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 อาจารยแมชีวิมุตติยา  (รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎก-
นานาชาติ ไดรับเชิญใหเสนอบทความเรื่อง “The Dissemination of King Chulalongkorn Edition of the 
Pāḷi Tipiṭaka” ในการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 20 – 22 
พฤษภาคม ศกนี้  ซ่ึงเปนการจัดรวมระหวางมหาวิทยาลัย Göttingen กับกลุมวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและ
วรรณกรรมโลก ของโครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี 
คณะอักษรศาสตร  ในการประชุมวิชาการนี้ นอกจากอาจารยแมชีวิมุตติยาแลว  ศาสตราจารย ดร.สมภาร 
พรมทา และ ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ไดรวมเสนอบทความดวย 

 
 

 รองศาสตราจารย ดร. พัชนี  ตั้งยืนยง  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 
22 มีนาคม 2554   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสํานักงาน
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดานมนุษยศาสตร - สังคมศาสตรใหเปนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหขอเสนอแนะ
งานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับทุนของโครงการฯ 3 เร่ือง ในกลุมหัวขอเรื่องนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ในวันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.20 – 16.10 น. ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน พระราม 6 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถาบัน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ใหเปนคณะกรรมการนอก ชวยพิจารณาขอสอบมาตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค  จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  ประจําหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2553 วันที่ 24-26 เมษายน 2554 ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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 อาจารย ดร. สุรีย  ชุณหเรืองเดช อาจารย ดร. ชัญญพร  ปริญญาวุฒิชัย ภาควิชาภาษาตะวันออก 
และ อาจารย ดร. อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ใหเขารวมเดินทางไปเจราจาความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือจัดทําสื่อและตําราการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 10-14 เมษายน 2554 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 
09.30-12.30 น. ณ หองประชุม ศศ.302 ตึกคณะศิลปศาสตร 

 อาจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ใหเปนอาจารยสอนในรายวิชา 2013602 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับการจัดการโซ
อุปทาน จํานวน 48 ชั่วโมง ทุกวันเสาร ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม – 24 กันยายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.  
ณ หองประชุม 3 ชั้น 2  อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสถาบัน
เทคโนโลยีสยาม ใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง “การพัฒนาตนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคการ” วันอังคารที่ 29 มีนาคม  2554 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ ใหเปน
วิทยากรบรรยาย โครงการฝกอบรมพิเศษ “ธนาคารคูบานคูเมือง” รุนที่ 55 ประจําป 2554  หัวขอวิชา 
“ความภาคภูมิใจในความเปนไทย” วันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หองเบญจบงกช 4 
ชั้น 5 อาคารศูนยฝกอบรม ถนนพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง และรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตวัฒนา ภาควิชา
ภาษาไทย ไดรับเชิญจากกระทรวงการตางประเทศ ใหเขารวมการประชุมเครือขายชมรม Thai Club และ
โครงการไทยศึกษา (Thai Studies Program) ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20-
28 เมษายน 2554 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฏร ใหเขารวมเปนกรรมการผูเชี่ยวชาญดานภาษาเยอรมันจากจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย คัดเลือกในตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ระดับ 3 เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
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 รองศาสตราจารยผองศรี จ่ันหาว ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนวิทยากรประจํากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
“โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค)”  ในวันที่ 22-23 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 รองศาสตราจารย ดร.สุนันท อัญชลีนุกูล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนวิทยากรใหความรูแกศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบดานภาษาไทย เร่ือง “กลวิธีการ
สอนภาษาไทยที่ไดผล” รุนที่ 1 ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม และ
รุนที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ โรงแรมหินสวยน้ําใส จังหวัดระยอง 

  อาจารยภาควิชาภาษาไทย 2 ทาน ไดรับเชิญจากโครงการวิวัฒนไทยศึกษานานาชาติฯ สถาบัน
ไทยศึกษา ใหเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา” ดังน้ี 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา เปนผูสรุปประเด็นของการประชุมในวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 
เวลา 14.45-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 อาจารย ดร.อาทิตย ชีรวณิชยกุล รวมเสนอบทความในหัวขอ “The Silent Prince : จากมหานิบาต
ชาดกสูมหาอุปรากร”            
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