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คณะอักษรศาสตร์ จะจัด งานเกษียณอายุราชการ ในวันศุ กร์ท ี &' กันยายน ())* ระหว่ างเวลา
&..00-&2.00 น. ณ ห้อง &&& อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
งานมอบโล่หเ์ กียรติ ยศทํางานครบ ปี แด่อาจารย์ Michael Crabtree
ฝา่ ยวิรชั กิจ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ จัดงานมอบโล่หเ์ กียรติยศทํางานครบ
() ปี แด่อาจารย์ Michael Crabtree ซึงมีประวัตกิ ารสอนดีเยียม ได้อุทศิ ตนให้กบั การสอนและช่วยงานด้าน
ต่างๆ ของภาควิชาภาษาอังกฤษและของคณะอักษรศาสตร์มาเป็ นเวลาครบ () ปี ตังM แต่ปี พ.ศ.()'0 ถึง
พ.ศ.())* คณะอักษรศาสตร์จงึ จัดงานมอบโล่ห์เกียรติยศ เพือเป็ นขวัญและกําลังใจให้กบั อาจารย์ Michael
Crabtree ทีได้ทุ่มเททํางานมาตลอดระยะเวลา () ปี และเพือเป็ นตัวอย่างให้กบั อาจารย์ชาวต่างประเทศที
ทํางานในคณะ
งานมอบโล่หเ์ กียรติยศซึงมีคณบดีเป็ นประธานจะจัดในวันพฤหัสบดีที () กรกฎาคม ())* ระหว่าง
เวลา &..00-&*.00 น. ณ ห้อง (&0 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เข้า
ร่วมงานเป็ นสักขีพยานและแสดงความยินดีแด่อาจารย์ Michael Crabtree ในวันและเวลาดังกล่าว
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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

ฝ่ายวิจ ัยคณะอ ักษรศาสตร์
ิ เข้าฟังการเสวนาในโครงการอาศรมวิจ ัย
ขอเชญ
เรือ
! ง

การทําพจนานุกรมด้วยคอมพิวเตอร์
โดย

คุณธนนท์ หลีนอ
้ ย

์ ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ
สําน ักงานพ ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีท ี 25 กรกฎาคม 2556
เวลา 12.00 – 13.00 น.
ณ ห ้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
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ข่าวจากฝ่ ายประกันคุณภาพ
พบ Citation จากฐานข้อมูล Scopus ทีอ้างถึงผลงานของอาจารย์ ( ท่าน คือ รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
และ ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ภาควิชาภาษาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน ())* ดังนีM

1.

2.

3.

4.

5.

รายการทีถูกอ้างถึง
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Luksaneeyanawin, S. (2001). "Universality and
specificity in infant-directed speech: Pitch
modifications as a function of infant age and sex in a
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Burnham, D. 2013. “Eye movements while reading
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Vision Research Volume 86, 28 June 2013, Pages
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Marklund, E. , Lacerda, F. , Schwarz, I.-C. ,
Sundberg, U. 2013. "Similarities in fundamental
frequency in infant speech segmentation models. "
13th Annual Conference of the International
Speech Communication Association 2012,
INTERSPEECH 2012 Volume 2, 2012, Pages 11101113.
Huang, S.-L. , Zheng, X.-L., Chen, D.-R. 2013. “A
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ใคร ทําอะไร ทีdไหน
ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย และศูนย์ไทยศึกษา ได้รบั เชิญจากโครงการ
วัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผูบ้ รรยายพิเศษ เสริมองค์ความรูเ้ รือง
"การศึกษาวัฒนธรรม" แก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวัฒนธรรมจีนศึกษา เมือวันเสาร์ที &' กรกฎาคม
())* เวลา &'.00-&*.00 น. ณ ห้อง ศศ.(0* ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ิพ ร ภัก ดีผ าสุ ข และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ พร พานโพธิท‘ อง
ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจาก The Emancipatory Pragmatics Project - Professor Yoko Fujii ให้เข้า
ร่วมประชุมและเสนอบทความวิชาการ ในการประชุม Tokyo International Workshop on Mr O Corpus
Data of Emancipatory เมือวันที (.-(• มีนาคม ())* ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุน่
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจาก The Henry Ginsburg Fund,
the Fragile Palm Leaves Foundation (BKK) ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Association for Asian Studies
Annual Conference และนําเสนอบทความวิจยั เรือง "To Compensate bad" เมือวันที (0-(2 มีนาคม ())*
ณ Manchester Grand Hyatt Hotel เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญ จากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิด ล เป็ นวิทยากรบรรยายพิเ ศษ ในหัว ข้อ "Vietnamese Literature" ในวันจันทร์ที )
สิงหาคม ())* เวลา &(.'0-&).'0 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อาจารย์กมล บุษบรรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกาหลีศกึ ษา (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย ให้เข้าร่วมสัมมนาโครงการปจั ฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศ
นิสติ ใหม่ และวิพากษ์งานหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสติ ประจําปี การศึกษา ())* ระหว่างวันที '-. สิงหาคม
())* ณ โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. •.••) E–mail: artspr08@hotmail.com
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