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ฝา่ยวจิยัขอประชาสมัพนัธ ์Link ของ Edanz ซึ�งช่วย edit manuscript บทความวจิยั 
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 ทั ?งนี?อาจารยส์ามารถนําใบเสรจ็ค่า edit เบกิไดท้ี�สาํนกับรหิารวจิยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตาม
รายละเอยีดที�แจง้ในเวบ็ไซตด์งักล่าว 

หากมขีอ้สงสยัประการใด กรณุาตดิต่อฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. KL-LNO-POQQ 
  
 
 
 
 โครงการนํารอ่งการพฒันานกัอกัษรศาสตรร์ุน่ใหม ่ตามแนวพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราช- 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้นํานิสติในโครงการฯ เขา้พบ
ผูบ้รหิารมลูนิธอิอมสนิเพื�อสงัคม เมื�อวนัที� NL มนีาคม LWWO ณ ธนาคารออมสนิ (สํานักงานใหญ่) สะพาน
ควาย  
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 เมื�อวนัพฤหสับดทีี� NL มนีาคม LWWO เวลา NP.\K น. สาขาวชิาภาษาเยอรมนัได้ให้การต้อนรบั
นายฟรนัซ ์โฮเลอร ์(Franz Hohler) นกัเขยีนชื�อดงัจากประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ณ หอ้ง eKe อาคารบรมราช
กุมาร ีในการนี? นักเขยีนชาวสวสิได้อ่านผลงาน บรรยายเรื�องอาชพีนักเขยีน รวมทั ?งพูดคุยแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์กบัคณาจารย ์นิสติและผูส้นใจ 
 
 
 
 
นิสิตระดับมหาบณัฑิตคณะอักษรศาสตร์ ได้รบัรางวลัผลงานวิจยัดีเด่น กองทุนรชัดาสมโภช 
ประจาํปี *++, 

นิสติระดบัมหาบณัฑติคณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่น ประเภทนิสติขั ?นมหาบณัฑติ 
กองทุนรชัดาสมโภช จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจาํปี LWWe จาํนวน L คน ดงันี? 

N. นายอธพิงษ์ อมรวงศ์ปีต ิไดร้บัเงนิรางวลั NK,KKK บาท พรอ้มกติตบิตัร จากผลงานวทิยานิพนธ์
เรื�อง “การรบัคุณานุประโยคแบบเจาะจงและแบบไม่เจาะจงในภาษาอังกฤษของผู้เรยีนชาวไทย” “The 
Acquisition of English Restrictive and Non-restrictive Relative Clauses by L1 Thai Learners” โดยมี
รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาหลกั 

L. นางสาวอรุณวรรณ คงมีผล ได้ร ับเงินรางวัล NK,KKK บาท พร้อมกิตติบัตร จากผลงาน
วทิยานิพนธเ์รื�อง “อญัมณีวทิยาในวรรณคดสีนัสกฤตและวรรณคดไีทย” “Gemology in Sanskrit and Thai 
Literature” โดยมอีาจารย ์ดร.ชานป์วชิช ์ทดัแกว้ ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาหลกั 

 

ในการนี? จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จะจดัพธิปีระกาศเกยีรตคิุณศาสตราภชิาน ศาสตราจารย ์รางวลั
ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน และกิจการนิสิต รางวลัการวิจยั รางวัลผลงานวิจยั 
ประจาํปี LWWe ในวนัองัคารที� LP มนีาคม LWWO เวลา N\.\K น. ณ หอ้ง LNL ชั ?น L อาคารมหติลาธเิบศร  
 
 
 

ข่าวจากคณะอกัษรศาสตร ์

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากสํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา เป็นกรรมการประเมินผลข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ กลุ่มงาน
ภาษาองักฤษ สาํนกัภาษาต่างประเทศ สาํนกังานเลขาธกิารวุฒสิภา  
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นกรรมการสอบป้องกนัเคา้โครงวทิยานิพนธแ์ก่นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา
การแปลภาษาอังกฤษและไทย เมื�อวันอาทิตย์ที�  O กุมภาพันธ์ LWWO เวลา Nz.\K-NO.KK น. ณ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 

 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากสํานักงานโครงการ
ทุนวจิยัมหาบณัฑติ สกว. ดา้นมนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์เป็นผูท้รงคุณวุฒใิหข้อ้เสนอแนะต่อนักศกึษาผูร้บั
ทุนมหาบณัฑติ สกว. ในหวัขอ้ “การพฒันาการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษที�มปีระสทิธภิาพ” เมื�อวนัอาทติย์
ที� N มนีาคม LWWO เวลา NN.\K-NL.\K น. ณ โรงแรม เดอะ ทวนิ ทาวเวอร ์กรงุเทพฯ  

 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ให้นํานิสิตในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ/ดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษเป็นภาษา
นานาชาต ิ(สหสาขาวชิา/หลกัสตูรนานาชาต)ิ บณัฑติวทิยาลยั ร่วมทํากจิกรรมวชิาการ ณ ประเทศแคนาดา 
ระหว่างวนัที� LN-\N มนีาคม LWWO  

 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากคณะอนุกรรมการ
จดักจิกรรมปีดนิสากล ฝ่ายกจิกรรมพเิศษ กรมพฒันาที�ดนิ ร่วมเป็นคณะที�ปรกึษาและเป็นกรรมการตดัสนิ
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษประเภททมี หวัขอ้ “Healthy Soils for Healthy Life” โดย
โครงการดงักล่าวจะสิ?นสุดลงในวนัที� e สงิหาคม LWWO  

 

���� อาจารย์ไมเคลิ แครบทร ีภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากคณะอนุกรรมการจดักจิกรรมปีดนิ
สากล ฝ่ายกจิกรรมพเิศษ กรมพฒันาที�ดนิ เป็นกรรมการตดัสนิโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ
ประเภททมี หวัขอ้ “Healthy Soils for a Healthy Life” โดยโครงการดงักล่าวจะสิ?นสุดลงในวนัที� e สงิหาคม 
LWWO 

 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากสถาบันภาษา
ธรรมศาสตร ์เป็นผูบ้รรยายพเิศษหวัขอ้ “Selected Topics in the Inner Carle” เมื�อวนัอาทติยท์ี� O, NW, LL 
กุมภาพันธ์ LWWO และวันที� N มนีาคม LWWO เวลา N\.KK-Nz.KK น. ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่า
พระจนัทร ์ 
 

ใคร ทาํอะไร ที.ไหน 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิรดา จติรกร ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากภาควชิาภาษาศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร์ เป็นวทิยากรบรรยายในรายวชิา LLKQ\eW ภาษาในกลุ่มอาเซยีน + \ ในวนัพุธที� LW 
มนีาคม LWWO เวลา NP.KK-Nz.KK น. หอ้ง WKP อาคารบรมราชกุมาร ี 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร ับเชิญจากสถาบันภาษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ระดบัปรญิญาโท ในวนัพฤหสับดทีี� Lz 
มนีาคม LWWO เวลา N\.\K น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 

 

���� อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรร่วมอภปิรายเรื�อง "การ
ทาํวจิยัหลงัปรญิญาเอก (postdoc research): มมุมองจากสาขามนุษยศาสตรแ์ละสาขาวทิยาศาสตร"์ เมื�อวนั
ศุกรท์ี� LK มนีาคม LWWO เวลา Q.\K-NL.KK น. ที�หอ้ง PKN/NO อาคารมหาจกัรสีรินิธร การอภปิรายนี?เป็นส่วน
หนึ� งของ ชุดการบรรยายชื� อ  " เวทีบัณฑิตศึกษา"  จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชา
บรรณารกัษศาสตรร์ว่มกบัฝา่ยวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชิญจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประชุมครั ?งที� N/LWWO เมื�อวนัจนัทรท์ี� Q มนีาคม LWWO เวลา Q.\K น. ณ ห้องประชุม (ชั ?น N) คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 
 

���� อาจารย์ ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นวทิยากรในการอบรมเชงิปฏติิการ เรื�อง "การคดิเชงิออกแบบ (Design 
Thinking) เพื�อการใหบ้รกิารของสํานักหอสมุดในศวรรตที� LN" ในวนัจนัทรท์ี� L\ มนีาคม LWWO เวลา Q.KK-
NL.KK น. ณ หอ้งประชุม \ ขั ?น P อาคารเทพรตัน์วทิยาโชต ิ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน  
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรยี ์ชุณหเรอืงเดช ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรอภปิรายในหวัขอ้ 
"พระปรชีาญาณในสมเดจ็พระเทพรตันสุดาฯ สยามบรมราชกุมารดีา้นการแปลวรรณกรรมจนี" ในวนัศุกรท์ี� 
Le มนีาคม LWWO เวลา Q.NW-NL.KK น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสงิห ์ชั ?น \ อาคารอเนกประสงค ์N 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ จดัโดยศูนยจ์นีศกึษาและศูนยก์ารเรยีนรูจ้นีศกึษาบรมราชกุมาร ี
สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

���� อาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากสถานเอกอคัรราชทูตญี�ปุ่น
ประจําประเทศไทย เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง "วฒันธรรมและธรรมเนียมชาวญี�ปุ่นในปจัจุบนั" แก่นักเรยีน
ทุนรฐับาลญี�ปุน่ (MEXT) ประจาํปี LKNW จาํนวน OK คน ในงานปฐมนิเทศนักศกึษาที�จะเดนิทางไปศกึษาต่อ
ที�ประเทศญี�ปุน่รอบเดอืนเมษายน เมื�อวนัที� NQ มนีาคม LWWO  

 

 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
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