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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๑๓   วนัที� ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ฯ ขออภยัเป็นอย่างยิ�ง ที�ได้ลงข้อมูลรายการอกัษรพาที เดือนเมษายน 
$%%& ในเทวาลยั ฉบบัที� +$ วนัที� $, มีนาคม $%%& ผิดพลาดนั/น จึงขอแก้ไขข้อมูลรายการที�ถกูต้อง 
ดงันี/  

รายการอกัษรพาท ีเดอืนเมษายน ���� ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น *+*.� MHz 
เวลา +0.1+–+0.�� น. 

เสารท์ี� � เม.ย. �� "นกัอกัษรศาสตรท์าํอาชพีอื�นไดห้รอืไม"่ 
วทิยากร คุณววิรรณ หริญัชาราโชต ิ
ผูด้าํเนินรายการ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกาญจน์ เอี�ยมหฤท 

เสารท์ี� *1 เม.ย. �� "ความจาํเป็นในการรบัรองมาตรคุณภาพล่ามในประเทศ" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ G 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.เพญ็พสิาข ์ศรวีรนารถ 

เสารท์ี� �+ เม.ย. �� "อสิลามในตะวนัออกกลางกบัอาเซยีน ตอนที� *" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์  

เสารท์ี� �J เม.ย. �� "อสิลามในตะวนัออกกลางกบัอาเซยีน ตอนที� �" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.จฬุศิพงศ ์จฬุารตัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ 

 

    

 
���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาอังกฤษ ได้รบัการแต่งตั Lงจากสถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินกองบรรณาธกิารจดัทํารายงานสบืเนื�องจากการประชุม
วชิาการ ในวนัคลา้ยวนัสถาปนาสถาบนั ครบรอบ OJ ปี ประจาํปี ����  
 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
  

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 
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���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมการประชุม
วชิาการและเสนอบทความวจิยัเรื�อง "Asymmetries in L2 English Article Omissions with First and 
Second Mention Definite Referents by L1 Thai Learners" ในการประชุมนานาชาต ิThe Third Asian 
Conference on language Learning (ACLL 2013) ซึ�งจดัขึLน ระหว่างวนัที� ��-�0 เมษายน ���� ณ กรุงโอ
ซากา ประเทศญี�ปุน่ 
 
���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้ร ับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการเลอืกตั Lง (กกต.) เป็นคณะกรรมการตดัสนิการประกวดคําขวญัรณรงคก์ารเลอืกตั Lง ระดบัภาค
ในเขตพืLนที�รบัผดิชอบของศูนยก์ารเรยีนรูก้ารเมอืงในระบอบประชาธปิไตยที� * พ.ศ.�O�� ในวนัศุกรท์ี� � 
เมษายน ���� เวลา 0.1+-*�.1+ น. ณ ห้องประชุมสํานักรณรงค์และเผยแพร่ชั Lน � ศูนยร์าชการเฉลมิพระ
เกยีรต ิกรงุเทพฯ 
 
���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ได้รบัเชิญจากหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ/ ดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยแีละการจดัการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บณัฑิต
วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม และเป็นคณะกรรมการสอบโครง
รา่งวทิยานิพนธ ์ในวนัพุธที� *+ เมษายน ���� เวลา *1.++-*O.1+ น. 
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด ศตีสิาร ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดไ้ปเสนอบทความในงาน The 
Annual APALE �+*1 Conference and Exhibition จดัโดย Asia-Pacific Association for International 
Education ระหว่างวนัที� **-*1 มนีาคม ���� ณ The Chinese University of Hong Kong ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี และฮ่องกง 
 
���� รองศาสตราจารยส์ุวรรณา สถาอานันท ์ภาควชิาปรชัญา ไดเ้ขา้ร่วมประชุมของสมาคมเอเชยีศกึษา 
โดยทําหน้าที�เป็น Chair ใน Panel: Negotiating Spaces: The Politics of Claiming Spaces in the Age of 
Globalization ในการประชุม �+*1 Conference of the Association for Asian Studies (AAS) ระหว่าง
วนัที� *�-�� มนีาคม ���� ณ Manchester Grand Hyat เมอืงซานดเิอโก มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  
 
���� อาจารย ์ดร.ปรดิา มโนมยัพบิูลย ์ภาควชิาศิลปการละคร ได้ไปเสนอบทความในหวัขอ้ “Femmes 
Fatales of Lanka: Uncovering Discourese on Female Identity in Thai Soap Operas” ในการประชุม
นานาชาต ิContemporary Gendered Performance and Practice Conference �+*1 ระหว่างวนัที� *+-*O 
เมษายน ���� ณ Belfast ประเทศไอรแ์ลนดเ์หนือ สหราชอาณาจกัร   
 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. 0O00�   E–mail: artspr08@hotmail.com 


