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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๕   วนัที� ๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ฝ่ายวิจยั คณะอกัษรศาสตร ์
ขอเชญิเขา้ฟงัการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 

เรื�อง 
การใชโ้ปรแกรม SCIVAL ในระดบัคณะ 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร.กฤษ องัคนาพร 

 ผูช้ว่ยอธกิารบด ี  
 

วนัพฤหสับดีที� !" กมุภาพนัธ ์'(() 
เวลา !'.,,-!..,, น. 

ณ ศนูยค์อมพิวเตอรค์ณะอกัษรศาสตร ์ชั 1น ' อาคารบรมราชกมุารี 
 

 
  
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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กาํหนดการสมัมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
บณัฑิตศึกษา ภาควิชาประวติัศาสตร ์
ประจาํภาคปลาย ปีการศึกษา '((8 

ห้อง 8,) อาคารบรมราชกมุารี 
วนัจนัทรที์� '. กมุภาพนัธ ์'(()     
 

34.55-37.55 น.  การเปลี�ยนแปลงทางความคดิของชนชั 9นกลางไทยกบัเรื�องอ่านเล่นไทยสมยัใหม ่   
   ทศวรรษ =7>5-ทศวรรษ =7?5 
   โดย นายสมทิธ ์ถนอมศาสนะ 
   ผูว้จิารณ์ รองศาสตราจารยช์ศูกัดิ C ภทัรกุลวณชิ 
 

37.55-37.3D น.  พกั กาแฟ-อาหารว่าง 
 

37.3D-3D.3D น.  แนวคดิและยทุธศาสตรท์างการเมอืงของ ด.ีเอน็.ไอดติ ในช่วง ค.ศ.3FD3-3F>D 
   โดย นางสาวตวงทพิย ์พรมเขต 
   ผูว้จิารณ์ รองศาสตราจารยฉ์ลอง สุนทราวาณิชย ์
 

3D.3D-3>.3D น.  รฐักบันโยบายส่งเสรมิกฬีาในหมูเ่กาะอนิโดนีเซยีระหว่างสงครามมหาเอเชยีบูรพา 
และสงครามต่อสูเ้พื�อเอกราช ในช่วง ค.ศ. 3F7=-3F7F 

   โดย นายกษดิศิ วงษ์ลขิติธรรม 
   ผูว้จิารณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวศีกัดิ C เผอืกสม 

 

 
 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.จรินัธรา ศรอุีทยั ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นกรรมการประเมนิผลขา้ราชการ
รฐัสภาสามญั เพื�อเลื�อนขั 9นแต่งตั 9งใหด้าํรงตําแหน่งนักวเิทศสมัพนัธ ์ระดบัเชี�ยวชาญดา้นภาษาองักฤษ พ.ศ. 
=DD? 
 

���� อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรร่วมบรรยายและเสวนา
ในหวัขอ้“Why criticism? - เขยีนทําไม วจิารณ์ทําไม ใคร (อยาก) อ่าน?” ในวนัศุกรท์ี� 34 กุมภาพนัธ ์=DD? 
เวลา 3F.55-=3.55 น. ณ Speedy Grandma Gallery ซอยเจรญิกรงุ =? เขตบางรกั กรงุเทพฯ 
 

���� อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรร่วมเสวนาและนําอ่าน
เรื�องสั 9นชื�อ“Something Childish But Very Natural” โดยแคธรนิ แมนสฟีลด ์ในวนัพุธที� 3? กุมภาพนัธ ์
=DD? เวลา3>.45-3?.45 น.ณ ห้อง >53/F อาคารมหาจกัรสีิรธิร งานเสวนานี9เป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรม 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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Extraordinarily Yoursจดัโดยกลุ่ม Halfglass อนัเป็นกลุ่มผูส้นใจอ่านและวจิารณ์งานวรรณกรรม/ภาพยนตร ์
ก่อตั 9งและดาํเนินการโดยนิสติคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจาก สํานักกฎหมาย กรม
ทรพัย์สินทางปญัญา ให้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานเพื�อยกร่างอนุบญัญัติที�เกี�ยวกับลิขสิทธิ C (ในส่วนที�
เกี�ยวกบัขอ้มลูการบรหิารสทิธ)ิ ครั 9งที� =/=DD? ในวนัพฤหสับดทีี� 3= กุมภาพนัธ ์=DD? เวลา 34.45-3>.55 น. 
ณ หอ้งประชุมกรมทรพัยส์นิทางปญัญา ชั 9น ? หอ้ง 3 กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์ 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักบณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เป็นกรรมการสอบโครงการดุษฎนิีพนธ ์ในวนัจนัทรท์ี� =4 กุมภาพนัธ ์=DD? 
เวลา 34.55-3>.55 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ >345 อาคารวิชาการ 4 ชั 9น > 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากหอสมุดและคลงั
ความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา เป็นวทิยากรกจิกรรมการเขยีนผลงานเพื�อพฒันางานประจาํสู่งานวจิยั 
ทุกวนัพฤหสับด ีจาํนวน 7 ครั 9ง ณ หอ้งประชุม ชั 9น = หอสมดุและคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
 

���� อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ ภาควิชาภาษาตะวนัออก เป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อ 
Introduction to Thai Language 3 และ = ใหก้บัคณาจารยแ์ละนักศกึษาจาํนวน 34 คน มหาวทิยาลยัโกย่า 
และวทิยาลยัปิโตรเลยีมและเคม ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณ ชั 9น > อาคารวจิยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใน
วนัที� 34 กุมภาพนัธ ์=DD? เวลา F.55-3=.55 น.  
 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ?7??D   E–mail: artspr08@hotmail.com 


