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งานมอบโล่หเ์กียรติยศทาํงานครบ �� ปี แด่อาจารย ์Michael Crabtree   

ฝา่ยวริชักจิ คณะอกัษรศาสตร ์ร่วมกบัภาควชิาภาษาองักฤษ จดังานมอบโล่หเ์กยีรตยิศทํางานครบ 
() ปี แด่อาจารย ์Michael Crabtree ซึ�งมปีระวตักิารสอนดเียี�ยม ไดอุ้ทศิตนใหก้บัการสอนและช่วยงานดา้น
ต่างๆ ของภาควชิาภาษาองักฤษและของคณะอกัษรศาสตรม์าเป็นเวลาครบ () ปี ตั Mงแต่ปี พ.ศ.()'0 ถงึ
พ.ศ.())* คณะอกัษรศาสตรจ์งึจดังานมอบโล่ห์เกยีรตยิศ เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจให้กบัอาจารย ์Michael 
Crabtree ที�ไดทุ่้มเททํางานมาตลอดระยะเวลา () ปี และเพื�อเป็นตวัอย่างใหก้บัอาจารยช์าวต่างประเทศที�
ทาํงานในคณะ 
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���� ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง ภาควชิาภาษาไทย และศูนยไ์ทยศกึษา ไดร้บัเชญิจากโครงการ
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Data of Emancipatory เมื�อวนัที� (.-(� มนีาคม ())* ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุน่ 
 
���� อาจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณิชยกุ์ล ภาควชิาภาษาไทย ไดร้บัเชญิจาก The Henry Ginsburg Fund, 
the Fragile Palm Leaves Foundation (BKK) ใหเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ Association for Asian Studies 
Annual Conference และนําเสนอบทความวจิยัเรื�อง "To Compensate bad" เมื�อวนัที� (0-(2 มนีาคม ())* 
ณ Manchester Grand Hyatt Hotel เมอืงซานดเิอโก มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหวัข้อ "Vietnamese Literature" ในวนัจนัทร์ที� ) 
สงิหาคม ())* เวลา &(.'0-&).'0 น. ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
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สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �.��)   E–mail: artspr08@hotmail.com 


