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ข่าวจากภาควิ ชาบรรณารักษศาสตร์
พิ ธีรบั มอบเงิ นสมทบทุนศาสตราจารย์สทุ ธิ ลกั ษณ์ อําพันวงศ์
เมือวันจันทร์ที มกราคม ""# นายแพทย์สุรพงศ์ อําพันวงษ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม
งานการแพทย์และธุรกิจต่ างประเทศ เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้มอบเงินสมทบทุนศาสตราจารย์สุทธิ
ลักษณ์ อําพันวงศ์ จํานวน 77,777 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพือให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จดั สรรเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการศึกษา วิจยั ดูงาน ฝึ กอบรม และประชุมสัมมนาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิ เ ทศศาสตร์ข องคณาจารย์ รวมทังC เพือจัด พิม พ์เ ผยแพร่ผ ลงานและเผยแพร่อ งค์ค วามรู้ท างด้า น
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กติ ติคุณสุทธิลกั ษณ์ อําพันวงศ์ ชันC MF
อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร โดยมีผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็ น
ผูร้ บั มอบ ในการนีC คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์จากศูนย์สารนิเทศมนุ ษยศาสตร์ และ
บรรณารักษ์จากสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็ นเกียรติในพิธดี งั กล่าวด้วย
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โครงการประชุมวิ ชาการเชิ งปฏิ บตั ิ การ
สํานักงานทรัพ ยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่ว มกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั กิ าร เรือง "วิธกี ารออกแบบห้องสมุดดิจทิ ลั : สิงที (อาจ) ไม่ได้
เรียนจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์!" (How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in
Library School!) โดยได้รบั เกียรติจากคุณ EMIL LEVINE ทีปรึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สมาคมวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา เป็ นวิทยากรบรรยาย เมือวันศุกร์
ที h มกราคม ""# เวลา Fh.77-F".h7 น. ณ ห้องประชุม h ชันC h สํานักงานวิทยทรัพยากร
กิจกรรมครังC นีC มีคณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ j ศรีบริสุทธิ jสกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ อาจารย์ ดร.ทรง
พันธ์ เจิมประยงค์ และอาจารย์ ดร.อรนุ ช เศวตรัตนเสถียร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
ตามทีฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ ได้จดั การเสวนาอาศรมวิจยั เรือง “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล
ผลงานวิชาการอย่างเป็ นระบบ” โดยอาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เมือวันพฤหัสบดีที n มกราคม
""# นันC หากอาจารย์ท่านใดสนใจในหัวข้อการเสวนาดังกล่าวสามารถดูขอ้ มูลประกอบการเสวนาได้ตาม
รายละเอียดนีC http://bit.ly/searchartscu2015
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ใคร ทําอะไร ที@ไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ""n เมือวันศุ กร์ที h มกราคม ""# เวลา Fh.77-F .77 น. ณ คณะอัก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจติ รโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Stylistics and Translation (Literary Translation)”
รายวิชา อป tFF สัมมนาการแปล ให้แก่นักศึกษาของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ
และไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาค ปี การศึกษา ""t ในวันเสาร์ที t และ Fu กุมภาพันธ์ ""#
เวลา Fh.77-F .77 น. ณ ห้อง ศศ. 7# ชันC ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.นู รดี า หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญไปบรรยายประจําวิชา
ภาษามาเลเซียระดับต้น และภาษามาเลเซียระดับกลาง ในภาคการศึกษาที / ""t ระหว่างวันที F
มกราคม ถึงวันที n พฤษภาคม ""# (ทุกวันศุกร์ เวลา n.77-F .77 และ Fh.77-F .77น.) โครงการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นวิทยากรในงาน "JAPAN EXPO IN
THAILAND 7F"" บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็ นนักศึกษาปริญญาโทและเจาะลึกการเขียนแผน
งานวิจยั " ในวันที t กุมภาพันธ์ ""# ตังC แต่เวลา F .h7-Fu.77 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชันC " สยาม
พารากอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ j ศรีบริสุทธิ jสกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากงาน
บริห ารการศึก ษา คณะอัก ษรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร วิท ยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร์ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ""t
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานักกฎหมาย กรม
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ให้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานเพือยกร่างอนุ บญ
ั ญัตทิ เกี
ี ยวกับลิขสิทธิ j (ในส่วนที
เกียวกับข้อมูลการบริหารสิทธิ) ครังC ที F/ ""# เมือวันจันทร์ที มกราคม ""# เวลา Fh.h7-F .77 น. ณ
ห้องประชุมกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ชันC # ห้อง F กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้บรรยายเรือง
"ธรรมะในมหาภารตะ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา " รอบ เมษายน ""# ในรายการ ศาสน์สร้างสุข ทางสถานีวทิ ยุจุฬาฯ
FM F7F." MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา #.77 น. เริมตังC แต่วนั อาทิตย์ที F กุมภาพันธ์ ""# เป็ นต้นไป การ
บรรยายนีCเป็ นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างชมรมบาลี-สันสกฤตและหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. #u##" E–mail: artspr08@hotmail.com
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