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ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาบรรณารั กษศาสตร จัดโครงการเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิ พนธขึ้ น
ในวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราช
กุมารี เพื่อใหนิสิตที่กําลังทําวิทยานิพนธเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณกับนิสิตบัณฑิตศึกษา และรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณาจารย โดย
มีนิสิตรวมเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ดังนี้
U การจัดการหนังสือหายากในหองสมุดมหาวิทยาลัย
นําเสนอโดย นางสาวกรรณภิรมย จารุสวัสดิ์
U การรับสารนิเทศดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนของผูสูงอายุ
นําเสนอโดย นางสาวจันทรงาม ชูตระกูล
U การใชคลังปญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย ของอาจารยและนิสติ บัณฑิตศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นําเสนอโดย นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา
U การจัดบริการลวงเวลาในหองสมุดมหาวิทยาลัย
นําเสนอโดย นายสุบิน ไชยยะ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร รวมกับ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการในรูปแบบ Video Conference เรื่อง “Library
and Information Science Education: The Challenge of Producing Industry – Ready
Graduates” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ หอง E-learning
ชั้น 3 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การบรรยายนี้ไดรับเกียรติจาก Dr. Diane L.
Barlowe (Associate Dean of the College of Information Studies, University of Maryland,
College Park, US) และ Ms. Wendy A. Simmons (Information Resource Officer, Information
Resource Center (IRC), US Embassy in Bangkok) รวมเปนวิทยากร คณาจารย นิสิต และผู
ที่ ส นใจเข าร ว มฟ ง การบรรยาย สามารถลงทะเบี ย นและสอบถามรายละเอี ย ดได ที่ ห อ งธุร การ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี โทร. 02-2184817 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
Master of Arts Program in Dramatic Arts and Sodsai Pantoomkomol Dramatic Arts Center,
Chulalongkorn University cordially invite you to a special event
"Intercultural Performance:
A Conversation with Prof. Rustom Bharucha".
Join Assoc. Prof. Pornrat Damrhung, Ajarn Dr. Kulthida Maneerat, and Ajarn Dr.
Parida Manomaiphiboon in their lively conversation with Prof. Rustom Bharucha, one of the
world's leading scholars and directors in intercultural performance, and the author of the
widely read and quoted books THEATRE AND THE WORLD and THE POLITICS OF
CULTURAL PRACTICE.
Friday, January 29, 6pm to 9pm, Room 708, Boromrajakumari Building
(free parking next to Chulalongkorn University Auditorium)
In English, with Thai translation
FREE ADMISSION
For reservation or more information, please call 0 2218 4802 or 08 1559 7252.
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการละคร รวมกับ
ศูนยศลิ ปการละครสดใส พันธุมโกมล
ขอเชิญนิสติ นักศึกษา อาจารยและผูสนใจทั่วไปฟงการบรรยายพิเศษ หัวขอ
"การแสดงขามวัฒนธรรม: สนทนากับ Prof. Rustom Bharucha"
รวมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตในหลักสูตรปริญญาโทการละครสาขาแรกของ
ประเทศไทย และคณาจารย นําโดย รศ.พรรัตน ดํารุง (ครูอุย) อ.ดร.กุลธิดา มณีรัตน (ครูเอ) และ
อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย (ครูบัว)
Prof. Rustom Bharucha เปนผูกํากับละครและนักวิชาการดานละครระดับโลกคนหนึ่ง
หนังสือ Theatre and the World และ The Politics of Cultural Practice ของอาจารย มีผูอานและ
อางอิงในบทความวิชาการและหนังสือเลมอื่นๆทั่วโลก
ศุกรที่ 29 มกราคม เวลา 18-21 น. ที่หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี (จอดรถขางหอประชุม)
บรรยายและสนทนาเปนภาษาอังกฤษ และมีแปลเปนภาษาไทย
ไมเสียคาใชจา ยใดๆ
สอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที่โทร. 0 2218 4802 และ 08 1559 7252
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ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตั้งอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร 2 คน คือ
รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย เปนกรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
สุขภาพไทย และอาจารย ดร. วิลลา วิลัยทอง เปนกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
สุขภาพไทย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2552
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข (สํานักวิจัย
สั งคมและสุ ขภาพ) ร ว มกับ สํานั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห งชาติ เพื่อเปนแหล ง รวบรวม
ทํานุบํารุง รักษาเอกสารที่ มีคุณคาทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย และเปนแหลงขอมูลวิชาการ
สนับสนุนการศึกษา วิจัย คนควา เพื่อการพัฒนาสุขภาพไทย

โครงการธารน้ําใจอักษรศาสตร
ตามที่ฝายกิจการนิสิตไดจัดจําหนายสินคามือสองของ “โครงการธารน้ําใจอักษรศาสตร” ไป
แลวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 นั้น รายไดจากการจําหนายทั้งสิ้น 29,000 บาท (สองหมื่นเกา
พันบาทถวน) ฝายกิจการนิสิตขอขอบคุณทุกทานทั้งที่ชวยกันบริจาคสิ่งของและชวยอุดหนุนสินคา
ฝายฯ ขอเรียนใหทราบวายังมีของบริจาคอีกจํานวนหนึ่งที่สงมาลาชาไมทันจําหนายในวันที่ 15
มกราคม 2553
ในการนี้ จึงจะขอเปดจําหนายสินคาของโครงการ (รอบ 2) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553
เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ บริเวณระเบียงทางเดิน หนาหองงานบริการการศึกษา อาคารมหา
วชิราวุธ ทั้งนี้ยังรับบริจาคสิ่งของจากทานเหมือนเดิมจนกวาจะถึงวันจําหนาย และใครขอเรียน
เชิญอุดหนุนสินคาของโครงการไดในวันเวลาดังกลาว
รายไดจากการจําหนายมอบชวยเหลือผูป ระสบภัยแผนดินไหวในสาธารณรัฐเฮติ

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