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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๑๒   วนัที� ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

 
 
 

คณะอักษรศาสตร์ จะจดังานสัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี $%%& ในวนัพฤหสับดีที�       
+% พฤษภาคม $%%& ตั -งแต่เวลา 1.34 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมชั -น : อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
 
 

 

� รายการอักษรพาท ีเดอืนเมษายน $%%& ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น 
+4+.% MHz เวลา 41.34–41.%% น. 

เสารท์ี� % เม.ย. %& "ภาษาไทยเมื�อหลายรอ้ยปีก่อน (ตอนที� $): ภาษาไทยสมยัอยธุยา" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์
ผูด้าํเนินรายการ คุณนพรฐั เสน่ห ์

เสารท์ี� +$ เม.ย. %& "ภาษาไทยเมื�อหลายรอ้ยปีก่อน (ตอนที� 3): ภาษาไทยสมยั 
รตันโกสนิทรต์อนตน้" 

วทิยากร อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์
ผูด้าํเนินรายการ คุณนพรฐั เสน่ห ์

เสารท์ี� +: เม.ย. %& "ดว้ยเหตุนี- ผมจงึมาพูดคุยดว้ย" 
วทิยากร คุณนพรฐั เสน่ห ์
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์ 

เสารท์ี� $M เม.ย. %& "พุทธศาสนาในวรรณกรรมญี�ปุน่สมยัใหม"่ 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

 
 
 
 

งานสมัมนาอาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์ประจาํปี ����  

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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���� อาจารย ์ดร.ธนกร แก้ววภิาส และอาจารย ์ดร. Antje Streit ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจาก
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา เป็นวทิยากรให้ความรู้แก่นักเรยีนที�เข้าร่วมโครงการภาษาเยอรมนัโอลมิปิก
วชิาการ ครั -งที� : ระหว่างวนัที� +4-$+ มนีาคม $%%& ณ ห้องเรยีนรวม ห้อง YY ตึก + โรงเรยีนเตรยีม
อุดมศกึษา 
 

���� อาจารย ์ดร.ธนกร แก้ววภิาส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากสมาคมครูภาษาเยอรมนัใน
ประเทศไทย เป็นวทิยากรใหค้วามรูภ้าษาเยอรมนัแก่นักเรยีนที�เขา้ร่วมกจิกรรมค่ายภาษาเยอรมนัครั -งที� : 
ในหวัข้อ “Auf Deutsch gesagt!” (มาพูดภาษาเยอรมนักนัเถอะ) ระหว่างวนัที� $%-$& มนีาคม $%%& ณ 
โรงแรมไอบสิ อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชญิจากสายวชิาภาษา 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีเป็นวทิยากรในการจดัอบรมให้แก่นักศกึษา
หลกัสูตรบณัฑติศกึษาและคณาจารยข์องคณะศลิปศาสตร ์ในหวัขอ้ “English articles: The first thing to 
learn, the last thing to acquire, if at all” เมื�อวนัพฤหสับดทีี� $& มนีาคม $%%& เวลา +3.34-+%.34 น. ณ 
หอ้งประชุม SoLA :4% ชั -น : อาคารศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 

���� อาจารย ์ดร.ปรณีา แข่งขนั ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากสายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเป็นวทิยากรในการจดัอบรมให้แก่นักศกึษาหลกัสูตรบณัฑติ 
ศกึษาและคณาจารยข์องคณะศลิปศาสตร ์ในหวัขอ้ “Language, Culture, and Identity” เมื�อวนัเสารท์ี� $: 
มนีาคม $%%& เวลา +3.34-+%.34 น. ณ ห้องประชุม SoLA :4% ชั -น : อาคารศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พเิศษ) ไซมอน เจ. พ.ี ไรท์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากคณะศลิป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ “$4+Y English 
Language Studies in the Context of ASEAN” ในหวัขอ้ “Breathing Life into Shakespeare” เมื�อวนัที� $: 
มนีาคม $%%& เวลา +3.44-+Y.44 น.  
 

���� รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนยค์ตชินวทิยา ไดร้บัเชญิจากสํานักงานพฒันา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ ใหเ้ขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัทําคําขอสิ�งบ่งชี-ทางภูมศิาสตร ์(GI) เรื�อง “นํ-า
หมากเม่าสกลนคร” และ “ผา้ยอ้มครามสกลนคร” ระหว่างวนัที� $&-$1 มนีาคม $%%& ณ ศาลากลางจงัหวดั
สกลนคร  
 

���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ได้ร ับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าขั -นสุดทา้ยวทิยานิพนธห์ลกัสูตรศลิปศาสตร-
มหาบณัฑติ ในวนัที� ++ เมษายน $%%& เวลา :.44 น. เป็นตน้ไป ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. 1Y11%   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที(ไหน 


