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ข่าวจากภาควิ ชาบรรณารักษศาสตร์

เมือวันอาทิตย์ที พฤศจิก ายน #$$% ภาควิชาบรรณารัก ษศาสตร์ ได้จดั โครงการเสวนาทาง
วิชาการ เรือง นิตยสารกับหนังสือ: a day of butterfly, butterfly in a day. ณ ห้องประชุมชันC D อาคารมหา
จักรีสริ นิ ธร คณะอักษรศาสตร์ เวลา G . -GI. น. โครงการเสาวนาฯ นีC เป็ นส่วนหนึงของการเรียนการ
สอนรายวิชา ## I $# วิชาชีพบรรณาธิการ ประจําภาคต้น ปี การศึกษา #$$% แต่ได้เปิ ดโอกาสให้บุคคลใน
วงการสิงพิมพ์ และบุคคลทัวไปทีสนใจเข้าร่วม เพือแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ เกียวกับเบือC งหลังการ
จัดทําหนังสือ การจัดทํารูปเล่ม และการทดลองเทคนิคการพิมพ์ รวมถึงทีมาของภาพปกสํานักพิมพ์ผเี สืCอ
โดยกิจกรรมครังC นีCมผี สู้ นใจเข้าร่วมประมาณ # คน
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โครงการค่ายพัฒนาห้ องสมุด
โรงเรียนโคกกระท้อนกิ ตติ วฒ
ุ ิ วิทยา จังหวัดสระบุรี
เมือวันที U-D พฤศจิกายน #$$% นิสติ และคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
ร่วมกับนิสติ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จํานวน $ คน เดินทางไปจัดโครงการค่ายพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒวิ ทิ ยา จังหวัด
สระบุร ี โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นจากฝ่ายกิจการนิสติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมในโครงการประกอบด้ว ยการจัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศ และการจัด ระบบทรัพ ยากร
สารสนเทศทีเหมาะสมกับนักเรียนและบุคลากร การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียนให้
เหมาะสมสําหรับการเข้าใช้งาน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการใช้หอ้ งสมุดให้แก่นักเรียน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒวิ ทิ ยา
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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเรื&องสัน' ภาษาอังกฤษรางวัลเงินทุน
รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจําปี พ.ศ.#$$U ชิงรางวัลเงินสด G ,
บาท พร้อมเกียรติบตั ร
รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ เป็ นผูร้ เิ ริมการจัดการประกวดการ
ประพันธ์บทกวี หรือเรืองสันC เป็ นภาษาอังกฤษขึนC ท่านบริจาคเงินให้แก่คณะอักษรศาสตร์ เนืองในโอกาสที
เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.#$ D โดยให้จดั ตังC เป็ นเงินทุนเพือนํ าผลประโยชน์ มาใช้จ่ายเป็ นรางวัลแก่ผูช้ นะ
การประกวด
เรืองสันC ทีส่งประกวดต้องมีเนืCอหาทีมุง่ ส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุ่งต่อต้านกระแสสังคม ทีมี
แนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็ นเรืองสันC ทีใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผูอ้ นื ผู้ทีส่งผล
งานเข้าประกวดจะต้องมีสญ
ั ชาติ ไทย และมีคณ
ุ วุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรีหรือเที ยบเท่ าหรือเป็ นนิ สิต
นักศึกษาทีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดมีสทิ ธิ Zส่งได้เพียง G ชินC โดยส่งมา
ทีหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท เขตปทุ มวัน กรุง เทพฯ G
ภายในวันที& ) มิ ถนุ ายน +,,- ผู้ส นใจติด ต่ อ ขอรายละเอีย ด
เพิมเติมได้ โทร. #-#GU\% % หรืออ่านข้อมูลได้ที www.arts.chula.ac.th

ใคร ทําอะไร ที&ไหน
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมศัก ดิ Z ศรีบ ริสุ ท ธิสZ กุ ล ภาควิช าบรรณารัก ษศาสตร์ ได้ร บั เชิญ จาก
สํ า นั ก พิม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย เป็ น บรรณาธิก ารตรวจหนั ง สือ “ภาษาอัง กฤษสํ า หรับ นั ก
สารสนเทศ” (English for Information Scientists)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบั เชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ไป
ปฏิบตั งิ าน ระหว่างวันที GU-# ธันวาคม #$$% ณ สาธารณรัฐอิตาลี
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา ได้รบั เชิญจากคณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เป็ นวิทยากรบรรยายในหัว ข้อ “ปรัชญากับภาพยนตร์” ในวันที #\
มกราคม #$$U เวลา D.G$-GG.G$ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรเิ พ็ญ พิรยิ จิตรกรกิจ ภาควิชาปรัชญา ได้รบั เชิญจากสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาสําหรับเด็ก (Philosophy for Children) กับ
การศึกษาไทย” ในวันที #\ มกราคม #$$U เวลา G#. -G\. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เพือนพ้ อง น้ องพี ร่ วมออกกําลังกาย
ออกกําลังเบาๆ แต่
ช่ วยเผาผลาญ

โยคะ

เพิมความยืดหยุ่นให้ ร่างกาย

บรรเทาอาการปวดเมือย
Office Syndrome

ช่ วยให้ ใจเย็นลง มีสมาธิ

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-18.30 น.
ณ โถงชัน- 9 อาคารมหาจักรี สริ ิ นธร
ฟรี ! ไม่ มีค่าใช้ จ่าย
สอนโดยครูโยคะชัน- นํา
สอบถามเพิมเติมที
อ.เนณุภา Nenuphar.S@chula.ac.th โทร. 898:;, 8988=

สุ ขภาพดี มีไว้แบ่งปั น
สามารถนําเสือโยคะมาเอง หรื อกรณีไม่มี คณะฯ มีเสือโยคะจัดเตรี ยมให้ มารับเสือได้ ทีห้ อง 815 อาคารบรมราชกุมารี

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. U\UU$ E–mail: artspr08@hotmail.com
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