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ขาวจากภาควิชาภูมิศาสตร

นางสาวธนาอร ปุญเกษม นางสาวกวิสรา บวรปุญโญทัย นิสิตชั้นปที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร และ
นายเสฎฐวุฒิ บํารุงกุล ศิษยเกาภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวด “นวัตกรรมการ
สํารวจทางภูมิศาสตร (GIS)” ในงานถนนเทคโนโลยี 2555 จัดโดยบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และไดเขา
รวมสาธิตระบบวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งผลงานมีชื่อวา
“ศูนยพักพิงขยะทางน้ํา:โครงการหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งจุดขนถายขยะมูลฝอยในลําคลองสูรถขยะ
กรณีศึกษาลําคลองใน กทม. โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร”
นางสาวนิชาบูล อังเกิดโชค นิสิตชั้นปที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร เขารวมการประชุม Model ASEM
Summit 2012 ณ National University of Singapore ประเทศ Singapore ในระหวางวันที่ 2-7 กรกฎาคม
2555
๑

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
The 4th International Conference on Literature and Comparative Literature
Public Event By ศูนยวรรณคดีศึกษา Arts Chula
July 23 at 8:30 am until July 24 at 4:00 pm
Room 105, Maha Chulalongkorn Bld., Faculty of Arts, Chulalongkorn University
ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
(ASEAN community) ใน ค.ศ. 2015 ศูนยวรรณคดีศกึ ษา ภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร และสมาคมวรรณคดี
เปรียบเทียบแหงประเทศไทย จัดสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง
“Constructing ASEAN Spirit: Dialogues in ASEAN Literary World”
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ในชุมชนวิชาการสาขา
ประชาคมอาเซียนและเสริมสรางศักยภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และคณะอักษรศาสตร ในฐานะเปนผูนาทางวิชาการสาขาดานวรรณคดี
อาเซียน
July 23, 2012
9.00–10.30 am. Keynote Speaker :
Prof. Dr. Muhammed Haji salleh
Science University of Malaysia, PENANG, MALAYSIA
10.30–12.00 am. Guest Speaker :
Dr.Norhayati Binti Ab Rahman University of Malaya, MALAYSIA
1.00–2.30 pm. Guest Speaker :
Dr.Catherine Lim, Singapore
2.30–4.30 pm. Session I : ASEAN Women in Literature (4 presenters)
July 24, 2012
9.00–12.00 am. Session II : History and Memory in ASEAN Contents (5 presenters)
1.00–4.00 pm. Session III : ASEAN in the Globalized World (5 presenters)
Call for Papers
“Constructing ASEAN Spirit: Dialogues in ASEAN Literary World”
Deadline:
Thai and English abstracts: June 30, 2012
Full papers: June 30, 2012
Send abstracts and full papers to litartschula@gmail.com
๒

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดการบรรยายเชิงวิชาการในหัวขอ "On the Human Impersonal
Pronouns of English" โดย Professor Johan Van der Auwera จาก University of Antwerp ประเทศ
เบลเยี่ยม ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30–15.30 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี จึงขอ
เชิญชวนคณาจารย นิสิต และผูที่สนใจเขาฟงการบรรยายดังกลาว

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
หนังสือออกใหม : มหาปฏฐาน ฉบับเพื่อการสวด

จัดพิมพเปนพุทธบูชา พุทธชยันตี 2600 ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา วิสาขบูชา 4 มิถุนายน
พุทธศักราช 2555

๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎก
นานาชาติ ไดรับเชิญเปนวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ไตรภูมิกับโลกศาสตร” ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คติ
ไตรภู มิ : อิ ท ธิ พ ลต อ วิ ถี สั ง คมไทย” จั ด โดยสํ า นั ก วรรณกรรมและประวั ติ ศ าสตร กรมศิ ล ปากร เมื่ อ วั น
พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00–10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ
 อาจารยแมชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎก
นานาชาติ ได รั บ เชิ ญ เป น วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง “บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 10” จั ด โดยคณะทั น ตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ใน
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00–13.00 น. ณ หองพุทธชินรังสี อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวม
ราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสํานักงาน
เจาคณะภาค 16 เปนวิทยากรบรรยายถวายความรูเรื่อง การวิเคราะหธรรมในพระไตรปฏก เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2555 เวลา 08.00–15.00 น. ณ วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎรธานี
 อาจารย ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ เปน
กรรมการสอบภาษาอาหรับ ณ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ ถนนประชาอุทิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น.
 อาจารยกมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ใหรวมเดินทางไป
ปฏิ บัติร าชการเพื่ อประชาสัมพั นธหลักสู ต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเกาหลี ณ มหาวิทยาลั ย
เชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 17–19 มิถุนายน 2555
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2555 เวลา
09.30 น. ณ หองประชุมใหญ ตึกคณะศิลปศาสตร
 อาจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษ วิชา 01376512 ทฤษฎีคติชนวิทยา (Theories of Folklore) หัวขอ
หลักการเก็บขอมูลภาคสนาม ในวันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร อาคาร มน.1 หอง 401/5

๔

 อาจารย ดร.อาทิ ต ย ชี ร วณิ ช ย กุ ล ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษ วิชา 01376596 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย (Selected
Topics in Thai Literature) วันพุธที่ 15, 22, และ 29 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร มน.4 หอง 405
 อาจารย ชั ย รั ต น พลมุ ข ภาควิ ช าภาษาไทย ได รั บ เชิ ญ จาก คณะมนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษ วิชา 01376345 พระนิพนธกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (Literary
Works of Prince Paramanuchit) หัวขอ พระนิพนธกับพระราชพิธี: ลิลิตกระบวนแหพระกฐินพยุ-หยาตราฯ
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-14.30 น. ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร ศร.4 หอง 502 และวิชา 01376596 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย
(Selected Topics in Thai Literature) หัวขอ การเดินทางผานโลกทัศนชนชั้นนํา: เรื่องเที่ยวที่ตางๆ วันศุกร
ที่ 29 มิถุนายน และ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00–12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร มน.4
หอง 405
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะ
มนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร เป น อาจารย พิ เ ศษ วิ ช า 01373445 พหุ วั ฒ นธรรมนิ ย มใน
วรรณคดีอเมริกัน (Multiculturalism in American Literature) หวขอ The Woman Warrior ของ Maxine
Hong วันจันทรที่ 20, 27 สิงหาคม และวันจันทรที่ 3 กันยายน 2555 วันศุกรที่ 24, 31 สิงหาคม และวันศุกร
ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 13.00–14.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคาร มน.4 หอง 402
 อาจารย ดร.วาสนา วงศ สุ ร วั ฒ น ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00–15.00
น. ณ หองประชุม ศศ.307 ตึกคณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร

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