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สัมมนาคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี
คณะอักษรศาสตร์ จะจัดสัมมนาคณาจารย์ ประจําปี #$$% ในวันพฤหัสบดีที
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนา ตามรายละเอียดในกําหนดการนี*

กรกฏาคม

กําหนดการ
การสัมมนาคณาจารย์ : ปวารณาอําลาจาก/สืบเนื องเรืองคณะ สืบสานงานอักษร
วันพฤหัสบดีที กรกฏาคม
เวลา . --/ .-- น.
ณ ห้อง -/- - อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร
(%.*(-(%.,$ น.
(%.,$-(0.(( น.
(0.((-3(.*( น.
3(.*(-3(.,$ น.
3(.,$-33.,$ น.
33.,$-3#.(( น.
3#.(( น.

ลงทะเบียน
คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนา
คณบดี-รองคณบดี อภิ ปราย
พัก
มอบรางวัลอาจารย์และแนะนําอาจารย์ใหม่
ปิดการสัมมนา
คณบดีขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าทีรับประทาน
อาหารร่วมกัน

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภูมิศาสตร์

คณาจารย์และนิสติ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of
Vienna ประเทศออสเตรีย เมือวันที #I มิถุ นายน #$$% โดยจัดให้มกี ารบรรยายสันM เกียวกับภูมศิ าสตร์
ประเทศไทย และแนะนํ า * เส้น ทางทีออกสํ า รวจภาคสนาม ได้แ ก่ เส้น ทางชุ มชนชาวจีนและอิน เดีย
(เยาวราช พาหุรดั เรือด่วนเจ้าพระยาเลียบแม่นMํ า) นํ าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิ ไิ ล ธีระโรจนารัตน์
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวนิ ศิรวิ ฒ
ั น์ เส้นทางเมืองเก่า (เกาะรัตนโกสินทร์) นํ าโดยอาจารย์ ดร.
เอกกมล วรรณเมธี และอาจารย์มลั ลิกา สุกจิ ปาณีนิจ และเส้นทางเมืองใหม่ (สายสุขุมวิท ตามแนว BTS
ั M ารุงกิจ
สินM สุดทองหล่อ) นําโดยอาจารย์ ดร.ฐิตริ ตั น์ ปนบํ
ทังM นีM นิสติ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ ได้ออกเดินทางภาคสนามด้วย เพือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจาก
เวียนนาในการเข้าใจสภาพพืนM ที

ข่าวจากศูนย์บริ การวิ ชาการ

เมือวันจันทร์ที #0 มิถุนายน #$$% ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะ
อักษรศาสตร์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ Mr. Gregory Wong เจ้าหน้าทีจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพือ
แสดงความยินดีที Mr. Wong ได้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร Intensive Thai Program โดย Mr. Wong ได้เข้า
ร่วมอบรมกับคณะอักษรศาสตร์ ตังM แต่วนั ที #( มกราคม ถึงวันที *( มิถุนายน #$$%
ทังM นีM ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ และผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีประจําหลักสูตร เข้าร่วมแสดงความยินดีดว้ ย

๒

ใคร ทําอะไร ที*ไหน
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็ นวิทยากรในหัวข้อ "ลิขสิทธิ gกับสืออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศกึ ษาในประเทศไทยและต่างประเทศ" เมือ
วันศุกร์ที 3( กรกฎาคม #$$% เวลา 3(.((-33.*( น. ณ ห้องจุไรรัตนศิรมิ าน ตําหนักสมเด็จ ชันM # ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี #$$% เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา $
รอบ # เมษายน #$$% เรือง "Go Forward Together: Get to Know More for Quality Services" บรรยาย
ในหัวข้อ "ความเสียงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ของห้องสมุดและผูใ้ ช้สารสนเทศ" ในวันพฤหัสบดีที I สิงหาคม
#$$% เวลา 3,.,$-3I.(( น. และบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของห้องสมุดเพือสนับสนุ นการวิจยั " ในวันศุกร์ที
s สิงหาคม #$$% เวลา 3*.((-3,.*( น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ $(
พรรษา ชันM , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี พญาไท
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เป็ นวิทยากรโครงการสัมมนา เรือง “บรรณารักษ์ยุคไอที” ระหว่างวันที #(-#3 สิงหาคม #$$%
ณ ห้องบุษยรัตน์ ชันM # อาคาร #( คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตสิ าร ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
"Cross Culture Awareness" (ภาษาญีปุ่น) ในวันอังคารที #% กรกฎาคม #$$% เวลา 0.((-33.(( น. ณ
บริษทั Isuzu Global CV Engineering Center
อาจารย์ ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั การแต่งตังM จากสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็ นทีปรึกษาฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ตังM แต่วนั ที 3 พฤษภาคม #$$% ถึงวันที 3 พฤษภาคม #$I(
อาจารย์แ ม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ เป็ นวิทยากร
บรรยายเรือง "ปจั ฉิมกาลของพระพุทธเจ้าในมหาปรินิพพานสูตร" ในวันอาทิตย์ที #I กรกฎาคม #$$% และ
เรือง "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" วันอาสาฬหบูชา พฤหัสบดีที *( กรกฎาคม #$$% เวลา 3(.((-33.*( น. ณ
สวนอุศมฯ จัดโดยหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับสวนอุศมสถานปฏิบตั ธิ รรมสําหรับผูห้ ญิง
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากกลุ่มละครบีฟลอร์ เป็ นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ "มรดกทางศิลปะจากสงครามโลกครังM ทีหนึง" ในวันอาทิตย์ที #I กรกฎาคม #$$% เวลา
3,.*( น. ณ ห้อง B-floor สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยสุขุมวิท $$ งานบรรยายนีMเป็ นส่วนหนึงของ WW3(3
ละครแนวฟิสคิ ลั เธียเตอร์รว่ มรําลึกครบรอบ 3(3 ปีโศกนาฏกรรมแห่งสงครามโลกครังM ทีหนึงผ่านมุมมองของ
ศิลปินรุน่ ใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที (%03Is,(*0 website: www.bfloortheatre.com
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. %,%%$ E–mail: artspr08@hotmail.com
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