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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๑๖   วนัที� ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาภาษาจีนต้อนรบัคณะผูแ้ทนมหาวิทยาลยัจากจีน 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยั Capital Normal University กรุงปกักิ�ง ประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จนี จาํนวน > คน ประกอบดว้ย Liu Xiaotian (Dean of College of International Education) และ Zhang 
Jing (Associate Dean of College of International Education) และคณะผูแ้ทนจากศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศจนี จาํนวน T คน ประกอบดว้ย Lan Suhong (Director of China Cultural Center), Qin Yusen 
(Adviser of China Cultural Center) และ Weng Fengye (Assistant of China Cultural Center) ไดม้า
เยอืนคณะอกัษรศาสตร ์เมื�อวนัพฤหสับดทีี� ^ พฤษภาคม >__` เวลา ab.dd น. ณ หอ้ง `de อาคารบรมราช
กุมาร ีในโอกาสนีh รองศาสตราจารย ์ดร.ประพณิ มโนมยัวบิูลย,์ ศาสตราภชิาน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรยี ์
ชุณหเรอืงเดช หวัหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ ดร.หทยั แซ่เจี�ย หวัหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
อาจารยศ์นัสนีย ์เอกอจัฉรยิา และอาจารยอ์ภริด ีเจรญิเสนีย ์ คณาจารยป์ระจําสาขาวชิาภาษาจนี ให้การ
ตอ้นรบั 
 คณะผูแ้ทนกล่าวแนะนํามหาวทิยาลยั นําเสนอหลกัสูตรต่างๆ ของคณะการสอนภาษาจนีเป็นภาษา 
ต่างประเทศ และหารอืเรื�องความร่วมมอืระหว่าง > สถาบนัในอนาคต เช่น การจดันิสติไปอบรมในหลกัสูตร
ต่างๆ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี�ยนอื�นๆ เป็นต้น จากนั hน คณะผู้แทนได้ร่วมถ่ายภาพที�ระลกึกบั
คณาจารยส์าขาวชิาภาษาจนี  
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก  
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ฝ่ายวจิัย และภาควชิาประวตัิศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

ร่วมกบั สํานักพมิพ์โพสต์บุ๊คส์ 

เชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาวชิาการ-แนะนาํหนงัสือ 

จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ 

ชีวตินักข่าวจีนในดนิแดนทะเลใต้ก่อนยุคอาเซียน 
วนัองัคารที� �� พฤษภาคม �""� 

เวลา $%.''-$(.'' น. 
ณ หอ้ง +'$/$- อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

ฟังเบื2องหลงัการเดินทางขา้มเวลาและภาษาอนัยาวไกลของอตัชีวประวติันกัข่าวจีน 
ผูใ้ชชี้วติผา่นความวกิฤตและรุ่งเรืองในอุษาคเนยค์รึ� งศตวรรษ 

 

จาก                  ถึง จากบูรพาสู่อุษาคเนย์  

โดยคุณปนดัดา เลิศลํ2าอาํไพ (บรรณาธิการแปล) 
 

และเสวนาวชิาการในหวัขอ้ 

จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ ชีวตินักข่าวจีนในดินแดนทะเลใต้ก่อนยุคอาเซียน 

โดยอาจารยรั์ศมี เผา่เหลืองทอง  คุณสมชาย วรีสกลุ  และอาจารยว์าสนา วงศสุ์รวฒัน์ 
 

และชมบนัทึกการแสดงเดี�ยวซอเออ้ร์หูในบทเพลงพิเศษอุทิศแด่ผูป้ระพนัธ์ 
โดยอาจารยห์ลี�ฮุย ศิลปินชั2นครูจากปักกิ�ง 

 
  
 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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�  รายการอกัษรพาที เดอืนพฤษภาคม >__` ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น 
ada._ MHz เวลา d^.Td–d^.__ น. 

เสารท์ี� T พ.ค. _` "คาํยมืภาษาจนีโบราณในภาษาไทยกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต"้ 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทิยาวฒัน์ พทิยาภรณ์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.เพญ็พสิาข ์ศรวีรนารถ 

เสารท์ี� ad พ.ค. _` "แบบลกัษณ์ภาษา: เครื�องมอืยอ้นเวลาภาษา" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.มิ�งมติร ศรปีระสทิธิ w 

เสารท์ี� a` พ.ค. _` "คตชินกบัการท่องเที�ยวที�หมูบ่า้นวฒันธรรมหนองขาว จงัหวดักาญจนบุร"ี 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรมนิท ์จารวุร 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� >b พ.ค. _` "การจดัการใชส้ิ�งตพีมิพอ์า้งองิในหอ้งสมดุ" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.เพญ็พสิาข ์ศรวีรนารถ 

เสารท์ี� Ta พ.ค. _` "กรชิและการราํกรชิในเรื�องอเิหนา" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณชิยกุ์ล 
 

 
 
 

���� รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ผูอ้ํานวยการศูนยค์ตชินวทิยา ไดร้บัเชญิจากกรมศลิปากร เป็น
วทิยากรบรรยายเรื�อง “ขา้วคอยฝน : พธิกีรรมเพื�อการกนิดอียู่ด”ี ในงานสมัมนาทางวชิาการประวตัศิาสตร์
และจารตีประเพณี เรื�อง “ขา้ววถิวีฒันธรรมอาเซยีน” เมื�อวนัที� >a พฤษภาคม >__` เวลา aT.dd-ab.dd น. 
ณ หอสมดุแห่งชาต ิพระนคร  
 

���� รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนยค์ตชินวทิยา ไดร้บัเชญิจากสํานักงานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทําคําขอสิ�งบ่งชีhทาง
ภูมศิาสตร ์(GI) เรื�อง “ผ้าย้อมครามสกลนคร” ระหว่างวนัที� b-e มถุินายน >__` ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ อาจารย์สมจติ จริะนันทิพร ดร.ปรณีา แข่งขนั และ
อาจารยจ์ลิล ์เมต็คาฟ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากโรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั เป็นวทิยากรใน
การจดัอบรมใหแ้ก่ผูส้อนชาวต่างประเทศ ในหวัขอ้ “Thai Students’ English Grammatical, Reading, and 
Pronunciation Problems and How to Motivate Thai Students to Learn English” เมื�อวนัพุธที� ab และ 
วนัศุกรท์ี� ae พฤษภาคม >__` ณ ห้อง Conference ชั hน T อาคารนักบุญหลุยส์-มารยี ์โรงเรยีนอสัสมัชญั 
เขตบางรกั กรงุเทพฯ 

ใคร ทาํอะไร ที$ไหน 
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���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั (ส.ก.ว.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒใิห้ข้อเสนอแนะแก่นักศกึษาผู้รบัทุนมหาบณัฑติ ส.ก.ว. ใน
หวัข้อ “การพฒันาการจดัการเรยีนรู้ภาษาองักฤษที�มปีระสทิธภิาพ” เมื�อวนัเสาร์ที� >b พฤษภาคม >__` 
เวลา aa.dd-a>.dd น. 
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์ เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “การให้บรกิารห้องสมุดสมยัใหม่ : 
แนวโน้มในปจัจุบนัและความทา้ทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future 
Challenges)” ในวนัศุกรท์ี� _ กนัยายน >__` เวลา ^.Td-ad.dd น. ณ หอ้งควนีสป์ารค์ a-> ชั hน > โรงแรม
อมิพเีรยีล ควนีสป์ารค์ 
  
 
 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ^b^^_   E–mail: artspr08@hotmail.com 


