ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษรวมกับหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรองศาสตราจารยฉลอง
สุนทราวาณิชย เปนผูอํานวยการ ในการจัดโครงการ CU Campus Guide ซึ่งเปนโครงการที่อบรมนิสิตเปน
มัคคุเทศก (ภาษาอังกฤษ) อาสาสมัคร นําชมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554
(กลุมที่ 1) และในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554 (กลุมที่ 2) โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี
เปน หั ว หน า โครงการ ทั้ งนี้ ท างภาควิช าฯ ไดแ ปลเอกสารเกี่ย วกั บ สถานที่ สํา คัญ ต า งๆในจุฬ าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ใชใ นการอบรม โดยมี ค ณาจารย ผู ร ว มแปล คื อ รองศาสตราจารย ดร. พจี ยุ ว ชิ ต
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี และอาจารย สมจิต จิระนันทิพร และผูที่รวมสอนในโครงการคือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี อาจารย ดร. มัทธนี พลังเทพินทร และ อาจารย Andru Matthews
จากการประกวดกวีนิพนธภาษาอังกฤษหัวขอ “คานิยมพอเพียง” ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนิสิตเอกวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

น.ส. พัชรวรรณ บุญพรอมกุล
น.ส. ชญาดา กีรติกานนท
น.ส. พิชญา ไหวพริบ
น.ส. พิมพชนก สิริชาติชัยกุล
นายปรียกิตติ บูรณสิน

นิสิตปริญญาโท
นิสิตชั้นปที่สอง
นิสิตชั้นปที่สอง
นิสิตชั้นปที่สอง
นิสิตปริญญาโท

เรื่อง “Sufficiency”
เรื่อง “In High School”
เรื่อง “Big Fish”
เรื่อง “Inside the Kitchen”
เรื่อง “I Don’t’ Care! I’m not Going to Share!”

โดยพิธีมอบกิตติบัตร จัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 ณ หอง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร และมี
ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี เปนผูมอบรางวัล ทั้งนี้กรรมการตัดสินการประกวด
กวีนิพนธดังกลาวที่มหาวิทยาลั ยแตงตั้ง ไดแก รองศาสตราจารย ดร. พจี ยุวชิต ผูชวยศาสตราจารย
รองรัตน ดุษฎีสุรพจน และผูชวยศาสตราจารย ไซมอน เจ. พี. ไรท

๑

ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจําป 2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 ณ
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เวลา 8.30 – 15.30 น.
ในโอกาสที่ ศาสตราจารย ดร.พงษศรี เลขะวัฒนะ อายุครบ 80 ป ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดงาน
กตเวทิคุณแด ศาสตราจารย ดร.พงษศรี เลขะวัฒนะ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ 2554 เวลา 09.1511.30 น. ณ หอง 111 (หองพิธีการ) อาคารมหาจุฬาลงกรณ โดยมีคณาจารยและบุคลากรที่เคยรวมงาน
และ/หรือเปนศิษยของศาสตราจารย ดร.พงษศรี เลขะวัฒนะ มารวมงานกันอยางอบอุน

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติเปนเอกฉันทมอบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิต ติมศั กดิ์ สาขาวิ ชาพระพุทธศาสนา แกอาจารยแมชี วิมุตติ ยา (รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ
ณ บางชาง) ประธานหอพระไตรปฎกนานาชาติ โดยจะเขารับประทานปริญญากิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระ
พุทฒาจารย ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม
2554
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมีนํานิสิตใหมระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จํานวน 130 คน
เขาเยี่ยมชมและฟงการบรรยาย ณ หอพระไตรปฎกนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

๒

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง แบบเรียนภาษาสันสกฤต
ผูแตง วิสุทธ บุษยกุล
ราคาปก 335 ราคาจําหนาย 284.75
บทคัดยอ
แบบเรียนภาษาสันสกฤตของศาสตราจารยวิสุทธ บุษยกุล ประกอบดวยเนื้อหาทางไวยากรณสันสกฤต
เริ่มแตการฝกเขียนตัวอักษรเทวนาครี แลวปริวรรตเปนตัวอักษรโรมันและอักษรไทย ไปจนถึงกฎเกณฑ
ตางๆ รวมถึงวากยสัมพันธ ขั้นตอนของบทเรียนแตละบทเปนไปตามลําดับความยากงาย ประกอบดวย
คําอธิบายอยางละเอียด แบบฝกหัดสําหรับทบทวนความรู และการฝกอานวรรณคดีสันสกฤต แบบเรียน
ภาษาสันสกฤตเลมนี้จะชวยใหการศึกษาภาษาสันสกฤตในประเทศไทยเปนไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งแกผูที่
ศึกษาดวยตนเองและผูที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ
ชื่อเรื่อง ระบบหนวยคําในภาษาอังกฤษ
ผูแตง ณัฐมา พงศไพโรจน
ราคาปก 180 ราคาจําหนาย 153
บทคัดยอ
หนังสือ "ระบบหนวยคําในภาษาอังกฤษ" เลมนี้เขียนขึ้นดวยวัตถุประสงคที่จะ
วิ เ คราะห ป ระเด็ น ต า งๆ ที่ เ ป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบหน ว ยคํ า ใน
ภาษาอังกฤษ อาทิ ประเภทของหนวยคําในภาษาอังกฤษ การสรางคําดวยวิธี
ต า งๆ ในภาษาอั ง กฤษ การวิ เ คราะห โ ครงสร า งคํ า ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นใน
ภาษาอังกฤษ และการวิเคราะหผลิตภาวะของคําในภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
ขอมูลและความรูแกนิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจศึกษาทางดานหนวยคําในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ความรู
ทางดานระบบหนวยคําในภาษาอังกฤษจะชวยใหเขาใจกลไกของภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
ชื่อเรื่อง วรรณกรรมกับสังคม
ผูแตง อิงอร สุพันธุวณิช
ราคาปก 185 ราคาจําหนาย 157.25
บทคัดยอ
วรรณกรรมกับสังคม เปนหนังสือที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลง และเปนภาพ
สะทอนสังคมไทยตั้งแตยุค พ.ศ.2470 - ปจจุบัน ผูอานจะมองเห็นภาพสังคม
ในยุคสมัยที่ผูหญิงเห็นวาการแตงงานเปนสรณะของชีวิต ไปจนถึงยุคที่ผูหญิง
ก็สามารถชวยสังคมกลุมหนึ่งได ผูอานจะมองเห็นสังคมหลากหลายแงมุม
จากการวิเคราะห วิจารณ อยางเดนชัด
๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. จิ รั น ธรา ศรี อุ ทั ย และผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ณั ฐ มา พงศ ไ พโรจน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ใหไปปฎิบัติงานตางประเทศเพื่อนํานิสิตของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ (สหสาขา-นานาชาติ)
ไปทํากิจกรรมวิชาการ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 6 – 20 เมษายน 2554 ทั้งนี้ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรดา สีมากุล
จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมเดินทางดวย
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากเจแปน
ฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ ใหเปนวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวขอเรื่อง “วรรณคดีญี่ปุนกับการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน” ในวันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 08.45-16.10 น
อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ใหเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “ภาษาและวัฒนธรรมจีน” โครงการพัฒนาครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย
หลั ก สู ต รอบรมครู ส อนภาษาจี น วั น ที่ 1-29 เมษายน 2554 ณ สํ า นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง
อาคารปญจภูมิ 2 กรุงเทพฯ
อาจารยเนณุภา สุภเวชย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยภาษาไทยสิรินธร ใหเปน
วิทยากรบรรยายการอบรมโปรแกรม EXCEL และอนุญาตใหใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชา
บรรณารั ก ษศาสตร ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 31 มี น าคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอรของภาควิชาบรรณารักษศาสตร
อาจารย ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก ใหเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “เทคนิคการทําลามและการจดบันทึก ทักษะ
การแปลและจรรยาบรรณวิชาชีพลาม” ในวันที่ 26- 28 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเขาหลัก เอมเมอรัล บีช
รีสอรท แอนด สปา จังหวัดพังงา
อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ใหเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมรหัสดังกลาว/แปลฉบับภาษาไทย ของคณะทํางาน
พัฒนาและปรับปรุง ICD-10-TM : Tabular List of Procedures ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 16.30 น. ณ หองประชุม 1 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผู ช ว ยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ บรรณรุ จิ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “จริยธรรมในการทํางาน” หลักสูตร CEO
(Competent Efficient Officer) รุนที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หองสัมมนาเครือซิเมนตไทย อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔

อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ให เ ข า ร ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก าร เรื่ อ งการจั ดทํ า และพั ฒ นาสื่ อ และตํ า ราการเรี ย นการสอน
ภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ของคณะทํางานที่ดําเนินการแปล และปรับสื่อและตํารา Hanya Ketang ของ
East China Normal University (เลม 2) ในวันศุกรที่ 18 – วันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม
Lilly โรงแรมบางกอกกอลฟสปา จังหวัดปทุมธานี
อาจารย ดร.จุพิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากชมรมนักเขียนและผูจัดทํา
หนังสือวิทยาศาสตร (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนวิทยากร
บรรยายกิจกรรมของชมรม นจวท. ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6
(วทท.6) ระหวางวันที่ 18-19 มีนาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากกระทรวง
ยุติธรรม ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอวิชา “สัมมนาประชาธิปไตยทามกลางความขัดแยงทางการเมือง”
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 ระหวางเวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมรามา การเดนส ถนน
วิภาวดี-รังสิต
รองศาสตราจารย ดร. พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก โครงการปริญญา
โทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอาศรมสยาม-จีนวิทยา ใหเปน
วิทยากรในงานบรรยายพิเศษของวัฒนธรรมจีนศึกษาสโมสร ในหัวขอเรื่อง “วรรณกรรมสมัยราชวงศถัง”
แกนักศึกษาในหลักสูตร และบุคคลผูสนใจจากภายนอก ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร ในวันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.
อาจารย ดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ใหเปน
คณะกรรมการประกวดราคาจางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจําป พ.ศ.
2554
รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการเผยแพรหนังสือหรือสื่อในรูปแบบอื่นที่
ทรงคุณคา โดยมีวาระจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจากวชิราวุธวิทยาลัย ใหเปนผูดําเนินโครงการ
“รางวัลการแสดงความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6” และจัดการแขงขันระหวางโรงเรียน
อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ใหเปนกรรมการสอบโครงรางการศึกษาอิสระใหกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2554 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาคารปญจภูมิ กรุงเทพฯ
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อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสมาคมครูภาษาไทยแหง
ประเทศไทย ใหเปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มองคความรูดานการอานและการเขียน” รวม 4 ครั้ง
จัดอบรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดแก กรุงเทพฯ (24-27 มีนาคม 2554) จันทบุรี (28-30 เมษายน
2554) แพร (17-19 ตุลาคม 2554) และตรัง (22-24 ตุลาคม 2554)
ผูชวยศาสตราจารยสุนิจ สุตัณฑวิบูลย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ เรื่อง “Language used in 7-Eleven
(Convenient Store) and Communicative approach for teaching and learning English” พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงบทความสําหรับตีพิมพในวารสาร ซึ่งฉบับตอไปจะ
จัดพิมพเปนปที่ 2 ฉบับที่ 2 และประมาณการแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2554
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