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อาจารย ์เจา้หน้าที� และนิสติภาควชิาภูมศิาสตร ์รวม () คน ไดเ้ดนิทางไปจดัอบรมโครงการคลนิิก
แผนที� ปีที� 0 เรื�อง “การอบรมระบบภมูสิารสนเทศและ GPS เบื6องตน้” ณ ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ 
เครอืข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงัหวดัน่าน จดัเป็นกจิกรรมเขา้ค่ายคา้งคนื ( คนื ระหว่างวนัที� 00-0> 
พฤษภาคม 0BBC โครงการดงักล่าวไดร้บัการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัร่วมกบัธนาคารกสกิร
ไทย รบัผดิชอบโครงการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารตัน์ โครงการจดัขึ6นเพื�อเสรมิสรา้ง
เยาวชนในชุมชนจงัหวดัน่านให้เกิดความรกัและหวงแหนผนืป่าที�เหลอือยู่ ผ่านการเรยีนรู ้เข้าใจ และจด
บนัทึกข้อมูลป่าน่านโดยใช้แผนที� อันเป็นการอนุรกัษ์ป่าอย่างยั �งยืน ตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

การจดัอบรม มนีกัเรยีน ครอูาจารยท์ี�เขา้ร่วมโครงการจากโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดัน่าน K โรงเรยีน 
รวม BB ท่าน โดยอาจารยข์องภาควชิาเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแก่นิสติ และนิสติของภาควชิาฯ เป็นผูบ้รรยายและ
สอนนักเรยีน การอบรมมเีนื6อหาความรู้เกี�ยวกบัภูมปิระเทศและป่าเมอืงน่าน การอ่านแผนที�ภูมปิระเทศ 
เทคนิคการสรา้งแผนที�ด้วยมอืและด้วยระบบออนไลน์ web map service ด้วย ArcGIS Online ใน
คอมพวิเตอร ์ 

นอกจากนี6 ยงัได้จดักจิกรรมฐานกลางแจง้ โดยนําเนื6อหาภาคทฤษฎจีากการบรรยายมาแปลงเป็น
เกมส์แข่งขนัในฐานต่างๆ เช่น ฐาน Walk Rally GPS ฐานการอ่านพกิดัภูมศิาสตรจ์ากแผนที�ภูมปิระเทศ 
ทั 6งนี6 การจดัอบรมในครั 6งนี6เน้นให้ความรูท้างภูมศิาสตร์และแผนที� เพื�อให้มนีักเรยีนมพีื6นฐานเพื�อการจดั
อบรมในครั 6งต่อไป ผลการประเมนิการจดัอบรมได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากนักเรยีนครูอาจารยท์ี�เขา้ร่วม
โครงการ 

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์



 ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตามที�ศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) 
จดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพวารสารรอบที� > ในปี พ.ศ. 0BBC 
วารสารอกัษรศาสตร ์จดัพิมพ์โดยคณะอกัษรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ผ่านการรบัรองคุณภาพ
ของ TCI และจดัอยู่ในวารสารกลุ่มที- . ซึ�งจะมรีะยะเวลา
การรบัรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา B ปี คอื ในวนัที� ( 
มกราคม 0BBC ถงึวนัที� >( ธนัวาคม 0Bg0 และจะถูก
คดัเลอืกเขา้สู่ฐานขอ้มลู ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

สําหรบัผู้ที�สนใจส่งบทความเพื�อรบัการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที� 
http://www.arts.chula.ac.th/~jletters หรือติดต่อสอบถาม
และขอรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้างอเีมล ์jofletters@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

โครงการสู่ความเป็นเลศิภาษาและวรรณคดไีทย ภาควชิาภาษาไทย ร่วมกบัภาควชิาภาษาองักฤษ 
จดัอบรมการเขยีนภาษาองักฤษเชงิวชิาการแก่นิสติบณัฑติศึกษาของภาควชิาภาษาไทย วนัที� 0K, 0y 
พฤษภาคม และวนัที� 0 มถุินายน 0BBC รวม > ครั 6ง วทิยากร ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คารนิา โชตริว ี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ  และอาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา 

การอบรมการเขยีนวชิาภาษาองักฤษเชงิวชิาการนี6 มวีตัถุประสงค์เพื�อพฒันาศกัยภาพของนิสติใน
การเขยีนและเผยแพร่ผลงานวจิยัเป็นภาษาองักฤษ ตามนโยบายของคณะอกัษรศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยั 
หลงัจากเสรจ็สิ6นกจิกรรม นิสติผูเ้ขา้รบัการอบรมต่างกล่าวว่า ไดร้บัความรูแ้ละเทคนิคอนัเป็นประโยชน์และมี
ความมั �นใจมากขึ6นในการเขยีนและนําเสนองานวชิาการ 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิโดยสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐั
เชก็ประจาํประเทศไทย เป็นวทิยากรร่วมเสวนาหวัขอ้ “The Grand “Bohemia” Hotel “โบฮเีมยี” - จุดแวะ
พกัแห่งระบอบเผดจ็การ: คนไทยควรเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรส์งครามโลกในภูมภิาค “กนัชน” อย่างยุโรปกลาง
หรอืไม่” ร่วมกบัคุณก้อง ฤทธิ �ด ีนักเขยีนบทวจิารณ์ภาพยนตรแ์ห่ง Bangkok Post และคุณชลดิา เอื6อบํารุง
จติ รองผู้อํานวยการหอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน) ดําเนินรายการโดยคุณณัชธพนัษ์ จรยิาวุฒกุิล นิสติ
สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม หลกัสตูรนานาชาต ิคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

งานเสวนาดงักล่าวจะจดัขึ6นภายหลงัการฉายภาพยนตรจ์ากสาธารณรฐัเชก็ เรื�อง “I Served the 
King of England” ซึ�งดดัแปลงจากนวนิยายชื�อเรื�องเดยีวกนัของ Bohumil Hrabal นักเขยีนชาวเชก็สมยั
ศตวรรษที� 0) คนสําคญั ในวนัที� � กรกฎาคม 0BBC เวลา (>.))-(g.>) น. ณ อุทยานการเรยีนรู ้TK Park 
ชั 6น C ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิด ์กรงุเทพฯ 

งานฉายภาพยนตร์และงานเสวนา
ดงักล่าว เกดิจากความร่วมมอืระหว่างสถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเชก็ประจาํประเทศ
ไทย โครงการความร่วมมือจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั-วเิชกราด � และอุทยานการ
เรยีนรู ้TK Park  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงาน
ได้โดยไม่มีค่ าใช้จ่าย โปรดสํารองที�นั �ง
ล่วงหน้าที� http://goo.gl/forms/4PBKuJtZhx 

สอบถามรายละเอียดได้ที�สถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเชก็ประจาํประเทศ
ไทย โทร. )00B)y00> 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสถาบนั
ดนตรกีลัยาณิวฒันา เป็นผู้ให้สมัภาษณ์เกี�ยวกบับทพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเรื�อง “ขบวนการนกกางเขน” ที�ทรงแปลจากวรรณกรรมเยาวชนภาษาฝรั �งเศส เรื�อง 
“Rossignols en Cage” ของ Madeleine Treherne โดยทรงใชพ้ระนามแฝง “แว่นแก้ว” เมื�อวนัศุกรท์ี� 00 
พฤษภาคม 0BBC ณ สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง B และไดร้บัเชญิใหร้่วมชมการแสดงอุปรากรเฉลมิ
พระเกียรติฯ “ขบวนการนกกางเขน” ในวนัพฤหสับดทีี� � มถุินายน 0BBC เวลา (y.)) น. ณ ห้องสงัคีต
วฒันา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา ถนนอรณุอมรนิทร ์เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัเชญิจากมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาด เป็นวทิยากรอภปิราย เรื�อง “ลูกสาวของแผ่นดนิ รวมพลงัสรา้งสงัคมไทยใสสะอาด” 
ในโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดนิ รวมพลงัสร้างสงัคมไทยใสสะอาด” เมื�อวนัที� (( มถุินายน 0BBC เวลา 
(>.>)-(g.)) น. ณ โรงแรมคาํแสด รเิวอรแ์คว รสีอรท์ จงัหวดักาญจนบุร ี
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกจิ คะตะกริ ิภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากร
พิเศษ ในการประชุมเครอืข่ายการเรียนการสอนภาษาญี�ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที� 0> 
มถุินายน 0BBC เวลา y.>)-(B.>) น. จดัโดยเจแปนฟาวน์เดชั �น กรงุเทพฯ 
 

���� อาจารยก์ติตพิงศ์ บุญเกดิ ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากร ในการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง 
"โยคะเพื�อสุขภาวะแบบองคร์วม (Yoga for the Holistic Well-Being)" เมื�อวนัพุธที� (K มถุินายน 0BBC เวลา 
C.>)-(B.>) น. ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค์ ชั 6น 0 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยั 
มหดิล จดัโดยศูนย์ภารตะศึกษา สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกับ 
International Center for Cultural Studies (Thailand) 

 

���� อาจารย์ ดร.สิรวิรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชิญจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นอาจารยพ์เิศษในการสอนวชิาภาษาฝรั �งเศสธุรกจิ ระหว่างวนัที� (0 มกราคม 
ถงึวนัที� C พฤษภาคม 0BBC 
 

���� อาจารย ์ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากมูลนิธสิ่งเสรมิวปิสัสนา
กรรมฐานในพระสงัฆราชูปถมัภ์ เป็นวทิยากรการอบรมวปิสัสนากรรมฐาน ระหว่างวนัที� 0-(� มถุินายน 
0BBC ณ ศูนยว์ปิสัสนากรรมฐานธรรมโปราโณ จงัหวดันครศรธีรรมราช  
 

���� อาจารย ์ดร.วรรณชยั คําภรีะ และอาจารย ์ดร.วโิรจน์ โกศลฤทธชิยั ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บั
เชญิใหเ้ขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิารดา้นเรยีนการสอนภาษาฝรั �งเศสระดบัภูมภิาค BELC-ASEAN จดัโดยฝ่าย
ความร่วมมอืและวฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทูตฝรั �งเศส ประจาํประเทศไทย ร่วมกบัศูนยก์ารเรยีนการสอน
นานาชาติ (CIEP) สงักดักระทรวงศึกษาธกิาร ประเทศฝรั �งเศส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั 6น
พื6นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร และสมาคมครภูาษาฝรั �งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF) ระหว่างวนัที� (B-(y 
มถุินายน 0BBC ณ โรงแรมไอบสิ กรงุเทพฯ รเิวอรไ์ซด ์

ใคร ทาํอะไร ที-ไหน 



 ๕ 

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ทมา อตันโถ อาจารยส์มจติ จริะนันทพิร และอาจารยภ์คัพรรณ ทพิยมนตร ี
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายที�กําหนด (focus group) เรื�อง “การรบัฟงัความคดิเหน็ร่างหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษา
องัฤษ”เพื�อร่วมแลกเปลี�ยนความคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะแก่สํานักงานราชบณัฑติยสภา เพื�อใช้ในการ
จดัทําหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาองัฤษฉบบัราชบณัฑติยสภา ในวนัที� 0yพฤษภาคม 0BBC ณ หอ้งบอล
รมู 0 โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด ์กรงุเทพฯ 
 

���� อาจารย ์ดนิาร ์บุญธรรม ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ใหเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการแปลประวตัศิาสตรช์าตไิทยเป็นภาษาองักฤษ เมื�อวนัที� 
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