
 ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ ๔    ฉบับที่ ๓๓   วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ม่ื อ วั นที่  1 8–19  สิ งหาคม  2 555  นิ สิ ตและคณาจารย ภาควิ ช าบรรณารั กษศาสตร  
คณะอักษรศาสตร รวมกับนิสิตและคณาจารยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 47 คน เดินทางไปจัดโครงการ “หองสมุดเพ่ือนอง” ที่โรงเรียนวัดนาบุญ 
ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก ฝายกิจการนิสิต คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 โรงเรียนวัดนาบุญ เปนโรงเรียนประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 146 คน และมีครูจํานวน 10 คน 
โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล า ว ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก า ร จั ด ห า ห นั ง สื อ แ ล ะ สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร 
จัดหมวดหมูหนังสือ และการบันทึกขอมูลหนังสือลงในฐานขอมูล ซ่ึงใชโปรแกรมที่พัฒนาโดยนิสิตภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
การใชหองสมุด การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความสนุกสนาน และการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง
แกนองๆ นักเรียนวัดนาบุญ 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อนอง 
โรงเรียนวัดนาบุญ  

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
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การจัดโครงการรวมกันระหวางนิสิตและคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร 
และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียนครั้งน้ี เปนการจัด
คร้ังที่ 5 ซ่ึงสนับสนุนยุทธศาสตร “ยอมรับ” ของมหาวิทยาลัยที่มีเปาประสงคจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความรูลึกซ้ึงในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนําความรูเชิงทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ฝกการ
วางแผนจัดกิจกรรมและสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมตอสังคม และสงเสริมยุทธศาสตร “เก้ือกูล” ชุมชน
รอบขางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ จังหวัดสระบุรี ดวยการพัฒนาแหลงการเรียนรูของนักเรียนใหเหมาะสม 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของนักเรียน โรงเรียนวัดนาบุญ และชุมชนใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เก็บตก 
 การรวมกิจกรรมคร้ังนี้ทําใหนําความรูท่ีไดมาปฏิบัติจริง และรูจักการ 

                 แกปญหาเฉพาะหนา นอกจากนี้ ยังทําใหมีความสนิทสนมกับเพ่ือนมากขึ้น 
             รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน (กะรัต เกตุขุนทด นิสิตป 2) 
 

 ควรมีกิจกรรมแบบนี้อีกคะ เพราะเปนประโยชนมาก ๆ ทําใหไดรูจักกระบวนการ 
             ทํางานดานหองสมุดจริง ๆ ต้ังแตการจัดหาหนงัสือไปจนถึงการตกแตงหองสมุดใหนาสนใจ 
                อีกท้ังยังไดเปนสวนหนึ่งของการแบงปนโอกาสดานการอานหนังสือใหนองท่ีขาดแคลน 
                 และสุดทาย คือ ไดสรางสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือน ๆ  
              ในภาควิชาฯ และเพ่ือนนอกคณะ (วิศวกรรมศาสตร) 
                  (สุชาดา ลุนภูงา นิสิตป 2)  
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งานรําลึก 82 ป จิตร ภูมิศกัดิ์ 

 
 
 
 
 
 
เม่ือวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ภาควิชาประวัติศาสตร 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับมูลนิธิจิตร ภูมิศักด์ิ จัดงานรําลึกครบรอบ 82 ป จิตร 
ภูมิศักด์ิ ศิษยเกาอักษรศาสตรบัณฑิต ปญญาชนนักคิด นักเขียน นักปฏิวัติคนสําคัญ ซ่ึงไดสรางสรรค
ผลงานที่มีอิทธิพลทางความรูและความคิดตอสังคมไทยในวงกวางในหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานเขียนทาง
วิชาการ งานกวีนิพนธ งานประพันธเพลง 

 
 
 
 
 
 
ภายในงานมีพิธีมุทิตาจิต บายศรีสูขวัญ และผูกขอตอแขนนักปฏิวัติอาวุโส ผูเคยรวมงานและ

อุดมการณเดียวกันกับจิตร อาทิเชน คุณชาญ-คุณจินตนา เนียมประดิษฐ คุณประวุฒิ ศรีมันตะ คุณวรพจน 
วงศสงา และคุณสมพร อังคถาวร เปนตน เพ่ือใหทานมีอายุยืนยาว และมีพลังสรางสรรคสังคมตอไป มีการ
ทําบุญเลี้ยงพระเพล ภาคบายยังมีการรวมรําลึกถึงจิตรผานเรื่องเลา กวี ดนตรี โดยนายอาทิตย บํารุงเอ้ือ 
และนายปริพนธ วัฒนขํา รวมถึงชี้แจงความคืบหนาโครงการตั้งกองผาปา จํานวน 150 กองๆ ละ 10,000.00 
บาท เพ่ือระดมทุนจัดสรางอนุสรณสถานจิตร ภูมิศักด์ิ ณ จังหวัดสกลนคร โดย อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ 
และนายนิพัฒน จักกะพาก พรอมกับการแสดงปนรูปเหมือนของจิตร ภูมิศักด์ิ โดยศิลปน นายสันติ พิเชฐชัย
กุล และปดทายดวยการแสดงของคณะนักรองประสานเสียงวงสวนพลูคอรัส โดย อาจารยดุษฎี พนมยงค ที่
นําบทเพลงของจิตร ภูมิศักด์ิ มาขับขานใหฟงทามกลางสายฝนกอนปดรายการอยางอบอุน 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 
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รายการอักษรพาที เดือนตุลาคม 2555 ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คลื่น 
101.5 MHz เวลา 8.30–8.55 น.  
เสารที่ 6 ต.ค. 55 "การเสวนานอมรําลึก 50 ป การเสด็จพระราชดําเนินรวมการประชุมทางวิชาการ  

เรื่อง ปญหาการใชคําไทย ณ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" 
  วิทยากร  ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย 
  ผูดําเนินรายการ  อาจารย ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 

เสารที่ 13 ต.ค. 55 "การเกิดถอยคําสํานวนในภาษาไทย ตอนที่ 1" 
วิทยากร  อาจารย ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
ผูดําเนินรายการ  อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี 

เสารที่ 20 ต.ค. 55 "การเกิดถอยคําสํานวนในภาษาไทย ตอนที่ 2" 
วิทยากร  อาจารย ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
ผูดําเนินรายการ  อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี 

เสารที่ 27 ต.ค. 55 "เสนทางชีวิตของคําบุรุษสรรพนาม "ผม" "ขา" "หนู"" 
   วิทยากร   นางสาวกนกวรรณ วารีเขตต 
   ผูดําเนินรายการ  อาจารย ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
 
 
 
ขาวจากสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
 นิสิตปริญญาโทไดรับรางวลั “เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจําป 2555” 

 

 

 

 

 

นายณัชพล ศิริสวัสด์ิ  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร 
ไดรับโลและประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงวาเปน “เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจําป 
2555” ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จากนางทยา ทีปสุวรรณ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทน ม.ร.ว. 
สุขุมพันธ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จัดโดย  สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร ณ หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2555 
  

 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก  

ขาวจากฝายวิจัย 
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ขาวจากสาขาวิชาภาษาจีน 
 คายกิจกรรมภาษาจีนประจําป 2555 

 
สาขาวิชาภาษาจีนไดรับการสนับสนุนจาก

โครงการเงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด 
(มหาชน) จัดกิจกรรมคายภาษาจีนในโครงการ 
“ทัศนาอุทยานสามกก ยลอเนกกุศลศาลา สัมผัสกลิ่น
อาย สถาปตยจีน-ไทย” ประจําป 2555 ขึ้นในวันเสาร
ที่ 4 สิงหาคมที่ผานมา เพ่ือใหนิสิตไดเพ่ิมพูนความรู

และสัมผัสประวัติศาสตรจีนตางๆ ชมภาพศิลปะระดับโลก เรียนรูอารยธรรมผานสถาปตยกรรมจีน ตาม
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อาทิเชน อุทยานสามกก พิพิธภัณฑภาพสามมิติ อเนก
กุศลศาลา (วิหารเซียน) เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณาจารยและนิสิตใน
สาขาวิชาอีกดวย 
 
 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนควารางวลัจากการประกวดสุนทรพจนประจําป 2555 

 
สาขาวิชาภาษาจีนไดคัดเลอืก ฝกซอมนิสิต เพ่ือเขา

รวมการแขงขนัภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ)  
ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 7 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2555 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ นิสิตที่เขารวม
การแขงขันและไดรับรางวัลมีดังน้ี 
 

- นางสาวฐิตมิา เอ้ืออภิสิทธิ์วงค ไดรับรางวัลชนะเลศิเหรียญทอง (ทองคําแท)  
ไดรับทุนการศึกษา 15,000 บาท พรอมโลและเกียรตบิัตร 
- นางสาวภรภัทร ทิสยากร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมโลและเกียรตบิัตร 
- นางสาวชลติา จินตสุเมธ และนางสาวปาลิตา ปรารถนาสันติ ไดรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ  
ไดรับทุนการศึกษา 4,000 บาท พรอมเกียรติบตัร 
- นางสาวธันยธร ปญญาสาธิกานนท ไดรับรางวัลชมเชย  
ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอมเกียรติบตัร 
 
 
 
 
 
 

อาจารยและนิสิตรวมถายภาพที่ระลึก 

นิสิตบันทึกภาพรวมกับอาจารย ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน 
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ผูชนะรางวัลตางๆ บันทึกภาพรวมกัน 

 
 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนควารางวลัชนะเลศิในงานประกวดรองเพลง 

สถาบันขงจ่ือแหงมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการประกวดโครงการแขงขันขับรอง
เพลงจีน (ภูมิภาคตะวันออก) ประจําป 2555 ขึ้น เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ 
สถาบันขงจื่อและศูนยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในการประกวดครั้งน้ี นางสาวนิดาวรรณ อัศวทวีโชค นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาจีน ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ไดรับทุนการศึกษา 2,500 บาท 
พรอมใบประกาศนียบตัร โดยเพลงที่นางสาวนิดาวรรณเลือกไปขับรองในการประกวด
คร้ังน้ี คือ เพลงหลูฮวา（芦花） 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร ไดรับการตดิตอจาก Prof. Dr. Endymion Wilkinson นักวิจัยจาก 

Fairbank Center, Harvard University และอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยปกก่ิง วายินดีจะมอบหนังสือที่
ตนเองใชศกึษาคนควาประกอบการสอนการวิจัยของตนในสาขาวชิาประวตัิศาสตรจีน จํานวน 370 ชื่อเรื่อง 
(ทั้งภาษาอังกฤษและจีน) ซ่ึงทานไดเดินทางมาเย่ียมชมศูนยสารนิเทศฯ และไดลองสํารวจดูคราวๆ วาไมซํ้า
กับหนังสือที่ศนูยฯ มีอยู พรอมกันนั้นไดเยี่ยมคารวะทานคณบดีและพบกบัอาจารย และหัวหนาสาขาวิชา
ภาษาจีน ตางเห็นพองกันวาศูนยฯ สมควรจะรับไว 

 
 

ลีลาการโชวพลังเสียงของผูชนะ 

นางสาวนิดาวรรณ อัศวทวีโชค รับรางวัลจาก 
ผูอํานวยการสถาบันขงจ่ือแหงมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร 



 ๗ 

 
 
 

 
  รองศาสตราจารยสุ กัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ได รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหกับนิสิตระดับปริญญาโท เม่ือวันพุธที่ 19 
กันยายน 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หองประชุมภาควิชาวรรณคดี 410 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร 1 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 รองศาสตราจารยสุ กัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ได รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรในประเด็นเก่ียวกับ “พระลัก-พระลาม: นิทานพระรามของลาว” เม่ือ
วันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 08.00–16.30 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาปริญญาโท เม่ือวันที่ 25 
กันยายน 2555 เวลา 09.30–12.00 น. ณ หองประชุม ศศ.307 ตึกคณะศิลปศาสตร ทาพระจันทร 
 
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา  เปนวิทยากรในกิจกรรมอบรมการขับรองเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศที่ 2 วันที่ 20 กันยายน – 5 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00–17.00 น. และวันที่ 22–26 
ตุลาคม 2555 เวลา 13.00–17.00 น. ณ หอง Salle de Langue ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ เปนวิทยากรโครงการ “ทําดวยใจ (Care with heart)” เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ หองโถง
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนยการแพทยฯ 
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