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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๖   วนัที� ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

 
เมื�อวันพุธที� �  ตุลาคม �$$% สาขาวิชา

ภาษาฝรั �งเศส ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะอักษร
ศาสตร์ ได้ร ับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประพจน์ อศัววิรุฬหการ คณบดีคณะอกัษรศาสตร ์
และมาดามเดลฟีน แดร์นิโย ผู้ช่วยทูตฝ่ายความ
ร่วมมือด้านภาษาฝรั �งเศส สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั �งเศสประจําประเทศไทย ร่วมในพธิเีปิดการสมัมนาทางวิชาการระดบัชาติด้านภาษาและวรรณคดี
ฝรั �งเศส ประจาํปี !""# ในหวัข้อ “Lire, voir les pièces de théâtre / บทละคร : อ่านและด”ู โดย
วทิยากรรบัเชญิ Monsieur Jean-Yves GUÉRIN ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นบทละครฝรั �งเศสจากมหาวทิยาลยัปารสี 
A (Sorbonne Nouvelle) ซึ�งเป็นมหาวทิยาลยัคู่สญัญากบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทั QงนีQ การสมัมนามขีึQน
ระหว่างวนัที� � -AS ตุลาคม �$$% ณ หอ้งประชุม %T% อาคารบรมราชกุมาร ี 

 
 

 
 

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนคว้ารางวลั ในการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีน ระดบัอุดมศึกษา
ครั Oงที� !  
 
 
 
 

นางสาวถงิถงิ แซ่ซ ูนางสาวแพรสคุนธ ์ธณตัไิตร และนางสาวเมวาณี คงปรชีา (ตามลาํดบั) ถ่ายรปูร่วมกบั 
Dr. Han Shenglong ผูอ้าํนวยการ สถาบนัขงจื�อแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝา่ยจนี) 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก   

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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สถาบันขงจื�อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดบัอุดมศึกษาครั Qงที� � ขึQนเมื�อวนัจนัทร์ที� �% ตุลาคม �$$% มีผู้เข้าแข่งขนัทั Qงหมด ZA คน จาก SA 
มหาวทิยาลยัทั �วประเทศไทย นิสติชั Qนปีที� Z สาขาวชิาภาษาจนีที�เขา้ร่วมการแข่งขนัทั Qงหมด A คน ได้รบั
รางวลัดงันีQ นางสาวถิงถิง แซ่ซู คว้ารางวลัชนะเลิศ โดยได้รบัทุนการศึกษา Z,TTT บาท พร้อม
ประกาศนียบตัร ส่วนนางสาวแพรสุคนธ ์ธณตัไิตร ควา้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� S โดยไดร้บัทุนการศกึษา 
A,TTT บาท พรอ้มประกาศนียบตัร และนางสาวเมวาณ ีคงปรชีา ไดร้บัรางวลัชมเชย โดยไดร้บัทุนการศกึษา 
$TT บาท พรอ้มประกาศนียบตัร  
 
 

 
วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที� ZA ฉบบัที� � (กรกฎาคม-ธนัวาคม �$$%) มี

จําหน่ายแล้ววนันีQ ที�ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และศูนย์
หนงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที� ZA ฉบบัที� � ม ีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทิยาวฒัน์ 
พทิยาภรณ์ เป็นบรรณาธกิารประจําฉบบั โดยวารสารฉบบันีQประกอบด้วยบทความ
จาํนวน ^ เรื�อง ดงัต่อไปนีQ 

 

วารสารอกัษรศาสตร์เป็นวารสารทางวชิาการราย ^ เดอืน รบัตพีมิพ์บทความทางวชิาการด้าน
มนุษยศาสตร์ที�มคีุณภาพสูง มเีนืQอหาครอบคลุมประเด็นทางวชิาการที�เกี�ยวข้องกบัภาษา ภาษาศาสตร ์
วรรณคดีศึกษาประวตัิศาสตร์ ปรชัญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารกัษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา 
ภูมศิาสตร ์และวฒันธรรมศกึษา มวีตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิการค้นคว้าวจิยัในสายมนุษยศาสตร ์โดยเป็น
พืQนที�สําหรบัการอภปิรายแลกเปลี�ยนระหว่างนักวชิาการ และเป็นช่องทางสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการสู่สาธารณะเพื�อประโยชน์แก่สงัคมในวงกวา้งต่อไป 

สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ โทร._Z___ หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 

บทความ
หมายเลข 

เรื�อง ผู้เขียน 

S บทบรรณาธิการ พทิยาวฒัน์ พทิยาภรณ์ 
� Political Myths and Musical Enigmas: a Distinctive View of 

Ireland during ‘The Troubles’ in Wintering Out 
Monthita Rojtinnakorn 

A สนุทราภรณ์กบัการสร้างความเข้าใจในวฒันธรรมบนัเทิงแบบ 
“สากล” ให้กบัสงัคมไทยในพทุธทศวรรษที� !def 

จนิตจ์ุฑา ลีQจนิดา 

Z แปล(ง) เรื�องให้เป็นเรื�อง: ภาษาศาสตรร์ะบบ-หน้าที�กบัความ
ตลกในบทละครฝรั �งเศส เรื�อง เดอ กวั ซาฌีติล (De quoi s’agit-

il?) ของ ฌอ็ง ตารดิ์เยอร ์(Jean Tardieu) 

ปาลติา จุนแสงจนัทร ์

$ การเปรียบเทียบคาํศพัท์และเสียงในภาษาขึนและภาษาไทถิ�น
ภาษาอื�นๆ ที�พดูในจงัหวดัน่าน 

พณิรตัน์ อคัรวฒันากลุ 

^ อาหารและเครื�องดื�มเยอรมนัทางตะวนัตก: ภาพสะท้อนสงัคม
และวฒันธรรมท้องถิ�น 

อารต ีแกว้สมัฤทธิ n 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากสถาบนั
คุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) เป็นคณะรบัรองมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี สาขาธุรกจิหนังสอืและ
สิ�งพมิพ ์
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นผูท้รงวุฒพิจิารณาตรวจอ่านบทความวจิยัระดบับณัฑติศกึษา 
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัการแต่งตั Qงจาก
มหาวทิยาลยันครพนม เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ณ ห้องประชุม
สภามหาวทิยาลยันครพนม อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ$T พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ ชั Qน � คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยันครพนม 
 

���� อาจารย ์ดร.ใกลรุ้่ง อามระดษิ ภาควชิาภาษาไทย ไดร้บัเชญิจากราชบณัฑติยสถาน ใหไ้ปราชการ
ศกึษาดูงานแหล่งโบราณคดแีละประวตัศิาสตร ์ระหว่างวนัที� ST-SZ พฤศจกิายน �$$% ณ สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมา 
 

���� อาจารยพ์นัพสัสา ธูปเทยีน ภาควชิาศลิปการละคร ไดร้บัเชญิจากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาศกัยภาพผูป้่วยจาํลอง” คณะแพทยศาสตร ์รุ่นที� 
S ในวนัที� SS และวนัที� SA พฤศจกิายน �$$% รุน่ที� � ระหว่างวนัที� �^-�% พฤศจกิายน �$$% ณ หอ้ง ^T$/$ 
ตกึ อปร คณะแพทยศาสตร ์ 
 
 

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

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 


