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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิสติ เอกวิชาภาษาญีปุ่น ได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการนิสติ แลกเปลียนทีมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศญีปุน่ ภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 4555 จํานวน 89 คน ดังรายชือต่อไปนี:
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ชือ-นามสกุล
นางสาวณัฐชา ยุกตะกัต
นางสาวอรุณรัตน์ รุ่งเรือง
นางสาวภาพพิมพ์ เจียรพิพฒ
ั นกุล
นางสาวพิชญา พิชญวรกุล
นางสาวมธุรนิ ลิม: หัสนัยกุล
นางสาวอัจฉริยา ดาวเรือง
นางสาวศิระรัชต์ วรกิจวิบลู ย์
นางสาวนํ:าทิพย์ พันธ์ลาํ เจียก
นายคุณานนต์ ตัญญะเสถียรวงศ์
นางสาวพันธ์ทพิ ย์ เรืองอภิรกั ษ์
นางสาวรติยา คําศรี
นางสาวรพีพร นันทาภิรมย์
นางสาวอาภาพร วิมลสาระวงศ์
นางสาวเจิดบุญญา ใจบุญ

มหาวิ ทยาลัย
Toyo Eiwa Univerisity
Toyo Eiwa University
Ryukoku University
Ryukoku University
Kokushikan University
Kokushikan University
Okayama University
Okayama University
Doshisha University
Nagoya University
Doshisha University
Saitama University
Gakushuin University
Kyoto Notre Dame University

ระยะเวลา
9/4M8N-9/4M89
9/4M8N-9/4M89
N/4M8N-N/4M89
N/4M8N-N/4M89
N/4M8N-N/4M89
N/4M8N-N/4M89
9/4M8N-9/4M89
9/4M8N-9/4M89
9/4M8N-N/4M89
9/4M8N-N/4M89
9/4M8N-9/4M89
N/4M8N-N/4M89
N/4M8N-N/4M89
N/4M8N-N/4M89
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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
- รายการอักษรพาที เดือนกุมภาพันธ์ 455Y ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน 8M8.5
MHz เวลา M].NM–M].55 น.
เสาร์ที 4 ก.พ. 5Y
"การเมืองแห่งความเชือ: ประวัตศิ าสตร์ 4MM ปี มิซซังคาธอลิกฝรังเศสใน
จีน ตอนที 8"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
เสาร์ที ^ ก.พ. 5Y
"การเมืองแห่งความเชือ: ประวัตศิ าสตร์ 4MM ปี มิซซังคาธอลิกฝรังเศสใน
จีน ตอนที 4"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
เสาร์ที 8Y ก.พ. 5Y
"ภาพผู้หญิง และชนพื:นเมือ งในนวนิ ยายอิง ประวัติศ าสตร์แ นวใหม่ ของ
อาร์เจนตินาร์"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ภาสุร ี ลือสกุล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
เสาร์ที 4N ก.พ. 5Y
"ชาวม้ง และรัง เกล: มุมมองเปรียบเทียบวัฒนธรรมชายขอบในไทยและ
อาร์เจนตินาร์"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ภาสุร ี ลือสกุล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
- รายการอักษรพาที เดือนมีนาคม 455Y ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน 8M8.5 MHz
เวลา M].NM–M].55 น.
เสาร์ที 4 มี.ค. 5Y
"เครืองรางชูชกในสมัยไทย"
วิทยากร อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที ^ มี.ค. 5Y
"งานเขียนฝรังใช่ เ รืองไกลตัว : ความสําคัญ ของการอ่ าน วิเ คราะห์ และ
วิจารณ์งานวรรณกรรมตะวันตกในมุมมองแนวโมเดิรน์ นิสต์ช่วงต้นถึงกลาง
ศตวรรษทียีสิบ"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา
ผูด้ าํ เนินรายการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ เอียมหฤท
เสาร์ที 8Y มี.ค. 5Y
"โครงการ Our Roots Right Now"
วิทยากร อาจารย์ดงั กมล ณ ป้อมเพชร
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์กมล บุษบรรณ์
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เสาร์ที 4N มี.ค. 5Y

เสาร์ที NM มี.ค. 5Y

"การพยากรณ์ ป ริม าณความเข้ม ข้น ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซค์ใ น
กรุงเทพชัน: ใน"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิรวิ ฒ
ั น์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์กมล บุษบรรณ์
"หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ของคณะอักษรศาสตร์"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์กมล บุษบรรณ์

ใคร ทําอะไร ทีไหน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศ ววิรุ ฬ หการ คณบดีค ณะอัก ษรศาสตร์ ได้ ร ับ เชิญ จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย เป็ นวิทยากรปาฏถกาพิเศษ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
“The second Thai-Sino Conference on Buddhism” หัวข้อ “Buddhist Culture and Contemporary
Soceity” เมือวันที 4Z กุมภาพันธ์ 455Y ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจีน กรุงเทพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากร
ปาฐกถา เรือง ภาษาและวรรณคดี ในปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “85M ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เมือวันที 85 กุมภาพันธ์ 455Y เวลา 8N.MM-85.MM น. ณ
ห้อง 8M5 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจากวิทยาลัย
ป้อ งกันราชอาณาจัก ร เป็ นวิทยากรบรรยายให้แ ก่ นัก ศึก ษาหลัก สูต รป้อ งกันราชอาณาจัก ร รุ่นที 55 ปี
การศึกษา 4555-455Y หัวข้อ อัตลักษณ์ไทยกับความมันคงของชาติ เมือวันที Z มกราคม 455Y เวลา ^.MM8M.4M น. ณ ห้องเรียน วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานัก
พระราชวัง สวนจิตรลดา เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการ และวิธกี ารเขียนหนังสือราชการ” เมือวัน
จัน ทร์ที N ธัน วาคม 4555 เวลา 89.MM-8Y.NM น. ณ ห้อ งประชุ ม สํ า นั ก งานโครงการสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชัน: 4 สวนจิตรลดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจากคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นทีปรึกษาในการจัดพิมพ์หนังสือทีระลึก เนืองในโอกาสการจัดงานเฉลิม
ฉลองวาระ 85M ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรฬุ หการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั การแต่งตัง: จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เป็ นทีปรึกษาคณะทํางาน จัด”การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี เนื องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 4
เมษายน 455Y
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิร ิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจาก
The Japan Foundation เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ครูผูส้ อนภาษาญีปุ่นในแถบภาคเหนือ หัวข้อ “รูป
และสํานวนภาษาญีปุ่นในระดับต้นทีพบเจอในการสือสาร : ป ญั หาและการใช้ภาษาญีปุ่นของชาวไทย”
ระหว่างวันที 4N-49 มีนาคม 455Y ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
อาจารย์ ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากสํานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือง “การพัฒนาศักยภาพทีปรึกษาฮาลาลประจํา
สถานประกอบการ” ระหว่างวันที 88-8N มีนาคม 455Y ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ ได้รบั เชิญจาก International Institute of Peace Studies (IIPS), Nongchok and Institute of
Asian Studies (IAS), Chulalongkorn University เป็ น Keynote Speaker กล่าวนํ าหัวข้อ “Buddhism and
World Peace” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “Asian Studies in a Globalized World” เมือวันที 5
มีนาคม 455Y เวลา ^.MM น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ]9]]5 E–mail: artspr08@hotmail.com
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