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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๗   วนัที� ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗ 
 

 
 
 
  คณะผูแ้ทนจาก Waseda University ประเทศญี ปุ่ น เยือนคณะอกัษรศาสตร ์ 
  
 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ์ ���� เวลา !.## น. Prof. Dr. Norimasa Morita, Dean, School of 
International Liberal Studies Prof. Dr. Min Shu หวัหน้าโครงการ AIMS และ Mr. Hitoshi Nagamura 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายบรหิาร จาก Waseda University ประเทศญี�ปุ่น เดนิทางมาประชุมกบัรองศาสตราจารย์
สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเต็ม กฤษดาธานนท์ รอง
ผูอ้ํานวยการหลกัสตูร BALAC ณ หอ้ง _`a อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

วตัถุประสงคข์องการมาเยอืน เพื�อเจรจาตกลงในรายละเอยีดของความรว่มมอืกนัระหว่างคณะอกัษร
ศาสตร ์และ Waseda University ในโครงการ AIMS ดงันีe กําหนดใหนิ้สติแลกเปลี�ยน มผีลการเรยีนไม่ตํ�า
กว่า �.�� มคีวามสามารถภาษาองักฤษเทยีบเท่ากบั TOEFL ��# โอนยา้ยหน่วยกติประมาณ `k-�` หน่วย
กติ จํานวนนิสติแลกเปลี�ยนไม่เกนิ � คน ต่อภาคการศกึษา นิสติอกัษรศาสตรไ์ปแลกเปลี�ยนระหว่างเดอืน
มนีาคม ถงึเดอืนกรกฎาคม และนักศกึษา Waseda มาแลกเปลี�ยนระหว่างเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 
โดยจะเริ�มตั eงแต่เดอืนสงิหาคม ���� กําหนดปิดรบัสมคัร �` พฤษภาคม และ �` มกราคม นิสติแลกเปลี�ยน
จ่ายค่าเครื�องบนิเอง ส่วนที�พกั นิสติจุฬาฯ จ่ายเงนิค่าหอพกัของ Waseda เป็นจํานวนเงนิเท่ากบัอตัราของ
หอพกั I-House ของจุฬาฯ คณะอกัษรฯ จะดูแลจองหอพกัที� I-House ให้
นกัศกึษา Waseda โดยมหาวทิยาลยั Waseda เป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ย  

หลังจากนั eน รองคณบดีฝ่ายวิร ัชกิจได้นําคณะจาก Waseda 
University และคณาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตร BALAC ที�มสี่วนร่วมในโครงการ 
AIMS ไปรบัประทานอาหารกลางวนั ณ บา้นขนิษฐา    
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  



 ๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
เมื�อวนัเสารท์ี� `� กุมภาพนัธ์ ���� นิสติจากภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์นางสาว     

ศริธีร อรุณรกัถาวร และนางสาวพทัธมน พูนศริ ิร่วมกบันิสติจากคณะรฐัศาสตร ์ภาคความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศ นางสาวสนิทตะวนั ตนั และนางสาวณฐวรรณ เปาอนิทร ์ในชื�อทมี Margaret ภายใต้การดูแลของ
อาจารย ์ดร.ปรณีา แข่งขนั อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาองักฤษ เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา และอาจารยส์กอ็ต 
โอล์ทแมน ร่วมดูแลฝึกซ้อม ได้เขา้ร่วมการแข่งขนั Singha English Challenge ซึ�งจดัโดยบรษิทัสงิห ์     
คอเปอรเ์รชนั และบรติชิ เคาน์ซลิ ผลการแข่งขนั ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั � และเงนิรางวลัมูลค่า 
k�,### บาท รวมทั eงบตัรกํานลัมลูค่า `#,### บาท  

นอกจากนีeทีม Serendipity ซึ�งมอีาจารย์ไมเคลิ แครบทร ีจากภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์เป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา สมาชกิในทมีประกอบดว้ย นางสาวพชัรพ์ชิา ธนาเกษมพพิฒัน์ และนางสาว
บุรสักร กติพิจน์นพรตัน์ นิสติจากภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร ์ร่วมกบันางสาวพชีนา เลศิฤทธิ u
เดชา และนางสาวกานต์ธรีา ทพิยก์าญจนรตัน์ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สามารถผ่านเขา้รอบแปดทมี
สุดทา้ย ไดร้บัเงนิรางวลัมลูค่า ��,### บาท  

ทั eงนีeการแขง่ขนัมขีึeนตั eงแต่วนัที� �` ธนัวาคม ���k และดําเนินเรื�อยมาจนถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์���� 
โดยแบ่งออกเป็น � รอบ ไดแ้ก่ The Test, The Quest, The Battles, The Professions และรอบสุดทา้ยคอื 
The Debate 
 

 
 

 
 
หนังสือ  : การแปลกบัการสอนภาษาองักฤษ (พมิพค์รั eงที� �) 
ผูเ้ขียน  : รองศาสตราจารยป์รมีา มลัลกิะมาส 
ราคา  : ��# บาท 

หนังสอื การแปลกบัการสอนภาษาองักฤษ เล่มนีe แสดงใหเ้หน็ว่าการประยุกต์ใช้การแปลในการ
สอนภาษาองักฤษดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ไวยากรณ์ โครงสรา้ง คาํศพัท ์และสาํนวน รวมทั eงการสอนภาษาองักฤษ
เพื�อการสื�อสาร โดยการผสมผสานแนวคดิทางภาษาศาสตร ์ความรูเ้รื�องทฤษฎกีารแปล และนําแนวทางการ

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ  
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สอนแบบอื�นที�เหมาะสมมาใชร้่วมกนั เพื�อช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสมัฤทธิ uผล 
 
 
หนังสือ  :  ระบบหน่วยคําในภาษาองักฤษ (พมิพค์รั eงที� �) 
ผูเ้ขียน  :  รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ 
ราคา  : `_# บาท 

 หนังสอื ระบบหน่วยคาํในภาษาองักฤษ เล่มนีe เขยีนขึeนด้วยวตัถุประสงค์
ที�จะวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที�เ ป็นพืeนฐานสําคัญเกี�ยวกับระบบหน่วยคําใน
ภาษาองักฤษ อาท ิประเภทของหน่วยคําในภาษาองักฤษ การสร้างคําด้วยวธิกีาร
ต่างๆ ในภาษาองักฤษ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งคําที�มคีวามหมายซบัซอ้นในภาษาองักฤษ และการวเิคราะห์
ผลติภาวะของคําในภาษาองักฤษ เพื�อเป็นขอ้มลูและความรูแ้ก่นิสติ นักศกึษา และผู้ที�สนใจศกึษาทางดา้น
หน่วยคําในภาษาองักฤษ ทั eงนีe ความรู้ทางด้านระบบหน่วยคําในภาษาองักฤษจะช่วยให้เข้าใจกลไกของ
ภาษาองักฤษไดด้ยีิ�งขึeน 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
_a___ หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
 
 
 
 
���� ร อ ง ศ าส ต ร า จ า รย์  ด ร . พัช นี  ตั eง ยืน ย ง  ภ าค วิช าภ าษ าต ะ วัน อ อ ก  ไ ด้ ร ับ เ ชิญ จ า ก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากร ในหวัขอ้ "วาทกรรมธรรมรฐั ธรรมราชาใน เจนิกวานเจิeงเย่า : ราชนั
วทิยาแห่งราชวงศถ์งั" เวลา `�.##-`�.a� น. ในวนัศุกรท์ี� � มนีาคม ���� ณ หอ้งประชุมประกอบ หุตะสงิห ์
ชั eน � อาคารอเนกประสงค ์` มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
  
���� รองศาสตราจารย ์ดร.สริมินพร สุรยิะวงศ์ไพศาล ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากโรงเรยีน
ราชนีิบน เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีน ในวชิาภาษาญี�ปุ่น โดยเริ�มวนัพฤหสับดทีี� `� พฤษภาคม ถงึ
เดอืนกนัยายน ���� และวนัอาทติยท์ี� a ของเดอืนตุลาคม ���� ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์���_ ทุกวนัพฤหสับด ี
เวลา _.�#-`#.`# น. ณ โรงเรยีนราชนีิบน 
 
���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากหลกัสูตรอกัษรศาสตร
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ศูนย์วรรณคดศีกึษา คณะอกัษรศาสตร์ เป็น
วทิยากรบรรยายในโครงการพฒันาศกัยภาพบณัฑติในการใชส้ื�อสารสนเทศ เมื�อวนัองัคารที� �� กุมภาพนัธ ์ 
���� เวลา !.##-`�.## น. ณ หอ้ง �#_ อาคารบรมราชกุมาร ี 
 
 
 
 

ใคร ทาํอะไร ที ไหน 
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���� อาจารย์ปิยะวฒัน์ ธรรมกุลางกูร ภาควชิาศิลปการละคร ได้รบัคดัเลือกจากมูลนิธญิี�ปุ่น (Japan 
Foundation) สํานักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกยีว ใหเ้ป็นตวัแทนประเทศไทย เขา้ร่วมการประชุมศลิปการแสดง
นานาชาต ิรว่มกบัตวัแทนศลิปิน, ผูอ้ํานวยการแสดง, ผูจ้ดังานเทศกาล ฯลฯ จากประเทศญี�ปุ่น และประเทศ
ต่างๆ ทั �วโลก ณ Yokohama Creativecity Center (YCC) เมอืงโยโกฮาม่า ประเทศญี�ปุ่น (International 
Performing Arts Meeting in Yokohama: TPAM �#`a) ระหว่างวนัที� `#-`k กุมภาพนัธ ์���� โดยในการ
ประชุมดงักล่าว อาจารยปิ์ยะวฒัน์ ไดดู้แลจดัการประชุมกลุ่มย่อย (Group Meeting) จํานวน � ครั eง เพื�อ
แนะนําศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ให้เป็นที�รู้จ ัก รวมถึง เป็นการสร้างเครือข่าย ระหว่าง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กบัผูเ้ชี�ยวชาญในสายงานศลิปการแสดงแขนงต่างๆ ในระดบันานาชาต ิ

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. _a__�   E–mail: artspr08@hotmail.com 


