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ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง การคนควาและการเขียนรายงาน (พิมพครั้งที่10)
ผูแตง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ราคาปก 150 / ราคาลด 127.50
บทคัดยอ ครอบคลุมเรื่องการคนควาวิจัย ความหมาย ประเภท ประโยชน และ
ขั้นตอนการวิจัย รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการสารนิเทศ แหลงและทรัพยากรสารนิเทศประเภทตางๆ การ
เขาถึงสารนิเทศโดยใชบตั รรายการ บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร รายการออนไลน ฐานขอมูล เครื่องมือสืบคน
บนอินเทอรเน็ต เสนอแนวทางในการรวบรวมบรรณานุกรมพรอมทั้งวิธีการเขียนรายการบรรณานุกรมของสื่อ
สิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกสใหถกู ตองตามแบบแผน แนะนําวิธีการอานสื่อการอานประเภท
ตางๆ และวิธกี ารบันทึกจากการอาน การเขียนรายงาน รูปแบบของรายงาน เนื้อเรื่องของรายงานและวิธกี าร
อางอิงที่มาของขอมูล ตลอดจนการเขียนเชิงอรรถ การพิมพรายงานพรอมตัวอยาง

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมอบรมเรื่อง "การใชสถิติ
สําหรับการวิจัยทางดานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ" โดย รองศาสตราจารย ดร. สุพัฒน สุกมลสันต จาก
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอง
ประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี
English Research Forum
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัด English Research Forum ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 15.00 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีอาจารยที่จะนําเสนอผลงานวิจัย 3 ทานดังนี้
1. ผศ. ดร. น้ําทิพย ภิงคารวัฒน หัวขอ “Relative Clauses in Thai English”
2. ผศ. ปทมา อัตนโถ
หัวขอ “แกะรอยความเปนไทยใน ความสุขของกะทิ ฉบับภาษาอังกฤษ”
3. ผศ. รองรัตน ดุษฎีสุรพจน
หัวขอ “การยั่วลอในนวนิยายโรมานซรวมสมัย”
ขอเชิญผูสนใจเขารวมการเสวนาดังกลาว สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ rwijitsopon@gmail.com หรือ
duangrudee@gmail.com
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต สาขาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญเปนวิทยากร
ฝ ก อบรมภาษาจี น เบื้ อ งต น สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 ทุกวันศุกร ระหวางวันศุกรที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมเฟสท กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย พรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจาก National Academy of
Culture, Arts and Heritage, Ministry of Information, Communication and Culture กระทรวงสารสนเทศ สื่อสาร
และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย ใหเขารวมการสัมมนาและเสนอผลงานการเตนรํานานาชาติ TARI 2009 โดย
เสนอบทความทางวิชาการหัวขอ “Rooted in Traditions The Case of Thai, Moving Toward Contemporary
World” ระหวางวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2552
อาจารย พันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจาก National Academy of Culture,
Arts and Heritage, Ministry of Information, Communication and Culture กระทรวงสารสนเทศ สื่อสารและ
วัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย ใหเขารวมการสัมมนาและเสนอผลงานการเตนรํานานาชาติ TARI 2009 โดยเสนอ
บทความทางวิชาการหัวขอ “The application of the Method and Khon dance in developing Nang Yai,
Thai Grand shadow puppet” ระหวางวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2552
อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป, อาจารย ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต, อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง
และอาจารย ดร.วาสนา วงศส ุร วัฒ น ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ใ ห ภ าควิ ช า
ประวัติศาสตรทําโครงการสงคณาจารยไปหารือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและดูงานการศึกษากับหนวยงานที่
เกี่ ยวของ ณ กรุงป กกิ่ ง (มหาวิทยาลัยปกกิ่ง) นครเซี่ยงไฮ (มหาวิ ทยาลัย Fudan)
และนครหนานจิง
(มหาวิทยาลัยหนานจิง) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2552 โครงการ
ดังกลาวจัดทําขึ้นตามพระราชดําริและไดรับพระราชทานเงินสนับสนุนคาใชจายจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส. วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84 885 E – mail :
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