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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
ความร่วมมือกับมหาวิ ทยาลัย Sophia ประเทศญีปุ่ น ผ่านโครงการ AIMS

เมือวันที ตุลาคม $%%& คณบดี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ รองคณบดีฝ่าย
วิรชั กิจ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิ จิราสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาญีปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ผู้สอนวิชา Music and
Culture ของ BALAC และอาจารย์ ดร. Lowell Skar อาจารย์ประจําหลักสูตร BALAC ได้ต้อนรับคณะผูแ้ ทน
จาก Sophia University กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น ประกอบด้วย 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
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน เพือเจรจาเรืองนักศึกษาแลกเปลียนระหว่างคณะอักษรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย Sophia ในภาคการศึกษานีk มีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sophia มาเป็ นนักศึกษาแลกเปลียน
ทีหลักสูตร BALAC จํานวน % คน โดยมหาวิทยาลัย Sophia ออกค่าใช้จ่ายทังk หมดให้นักศึกษาของตน ใน
ภาคการศึกษาหน้า คณะอักษรศาสตร์จะส่งนิสติ จาก BALAC ไปเรียนที มหาวิทยาลัย Sophia จํานวน % คน
เช่ นกัน ตามข้อตกลงของจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย Sophia นิส ิตจุฬาฯ ไม่ต้อ งเสีย
ค่าลงทะเบียนเรียน แต่ ต้อ งรับผิด ชอบค่ าตั nวเครืองบินและค่ าทีพักของตนเอง เนื องจาก ค่ าครองชีพ ใน
กรุงโตเกียวสูงมาก คณะอักษรฯ จึงเจรจาขอให้มหาวิทยาลัย Sophia จ่ายค่าทีพักให้นิสติ อักษรศาสตร์ดว้ ย
ผลการเจรจาเป็ นทีน่ าพอใจ มหาวิทยาลัย Sophia ยินดีจะจ่ายค่าทีพักให้นิสติ BALAC พร้อมทังk จ่ายค่า
เครืองบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว ให้แก่ นิสติ อักษรศาสตร์ทไปแลกเปลี
ี
ยนด้วย คณบดีได้เลีkยง
ขอบคุณคณะผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย Sophia ณ ภัตตาคาร Jade Garden โรงแรมมณเฑียร
๑

ข่าวจากภาควิ ชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรือง นิตยสารกับหนังสือ: a day of
butterfly, butterfly in a day. ในวันอาทิตย์ที s พฤศจิกายน $%%& เวลา .ss- t.ss น. ณ ห้องประชุม
ชันk u อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์
- งานพูดคุยสบายๆ เรืองเบือk งหลังการทําหนังสือ
ชาว a day ถาม ชาวผีเสือk ตอบ
นําทีมโดย ทรงกลด บางยีขัน บรรณาธิการบริหาร
จิรณรงค์ วงษ์สุนทร บรรณาธิการศิลปกรรม
และ กันตพร สวนศิลป์พงศ์ กองบรรณาธิการ
- สําหรับชาวผีเสือk ทีจะมาพูดคุยด้วยกันคือ
มกุฏ อรฤดี บรรณาธิการบริหารและนักทําหนังสืออาวุโส
ผุสดี นาวาวิจติ นักแปลชันk ครู ผูแ้ ปลหนังสือในดวงใจของใครหลายคน ‘โต๊ะโตะจัง เด็กหญิง
ข้างหน้าต่าง’
และ อภิชยั วิจติ รปิ ยกุล บรรณาธิการฝา่ ยศิลป์ ผูส้ ะบัดฝีแปรงสร้างสรรค์ปกหนังสือเกือบ
ทุกเล่มของผีเสือk
พวกเราจะคุยกันเรืองเบือk งหลังหนังสือหลายเล่มของหนังสือสํานักพิมพ์ผเี สือk ซึงผูอ้ ่านอาจจะไม่เคย
รู้ ทังk ทีมาของหนังสือ การจัดรูปเล่ม และการทดลองเทคนิคการพิมพ์นับครังk ไม่ถว้ น รวมถึงทีมาของภาพปก
สุดสวยผูส้ นใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที http://goo.gl/forms/oVtuDoKZFQtp://goo.gl/forms/oVtuDoKZFQ.
เมือวัน ศุ ก ร์ที ตุ ล าคม $%%& ภาควิชาบรรณารัก ษศาสตร์ ร่ ว มกับสํ านั ก พิม พ์ผ ีเ สืkอ จัด
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรือง “บรรณาธิการนิตยสาร กับ บรรณาธิการหนังสือ” ณ ห้อง s - s„ อาคาร
มหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ เวลา .ss- t.ss น. โดยคุณทรงกลด บางยีขัน บรรณาธิการนิตยสาร
a day รายเดือน อาจารย์มกุ ฏ อรฤดี บรรณาธิการบริหารสํานักพิมพ์ผเี สืkอ เป็ นวิทยากรนํ าเสวนา และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธ ิ หุ่นแสวง เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ
โครงการเสาวนาฯ นีk เป็ นส่วนหนึงของการเรียนการสอนรายวิชา $$st %$ วิชาชีพบรรณาธิการ
ประจําภาคต้น ปี การศึกษา $%%& แต่ได้เปิ ดโอกาสให้บุคคลในวงการสิงพิมพ์ และบุคคลทัวไปทีสนใจเข้า
ร่วม เพือแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ เกียวกับการจัดทําหนังสือและนิตยสาร มีผูส้ นใจเข้าร่วมประมาณ
$s คน

๒

นางสาวธนพรรณ ธนันทา นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ท ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รบั รางวัล Best
Paper Award จากการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการ เรือง Search
Effectiveness and Efficiency of Facet-Based Online Catalog:
A Crossover Study of Novice Users ในการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ tth International Conference on Asia-Pacific
Digital Libraries (ICADL) ทีจังหวัดเชียงใหม่ เมือวันที t พฤศจิกายน $%%& ทีผ่านมา งานวิจยั ชินk นีkเป็ น
ส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ เรือง “ความสามารถในการใช้ได้ของการสืบค้นรายการออนไลน์ แบบแฟซิทและ
แบบข้อความ” บทความทีนํ าเสนอในการประชุมครังk นีk รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลและ
ประสิท ธิภ าพของการสืบ ค้ น รายการออนไลน์ แ บบแฟซิท และแบบข้ อ ความในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ทีไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ใช้รายการออนไลน์ มาก่อน ในทีนีkคอื กลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน $
คน โดยใช้วธิ วี จิ ยั แบบการทดลองแบบไขว้ (Cross-over experimental study) ผลการศึกษาชีวk ่า การสืบค้น
แบบแฟซิทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํากว่าการสืบค้นรายการออนไลน์ แบบข้อความ ซึงตรงข้ามกับ
ผลการวิจยั ทีนํ าเสนอก่อนหน้ านีk ทีศึกษาในกลุ่มผู้ใช้ทวไปในป
ั
จั จุบนั การค้นรายการออนไลน์ แบบแฟซิท
ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายและถู ก นํ า มาใช้ ก ับ ระบบห้ อ งสมุ ด อัต โนมัติ ห ลายแห่ ง การศึ ก ษา
ความสามารถในการใช้ได้ของหน้ าจอสืบค้นแบบแฟซิทมักระบุว่าหน้ าจอสืบ ค้นแบบนีk ช่วยให้กลุ่มผู้ใ ช้
ทัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่เคยมีงานวิจยั ชินk ใดทีนํ าหน้าจอสืบค้นดังกล่าว ไปทดลองใช้กบั กลุ่มผู้ใช้ใหม่ทไม่
ี เคยมีประสบการณ์การ
ใช้ระบบสืบค้นรายการออนไลน์มาก่อน ดังนันk งานวิจยั ชินk นีkจงึ ถือเป็ นการต่อยอดความรู้ เพือนํ าไปใช้ในการ
พัฒนาหน้ าจอสืบค้นรายการออนไลน์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ใหม่ต่อไป การพัฒนาวิทยานิพนธ์และบทความ
ชินk นีk ได้รบั การสนับสนุ นจากทุนอุดหนุ นวิทยานิพนธ์สาํ หรับนิสติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินทุน ดร.ม.ล.จ้อย (งอนรถ) นันทิวชั รินทร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการ
หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา :

ศิลปะการออกแบบเครืองแต่งกายละครเวทีสมัยใหม่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
$s บาท

หนังสือ ศิ ลปะการออกแบบเครืองแต่ งกายละครสมัยใหม่ นีk มีเนืkอหา
อธิบ ายความรู้ค วามเข้า ใจเกียวกับ ศิล ปะการออกแบบเครืองแต่ ง กายละคร
สมัยใหม่เป็ นสําคัญ และไม่มเี นืkอหาเกียวกับวิธกี ารออกแบบ เนืองจากว่าการ
ออกแบบเครืองแต่ งกายละครเป็ นงานสร้างสรรค์เฉพาะของแต่ ละบุคคลต่างมีวธิ กี ารทีต่างกัน ขึนk อยู่กบั
มุมมอง การวิเคราะห์ตคี วามและประสบการณ์ แต่เป็ นหนังสือทีว่าด้วยความเข้าใจเกียวกับการออกแบบ
เครืองแต่งกายละครเวที ทังk แนวคิด บทบาท ตลอดจนกระบวนการทํางาน
๓

หนังสือ :
ผูเ้ ขียน :
ราคา

:

องค์การความร่วมมือเซียงไฮ้ การก่อตัวของอภิมหาอํานาจใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ และ
อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ts บาท

หนังสือ องค์การความร่วมมือเซี ยงไฮ้ การก่อตัวของอภิ มหาอํานาจใหม่
นีk เกิ ด ขึkน จากการศึ ก ษาวิจ ัย ค้ น คว้ า ร่ ว มกัน ของพ่ อ ลู ก นั ก วิช าการคู่ ห นึ งทีสงสัย
เหลือเกินว่าความเปลียนแปลงอันยิงใหญ่ทได้
ี เกิดขึนk บนเวทีการเมืองโลกตังk แต่ศกั ราช
แรกแห่งศตวรรษที $ อย่าง องค์การความร่วมมือเซียงไฮ้ นีkเพราะเหตุใดจึงยังไม่เป็ น
ทีสนอกสนใจและกล่าวขวัญถึงในแวดวงวิชาการไทยอย่างกว้างขวางสักที ฤๅจะเป็ นเพราะเรายังคงก้าวไม่
พ้นระเบียบโลกยุคสงครามเย็นทียังคงมองสหรัฐอเมริกาเป็ นหลักใหญ่ในการกําหนดทิศทางและมาตรฐาน
ทางการเมืองอันเป็ นสากลให้แก่ทุกชาติทไม่
ี สมาทานในอุดมการณ์สงั คมนิยมคอมมิวนิสต์
ความเป็ นจริงทีไม่อาจปฏิเสธได้คอื สงครามเย็นได้สนkิ สุดลงแล้ว และอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ว่า
จะเป็ นประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กค็ วรนับได้ว่าเป็ นฝา่ ยพ่ายแพ้โดยทัวถึงกัน ผูช้ นะอย่างราบ
คาบเพียงฝา่ ยเดียวจากสมรภูมสิ งครามเย็นคือทุนนิยมนันเอง ในศตวรรษที $ ชาติทเคยเป็
ี
นยักษ์ใหญ่แห่ง
ค่ ายสัง คมนิ ยมคอมมิว นิ ส ต์อ ย่างรัส เซียและจีนไม่เ พียงแต่ จ ะหันมาอ้าแขนรับทุ นนิ ยมอย่างเต็มที ยัง มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจเติบโตแซงหน้ ามหาอํ านาจหลายชาติทีเคยเป็ นฝ่ายต่ อต้านคอมมิว นิ สต์ใ นยุค
สงครามเย็นอีกด้วย ระเบียบโลกใหม่แห่งยุคหลังสงครามเย็นนีkให้นkํ าหนักแก่อํานาจครอบงําในทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับอิทธิพลทางการเมืองทีผูกอยูก่ บั ความมันคงทางพลังงานเป็ นหลัก องค์การความร่วมมือเซียงไฮ้
นับเป็ นการรวมกลุ่ มด้านความมันคงทีมีศ ัก ยภาพสูง สุ ดในประวัติศ าสตร์โ ลกสมัยใหม่นับเนื องจากการ
สถาปนาองค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) เมือหลังสงครามโลกครังk ที $ ในหมู่ประเทศสมาชิก
ขององค์การความร่วมมือเซียงไฮ้นันk มีทงั k ประเทศทีมีเนืkอทีมากทีสุด มีประชากรมากทีสุด เป็ นผู้ผลิตและ
ส่งออกพลังงานได้เ ป็ นอันดับต้นๆ ของโลก มีแสนยานุ ภาพทางปริมาณ และมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็ น
อันดับต้นๆ ของโลกอยู่ด้วย การรวมตัวทีเป็ นปึ กแผ่นและมีขอ้ ตกลงรวมกันด้านความมันคงอย่างจริงจัง
แข็งแกร่งเช่นนีkนับเป็ นสิงทีประเทศเพือนบ้านใกล้เคียง อย่างประเทศไทยเองตลอดจนประชาคมอาเซียน
ควรจะต้องให้ความสนใจและจับตามองดูพฒ
ั นาการอย่างใกล้ชดิ องค์การความร่วมมือเซียงไฮ้อาจจะทําให้
ระเบียบโลกของศตวรรษที $ เปลียนแปลงจากเดิมอย่างพลิก ฝ่ามือ และหากวงวิชาการสังคมศาสตร์ใน
บ้านเมืองของเราไม่รู่เ ท่าทันในความเปลียนแปลงนีk ก็อ าจจะทําให้เราพลาดโอกาสสําคัญๆ ในการทีจะ
พัฒนาตนเองให้เท่าทันเพือนบ้านในยุคโลกาภิวตั น์นkไี ด้
สอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร.
•„••• หรือ E-mail: jofletters@gmail.com
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ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์สุ ร ภีพ รรณ ฉั ต ราภรณ์ ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ร บั เชิญ จากจากสํ านั ก งาน
เลขาธิก ารวุฒสิ ภา เป็ นกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพือคัดเลือ กข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตํ าแหน่ ง นักวิเทศ
สัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร เมือวันที u พฤศจิกายน $%%& เวลา u.ss- $.ss น. ณ อาคารสุขประพฤติ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานักหอสมุดแห่ง
ชาติ เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่: แนวโน้ มปจั จุบนั และความท้าทายใน
อนาคต" ในวันศุกร์ที $• พฤศจิกายน $%%& เวลา u.ss- $.ss น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง "ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดในศตวรรษที $ " ในวัน
จันทร์ที % ธันวาคม $%%& เวลา u.ss- $.ss น. ณ ห้องประชุม ชันk „ อาคารเทพรัตน์วทิ ยาโชติ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั การแต่งตังk จากบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งรองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ตังk แต่วนั ที ตุลาคม $%%&
เป็ นต้นไป
รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบั เชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็ นวิทยากรสอนการขับร้องเพลงประสานเสียงให้แก่นกั เรียนภาษาฝรังเศส ตังk แต่วนั ที $$ กันยายน ถึงวันที
s ตุลาคม $%%& และวันที $& ตุลาคม ถึงวันที $• พฤศจิกายน $%%& ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์
เวลา %.ss- &.ss น. ณ ห้อง Salle de Langue ตึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. •„••% E–mail: artspr08@hotmail.com
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