ปีที ๖ ฉบับที ๑๐ วันที ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

งานสัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี )**+
คณะอัก ษรศาสตร์ จะจัด งานสัมมนาอาจารย์ค ณะอัก ษรศาสตร์ ประจํา ปี #$$% ในวันพฤหัส บดีที
*$ พฤษภาคม #$$% ตัง, แต่เวลา 1.34 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน, : อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร

ข่าวจากศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์ไทยศึ กษา คณะอักษรศาสตร์ จัดการประชุมนํ าเสนอผลงานวิ จยั ของนิ สิ ตระดับมหาบัณฑิ ต
ประจําปี พ.ศ. )**+
ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จัดการประชุม
นํ า เสนอผลงานวิจ ยั ของนิ ส ิต ระดับ มหาบัณ ฑิต
สาขาไทยศึก ษา (หลัก สูต รนานาชาติ) ประจํา ปี
พ.ศ.#$$% (The 2014 Thai Studies Graduate
Symposium) เรือง “Tourism and Migration”
เมือวันที ** มีนาคม #$$% ณ ห้อ งประชุ ม 1*$
อาคารมหาจัก รีส ิร ินธร โดยมีร องศาสตราจารย์
สุ ร ภีพ รรณ ฉั ต ราภรณ์ รองคณบดีฝ่ า ยวิร ัช กิ จ
คณะอักษรศาสตร์ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผู้อํานวยการศูนย์ไทย
ศึกษา เป็ นผูก้ ล่าวรายงาน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ประธานหลักสูตรอักษรมหาบัณฑิต
ไทยศึกษาให้การต้อนรับ

๑

การจัดการประชุมในครัง, นี,มนี ิสติ ระดับมหาบัณฑิตของหลักสูตรไทยศึกษานํ าเสนอผลงานวิจยั จํานวน # คน
ได้แก่ นางสาวยูซนิ เจียง นํ าเสนอผลงานวิจยั ชือ “Thai Buddhism and Religious Experience of Mainland
Chinese Tourists in Present-Day Bangkok” และนางสาวสอนนาลี นันทะวงก์ นํ าเสนอผลงานวิจยั ชือ
“Expectations and Benefits from Working in Thailand: A Case Study of Young Lao Migrant Workers
in Changwat Prachinburi” โดยได้รบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา จงสถิตย์วฒ
ั นา ผูอ้ ํานวยการ
สถาบันไทยศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช จากศูนย์วจิ ยั เพือการย้ายถินแห่งเอเชีย สถาบัน
เอเชียศึกษา เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่นิสติ ในการพัฒนางานวิจยั ต่อไป

ใคร ทําอะไร ทีLไหน
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารัก ษศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ
ตรวจสอบเครืองมือวิจยั ของนิสติ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเป็ นผูน้ ํ าทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ มา พงศ์ ไ พโรจน์ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร ับ เชิญ จากโครงการ
บัณ ฑิต ศึก ษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์นัก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ เมือวันพุธที $ มีนาคม #$$% เวลา
:.44-*#.44 น. ณ ห้อง **#N อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นวิทยากร
ในหัวข้อ “การจัดการหลักสูตรและเนื,อหาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” เมือวันที
*3 มีนาคม #$$% เวลา :.44-*#.44 น. ณ ห้อง อ 3R-#43 อาคาร 3R ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญจากคณะอนุ กรรมาธิ
การศึกษา ส่งเสริม และฟื, นฟูประเพณีไทย เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นโครงการประกวดภาพยนต์สนั , เพือ
ส่งเสริมประเพณีไทยของ คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒสิ ภา
รองศาสตราจารย์สุก ัญญา สุ จฉายา ผู้อํ านวยการศู นย์ค ติชนวิทยา ได้รบั ทุ นวิจยั จากสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ให้จดั ทําโครงการสารานุ กรมภูมปิ ญั ญาท้องถิน (ความ
งามด้วยภูมปิ ญั ญาไทย) เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนืองในวโรกาสพระชนมายุครบ
$ รอบ เป็ นเงิน *,$44,444 บาท (หนึงล้านห้าแสนบาทถ้วน)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. 1N11$ E–mail: artspr08@hotmail.com
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