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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๘   วนัที� ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั Sophia ประเทศญี�ปุ่ น ผา่นโครงการ AIMS  
 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� �� ตุลาคม $%%& คณบด ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ รองคณบดฝี่าย
วริชักจิ รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวุฒ ิจริาสมบตั ิหวัหน้าสาขาวชิา
ภาษาญี�ปุ่น ภาควชิาภาษาตะวนัออก รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ผู้สอนวชิา Music and 
Culture ของ BALAC และอาจารย ์ดร. Lowell Skar อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร BALAC ไดต้้อนรบัคณะผูแ้ทน
จาก Sophia University กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่น ประกอบดว้ย Prof. Dr. Tak Watanabe จาก Faculty of 
Liberal Arts, Assoc. Prof. Dr. Davisi Boontharm, Center for Global Discovery, Faculty of Foreign 
Studies และ Ms. Hanna Tajima, Office of Global Education and Collaboration 
 วตัถุประสงค์ของการมาเยอืน เพื�อเจรจาเรื�องนักศกึษาแลกเปลี�ยนระหว่างคณะอกัษรศาสตร ์และ
มหาวทิยาลยั Sophia ในภาคการศกึษานีk มนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั Sophia มาเป็นนักศกึษาแลกเปลี�ยน
ที�หลกัสูตร BALAC จาํนวน % คน โดยมหาวทิยาลยั Sophia ออกค่าใชจ้่ายทั kงหมดใหน้ักศกึษาของตน ใน
ภาคการศกึษาหน้า คณะอกัษรศาสตรจ์ะส่งนิสติจาก BALAC ไปเรยีนที� มหาวทิยาลยั Sophia จาํนวน % คน 
เช่นกัน ตามข้อตกลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กับมหาวทิยาลยั Sophia นิสิตจุฬาฯ ไม่ต้องเสีย
ค่าลงทะเบยีนเรยีน แต่ต้องรบัผิดชอบค่าตั nวเครื�องบนิและค่าที�พกัของตนเอง เนื�องจาก ค่าครองชพีใน
กรุงโตเกยีวสูงมาก คณะอกัษรฯ จงึเจรจาขอให้มหาวทิยาลยั Sophia จ่ายค่าที�พกัใหนิ้สติอกัษรศาสตรด์ว้ย 
ผลการเจรจาเป็นที�น่าพอใจ มหาวทิยาลยั Sophia ยนิดจีะจ่ายค่าที�พกัให้นิสติ BALAC พรอ้มทั kงจ่ายค่า
เครื�องบนิโดยสารไปกลบั กรุงเทพ-โตเกยีว ให้แก่นิสติอกัษรศาสตร์ที�ไปแลกเปลี�ยนด้วย คณบดไีด้เลีkยง
ขอบคุณคณะผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยั Sophia ณ ภตัตาคาร Jade Garden โรงแรมมณเฑยีร 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   



 ๒ 

 
 
 
ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์จะจดัโครงการเสวนาทางวชิาการ เรื�อง นิตยสารกบัหนังสอื: a day of 

butterfly, butterfly in a day. ในวนัอาทติยท์ี� �s พฤศจกิายน $%%& เวลา ��.ss-�t.ss น. ณ หอ้งประชุม
ชั kน u อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์

- งานพดูคุยสบายๆ เรื�องเบืkองหลงัการทําหนงัสอื  
ชาว a day ถาม ชาวผเีสืkอตอบ  
นําทมีโดย ทรงกลด บางยี�ขนั บรรณาธกิารบรหิาร  
จริณรงค ์วงษ์สุนทร บรรณาธกิารศลิปกรรม  
และ กนัตพร สวนศลิป์พงศ ์กองบรรณาธกิาร  

- สาํหรบัชาวผเีสืkอที�จะมาพูดคุยดว้ยกนัคอื  
มกุฏ อรฤด ีบรรณาธกิารบรหิารและนกัทําหนงัสอือาวุโส  
ผุสด ีนาวาวจิติ นกัแปลชั kนคร ูผูแ้ปลหนงัสอืในดวงใจของใครหลายคน ‘โต๊ะโตะจงั เดก็หญงิ

ขา้งหน้าต่าง’  
และ อภชิยั วจิติรปิยกุล บรรณาธกิารฝา่ยศลิป์ ผูส้ะบดัฝีแปรงสรา้งสรรคป์กหนงัสอืเกอืบ

ทุกเล่มของผเีสืkอ 
พวกเราจะคุยกนัเรื�องเบืkองหลงัหนงัสอืหลายเล่มของหนงัสอืสาํนกัพมิพผ์เีสืkอ ซึ�งผูอ่้านอาจจะไมเ่คย

รู ้ทั kงที�มาของหนงัสอื การจดัรปูเล่ม และการทดลองเทคนิคการพมิพน์ับครั kงไมถ่ว้น รวมถงึที�มาของภาพปก
สุดสวยผูส้นใจลงทะเบยีนรว่มงานไดท้ี� http://goo.gl/forms/oVtuDoKZFQtp://goo.gl/forms/oVtuDoKZFQ. 
 

� เมื�อวนัศุกร์ที� �� ตุลาคม $%%& ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ ร่วมกับสํานักพิมพ์ผีเสืkอ จดั
โครงการเสวนาทางวชิาการ เรื�อง “บรรณาธกิารนิตยสาร กบั บรรณาธกิารหนังสอื” ณ หอ้ง �s�-�s� อาคาร
มหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์เวลา ��.ss-�t.ss น. โดยคุณทรงกลด บางยี�ขนั บรรณาธกิารนิตยสาร 
a day รายเดอืน อาจารย์มกุฏ อรฤด ีบรรณาธกิารบรหิารสํานักพมิพ์ผเีสืkอ เป็นวทิยากรนําเสวนา และ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปณธิ ิหุ่นแสวง เป็นผูด้าํเนินรายการ   

โครงการเสาวนาฯ นีk เป็นส่วนหนึ�งของการเรยีนการสอนรายวชิา $$st�%$ วชิาชพีบรรณาธกิาร 
ประจําภาคต้น ปีการศกึษา $%%& แต่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลในวงการสิ�งพมิพ์ และบุคคลทั �วไปที�สนใจเข้า
รว่ม เพื�อแลกเปลี�ยนความรู ้ประสบการณ์ เกี�ยวกบัการจดัทําหนังสอืและนิตยสาร มผีูส้นใจเขา้ร่วมประมาณ 
�$s คน 

 
 

 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์  
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� นางสาวธนพรรณ ธนันทา นิสติระดบับณัฑติศึกษา 
สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร ์และอาจารย์ที�
ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค์ ไดร้บัรางวลั Best 
Paper Award จากการนําเสนอผลงานทางวชิาการ เรื�อง Search 
Effectiveness and Efficiency of Facet-Based Online Catalog: 
A Crossover Study of Novice Users ในการประชุมทางวชิาการ
ระดบันานาชาต ิ�tth International Conference on Asia-Pacific 
Digital Libraries (ICADL) ที�จงัหวดัเชยีงใหม่ เมื�อวนัที� t พฤศจกิายน $%%& ที�ผ่านมา งานวจิยัชิkนนีkเป็น
ส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ เรื�อง “ความสามารถในการใช้ได้ของการสบืคน้รายการออนไลน์แบบแฟซทิและ
แบบข้อความ” บทความที�นําเสนอในการประชุมครั kงนีk รายงานผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและ
ประสิทธิภาพของการสืบค้นรายการออนไลน์แบบแฟซิท และแบบข้อความในกลุ่มผู้ใช้ที�ไม่เคยมี
ประสบการณ์ใช้รายการออนไลน์มาก่อน ในที�นีkคอืกลุ่มนักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจํานวน �$ 
คน โดยใชว้ธิวีจิยัแบบการทดลองแบบไขว ้(Cross-over experimental study) ผลการศกึษาชีkว่า การสบืคน้
แบบแฟซทิมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตํ�ากว่าการสบืค้นรายการออนไลน์แบบขอ้ความ ซึ�งตรงขา้มกบั
ผลการวจิยัที�นําเสนอก่อนหน้านีk ที�ศกึษาในกลุ่มผู้ใช้ทั �วไปในปจัจุบนั การค้นรายการออนไลน์แบบแฟซทิ
ได้ร ับความนิยมอย่างแพร่หลายและถูกนํามาใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติหลายแห่ง การศึกษา
ความสามารถในการใช้ได้ของหน้าจอสบืค้นแบบแฟซทิมกัระบุว่าหน้าจอสบื ค้นแบบนีk ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้
ทั �วไปสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทรพัยากรสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้องมากกว่าเดมิ อย่างไรกต็าม ยงั
ไม่เคยมงีานวจิยัชิkนใดที�นําหน้าจอสบืค้นดงักล่าว ไปทดลองใช้กบักลุ่มผู้ใชใ้หม่ที�ไม่เคยมปีระสบการณ์การ
ใชร้ะบบสบืคน้รายการออนไลน์มาก่อน ดงันั kนงานวจิยัชิkนนีkจงึถอืเป็นการต่อยอดความรู ้เพื�อนําไปใชใ้นการ
พฒันาหน้าจอสบืค้นรายการออนไลน์ใหเ้หมาะกบักลุ่มผู้ใช้ใหม่ต่อไป การพฒันาวทิยานิพนธแ์ละบทความ
ชิkนนีk ไดร้บัการสนบัสนุนจากทุนอุดหนุนวทิยานิพนธส์าํหรบันิสติ บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เงนิทุน ดร.ม.ล.จอ้ย (งอนรถ) นันทวิชัรนิทร ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์และฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 

 
หนังสือ  :  ศลิปะการออกแบบเครื�องแต่งกายละครเวทสีมยัใหม่ 
ผูเ้ขียน  :  ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธริงค ์จวิากานนท ์
ราคา  : �$s บาท 

 หนงัสอื ศิลปะการออกแบบเครื�องแต่งกายละครสมยัใหม่ นีk มเีนืkอหา
อธิบายความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับศิลปะการออกแบบเครื�องแต่งกายละคร
สมยัใหม่เป็นสําคญั และไม่มเีนืkอหาเกี�ยวกบัวธิกีารออกแบบ เนื�องจากว่าการ
ออกแบบเครื�องแต่งกายละครเป็นงานสรา้งสรรค์เฉพาะของแต่ละบุคคลต่างมวีธิกีารที�ต่างกนั ขึkนอยู่กบั
มุมมอง การวเิคราะหต์คีวามและประสบการณ์ แต่เป็นหนังสอืที�ว่าดว้ยความเขา้ใจเกี�ยวกบัการออกแบบ
เครื�องแต่งกายละครเวท ีทั kงแนวคดิ บทบาท ตลอดจนกระบวนการทาํงาน 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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หนังสือ  :  องคก์ารความรว่มมอืเซี�ยงไฮ ้การก่อตวัของอภมิหาอํานาจใหม่ 
ผูเ้ขียน  :  รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิ วงศส์ุรวฒัน์ และ 
   อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ 
ราคา  : �ts บาท 

 หนังสอื องคก์ารความร่วมมือเซี�ยงไฮ้ การก่อตวัของอภิมหาอาํนาจใหม่ 
นีk  เกิดขึkนจากการศึกษาวิจัยค้นคว้าร่วมกันของพ่อลูกนักวิชาการคู่หนึ� งที�สงสัย
เหลอืเกนิว่าความเปลี�ยนแปลงอนัยิ�งใหญ่ที�ไดเ้กดิขึkนบนเวทกีารเมอืงโลกตั kงแต่ศกัราช
แรกแห่งศตวรรษที� $� อย่าง องคก์ารความร่วมมอืเซี�ยงไฮ ้นีkเพราะเหตุใดจงึยงัไม่เป็น
ที�สนอกสนใจและกล่าวขวญัถงึในแวดวงวชิาการไทยอย่างกวา้งขวางสกัท ีฤๅจะเป็นเพราะเรายงัคงก้าวไม่
พน้ระเบยีบโลกยุคสงครามเยน็ที�ยงัคงมองสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกัใหญ่ในการกําหนดทศิทางและมาตรฐาน
ทางการเมอืงอนัเป็นสากลใหแ้ก่ทุกชาตทิี�ไมส่มาทานในอุดมการณ์สงัคมนิยมคอมมวินิสต ์
 ความเป็นจรงิที�ไม่อาจปฏเิสธไดค้อื สงครามเยน็ไดส้ิkนสุดลงแลว้ และอุดมการณ์ทางการเมอืงไม่ว่า
จะเป็นประชาธปิไตยหรอืสงัคมนิยมคอมมวินิสตก์ค็วรนบัไดว้่าเป็นฝา่ยพ่ายแพโ้ดยทั �วถงึกนั ผูช้นะอย่างราบ
คาบเพยีงฝา่ยเดยีวจากสมรภมูสิงครามเยน็คอืทุนนิยมนั �นเอง ในศตวรรษที� $� ชาตทิี�เคยเป็นยกัษ์ใหญ่แห่ง
ค่ายสงัคมนิยมคอมมวินิสต์อย่างรสัเซียและจีนไม่เพียงแต่จะหนัมาอ้าแขนรบัทุนนิยมอย่างเต็มที� ยงัมี
พฒันาการทางเศรษฐกิจเติบโตแซงหน้ามหาอํานาจหลายชาติที�เคยเป็นฝ่ายต่อต้านคอมมวินิสต์ในยุค
สงครามเยน็อกีดว้ย ระเบยีบโลกใหมแ่ห่งยคุหลงัสงครามเยน็นีkใหนํ้kาหนักแก่อํานาจครอบงาํในทางเศรษฐกจิ
ควบคู่ไปกบัอทิธพิลทางการเมอืงที�ผกูอยูก่บัความมั �นคงทางพลงังานเป็นหลกั องคก์ารความร่วมมอืเซี�ยงไฮ ้
นับเป็นการรวมกลุ่มด้านความมั �นคงที�มศีักยภาพสูงสุดในประวตัิศาสตร์โลกสมยัใหม่นับเนื�องจากการ
สถาปนาองค์การสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ (นาโต้) เมื�อหลงัสงครามโลกครั kงที� $ ในหมู่ประเทศสมาชกิ
ขององค์การความร่วมมอืเซี�ยงไฮ้นั kน มทีั kงประเทศที�มเีนืkอที�มากที�สุด มปีระชากรมากที�สุด เป็นผู้ผลติและ
ส่งออกพลงังานได้เป็นอันดบัต้นๆ ของโลก มแีสนยานุภาพทางปรมิาณ และมเีศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัต้นๆ ของโลกอยู่ด้วย การรวมตวัที�เป็นปึกแผ่นและมขีอ้ตกลงรวมกนัด้านความมั �นคงอย่างจรงิจงั
แขง็แกร่งเช่นนีkนับเป็นสิ�งที�ประเทศเพื�อนบ้านใกล้เคยีง อย่างประเทศไทยเองตลอดจนประชาคมอาเซยีน
ควรจะต้องให้ความสนใจและจบัตามองดูพฒันาการอย่างใกล้ชดิ องค์การความร่วมมอืเซี�ยงไฮอ้าจจะทําให้
ระเบยีบโลกของศตวรรษที� $� เปลี�ยนแปลงจากเดมิอย่างพลกิฝ่ามอื และหากวงวชิาการสงัคมศาสตรใ์น
บ้านเมอืงของเราไม่รู่เท่าทนัในความเปลี�ยนแปลงนีk ก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสสําคญัๆ ในการที�จะ
พฒันาตนเองใหเ้ท่าทนัเพื�อนบา้นในยคุโลกาภวิตัน์นีkได ้
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาตดิต่อ โครงการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
����� หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
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���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัเชิญจากจากสํานักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภา เป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์เพื�อคดัเลอืกข้าราชการรฐัสภาสามญั ตําแหน่งนักวเิทศ
สมัพนัธ์ปฏบิตักิาร เมื�อวนัที� �u พฤศจกิายน $%%& เวลา u.ss-�$.ss น. ณ อาคารสุขประพฤต ิสํานักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภา 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุดแห่ง 
ชาต ิเป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การให้บรกิารหอ้งสมุดสมยัใหม่: แนวโน้มปจัจุบนัและความทา้ทายใน
อนาคต" ในวนัศุกรท์ี� $� พฤศจกิายน $%%& เวลา u.ss-�$.ss น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ สาํนกัหอสมุดแห่งชาต ิ
ถนนสามเสน เขตดุสติ กรงุเทพฯ  
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง "ทศิทางการพฒันาหอ้งสมุดในศตวรรษที� $�" ในวนั
จนัทรท์ี� �% ธนัวาคม $%%& เวลา u.ss-�$.ss น. ณ ห้องประชุม � ชั kน � อาคารเทพรตัน์วทิยาโชต ิ
สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน  
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.มนธริา ราโท ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัการแต่งตั kงจากบณัฑติวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหป้ฏบิตังิานในตําแหน่งรองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั ตั kงแต่วนัที� � ตุลาคม $%%& 
เป็นตน้ไป 
 

���� รองศาสตราจารยจ์ารุณี หงสจ์ารุ ภาควชิาศลิปการละคร ได้รบัเชญิจากโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
เป็นวทิยากรสอนการขบัรอ้งเพลงประสานเสยีงใหแ้ก่นกัเรยีนภาษาฝรั �งเศส ตั kงแต่วนัที� $$ กนัยายน ถงึวนัที� 
�s ตุลาคม $%%& และวนัที� $& ตุลาคม ถงึวนัที� $� พฤศจกิายน $%%& ทุกวนัจนัทร ์วนัองัคาร และวนัศุกร ์
เวลา �%.ss-�&.ss น. ณ หอ้ง Salle de Langue ตกึ � โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  
 

  
 
 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ����%   E–mail: artspr08@hotmail.com 
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