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ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

โครงรางวิทยานิพนธของนางสาวอาภาภรณ  อัจฉริยสุชา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร เร่ือง “Application of the CIPP 
Model to Evaluate Knowledge Management Projects in Mahidol University Libraries” ซึ่งมีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอแบบโปสเตอร
ในการประชุมนานาชาติ 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management 
and Organizational Learning – ICICKM 2011 ณ The Institute for Knowledge and Innovation 
Southeast Asia of Bangkok University ระหวางวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2554 

 
 
 
 

 
ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 

 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย จะจัดสัมมนา “ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ประจําป 2554” โดยมี Madame Marie-Hélène 
Boblet ผูเชี่ยวชาญดานวรรณคดีฝรั่งเศสสมัยใหมและรวมสมัยจากมหาวิทยาลัยปารีส 3 เปนผูนําการ
สัมมนาในหัวขอ “Écritures de la Modernité / งานประพันธแหงนวสมัย” ระหวางวันที่ 25-28 ตุลาคม 2554 
ณ หองประชุม 707 และ 708 อาคารบรมราชกุมารี 
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

 นางสาวยุพิน จันทรเจริญสิน ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญ
จากศูนยบริหารกลาง ใหไปติดตามความคืบหนาการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบรรณารักษ ครั้งที่ 4 เม่ือ
วันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ เรือนจําจังหวัดสระบุรี   
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากมูลนิธิซิเมนต
ไทย เปนกรรมการคัดเลือกผลงานรอบคัดเลือกของโครงการ Young Thai Artist Award 2011 ในวันจันทรที่ 
31 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 

 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาชั้นปริญญาโท เม่ือวันพฤหัสบดีที่        
29 กันยายน 2554  เวลา 15.30 น. ณ หอง ร.202 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา สถาอานันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักบริหารงานวิจัย 
ฝายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย เปนประธานในการจัดทํา “Roadmap การวิจัยของมหาวิทยาลัย” กลุม
สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

 ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสโมสรการ
ไฟฟานครหลวง เปนวิทยากรบรรยายธรรมใหแกพนักงานการไฟฟานครหลวง เม่ือวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 
2554  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 18 สํานักงานใหญ  เพลินจิต 
 

 ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบริษัท คอม-
ลิงค จํากัด ใหเขารวมเปนเกียรติในพิธีทอดกฐิน ณ วัดตางๆ ในประเทศแคนาดา และสังเกตการณการเรียน
การสอนวิชาสมาธิใหแกชาวตางชาติ ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 
 

 รองศาสตราจารย ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสถานีวิทยุ FM 96.5 
คลื่นความคิด “เขมทุกสาระ ขนทุกความคิด” บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เปนแขกรับเชิญสัมภาษณสด
ในรายการ เวทีความคิด หัวขอ “เร่ืองนารูจากหนังสือตองหามในราชวงศชิง” เม่ือวันอังคารที่ 27 กันยายน 
2554 เวลา 19.30-20.00 น. 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยา   

สิรินธร (องคการมหาชน) เปนวิทยากรในหัวขอ “ไทยในการรับรูและความเขาใจของประเทศลุมนํ้าโขง”      
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2554  เวลา 14.45 – 16.15 น. และ  16.15 – 17.30 น. ณ หอง 407 ศูนยมานุษย 
วิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)   
 

 อาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  
(องคการมหาชน) เปนวิทยากรในหัวขอ “ไทยในการรับรูและความเขาใจของประเทศลุมนํ้าโขง”             
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.45 – 16.15 น . และ 16.15 – 17.30 น .  ณ หอง 407               
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)  
 

 อาจารย ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคการมหาชน) เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ความยอกยอนของพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย” วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)   
 

 อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคการมหาชน) เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ปริศนาอุษาคเนย : จุดกําเนิดความเปนการเมืองและ
พรมแดนวัฒนธรรม” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ หอง 407 ศูนยมานุษยวิทยา 
สิรินธร (องคการมหาชน) 
 

 อาจารย ดร.พิทยาวัฒน พิทยาภรณ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท ในวันที่ 14 ตุลาคม 
2554 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองอานหนังสือ ชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษ  
 
 
 

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