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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร่วมมือกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย ในการริเ ริมและทํ า หน้ า ทีเป็ น ผู้ป ระสานงานโครงการความร่ ว มมือ ระหว่ า งจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย-วิเชกราด : (Chulalongkorn University-Visegrád : Collaboration Project) อันเป็ นโครงการ
ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจยั และด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์วฒ
ั นธรรม
ต่างๆ อีกทังX มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศกลุ่มวิเชกราดทังX สีในภูมภิ าคยุโรปกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก
ฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐสโลวัก
นอกจากนีX อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ได้มสี ่วนผลักดันให้จดั ตังX ทุนสนับสนุ นงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับประเทศในกลุ่ม “Visegrád :” (ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี โปแลนด์ และสโลวัก) แห่งศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนละประมาณ :^,^^^-`^,^^^ บาท กําหนดระยะเวลา ` เดือน โดยข้อเสนอ
โครงการวิจยั ทีผู้สนใจส่งเข้ามานันX จําเป็ นต้องเน้นประเด็นการศึกษา “อาณาบริเวณศึกษา” เกียวกับ “กลุ่ม
ประเทศ Visegrád :” (การวิจยั สามารถเจาะจงประเทศในกลุ่ม หรือ ตัวกลุ่มประเทศ) ในแต่ ละมิติทาง
“สังคมศาสตร์” (อันได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ มนุ ษ ย์ศาสตร์ สังคม
วิทยา) เป็ นหลัก ผูส้ นใจสามารถนํ าประเด็นการศึกษาเกียวกับ กลุ่มประเทศ Visegrád : กับเรืองทีผูว้ จิ ยั
สนใจมาเพือเปรียบเทียบกับภูมภิ าคยุโรปและอาณาบริเวณ หรือ ประเทศอืนๆ ได้ในบางประเด็นการศึกษา
รายละเอียดเพิมเติม อ่านได้ที http://www.ces.in.th/main/?p=4220
ศูนย์ยุโรปศึกษาขอเชิญชวนนักเรียน นิสติ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ทสนใจมาร่
ี
วมงานเสวนาเปิ ด
โลกยุโรปกลาง: ความหลากหลายในเอกภาพแห่งกลุ่มวิเชกราด ["Diversity in Unity": Central Europe's
Past and Present] ในวันพฤหัสที s: พฤษภาคม tuuv เวลา w.su-st.^^ น. ณ ห้อง sss อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ โดยมีกําหนดการดังนีX:

๑

เสวนาเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันX ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานเสวนาโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
หากต้องการข้อมูลเพิมเติมโปรดติดต่อผูป้ ระสานงานโครงการ
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา verita.s@chula.ac.th
หรืออ่านเพิมเติมได้ที Website โครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-วิเชกราด :
(Chulalongkorn University-Visegrád 4 Collaboration Project):
https://www.facebook.com/pages/Chulalongkorn-University-Visegr%C3%A1d-4-CollaborationProject/964300290247452
๒

ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุมและ
เสนอบทความวิจยั เรือง “Avoidance of Lt English Inversion Structures by Ls Thai Learners” ในการ
ประชุมนานาชาติ The Magic of Innovation: New Trends in Language Research and Teaching
Foreign Languages ซึงจัดขึนX ระหว่างวันที t:-tu เมษายน tuuv ณ MGIMO University เมืองมอสโก
ประเทศรัสเซีย
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเรือง "'ข้าพเจ้ามุ่งมาดทีจะศึกษาชีวติ ผูค้ นในโบฮีเมียเช่นกัน': โฮเซ
ริซลั และบทเรียนจากยุโรปกลาง" งานบรรยายนีXเป็ นส่วนหนึงของงาน "อาเซียนของสามัญชน" งานประชุม
ประจําปี ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดระหว่างวันที t^-ts พฤษภาคม tuuv เวลา v.•^-s•.•^ น. ณ ห้องประชุม
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center: UNISERV) สอบถาม
รายละเอียดได้ที ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ^vu-u•tu••s
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญ จากสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ Digital Literacy ในวันศุกร์ที v
พฤษภาคม tuuv เวลา s•.^^-s`.^^ น. ณ ห้ อ งส่ ง เสริม การเรีย นรู้ ชันX Us อาคารสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์โทร. v:vvuE–mail: artspr08@hotmail.com
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