ปีที ๖ ฉบับที ๑๒ วันที ๔ เมษายน 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

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
รายการอักษรพาที เดือ นเมษายน $%%& ทางสถานี วทิ ยุจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คลืน
+4+.% MHz เวลา 41.34–41.%% น.
เสาร์ที % เม.ย. %&
"ภาษาไทยเมือหลายร้อยปีก่อน (ตอนที $): ภาษาไทยสมัยอยุธยา"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ผูด้ าํ เนินรายการ คุณนพรัฐ เสน่ ห์
เสาร์ที +$ เม.ย. %& "ภาษาไทยเมือหลายร้อยปีก่อน (ตอนที 3): ภาษาไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ผูด้ าํ เนินรายการ คุณนพรัฐ เสน่ ห์
เสาร์ที +: เม.ย. %& "ด้วยเหตุน-ี ผมจึงมาพูดคุยด้วย"
วิทยากร คุณนพรัฐ เสน่ ห์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
เสาร์ที $M เม.ย. %& "พุทธศาสนาในวรรณกรรมญีปุน่ สมัยใหม่"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี

๑

ใคร ทําอะไร ที(ไหน
อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส และอาจารย์ ดร. Antje Streit ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจาก
โรงเรียนเตรียมอุ ด มศึกษา เป็ นวิทยากรให้ค วามรู้แ ก่ นักเรียนทีเข้าร่วมโครงการภาษาเยอรมันโอลิมปิ ก
วิชาการ ครัง- ที : ระหว่ างวันที +4-$+ มีนาคม $%%& ณ ห้อ งเรียนรวม ห้อ ง YY ตึก + โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย เป็ นวิทยากรให้ความรูภ้ าษาเยอรมันแก่นักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันครัง- ที :
ในหัวข้อ “Auf Deutsch gesagt!” (มาพูดภาษาเยอรมันกันเถอะ) ระหว่างวันที $%-$& มีนาคม $%%& ณ
โรงแรมไอบิส อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสายวิชาภาษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี เป็ นวิทยากรในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ “English articles: The first thing to
learn, the last thing to acquire, if at all” เมือวันพฤหัสบดีที $& มีนาคม $%%& เวลา +3.34-+%.34 น. ณ
ห้องประชุม SoLA :4% ชัน- : อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
อาจารย์ ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี เป็ นวิทยากรในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาและคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ “Language, Culture, and Identity” เมือวันเสาร์ที $:
มีนาคม $%%& เวลา +3.34-+%.34 น. ณ ห้องประชุม SoLA :4% ชัน- : อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไซมอน เจ. พี. ไรท์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เป็ นวิท ยากรในการประชุ ม วิชาการระดับนานาชาติ “$4+Y English
Language Studies in the Context of ASEAN” ในหัวข้อ “Breathing Life into Shakespeare” เมือวันที $:
มีนาคม $%%& เวลา +3.44-+Y.44 น.
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญจากสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําคําขอสิงบ่งชีท- างภูมศิ าสตร์ (GI) เรือง “นํ- า
หมากเม่าสกลนคร” และ “ผ้าย้อมครามสกลนคร” ระหว่างวันที $&-$1 มีนาคม $%%& ณ ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร
รองศาสตราจารย์สุ ก ัญ ญา สุ จ ฉายา ภาควิช าภาษาไทย ได้ ร ับ เชิญ จากวิท ยาลัย นวัต กรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นประธานกรรมการสอบปากเปล่าขัน- สุดท้ายวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ในวันที ++ เมษายน $%%& เวลา :.44 น. เป็ นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. 1Y11% E–mail: artspr08@hotmail.com
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