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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๘   วนัที� ๖ มนีาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

 
งานบรรยายทุนก.พ. ทุนฟลุไบรท ์และทุนรฐับาลออสเตรเลีย 
 ฝา่ยวริชักจิ คณะอกัษรศาสตร ์จะจดัการบรรยายพเิศษ เรื�อง “ทุนก.พ. ทุนฟุลไบรท ์และทุนรฐับาล
ออสเตรเลยี” ในวนัพุธที� 45 มนีาคม 6775 เวลา 48.89-47.89 น. ณ ห้อง 89= อาคารมหาจกัรสีรินิธร 
วิทยากร ได้แก่ ผู้แทนฝ่ายทุนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้ช่วย
ศาสตราจารยเ์บญจวรรณ อุบลศร ีผู้อํานวยการมูลนิธกิารศกึษาไทย-อเมรกินั (Fulbright) และคุณศุภวาร ี
ภทัราวณิชย์ Junior Program Officer ของ Fulbright คุณภาสินี รตันบุรี เจ้าหน้าที�ฝ่ายโครงการ
ทุนการศึกษา สํานักงานการศึกษาออสเตรเลยีแห่งนานาชาต ิสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี และคุณ   
พรทพิย ์กาญจนนิยต อดตีผูอ้ํานวยการมลูนิธกิารศกึษาไทย-อเมรกินั  

วทิยากรจะใหข้อ้มลูและรายละเอยีดเกี�ยวกบัทุน การสมคัรรบัทุน และวธิกีารเตรยีมตวัแข่งขนั อนึ�ง 
สํานักงาน ก.พ. ให้ทุนทั \งนิสติที�จบการศกึษาแล้วไปเรยีนต่อต่างประเทศ และใหทุ้นนิสติเรยีนปี = ที�จุฬาฯ 
และไปเรยีนต่อต่างประเทศหลงัสําเรจ็การศกึษา ส่วนรฐับาลออสเตรเลยีมทุีนหลากหลายประเภทให้นิสติ
เลอืกตามความสนใจและความสามารถ 

นิสิตทุกชั \นปีที�สนใจ ขอให้มาลงชื�อสํารองที�นั �งได้ที�นางกัญญ์กนก สิงหฤกษ์ ห้องสํานักคณบด ี
อาคารมหาวชริาวุธ ระหว่างวนัที� �� กมุภาพนัธ ์ถึงวนัที� %& มีนาคม ���(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  
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งานปฐมนิเทศและงานสงัสรรคร์ะหว่างนักศึกษาแลกเปลี�ยนและนิสิต BALAC 
 
 
 
 
 

เมื�อเดอืนกนัยายน 677a หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตร
นานาชาต)ิ หรอื BALAC จดังานปฐมนิเทศและงานสงัสรรค์ระหว่างนักศกึษาแลกเปลี�ยนและนิสติ BALAC 
ณ Sasa International House โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อตอ้นรบันกัศกึษาต่างชาต ิใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัคณะอกัษร
ศาสตรแ์ละหลกัสูตร BALAC จดั buddy ใหก้บันักศกึษาต่างชาต ิเพื�อให ้buddy ได้ใหค้ําแนะนําและเป็น
เพื�อนช่วยเหลอืดูแลในเรื�องต่างๆ ในงานปฐมนิเทศ มนีักศกึษาต่างชาตเิขา้ร่วม 6o คน นิสติ BALAC กว่า 
a9 คน และคณาจารย ์5 คน       
 รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ผู้อํานวยการหลกัสูตร BALAC กล่าวต้อนรบันักศึกษา
ต่างชาตแิละใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการเรยีนและการใช้ชวีติในคณะอกัษรศาสตร ์หลกัสูตร BALAC และจุฬาฯ 
จากนั \น คณาจารยทุ์กคน รวมทั \งเจา้หน้าที�ของหลกัสูตร กล่าวแนะนําตนเอง นักศกึษาต่างชาตจิากประเทศ
ญี�ปุ่น เยอรมนั สวเีดน อนิโดนีเซยี บรไูน องักฤษ และสหรฐัอเมรกิา กล่าวแนะนําตนเองและกล่าวขอบคุณ
ในไมตรจีติที�จดังานตอ้นรบั    
 จุดเด่นของงานที�ได้รบัความสนใจอย่างมากจากนักศกึษาต่างชาติ คอืการนําเสนอโครงการทศัน
ศกึษาดา้นวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และสิ�งแวดลอ้ม สําหรบันักศกึษาต่างชาต ิไปเยอืนสถานที�ท่องเที�ยว 8 
แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดนํ\าดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ีและลานแสดงชา้ง จงัหวดันครปฐม อุทยานประวตัศิาสตร์
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และการปลกูปา่คลองโคน ณ ศูนยอ์นุรกัษ์ปา่ชายเลน จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมี
จุดประสงคเ์พื�อให้ความรูท้างด้านประวตัศิาสตรไ์ทย วฒันธรรมไทย วถิชีวีติแบบไทย และสภาพแวดล้อม
ของไทย เพื�อสรา้งเสรมิความเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนิสติ BALAC และนักศกึษาต่างชาต ิและ
สรา้งเครอืขา่ยที�แขง็แกรง่ในหมูนิ่สติ BALAC ดว้ยกนั ในการไปทศันศกึษา จะมอีาจารย ์เจา้หน้าที� และนิสติ 
BALAC รว่มเดนิทางไปดว้ย เพื�อเชื�อมสมัพนัธไมตรทีี�ดแีละช่วยดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
  จากนั \น นิสติและคณาจารยร์บัประทานอาหารร่วมกนัด้วยบรรยากาศที�สนุกสนานและเป็นกนัเอง 
การจดังานปฐมนิเทศและงานต้อนรบันักศกึษาต่างชาตคิรั \งนี\ นับเป็นจุดเริ�มต้นที�ดมีาก ในการเปิดโอกาสให้
นักศกึษาต่างชาตไิด้ทําความรูจ้กักนั และรูจ้กับดัดี\ที�เป็นนิสติไทยในหลกัสูตร อกีทั \งได้รบัแนวทางอนัเป็น
ประโยชน์ในการเรยีนและการใชช้วีติในจฬุาฯ 
  
 
 

ข่าวจาก BALAC 
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���� รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิไปประชุม The 6nd 
Evaluation Meeting of the AIMS Program at Waseda University พรอ้มกบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
เกรยีงไกร บุญเลศิอุทยั ผู้ช่วยอธกิารบดจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ด้านวเิทศสมัพนัธ์) ร่วมกบัผู้แทนจาก
ประเทศอาเซยีน โดยมหาวทิยาลยัวาเซดะเป็นเจา้ภาพ ระหว่างวนัที� 6o มกราคม ถงึวนัที� 4 กุมภาพนัธ ์
6775 ณ มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญี�ปุน่  
 

���� ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธใ์หแ้ก่นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาองักฤษ
เพื�ออาชพี ในวนัพฤหสับดทีี� 7 มนีาคม 6775 เวลา 48.99 น. ณ ห้องประชุม ชั \น 4 ตกึศูนยภ์าษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

���� ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากสถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “Learner Corpora” ในรายวชิา TE a4o Corpus 
Analysis in ELT ของโครงการปรญิญาเอก สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ ในวนั
อาทติยท์ี� 5 มนีาคม 6775 เวลา o.99-46.99 น. ณ สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

���� อาจารย์  ดร .วริตตา  ศรีร ัตนา  ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับ เชิญจากคณะรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื�อง "ยุโรปและสงครามเยน็: เบด็เสรจ็นิยม
และวกิฤตในยุโรปตะวนัออก" ในวนัองัคารที� 6= มนีาคม 6775 เวลา o.89-46.89 น. ณ หอ้ง ร.898 ชั \น 8 
คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต งานบรรยายนี\เป็นส่วนหนึ�งของวิชา ร.85a 
ความสมัพนัธแ์ละนโยบายต่างประเทศของยุโรป ตามหลกัสูตรรฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� งานบรกิารการศึกษา คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โทร.
96{o{7={6 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารตัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ได้รบัเชญิจากกุฎเีจรญิพาศน์ 
เป็นวทิยากรรว่มเสวนาเรื�อง “รากเหงา้แขกเทศในกรุงธนบุร”ี ในกจิกรรม “งานราตรกุีฎกีลาง” เมื�อวนัเสารท์ี� 
65 กุมภาพนัธ ์6775 ตั \งแต่เวลา 4{.99 น. ณ กุฎเีจรญิพาศน์ 

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ และอาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชา
ประวตัศิาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ ให้เป็นคณะอนุกรรมการพจิารณาและ
เรยีบเรยีงประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัอยธุยา 
 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 



 ๔

���� อาจารย ์ดร.ดนิาร ์บุญธรรม ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ไดร้บัแต่งตั \งจากกระทรวงศกึษาธกิาร ให้เป็น
กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการแปลประวตัศิาสตรช์าตไิทยเป็นภาษาองักฤษ 
 
 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วงศ์สุรวฒัน์ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ได้รบัเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ
บรรยายหวัขอ้ “องค์กรความร่วมมอืเซี�ยงไฮ้” ในรายวชิา ศศบศ 49{ การศกึษาสงัคมโลก ให้กบันักศกึษา
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทยและสาขาวชิาภาษาองักฤษ ในวนัจนัทร์ที� 4{ มนีาคม 6775 เวลา 
48.89-4{.89 น. ณ หอ้ง 46o อาคารสริวิทิยา คณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ � ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอกัษรศา
สตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) ไดร้บัเชญิจากกรมข่าวทหาร กองบญัชาการ
กองทัพไทย เป็นวิทยากรบรรยายในเรื�อง“วาทกรรมวิเคราะห์” “การจบัประเด็น จุดมุ่งหมายและการ
วเิคราะหเ์จตนารมณ์” “ทกัษะจาํเป็นในการปฏบิตังิานล่าม” และ “การฟงัเพื�อจบัใจความและการจบัประเดน็
สําคัญ” ให้แก่กําลังพลของกองบญัชาการกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ 6775 เมื�อวันอังคารที�49 
กุมภาพนัธ ์6775 เวลา 48.99-4{.99 น. ณ กรมขา่วทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
 

���� อาจารย ์ดร.สมพรนุช ตนัศรสีุข ภาควชิาภาษาตะวนัออก เขา้ร่วมประชุมพจิารณาหาแนวทางใน
การจดัตั \งชมรมพุทธศาสตรศ์กึษาแห่งประเทศไทย ในวนัเสารท์ี� 4= มนีาคม 6775 เวลา o.99-46.99 น. ณ 
โรงแรมเวยีงใต ้บางลาํพ ูกรงุเทพฯ  
 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุด 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เป็นวทิยากรในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง “การระดมความคดิเพื�อเสนอ
ปญัหาการใหบ้รกิารของสาํนกัหอสมดุในศตวรรษที� 64” ในวนัจนัทรท์ี� o มนีาคม 6775 เวลา o.89-46.99 น. 
ณ หอ้งประชุม 8 ชั \น = อาคารเทพรตัน์วทิยาโชต ิสาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 
 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. 5=557   E–mail: artspr08@hotmail.com 


