ปีที ๕ ฉบับที ๑๓ วันที ๕ เมษายน ๒๕๕๖

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ฯ ขออภัยเป็ นอย่างยิ ง ที ได้ ลงข้อมูลรายการอักษรพาที เดื อนเมษายน
$%%& ในเทวาลัย ฉบับที +$ วันที $, มีนาคม $%%& ผิ ดพลาดนัน/ จึงขอแก้ไขข้อมูลรายการที ถูกต้ อง
ดังนี/
รายการอักษรพาที เดือนเมษายน
ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน *+*. MHz
เวลา +0.1+–+0. น.
เสาร์ที เม.ย.
"นักอักษรศาสตร์ทาํ อาชีพอืนได้หรือไม่"
วิทยากร คุณวิวรรณ หิรญ
ั ชาราโชติ
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ เอียมหฤท
เสาร์ที *1 เม.ย.
"ความจําเป็ นในการรับรองมาตรคุณภาพล่ามในประเทศ"
วิทยากร อาจารย์ ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ G
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
เสาร์ที + เม.ย.
"อิสลามในตะวันออกกลางกับอาเซียน ตอนที *"
วิทยากร อาจารย์ ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
เสาร์ที J เม.ย.
"อิสลามในตะวันออกกลางกับอาเซียน ตอนที "
วิทยากร อาจารย์ ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์

ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั การแต่ งตังL จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒใิ นกองบรรณาธิก ารจัดทํารายงานสืบเนืองจากการประชุ ม
วิชาการ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ OJ ปี ประจําปี
๑

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการและเสนอบทความวิจยั เรือง "Asymmetries in L2 English Article Omissions with First and
Second Mention Definite Referents by L1 Thai Learners" ในการประชุมนานาชาติ The Third Asian
Conference on language Learning (ACLL 2013) ซึงจัดขึนL ระหว่างวันที - 0 เมษายน
ณ กรุงโอ
ซากา ประเทศญีปุน่
รองศาสตราจารย์สุ ก ัญ ญา สุ จ ฉายา ผู้อํ า นวยการศู น ย์ค ติช นวิท ยา ได้ร ับ เชิญ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการเลือกตังL (กกต.) เป็ นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญรณรงค์การเลือกตังL ระดับภาค
ในเขตพืLนทีรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรูก้ ารเมืองในระบอบประชาธิปไตยที * พ.ศ. O ในวันศุกร์ที
เมษายน
เวลา 0.1+-* .1+ น. ณ ห้องประชุมสํานักรณรงค์และเผยแพร่ชนั L ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์สุ ก ัญ ญา สุ จ ฉายา ภาควิช าภาษาไทย ได้ร บั เชิญ จากหลัก สู ต รวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิต / ดุ ษ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิช าธุ รกิจเทคโนโลยีแ ละการจัด การนวัต กรรม (สหสาขาวิชา) บัณ ฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ร่วม และเป็ นคณะกรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที *+ เมษายน
เวลา *1.++-*O.1+ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตสิ าร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้ไปเสนอบทความในงาน The
Annual APALE +*1 Conference and Exhibition จัดโดย Asia-Pacific Association for International
Education ระหว่างวันที **-*1 มีนาคม
ณ The Chinese University of Hong Kong ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง
รองศาสตราจารย์สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้เข้าร่วมประชุมของสมาคมเอเชียศึกษา
โดยทําหน้าทีเป็ น 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
วันที *‚- มีนาคม
ณ Manchester Grand Hyat เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้ไปเสนอบทความในหัวข้อ “Femmes
Fatales of Lanka: Uncovering Discourese on Female Identity in Thai Soap Operas” ในการประชุม
นานาชาติ Contemporary Gendered Performance and Practice Conference +*1 ระหว่างวันที *+-*O
เมษายน
ณ Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. 0O00 E–mail: artspr08@hotmail.com
๒

