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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๑๓   วันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๕๒ 
 

 
 
 

 อาจารยจากภาควิชาภาษาอังกฤษหลายทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าทิพย ภิงคารวัฒน 
อาจารย ดร. ปรีณา แขงขัน    อาจารย ดร. มัทธนี พลังเทพินทร    อาจารย ดร. ณิดา ดรงคสุวรรณ     
อาจารยจิตติมา พฤฒิพฤกษ    อาจารยภัคพรรณ ทิพยมนตรี   อาจารย ดร. Brett Farmer   และ       
อาจารย Andru Matthews ไดเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในวันศุกรที่           
13 มีนาคม 2552 ที่ผานมา โดยมีคณาจารยจากภาควิชาฯ และเจาหนาที่ของคณะอักษรศาสตรเปนกองเชียร 
  

 ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ Film and 
Literature ในวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอง 
707 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากร คือ อาจารย ดร. Brett Farmer จาก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ มีคณาจารยและนิสิตของคณะอักษรศาสตรและอาจารย
จากสถาบันการศึกษาตางๆเขารวมสัมมนา 
  
 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจําป พ.ศ. 
2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 
เวลา 8.30 – 16.00 น. เพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาภาควิชาฯ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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ปดโครงการไปแลวอยางงดงาม ในวันเสารที่ 28 มีนาคม 2552 ในหัวขอภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ
เพ่ือเที่ยวเวียดนามและจีน  ดวยเสียงตอบรับอยางดี และความชื่นชมของผูเขารวมฟงการบรรยายตลอดทั้ง 5 
ภาษารวมเกือบ 1,000 คน ทุกเสียงเรียกรองใหจัดโครงการดีๆ เชนนี้บริการแกสังคมทุกป ในการน้ี
ศูนยบริการวิชาการขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 5 ภาษาจากภาควิชาภาษาตะวันตกและตะวันออก ทั้งผูชวย
ศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงษ  อาจารยสุภาพร บุญรุง  อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี  ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.มนธิรา ราโท   อาจารย ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต   และอาจารยธีรวัฒน ธีรพจนี  ที่ไดเสียสละเวลามา
บรรยายอยางทุมเทใจใหกับศูนยบริการวิชาการของคณะเรา หวังวาในอนาคต ศูนยฯจะไดมีโอกาสจัดภาษา
อ่ืนๆตอไป  
 

 
 
 
 
 
 

 อาจารย  ดร. หน่ึงหทัย   แรงผลสัมฤทธิ์  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับทุนจากโครงการศูนยแหง
ความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา    ภาษาศาสตรและวรรณคดี  ใหไปคนควาและเก็บขอมูลวิจัยเรื่อง 
“ความสัมพันธระหวางการใชกาลอดีตซึ่งมีการณลักษณะสมบูรณและไมสมบูรณในภาษาสเปนกับวลีบอก
เวลา”  ณ  ประเทศสเปน  ภายใตโครงการศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตร และ
วรรณคดี  คณะอักษรศาสตร  ระหวางวันที่  21  เมษายน ถึง  20  พฤษภาคม 2552 

 ศาสตราจารย ดร. พรสรรค  วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับทุนจากโครงการศูนยแหงความ
เปนเลิศทางวิชาการดานภาษา  ภาษาศาสตรและวรรณคดี  ใหไปเก็บขอมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน 
(Universität Göttingen) และมหาวิทยาลัยแบรลีน (Frei Universität Berlin) เร่ือง “พุทธศาสนาในวรรณกรรม
โลก”  และเรื่อง  “ศัพทธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ   100  หัวขอธรรม 550 ศัพทในทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย  พระ
สุตตันตปฎก : การศึกษาคุณคาความหมาย การแปลจากบาฬีเปนไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส  เยอรมัน อิตาเลียน  
สเปน”  ณ  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  ระหวางวันที่ 6 เมษายน ถึง  31  พฤษภาคม 2552 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 

โครงการภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ (ตอ) 
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 อาจารยสมพรนุช   ตันศรีสุข   ภาควิชาภาษาตะวันออก ลาศึกษาตอขั้นปริญญาเอก  สาขาศาสนา
เปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยบอนน  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  เปนระยะเวลา 4 ป  5 เดือน 15 วัน   
ตั้งแตวันที่ 16  มีนาคม 2552   ถึงวันที่  31  สิงหาคม 2556 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ไดรับเชิญ
เปนวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยทางดานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ"   ซ่ึงจัดโดยสถาบันภาษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ในวันที่  19  มีนาคม  2552         
เวลา 8.45 – 16.15 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ลาไปปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมโครงการพานิสิตใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  ไปทํากิจกรรม
วิชาการ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 25 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2552 
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