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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการด้านภาษาและ
วรรณคดีฝรังเศส หัวข้อ “คลาสสิกฝรังเศสจากมุมมองปจั จุบนั ” โดย ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.เจตนา
นาควัชระ ในวันเสาร์ที 6 พฤศจิกายน 7889 ณ ห้อง :;8 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัง= แต่ >.?; น. เป็ นต้นไป

๑

ข่าวจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ

หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติได้จดั พิมพ์หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิ ฎก เล่มที 9 ฉบับขุททก
นิกาย น้อมสักการบูชาคุณพระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในกาลพระชันษา :;; ปี ? ตุลาคม 7889 และในกาลสิน= พระชนม์ 7F ตุลาคม 7889
หนังสือนี=ได้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ของเนื=อหา และวิธกี ารเสนอเนื=อหา ของคัมภีร์ :8 คัมภีรใ์ น
ขุททกนิกาย โดยแบ่งออกเป็ น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มที : คัมภีรท์ มีี เนื=อหาและลักษณะเฉพาะ (ขุททกปาฐะ
ธัมมบท อุทาน อิตวิ ุตตกะ สุตตนิบาต) กลุ่มที 7 คัมภีรว์ ่าด้วยกรรมและผลของกรรมทีนํ าสู่สุคติและทุคติ
(วิมานวัตถุ เปตวัตถุ) กลุ่มที ? คัมภีรว์ ่าด้วยประสบการณ์ของพระอรหันต์ (เถรคาถา เถรีคาถา) กลุ่มที F
คัมภีรว์ ่าด้วยชีวติ ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ (ชาดก อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิ ฎก) กลุ่มที
8 คัมภีรอ์ ธิบายขยายความ (นิทเทส ปฏิสมั ภิทามัคค์)
ภาพปกหน้ า กลางหน้าเป็ นภาพพระไตรปิ ฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ลายข้างเป็ นลวดลายปูนปนั = ก้าน
ขดดอกพุ ด ตาน หน้ าบันด้านหน้ าพระตําหนัก เพ็ชร วัด บวรนิ เ วศวิห าร ภาพปกหลังเป็ นคาถาบาฬีจาก
พระไตรปิฎกพร้อมคําแปล ลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้รบั มอบ
“ตาราอวอร์ด” (Tara Award) จากเสถียรธรรมสถาน เป็ นรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ผู้บําเพ็ญประโยชน์
มีคุณธรรม เป็ นต้นแบบการใช้ชวี ติ ทีดีงาม และทํางานเกื=อกูลเสียสละเพือสังคมประเทศชาติ มีผลงานเป็ นที
ประจักษ์ชดั เจน เมือวันที ?: ตุลาคม 7889 ณ เสถียรธรรมสถาน
๒

ใคร ทําอะไร ที%ไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ มา พงศ์ ไ พโรจน์ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร ับ เชิญ จากโครงการ
บัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ เมือวันอังคารที : ตุลาคม 7889
เวลา 6.?; น. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. รัก สงบ วิจ ิต รโสภณ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ร บั เชิญ จากโครงการ
บัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ เมือวันอังคารที : ตุลาคม 7889
เวลา :?.;; น. ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วรรณชัย คําภีระ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฝรังเศส
ประจําประเทศไทย เป็ นวิทยากรอบรมนักเรียน นิสติ อาจารย์ ทีจะไปศึกษาในประเทศฝรังเศส เมือวันศุกร์ที
7W กันยายน 7889 เวลา :F.;;-:W.;; น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศส กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
เป็ นวิทยากรในหัวข้อเรือง “การเรียนการสอนความรูเ้ กียวกับประเทศทีพูดภาษาเยอรมัน” เพือให้ความรูแ้ ก่
คณะครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาเยอรมันจากทัวประเทศ เมือวันที 6 ตุลาคม 7889 เวลา ;6.;;-:W.;; น.
และวันที :; ตุลาคม 7889 เวลา >.?;-:F.;; น. ณ หอประชุม สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั การแต่งตัง= เป็ นกรรมการวิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ของภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.นู ร ีด า หะยีย ะโกะ ภาควิ ช าภาษาตะวัน ออก ได้ ร ับ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายให้แก่นกั ศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา คณะ
ศิลปศาสตร์ ทุกวันอังคาร ตัง= แต่วนั ที F พฤศจิกายน 7889 ถึงวันที 77 กุมภาพันธ์ 788W เวลา ;6.?;-:7.;;
น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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