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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๒๒   วนัที� ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๘ 
 

 

 
  

คณะอกัษรศาสตร์ จะจดังานเกษียณอายุราชการ ในวนัศุกร์ที� '( กันยายน )**( ระหว่างเวลา 
'-.//-'1.// น. ณ หอ้ง ''' อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื�อวนัที� '1 กรกฏาคม )**( ระหว่างเวลา '/.//-').// น. ณ ห้อง 6/( อาคารบรมราชกุมาร ี
คณาจารยจ์ากคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร จาํนวน ') คน นําโดยผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ปญัญาเมธกุีล ประธานหลกัสูตรนานาชาต ิEnglish for Careers และนักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา จาํนวน '/ คน ไดม้าเยี�ยมหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม 
(หลกัสตูรนานาชาต ิBALAC) เพื�อขอคาํแนะนําและขอคําปรกึษาในการสรา้งหลกัสูตรนานาชาต ิการบรหิาร
หลกัสตูร ปญัหาต่างๆ ที�พบ และแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
 รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลกัสูตร BALAC ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืน
เตม็ กฤษดาธานนท ์รองประธานหลกัสตูร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิลา วลิยัทอง กรรมการบรหิารหลกัสูตร 
และอาจารย ์ดร.อษัฎายทุธ ชูศร ีอาจารยใ์นหลกัสูตร ไดร้่วมกนัใหก้ารต้อนรบั ร่วมประชุม ใหค้ําแนะนํา ให้
คําปรกึษาในการสร้างและการบรหิารหลกัสูตร และตอบข้อซกัถามเกี�ยวกับปญัหาต่างๆ ที�พบและแนว
ทางการแกไ้ขปญัหา 

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ���� 

ข่าวจาก BALAC 
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 อนึ�ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับ
บณัฑติศกึษา English for Careers เป็นปีแรกในปีการศกึษา )**( โดยแบ่งเป็น - สาขา คอื English for 
Mass Media, English for Hospitality and Management และ English for Business 
 
 
 
 
 

สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ภาคตน้ )**( 
หวัข้อ: ประวติัศาสตร ์ทฤษฎี และวิธีวิทยา 

เวลา  -...0--2.00 น.  ณ ห้อง 30� อาคารบรมราชกมุารี 
 

จนัทร ์�7 สิงหาคม ���� การจดัการศกึษาภาษาองักฤษในสมยัรชักาลที� *  
และปญัหาประวตัศิาสตรนิ์พนธก์ารศกึษาไทย  
โดย ดร.อาวุธ ธรีะเอก (Postdoctoral Fellow, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)  
 

จนัทร ์3 กนัยายน ���� แนวคดิเศรษฐศาสตรส์ถาบนัใหม ่(New Institutional Economics)  
กบัการศกึษาประวตัศิาสตร ์

         โดย อาจารย ์ดร.ธรีาภา ไพโรหกุล 
(ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 

จนัทร ์-7 กนัยายน ���� วรรณคดใีนประวตัศิาสตร ์ฤา ประวตัศิาสตรใ์นวรรณคด:ี  
โฮเซ รซิลั และยโุรปกลาง 

         โดย อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา 
(ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 

จนัทร ์�- กนัยายน ���� ทฤษฎแีอฟเฟกต ์(Affect Theory) กบัการศกึษาประวตัศิาสตร:์  
กรณตีวัอยา่งจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

         โดย อาทติย ์เจยีมรตัตญัr ู
(นกัศกึษาปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

 

จนัทร ์-� ตลุาคม ����  ใครจอ้งมอง: การเป็นชูใ้นภาพยนตรไ์ทย (พ.ศ. )st1-)*'*) 
         โดย Rebecca Townsend  

(Ph.D. Candidate, Cornell University, USA)  
 

จนัทร ์8 พฤศจิกายน ���� “งานศกึษาผูอ้ยูใ่นสถานะรอง” (Subaltern Studies):  
ทบทวนประวตัศิาสตรนิ์พนธแ์ละมวลชนผูเ้คลื�อนไหว 

        โดย อาจารย ์ดร.สงิห ์สุวรรณกจิ 
(ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)  

 

ฟรี   ไม่มคี่าลงทะเบยีน สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิที� ภาควชิาประวตัศิาสตร ์โทร. /-))'(-s16) 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
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โครงการต้นแบบในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สําหรบันิสิตทางด้านภาษา 
วรรณคด ีและวฒันธรรม ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร ์เป็นโครงการนําร่องซึ�งได้รบัอนุมตัิ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มวีตัถุประสงคเ์พื�อจดัทําต้นแบบในการพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(critical thinking) อย่างเป็นระบบสําหรบันิสติระดบัปรญิญาตรทีางด้านภาษา วรรณคด ีและวฒันธรรม 
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ s ปี (พ.ศ. )***-)**t)  

ในปี )**( โครงการฯ ไดร้บัอนุมตัใิหด้ําเนินโครงการวจิยัคู่ขนานเรื�อง การพฒันาแบบทดสอบการ
วดัทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ในวนัเสารท์ี� )t สงิหาคม )**( เวลา t.-/-').-/ น. และในวนัเสารท์ี� 6 พฤศจกิายน )**( เวลา 
t.-/-').-/ น. โครงการฯ จะจดัการทดสอบ ณ อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์ใหแ้ก่นิสติชั �นปีที� 
- คณะอกัษรศาสตร ์จากภาควชิาภาษาตะวนัตก (วชิาเอกภาษาฝรั �งเศส ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน และ
ภาษาอติาเลยีน) และจากภาควชิาต่างๆ จาํนวนทั �งสิ�น 6/ คน ภาควชิาต่างๆ สามารถเสนอรายชื�อนิสติชั �นปี
ที� - ในสงักดัเขา้รว่มการทดสอบและสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี�ผูช่้วยวจิยัของโครงการ 
(criticalthinking.cu@gmail.com) ขณะนี�ยงัสามารถรบันิสติไดเ้พิ�มอกีเพยีง 6 คน 

ขอ้สอบทั �งหมดเป็นภาษาไทย ใชเ้วลาสอบ ) ชั �วโมง -/ นาท ีแบ่งออกเป็น ) ส่วน คอื 

'. แบบสอบถามขอ้มลูทั �วไป (questionnaire) -/ นาท ี
). แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (task-based test)  

) ขอ้ ) ชั �วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 

นิสิตที=เข้าร่วมการทดสอบครบทั >งสองครั >งจะได้รบัประกาศนียบตัรจากโครงการฯ 
และยงัมีสิทธิA ร่วมจบัสลากแจกของรางวลั มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ในวนัเสาร์ที=       
3 พฤศจิกายน ����   

• รางวลัที� ' iPad Air '1 GB มลูค่า '-,s// บาท จาํนวน ' รางวลั  
• รางวลัที� ) Central Gift Voucher มลูค่า *,/// บาท จาํนวน ) รางวลั 
• รางวลัที� - Central Gift Voucher มลูค่า ),/// บาท จาํนวน * รางวลั  
• รางวลัที� s ชุดแบตเตอรี�สาํรอง (Power Bank) จาํนวน * รางวลั 
• รางวลัที� * Central Gift Voucher มลูค่า *// บาท จาํนวน )/ รางวลั 

และรางวลัอื�นๆ อกีกว่า s/ รางวลั เช่น Handy Drive ขนาด -) GB  
Micro SD Card ขนาด -) GB บตัรชมภาพยนตร ์ 

 

*ของรางวลัส่วนหนึ�งไดร้บัการสนับสนุนจากบรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จาํกดั 
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โครงการฯ ขอเชญิชวนคณาจารย์ที�สนใจสมคัรรบัทุนสนับสนุนระดบัรายวชิาอื�นๆ เพื�อเข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�หัวหน้า
โครงการ criticalthinking.cu@gmail.com ภายในวนัที� '* กนัยายน )**( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี  ชวีนิศริวิฒัน์ ได้รบัเชญิ
จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยา 
ศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เ ป็นรองหัวหน้าทีมในการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั �งที�  ') (') th iGeo) 
ระหว่างวนัที� ''-'6 สิงหาคม )**( ณ เมอืงตเวียร์ และเมอืง
มอสโก ประเทศรสัเซยี ทั �งนี� นักเรยีนผู้แทนประเทศไทยจํานวน
ทั �งสิ�น s คน ได้รบัรางวัลเหรยีญเงนิ ' คน และรางวลัเหรยีญ

ทองแดง - คน และคะแนนรวมของทมีอยูใ่นลาํดบัที� '- จากประเทศที�ส่งผูเ้ขา้แขง่ขนั s/ ประเทศ 

ข่าวจากภาควิชาภมิูศาสตร ์



 ๖ 

 
 
 
 

 

 

 

 

ตามที�งานประกนัคุณภาพได้จดัโครงการแข่งขนัลดนํ�าหนักในโครงการ อกัษร Biggest Loser โดย
เปิดรบัสมคัรเมื�อวนัที� -, 1, 6 สงิหาคม )**( นั �น มผีู้มาสมคัรทั �งสิ�น (6 คน มผีู้มสีทิธิ �เขา้แข่งขนัเนื�องจาก 
BMI มากกว่า )- จาํนวน *) คน เป็นชาย '* คน หญงิ -6 คน  

ทางโครงการกําหนดให้ผู้เขา้แข่งขนัมาชั �งนํ�าหนักอีก s ครั �ง ในระหว่างการแข่งขนั เพื�อให้ผู้เข้า
แขง่ขนัไดท้ราบว่าตนเองลดนํ�าหนกัไดม้ากน้อยเพยีงใดเมื�อเปรยีบเทยีบกบัผูเ้ขา้แข่งขนัท่านอื�นๆ ผลการชั �ง
นํ�าหนกัครั �งแรก มผีลการลดนํ�าหนกัของผูท้ี�ลดนํ�าหนกัไดม้ากที�สุดดงันี� 

  
กรรมการขอให้มาชั =งนํ>าหนักอย่างน้อย . ใน 7 ครั >ง ในระหว่างการแข่งขนั กาํหนดการชั =ง

นํ>าหนักในครั >งต่อๆ ไป อีก . ครั >ง คือวนัที= �� ส.ค., -- ก.ย. และ �� ก.ย. ณ สํานักคณบด ีขอใหม้าชั �ง
นํ�าหนกัตามวนัที�สะดวกภายในวนัที�กําหนดนี� 

 

ชั =งนํ>าหนักรอบตดัสิน วนัที= �8 ก.ย. �� เวลา �.00--�.00 น. ณ หอ้ง */'/)6 อาคารมหาจกัรสีรินิธร  
 

ประกาศผลการแข่งขนั วนัที= .0 ก.ย. �� เวลา -0.00 น. ณ หอ้ง */'/)6 อาคารมหาจกัรสีรินิธร  
 

* ตดัสนิโดยกรรมการภายนอกจากคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จาํนวน - ท่าน  
การตดัสนิของกรรมการถอืเป็นที�สิ�นสุด 

 
 
 

แล้วพบกนัในการชั =งนํ>าหนักรอบหน้า ตามวนัที=สะดวก  
ภายในวนัที= �� สิงหาคม ���� นี>นะคะ  

 

 

ชาย หญิง 
อนัดบั '  s.) กโิลกรมั  คดิเป็นรอ้ยละ *.6) ของนํ�าหนกัตวั 
อนัดบั )  '   กโิลกรมั  คดิเป็นรอ้ยละ '.-- ของนํ�าหนกัตวั 
อนัดบั - /.t กโิลกรมั   คดิเป็นรอ้ยละ'.') ของนํ�าหนกัตวั 

อนัดบั ' '.* กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ ).6' ของนํ�าหนกัตวั 
อนัดบั ) '.) กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ '.(t ของนํ�าหนกัตวั 
อนัดบั - '.' กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ '.s/ ของนํ�าหนกัตวั 

ข่าวจากงานประกนัคณุภาพ 

อกัษร 
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ตามที�ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร์มนีโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ผลติผลงานวจิยัมาอย่าง

ต่อเนื�องรวมทั �งสนับสนุนให้คณาจารย์นําผลงานวจิยัลงตีพมิพ์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการและ/หรอืใน
วารสารวชิาการต่างๆ เนื�องดว้ยผลงานวจิยัจะมคีุณค่าตอ้งมกีารเผยแพรแ่ละมกีารนําไปใชป้ระโยชน์ นั �น 

เพื�อเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุน สรา้งขวญักําลงัใจ และแรงจงูใจแก่คณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์
ในการตีพิมพ์ผลงานวิจยัระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติ และนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื�อง  ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตรจ์งึได้จดัโครงการรางวลัส่งเสรมิศกัยภาพตพีมิพ์บทความวจิยัเพื�อลง
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการของคณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์ เพื�อเป็นการส่งเสรมิใหค้ณะอกัษรศาสตรเ์ป็นที�
ยอมรบัในวงการวจิยัทั �งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ โดยมคีณาจารยผ์ูม้คีุณสมบตัไิดร้บัรางวลั ดงัต่อไปนี� 
 
-. รางวลันักวิจยัดาวรุ่ง 

'.' รางวลัสําหรบันักวจิยัที�ไดต้พีมิพใ์นระดบัที� ' เป็นครั �งแรกในการทํางานเป็นอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูที้=ได้รบัรางวลั 
อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา   ภาควชิาภาษาองักฤษ 
 

 '.) รางวลัสําหรบันักวจิยัที�ไดต้พีมิพใ์นระดบัที� ) เป็นครั �งแรกในการทํางานเป็นอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ผูที้=ได้รบัรางวลั 
  รองศาสตราจารยป์รมีา มลัลกิะมาส  ภาควชิาภาษาองักฤษ 

อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์   ภาควชิาภาษาไทย 
 

 '.- รางวลัสาํหรบันกัวจิยัที�ไดต้พีมิพใ์นระดบัที� - เป็นครั �งแรกในการทํางานเป็นอาจารยค์ณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ผูที้=ได้รบัรางวลั 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
  อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์   ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
 

�. รางวลันักวิจยัดาวคู่ฟ้า 
   รางวลัสาํหรบันกัวจิยัที�มผีลงานตพีมิพค์รั �งสุดทา้ยตั �งแต่ * ปี ขึ�นไปแต่ไดก้ลบัมาตพีมิพผ์ลงานวจิยัอกีครั �ง 
  ผูที้=ได้รบัรางวลั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาวติร ีเจรญิพงศ์  ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ภกัดผีาสุข  ภาควชิาภาษาไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาทติย ชรีวณชิยกุ์ล ภาควชิาภาษาไทย 
 

  

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 



 ๘ 

.. รางวลันักวิจยัดาวจรสัแสง 
-.' รางวลัสาํหรบันกัวจิยัที�มผีลงานตพีมิพต่์อเนื�องในระยะเวลา - ปี 

ผูที้=ได้รบัรางวลั 
ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ   ภาควชิาภาษาไทย  
รองศาสตราจารย ์ดร.โสรจัจ ์หงศล์ดารมภ ์ ภาควชิาปรชัญา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์  ภาควชิาภาษาองักฤษ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ  ภาควชิาภาษาองักฤษ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ � ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิลา วลิยัทอง   ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
 

-.) รางวลัสาํหรบันกัวจิยัที�ผลงานมดีชันีการอ้างองิสงูในระยะเวลา - ปี 
 ผูที้=ได้รบัรางวลั 
 รองศาสตราจารย ์ดร.โสรจัจ ์ หงศล์ดารมภ ์ ภาควชิาปรชัญา 

 
 

 
 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นกรรมการจดัการ
อบรม และเป็นพธิกีรในพธิเีปิดการอบรมหลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง รุ่นที� s เมื�อวนัที� 
) มิถุนายน )**( ณ ห้อง '/* อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรตันกุล 
อธกิารบดจีฬุาฯ เป็นประธานในพธิเีปิด และนายชวน หลกีภยั ศษิยเ์ก่าภมูพิลงัแผ่นดนิฯ รุ่นที� ' เป็นผูก้ล่าว
ปาฐกถานํา หลกัสูตรภูมพิลงัแผ่นดนิ สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นหลกัสูตรสําหรบัผูบ้รหิารของหน่วยงาน
ราชการ ทหาร ตํารวจ และผูบ้รหิารภาคเอกชน ระยะเวลาการอบรม ตั �งแต่เดอืนมถุินายน-ธนัวาคม )**(   
  

���� ศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจาก The Japan 
Foundation ประเทศญี�ปุ่น เป็นวทิยากรบรรยายเกี�ยวกบังานวจิยับทละครโน และใหค้ําปรกึษาการทําวจิยั
แก่นักศึกษาด้านญี�ปุ่นศึกษา จากสหรฐัอเมรกิา ญี�ปุ่น และประเทศต่างๆ ในเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ ใน
โครงการ The Japan Foundation Summer Institute ระหว่างวนัที� )*--' กรกฎาคม )**( ณ Doshisha 
University Retreat Center จงัหวดัฌงิะ ประเทศญี�ปุน่ 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นูรดีา หะยยีะโกะ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในการเรยีนการสอนของโครงการวเิทศคดศีึกษา (อาเซยีน-จนี) 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ ทุกวนัพฤหสับด ีเวลา t.//-').// น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. (s((*   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที=ไหน 


