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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจอเจียงเยือนคณะอักษรศาสตร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจอเจียง (Zhejiang) จํานวน 25 คน นําโดย Prof. Shen Ivming รอง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาคุณภาพ มาเยือนคณะอักษรศาสตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.0016.00 น. ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ ไดใหการตอนรับ ศาสตราจารยฟู เจิงโหยว
ผูอํานวยการสถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายจีน) ไดรวมตอนรับและบรรยายเกี่ยวกับ
สถาบันขงจื่อในประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธระหวางไทยกับจีน หลังจากนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัย
เจอเจียงไดพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตเอกภาษาจีนของคณะอักษรศาสตร บรรยากาศ
ในการสนทนาเปนไปอยางอบอุนและสนุกสนาน

มหาวิทยาลัยเจอเจียงกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1897 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศ ตั้งอยูที่เมืองหังโจว ใกลทะเลสาบซีหู มีนักศึกษาประมาณ 45,000 คน และนักศึกษา
ตางชาติประมาณ 1,700 คน มหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะทั้งหมด 26 คณะ และมีโรงพยาบาลในเครือ 6
โรงพยาบาล

๑

การจัดงานเกษียณอายุราชการ
คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหวางเวลา
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
ขาวนิสิตรับทุน
นิสิตปริญญาโทภาควิชาประวัติศาสตร 3 คน คือ
1. นางสาวสิริมา บุตรสุทธิวงศ (หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “ความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาล
ญี่ปุนกับรัฐบาลไทย: กรณีความรวมมือดานการเกษตร พ.ศ.2497-2434” มี อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน
เปนอาจารยที่ปรึกษา)
2. นางสาวทิวาพร ใจกอน (หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “แนวคิดและความรูเรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย
พ.ศ.2435-2487” มี อาจารย ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต เปนอาจารยที่ปรึกษา)
3. นางสาวนิสารัตน ขันธโภค (หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “ผูหญิงกับภาวะสมัยใหมแบบอาณานิคมใน
พมา ค.ศ.1885-1945” มี อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป เปนอาจารยที่ปรึกษา)
ไดรับการคัดเลือกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore ใหไดรับทุน
Asian Graduate Student Fellowship 2010 เพื่อไปทําการวิจัยเอกสารเพิ่มเติมที่หองสมุดของ NUS และ
หอสมุดแหงชาติสิงคโปร ภายใตการชี้แนะเพิ่มเติม (mentorship) จากคณาจารยของ ARI และภาควิชาที่
เกี่ยวของของ NUS เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยรวมกับนิสิตปริญญาโท-เอกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
และนํ า เสนอความก า วหน า ของผลงานวิ จั ย ต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ ระหว า งวั น ที่ 15 พฤษภาคม ถึ ง 31
กรกฎาคม 2554 รวม 2 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ ทุน Asian Graduate Student Fellowship 2011 ของ ARI ให
คาเดินทางไปกลับ คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงตลอดเวลา 2 เดือนครึ่ง นอกจากนี้ผูไดรับทุนจะไดสิทธิการใช
บริการทางวิชาการของ NUS อาทิเชน หองสมุด หองทํางาน คําชี้แนะทางวิชาการจากคณาจารยนักวิจัย
ของ NUS ดวย และนับเปนเวลากวา 5 ปแลวที่นิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับทุนดังกลาวนี้
ขาวอาจารยใหบริการทางวิชาการ
อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง ไดรับเชิญจาก Southeast Asian Studies Department, Faculty of
Arts and Social Sciences, University of Singapore เปนผูบรรยายพิเศษในหัวขอ “Bangkok: A Social
History” ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ “NUS-IARU Global Summer School 2011” ในวันเสารที่
16 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00-17.00 น. ณ หอง 501/21 อาคารมหาจักรีสิรินธร โครงการดังกลาวมี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ อาทิ National University of Singapore, Yale University,
Copenhagen University, Tokyo University, Australian National University และมหาวิทยาลัยหลายแหง
จากประเทศอังกฤษ เขารวมฟงประมาณ 35 คน
๒

ขาวการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ด ว ยความสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
แหงชาติเครือขายจุฬานานาชาติ (Chula Global Network) และ Japan Foundation จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Sites of Modernity: Asian Cities and their Evolution through Trade,
Colonialism, and Nationalism ระหวางวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา
16.30 น. มีการบรรยายพิเศษหัวขอ “Modernity and World History” โดย Professor Haneda Masashi
จาก Institute for Advance Studies on Asia, Tokyo University ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ และ
ในวั น ที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 มี ก ารนํ า เสนอบทความและวิ พ ากษ บ ทความ โดยนั ก วิ ช าการจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางประเทศ อาทิ Université de Sherbrooke, Canada, Tokyo
University, University of Colorado Boulder เปนตน มีผูเขารวมการประชุมประมาณ 45 คน
ขาวการจัดสัมมนาบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตรไดจัดการสัมมนาบัณฑิตศึกษา (ประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ 5: มุมมองและ
ขอเสนอใหม) เรื่อง “ยุคสมัยอยางใหมในพระราชพิธีสิบสองเดือน” โดย ศาสตราจารย ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
(Department of History, University of Wisconsin-Madison, and Asia Research Institute, National
University of Singapore) เมื่อวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง 707 อาคาร
บรมราชกุมารี มีอาจารย นิสิต และบุคคลภายนอก เขารวมฟงการสัมมนาประมาณ 70 คน

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป
บุญขจร ที่ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ ในฐานะผูใชภาษาไทยดีเดน
จากนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ขาวจากภาควิชาภาษาไทย
นิสิตโครงการภาษาและวรรณคดีไทย (ชางเผือก) ชั้นปที่ 1 ไดรับรางวัลการประกวดแตงโคลงสี่
สุภาพถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2554 จัดโดยสมาคมนิสิตเกาคณะอักษรศาสตรฯ
รางวัลที่ 1 นายจุฑาคภัสติ์ รัตนพันธ
รางวัลที่ 2 นางสาวญาณิศา สระบัว
รางวัลที่ 3 นางสาวสโรชา กิตติสิริพันธุ
๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิ ชาภาษาอังกฤษ ไดรับแตงตั้งจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนประธานกรรมการสอบสัมภาษณนิสิต (ภาษาอังกฤษ) ในโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2554 และผูชวยศาสตราจารย
ดร. วรวุฒิ จิราสมบัติ ภาควิชาภาษาตะวันออก เปนประธานกรรมการสอบสัมภาษณนิสิต (ภาษาญี่ปุน)
อาจารยดวงเนตร วงศประทีป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "ขั้นตอนการบริหารจัดการรับตรงผานเคลียริ่ง
เฮาส (Clearinghouse)” เมื่อวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนวิทยากรบรรยายวาดวยการแปลภาษา
สําหรับการคุมครองสวัสดิภาพผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย ในหัวขอ “เทคนิคการทําลามและการจดบันทึก”
“ทักษะการแปลและจรรยาบรรณวิชาชีพลาม” ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ
รอยัล ปารค จังหวัดพิษณุโลก
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ และอาจารยสุกิจ พูพวง ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญ
จากราชบัณฑิตยสถาน ใหเข ารวมประชุมคณะกรรมการ ปรับ ปรุงหลั กเกณฑการทับ ศัพทภาษาสเปน
ทุกวันพุธตลอดเดือนสิงหาคม 2554 และวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 11.00 น.
รองศาสตราจารยปรีมา มัลลิกะมาส ผูอํานวยการศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ
เชิญจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษดวยการแปล สําหรับอาจารยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวขอ "Developing
Integrated Language Skill through Translation" ณ หอง Racha Ballroom โรงแรม Prince Palace วัน
เสารที่ 6 สิงหาคม 2554

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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