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ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นเจ้าภาพจดัการประชุม

วชิาการ CUKUTU 1234 ซึ�งเป็นความร่วมมอืระหว่าง 4 สถาบนั ไดแ้ก่ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ 
ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื�อใหค้ณาจารยแ์ละนักวชิาการ
จากทั >ง 4 สถาบนัไดนํ้าเสนอผลงานทางวชิาการและงานวจิยั รวมถงึแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเรยีน การ
สอน และการวจิยัทางด้านการแปล ภาษา และวรรณคดอีงักฤษ ในบรรยากาศที�เป็นกนัเอง ในโอกาสนี> 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดใ้ห้
เกยีรตเิป็นผู้กล่าวปาฐกถานํา ในหวัข้อ “การเรยีนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย” โดยการประชุม
ดงักล่าว จดัขึ>นเป็นปีที� H เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 1HHI เวลา J.42-3H.42 น. ณ อาคารบรมราชกุมาร ีคณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มผีูส้นใจเขา้รว่มฟงัประมาณ 312 คน 
 
 
 
 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัการจดัอนัดบัโดย QS World Ranking ประจาํปี 1234 เมื�อวนัที�     
Z พฤษภาคม 1HHI ใหอ้ยูใ่นอนัดบั 323-3H2 ของโลก ในสาขา Modern Languages 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
  

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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สมัมนาบณัฑิตศึกษา ภาควิชาประวติัศาสตร ์ 
ภาคต้น �  ! 

เวลา $%.''-$!.'' น. ณ ห้อง *'+ อาคารบรมราชกมุารี 
 

จนัทรท์ี� 32 มถุินายน 1HHI ชวีติและการศกึษาประวตัศิาสตรใ์นสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยีใน 
ทศวรรษ 3Z`2 และ 3ZJ2  
โดย ศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (วทิยาลยันานาชาตปิรดี ี
พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ และ 
รองศาสตราจารยฉ์ลอง สุนทราวาณชิย ์(นกัวชิาการอสิระ) 

จนัทรท์ี� 3` มถุินายน 1HHI โลกของคนธรรมดาในกมัพูชาเมื�อครั >งครสิตศ์ตวรรษที� 3Z เท่าที�เหน็จาก
นิทานและทํานายบางเรื�อง 

         โดย อาจารยธ์บิด ีบวัคาํศร ี
(นกัศกึษาปรญิญาเอก, UC Berkeley) 

จนัทรท์ี� 3 กรกฎาคม 1HHI วตัถุวฒันธรรมศกึษากบัชาตพินัธุว์รรณาว่าดว้ยชวีติสมยัใหม่ 
         โดย อาจารยพ์รรณราย โอสถาภริตัน์ 

(คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
จนัทรท์ี� J กรกฎาคม 1HHI การทบทวนประวตัศิาสตรผ์่านงานวรรณกรรม: กรณศีกึษาจากนวนิยาย

เรื�อง Finisterre ของ María Rosa Lojo 
         โดย อาจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล   

(คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
จนัทรท์ี� 3H กรกฎาคม 1HHI “The Geographical Turn” ในประวตัศิาสตรนิ์พนธเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
        โดย ศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั วนิิจจะกูล   

(Department of History, University of Wisconsin-Madison) 
จนัทรท์ี� H สงิหาคม 1HHI ส่งเสยีงทางสาย: ประวตัศิาสตรก์ารกระจายเสยีงกบัวฒันธรรมเมอืงของ 

สงัคมจนีในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 3ZH2 และ 3Z`2 
         โดย อาจารย ์ดร.กรพนชั ตั >งเขื�อนขนัธ ์ 

(คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
ฟร ี  ไมม่คี่าลงทะเบยีน  สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิที� ภาควชิาประวตัศิาสตร ์โทร. 2-113J-wI`1 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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�  ข่าวนิสิตรบัทุน 
นิสติปรญิญาเอก ภาควชิาประวตัศิาสตร ์3 คน คอื 

3. นายอาวุธ ธรีะเอก (หวัขอ้วทิยานิพนธเ์รื�อง “การจดัการศกึษาภาษาองักฤษของรฐัสยาม
ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั” อาจารย ์ดร.วลิลา วลิยัทอง และอาจารย ์
ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา) และ 

นิสติปรญิญาโท ภาควชิาประวตัศิาสตร ์1 คน คอื  
3. นายบุญพสิฐิ ศรหีงส ์(หวัขอ้วทิยานิพนธเ์รื�อง “งานนิพนธข์อง ก.ศ.ร. กุหลาบ: ชนชั >นนํา
และการสร้างองค์ความรู้ในสยามต้นยุคใหม่” รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาชยั ยิ>มประเสรฐิ 
เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา) 
1. นายเทพ บุญตานนท ์(หวัขอ้วทิยานิพนธเ์รื�อง “พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั
กบัการสรา้งภาพลกัษณ์ทางการทหาร” รองศาสตราจารยพ์พิาดา ยงัเจรญิ และอาจารย ์ดร.
วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา) 

ไดร้บัการคดัเลอืกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore ให้
ไดร้บัทุน Asian Graduate Student Fellowship 1234 เพื�อไปทําการวจิยัเอกสารเพิ�มเตมิที�หอ้งสมุดของ 
NUS และหอสมุดแห่งชาตสิงิคโปร ์ภายใต้การชี>แนะเพิ�มเตมิ (mentorship) จากคณาจารยข์อง ARI และ
ภาควชิาที�เกี�ยวข้องของ NUS รวมทั >งเขา้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตัิการวจิยัร่วมกบันิสติปรญิญาโท-เอกจาก
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค และนําเสนอความก้าวหน้าของผลงานวจิยัต่อที�ประชุมวชิาการ ระหว่างวนัที� 3I 
พฤษภาคม ถึง 43 กรกฎาคม 1HHI ทุน Asian Graduate Student Fellowship 1234 ของ ARI ให้
ค่าเดินทางไปกลบั ค่าที�พกั และค่าเบี>ยเลี>ยงตลอดเวลา 1 เดือนครึ�ง นับเป็นเวลากว่า ` ปีแล้ว ที�นิสิต
บณัฑติศกึษาภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัทุนดงักล่าวนี> 

    

 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ � ศรบีรสิุทธิ �สกุล ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากบรษิทั 
สถาพรบุ๊คส ์จาํกดั ใหเ้ป็นวทิยากร งานเสวนา "การจดัเตรยีมหอ้งสมุดและกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านเพื�อเขา้
สู่ประชาคมอาเซยีนรู"้ เมื�อวนัองัคารที� 1J พฤษภาคม 1HHI ณ โรงเรยีนสตรศีกึษา จงัหวดัรอ้ยเอด็ และวนั
พฤหสับดทีี� 42 พฤษภาคม 1HHI ณ โรงเรยีนนางรองพทิยาคม อําเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย ์  
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์นิดารตัน์ เบอรพนัธุ์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัการแต่งตั >งจากคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เป็นผูท้รงคุณวุฒใินโครงการวารสารวชิาการ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักงานเลขาธกิาร
วุฒสิภา เป็นวทิยากรโครงการพฒันาองคค์วามรู ้ใหแ้ก่ขา้ราชการ สํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา บรรยายใน
หวัขอ้ "เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้: การจดัการขอ้มูลเชงิประจกัษ์" เมื�อวนัพฤหสับดทีี� 14 
พฤษภาคม 1HHI เวลา 2Z.22-31.22 น. ณ หอ้งประชุม 1`21 ชั >น 1` อาคารสุขประพฤต ิ

ใคร ทาํอะไร ที2ไหน 
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ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เพื�อนพ้อง น้องพี� ร่วมออกกาํลงักายโยคะ 
ครูใหม่ วนัเวลาใหม่ ทุกวนัพฤหัสบด ีเวลา %&.()-%+.() น. 

ณ โถงชั/น 0 อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

เริ�ม พฤหัสบดทีี� 2 มิถุนายน 3442 นี/ เป็นต้นไป 
 

สอบถามเพิ�มเตมิที� 
อาจารย์เนณุภา Nenuphar.S@chula.ac.th โทร. +:+%), +:++4 

 

สุขภาพดี มีไวแ้บ่งปัน 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

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

ข่าวจากฝ่ายประกนัคณุภาพ 

สามารถนาํเสื,อโยคะมาเอง หรือกรณีไม่มี คณะฯ มีเสื,อโยคะจดัเตรียมให้

จาํนวน 56 ผืน กรุณามารับเสื,อที,หอ้ง 9:; ก่อนไปออกกาํลงั และนาํมา

คืนหลงัใชง้านเสร็จ 


