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ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
ภาควิชาประวัติศาสตรรบั Professor Soren Ivarsson
ภาควิชาประวัติศาสตรรับ Professor Soren Ivarsson เปน Visiting Research Fellow ในสังกัด
ภาควิชาประวัติศาสตร
Professor Ivarsson เปนผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรลาวสมัยใหม
อาจารยทําวิจัยหัวขอ “ชีวประวัติและบทบาทของ Major Erik Seidenfaden ซึ่งเคยรับราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5 และตอมาเปนประธานของสยามสมาคมฯ” Professor Ivarsson ไดรับทุนจากภาควิชา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน เพื่อมาทําวิจัยระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2552
ซึ่งในชวงเวลานี้ Professor Ivarsson จะนําเสนอผลงานการคนควาและใหคําปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทยสมัยใหมกับนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตรดวย
ขาวกิจกรรมทางวิชาการของอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร
1. อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาฯ ในฐานะอาจารยผูควบคุมดูแลการเดินทางและการทําวิจัยของ
นิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา และทําการติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐและสถาบันการศึกษาของประเทศ
ในสหภาพยุโรป ณ The European Commission, The Council of the EU, The European Parliament,
The Royal Thai Embassy ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศอิตาลี ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 7 มีนาคม
2552
2. อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ไดรับเชิญจาก Institute of European Studies of Macau
(IEEM) ใหเขารวมการประชุมวิชาการเรื่อง “Of State and Regions: Regional Policies of Northern Asian
Nations-State and European Patterns of Integration” เพื่อนําเสนอในหัวขอเรื่อง A History of Regional
ณ เกาะมาเกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 2552 โดยทาง Institute of
European Studies of Macau (IEEM) เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
3. อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน ไดรับเชิญใหไปเสนอผลงานทางวิชาการในหัวขอ “Plabphachai
in Context: The Thai Fear of the Rising Chinese in the Cold War Era” ในการสัมมนาวิชาการของ
Association for Asian Studies (AAS) ณ นครชิคาโก มลรัฐอิลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 26
- 29 มีนาคม 2552
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กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ ภาควิชาประวัติศาสตร ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2551
วัน / เวลา / สถานที่
วันอังคารที่
24 มีนาคม 2552
เวลา 09.00-12.00 น.
หอง 705
วันพฤหัสบดีที่
26 มีนาคม 2552
เวลา 09.00-12.00 น.
หอง 705
วันพฤหัสบดีที่
26 มีนาคม 2552
เวลา 13.00-16.00 น.
หอง 705

นิสิต
นายปราการ กลิ่นฟุง

นางสาวจันทิวา อนัตนันท

นางสาวทิพยพาพร อินคุม

หัวขอ
การเสด็จพระราชดําเนินทองที่
ตางจังหวัดของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พ.ศ.2493-2530
การเมืองในบันทึกความทรงจําของอดีต
ผูนําคอมมิวนิสตเวียดนามพลัดถิ่นที่
เผยแพรในป 1975-1991
สงครามเชียงตุงในประวัตศิ าสตรไทย
พ.ศ.2392-2488

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ภาพลักษณของ
ผูหญิงในกวีนพิ นธรวมสมัย” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีอาจารยภาวรรณ หมอกยา เปนผูดําเนินรายการ
ออกอากาศวันอาทิตยที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
FM 101.5

โครงการ “การพัฒนาจิตตามหลักพระไตรปฎก”
โครงการ “บานนี้มีสุข” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสายงานพั ฒนาบุ ค ลากร สํ านั ก บริหาร
ทรัพยากรมนุษย และหอพระไตรปฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร ขอเชิญชวนอาจารย นิสิต บุคลากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และครอบครัว ตลอดจนผูสนใจเขารวมกิจกรรม “บานนี้มีสุข จาก วิสาขบูชา ถึง
อาสาฬหบู ช า” ในโครงการ “การพั ฒ นาจิ ต ตามหลั ก พระไตรป ฎ ก” โดยมี อาจารย แ ม ชี วิ มุ ต ติ ย า
(รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติ เปนวิทยากร จัดทุกวันพุธ ตั้งแตพุธที่
6 พ.ค. – พุธที่ 15 ก.ค. 2552 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ หอง 101 อาคารวิทยพัฒนา ไมเสียคาใชจายใดๆ
ผูสนใจสมัครดวน (เพราะรับจํานวนจํากัด) ไดที่
¬ สายงานพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย โทรศัพท 02-218-0167
โทรสาร 02-218-0166
¬ หอพระไตรปฎกนานาชาติ โทร. 02-218-4916 E – mail : inter_tipitaka@chula.ac.th
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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
รองศาสตราจารย สุ ร ภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ ร ว มเป น ผู แ ทนของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในด า น
International Relations เขารวมประชุม ASEAN+ 3 Higher Education Policy Dialogue 2009 ระหวาง
วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม Dusit Thani Laguna จังหวัดภูเก็ต

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารย ดร. วรุ ณี อุ ดมศิล ป ภาควิช าตะวันตก ลาไปฝกอบรมวิ จัยทางสาขาวรรณคดี ฝรั่ง เศส
ณ University of Paris III (Sorbonne Nouvelle) สาธารณรัฐฝรั่งเศสดวยทุนโครงการศูนยแหงความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2552
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ร ั ศ มี กฤษณมิ ษ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ตก ได ร ั บ เชิ ญ จาก Idente
Foundation เพื่ อ เข า ร ว มงานครบรอบ 50 ป (The Fiftieth Anniversary of the Founding of the
Idente Missionaries of Christ the Redeemer) และเสนอผลงานในหั ว ข อ “The Contribution of
Women to Solidarity among Cultures and Religions.” ณ กรุ ง โรม ประเทศอิ ต าลี ระหว า งวั น ที่
24 มิ ถุ น ายน – 2 กรกฎาคม 2552
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ เปนกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 4 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (International Program) ตั้งแต 1 สิงหาคม 2550 ถึงปจจุบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546 ถึงปจจุบัน
มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2545 ถึงปจจุบัน
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2553
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ เปนอุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมถ ตั้งแต มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2552

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.มัลลิกา สามารถ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com

- เอกสารฉบับนี้ทําสําเนาดวย copy print -

3

