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สัมมนาคณาจารยคณะอักษรศาสตรประจําป 2552  วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552  เวลา 8.30 – 
16.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปารก  ถนนสุขุมวิท อาจารยที่ประสงคจะไปกับรถคณะ กรุณามารอที่
ลานจอดรถคณะอักษรศาสตร   รถคันแรกจะออกเวลาประมาณ 08.00 น.  และอาจารยที่ประสงคจะนํารถ
ไปเอง สามารถจอดรถไดที่ ชั้น 6 A  ของโรงแรมฯ 

 

 
 
 

ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  สําหรับโครงการภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ ซ่ึงเปนโครงการที่ศูนยบริการ
วิชาการไดจัดบริการแกสังคมโดยผูเขารวมโครงการไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  เริ่มโครงการไปแลวในวันที่ 14 
และ 21 มีนาคม 2552 ในหัวขอภาษาพาเที่ยววันเดียวเพ่ือเที่ยวอิตาลี เกาหลี และญี่ปุน  มีผูใหความสนใจเขา
รวมฟงการบรรยายอยางเนืองแนน ทั้งบุคคลภายนอก และบุคลากรภายใน  ทําใหหอง 503 ของเราเล็กลงไป
อยางถนัดตา ผูเขารวมโครงการไดความรูและรอยยิ้มกลับไปกันอยางถวนหนา  

โครงการนี้ถือเปนกาวสําคัญของศูนยบริการวิชาการของคณะอักษรศาสตรที่มุงม่ันใหบริการแกสังคม   
ยังเหลืออีก 2 รอบ คือภาษาพาเที่ยววันเดียวเพื่อเที่ยวเวียดนาม และจีน  ในวันที่ 28 มีนาคม 2552 น้ี         
ทั้งนี้ศูนยฯจะมารายงานใหชาวคณะอักษรศาสตรไดทราบขาวกันในโอกาสตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนาคณาจารย ป 2552 

โครงการภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ 
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 อาจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับทุนจาก
โตโยตา เพื่อเก็บขอมูลวิจัยและเขารวมประชุมวิชาการ “วรรณคดีญี่ปุนโบราณประจําฤดูใบไมผลิ ค.ศ.
2009 ณ มหาวิทยาลัยโคะกุฌิกัน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2552 

 รองศาสตราจารย ดร. กิ่งกาญจน  เทพกาญจนา  ภาควิชาภาษาศาสตร   ไดรับเชิญจาก Universiti 
Putra Malaysia และรวมเสนอบทความคัดยอกับนางสาวสุวดี นาสวัสดิ์ นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต  เรื่อง 
“Honorific System Reflected in the First and Second Person Pronouns in the Thai Royal Vocabulary” 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th Malaysia International Conference on Languages, 
Literatures, and Culture (MICOLLAC 2009) ณ เมือง Putrajaya ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 28 – 30 
เมษายน 2552 

 รองศาสตราจารย ดร.พจี  ยุวชิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ไดรับเชิญจาก Universiti Putra Malaysia 
ใหไปเสนอบทความวิจัย เรื่อง “American Women in Higher Education as Seen in The Fiction of Sylvia 
Plath and Joyce Carol Oates” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th Malaysia International 
Conference on Languages, Literatures, and Culture (MICOLLAC 2009) ณ เมือง Putrajaya ประเทศ
มาเลเซีย ระหวางวันที่ 28 – 30 เมษายน 2552 

 ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจาก Beijing Foreign Studies 
University ใหเปน keynote speaker ปาฐกถาในหัวขอเร่ือง “Graduate Level Interpretation Education in 
Thailand: A Historical Perspective” ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Enhancing international 
cooperation and promoting multiligualism in  translator and interpreter education” ณ กรุงปกกิ่ง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 25 – 26 เมษายน 2552 

 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจาก 
University of California, Berkeley เพ่ือเขารวมประชุมเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ Modern Thai Poetry และ
ปรึกษาเรื่องงานวิจัยกับ  Prof. Dorothy  J  Hale   และเพื่อติดตามความกาวหนาการวิจัยของนายเปรม  
สวนสมุทร นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาไทยศึกษา ผูไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 8 – 16 เมษายน 2552 

 อาจารย ดร. ศิริพร  ศรีวรกานต  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร  ไดรับอนุมัติทุน
โครงการพัฒนาการวิจัยของอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา  กองทุนบรมราชกุมารี   เพ่ือคนควาขอมูลและ
เก็บขอมูลในหัวขอเรื่อง  “โครงการการเดินทางเพ่ือคนควาและเก็บขอมูลเร่ืองวรรณกรรมเด็กของประเทศ
อินเดีย” ณ ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2552  

  

 
 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดที่   น.ส.มัลลิกา สามารถ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


