
 ๑ 

 
 
 
 
 

ปที่ ๓    ฉบับที่ ๘   วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

 
สัมมนาคณาจารย คณะอักษรศาสตร ประจําป 2554 

ในวันจันทรที่  28  มีนาคม  2554   เวลา 8.30 – 16.00 น.   ณ หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
 

 
 

 ความรวมมือกับสถานทูตออสเตรเลีย 
 

  
 
สืบเน่ืองจากการที่ ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ไดมาเยือนคณะอักษรศาสตรและบรรยายพิเศษแกนิสิต   ฯพณฯ James Wise ไดเชิญใหคณะ
อักษรศาสตรจัดกิจกรรมตอเน่ืองกับสถานทูตออสเตรเลีย  

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ 2554 เวลา 13.30 น. Ms. Natalie Lastary Dewi Lee 
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย  Macquarie    คุณบุษริน สินธุนาวารัตน   และคุณวาทินี ขานวงศ   
ผูชวยผู อํานวยการและผู จัดการฝายการศึกษาและอบรมสถานทูตออสเตรเลีย ไดมาพบ          
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี และรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ 
รองคณบดีฝายวิรัชกิจ เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางดานวิชาการและทุนการศึกษา
ภายในประเทศออสเตรเลียสําหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร โดยสถานทูตออสเตรเลียจะรวมจัด
กิจกรรมสัปดาหแหงการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจะประกอบดวยการจัดนิทรรศการที่
หองสมุด “สรรพศาสตรสโมสร” (Learning Commons) อาคารมหาจักรีสิรินธร การบรรยายพิเศษ
เรื่องทุนการศึกษา รูปแบบการศึกษา และการใชชีวิตในประเทศออสเตรเลีย และกิจกรรมอ่ืนๆ แก
นิสิตคณะอักษรศาสตร ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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ฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร ขอเชิญอาจารยคณะอักษรศาสตรทุกทานเขารวมการอบรม 
และฟงการบรรยายพิเศษ รายละเอียดดังน้ี 

1. การอบรมการใชโปรแกรม Turnitin  เพ่ือปองกันและตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ
ออนไลน ในวันพุธที่  16  มีนาคม  2554   เวลา 10.00  – 11.00 น.  ณ  หอง  203  (ศูนย
คอมพิวเตอร)  อาคารบรมราชกุมารีโดยมีอาจารยภัคพรรณ  ทิพยมนตรี เปนวิทยากร 

2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Administration System: CU-CAS) พ.ศ. 2554” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 13.30  – 15.30 น.  ณ  หอง  304  อาคารมหาจักรีสิรินธร โดย
มีรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย)  เปนวิทยากร  
 
 
 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญใหเปนประธาน
เปดการอบรมและบรรยายในโครงการ “Study English and Culture at Chulalongkorn University” 
ของศูนยการศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณ ซ่ึงจัดใหกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติจากเมืองปูซาน 
สาธารณรัฐเกาหลี ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2554  เวลา 10.00 – 14.00 น.  

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากศูนย
การศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนผูอํานวยการโครงการ “Perspectives on 
Thailand” ซ่ึงจัดใหกับนักธุรกิจและนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจาก Lake Forest Graduate School 
of Management นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 3-9 มีนาคม 2554    

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุรี  ติงศภัทย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “ความงาม (สุนทรีย) แบบสัจจนิยม
กับอุดมคติแบบยุคคลาสสิค ศิลปะ สัจจสังคมนิยม (ศิลปเพ่ือชีวิต) กับศิลปะของพวกกระฎมพี 
(bourgeoisie) ดนตรีในสังคมตางๆและศิลปะบุพกาลในศิลปะสมัยใหม  (primitive art in modern 
art)”  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม 4  หอง 
231 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุรี  ติงศภัทย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ใหเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “แนวคิดหลังสมัยใหม 
และผลกระทบที่มีตอไทย”  ในวันศุกรที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 10.00 – 12.40 น. ณ หอง 722 
อาคาร 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต   

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยใหเปนผูอํานวยเพลงคณะนักรองประสานเสียง  ในวันที่ 
25 และ 28  มกราคม 2554 ณ โรงแรมอโนมา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากสํานักบริการการศึกษา 
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 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค  จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ได รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธของโครงการสารนิพนธ สาขาการ
ออกแบบสําหรับงานศิลปะการแสดง ในวันที่ 4 และ 8 กุมภาพันธ 2554 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค  จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ได รับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหเปนวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ “บรรยายพิเศษดานเทคนิค
สําหรับงานศิลปะการแสดง” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2554 เวลา 17.00 -18.30 น. ณ หองเรียน 
12505 ชั้น 5 อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และอาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชา
ประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ใหเปนวิทยากรบรรยายใหกับนักศึกษา 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรประกอบดวยการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
ทหาร การยุทธรวม การยุทธผสม และวิทยาการอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  และวันศุกรที่ 28 
มกราคม 2554 น. ณ หองเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ใหเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําและพัฒนาสื่อและตําราการเรียน
การสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ของคณะทํางานจัดทําและพัฒนาสื่อฯ ในวันที่ 25 – 27 
กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุมสิริปญญา บานสวนริมนํ้ารีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจนและ อาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ใหเปนผูบรรยายทางวิชาการดาน
ภาษาอังกฤษ แกนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน จ.เลย ในวัน
อาทิตยที่ 27 และวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2554 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลิตา  ศรีอุฬารพงศ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยไฮเดลแบรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เขารวมประชุมเรื่อง "การสอนภาษาเยอรมัน
แนวใหม" ระหวางวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2554 

 ศาสตราจารยถนอมนวล  โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจาก School of 
Humanities, University Sains Malaysia เปน plenary speaker ปาฐกถาในหัวขอเร่ือง "Graduate 
Level in Translation Studies in Thailand: Challenges and Strategies" ในการประชุมนานาชาติ
เรื่อง "Translation of South East Asian Languages" ที่ University Sains Malaysia Main Campus 
ปนัง มาเลเซีย ระหวางวันที่ 12-13 เมษายน 2554 

 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


