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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
เมือวัน พุ ธ ที ตุ ล าคม $$% สาขาวิช า
ภาษาฝรังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอัก ษร
ศาสตร์ ได้ร ับ เกีย รติจ ากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ประพจน์ อัศ ววิรุฬ หการ คณบดีคณะอัก ษรศาสตร์
และมาดามเดลฟี น แดร์ นิ โ ย ผู้ ช่ ว ยทู ต ฝ่ า ยความ
ร่ ว มมือ ด้ า นภาษาฝรังเศส สถานเอกอัค รราชทู ต
ฝรังเศสประจําประเทศไทย ร่วมในพิธเี ปิ ดการสัมมนาทางวิ ชาการระดับชาติ ด้านภาษาและวรรณคดี
ฝรังเศส ประจําปี !""# ในหัวข้อ “Lire, voir les pièces de théâtre / บทละคร : อ่านและดู” โดย
วิทยากรรับเชิญ Monsieur Jean-Yves GUÉRIN ผูเ้ ชียวชาญด้านบทละครฝรังเศสจากมหาวิทยาลัยปารีส
A (Sorbonne Nouvelle) ซึงเป็ นมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทังQ นีQ การสัมมนามีขQนึ
ระหว่างวันที -AS ตุลาคม $$% ณ ห้องประชุม %T% อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
นิ สิ ตสาขาวิ ชาภาษาจีนคว้ารางวัล ในการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับอุดมศึ กษา
ครังO ที !

นางสาวถิงถิง แซ่ซู นางสาวแพรสุคนธ์ ธณัตไิ ตร และนางสาวเมวาณี คงปรีชา (ตามลําดับ) ถ่ายรูปร่วมกับ
Dr. Han Shenglong ผูอ้ าํ นวยการ สถาบันขงจือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ ยจีน)
๑

สถาบัน ขงจือแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย จัด การประกวดการเขีย นเรีย งความภาษาจีน
ระดับ อุ ด มศึก ษาครังQ ที ขึQน เมือวัน จัน ทร์ที % ตุ ล าคม $$% มีผู้เ ข้า แข่ง ขันทังQ หมด ZA คน จาก SA
มหาวิทยาลัยทัวประเทศไทย นิสติ ชันQ ปี ที Z สาขาวิชาภาษาจีนทีเข้าร่วมการแข่งขันทังQ หมด A คน ได้รบั
รางวัล ดัง นีQ นางสาวถิง ถิง แซ่ ซู คว้ารางวัล ชนะเลิศ โดยได้รบั ทุ นการศึก ษา Z,TTT บาท พร้อ ม
ประกาศนียบัตร ส่วนนางสาวแพรสุคนธ์ ธณัตไิ ตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที S โดยได้รบั ทุนการศึกษา
A,TTT บาท พร้อมประกาศนียบัตร และนางสาวเมวาณี คงปรีชา ได้รบั รางวัลชมเชย โดยได้รบั ทุนการศึกษา
$TT บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิ ชาการ
วารสารอักษรศาสตร์ ปี ที ZA ฉบับที (กรกฎาคม-ธันวาคม $$%) มี
จําหน่ ายแล้ววันนีQ ทีฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์
หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที ZA ฉบับที มี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์
พิทยาภรณ์ เป็ นบรรณาธิการประจําฉบับ โดยวารสารฉบับนีQประกอบด้วยบทความ
จํานวน ^ เรือง ดังต่อไปนีQ
บทความ
หมายเลข

เรือง

ผู้เขียน

S

บทบรรณาธิ การ
Political Myths and Musical Enigmas: a Distinctive View of
Ireland during ‘The Troubles’ in Wintering Out
สุนทราภรณ์ กบั การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมบันเทิ งแบบ
“สากล” ให้กบั สังคมไทยในพุทธทศวรรษที !def
แปล(ง) เรืองให้เป็ นเรือง: ภาษาศาสตร์ระบบ-หน้ าที กับความ
ตลกในบทละครฝรังเศส เรือง เดอ กัว ซาฌีติล (De quoi s’agitil?) ของ ฌ็อง ตาร์ดิเยอร์ (Jean Tardieu)
การเปรียบเที ยบคําศัพท์และเสียงในภาษาขึนและภาษาไทถิ น
ภาษาอืนๆ ที พูดในจังหวัดน่ าน
อาหารและเครืองดืมเยอรมันทางตะวันตก: ภาพสะท้อนสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิ น

พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
Monthita Rojtinnakorn
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จินต์จุฑา ลีจQ นิ ดา
ปาลิตา จุนแสงจันทร์

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
อารตี แก้วสัมฤทธิ n

วารสารอักษรศาสตร์เป็ นวารสารทางวิชาการราย ^ เดือน รับตีพมิ พ์บทความทางวิชาการด้าน
มนุ ษยศาสตร์ทมีี คุณภาพสูง มีเนืQอหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการทีเกียวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์
วรรณคดีศึก ษาประวัติศ าสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิล ปการละคร บรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารนิ เ ทศศึก ษา
ภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพือส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั ในสายมนุ ษยศาสตร์ โดยเป็ น
พืQนทีสําหรับการอภิปรายแลกเปลียนระหว่างนักวิชาการ และเป็ นช่องทางสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะเพือประโยชน์แก่สงั คมในวงกว้างต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร._Z___ หรือ E-mail: jofletters@gmail.com
๒

ใคร ทําอะไร ทีไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากสถาบัน
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) เป็ นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและ
สิงพิมพ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั เชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นผูท้ รงวุฒพิ จิ ารณาตรวจอ่านบทความวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบั การแต่งตังQ จาก
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ $T พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชันQ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ได้รบั เชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให้ไปราชการ
ศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ ระหว่างวันที ST-SZ พฤศจิกายน $$% ณ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
อาจารย์พนั พัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบั เชิญจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาศักยภาพผูป้ ่วยจําลอง” คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที
S ในวันที SS และวันที SA พฤศจิกายน $$% รุน่ ที ระหว่างวันที ^- % พฤศจิกายน $$% ณ ห้อง ^T$/$
ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์

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