ปีที ๕ ฉบับที ๓๐ วันที ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
ผูบ้ ริ หารมหาวิ ทยาลัยของประเทศเปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ เยือนคณะอักษรศาสตร์

เมือวันที มิถุนายน
เวลา !.!! น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ให้การต้อนรับ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ จํานวน ท่าน โดยมีรายชือดังต่อไปนี>
. Dr. Felipe Portecarrero Suarez, Rector,
Universidad del Pacifico ประเทศเปรู
. Dr. Ramiro Salas-Bravo, International Vice President,
Universidad San Ignacio de Loyola ประเทศเปรู
^. Dr. Renaud Walter Neubauer, Director of the Institute of Studies of Pacific Affairs
and Professor of Languages and Asian Philosophy ประเทศเอกวาดอร์
d. Dr. Francisco Noguera-Rocha, Associate Professor of International Economic
Development, International Economics Seminar and International Seminar,
Universidad Sergio Arboleda ประเทศโคลอมเบีย
. Dr. Nora Cepeda de Noguera, Academic Director,
Rennert Bilingual International (New York) ประเทศโคลอมเบีย

๑

วัต ถุ ประสงค์ของการมาเยือ น คือ เพือพบปะหารือ เกียวกับ
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ณ ห้อง n อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร ในการนี>
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์ ผูอ้ ํานวยการสถาบันเอเชีย
ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธ ิ หุ่นแสวง ผู้อํานวยการสถาบัน
ภาษาไทยสิรนิ ธร ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผูอ้ ํานวยการศูนย์
ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตณ
ั ฑวิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภาสุร ี ลือสกุล ผู้อํานวยการศูนย์
ลาตินอเมริกาศึกษา อาจารย์ ดร.หนึงหทัย แรงผลสัมฤทธิ s หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน และอาจารย์จนั ทรา
ประมูลทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมต้อนรับและหารือด้วย
หลัง จากนั น> คณบดี และรองคณบดีฝ่ ายวิร ชั กิจ ได้นํ า
อาคันตุกะชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และได้พาไปพบปะและหารือ
กับศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุ ล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั
ผูช้ ่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารงาน
วิรชั กิจและเครือข่ายนานาชาติ หลังจากการเจรจาความร่วมมือ
อธิก ารบดีได้เ ลี>ยงอาหารกลางวันอาคันตุ ก ะและคณาจารย์ของ
คณะอักษรศาสตร์ ณ ห้องอาหารศศภัตร

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือและตําราที
ได้รบั การตีพมิ พ์ในปีการศึกษา
ภาคต้น ทัง> สิน>
รายการ ดังนี>
ลําดับที)

ชื)อหนังสือ

มนุ ษย์กบั ศาสนา (พิมพ์ครัง> ที )

^
d

ภาษาจีนกลางขัน> พืน> ฐาน
(พิมพ์ครัง> ที n)
อารยธรรมไทย (พิมพ์ครัง> ที )
อารยธรรมตะวันออก (พิมพ์ครัง> ที ^)

y

ปริทศั น์ศลิ ปการละคร (พิมพ์ครัง> ที ^)
ภาษาเยอรมันเพือการท่องเทียว
(พิมพ์ครัง> ที ^)
ระบบคําภาษาไทย (พิมพ์ครัง> ที d)

ผูเ้ ขียน

ราคาหน้ าปก

ศาสตราจารย์ปรีชา ช้างขวัญยืน
ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบลู ย์

d! บาท

หน่ วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
รองศาสตราจารย์พพิ าดา ยังเจริญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี เจริญพงศ์
อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม
ภาควิชาศิลปการละคร
รองศาสตราจารย์ชศู รี มีวงศ์อุโฆษ

! บาท*
d บาท

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล

! บาท

บาท
d! บาท
บาท
๒

n

!

^

d

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนํามา
ศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย
(พิมพ์ครัง> ที )
ระบบเสียงภาษาไทย (พิมพ์ครัง> ที n)
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
(พิมพ์ครัง> ที )
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
(พิมพ์ครัง> ที ^)
ระบบหน่ วยคําในภาษาอังกฤษ
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนว
ภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนํามา
ศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย
(พิมพ์ครัง> ที )
กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย
(พิมพ์ครัง> ที )
ตํานานประจําถินริมแม่น>ําและชายฝงั
ทะเลภาคกลาง (พิมพ์ครัง> ที )
หวังสร้างศิลป์นฤมิต เพริศแพร้ว
(พิมพ์ครัง> ที )

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ sทอง

d! บาท

ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

! บาท
y! บาท

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส

! บาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

n! บาท

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ sทอง

d! บาท

ศาสตราจารย์ ถนอมนวล โอเจริญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลติ า ศรีอุฬารพงศ์
สายป่าน ปุรวิ รรณชนะ

^! บาท
(เร็วๆ นี>)
n! บาท
(เร็วๆ นี>)
! บาท
(เร็วๆ นี>)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา จงสถิตย์วฒ
ั นา

รายการที - ^ มีจํา หน่ า ยแล้ว วัน นี> ทีฝ่ า ยวิจ ยั คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
(ส่วนลด % - ยกเว้นเอกสารประกอบการสอน*) และศูนย์หนังสือแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ส่ว น
รายการที d- จะจัดพิมพ์แล้วเสร็จและวางจําหน่ ายภายในเดือนกันยายน
นอกจากนี> ทางโครงการฯ มีวารสารอัก ษรศาสตร์ และวารสารภาษาและวรรณคดีไ ทย ทัง> ฉบับ
ปจั จุ บนั และฉบับ ย้อ นหลัง จําหน่ า ยอีก ด้ว ย สอบถามข้อ มูล เพิมเติม โทร. ! - n-dnnn หรือ E-mail:
jofletters@gmail.com

ใคร ทําอะไร ที)ไหน
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้เสียงในการอ่านและตีความบทกวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ” แก่นิสติ เอกวิชาวรรณคดี และนิสติ ทีจะเข้าแข่งขันการอ่านบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ เมือ
วัน ที d กัน ยายน
เวลา .!!- .!! น. ณ อาคารจุ ฬ าภรณ์ พ ิศ าลศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ndnn E–mail: artspr08@hotmail.com

๓

