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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
Professor Dr. Aribowo คณบดีคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย และรองคณบดี
รวม 5 คน ได ม าเยี่ ย มคณะอั ก ษรศาสตร เ พื่ อ หารื อ ความ
รวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย
Airlangga
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 ในโอกาสนี้
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝาย
วิ รั ช กิ จ และ ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ นิ จ สุ ตั ณ ฑวิ บู ล ย
รองคณบดีฝายวิชาการ ไดใหการตอนรับและประชุมรวมกัน
มหาวิทยาลัย Airlangga เปนมหาวิทยาลัยเกาแกแหงหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย กอตั้งในป พ.ศ
2491 ปจจุบันมีนักศึกษา 23,000 คน และคณาจารย 1,500 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ฝ า ยวิ ช าการได จั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี ใหแก
คณาจารยและเจาหนาที่ มีผูเขารวมอบรม จํานวน 18 คน โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร. ใจทิพย ณ สงขลา
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร เปนผูบรรยาย ผลการอบรมเปนที่นาพอใจและคาดวาจะ
จัดอบรมครั้งตอไปในชวงปดภาคฤดูรอนนี้
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ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
การสัมมนาระดมความคิดของคณาจารยในภาควิชา
ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดการสัมมนาระดมความคิดของคณาจารยในภาควิชาฯ เรื่อง "การวิจัยของ
อาจารยในภาคฯ : ปญหาและแนวทางแกไข" ในวันจันทรที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 10.15 - 15.30 น.
ณ หอง 501 และ 509 อาคารบรมราชกุมารี
คณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับเชิญเปนวิทยากร
1. อาจารย ดร. อิงโก ปเตอรส (Ingo Peters) เดินทางไปประเทศเยอรมนีเพื่อบรรยายในหัวขอ “Key
challenges for EFL teaching in Germany from an international perspective” ที่ University of
Erlangen-Nuremberg เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดารินทร ประดิษฐทัศนีย ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "วรรณคดี
ภาษาอังกฤษและสิ่งแวดลอม" ใหกับนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ในงาน
ศิลปศาสตรแฟร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น.
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "Wuthering Heights:
British Victorian Aesthetics" ใหกับนักศึกษาวิชาความรูเบื้องตนทางวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
4. รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ไดรับเชิญเปนวิทยากร ในรายการวิทยุของชมรมจุฬาพฤทธาจารย
บรรยายในหัวขอ "กวีนิพนธเกี่ยวกับความรักเนื่องในวันวาเลนไทน" โดยมีอาจารยภาวรรณ หมอกยา
เปนผูดําเนินรายการ มีกําหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 ในวันอาทิตยที่ 15 กุมภาพันธ
เวลา 13.30 – 13.55 น.

โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาหลักสูตรภาษาและวรรณคดีไทย
โดยวิธีรับตรง
ปการศึกษา 2552 นี้ ภาควิชาภาษาไทยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยเขาศึกษา
ตอในคณะอักษรศาสตร โดยวิธีรบั ตรง จํานวน 15 คน นับเปนรุนที่ 17 โดยนิสิตตองเลือกภาษาไทยเปน
วิชาเอก และจะไดรับทุนการศึกษาตลอด 4 ป
นิสิตเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญของภาควิชาในการจัดกิจกรรมเหมือนดังที่รุนพี่เคยทํากันมา
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ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
อาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาประวัตศิ าสตรไดรับเชิญไปรวมประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่ประเทศญีป่ ุน
รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และนิสติ บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร 3 คน คือ นายธิกานต ศรีนารา (นิสิตปริญญาเอก) นายปราการ กลิ่นฟุง (นิสิต
ปริญญาโท) และนางสาวศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท (นิสิตปริญญาโท) ไดรับเชิญจาก Professor Michio
Yamaoka, Dean of Asia-Pacific Studies, Waseda University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เขารวมเสนอ
บทความวิชาการในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนานาชาติ “East Asian Regional Formation, Networking and
Cooperation in Political, Diplomatic, Security, Economic, Business, Cultural and/or Social
Dimensions” ที่ Waseda University ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2552
การสัมมนาระดับนานาชาติครั้งนี้ จัดโดย Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS),
Waseda University ดวยการสนับสนุนทางการเงินของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําไปสูการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในยาน
เอเชียแปซิฟค และความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยระหวางสถาบันตางๆ ในอนาคต
ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีอาจารย 7 คนและนิสิตนักศึกษารวม 16 คน จาก 7 มหาวิทยาลัยใน 7
ประเทศ (คือ ญี่ปุน จีน เกาหลี เวียดนาม ฟลิปปนส นิวซีแลนด และไทย) ไดรับเชิญเขารวมการประชุม โดย
อาจารยและนิสิตจากภาควิชาประวัติศาสตรไดรับเชิญในนามของผูแทนจากประเทศไทย ทั้งนี้ Waseda
University ในฐานะเจาภาพจัดการสัมมนา รับผิดชอบคาเดินทาง คาที่พัก และคาอาหาร (บางมื้อ) ของ
อาจารยและนิสิตผูไดรับเชิญเขารวมการประชุม

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