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ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเรยีนเชิญคณาจารยและผูที่สนใจเขารวมฟงการบรรยายพิเศษในหัวขอ 

Current Trends in Sociolinguistics โดย Sandra Lee Mckay (Professor Emeritus) จาก San Francisco 
State University ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00–15.00 น. ณ หอง 708 อาคารบรมราช
กุมารี บทคัดยอของการบรรยายมีดังน้ี  

The last several decades has witnessed the growth of new area of investigation and new 
methodologies in the field of sociolinguistics. These include such areas as conversational analysis, 
multimodality, and language and identity. Along with these new areas of focus has come the 
growth of innovative methodologies including life stories, narrative analyses and critical discourse 
analysis. 

In this presentation, I will focus on current trends in sociolinguistics that have the greatest 
relevancy to language use and language learning. Specifically the talk will examine: 
  the effects of globalization on language use and learning; 
  multimodality and its implications for language learning and teaching; 
  identity as it affects language learning; and 
  critical approaches to language teaching and learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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นิสิตเอกจีนในเวทีนานาชาติ THE 11th FISU FORUM 2012 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย สมิทธศราการย นิสิตชั้นปที ่4 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชมุ
นานาชาติ THE 11th FISU FORUM 2012 ระหวางวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 
1 เมษายน 2555 ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน   

ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวพรทิพย สมิทธศราการย ไดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยอยางกวางขวาง จึง
ไดรับการคัดเลือกจากผูแทนของนานาประเทศที่เขารวมการประชุมใหดํารง

ตําแหนงประธานของกลุมที่ 4 ซ่ึงมีสมาชิกจากประเทศตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 32 ประเทศ  

นางสาวพรทพิย สมิทธศราการย ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
อยางดีเยี่ยม และไดแสดงภาวะผูนําใหสมาชิกไดประจักษ พิสูจนใหเห็น
วามนุษยเราหากมีความสามารถ แมวาจะมาจากประเทศเล็กๆ ก็สามารถ
มาทําหนาที่เปนผูนําในเวทีระดับนานาชาติได อีกทั้งยังมีเพ่ือนสมาชิก
จากทั่วทุกมุมโลกพรอมที่จะเปนผูตาม โดยไมคิดแบงแยกสีผิวแตประการ
ใด ทุกคนลวนใหความรวมมือกันเปนอยางดี 

ในระหวางการประชุม นางสาวพรทิพย สมิทธศราการย ไดรับ
เกียรติใหกลาวปาฐกถาภายใตหัวขอ “University sport as fertile ground 
for leadership development” และไดรับคําชมวาเปนปาฐกถาที่มีคณุคา 
เปนการเสริมสรางความนาเชื่อถือใหกับระบบการศึกษาของประเทศไทยและคุณภาพของมหาวิทยาลัยตอ
ประชาคมโลก 

“การทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคร้ังน้ี ชวยเปด
โลกทัศนใหกับขาพเจา ชวยใหขาพเจาเห็นมุมมองใหมที่ไม
เคยเห็น กลาวคือ ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกไมวาจะเปนชนชาติ
ใด เชื้อสายใด ตางมีความสามารถดวยกนัทั้งน้ัน ทุกๆคน ลวน
เปนบุคคลท่ีมีคุณคาตอสังคมโลก ความคดิเห็นที่แตกตาง 
มุมมองที่ขัดแยง กลับเปนแรงผลักดันที่ชวยจุดประกายและ
ขับเคลื่อนแนวคิดใหมใหเกิดขึ้น” นางสาวพรทิพย สมิทธศราการย กลาว นอกจากนี้นางสาวพรทิพย 
สมิทธศราการย ยังแนะนําประเทศไทยและวัฒนธรรมประเพณีไทยใหผูแทนจากประเทศตางๆ ไดรูจัก 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก 
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ชื่อเรื่อง ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน 1 (มี CD ในเลม)  
ผูแตง ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบลูย 
ราคาปก 260 บาท / ราคาลด 221 บาท  
บทคัดยอ 
ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน 1 และ 2 เปนหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชสอนผูซ่ึง
ไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาจีนกลางมากอน บทเรียนทั้ง 24 บท จึงมีสัทอักษร
ระบบ Hanyu pinyin กํากับ แตละบทประกอบดวย คําศพัท บทสนทนา 
โครงสรางรูปประโยค คําอธิบายประกอบ บทฝกฝน คําถามคําตอบ แบบฝก- 
หัด และลําดับขีดการเขียนตวัอักษรจีนทุกตัวที่เปนคําศพัทใหมในบทนั้นๆ 
เม่ือเรียนจบบทเรียนทั้ง 24 บทแลว ผูเรียนจะสามารถฟง พูด อานและเขยีน

ภาษาสํานวนพื้นฐานซึ่งใชในชีวติประจําวนัไดดี หนังสือ ภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน 1 และ 2 น้ีเรียบเรียงขึ้น
เพ่ือผูเรยีนชาวไทยโดยเฉพาะ ดังน้ันในการวิเคราะหโครงสรางรูปประโยค หากรูปแบบใดพอจะอธิบาย
เปรียบเทียบกับรูปประโยคภาษาไทยได ก็จะเทียบใหเพ่ือชวยความเขาใจ หนังสือชุดน้ีจึงเหมาะสมอยางยิ่ง 
สําหรับการเรียนการสอนภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญใหเปน
วิทยากร เรื่อง โอกาสและความเปนไปไดในการใช Cloud Computing ในวิชาชีพ สารสนเทศในประเทศไทย 
ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยี Cloud Computing กับงานสารสนเทศ” ซ่ึงจัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกับฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เม่ือวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญใหเปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบการสงเสริมการใชสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ไดรับเชิญใหเปนคณะ 
กรรมการการประชุม 14th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2012) ซ่ึง
จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน 

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดท่ี  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 


