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ชวงเวลาสุดทายของการเปดรับสมัครอาจารยและผูสนใจเขารวมโครงการ “อบรมการแปลและตรวจแก
ตนฉบับ” โดยศูนยบริการวิชาการรวมกับสํานักพิมพผีเสื้อ สมัครตอนนี้แตชําระคาอบรม 5,900 บาท ตนเดือน
ตุลาคม (ปงบประมาณใหม) อาจารยที่สนใจสมัครดวนไดที่ศูนยบริการวิชาการ หรือโทร. 84640  ใหเจาหนาที่มา
รับใบสมัครของทานก็ได   ทั้งนี้ทานสามารถดูรายละเอียดของโครงการไดที่ www.AksornChula.com 

 
 
 
 

 
  โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนอง 

โรงเรียนวัดบานดง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบรีุ 
   
    

 
    

 
  
 
 

 
เม่ือวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2552 นิสิตชั้นปที่ 2 จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร

และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดไปชวยกันพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนวัดบานดง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี และจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใช
หองสมุดใหนอง ๆ โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนทั้งเงิน หนังสือ และสิ่งของจาก 

 

ขาวจากศูนยบริการวิชาการ 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
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- ฝายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- เงินทุนศาสตราจารยสุทธิลักษณ อําพันวงศ 
- เงินทุนรองศาสตราจารยกลอมจิตต พลายเวช 
- บุคลากรจากสถาบันวิทยบริการ อาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
และผูปกครองนิสิต รวมทั้งสํานักพิมพ และบริษัทตาง ๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนองในปน้ี ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 โดยเร่ิมตั้งแต 
ติดตอโรงเรียนและสํารวจหองสมุดของโรงเรียนเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาหองสมุดใหเหมาะสม 
จัดหาหนังสือ สื่อการศึกษาและครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการพัฒนาหองสมุด โดยการขอรับบริจาคและจัดซื้อ 
พัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลหนังสือในหองสมุด จัดแบงหมวดหมูหนังสือและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับหนังสือลงใน
ฐานขอมูล 

ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2552 นิสิตไดรวมกันซอมแซมผนังและหลังคาหองสมุด ทาสีชั้นหนังสือ และ
ปรับปรุงตกแตงหองสมุดใหสวยงาม นาเขาใช   นอกจากนั้นไดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
ซอมเครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนที่มีอยูประมาณ 10 เครื่องใหใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม
สันทนาการเพื่อความสนุกสนานและเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวางนอง ๆ 

การรวมกันจัดโครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนองครั้งที่ 2 น้ี นอกจากจะเปนการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
ในการสนับสนุนยุทธศาสตร “ยอมรับ” ของมหาวิทยาลัยที่มีเปาประสงคจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูลึกซึ้ง
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและสามารถนําความรูเชิงทฤษฎีไปใชปฏิบัติ สามารถวางแผนจัดกิจกรรมและสรางจิตสํานึก
ในการมีสวนรวมตอสังคมแลว ยังเปนวิธีการสงเสริมยุทธศาสตร “เกื้อกูล” ชุมชนรอบขางจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดวยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของเด็ก ๆ ในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

 

โรงเรียนวัดบานดงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียน ตั้งอยูที่ ตําบล   
ชําผักแพว  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปดสอน
ตั้งแตระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 80 คน มีครูจํานวน 5 คน 
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 * เก็บตก...จากโครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนองโรงเรียนวัดบานดง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี * 
 

......  ไหนบอกพี่ ๆ หนอยวาชอบอะไรบาง? ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ผมชอบหองสมุดใหมมากครบั เพราะมี
ความรูเยอะกวามาก 

 

นองเบิรด  และนองมอส (ป.6) 

หนูชอบมุมหนังสือแนะนาํในหองสมุดมากที่สุด
คะ หนังสือสวยดีและก็ใหความรูดวยคะ 

นองเฟรน (ป.5) 

หนูชอบสีชัน้หนังสือ สวยด ีหองสมุดใหมหาหนังสืองาย
ขึ้น แลวก็สะอาดขึ้นดวย ชอบกิจกรรมเลานิทาน และชอบ
เกมประแปงมากท่ีสุดคะ 

นองกัน (ป.4) 

นองทุกคน 

อยากใหพี่ ๆ มาอีกคะ / ครับ  
(ตะโกนพรอมกันเสยีงดังมากกกก!!!) 



 ๔ 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “Sanskrit 

Inscriptions in South-east Asia” ในวันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ หองบรรยาย 301 
ภาควิชามนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 

 ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา
เรื่อง "ความสัมพันธไทยและออสเตรีย จากอดีตถึงปจจุบัน" ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวันที่ 11 
กันยายน 2552 ซ่ึงจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูในดาน
ประวัติศาสตร สรางความเขาใจและเชื่อมสัมพันธภาพระหวางสองประเทศใหดียิ่งขึ้น 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  ปทมศังข  รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขันพูดสุนทรพจน
ภาษาฝรั่งเศส  ในวันที่ 11  กันยายน  2552  ณ คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง  และอาจารย ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข  ไดรับเชิญจาก
ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “บุญคุณ 
ปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการปฏิสัมพันธในภาษาไทย : กรณีศึกษาการตอบรับคําขอบคุณตามแนว 
Emancipatory Pragmatics” ในวันที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 13.00-13.30 น.   

 อาจารย ดร.วิลลา  วิลัยทอง  ไดรับเชิญจากภาควิชาทัศนศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลังสมัยใหม : จากมุมมองทางประวัติศาสตร” ในวันที่ 17  กันยายน 
2552 เวลา 14.00-16.30 น.   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ  จิราสมบัติ  เปนคณะกรรมการการตัดสินการแขงขันภาษาญี่ปุน  
เพชรยอดมงกุฎ   ครั้งที่ 4   ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552   เวลา 09.00-16.30 น.   ณ  โรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภฯ  

 ผูชวยศาสตราจารยปทมา อัตนโถ ภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับเชิญเปนวิทยากรรายการดีวีดีเพ่ือ
การศึกษาประกอบชุดภาษาเพื่อการสื่อสารของสาขาวิชานิเทศศาสตรเรื่อง  “แปลใหไดเรื่องและไดรส” ซ่ึงมี
เน้ือหาสาระเกี่ยวกับความสําคัญของการแปล ทักษะ และศิลปะทางภาษาที่ทําใหงานแปลมีคุณภาพ          
สื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการสําคัญ และขอควรระวังในการแปล เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผานมา 
ณ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 อาจารยนํ้าทิพย  เมธเศรษฐ  ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “อาชีพนักแปล” ในวันที่ 10 
กันยายน 2552 เวลา 08.00-17.00 น.  จากศูนยการแปลและลาม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ  ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรรวมอภิปรายหัวขอ 
“ครอบครัว สูสังคม อุดมคุณธรรม” ในวันที่ 10  กันยายน  2552  เวลา 15.15-17.00 น. ณ  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 



 ๕ 

 รองศาสตราจารยนโรตม  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ไดรับเชิญจากคณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ใหเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 416 401 Seminar in Geographic Thoughts โดยบรรยายใน
หัวขอ “ปรัชญาตางๆ เชน Positivism, Humanism, Marxism, Pragmatism, Environmental Determinism 
ฯลฯ ในทางภูมิศาสตร” ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในวันที่ 2 และ 9  กันยายน  2552 เวลา 13.00-
16.00 น.   

 รองศาสตราจารย ดร.สุนันท  อัญชลีนุกูล  ไดรับเชิญใหเปนผู เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
ประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง “ภาษาและคุณคาที่มีตอสังคม : ศึกษาจากบทละครโทรทัศนที่ผลิตซํ้า” ของ
นางรพีพรรณ  เพชรอนันตกุล นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย  ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “แนวคิดเกี่ยวกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร”  ในวันที่ 8  กันยายน  2552 เวลา 08.30-
16.30 น.  ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน  อัศววิรุฬหการ  ไดรับเชิญใหเปนผูบรรยายพิเศษ  ในหัวขอเร่ือง 
“ภาษาและวรรณคดีไทย : การสืบสานทางวัฒนธรรม”  ในวันที่ 30  ตุลาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น.      
ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 อาจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช  เขารวมประชุมและตรวจประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  ในวันที่ 28 สิงหาคม 
2552  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

 อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต เปนผูทรงคุณวุฒิของคณะที่ปรึกษาโครงการ “การจัดทําความตกลง
การขยายความรวมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคาในเชิงกวางและเชิงลึกระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

 อาจารย ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ  และอาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล  เขารวมประชุม
คณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียน  กลุมหลักภาษาและการใชภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในระหวาง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2552  เวลา 09.00-16.30 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ    

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุรี  ติงศภัทิย  และอาจารย ดร.
สุรเดช  โชติอุดมพันธ  ไดรับเชิญใหเปนกรรมการตัดสินการประกวดวิจารณวรรณกรรมดีเดน ประจําป 2552  
จากกองทุนหมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ   
 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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


