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    อาจารย ์เจา้หน้าที� และนิสติภาควชิาภูมศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์ได้เดนิทางไปนําเสนอผลลพัธ์
การดําเนินการโครงการคลนิิกแผนที� ปีที� 3 (พ.ศ. 6778) ซึ�งจดัในรปูแบบซุม้นิทรรศการ “คลนิิกแผนที�” ใน
งาน “รกัษ์ป่าน่าน ครั @งที� 6” ณ ศูนย์การเรยีนรู้และบรกิารวชิาการ เครอืข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จงัหวดัน่าน จดัขึ@นเมื�อวนัที� 3D กุมภาพนัธ ์677E โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสดจ็เป็นองคป์ระธาน และทรงร่วมบรรยายเรื�อง “การจดัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม”้ ในงานดงักล่าวด้วย 
ถ่ายทอดสดทาง nationTV (http://www.nationtv.tv/main/content/social/378444573/)  

โครงการ “คลนิิกแผนที�” จดัขึ@นเพื�อเสรมิสรา้งเยาวชนในชุมชนจงัหวดัน่าน ใหเ้กดิความรกัและหวง
แหนผนืปา่ที�เหลอือยู ่ผ่านการเรยีนรู ้เขา้ใจ และจดบนัทกึขอ้มลูป่าน่านโดยใชแ้ผนที� อนัเป็นการอนุรกัษ์ป่า
อยา่งยั �งยนื ตามแนวทางพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยมจีุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และธนาคารกสกิรไทย เป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการจดังาน 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นํ@าทพิย ์เมธเศรษฐ อาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีและนิสติปรญิญาโท สงักดั
สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นจํานวน c คน ได้เข้าร่วมการประชุมวชิาการด้านภาษาญี�ปุ่นและญี�ปุ่นศึกษาของ 
Graduate School of International Cultural Studies มหาวทิยาลยั Tohoku ประเทศญี�ปุ่น มตีวัแทนจาก
มหาวทิยาลยัต่างๆ ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเข้าร่วมงานในระหว่างวนัที� 68-6p มกราคม 677E ในช่วง
ประชุมวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นํ@าทพิย ์เมธเศรษฐ ไดนํ้าเสนอผลงานวจิยัเรื�อง “Siam through the 
Eyes of Tenjiku Tokube” และในช่วงกจิกรรม Workshop ในวนัถดัมาซึ�งจดัสาํหรบัใหน้ักศกึษาจากประเทศ
ต่างๆ นําเสนอผลงานวจิยั อาจารย ์ดร.อษัฎายทุธ ชศูรไีดร้ว่มเป็นผูด้าํเนินรายการครึ�งบ่าย   

 
 
 
 
 

 

 

 

งานสมัมนา BALAC ประจาํปี ���  
ในยคุสมยัปจัจบุนัที�ทุกคนต่างมุง่หวงัจะกา้วสู่ความเป็นนานาชาต ิคณะอกัษรศาสตรใ์หค้วามสนใจที�

จะเปิดประตูสู่ความเป็นนานาชาติ โดยเป้าหมายหนึ�งที�จะทําให้สําเร็จในอนาคตคอืการเปิดรบันักเรยีน
ต่างชาติเต็มเวลา เข้ามาเป็นสดัส่วนอย่างน้อยร้อยละสบิของนักเรยีนทั @งหมด และเพิ�มจํานวนนักศึกษา
แลกเปลี�ยน มจีาํนวนปีละไม่ตํ�ากว่า wx คน งานสมัมนาประจาํปีครั @งล่าสุดที�จดัเมื�อวนัที� 3D สงิหาคม 6778 
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์จงึมุ่งหาแนวทางและกลยุทธใ์นการพฒันาก้าวสู่ความเป็นนานาชาตขิอง
คณะอยา่งเตม็ที� 

 
 
 

 
ในโอกาสนี@ รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลกัสูตร BALAC ไดเ้รยีนเชญิผูช่้วย

ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงไกร บุญเลศิอุทยั ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และอาจารย์ Glen 
Chatelier ผู้อํานวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั มาเล่าประสบการณ์และอภปิรายแนว
ทางการดําเนินงานของมหาวทิยาลยั รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณสรุปการดําเนินงานและกจิกรรมดา้นการ
ต่างประเทศของหลกัสูตร BALAC และกล่าวถงึความมุ่งมั �นของหลกัสูตร BALAC ที�จะรบันักเรยีนต่างชาติ
เข้าศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยในการไปแลกเปลี�ยนในต่างประเทศ จากนั @น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงไกร บุญเลศิอุทยั ซึ�งเป็นหนึ�งในผูเ้ชี�ยวชาญด้านหลกัสูตรนานาชาตขิองจุฬาฯ และ
เป็นอดตีประธานหลกัสูตร BBA ของคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีกล่าวถงึกรอบการดําเนินงานและ

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจาก BALAC 
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แนวทางของจุฬาฯ ว่า เป้าหมายระยะยาวที�จะรบันักเรยีนต่างชาตเิขา้มาเป็นสดัส่วนรอ้ยละสบิของนักเรยีน
ทั @งหมดนั @นจะตอ้งไมเ่ป็นการลดระดบัมาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยัที�สูงอยู่แลว้ และจะมุ่งดงึนักเรยีน
จากประเทศในเอเชยีเป็นหลกั นอกจากนี@ แนวทางการรบันักเรยีนต่างชาตเิขา้มาศึกษานั @นสามารถทําได้
โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยัที�มอียู่แล้ว โครงการแลกเปลี�ยนและฝึกงาน การ
วางแผนการศกึษา และการโอนถ่ายหน่วยกติ 

อาจารย ์Glen Chatelier ผูอ้ํานวยการฝา่ยต่างประเทศ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ซึ�งเป็นมหาวทิยาลยั
ที�มจีาํนวนนักศกึษาชาวต่างชาตมิากที�สุดมหาวทิยาลยัหนึ�ง เล่าประสบการณ์การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ
ของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญัที�ได้กระทํามาตั @งแต่เริ�มต้น และการขยายงานด้านต่างประเทศ ซึ�งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหลกัสูตร BALAC ว่าสิ�งสําคญัที�ต้องให้ความสนใจ คอื สื�อการเรยีนการสอนที�มคีุณภาพ การ
เขา้ร่วมนิทรรศการการศกึษาที�หน่วยงานต่างๆ จดัขึ@น โดยเฉพาะในต่างประเทศ การจดังานวชิาการต่างๆ 
เช่นงานสมัมนา การสรา้งเครอืข่ายศษิยเ์ก่าต่างชาต ิการสรา้งเวบ็ไซต์ที�ดงึดูดความสนใจ และการจดัทศัน
ศกึษาในไทยใหแ้ก่ผูท้ี�สนใจมาสมัผสัและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระยะสั @น 

อาจารย ์Glen Chatelier ไดก้ล่าวต่อไปว่า แมจุ้ฬาฯ จะเปิดประตูสู่ความเป็นนานาชาตคิ่อนขา้งช้า
เมื�อเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอื�นๆ แต่ดว้ยความเป็น “มหาวทิยาลยัชั @นนํา” ของประเทศ จุฬาฯ มโีอกาสสูงที�จะ
ประสบความสาํเรจ็ดา้นนี@อย่างมาก  

ในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายและระดมสมองของคณาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการบริหาร
หลกัสูตร และคณาจารย์ผู้สอน ในหวัข้อต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ในการดงึดูดนักศึกษาต่างชาติ การจดัทํา
เนื@อหาวชิาที�แสดงถงึความเป็นไทย การจดัโครงการแลกเปลี�ยนนักศกึษาและฝึกงาน การเขา้ร่วมโครงการ
วชิาการนานาชาตเิช่นงานสมัมนา และการจดัทําเวบ็ไซต์รปูแบบใหม่ ฯลฯ ในการสมัมนา มอีาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรและคณาจารยเ์ขา้รว่ม ประมาณ cx คน 

 

 
 

หลกัสตูรอกัษรศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ จะจดัโครงการ
สมัมนาวทิยานิพนธป์ระจาํภาคปลาย ปีการศกึษา 6778 ดงันี@ 

วนัองัคารที� 38 กุมภาพนัธ ์677E  
ผูนํ้าเสนอบทความ : นางสาวจริาภรณ์ อจัฉรยิะประสทิธิ � 
หวัข้อ : เรื�องเล่ากบัสภาวะพลดัถิ�นในวรรณกรรมหลงัยุคสงครามเยน็ของนกัเขยีนเวยีดนาม 

กมัพชูาและมง้ลาว 
ผูวิ้จารณ์บทความ  : ศาสตราจารย ์ดร.เสมอชยั พลูสุวรรณ 
วนัองัคารที� 6w กุมภาพนัธ ์677E  
ผูนํ้าเสนอบทความ : นายณชัพล บุญประเสรฐิกจิ 
หวัข้อ : ภาวะโพสตฮ์วิแมนในครสิตศ์ตวรรษที� 63: รา่งกาย สื�อใหม ่และการบรโิภคในบนัเทงิคดี

แนววทิยาศาสตรห์ลงั ค.ศ. 6xxx 
ผูวิ้จารณ์บทความ  : รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกุล 

ขอเชญิเขา้รว่มโครงการโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย และมอีาหารว่างบรกิาร 

ข่าวจากศนูยว์รรณคดีศึกษา 
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สาขาวิชาภาษาฝรั �งเศส ได้ร ับจดหมายขอบคุณจากหน่วยส่งเสริมภาษาฝรั �ง เศส สถาน
เอกอคัรราชทูตฝรั �งเศสประจําประเทศไทย ที�ได้ร่วมจดังานประชาคมโลกภาษาฝรั �งเศสให้สําเรจ็ไปด้วยด ีเมื�อ
วนัเสารท์ี� c3 มกราคม 677E ณ สมาคมฝรั �งเศส นอกจากนี@ สถานเอกอคัรราชทูตฝรั �งเศสยงัไดอ้อกเกยีรติ
บตัรขอบคุณนิสติสาขาวชิาฯ ที�ไดร้่วมจดักจิกรรมกบัวทิยากรชาวฝรั �งเศสและเจา้หน้าสถานเอกอคัรราชทูต
ของประชาคมโลกภาษาฝรั �งเศสประเทศต่างๆ นิสติที�ไดร้บัเกยีรตบิตัรมรีายนามต่อไปนี@ 

 

น.ส.กริณา โกอุดมวทิย ์(5440015822)      น.ส.กญัญาณฐั วฒันเหล่าวชิย ์(5540013622) 

นายคมสนั สุวรรณประดษิฐ ์(5440019322)   น.ส.ปาณสัม ์อนิทุภูม ิ(5540136122) 

น.ส.ฐติพิร หลมิไชยกุล (5440047922)       น.ส.กชกร จนิดานลนีิ (5540001022) 

น.ส.ณฐัวรรณ แสนแสง (5440063922)      น.ส.นภสัศรณ์ พื@นบนธนานนัท ์(5540100522) 

น.ส.นิตเิพญ็ กรยัวเิชยีร (5440104022)      นายนวตั วรรณแสงทอง (5540107022) 

น.ส.พนิตนาฏ เทยีนศริฤิกษ (5440131922)  น.ส.ศุจภีรณ์ จลุละบุษปะ (5540218022) 

 น.ส.มนชันนัท ์ปญัญาคาํเลศิ (5440177822)  นายสุภทัร ปตัตานี (5540344022)  

น.ส.รสสุคนธ ์เดชชยัศร ี(5440184122)      น.ส.กนกนนัท ์บุญเรื�องถาวร (5740002922) 

น.ส.วมิลณฐั ทองสะอาด (5440204022)      น.ส.วนิิธา โชตธิรรมธรา (5740221022) 

น.ส.วริยิา บาํรงุวงศ ์(5440205722)      นายศริวิฒัน์ ขาํทรพัย ์(5740238722) 

น.ส.อธชิา ปานเจรญิ (5440238422)  

 
 
 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิไปประชุม The 6nd 
Evaluation Meeting of the AIMS-HU Program พรอ้มกบัผูช่้วยอธกิารบดจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ดา้น
วเิทศสมัพนัธ)์ รว่มกบัผูแ้ทนจากประเทศอาเซยีน โดยมหาวทิยาลยัฮโิรชมิาเป็นเจา้ภาพ ระหว่างวนัที� 8-33 
ธนัวาคม 6778 ณ มหาวทิยาลยัฮโิรชมิา ประเทศญี�ปุน่  
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากฝ่ายวจิยั สถาบนั
ภาษา เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “Referent Salience Affects Second Language Article Use” ใน
กจิกรรม Journal Club เพื�อส่งเสรมิบรรยากาศในการวจิยัและเพิ�มพูนทกัษะการทําวจิยัควบคู่ไปกบัการ
เรยีนการสอนในชั @นเรยีนแก่คณาจารย์สถาบนัภาษา เมื�อวนัองัคารที� 38 กุมภาพนัธ์ 677E เวลา 36.xx-
3c.xx น. ณ สถาบนัภาษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 

ใคร ทาํอะไร ที/ไหน 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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���� อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรร่วมอภปิรายเรื�อง "การ
สรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการ" ในวนัศุกรท์ี� 6x กุมภาพนัธ ์677E เวลา p.cx-36.xx น. ณ หอ้ง wx3/3E อาคาร
มหาจกัรสีรินิธร การอภปิรายนี@เป็นส่วนหนึ�งของชุดการบรรยายชื�อ "เวทบีณัฑติศกึษา" จดัโดยภาควชิา
ภาษาศาสตร ์และภาควชิาบรรณารกัษศาสตรร์ว่มกบัฝา่ยวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์
 

���� อาจารย ์ดร.อษัฎายทุธ ชศูร ีภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรเรื�อง "ภาพลกัษณ์ของดอกไมท้ี�
ปรากฏในเพลงญี�ปุน่" ในวนัองัคารที� 3x มนีาคม 677E เวลา 3x.xx-33.xx น. ในรายการวทิย ุ"อกัษรพาท"ี 
 

���� อาจารย ์ดร.ยพุวรรณ โสภติวุฒวิงศ ์ภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจากสํานักงานมหาวทิยาลยั
นาโกย่าประจาํกรุงเทพฯ เป็นผูบ้รรยายรายวชิา Introduction to Thai Language 3 และ Introduction to 
Thai Language 6 (Thai Calligraphy) เมื�อวนัที� 3c กุมภาพนัธ ์677E เวลา p.xx-36.xx น. ณ ชั @น D อาคาร
วจิยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากภาควชิานาฏยศลิป์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวทิยากรบรยายให้แก่นิสติในหวัข้อ "จรรยาบรรณในการอ้างอิงเชงิวชิาการ" 
ประกอบการสอนรายวชิา c7xwc3E การวจิยันาฏยศลิป์ 3 เมื�อวนัจนัทรท์ี� 3D กุมภาพนัธ ์677E เวลา p.xx-
36.xx น.  
 

����  รองศาสตราจารย์เนื�องน้อย บุณยเนตร ภาควิชาปรชัญา ได้รบัเชิญจากคณะวทิยาศาสตร์ เป็น
อาจารยพ์เิศษสอนบรรยายรายวชิา 6cxEcxw Philosophy of Environmental Science ระหว่างวนัที� 6-p 
กุมภาพนัธ ์677E เวลา p.cx-36.cx น. ณ หอ้ง 6x6 อาคารวทิยาศาสตรท์ั �วไป 
 

����  อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร ีเป็น
วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “การสรา้งชาตใิหม่ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หลงัยุคสงครามโลกครั @งที� 6” 
ในวนัที� 63 กุมภาพนัธ ์677E เวลา 3c.xx-37.xx น. ณ หอ้งประชุมรตันบรรณาคาร 3 อาคารรตันบรรณา
คาร โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร ีกรงุเทพฯ 
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