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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ ม
วิชาการ CUKUTU 1234 ซึงเป็ นความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือให้คณาจารย์และนักวิชาการ
จากทัง> 4 สถาบันได้นําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจยั รวมถึงแลกเปลียนประสบการณ์การเรียน การ
สอน และการวิจยั ทางด้านการแปล ภาษา และวรรณคดีองั กฤษ ในบรรยากาศทีเป็ นกันเอง ในโอกาสนี>
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้
เกียรติเป็ นผู้กล่าวปาฐกถานํ า ในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย” โดยการประชุม
ดังกล่าว จัดขึน> เป็ นปีที H เมือวันที 13 พฤษภาคม 1HHI เวลา J.42-3H.42 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผสู้ นใจเข้าร่วมฟงั ประมาณ 312 คน

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั การจัดอันดับโดย QS World Ranking ประจําปี 1234 เมือวันที
Z พฤษภาคม 1HHI ให้อยูใ่ นอันดับ 323-3H2 ของโลก ในสาขา Modern Languages
๑

ข่าวจากภาควิ ชาประวัติศาสตร์
สัมมนาบัณฑิ ตศึกษา ภาควิ ชาประวัติศาสตร์
ภาคต้น !
เวลา $%.''-$!.'' น. ณ ห้ อง *'+ อาคารบรมราชกุมารี
จันทร์ที 32 มิถุนายน 1HHI

จันทร์ที 3` มิถุนายน 1HHI

จันทร์ที 3 กรกฎาคม 1HHI

จันทร์ที J กรกฎาคม 1HHI

จันทร์ที 3H กรกฎาคม 1HHI

จันทร์ที H สิงหาคม 1HHI

ฟรี ไม่มคี ่าลงทะเบียน

ชีวติ และการศึกษาประวัตศิ าสตร์ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียใน
ทศวรรษ 3Z`2 และ 3ZJ2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (นักวิชาการอิสระ)
โลกของคนธรรมดาในกัมพูชาเมือครัง> คริสต์ศตวรรษที 3Z เท่าทีเห็นจาก
นิทานและทํานายบางเรือง
โดย อาจารย์ธบิ ดี บัวคําศรี
(นักศึกษาปริญญาเอก, UC Berkeley)
วัตถุวฒ
ั นธรรมศึกษากับชาติพนั ธุว์ รรณาว่าด้วยชีวติ สมัยใหม่
โดย อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรตั น์
(คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
การทบทวนประวัตศิ าสตร์ผ่านงานวรรณกรรม: กรณีศกึ ษาจากนวนิยาย
เรือง Finisterre ของ María Rosa Lojo
โดย อาจารย์ ดร.ภาสุร ี ลือสกุล
(คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
“The Geographical Turn” ในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
(Department of History, University of Wisconsin-Madison)
ส่งเสียงทางสาย: ประวัตศิ าสตร์การกระจายเสียงกับวัฒนธรรมเมืองของ
สังคมจีนในกรุงเทพฯ ทศวรรษ 3ZH2 และ 3Z`2
โดย อาจารย์ ดร.กรพนัช ตัง> เขือนขันธ์
(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมที ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ โทร. 2-113J-wI`1

๒

ข่าวนิ สิตรับทุน
นิสติ ปริญญาเอก ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ 3 คน คือ
3. นายอาวุธ ธีระเอก (หัวข้อวิทยานิพนธ์เรือง “การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐสยาม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” อาจารย์ ดร.วิลลา วิลยั ทอง และอาจารย์
ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษา) และ
นิสติ ปริญญาโท ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ 1 คน คือ
3. นายบุญพิสฐิ ศรีหงส์ (หัวข้อวิทยานิพนธ์เรือง “งานนิพนธ์ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ: ชนชัน> นํ า
และการสร้างองค์ความรู้ในสยามต้นยุคใหม่” รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ>มประเสริฐ
เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษา)
1. นายเทพ บุญตานนท์ (หัวข้อวิทยานิพนธ์เรือง “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร” รองศาสตราจารย์พพิ าดา ยังเจริญ และอาจารย์ ดร.
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษา)
ได้รบั การคัดเลือกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore ให้
ได้รบั ทุน Asian Graduate Student Fellowship 1234 เพือไปทําการวิจยั เอกสารเพิมเติมทีห้องสมุดของ
NUS และหอสมุดแห่งชาติสงิ คโปร์ ภายใต้การชีแ> นะเพิมเติม (mentorship) จากคณาจารย์ของ ARI และ
ภาควิชาทีเกียวข้องของ NUS รวมทัง> เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการวิจยั ร่วมกับนิสติ ปริญญาโท-เอกจาก
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค และนํ าเสนอความก้าวหน้ าของผลงานวิจยั ต่ อทีประชุมวิชาการ ระหว่างวันที 3I
พฤษภาคม ถึง 43 กรกฎาคม 1HHI ทุน Asian Graduate Student Fellowship 1234 ของ ARI ให้
ค่าเดินทางไปกลับ ค่ าทีพัก และค่ าเบี>ยเลี>ยงตลอดเวลา 1 เดือ นครึง นับเป็ นเวลากว่ า ` ปี แ ล้ว ทีนิ ส ิต
บัณฑิตศึกษาภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ได้รบั ทุนดังกล่าวนี>

ใคร ทําอะไร ที2ไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ • ศรีบริสุทธิ •สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากบริษทั
สถาพรบุ๊คส์ จํากัด ให้เป็ นวิทยากร งานเสวนา "การจัดเตรียมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนรู"้ เมือวันอังคารที 1J พฤษภาคม 1HHI ณ โรงเรียนสตรีศกึ ษา จังหวัดร้อยเอ็ด และวัน
พฤหัสบดีที 42 พฤษภาคม 1HHI ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนิ ดารัตน์ เบอรพันธุ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั การแต่งตัง> จากคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นโครงการวารสารวิชาการ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา เป็ นวิทยากรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ขา้ ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา บรรยายใน
หัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : การจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์" เมือวันพฤหัสบดีที 14
พฤษภาคม 1HHI เวลา 2Z.22-31.22 น. ณ ห้องประชุม 1`21 ชัน> 1` อาคารสุขประพฤติ
๓

ข่าวจากฝ่ ายประกันคุณภาพ

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เพือนพ้ อง น้ องพี ร่ วมออกกําลังกาย

โยคะ

ครูใหม่ วันเวลาใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา %&.()-%+.() น.
ณ โถงชั/น 0 อาคารมหาจักรีสิรินธร
เริม พฤหัสบดีที 2 มิถุนายน 3442 นี/ เป็ นต้ นไป
สอบถามเพิมเติมที
อาจารย์ เนณุภา Nenuphar.S@chula.ac.th โทร. +:+%), +:++4

สุ ขภาพดี มีไว้แบ่งปั น

สามารถนําเสื, อโยคะมาเอง หรื อกรณี ไม่มี คณะฯ มีเสื, อโยคะจัดเตรี ยมให้
จํานวน 56 ผืน กรุ ณามารับเสื, อที,หอ้ ง 9:; ก่อนไปออกกําลัง และนํามา
คืนหลังใช้งานเสร็ จ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. JwJJH E–mail: artspr08@hotmail.com

๔

