ปีที ๖ ฉบับที ๑๖ วันที ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
สาขาวิ ชาภาษาจีนต้อนรับคณะผูแ้ ทนมหาวิ ทยาลัยจากจีน

คณะผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย Capital Normal University กรุงปกั กิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน จํานวน > คน ประกอบด้วย Liu Xiaotian (Dean of College of International Education) และ Zhang
Jing (Associate Dean of College of International Education) และคณะผูแ้ ทนจากศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่ง
ประเทศจีน จํานวน T คน ประกอบด้วย Lan Suhong (Director of China Cultural Center), Qin Yusen
(Adviser of China Cultural Center) และ Weng Fengye (Assistant of China Cultural Center) ได้มา
เยือนคณะอักษรศาสตร์ เมือวันพฤหัสบดีที ^ พฤษภาคม >__` เวลา ab.dd น. ณ ห้อง `de อาคารบรมราช
กุมารี ในโอกาสนีh รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ศาสตราภิชาน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี ์
ชุ ณ หเรือ งเดช หัว หน้ าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ ดร.หทัย แซ่ เ จีย หัว หน้ าสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ศนั สนีย์ เอกอัจฉริยา และอาจารย์อภิรดี เจริญเสนีย์ คณาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีน ให้การ
ต้อนรับ
คณะผูแ้ ทนกล่าวแนะนํามหาวิทยาลัย นํ าเสนอหลักสูตรต่างๆ ของคณะการสอนภาษาจีนเป็ นภาษา
ต่างประเทศ และหารือเรืองความร่วมมือระหว่าง > สถาบันในอนาคต เช่น การจัดนิสติ ไปอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลียนอืนๆ เป็ นต้น จากนันh คณะผู้แทนได้ร่วมถ่ ายภาพทีระลึกกับ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
๑

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั

ฝ่ ายวิจัย และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
ร่ วมกับ สํ านักพิมพ์โพสต์ บุ๊คส์
เชิญทุกท่านร่ วมงานเสวนาวิชาการ-แนะนําหนังสื อ

จากบูรพาสู่ อุษาคเนย์
ชีวติ นักข่ าวจีนในดินแดนทะเลใต้ ก่อนยุคอาเซียน
วันอังคารที พฤษภาคม ""
เวลา $%.''-$(.'' น.
ณ ห้อง +'$/$- อาคารมหาจักรี สิรินธร
ฟังเบื2องหลังการเดินทางข้ามเวลาและภาษาอันยาวไกลของอัตชีวประวัตินกั ข่าวจีน
ผูใ้ ช้ชีวติ ผ่านความวิกฤตและรุ่ งเรื องในอุษาคเนย์ครึ งศตวรรษ

จาก

ถึง จากบูรพาสู่ อุษาคเนย์

โดยคุณปนัดดา เลิศลํ2าอําไพ (บรรณาธิการแปล)
และเสวนาวิชาการในหัวข้อ

จากบูรพาสู่ อุษาคเนย์ ชีวติ นักข่ าวจีนในดินแดนทะเลใต้ ก่อนยุคอาเซียน
โดยอาจารย์รัศมี เผ่าเหลืองทอง คุณสมชาย วีรสกุล และอาจารย์วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

และชมบันทึกการแสดงเดียวซอเอ้อร์หูในบทเพลงพิเศษอุทิศแด่ผปู้ ระพันธ์
โดยอาจารย์หลีฮุย ศิลปิ นชั2นครู จากปักกิง

๒

รายการอัก ษรพาที เดือนพฤษภาคม >__` ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คลืน
ada._ MHz เวลา d^.Td–d^.__ น.
เสาร์ที T พ.ค. _`
"คํายืมภาษาจีนโบราณในภาษาไทยกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
เสาร์ที ad พ.ค. _`
"แบบลักษณ์ภาษา: เครืองมือย้อนเวลาภาษา"
วิทยากร อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.มิงมิตร ศรีประสิทธิ w
เสาร์ที a` พ.ค. _`
"คติชนกับการท่องเทียวทีหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมหนองขาว จังหวัดกาญจนบุร"ี
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที >b พ.ค. _`
"การจัดการใช้สงตี
ิ พมิ พ์อา้ งอิงในห้องสมุด"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
เสาร์ที Ta พ.ค. _`
"กริชและการรํากริชในเรืองอิเหนา"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ใคร ทําอะไร ที$ไหน
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผูอ้ ํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญจากกรมศิลปากร เป็ น
วิทยากรบรรยายเรือง “ข้าวคอยฝน : พิธกี รรมเพือการกินดีอยู่ด”ี ในงานสัมมนาทางวิชาการประวัตศิ าสตร์
และจารีตประเพณี เรือง “ข้าววิถวี ฒ
ั นธรรมอาเซียน” เมือวันที >a พฤษภาคม >__` เวลา aT.dd-ab.dd น.
ณ หอสมุดแห่งชาติ พระนคร
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญจากสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจ จากฐานชีว ภาพ (องค์ก ารมหาชน) ให้เ ข้า ร่ ว มประชุ มเชิง ปฏิบตั ิก ารจัด ทํ าคํ า ขอสิงบ่ ง ชีhท าง
ภูมศิ าสตร์ (GI) เรือง “ผ้าย้อมครามสกลนคร” ระหว่างวันที b-e มิถุนายน >__` ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไ พโรจน์ อาจารย์ส มจิต จิระนันทิพ ร ดร.ปรีณ า แข่ง ขัน และ
อาจารย์จลิ ล์ เม็ตคาฟ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เป็ นวิทยากรใน
การจัดอบรมให้แก่ผูส้ อนชาวต่างประเทศ ในหัวข้อ “Thai Students’ English Grammatical, Reading, and
Pronunciation Problems and How to Motivate Thai Students to Learn English” เมือวันพุธที ab และ
วันศุกร์ที ae พฤษภาคม >__` ณ ห้อง Conference ชันh T อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
๓

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั (ส.ก.ว.) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้ข้อเสนอแนะแก่ นักศึกษาผู้รบั ทุนมหาบัณฑิต ส.ก.ว. ใน
หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีมีประสิทธิภาพ” เมือวันเสาร์ที >b พฤษภาคม >__`
เวลา aa.dd-a>.dd น.
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญ จากสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง “การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ :
แนวโน้มในปจั จุบนั และความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future
Challenges)” ในวันศุกร์ที _ กันยายน >__` เวลา ^.Td-ad.dd น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค a-> ชันh > โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ^b^^_ E–mail: artspr08@hotmail.com

๔

