
 ๑
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 คณะอกัษรศาสตร ์จะจดัสมัมนาคณาจารย ์ประจาํปี #$$% ในวนัพฤหสับดทีี� �� กรกฏาคม ���� 
ขอเรยีนเชญิคณาจารยทุ์กท่าน เขา้รว่มการสมัมนา ตามรายละเอยีดในกําหนดการนี* 
 

กําหนดการ 
การสมัมนาคณาจารย ์: ปวารณาอาํลาจาก/สืบเนื�องเรื�องคณะ สืบสานงานอกัษร 

วนัพฤหสับดทีี� �� กรกฏาคม ���� เวลา �.�--/�.-- น. 
ณ  หอ้ง �-/-�-� อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

  

(%.*(-(%.,$ น.     ลงทะเบยีน 

(%.,$-(0.(( น.      คณบดกีล่าวเปิดการสมัมนา 

(0.((-3(.*( น.     คณบดี-รองคณบดี อภิปราย 

3(.*(-3(.,$ น.     พกั     

3(.,$-33.,$ น.     มอบรางวลัอาจารยแ์ละแนะนําอาจารยใ์หม่  

33.,$-3#.(( น.    ปิดการสมัมนา   

3#.(( น.    คณบดขีอเชญิอาจารยแ์ละเจา้หน้าที�รบัประทาน 

   อาหารรว่มกนั 
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สมัมนาคณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์ประจาํปี ����  
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คณาจารยแ์ละนิสติภาควชิาภูมศิาสตร ์ให้การต้อนรบัคณาจารย์และนักศกึษาจาก University of  
Vienna ประเทศออสเตรยี เมื�อวนัที� #I มถุินายน #$$% โดยจดัให้มกีารบรรยายสั Mนเกี�ยวกับภูมศิาสตร์
ประเทศไทย และแนะนํา * เส้นทางที�ออกสํารวจภาคสนาม ได้แก่ เส้นทางชุมชนชาวจีนและอินเดีย 
(เยาวราช พาหุรดั เรอืด่วนเจ้าพระยาเลยีบแม่นํMา) นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชวีนิศริวิฒัน์ เสน้ทางเมอืงเก่า (เกาะรตันโกสนิทร)์ นําโดยอาจารย ์ดร.
เอกกมล วรรณเมธ ีและอาจารยม์ลัลกิา สุกจิปาณีนิจ และเส้นทางเมอืงใหม่ (สายสุขุมวทิ ตามแนว BTS 
สิMนสุดทองหล่อ) นําโดยอาจารย ์ดร.ฐติริตัน์ ป ั Mนบาํรงุกจิ  

ทั MงนีM นิสติภาควชิาภูมศิาสตร ์ได้ออกเดนิทางภาคสนามด้วย เพื�อให้ความช่วยเหลอืนักศกึษาจาก
เวยีนนาในการเขา้ใจสภาพพืMนที� 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื�อวนัจนัทรท์ี� #0 มถุินายน #$$% ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะ
อกัษรศาสตร ์ไดม้อบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ Mr. Gregory Wong เจา้หน้าที�จากสถานทูตสหรฐัอเมรกิา เพื�อ
แสดงความยนิดทีี� Mr. Wong ไดส้ําเรจ็การศกึษาหลกัสูตร Intensive Thai Program โดย Mr. Wong ไดเ้ขา้
รว่มอบรมกบัคณะอกัษรศาสตร ์ตั Mงแต่วนัที� #( มกราคม ถงึวนัที� *( มถุินายน #$$%  
 ทั MงนีM ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรควฒัน์ ประดษิฐพงษ์ รองคณบดฝี่ายกจิการนิสติ และผู้อํานวยการ
ศูนยบ์รกิารวชิาการ คณาจารย ์และเจา้หน้าที�ประจาํหลกัสตูร เขา้รว่มแสดงความยนิดดีว้ย 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์

ข่าวจากศนูยบ์ริการวิชาการ 
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���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นวทิยากรในหวัขอ้ "ลขิสทิธิ gกบัสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์: กรณีศกึษาในประเทศไทยและต่างประเทศ" เมื�อ
วนัศุกรท์ี� 3( กรกฎาคม #$$% เวลา 3(.((-33.*( น. ณ หอ้งจุไรรตันศริมิาน ตําหนักสมเดจ็ ชั Mน # ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัมหดิล 
เป็นวทิยากรโครงการสมัมนาวชิาการหอสมุดและคลงัความรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล ประจาํปี #$$% เฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื�องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา $ 
รอบ # เมษายน #$$% เรื�อง "Go Forward Together: Get to Know More for Quality Services" บรรยาย
ในหวัขอ้ "ความเสี�ยงต่อการละเมดิลขิสทิธ์ของห้องสมุดและผูใ้ชส้ารสนเทศ" ในวนัพฤหสับดทีี� I สงิหาคม 
#$$% เวลา 3,.,$-3I.(( น. และบรรยายในหวัขอ้ "บทบาทของหอ้งสมดุเพื�อสนับสนุนการวจิยั" ในวนัศุกรท์ี� 
s สงิหาคม #$$% เวลา 3*.((-3,.*( น. ณ หอ้งประชุมเทพรตันทนัตกจิสโมสร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ$( 
พรรษา ชั Mน , คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ถนนโยธ ีพญาไท 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี เป็นวทิยากรโครงการสมัมนา เรื�อง “บรรณารกัษ์ยุคไอท”ี ระหว่างวนัที� #(-#3 สงิหาคม #$$% 
ณ หอ้งบุษยรตัน์ ชั Mน # อาคาร #( คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด ศีตสิาร ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ 
"Cross Culture Awareness" (ภาษาญี�ปุ่น) ในวนัองัคารที� #% กรกฎาคม #$$% เวลา 0.((-33.(( น. ณ 
บรษิทั Isuzu Global CV Engineering Center 
 

���� อาจารย ์ดร.มานพ อาดมั ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัการแต่งตั Mงจากสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอสิลามแห่งประเทศไทย เป็นที�ปรกึษาฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย 
ตั Mงแต่วนัที� 3 พฤษภาคม #$$% ถงึวนัที� 3 พฤษภาคม #$I( 
 

���� อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นวทิยากร
บรรยายเรื�อง "ปจัฉิมกาลของพระพุทธเจา้ในมหาปรนิิพพานสูตร" ในวนัอาทติยท์ี� #I กรกฎาคม #$$% และ
เรื�อง "ธมัมจกักปัปวตันสูตร" วนัอาสาฬหบูชา พฤหสับดทีี� *( กรกฎาคม #$$% เวลา 3(.((-33.*( น. ณ 
สวนอุศมฯ จดัโดยหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิรว่มกบัสวนอุศมสถานปฏบิตัธิรรมสาํหรบัผูห้ญงิ 
 

���� อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากกลุ่มละครบฟีลอร ์เป็นวทิยากร
บรรยายหวัขอ้ "มรดกทางศลิปะจากสงครามโลกครั Mงที�หนึ�ง" ในวนัอาทติยท์ี� #I กรกฎาคม #$$% เวลา 
3,.*( น. ณ หอ้ง B-floor สถาบนัปรดี ีพนมยงค ์ซอยสุขุมวทิ $$ งานบรรยายนีMเป็นส่วนหนึ�งของ WW3(3 
ละครแนวฟิสคิลัเธยีเตอรร์ว่มราํลกึครบรอบ 3(3 ปีโศกนาฏกรรมแห่งสงครามโลกครั Mงที�หนึ�งผ่านมุมมองของ
ศลิปินรุน่ใหม ่สอบถามรายละเอยีดไดท้ี� (%03Is,(*0 website: www.bfloortheatre.com 
 

 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. %,%%$   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที*ไหน 


