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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
ฝา่ ยวิจยั ขอประชาสัมพันธ์ Link ของ Edanz ซึงช่วย edit manuscript บทความวิจยั
ให้แก่คณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Link

http://www.edanzediting.com/portal/chulalongkornhttp://www.edanzediting.com/portal/chulalongkorn-university
ทัง? นี?อาจารย์สามารถนําใบเสร็จค่า edit เบิกได้ทสํี านักบริหารวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
รายละเอียดทีแจ้งในเว็บไซต์ดงั กล่าว
หากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝา่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร. KL-LNO-POQQ

ข่าวจากฝ่ ายวิ ชาการ
โครงการนําร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รนุ่ ใหม่ ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นํานิสติ ในโครงการฯ เข้าพบ
ผูบ้ ริหารมูลนิธอิ อมสินเพือสังคม เมือวันที NL มีนาคม LWWO ณ ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) สะพาน
ควาย

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก

เมือวันพฤหัสบดีที NL มีนาคม LWWO เวลา NP.\K น. สาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ให้การต้อนรับ
นายฟรันซ์ โฮเลอร์ (Franz Hohler) นักเขียนชือดังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ ห้อง eKe อาคารบรมราช
กุ มารี ในการนี? นักเขียนชาวสวิส ได้อ่ านผลงาน บรรยายเรืองอาชีพ นัก เขียน รวมทัง? พูด คุยแลกเปลียน
ประสบการณ์กบั คณาจารย์ นิสติ และผูส้ นใจ

ข่าวจากคณะอักษรศาสตร์
นิ สิ ต ระดับ มหาบัณ ฑิ ต คณะอัก ษรศาสตร์ ได้ ร บั รางวัล ผลงานวิ จ ยั ดี เ ด่ น กองทุ น รัช ดาสมโภช
ประจําปี *++,
นิสติ ระดับมหาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประเภทนิสติ ขัน? มหาบัณฑิต
กองทุนรัชดาสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี LWWe จํานวน L คน ดังนี?
N. นายอธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ ได้รบั เงินรางวัล NK,KKK บาท พร้อมกิตติบตั ร จากผลงานวิทยานิพนธ์
เรือง “การรับคุ ณ านุ ประโยคแบบเจาะจงและแบบไม่เ จาะจงในภาษาอัง กฤษของผู้เ รียนชาวไทย” “The
Acquisition of English Restrictive and Non-restrictive Relative Clauses by L1 Thai Learners” โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาหลัก
L. นางสาวอรุ ณ วรรณ คงมีผ ล ได้ ร ับ เงิน รางวัล NK,KKK บาท พร้ อ มกิ ต ติ บ ัต ร จากผลงาน
วิทยานิพนธ์เรือง “อัญมณีวทิ ยาในวรรณคดีสนั สกฤตและวรรณคดีไทย” “Gemology in Sanskrit and Thai
Literature” โดยมีอาจารย์ ดร.ชานป์วชิ ช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษาหลัก
ในการนี? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดพิธปี ระกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ รางวัล
ยกย่อ งเชิด ชู เ กียรติอ าจารย์ด้านการเรียนการสอน และกิจการนิ ส ิต รางวัล การวิจยั รางวัล ผลงานวิจ ยั
ประจําปี LWWe ในวันอังคารที LP มีนาคม LWWO เวลา N\.\K น. ณ ห้อง LNL ชัน? L อาคารมหิตลาธิเบศร

๒

ใคร ทําอะไร ที.ไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักงานเลขาธิการ
วุ ฒ ิส ภา เป็ น กรรมการประเมิน ผลข้า ราชการให้ดํ า รงตํ า แหน่ ง นั ก วิเ ทศสัม พัน ธ์ชํ า นาญการ กลุ่ ม งาน
ภาษาอังกฤษ สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
การแปลภาษาอั ง กฤษและไทย เมือวัน อาทิ ต ย์ ที O กุ ม ภาพั น ธ์ LWWO เวลา Nz.\K-NO.KK น. ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักงานโครงการ
ทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุ ษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะต่อนักศึกษาผูร้ บั
ทุนมหาบัณฑิต สกว. ในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีมีประสิทธิภาพ” เมือวันอาทิตย์
ที N มีนาคม LWWO เวลา NN.\K-NL.\K น. ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั มอบหมายจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้นํานิส ิตในหลักสูต รศิลปศาสตรบัณฑิต/ดุษ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
นานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทํากิจกรรมวิชาการ ณ ประเทศแคนาดา
ระหว่างวันที LN-\N มีนาคม LWWO
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะอนุ กรรมการ
จัดกิจกรรมปี ดนิ สากล ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมพัฒนาทีดิน ร่วมเป็ นคณะทีปรึกษาและเป็ นกรรมการตัดสิน
โครงการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Life” โดย
โครงการดังกล่าวจะสิน? สุดลงในวันที e สิงหาคม LWWO
อาจารย์ไมเคิล แครบทรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะอนุ กรรมการจัดกิจกรรมปี ดนิ
สากล ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมพัฒนาทีดิน เป็ นกรรมการตัดสินโครงการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ
ประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” โดยโครงการดังกล่าวจะสิน? สุดลงในวันที e สิงหาคม
LWWO
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ ร ดา จิต รกร ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร ับ เชิญ จากสถาบัน ภาษา
ธรรมศาสตร์ เป็ นผูบ้ รรยายพิเศษหัวข้อ “Selected Topics in the Inner Carle” เมือวันอาทิตย์ที O, NW, LL
กุ มภาพันธ์ LWWO และวันที N มีน าคม LWWO เวลา N\.KK-Nz.KK น. ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ า
พระจันทร์
๓

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยายในรายวิชา LLKQ\eW ภาษาในกลุ่มอาเซียน + \ ในวันพุธที LW
มีนาคม LWWO เวลา NP.KK-Nz.KK น. ห้อง WKP อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ ร ดา จิต รกร ภาควิช าภาษาอัง กฤษ ได้ ร ับ เชิญ จากสถาบัน ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ร ะดับปริญญาโท ในวันพฤหัสบดีที Lz
มีนาคม LWWO เวลา N\.\K น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรร่วมอภิปรายเรือง "การ
ทําวิจยั หลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุ ษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์" เมือวัน
ศุกร์ที LK มีนาคม LWWO เวลา Q.\K-NL.KK น. ทีห้อง PKN/NO อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร การอภิปรายนี?เป็ นส่วน
หนึ งของชุ ด การบรรยายชื อ "เวที บ ั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา" จั ด โดยภาควิ ช าภาษาศาสตร์ แ ละภาควิ ช า
บรรณารักษศาสตร์รว่ มกับฝา่ ยวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิม พ์ รํา ไพ เปรมสมิท ธ์ ภาควิช าบรรณารัก ษศาสตร์ ได้ ร บั เชิญ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมครัง? ที N/LWWO เมือวันจันทร์ที Q มีนาคม LWWO เวลา Q.\K น. ณ ห้องประชุม (ชัน? N) คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญ จากสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากรในการอบรมเชิง ปฏิติก าร เรือง "การคิด เชิงออกแบบ (Design
Thinking) เพือการให้บริการของสํานักหอสมุดในศวรรตที LN" ในวันจันทร์ที L\ มีนาคม LWWO เวลา Q.KKNL.KK น. ณ ห้องประชุม \ ขัน? P อาคารเทพรัตน์วทิ ยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี ์ ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ
"พระปรีชาญาณในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดา้ นการแปลวรรณกรรมจีน" ในวันศุกร์ที
Le มีนาคม LWWO เวลา Q.NW-NL.KK น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชัน? \ อาคารอเนกประสงค์ N
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยศูนย์จนี ศึกษาและศูนย์การเรียนรูจ้ นี ศึกษาบรมราชกุมารี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากสถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น
ประจําประเทศไทย เป็ นวิทยากรบรรยายเรือง "วัฒนธรรมและธรรมเนียมชาวญีปุ่นในปจั จุบนั " แก่นักเรียน
ทุนรัฐบาลญีปุน่ (MEXT) ประจําปี LKNW จํานวน OK คน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาทีจะเดินทางไปศึกษาต่อ
ทีประเทศญีปุน่ รอบเดือนเมษายน เมือวันที NQ มีนาคม LWWO
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. OPOOW E–mail: artspr08@hotmail.com
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