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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๑๕   วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
 

 
 
 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ใหความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ในการ
ดําเนินโครงการ การประมวลขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ชวงชั้นที่ 3 
ประจําปการศึกษา 2551 ระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552 
 
 
 
 

 ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติจะจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เร่ือง “การแปลสูอาชีพ” 
โดยเชิญศิษยเกา คือ นางสาวรังสิมา นิลรัต และ นายปพนพัชร ชัยศิริวิกรม มาเปนวิทยากร   ในวันศุกรที่ 19 
มิถุนายน 2552   เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  หอง  707 อาคารบรมราชกุมารี   ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟง
บรรยายในวันดังกลาวโดยไมเสียคาใชจาย 
 
 
 

 คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ เปดอบรมภาษาตางประเทศสําหรับบุคคลภายนอก กลางป 2552 ไดแก 
อังกฤษ  ฝรั่งเศส  อิตาเลียน  สเปน  รัสเซีย  จีนกลาง  ญ่ีปุน  เกาหลี  เวียดนาม  มาเลย   รับสมัครตั้งแตวันที่ 
4 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552   

 โครงการอารยธรรมไทยสัญจร  วันที่ 16 พฤษภาคม 2552  ทัศนศึกษาแหลงโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรในจังหวัดปราจีนบุรี  เชน  เมืองโบราณศรีมโหสถหรือเมืองพระรถ  ตนศรีมหาโพธิ์  วิหารพระ
ทวารวดี  โบราณสถานสระมรกต  รอยพระบาทคู  โบราณสถานในบริเวณใกลเคียง  โบราณสถาน           
หลุมเมือง  โบราณสถานพานหิน ฯลฯ 

 โครงการอบรมการจัดเอกสารสําหรับพนักงานยุคใหม  จัดอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 

 
 
 

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร 

อบรมภาษาตางประเทศ กลางป 2552 อักษรฯ จุฬาฯ และโครงการที่นาสนใจ 

ขาวจากศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ 
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 คณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรวมกันถวายสังฆทานเนื่องในวันสงกรานต ณ วัดปทุมวนาราม 
เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2552 
  

 รองศาสตราจารย ดร. พจี ยุวชิต  รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
คารินา โชติรวี และผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน จากภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจาก 
Universiti Putra Malaysia ใหไปเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ Malaysia International 
Conference  on  Languages,  Literatures  and  Cultures  (MICOLLAC)   รวมกับ รองศาสตราจารย ดร. 
กิ่งกาญจน เทพกาญจนา อาจารย ดร. ธีราภรณ รติธรรมกุล และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ Marriott Hotel 
Putrajaya  ประเทศมาเลเซีย  ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552  โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร 
  

 ภาควิชาภาษาอังกฤษเปนเจาภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการ   ระหวางภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะ อักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย  และภาควิ ชาภาษาอั งกฤษ  คณะศิ ลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในวันที่  18  พฤษภาคม 2552   เวลา 8.00 – 16.00 น.   ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี   โดยมีอาจารยจากภาควิชาภาษาอังกฤษรวมเสนอผลงานทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย 
ดร .  พจี ยุวชิต    ผูชวยศาสตราจารย  ดร .  ณัฐมา  พงศไพโรจน    อาจารย จิตติมา  พฤฒิพฤกษ                
ผูชวยศาสตราจารย ปรีมา มัลลิกะมาส    อาจารยสมจิต จิระนันทิพร    และอาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ  
 
 
 
 

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมกับสถาบันเชสเมโอ ประเทศอิตาลี (CESMEO, International Institute for Advanced Asian Studies) 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย จะจัดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ "140 ปความสัมพันธไทย – อิตาลี" (The International Symposium "140 Years of 
Thai-Italian Relations") เพ่ือรวมฉลองวาระครบรอบ 140 ป แหงความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ
ประเทศอิตาลี ในระหวางวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2552   ทางสาขาฯ จึงใครขอเรียนเชิญอาจารย นักวิชาการ
ผูสนใจเขารวมเสนอบทความในโอกาสนี้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.arts.chula.ac.th 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ขาวจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
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ดวยนายปราการ กลิ่นฟุง นิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร ซ่ึงเพ่ิงผาน
การสอบวิทยานิพนธในหัวขอ “การเสด็จพระราชดําเนินทองที่ตางจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2497 – 2530”  มีผลการสอบ “ดีมาก” เม่ือเดือนมีนาคมที่ผานมา โดยมีผูชวย
ศาสตราจารย สุวิมล รุงเจริญ เปนอาจารยที่ปรึกษา บัดนี้ บทความวิจัยจากวิทยานิพนธที่มีชื่อเร่ืองวา “The 
Power of the Thai Monarchy in Post – 1932 Revolution Regimes” ของนายปราการ กลิ่นฟุงไดรับเลือก
จากคณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (Asia Research Institute, 
National University of Singapore  (ARI/NUS))  ใหนําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติสําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษาแหงเอเชียครั้งที่ 4 (ARI 4th Asian Graduate Forum) ที่มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ระหวาง
วันที่ 13 – 17 กรกฏาคม ศกนี้ 

 นอกจากบทความวิจัยของนายปราการ กลิ่นฟุง จะไดรับการคัดเลือกเขาเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติครั้งน้ีแลว   ARI ยังใหการสนับสนุนคาใชจายเกือบทั้งหมด ไดแก คาเดินทางไป – กลับชั้นประหยัด 
และอาหารเชา – กลางวัน รวมทั้งที่พักตลอดการประชุมรวม 6 วัน 

 อน่ึง กอนหนานี้ บทความวิจัยของนายปราการ กลิ่นฟุง อันเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเร่ือง
ดังกลาวอีกบทความหนึ่ง  รวมทั้งบทความวิจัยของเพ่ือนนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตรอีก 2 
คน ยังเคยไดรับการคัดเลือกเขารวมนําเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาจาก
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (GSAPS Graduate Workshop) ที่จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟคศึกษา 
มหาวิทยาลัยวะเซะดะ (Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University) กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุนเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมา โดยทางมหาวิทยาลัยวะเซะดะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การเขารวมประชุมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร 



-   เอกสารฉบับนี้ทําสําเนาดวย  copy print  - 4

 
 
 
 

 ศาสตราจารยถนอมนวล โอเจริญ ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ ไดรับเชิญ
จากศาสตราจารย ดร.Wang Lidi คณบดี Graduate School of Translation and Interpretation ของ
มหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies ไปเปน keynote speaker ปาฐกถาในหัวขอเรื่อง "Graduate Level 
Interpretation Education in Thailand: A Historical Perspective" ในการประชมุนานาชาติเรือ่ง "Enhancing 
international cooperation and promoting multilingualism in translator and interpreter education"        
ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 25 – 26 เมษายน 2552 

   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ไดรับเชิญเปนกรรมการวิชาการการประชุมนานาชาติ 
Asia - Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A – LIEP 2009) ณ เมือง 
Tsukuba ประเทศญี่ปุน เม่ือวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2552 

 

 อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับอนุมัติทุนของ
โครงการพัฒนาการวิจัยของอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา กองทุนบรมราชกุมารีใหไปรวบรวมขอมูลวิจัยเรื่อง 
ทัศนภาษาแหงอาภรณ : บทบาทของเครื่องแตงกายงิ้วปกกิ่งในราชสํานักสมัยราชวงศชิง (The Visual 
Language of Attiring: Functions of Beijing Opera Costumes in the Qing Court Theater) และเขารวม
ประชุมและเสนอรายงานในการประชุมนานาชาติ  The Seventh International Conference on the Humanities 
จัดโดย University of Illinois at Urbana – Champaign  ในหัวขอเร่ือง  From Heroes to Villains : 
Comparison between the Ming Novel of Shuihu Zhuan and the Qing Adapted Court Play of Zhongyi 
Xuantu  ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2552 

 
 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานัก ก.ค.ศ. 

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจประเมินผลงานของขาราชการและ
บุคคลทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเปนผูเชี่ยวชาญสายงานการสอน สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งน้ีจะเขารวม
การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งอานผลงานของผูเขารับการประเมินเพ่ือเอาเขาที่ประชุมดวย 
 
 

 

 

 

 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

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


