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ปที่ ๒    ฉบับที่ ๑๔   วันที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

 
 
 

รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิขิต และ อ.ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับ
เชิญจากสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ใหเปนวิทยากรอบรมการสอนภาษาและวรรณคดี
ไทยแกครูสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  ในวันที่ 5 – 6 
พฤษภาคม 2553 ที่โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
 
 
 

 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน  ผูชวยศาสตราจารย รองรัตน ดุษฎีสุรพจน 
อาจารยสมจิต จิระนันทิพร และ อาจารยสุเบญจา เผาเหลืองทอง ไดเดินทางไปยังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553 เพ่ือดูงานดานการเรียนการสอนและ
การทําวิจัยดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และเพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับภาควิชาภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง และภาควิชาภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยซิงหัว ในโครงการขยายเครือขาย
ทางวิชาการดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเปนโครงการที่
จัดทําขึ้นตามพระราชดําริและไดรับพระราชทานเงินสนับสนุนคาใชจายจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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รองศาสตราจารย  สุกัญญา  สุจฉายา  ภาควิชาภาษาไทย และผูชวยศาสตราจารย ดร.

ชมนาด ศิติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญไปรวมประชุมกับคณะกรรมการโครงการวิจัย 

Human – Chicken Multi-Relationships Research Project  (ไทย-ญ่ีปุน) ในระหวางวันที่ 19-21 

พฤษภาคม 2553 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน  ในโอกาสนี้ไดเขาเฝาเจาชายอะกิชิโน องคประธาน

โครงการวิจัยฝายญี่ปุน และไดถวายของที่ระลึกและหนังสือผลงานของศูนยคติชนวิทยา เร่ือง 

ESSAYS ON THAI FOLKLORE  แดเจาชาย   และยังไดมอบหนังสือน้ีใหแกหองสมุดพิพิธภัณฑ

ชาติพันธุวิทยา  มหาวิทยาลัยโอซากาดวย 

 
 

 
 
 

 Ph.D. Thai Studies รุนแรก: ดาวพราวแสงในเทวาลัย 
ศูนยไทยศึกษา ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต Ph.D. Thai 

Studies (ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรเดียวในโลก) ตั้งแตป 2548  โดยในภาคปลาย 
ปการศึกษา 2552 ไดมีดุษฎีบัณฑิตรุนแรก 4 คน ที่จบ Ph.D. Thai Studies 

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2553 ศูนยไทยศึกษา จึงไดจัดการสัมมนาเผยแพรผลงานวิจัยของ
นิสิตระดับดุษฏีบัณฑิต ทั้ง 4 คนนี้ โดยใชชื่องานวา “Beyond Bright Star: New Researches in 
Thai Studies” (โพนดาราพราว: ผลงานวิจัยใหมไทยศึกษา) ณ   Dipak C.Jain Hall, Sasa 
International House จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังมีรายชื่อนิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรและชื่อ
หัวของานวิจัย ดังนี้ 

 

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา 

ขาวจากศูนยไทยศึกษา 
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1. นายเปรม สวนสมุทร นําเสนองานวิจัย เรื่อง  
THE IDEOLOGY OF LOVE IN POPULAR THAI TRAGIC ROMANCE  
(อุดมการณเรื่องความรักในนิยายรักโศกประชานิยมของไทย พ.ศ. 2540-2550)  
ไดรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
อาจารยที่ปรึกษา:  รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา 

2. นางรอยบุญ รัศมีเทศ นําเสนองานวิจัย เรื่อง  
COMMUNITY AND SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT: A CASE 
STUDY OF BAN LIMTHONG, AMPHOE NANG RONG, CHANGWAT BURI RAM   
(ชุมชนกับการจัดการแหลงนํ้าอยางยั่งยนื: กรณีศึกษา หมูบานลิ่มทอง อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย)  
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Empowering Network for International Thai Studies (ENITS)  
อาจารยที่ปรึกษา:   รองศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง 

3. นางสาวจิราธร ชาติศิริ นําเสนองานวิจัย เรื่อง  
THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE THONBURI KINGDOM IN THE 
CONTEXT OF THE CHINESE ERA, 1727 – 1782  
(กําเนิดและพฒันาการของอาณาจักรธนบุรีในบรบิทยคุแหงชาวจีน ค.ศ.1727-1782)  
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Empowering Network for International Thai Studies (ENITS)  
อาจารยที่ปรึกษา:    รองศาสตราจารย ดร. สุเนตร ชุตนิธรานนท 
 

4. นางซาบรินา ชอว (Sabrina Shaw) นําเสนองานวิจัย เรื่อง  
PROSPECTS AND POLICY OPTIONS FOR THAILAND’S TRADE IN BIOENERGY IN 
THE MEKONG REGION: IMPLICATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
(โอกาสและทางเลือกเชิงนโยบายทางการคาพลังงานชวีภาพของไทยในภูมิภาคลุมนํ้าโขง: นัย
ที่สําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืน)  
อาจารยที่ปรึกษา:      ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาริต ติงศภัทิย 
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 MA in Thai Studies: แสงดาวประดับเทวาลัย 
นอกจากนี้ ในระดับมหาบัณฑิต (MA Thai Studies) ในภาคการศึกษานี้ มีนิสิตจบ

การศึกษาดวยจํานวน 3 คน มีรายชื่อ และชื่อหัวขอวิจัย ดังน้ี 
 

1. นายพัฒนเดช กอวัฒนา  ทาํวิทยานิพนธ เรื่อง  
BELIEF IN THE FACE OF DISASTER: REFLECTION ON THAI TSUNAMI SONGS 
AND POEMS  
(ความเชื่อเม่ือเผชิญภัยพิบัต:ิ ภาพสะทอนจากบทเพลงและบทกวสีึนามิของไทย) 
อาจารยที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา 

 
2. นายลี ตาน (Li Dan) ทําวิทยานิพนธ เรื่อง  

CHINESE OVERSEAS STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THAI SOCIETY AND 
CULTURE: A CASE STUDY OF YUNNAN STUDENTS IN UNIVERSITIES IN 
THAILAND  
(ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาตางชาติชาวจีน: กรณีศึกษานักศึกษา
จากยูนนานในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)  
อาจารยที่ปรึกษา:    รองศาสตราจารย  ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย 

3. นายฮิเดกิ ยามาโมโตะ (Hideki Yamamoto) ทําวิทยานิพนธ เรื่อง  
WAT PHRA BAT NAM PHU AND HIV/AIDS EDUCATION  
(วัดพระบาทน้ําพุกับการใหการศกึษาเกี่ยวกับโรคเอดส) 
อาจารยที่ปรึกษา :  รองศาสตราจารย ดร. กนกศักดิ์ แกวเทพ 

ศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตรรูสึกภูมิใจในความสําเร็จของนิสิตทุกคนจากหลักสูตรทั้ง
สองนี้ และตระหนักดีวาภารกิจของศูนยไทยศึกษาจะเปนสวนสําคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร
ความเปนนานาชาติและความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความสําเร็จครั้งน้ีมาจากความรวมมือ
รวมใจของคณาจารยคณะอักษรศาสตร 
คณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก     ศูนยไทยศึกษาจึง
ขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่งมาในโอกาส
ของการแถลงขาวที่นายินดีรวมกันนี้ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใหเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “นิเวศสํานึกในวรรณกรรมไทยรวม
สมัย” ในการสัมมนาวิชาการระดับอุดมศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมศึกษา: วิจารณทัศนของนักวิชาการ
รวมสมัย” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.15-16.15 น. 

 อาจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต ใหเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 2013602 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับการ
จัดการโซอุปทาน ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2553 (ทุกวันเสาร) เวลา 9.00-
16.00 น. 

 อาจารย ดร .อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ได รับเชิญจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ใหเปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานอาหาร (ดานภาษาไทยและ
ภาษาศาสตรประยุกต) และเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพมาตรฐานและ
หลักเกณฑเง่ือนไขในการปฏิบัติดานอาหาร ครั้งที่ 5/2553 ในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 13.30-
16.30 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดา รังกุพันธุ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงาน      
จัดการศึกษาทั่วไป ใหเปนผูสอนวิชา 0201230 มนุษยกับสันติภาพ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2552 
ทุกวันจันทร พุธ และศุกร เวลา 13.00-16.00 น. 

 อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักการแปลและการลาม"  ในการสัมมนาวิชาการ
ดานลามภาษามือไทย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปนเกลา ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 

 
 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

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

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 


