
 ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที� ๕    ฉบบัที� ๓๐   วนัที� ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัของประเทศเปร ูโคลอมเบีย และเอกวาดอร ์เยือนคณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 

 
 
 

 
เมื�อวนัที� �� มถุินายน ���� เวลา �!.!! น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ 

คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์และรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ใหก้ารต้อนรบั 
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเปร ูโคลอมเบยี และเอกวาดอร ์จาํนวน � ท่าน โดยมรีายชื�อดงัต่อไปนี> 

�. Dr. Felipe Portecarrero Suarez, Rector,  
Universidad del Pacifico ประเทศเปร ู
�. Dr. Ramiro Salas-Bravo, International Vice President,  
Universidad San Ignacio de Loyola ประเทศเปร ู
^. Dr. Renaud Walter Neubauer, Director of the Institute of Studies of Pacific Affairs      
and Professor of Languages and Asian Philosophy ประเทศเอกวาดอร ์
d. Dr. Francisco Noguera-Rocha, Associate Professor  of International Economic 
Development, International Economics Seminar and International Seminar,  
Universidad Sergio Arboleda ประเทศโคลอมเบยี 
�. Dr. Nora Cepeda de Noguera, Academic Director,  
Rennert Bilingual International (New York) ประเทศโคลอมเบยี 
 
 

 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  
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วตัถุประสงค์ของการมาเยอืน คือ เพื�อพบปะหารอืเกี�ยวกับ
ความรว่มมอืในดา้นต่างๆ ณ หอ้ง n�� อาคารมหาจกัรสีรินิธร ในการนี> 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร ชุตนิธรานนท ์ผูอ้ํานวยการสถาบนัเอเชยี
ศกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปณิธ ิหุ่นแสวง ผู้อํานวยการสถาบนั
ภาษาไทยสรินิธร ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง ผูอ้ํานวยการศูนย์
ไทยศกึษา คณะอกัษรศาสตร ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตณัฑวบิูลย ์
รองคณบดฝี่ายวชิาการ อาจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล ผู้อํานวยการศูนย์

ลาตนิอเมรกิาศกึษา อาจารย ์ดร.หนึ�งหทยั แรงผลสมัฤทธิ s หวัหน้าสาขาวชิาภาษาสเปน และอาจารยจ์นัทรา 
ประมลูทรพัย ์อาจารยส์าขาวชิาภาษาสเปน รว่มตอ้นรบัและหารอืดว้ย   

หลังจากนั >น คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิรชักิจ ได้นํา
อาคนัตุกะชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และไดพ้าไปพบปะและหารอื
กบัศาสตราจารย ์นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล อธกิารบดจีุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงไกร บุญเลศิอุทยั 
ผูช่้วยอธกิารบดแีละรกัษาการแทนผูอ้ํานวยการสํานักบรหิารงาน
วริชักิจและเครอืข่ายนานาชาติ หลงัจากการเจรจาความร่วมมอื 
อธิการบดีได้เลี>ยงอาหารกลางวนัอาคนัตุกะและคณาจารย์ของ
คณะอกัษรศาสตร ์ณ หอ้งอาหารศศภตัร   

 
 

 
 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์ขอประชาสมัพนัธ์หนังสอืและตําราที�
ไดร้บัการตพีมิพใ์นปีการศกึษา ���� ภาคตน้ ทั >งสิ>น �� รายการ ดงันี> 
ลาํดบัที) ชื)อหนังสือ ผูเ้ขียน ราคาหน้าปก 

� มนุษยก์บัศาสนา (พมิพค์รั >งที� �) ศาสตราจารยป์รชีา ชา้งขวญัยนื 
ศาสตราจารย ์ดร.สมภาร พรมทา 

�d! บาท 

� ภาษาจนีกลางขั >นพื>นฐาน �  
(พมิพค์รั >งที� n) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพณิ มโนมยัวบิลูย ์ ��! บาท 

^ อารยธรรมไทย (พมิพค์รั >งที� �) หน่วยบรหิารวชิาอารยธรรมไทย ��! บาท* 
d อารยธรรมตะวนัออก (พมิพค์รั >งที� ^) อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ 

รองศาสตราจารยพ์พิาดา ยงัเจรญิ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาวติร ีเจรญิพงศ์ 
อาจารย ์ดร.ดนิาร ์บุญธรรม 

�d� บาท 

� ปรทิศัน์ศลิปการละคร (พมิพค์รั >งที� ^) ภาควชิาศลิปการละคร ��� บาท 
� ภาษาเยอรมนัเพื�อการท่องเที�ยว  

(พมิพค์รั >งที� ^) 
รองศาสตราจารยช์ศูร ีมวีงศ์อุโฆษ �d! บาท 

y ระบบคําภาษาไทย (พมิพค์รั >งที� d) รองศาสตราจารย ์ดร.สุนันท ์อญัชลนุีกูล ��� บาท 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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n วาทกรรมวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ตามแนว
ภาษาศาสตร:์ แนวคดิและการนํามา
ศกึษาวาทกรรมในภาษาไทย  
(พมิพค์รั >งที� �) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพร พานโพธิ sทอง �d! บาท 

� ระบบเสยีงภาษาไทย (พมิพค์รั >งที� n) ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ��! บาท 
�! การคน้ควา้และการเขยีนรายงาน 

(พมิพค์รั >งที� ��) 
ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ �y! บาท 

�� การแปลกบัการสอนภาษาองักฤษ  
(พมิพค์รั >งที� ^) 

รองศาสตราจารยป์รมีา มลัลกิะมาส ��! บาท 
 

�� ระบบหน่วยคําในภาษาองักฤษ รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ �n! บาท 
 

�^ วาทกรรมวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ตามแนว
ภาษาศาสตร:์ แนวคดิและการนํามา
ศกึษาวาทกรรมในภาษาไทย  
(พมิพค์รั >งที� �) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพร พานโพธิ sทอง �d! บาท 
 

�d กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย  
(พมิพค์รั >งที� �) 

ศาสตราจารย ์ถนอมนวล โอเจรญิ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิติา ศรอุีฬารพงศ์ 

�^! บาท 
(เรว็ๆ นี>) 

�� ตํานานประจาํถิ�นรมิแม่นํ>าและชายฝ ั �ง
ทะเลภาคกลาง (พมิพค์รั >งที� �) 

สายป่าน ปุรวิรรณชนะ �n! บาท 
(เรว็ๆ นี>) 

�� หวงัสรา้งศลิป์นฤมติ เพรศิแพรว้  
(พมิพค์รั >งที� �) 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา จงสถติยว์ฒันา ��! บาท 
(เรว็ๆ นี>) 

 
รายการที� �-�^ มีจําหน่ายแล้ววันนี>  ที�ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ส่วนลด ��% - ยกเว้นเอกสารประกอบการสอน*) และศูนย์หนังสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส่วน
รายการที� �d-�� จะจดัพมิพแ์ลว้เสรจ็และวางจาํหน่ายภายในเดอืนกนัยายน ����  

นอกจากนี> ทางโครงการฯ มวีารสารอกัษรศาสตร์ และวารสารภาษาและวรรณคดไีทย ทั >งฉบบั
ปจัจุบนัและฉบบัย้อนหลงั จําหน่ายอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม โทร. !�-��n-dnnn หรือ E-mail: 
jofletters@gmail.com 
 
 
 
���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้ “การใชเ้สยีงในการอ่านและตคีวามบทกวนิีพนธ์
ภาษาองักฤษ” แก่นิสติเอกวชิาวรรณคด ีและนิสติที�จะเขา้แข่งขนัการอ่านบทกวนิีพนธ์ภาษาองักฤษ เมื�อ
วันที� d กันยายน ���� เวลา ��.!!-��.!! น. ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 
 

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

ใคร ทาํอะไร ที)ไหน 


