ปีที ๗ ฉบับที ๖ วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ข่าวจากภาควิ ชาภูมิศาสตร์

อาจารย์ เจ้าหน้ าที และนิสติ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ได้เดินทางไปนํ าเสนอผลลัพธ์
การดําเนินการโครงการคลินิกแผนที ปี ที 3 (พ.ศ. 6778) ซึงจัดในรูปแบบซุม้ นิทรรศการ “คลินิกแผนที” ใน
งาน “รักษ์ป่าน่ าน ครัง@ ที 6” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จังหวัดน่ าน จัดขึน@ เมือวันที 3D กุมภาพันธ์ 677E โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็ นองค์ประธาน และทรงร่วมบรรยายเรือง “การจัดการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้” ในงานดังกล่าวด้วย
ถ่ายทอดสดทาง nationTV (http://www.nationtv.tv/main/content/social/378444573/)
โครงการ “คลินิกแผนที” จัดขึน@ เพือเสริมสร้างเยาวชนในชุมชนจังหวัดน่ าน ให้เกิดความรักและหวง
แหนผืนปา่ ทีเหลืออยู่ ผ่านการเรียนรู้ เข้าใจ และจดบันทึกข้อมูลป่าน่ านโดยใช้แผนที อันเป็ นการอนุ รกั ษ์ป่า
อย่างยังยืน ตามแนวทางพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และธนาคารกสิกรไทย เป็ นผูส้ นับสนุ นหลักในการจัดงาน

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ@าทิพย์ เมธเศรษฐ อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี และนิสติ ปริญญาโท สังกัด
สาขาวิชาภาษาญีปุ่นจํานวน c คน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านภาษาญีปุ่นและญีปุ่นศึกษาของ
Graduate School of International Cultural Studies มหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญีปุ่น มีตวั แทนจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานในระหว่างวันที 68-6p มกราคม 677E ในช่วง
ประชุมวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ@ าทิพย์ เมธเศรษฐ ได้นําเสนอผลงานวิจยั เรือง “Siam through the
Eyes of Tenjiku Tokube” และในช่วงกิจกรรม Workshop ในวันถัดมาซึงจัดสําหรับให้นักศึกษาจากประเทศ
ต่างๆ นําเสนอผลงานวิจยั อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรีได้รว่ มเป็ นผูด้ าํ เนินรายการครึงบ่าย

ข่าวจาก BALAC
งานสัมมนา BALAC ประจําปี
ในยุคสมัยปจั จุบนั ทีทุกคนต่างมุง่ หวังจะก้าวสู่ความเป็ นนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ให้ความสนใจที
จะเปิ ดประตู สู่ค วามเป็ นนานาชาติ โดยเป้าหมายหนึ งทีจะทําให้สําเร็จในอนาคตคือ การเปิ ดรับนัก เรียน
ต่ างชาติเต็มเวลา เข้ามาเป็ นสัด ส่วนอย่างน้ อยร้อ ยละสิบของนักเรียนทัง@ หมด และเพิมจํานวนนักศึกษา
แลกเปลียน มีจาํ นวนปี ละไม่ตํากว่า wx คน งานสัมมนาประจําปี ครัง@ ล่าสุดทีจัดเมือวันที 3D สิงหาคม 6778
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ จึงมุ่งหาแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาก้าวสู่ความเป็ นนานาชาติของ
คณะอย่างเต็มที

ในโอกาสนี@ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตร BALAC ได้เรียนเชิญผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุ ญเลิศอุ ทยั ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และอาจารย์ Glen
Chatelier ผู้อํานวยการฝ่ายต่ างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาเล่าประสบการณ์ และอภิปรายแนว
ทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณสรุปการดําเนินงานและกิจกรรมด้านการ
ต่างประเทศของหลักสูตร BALAC และกล่าวถึงความมุ่งมันของหลักสูตร BALAC ทีจะรับนักเรียนต่างชาติ
เข้า ศึก ษาและเตรีย มความพร้อ มให้นั ก เรีย นไทยในการไปแลกเปลียนในต่ า งประเทศ จากนั น@ ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั ซึงเป็ นหนึงในผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ และ
เป็ นอดีตประธานหลักสูตร BBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กล่าวถึงกรอบการดําเนินงานและ
๒

แนวทางของจุฬาฯ ว่า เป้าหมายระยะยาวทีจะรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเป็ นสัดส่วนร้อยละสิบของนักเรียน
ทัง@ หมดนัน@ จะต้องไม่เป็ นการลดระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยทีสูงอยู่แล้ว และจะมุ่งดึงนักเรียน
จากประเทศในเอเชียเป็ นหลัก นอกจากนี@ แนวทางการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษานัน@ สามารถทําได้
โดยผ่ านเครือ ข่า ยความร่ ว มมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัย ทีมีอ ยู่แ ล้ว โครงการแลกเปลียนและฝึ ก งาน การ
วางแผนการศึกษา และการโอนถ่ายหน่ วยกิต
อาจารย์ Glen Chatelier ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึงเป็ นมหาวิทยาลัย
ทีมีจาํ นวนนักศึกษาชาวต่างชาติมากทีสุดมหาวิทยาลัยหนึง เล่าประสบการณ์การก้าวสู่ความเป็ นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทีได้กระทํามาตัง@ แต่ เริมต้น และการขยายงานด้านต่ างประเทศ ซึงน่ าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อหลักสูตร BALAC ว่าสิงสําคัญทีต้องให้ความสนใจ คือ สือการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ การ
เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาทีหน่ วยงานต่างๆ จัดขึน@ โดยเฉพาะในต่างประเทศ การจัดงานวิชาการต่างๆ
เช่นงานสัมมนา การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าต่างชาติ การสร้างเว็บไซต์ทดึี งดูดความสนใจ และการจัดทัศน
ศึกษาในไทยให้แก่ผทู้ สนใจมาสั
ี
มผัสและแลกเปลียนประสบการณ์ระยะสัน@
อาจารย์ Glen Chatelier ได้กล่าวต่อไปว่า แม้จุฬาฯ จะเปิ ดประตูสู่ความเป็ นนานาชาติค่อนข้างช้า
เมือเทียบกับมหาวิทยาลัยอืนๆ แต่ดว้ ยความเป็ น “มหาวิทยาลัยชัน@ นํ า” ของประเทศ จุฬาฯ มีโอกาสสูงทีจะ
ประสบความสําเร็จด้านนี@อย่างมาก
ในช่ ว งบ่ าย เป็ น การอภิปรายและระดมสมองของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร กรรมการบริห าร
หลักสูตร และคณาจารย์ผู้ส อน ในหัว ข้อ ต่ างๆ ได้แ ก่ กลยุทธ์ใ นการดึง ดูดนักศึก ษาต่ างชาติ การจัด ทํา
เนื@อหาวิชาทีแสดงถึงความเป็ นไทย การจัดโครงการแลกเปลียนนักศึกษาและฝึ กงาน การเข้าร่วมโครงการ
วิชาการนานาชาติเช่นงานสัมมนา และการจัดทําเว็บไซต์รปู แบบใหม่ ฯลฯ ในการสัมมนา มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและคณาจารย์เข้าร่วม ประมาณ cx คน

ข่าวจากศูนย์วรรณคดีศึกษา
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จะจัดโครงการ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 6778 ดังนี@
วันอังคารที 38 กุมภาพันธ์ 677E
ผูน้ ําเสนอบทความ : นางสาวจิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ €
หัวข้อ : เรืองเล่ากับสภาวะพลัดถินในวรรณกรรมหลังยุคสงครามเย็นของนักเขียนเวียดนาม
กัมพูชาและม้งลาว
ผูว้ ิ จารณ์ บทความ : ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันอังคารที 6w กุมภาพันธ์ 677E
ผูน้ ําเสนอบทความ : นายณัชพล บุญประเสริฐกิจ
หัวข้อ : ภาวะโพสต์ฮวิ แมนในคริสต์ศตวรรษที 63: ร่างกาย สือใหม่ และการบริโภคในบันเทิงคดี
แนววิทยาศาสตร์หลัง ค.ศ. 6xxx
ผูว้ ิ จารณ์ บทความ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีอาหารว่างบริการ
๓

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
สาขาวิ ช าภาษาฝรังเศส ได้ ร ับ จดหมายขอบคุ ณ จากหน่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาษาฝรังเศส สถาน
เอกอัครราชทูตฝรังเศสประจําประเทศไทย ทีได้ร่วมจัดงานประชาคมโลกภาษาฝรังเศสให้สําเร็จไปด้วยดี เมือ
วันเสาร์ที c3 มกราคม 677E ณ สมาคมฝรังเศส นอกจากนี@ สถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสยังได้ออกเกียรติ
บัตรขอบคุณนิสติ สาขาวิชาฯ ทีได้ร่วมจัดกิจกรรมกับวิทยากรชาวฝรังเศสและเจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูต
ของประชาคมโลกภาษาฝรังเศสประเทศต่างๆ นิสติ ทีได้รบั เกียรติบตั รมีรายนามต่อไปนี@
น.ส.กิรณา โกอุดมวิทย์ (5440015822)
นายคมสัน สุวรรณประดิษฐ์ (5440019322)
น.ส.ฐิตพิ ร หลิมไชยกุล (5440047922)
น.ส.ณัฐวรรณ แสนแสง (5440063922)
น.ส.นิตเิ พ็ญ กรัยวิเชียร (5440104022)
น.ส.พนิตนาฏ เทียนศิรฤิ กษ (5440131922)
น.ส.มนัชนันท์ ปญั ญาคําเลิศ (5440177822)
น.ส.รสสุคนธ์ เดชชัยศรี (5440184122)
น.ส.วิมลณัฐ ทองสะอาด (5440204022)
น.ส.วิรยิ า บํารุงวงศ์ (5440205722)
น.ส.อธิชา ปานเจริญ (5440238422)

น.ส.กัญญาณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์ (5540013622)
น.ส.ปาณัสม์ อินทุภูม ิ (5540136122)
น.ส.กชกร จินดานลินี (5540001022)
น.ส.นภัสศรณ์ พืน@ บนธนานันท์ (5540100522)
นายนวัต วรรณแสงทอง (5540107022)
น.ส.ศุจภี รณ์ จุลละบุษปะ (5540218022)
นายสุภทั ร ปตั ตานี (5540344022)
น.ส.กนกนันท์ บุญเรืองถาวร (5740002922)
น.ส.วินิธา โชติธรรมธรา (5740221022)
นายศิรวิ ฒ
ั น์ ขําทรัพย์ (5740238722)

ใคร ทําอะไร ที/ไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญไปประชุม The 6nd
Evaluation Meeting of the AIMS-HU Program พร้อมกับผูช้ ่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้าน
วิเทศสัมพันธ์) ร่วมกับผูแ้ ทนจากประเทศอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาเป็ นเจ้าภาพ ระหว่างวันที 8-33
ธันวาคม 6778 ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญีปุน่
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากฝ่ายวิจยั สถาบัน
ภาษา เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Referent Salience Affects Second Language Article Use” ใน
กิจกรรม Journal Club เพือส่งเสริมบรรยากาศในการวิจยั และเพิมพูนทักษะการทําวิจยั ควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอนในชัน@ เรียนแก่ คณาจารย์สถาบันภาษา เมือวันอังคารที 38 กุมภาพันธ์ 677E เวลา 36.xx3c.xx น. ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔

อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรร่วมอภิปรายเรือง "การ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ" ในวันศุกร์ที 6x กุมภาพันธ์ 677E เวลา p.cx-36.xx น. ณ ห้อง wx3/3E อาคาร
มหาจักรีสริ นิ ธร การอภิปรายนี@เป็ นส่วนหนึงของชุดการบรรยายชือ "เวทีบณ
ั ฑิตศึกษา" จัดโดยภาควิชา
ภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์รว่ มกับฝา่ ยวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นวิทยากรเรือง "ภาพลักษณ์ของดอกไม้ที
ปรากฏในเพลงญีปุน่ " ในวันอังคารที 3x มีนาคม 677E เวลา 3x.xx-33.xx น. ในรายการวิทยุ "อักษรพาที"
อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒวิ งศ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากสํานักงานมหาวิทยาลัย
นาโกย่าประจํากรุงเทพฯ เป็ นผูบ้ รรยายรายวิชา Introduction to Thai Language 3 และ Introduction to
Thai Language 6 (Thai Calligraphy) เมือวันที 3c กุมภาพันธ์ 677E เวลา p.xx-36.xx น. ณ ชัน@ D อาคาร
วิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากภาควิชานาฏยศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรยายให้แก่นิสติ ในหัวข้อ "จรรยาบรรณในการอ้างอิงเชิงวิชาการ"
ประกอบการสอนรายวิชา c7xwc3E การวิจยั นาฏยศิลป์ 3 เมือวันจันทร์ที 3D กุมภาพันธ์ 677E เวลา p.xx36.xx น.
รองศาสตราจารย์เนื องน้ อย บุ ณยเนตร ภาควิชาปรัชญา ได้รบั เชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็ น
อาจารย์พเิ ศษสอนบรรยายรายวิชา 6cxEcxw Philosophy of Environmental Science ระหว่างวันที 6-p
กุมภาพันธ์ 677E เวลา p.cx-36.cx น. ณ ห้อง 6x6 อาคารวิทยาศาสตร์ทวไป
ั
อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ได้รบั เชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี เป็ น
วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างชาติใหม่ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครัง@ ที 6”
ในวันที 63 กุมภาพันธ์ 677E เวลา 3c.xx-37.xx น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณา
คาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี กรุงเทพฯ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. EwEE7 E–mail: artspr08@hotmail.com

๕

