ปีที ๗ ฉบับที ๑๒ วันที ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

ข่าวจากศูนย์คติ ชนวิ ทยา
เมือวันที กุมภาพันธ์ ! ได้มกี ารประชุมศูนย์คติชนวิทยาครัง- ที // ! เพือหารือเกียวกับ
แผนการดําเนินงานในอนาคตภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์ชุดใหม่
ในโอกาสนี- ศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ได้มอบเงินจํานวน ,>>>บาท (เจ็ดหมืนห้าพันบาท
ถ้วน) ซึงเป็ นส่วนหนึงจากการดําเนินโครงการสารานุ กรมภูมปิ ญั ญาท้องถินไทย (ความงามด้วยภูมปิ ญั ญา
ไทย) ซึงได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแห่งชาติให้แก่ศูนย์เพือ
ตัง- เป็ นกองทุนในการดําเนินงานต่อไป

ศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตสิ าร ผูอ้ ํานวยการศูนย์
คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ในฐานะนักวิจยั ในโครงการ HCMR* ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "O> พรรษา
รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " ซึงจัดขึน- ระหว่างวันที P>-P/ มีนาคม ! ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนี- ศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา ได้เป็ นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “คนกับไก่ สอนอะไร
ให้เรา” ร่วมกับนักวิจยั คนอืนๆ ในโครงการด้วย

* โครงการวิจยั พหุสมั พันธ์ระหว่างคนกับไก่ (Human-Chicken Multi-Relationships Research: HCMR) เป็ น
โครงการตามพระราชดํา ริ เจ้าชายอะกิฌ ิโ นะโนมิยะ ฟุ มิฮิโ ตะ แห่ งประเทศญีปุ่น ในพระราชูป ถัม ภ์ สมเด็จพระเทพ
๑

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิจยั เกียวกับวิวฒ
ั นาการจากไก่ป่ามาเป็ นไก่บา้ นหรือไก่ชน มี
ความโดดเด่นตรงทีมีนักวิจยั จากหลายศาสตร์ ทัง- สายมนุ ษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วม และเป็ นโครงการวิจยั ร่วม
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญีปุน่ ด้วย

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
ตามทีฝ่ ายวิจ ยั ร่ว มกับ ฝ่า ยกิจการนิ ส ิต ฝ่ ายวิช าการ และคณะกรรมการนิ ส ิต อัก ษร
ศาสตร์ (ก.อศ.) จัดการประชุมวิชาการด้านมนุ ษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษร
ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ครัง- ที ( nd Arts Undergraduate Humanities
Symposium) เมือวันที /! เมษายน ! ณ ห้องอเนกประสงค์ชนั - q และห้อง P>P P>r
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.คุณหญิง
สุชาดา กีระนันทน์ เป็ นประธานเปิ ดงาน คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็ นปาฐกถานํ า เรือง “มนุ ษ ยศาสตร์และความสมดุลทาง
ความคิดของสังคม” และการนํ าเสนอผลงานวิชาการโดยนิสติ จํานวน /P คน ประกอบด้วย นางสาวปราณ
ชนก ตรีรตั นวารีส ิน นายเอกพล สุ ว ธั นเมธากุ ล นางสาวสิรกิ านต์ ดาบูเ ชอร์ นางสาวเมวานี คงปรีช า
นางสาวพัชร วัตนศรีมงคล นางสาวอริยะ จินะเป็ งกาศ นางสาวพัทธ์ธรี า ฉลาดมานะกุล นางสาวพัชพิชา
ธนาเกษฒพิพฒ
ั น์ นายอภิวจั น์ บวรรัตนดิลก นางสาวอาคิรา เจริญสิทธิ s นางสาวภัทราพร สิงห์เห นางสาวพี
ระดา เชนวรรณกิจ และนายทินกฤต สิรรี ตั น์ ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “ถ้าโลกนี-ไม่มมี นุ ษยศาสตร์” โดย
หัวหน้ าภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ และสุดท้ายคือการมอบเกียรติ
บัต รแก่ ผู้ เ สนอผลงาน งานดัง กล่ า วสํ า เร็จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี โดยมีท ัง- คณาจารย์ นิ ส ิต ศิษ ย์เ ก่ า และ
บุคคลภายนอก เข้าร่วมงานประมาณ / > คน

๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิ สิตสาขาวิ ชาภาษาจีนคว้ารางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาประจําปี
&''(
เมือวันพฤหัสบดีที เมษายน ! สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริม
ั - ประจําประเทศไทย ได้จดั การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮันปน)
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Chinese Bridge) ครัง- ที /r ณ โรงแรมรัชดาซิต-ี สาขาวิชาภาษาจีนได้
คัดเลือกและฝึกซ้อมนางสาวอาทิตยา กิตวงค์ นิสติ ชัน- ปี ที P เพือเป็ นตัวแทนสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมการ
ประกวดดังกล่าว นางสาวอาทิตยา กิตวงค์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ โดยได้รบั รางวัลจากนายเฉิน เจียง อุปทูต
ฝา่ ยวัฒนธรรม สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย
นอกจากนี- นางสาวอาทิต ยา กิต วงค์ ยังได้รบั คัด เลือ กให้เ ป็ นผู้แ ทนจากสถาบันอุ ด มศึก ษาแห่ ง
ประเทศไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ (Chinese Bridge) ณ มณฑลหูหนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม ! และได้รบั ทุนการศึกษาเพือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยปกั กิง สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

นางสาวอาทิตยา กิตวงค์ ถ่ายรูปร่วมกับนายเฉิน เจียง

ถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

ใคร ทําอะไร ที+ไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรฬุ หการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจากพิพธิ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นวิทยากรอภิปรายการสัมมนาทางวิชาการ เรือง “เทพรัตน์ศกึ ษิต
พิพธิ วัฒนา เทพรัตน์ศกึ ษาพิพธิ ภัณฑ์นําสมัย” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ รอบ เมษายน ! สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือวันศุกร์ที / เมษายน ! เวลา /P.>>-/O.>> น. ณ ห้อง
ประชุมชัน- O อาคารรําไพพรรณี พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนั ธรา ศรีอุทยั ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เป็ นกรรมการประเมินผลข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่ งนักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา
๓

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรบรรยายใน
โครงการเสวนาภาษา วัฒนธรรมและปรัชญาชีวติ ผ่านภาพยนตร์นานาชาติ หัวข้อ “เส้นทางชีวติ แรงงานข้าม
ชาติผ่านภาพยนตร์อาเซียนร่วมสมัย Ilo Ilo and Isthmus: ความรัก ความหวังและความทรงจํา” เมือวันที
> กุมภาพันธ์ ! เวลา q.>>-/ .>> น. จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุ ษยศาสตร์
และประยุกต์ศลิ ป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการเสวนา
วิชาการนานาชาติ เรือง “Cultural Dimensions of ASEAN” ในวันที O มีนาคม ! เวลา q.>>-/ .>> น.
จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ College of Liberal Arts, De La
Salle University ประเทศฟิลปิ ปินส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผู้ทรงคุณวุ ฒพิ จิ ารณาหลัก สูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. q)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจติ รโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้บรรยายพิเ ศษให้แก่ นัก ศึก ษาโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หัวข้อ “Corpora, Lexicogrammar and Discourse Analysis” วัน
อาทิตย์ที /q เมษายน ! และหัวข้อ “Corpus stylistics: Bridging the gap between studies in
language and fictional prose” วันอาทิตย์ที O เมษายน ! เวลา q.>>-/ .>> น. ณ ห้อง PE ชัน- P
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั แต่ งตัง- ให้ดํารงตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการศูนย์ค ติชนวิทยา คณะอัก ษรศาสตร์ ต่ อจากศาสตราจารย์ สุ กญ
ั ญา สุจฉายา ตัง- แต่ วนั ที /
ตุลาคม
โดยมีวาระ ปี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมรําไพ เปรมสมิทธ์ อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ ดร.อรนุ ช
เศวตรัตนเสถียร และอาจารย์เนณุ ภา สุภเวชย์ ได้รบั เชิญจากสํานักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสมาคม
ห้องสมุด แห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ส มเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ให้ร่ว ม
ดําเนินงานประสาน และดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุ ม การจัด การประชุ มสภาบรรณารักษ์แห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง- ที /O พ.ศ. ! ระหว่างวันที />-/P มิถุนายน ! ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
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