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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๑๑   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
คณบดีคณะอักษรศาสตรนํานิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลยัเฉงิตู เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือวันศุกรที ่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ 
คณบดีคณะอักษรศาสตร และรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ไดนําคณะ
นิสิตแลกเปลีย่น มหาวิทยาลัยเฉิงตู จํานวน 26 คน พรอมกับอาจารยปฤณา มโนมัยวิบูลย อาจารยที่
ปรึกษานิสิตแลกเปลีย่นฯ เขาเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ กวนมู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถาน
เอกอัครราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจีน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ โดยมีนายชิว หนิง ผูชวยทตูฝายการ 
ศึกษา ประจําสถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ใหการตอนรับอยางอบอุน ในโอกาสนี้ ศาสตราภิชาน ดร. 
ประพิณ มโนมัยวิบูลย ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิของโครงการแลกเปลี่ยนฯ ไดเขาเยี่ยมคารวะดวย 

คณบดีคณะอักษรศาสตรกลาวชื่นชมคณะนิสิตแลกเปลี่ยนฯ เพราะนิสิตแลกเปลีย่นกลุมน้ีเปนเด็กใฝ
รูใฝเรียน มีนํ้าใจ มีความขยันหม่ันเพียร และมีสัมมาคารวะ พรอมกับแสดงความยินดีตอนางสาวชูหวา ฉี 
นิสิตแลกเปลีย่นฯ ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลศิการประกวดสุนทรพจน ในการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงไดสรางชื่อเสียงและความภาคภูมิใจใหแกคณะ 
อักษรศาสตรและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนอยางยิ่ง 
 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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 ตอมา ฯพณฯ กวนมู ไดกลาวขอบคุณในความรวมมือของคณะอักษรศาสตร ทีไ่ดใหความชวยเหลือ
และใหการดูแลคณะนิสติแลกเปลี่ยนกลุมน้ี ไดใหโอวาทแกนิสิตและไดใหความรูแกนิสิต ทั้งทางดานการ 
ศึกษา สังคม และการเมือง รวมทั้งปรัชญาในการดําเนินชีวติ และไดมีการพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็น
ประสบการณตางๆ กับคณบดีคณะอักษรศาสตร ทามกลางบรรยากาศที่เปนกันเอง นอกจากน้ี ฯพณฯ      
กวนมู ยังเปดโอกาสใหนิสิตแลกเปลี่ยนเฉิงตู ไดซักถามขอสงสัยตางๆ อีกดวย เม่ือเสร็จสิ้นการสนทนา 
คณบดีคณะอักษรศาสตรไดมอบของที่ระลึกใหแก ฯพณฯ กวนมู และถายรูปหมูรวมกันบรเิวณหนาอาคาร 
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
 นิสิตแลกเปลีย่นมหาวิทยาลัยเฉิงตู ไดเขามาศึกษาที่คณะอักษรศาสตรในภาคการศึกษาปลาย      
ปการศึกษา 2554 และจะเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่ 30 มีนาคม 2555  
 
 
 
 
 
 นักศึกษาจากอินโดนีเซียเยือนภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 ในระหวางวันที่ 20-25 กุมภาพันธ 2555 ภาควิชาภาษาอังกฤษไดมีโอกาสตอนรับกลุมนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยตาง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 25 คน และผูนํากลุมซ่ึงเปนนัก 
ศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน โดยนักศึกษาเหลาน้ีเดินทางมาประเทศไทยในฐานะตัวแทนของกลุม ASEAN 
Youth Friendship Network (AYFN) ซ่ึงติดตอภาควิชาภาษาอังกฤษมาใหรวมจัดโครงการ “Inter-cultural 
Learning and Friendship Program # 3” 
  

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับความอนุเคราะหจากภาควชิาตางๆ และจากวิทยากรหลายทาน ไดแก 

อาจารยชัยรัตน พลมุข จากภาควิชาภาษาไทยสอนภาษาไทย ผูชวยศาสตราจารย สรรควัฒน ประดิษฐพงษ  
แนะนํานาฏศลิปไทย Dr. Brett Farmer บรรยายเกี่ยวกับภาพยนตรไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.คารินา 
โชติรวี บรรยายเก่ียวกบัภาษาไทย ประวตัิศาสตรไทย และการทองเที่ยวไทย นอกจากนี้ ภาควิชาภาษาอัง- 
กฤษยังไดรับความอนุเคราะหจากหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัในการจัดเตรียมมัคคุเทศกแนะนําหอ
ประวตัิจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาอินโดนีเซียดวย นักศึกษาทุกคนยังไดรับความอนุเคราะห
จากภาควิชาศิลปการละครใหเขาชมละครเรื่อง "Pichet Klunchun and Myself" เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ  
2555 นอกจากนี้ นิสิตเอกวิชาภาษาอังกฤษสวนหนึ่งไดมาชวยจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ รวมกับนักศึก-  
ษาอินโดนีเซีย พรอมคอยดูแลใหความสะดวกแกนักศึกษาเหลาน้ีดวย 
 โครงการนี้ประสบความสําเร็จดวยดีตามวัตถุประสงค โดยทางกลุม ASEAN Youth Friendship 
Network (AYFN) กลาววาในอนาคต จะขอความรวมมือมาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษอีกในการจัดสงนักศึกษา
จากอินโดนีเซียรุนตอไป เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธอันดีงามระหวางประเทศ  
สอดคลองกับที่ป พ.ศ. 2558 ในอนาคตอันใกลเปนปแหงการรวมอาเซียนเปนหนึง่ 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ 

    มหาวิทยาลัยประกาศ "รางวัลเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศในการปฏบิัติงานดานการเรียนการสอน 
สําหรับอาจารยรุนใหม กองทุนกาญจนภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2554"  ผลการพิจารณาคือ อาจารย   
ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ จากภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับรางวัลดังกลาว รางวัลน้ี เปนรางวัลที่มอบใหกับ
อาจารยรุนใหมที่มีความมุงม่ันและใหความสําคัญกับการเรียนการสอนควบคูไปกับภาระงานดานการวิจัย 
กิจการนิสิต การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 



 

 ๔ 

 
 
 
 
 
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับแตงตั้งจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหเปนประธานกรรมการสอบสัมภาษณนิสิต เพ่ือเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม 
The First Asia-Europe Students’ Forum 
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับแตงตั้งจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหเปนประธานกรรมการสอบสัมภาษณนิสิต เพ่ือเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก ใหเปนผูไดรับ
ทุนการศึกษา Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation 
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากศูนยการศึกษา
ตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูอํานวยการโครงการ “Perspectives on Thailand” สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโทจาก The Lake Forest Graduate School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหวางที่ 1–7 มีนาคม 2555 
 
 อาจารยดวงฤดี เจริญบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเซนท เทเร
ซา อินติ เปนกรรมการพิจารณาประเมินขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย 2554 ถึงภาค
การศึกษาปลาย 2556 
 
 อาจารย ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และสอบคัดเลือก เม่ือวันจันทรที่ 
12  มีนาคม  2555 เวลา  09 .00–15 .00  น .  ณ  หองประชุม  2  ชั้ น  3  อาคารมนุษยศาสตร  2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และสอบคัดเลือก เม่ือวันอังคารที่ 
13  มีนาคม  2555 เวลา  09 .00–15 .00  น .  ณ  หองประชุม  2  ชั้ น  3  อาคารมนุษยศาสตร  2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก ใหเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “International Seminar on 
Academic Exchange and Co-operation in  Buddhist  Studies” ณ Inter Faith Centre, Derby 
University ประเทศอังกฤษ ระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2555 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต อาจารย ดร.ชัญญพร 
ปริญญาวุฒิชัย อาจารยอภิรดี เจริญเสนีย ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล 
ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนประธานและคณะทํางานเพ่ือ
การจัดทําและพัฒนาสื่อและตําราการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
 
 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเขารวมประชุมตรวจและบรรณาธิการตนฉบับหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เลม 5 
เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ และวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 09.00–16.30 น. ณ หองประชุมสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร  เปน
ผูทรงคุณวุฒิวิพากยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปตะวันตก 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเพลงไทยนมัสการ เม่ือวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555  เวลา 
13.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 75 ป สภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
 
 อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะครุศาสตร เปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะการแสดงกับมนุษย” วันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 และ “องคประกอบที่ทําใหเกิด
ศิลปการละคร” วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 10.00–12.00 น. ณ หอง 101 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง 
คณะครุศาสตร 
 
 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เปนวิทยากรอภิปราย เร่ือง “มัสยิด: ภาพสะทอนทาง
วัฒนธรรม” เวลา 09.00–12.00 น. ณ หองประชุมสะบารัง 2 โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี จังหวัดปตตานี 
 
 อาจารย  ดร .วิลลา  วิลัยทอง  ภาควิชาประวัติศาสตร  ได รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค 
1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 อาจารย ดร .สิ ริวรรณ จุฬากรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได รับเชิญจากคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ภาษาฝร่ังเศสเชิงธุรกิจ” เม่ือวันศุกรที่ 24  กุมภาพันธ 
2555 เวลา 16.00 น.–19.00 น. ณ หอง บค.411 ชั้น 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
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 อ า จ า ร ย  ดร . เ กษม  เ พ็ญ ภิ นั นท  ภาควิ ช าป รั ชญา  ไ ด รั บ เ ชิ ญ จ ากคณะ รั ฐ ศ า สต ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงการคนควาอิสระเฉพาะเรื่องของนักศึกษาปริญญาโท 
(ภาคค่ํา) คณะรัฐศาสตร สาขาการปกครอง เม่ือวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอง ร.
403 คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร 
 
 
 
 

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

คนเลนละครกบัหุนยนต  
คร้ังแรกในเอเชีย (นอกประเทศญ่ีปุน) ท่ีจุฬาฯ 

 
ศ.โอริสะ ฮิระตะ (Prof. Oriza Hirata) อาจารยประจํามหาวิทยาลัยโอซากา นักเขียนบทและผู
กํากับละครเวทีผูมีชื่อเสียงทีสุ่ดคนหนึง่ของประเทศญ่ีปุน และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
ไดรวมงานกับ ศ.ฮิโรชิ อิชงิุโระ (Prof. Hiroshi Ishiguro) อาจารยประจํามหาวทิยาลัยโอซากา และ
นักวชิาการดานหุนยนตทีม่ีชือ่เสียงที่สุดในโลกทานหนึ่ง (ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน 100 
World Geniuses และ หนึง่ใน 15 Asian Scientists to Watch) สรางสรรคละครเวทีที่คนรวม
แสดงบนเวทีกบัหุนยนต (Android-Human Theatre) มาต้ังแตป 2550 และไดนําเสนอละครเวที
แนวนีม้าแลว 3 เร่ือง ซึง่กอใหเกิดวาทกรรมใหม ๆ ทัง้ในวงการการศึกษาดานมนุษยศาสตรและ
วิทยาศาสตร-เทคโนโลย ี
 
ละครหุนยนต-คนเร่ืองลาสุด คือ “ซาโยนาระ” (Sayonara) ซึ่งเปนคร้ังแรกที่ ศ.อิชงิุโระ เลือกใช
หุนยนตที่มหีนาตา ทาทาง และอากัปกิริยาเหมือนคน (Humanoid)   
 

 

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร 
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เนื้อหาของละครส้ันความยาว 20 นาทีเร่ืองนี้กลาวถึงหุนยนตที่กาํลังอานบทกวีนพินธ (ทั้งของ
ญ่ีปุน ฝร่ังเศส และเยอรมนั) ทีว่าดวยชีวิตและความตาย ใหกับคนซ่ึงเปนทัง้เจานายและเพื่อน
ผูปวยเปนโรครายใกลเสียชีวิต  โดย ศ.ฮิระตะ ผูเขียนบท ต้ังคําถามกบัผูชมวา “ชีวิตกับความตาย
มีความหมายกับคนและหุนยนตแตกตางกันอยางไร”  
 

 
 
หลังจากเปดการแสดงรอบปฐมทัศนโลกที่เทศกาลศิลปะรวมสมัย Aishi Triennale เมื่อป 2553 ก็
ไดรับเชิญใหไปแสดงที่ Festival/Tokyo  ในปที่แลว ละครไดจัดแสดงในการประชุม International 
Federation for Theatre Research ที่เมอืงโอซากา เทศกาล Ars Electronica ประเทศออสเตรีย 
เทศกาล Kyoto International Performing Arts Festival และลาสุดเมื่อกลางเดือนตุลาคม แสดงที่ 
Théâtre de Gennevilliers กรุงปารีส  
 
ทวา ในทวีปเอเชีย ปรากฏการณสําคัญในวงการละครและวิศวกรรมหุนยนตนี้ยงัไมเคยเกิดข้ึนนอก
ประเทศญ่ีปุน   
 
เจแปนฟาวนเดชั่น (Japan Foundation) มหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) และคณะ
ละครเซอิเน็นดัง (Seinendan Theatre Company) รวมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก และ ภาควิชาศิลปการละคร 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย จะจัดการแสดงละครเวทีที่คนแสดงรวมกับหุนยนต 
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เร่ือง “ซาโยนาระ” เปนคร้ังแรกในทวีปเอเชยี (นอกประเทศญ่ีปุน) นาํแสดงโดยหุนยนต Geminoid 
F (ซึ่งจะเดินทางมาจากญ่ีปุน) รวมกับนกัแสดงอาชีพชาวไทยและญ่ีปุน และนิสิตคณะอักษร
ศาสตร  บทด้ังเดิมและกาํกบัการแสดงโดย ศ.โอริสะ ฮิระตะ  บทภาษาไทยโดย  
รังสิมันตุ กิจชยัเจริญ นิสิตคณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ ผูชนะเลิศการประกวดแปลบทละครเร่ืองนี้จาก
ภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย ซึง่จดัโดยเจแปนฟาวนเดชั่น  
 

 
 
ละครหุนยนต-คนเร่ือง “ซาโยนาระ” เปนกจิกรรมสุดทายในเทศกาล World Performances @ 
Drama Chula ประจําปการศึกษานี ้ จะจัดแสดงระหวางวันพฤหัสบดีที่ 15 ถงึวนัอาทิตยที่ 18 
มีนาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 10 รอบ (รอบละ 345 ที่นัง่)  วันพฤหัสบดีและศุกร รอบ 16 น. และ 18 น. 
วันเสาร รอบ 14 น. 16 น. 18 น. และ 20 น. วนัอาทิตย รอบ 14 น. และ 16 น. แตละรอบจะแสดง
ทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุน และมีคําแปลเปนภาษาอังกฤษฉายข้ึนจอทุกรอบ  และระหวางรอบ
จะเปดใหผูชมไดซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับทีมงานชาวญ่ีปุน (มีลามแปลเปน
ภาษาไทย)  
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“ซาโยนาระ” จัดแสดง ณ ศูนยศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชัน้ 6  อาคารมหาจกัรีสิรินธร 
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ (มทีี่จอดรถภายในอาคาร หรือเดินมาจากสถานีรถไฟฟาสยามประมาณ 
15 นาที ตามถนนอังรีดูนงัต)  
 
เปดใหผูสนใจเขาชมไดโดยไมเสียคาใชจาย โดยขอรับบัตรลวงหนาไดที่ศูนยหนังสือจุฬาฯ (สาขา
สยามสแควร) และจองบัตรเปนหมูคณะไดที่ 0 2218 4802 หรือ 08 1559 7252  
 
นอกจากนัน้ ศ.ฮิระตะ จะเปดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเขียนบทละครเวท ีต้ังแตวันจันทร
ที่ 12 ถึงวนัศุกรที่ 16 มีนาคม เวลา 10:30-12:00 น. ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยผูสมัครเขารับ
การอบรมตองมีประสบการณเขียนบทละครเวทีมากอน สมัครไดที่ ChulaDrama@gmail.com 
โดยไมเสียคาใชจาย 
 

 
 
เพื่อใหเกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนองคความรูดานวทิยาศาสตร-เทคโนโลยีและมนุษยศาสตร 
จึงจะจัดการบรรยายพิเศษเร่ือง “ฅนและจักรกล: อนาคตของมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร” 
(“Man and Machine: A Future of Arts and Sciences”) โดย ศ.โอริสะ ฮิระตะ และ ศ.ฮิโรช ิ 
อิชิงุโระ (บรรยายเปนภาษาญ่ีปุน มีลามแปลเปนภาษาไทย) ในวนัศุกรที่ 16 มีนาคม  เวลา 13:00-
15:00 น. ณ หอง 209 อาคารวิศวกรรมศาสตร 3 (80 ทีน่ั่ง) โดยเปดใหผูสนใจเขาฟงไดโดยไมเสีย
คาใชจายเชนกัน. 
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