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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้ที
สนใจ ร่วมเสวนาโครงการเสวนาภารตวิทยา ครัง4 ที 5/7889 ในหัวข้อ “วรรณกรรมฮินดี = TRANSFORMER
ของวรรณคดีสนั สกฤต” โดยวิทยากร คือ อาจารย์กติ ติพงศ์ บุญเกิด (ผูเ้ ชียวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม
ฮินดี) ดําเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ชานป์วชิ ช์ ทัดแก้ว ในวันพุธที 75 กรกฎาคม 7889 เวลา O5.PPOR.PP น. ณ ห้อง 9PS อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ ท่านผูส้ นใจกรุณาสํารองทีนัง ลงทะเบียน
ล่วงหน้าโดยการแจ้งชือและอีเมลทีติดต่อได้ ที E-mail : paliskt.artscu@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/palisanskritchula
* โครงการนี4ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาไทย
เนืองในวาระครบรอบ OPP ปี ของวรรณคดีสโมสร กรมศิลปากร ได้มกี ารจัดสัมมนาทางวิชาการ
เรือง "หนังสือดีทวรรณคดี
ี
สโมสรยกย่อง" ในวันจันทร์ที 7O กรกฎาคม 7889 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ
ท่าวาสุกรี โดยมีอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยเป็ นวิทยากร 5 ท่าน ดังนี4
ภาคเช้า
O. ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ
เสนอเรือง ลิลติ พระลอ
7. รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา
เสนอเรือง ขุนช้าง-ขุนแผน
ภาคบ่าย
อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสนอเรือง บทละครพระราชนิพนธ์เรือง อิเหนา

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการ
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที n5 ฉบับที O (มกราคม-มิถุนายน 7889) มีจาํ หน่ ายแล้ว
วัน นี4 ทีฝ่ า ยวิจ ัย คณะอัก ษรศาสตร์จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และศู น ย์ห นั ง สือ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที n5 ฉบับที O มี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
เป็ นบรรณาธิการ โดยวารสารฉบับนี4ประกอบด้วยบทความจํานวน R เรือง ดังต่อไปนี4
บทความ
หมายเลข

เรือง
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ทิ ศในวรรณคดีสนั สกฤตและพุทธศาสนา
ความสําคัญของร่างกายที มีต่อระบบความคิ ด
การศึกษาเปรียบต่างการใช้คาํ ปรากฏร่วมภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนชาวไทยและเจ้าของภาษาโดยใช้คลังข้อมูล
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พัฒนาการวรรณกรรมอาหรับ
How Thai Philosophy is Possible ?
อาหารและเครืองดืมของเยอรมันทางตะวันตกเฉี ยงใต้: ภาพ
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ น

ผู้เขียน
ณัชพล ศิรสิ วัสดิ r
นันทนา วงษ์ไทย
ปรีมา มัลลิกะมาส
สมจิต จิระนันทิพร
และรักสงบ วิจติ รโสภณ
มานพ อาดัม
Soraj Hongladarom
วรรณา แสงอร่ามเรือง
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วารสารอักษรศาสตร์เป็ นวารสารทางวิชาการราย R เดือน รับตีพมิ พ์บทความทางวิชาการด้าน
มนุ ษยศาสตร์ทมีี คุณภาพสูง มีเนื4อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการทีเกียวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์
วรรณคดีศึก ษาประวัติศ าสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิล ปการละคร บรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารนิ เ ทศศึก ษา
ภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพือส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั ในสายมนุ ษยศาสตร์ โดยเป็ น
พื4นทีสําหรับการอภิปรายแลกเปลียนระหว่างนักวิชาการ และเป็ นช่องทางสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะเพือประโยชน์แก่สงั คมในวงกว้างต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร.SnSSS หรือ E-mail: jofletters@gmail.com

ใคร ทําอะไร ทีไหน
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา และรองศาสตราจารย์พรรัตน์
ดํ า รุ ง ภาควิช าศิล ปการละคร ได้ร บั การแต่ ง ตัง4 จากกรมส่ ง เสริม วัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม เป็ น
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่ าด้ว ยมรดกวัฒนธรรมทีจับต้อ งไม่ ไ ด้ และเข้าร่ว มประชุ ม ในวันศุ ก ร์ที
Oy กรกฎาคม 7889
รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผูอ้ ํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญจากโครงการวิจยั เพลง
พืน4 บ้านภาคกลาง กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็ นผูเ้ สวนา หัวข้อ “เพลง
พืน4 บ้านภาคกลาง : มรดกภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและของโลก” เมือวันที OR กรกฎาคม
7889 เวลา PS.PP-OP.5P น. ณ ศูนย์ภมู ปิ ญั ญาไทย บ้านแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. SnSS8 E–mail: artspr08@hotmail.com
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