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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับทุนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยา 
ลัย และคณะอักษรศาสตร ไปเสนอบทความวิจัย เรื่อง “Allen Ginsberg’ s Buddhism: Eastern Wisdom 
Filtered through Contemporary American Poetry” ในการประชุมนานาชาติ “The Second Asian 
Conference on Literature and Librarianship” จัดโดย The International Academic Forum (IAFOR) ณ  
เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันที ่5-8 เมษายน 2555 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ ศรีบริสทุธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ไดรับเชิญเปนวทิยากร
บรรยายในหวัขอ “การพัฒนาจดหมายเหตุองคกรสูระบบดิจิทัล” จัดโดยสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร รวมกับ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00–16.00 
น. ณ ชั้น 3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญเปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของคณะกรรมการการประชุม “6th Knowledge Management International 
Conference (KMICe 2012): Managing Knowledge for Global & Collaborative Innovation” จัดโดย 
College of Arts and Sciences, Universiti Utara Malaysia ระหวางวันที่ 4–6 กรกฎาคม 2555 ณ เมือง 
Johor Bharu ประเทศมาเลเซีย 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษบรรยายใหแกนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหาร รายวิชา 01217544 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล ในหัวขอเร่ือง RS&GIS กับงานดานผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน ใน
วันที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 9:00-12:00 น. ณ หอง 9604 อาคารบุญสม สุวชิรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดเขารวมนําเสนอบทความวิจัย 
ในหัวขอเรื่อง "Mapping Spatial Ongoing Change of Thai Dialects: A Case of Transition Area of 
Central Thai, Northern Thai, and Northeastern Thai" ในการประชุมวชิาการนานาชาติ The Asian 
Conference on Arts and Humanities (ACAH) 2012 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 5-8 
เมษายน 2555 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ใหเขารวม
พิธีเปดการฝกอบรม โดยมีการขับรองบทเพลงประจําอาเซียน “The ASEAN WAY” จากคณะนักรอง
ประสานเสียงสํานักงาน ก.พ. รุนที่ 1 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ และรุนที่ 2 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 
08.45 น. 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. เปน
วิทยากรใหกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ เพ่ือการสื่อสารที่สรางสรรค สงเสริมคุณภาพชีวิต 
สรางพลังความรัก ความสามัคคี และความเปนหน่ึงเดียวของสํานักงาน ก.พ. ทุกวันจันทร เวลา 11.30-
13.30 น. ระหวางเดือนกุมภาพันธ–กันยายน 2555 
 
 อาจารย ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เปนคณะกรรมการพิจารณาตรวจขอสอบในรายวิชา บทละครไทยรวมสมัย หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
 
 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา 
ใหเขารวมประชุมเพ่ือเสนอขอคิดเห็นดานศิลปวัฒนธรรม เม่ือวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา  12.00–
17.00 น. ณ หองประชุม Monet ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร 
 
 อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการศูนย
แหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี ใหนําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง 
“Saek as a not-so-aberrant Tai language” ในการประชุมนานาชาติของสมาคมภาษาศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 22 (The 22nd Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society) 
ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ เมือง Agay ประเทศฝรั่งเศส 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดา รังกุพันธุ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสภาผูแทนราษฏร ให
รวมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฏร เพ่ือวิเคราะหผลการ
พบปะสนทนาของผูแทนทั้งสองประเทศ เม่ือวันที่ 16–18 มีนาคม 2555 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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 อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากมูลนิธิสงเสริมวิปสสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ เปนวิทยากรผูดําเนินการจัดการอบรม ตั้งแตวันที่ 10–22 เมษายน 2555 ณ 
ศูนยวิปสสนากรรมฐานธรรมสุวรรณา จังหวัดขอนแกน 
 
 ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงศ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากหนวยจุฬาฯ–
ชนบท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “การปรับตัวการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน
ใหม” ใหแกนิสิตใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอง 402 อาคารบรม
ราชกุมารี 
 
 อาจารยกมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพตํารา 
 
 
 
 

 คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดท่ี  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


