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 พิธีรับมอบเงนิสมทบทุน ศาสตราจารยสุทธิลักษณ อําพันวงศ 

 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2553 นายแพทยสุรพงศ อําพันวงษ รองประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมงานการแพทยและธุรกิจตางประเทศ เครือโรงพยาบาลพญาไท ไดมอบเงินจํานวน 200,000 
บาท เพ่ือสมทบเงินทุนศาสตราจารยสุทธิลักษณ อําพันวงศ เพ่ือจัดสรรเปนทุนสําหรับอาจารย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร และสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมการศึกษา วิจัย ดูงาน 
ฝกอบรม และประชุมสัมมนาทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร รวมถึงการจัดพิมพ
เผยแพรผลงานและเผยแพรความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ณ หองประชุม 
ศาสตราจารยนายแพทยบุญเลี้ยง ตามไท บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารยสุพีชา  
วิทยปญญาเลิศ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูรับมอบ ในโอกาสนี้คณาจารยจากภาควิชา
บรรณารักษศาสตร และบรรณารักษศูนยวิทยทรัพยากร (ชื่อเดิม สถาบันวิทยบริการ) รวม 
เปนเกียรติในพิธีดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
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 อาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรไดรับรางวัล 

 อาจารยสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย
ประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตร  ซ่ึงกําลัง 
ลาศึกษาตอระ ดับปริญญาเอกในสาขาวิ ชา 
Information Studies ณ The University of 
Sheffield ประเทศสหราชอาณาจักร ไดรับรางวัล 
Best Student Paper Award ในการประชุม 2009 
International Conference on Knowledge 
Management ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 3 – 4 
ธันวาคม 2552 ณ The University of Hong Kong 
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ นํ า เ ส น อ  ชื่ อ  “Evaluating 
Intellectual Assets in University Libraries:      
A Multi – Site Case Study from Thailand” 
 
 
 

 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรันธรา ศรีอุทัย และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน 

จากภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ       
(สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)   และ รองผูอํานวยการหลักสูตรฯ   ตามลําดับ     ทั้งน้ีมี     
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน เปนที่ปรึกษาหลักสูตรฯ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
นิรดา สีมากุล จากสถาบันภาษา เปนรองผูอํานวยการหลักสูตรฯ     ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดา 
รังกุพันธุ จากภาควิชาภาษาศาสตร  และ  อาจารย ดร. มัทธนี พลังเทพินทร จากภาควิชา
ภาษาอังกฤษ รวมเปนกรรมการในหลักสูตรดังกลาวดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  ปทมะศังข ไดรับเชิญจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนผูประเมินนํารองสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม โดยจะมีการประชุมเตรียมการประเมิน 
การดําเนินการประเมิน และการประชุมหลังการประเมินเพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินนํารอง
ดังกลาว ในชวงกุมภาพันธ - มีนาคม 2553 น้ี 

 ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร และคณะ ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช ประจําป 2552 จากผลงานวิจัย เร่ือง "ความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรสยาม
กับราชสํานักยุโรปในเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พ.ศ. 2440" โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 

 รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย และ อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชา
ประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย สํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ ใหเปนกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย   โดย อาจารย ดร.
วิลลา วิลัยทอง  จะเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย 
ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 อาจารย ดังกมล  ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร  ได รับเชิญจากสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ใหเขารวมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการจัดทํา
ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะรวมสมัย สาขาศิลปะการแสดง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 เวลา 
14.00 น. 

 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย ใหเปนวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “ความรูดานหลักภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา” ใหกับครูผูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเฉพาะดานหลักภาษาไทย ในกิจกรรม
พัฒนาครูภาษาไทย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ระหวางวันที่ 29 – 30 
มกราคม 2553 เวลา 9.00 น. 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ  หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย  ไดรับเชิญจากวิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย ใหเปนวิทยากรนํานักศึกษารายวิชาศิลปนิยม ไปทัศนศึกษาโบราณสถาน
และสถานที่สําคัญ ณ จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงคราม ในวันที่ 31 มกราคม 2553 

 

 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากราชบัญฑิตยสถาน ให
เปนกรรมการในคณะกรรมการประกวดราคา  ดวยวิ ธี การ อิ เล็กทรอนิกส  ตามคํ าสั่ ง
ราชบัณฑิตยสถานที่ 247/2552 และกรรมการในคณะกรรมการประกวดราคา ดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส โครงการ “รู รัก ภาษาไทย” ตามคําสั่งราชบัณฑิตยสถาน ที่ 250/2552 โครงการผลติ
รายการโทรทศันเพ่ือเผยแพรความรูของราชบัณฑิตยสถาน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ใหเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะทํางานจัดทําหนังสือ
ชีวประวัติและผลงานของผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ ที่ 3/2553 เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิโครงการผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 

 อาจ า รย  ดร .ธี ร าภ รณ  รติ ธ ร รมกุ ล  ภาควิ ช าภ าษาศ าสต ร  ไ ด รั บ เ ชิญจ าก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ใหเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเร่ือง   “บทบาทของนิทาน
รอยแกวและรอยกรองตอความจํา ความเขาใจเนื้อเร่ืองและการเรียนรูคําศัพทในเด็กวัย 3 – 4 ป” 
ของนางสาวพิมพพิมล ดวงลอย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร ในวันที่ 
27 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ให
ไปปฏิบัติงานตางประเทศเพื่อนํานิสิตรายวิชา 2003606 Individual Study และวิชา 2003607 
Seminar on Individual Research จํานวน 22 คน ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุโรปศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) ไปวิจัยและสัมมนา ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2553 

 

 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


