1302 ชั้น 13 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับแตงตั้งจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เปนคณะกรรมการตัดสินผูชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดผลงานในโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นรักษสิ่งแวดลอม และเขารวมประชุมคณะกรรมการ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. วัน
ศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. และวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
คณะกรรมาธิการ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
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 รองศาสตราจารย ดร.ณั ฐ มา พงศ ไ พโรจน ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษ ได รั บ เชิ ญ จากภาควิ ช า
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาใน
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย ภาคเรียนที่ 1/2555
 อาจารย ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาศาสตร เปน
วิทยากรบรรยายพิเศษของรายวิชา 2209673 ภาษาศาสตรคลังขอมูล เรื่องการวิเคราะหวัจนลีลาแบบอิง
คลังขอมูลภาษา เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอง 612 อาคารบรมราช
กุมารี
 ผูชวยศาสตราจารย สุนิจ สุตัณฑวิบูล ย ภาควิ ชาภาษาอั ง กฤษ ไดรับเชิญจากคณะศิล ปศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เป น วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษให แ ก นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารสากล รายวิช า 01-324-342 การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย หัว ขอ
“เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย” ในวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 อาจารยโทนี่ โอนีลล ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “How to Paraphrase” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9
สิงหาคม 2555 ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร
 อาจารยเว็นดี ลิงค อวีเยเล ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญใหไปเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุม British Council Burma and ELTeCS Myanmar Thirteenth Annual Conference for Teachers of
English หัวขอ Dynamic Lessons – No Books Necessary ระหวางวันที่ 11-12 สิงหาคม 2555 ณ
Sedona Hotel, Yangon ประเทศสหภาพพมา โดยไดรับทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการจาก
ศูนยความเปนเลิศทางภาษา ภาษาศาสตรและวรรณคดี (โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Acoustic Phonetics” สําหรับรายวิชา 2202603 English Phonetics
and Phonology เมื่อวันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ หอง 512 อาคารบรมราช
กุมารี
 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หัว ขอ มรดกทางประวัติศาสตร เมื่ อวันอังคารที่ 7
สิงหาคม 2555 เวลา 13.30–16.30 น. ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 อาจารย ดร.ใกล รุ ง อามระดิ ษ ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ไทยในการรับรูของกัมพูชา : การศึกษาจาก
วรรณกรรมและหนังสือพิมพ” เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.45-12.15 น. ณ หองประชุม ชั้น
2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากสํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ
และนักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30–16.30 น. ณ
หองประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะ ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบรรณารักษและนักเอกสารสนเทศ และใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในวิชาชีพรวมกันจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 คณาจารยคณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อทําการสอนรายวิชา LAEN 434 Contemporary Asian Literature ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ใหแก
นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3 และ 4 จํานวน 16 คน รายละเอียดดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอ
“Vietnamese literature” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30–15.30 น.
2. อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอ “Cambodian
literature” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30–15.30 น.
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญบรรยายในหัวขอ
“Philippines literature” ในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 12.30–15.30 น.

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