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คณะอักษรศาสตรไดอันดับที่ 69 ของ QS World University Ranking

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ของ QS World University
Ranking ประจําป 2011-2012 ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนที่ 171 ของโลกนั้น
คณะอักษรศาสตรไดรับการจัดอันดับเปนที่ 69 ในสาขา Arts and Humanities
ภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับการจัดอันดับเปนที่ 38 ในสาขาวิชา English Language and Literature
ภาควิชาภาษาตะวันออกและภาควิชาภาษาตะวันตกไดรับการจัดอันดับอยูใน 150 อันดับแรกของ
โลก ในสาขา Modern Languages
การไดรับการจัดใหอยูในลําดับสูงของโลกนับเปนเกียรติยศของคณะอักษรศาสตร และแสดงถึง
ศักยภาพและการทํางานหนักของคณาจารยของคณะอักษรศาสตรทั้งคณะ

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะมีการจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “Expanding Horizons in English
Language and Literary Studies” ระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ โดย
มี ศ าสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ ดร.เจตนา นาควั ช ระ อดี ต คณบดี ค ณะอั ก ษรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
Professor Leslie Opp-Beckman จาก University of Oregon และ Professor Mick Short จาก Lancaster
University ใหเกียรติเปนวิทยากรรับเชิญ โดยการจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้ไดรับความรวมมือจาก
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา เปนผูพิพากษาสมทบ
ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 และไดเขารวมใน
พิธีปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนควารางวัลจากการประกวดสุนทรพจนประจําป 2554
สาขาวิชาภาษาจีนไดคัดเลือก ฝกซอมนิสิต เพื่อเขารวมการแขงขัน 2 รายการ ควารางวัลมาไดทั้ง
2 รายการ ดังนี้
1. การแขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตร
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพฯ นิสิตที่เขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลมีดังนี้
&
&
&
&

นางสาวนําเพชร แซโซง
นางสาวอัจจิมา เสริมชีพ
นางสาวสุทัตตา เพชรรังสรรค
นางสาววรรณวิภา ศรียา

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รางวัลชมเชย

รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร

2. การประกวดสุนทรพจนประจําป 2011 (2011 Taiguo Zhonghua Huiguan Hanyu Yanjiang
Bisai) จัดโดยสมาคมจงหัวแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ สมาคมจงหัวแหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ นิสิตที่เขารวมการแขงขันและไดรับรางวัล ไดแก นางสาวฐิติมา เอื้ออภิสิทธิ์วงค ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ ไดรับทุนการศึกษา 4,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร

๒

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน และอาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับ
เชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ใหเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตรไทย
สมัยอยุธยา และเปนนักวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “การประกอบสรางความรูเรื่องอยุธยาตอนปลาย” เพื่อ
รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 12.00– 16.00 น. ณ หองประชุม
สถาบันเอเชียศึกษา ชั้น 7อาคารประชาธิปก – รําไพพรรณี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร.จุ ฬิ ศ พงศ จุ ฬ ารั ต น ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะสั ง คมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เป น วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษ หั ว ข อ เรื่ อ ง “สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร : เอกภาพ
ทามกลางความหลากหลาย” เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 8.00-12.30 น. ณ คณะสังคมศาสตร
อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากราชนาวิกสภา เปนวิทยากร
บรรยายในหัวขอ “เทคนิคการเขียนบทความ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.30 – 10.15 น.
ณ หองประชุมอาคารราชนาวิกสภา ชั้น 2 ถนนอรุณอมรินทร กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เปนวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมการขับรองเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสระหวางวันที่ 3-6 ตุลาคม 2554
และระหวางวันที่ 17-25 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะครุศาสตร เปนผูทรงคุณวุฒิ
ในการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แนวคิดและทิศทางสูบัณฑิตศึกษาทางนาฏศิลปศึกษา” ในวันศุกรที่ 30
กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบริษัท นานมี บุคส
จํากัด เปนวิทยากรดําเนินรายการเสวนา ในวันเสารที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00-19.00 น. ณ เวที Hall A
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช อาจารย ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย อาจารย ดร.ศศิพร
เพชราภิรัชต อาจารยอภิรดี เจริญเสนีย ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล
ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทําและพัฒนาสื่อและตําราการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา : การตรวจสอบ การ
แปล สํานวนภาษา และรูปแบบเนื้อหาของตนฉบับสื่อและตําราฯ (Edit) ครั้งที่ 4” ระหวางวันศุกรที่ 23 – วัน
อาทิตยที่ 25 กันยายน 2554 ณ พนาศรม รีสอรท อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากโรงเรียนเมืองโบราณ เปน
วิทยากรบรรยาย หัวขอ “วรรณกรรมกับการสรางเครือขายชุมชน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554
เวลา 13.00-14.30 น.

๓

นางสุ ป ริ ญ า ลุ ลิ ต านนท รองผู อํ า นวยการศู น ย ส ารนิ เ ทศมนุ ษ ยศาสตร ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรแนะนําวิธีการใชโปรแกรม INNOPAC Millenniums ใน
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร.ปรีณา แขงขัน และอาจารย ดร.มัทธนี พลังเทพินทร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญ
จากบริษัทบีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “Pronunciation Bento:
An Assortment of Tips and Tools for Improving your English Pronunciation” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1
กันยายน และวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554
อาจารย โดนัล สก็อต ฮัมฟรียส และอาจารย แอนดรู แมทธิวส ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญ
จากหลักสูตรนานาชาติ คณะจิตวิทยา เปนผูสอนรายวิชา Academic Report Writing ในภาคการศึกษา
ปลาย (ทวิภาค-นานาชาติ) ปการศึกษา 2554
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหรวมวิพากษหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.00 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิ ล ป บุ ญขจร ภาควิ ช าวรรณคดีเ ปรีย บเทียบ ไดรับ เชิ ญจากบริษั ท
นานมีบุคส จํากัด เปนวิทยากรเสวนาในหัวขอ “สิบคํา นิยามจีน” (China in Ten Words) และนวนิยายที่ทรง
อิทธิพลที่สุดของจีน “พี่กับนอง” “คนตายยาก” และ “คนขายเลือด” ผลงานของ “หยูหัว” นักเขียนชาวจีน ใน
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอง Meeting Room 2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ตรี ศิ ล ป บุ ญขจร ภาควิช าวรรณคดีเ ปรีย บเทียบ ไดรับ เชิญจากบริษั ท
นานมีบุคส จํากัด เปนวิทยากรเสวนาในหัวขอ “การเขียนวิจารณวรรณกรรมอยางสรางสรรค” ในวันพฤหัสบดีที่
13 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ หองโลตัส ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
อาจารย ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคกรมหาชน) เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ความยอกยอนของพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย” ในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน)
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com

๔

