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ปที่ ๑    ฉบับที่ ๒๓   วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 

 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

ศาสตราจารย คุณหญิงเก้ือกูล เสถียรไทย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. 

อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. บําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง 
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตทุอง 

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระราชทานเพลงิศพ ณ เมรุหลวงหนาพลบัพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 

จึงขอประทานกราบทูล ทลู กราบเรียน และเรียนเชิญมาดวยความเคารพ 

ศาสตราจารย ดร.สุนทร เสถียรไทย 
ดร.สุรเกียรต – ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย 

นายสันติธาร เสถียรไทย 
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ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จะจัดโครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภายใตหัวขอ "วัฒนธรรมศึกษา" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรูที่
ทันสมัยในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบและศาสตรที่เกี่ยวของใหกับนิสิตของภาควิชาและบุคคลภายนอกที่
สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
โดยมีวิทยากร 2 ทาน ไดแก 
1. อาจารย ดร.สุรเดช โชตอุิดมพันธ บรรยายในหวัขอ "วัฒนธรรมศกึษา: พัฒนาการและแนวคดิ" 
2. ดร.แพร จิตติพลังศร ี บรรยายในหวัขอ "วัฒนธรรมศกึษา: มุมมองจากบูรดิเออ" 
 
 

 

 
 

 นิสิตของสาขาฯไดทุนไปสเปน 

นายรัฐธีร เรืองพิศาลสิน นิสิตชั้นปที่ 4 และ น.ส. ปทิตตา อาศนะเสน บัณฑิตอักษรศาสตร เอกภาษา
สเปน ไดรับทนุจากรัฐบาลสเปนไปเรียนภาษาระหวางเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี ้
  

 

 นักศึกษาจากเวียดนามเขารวมโครงการแลกเปลีย่นกับสาขาวิชาภาษาสเปน 

ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม น้ี นักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนจากมหาวิทยาลัยฮานอย
จํานวน 5 คนไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับสาขาวิชาภาษาสเปน นักศึกษาเหลานี้จะเขาเรียนในรายวชิา
ภาษาสเปนตามความสนใจและจะทํากิจกรรมตางๆรวมกับนิสิตดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขาวจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

ขาวจากภาควิชาภาษาสเปน 
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วารสารอักษรศาสตร ปที่ 37 ฉบับที่ 2 
ราคาเลมละ 120.00 บาท 

 
 
 
ชื่อบทความ ผูแตง 

1. กลวิธีการพรรณนาธรรมชาติและการเราอารมณสะเทือนใจ : 
ความงามเชิงวรรณศิลปในเรื่องแวรเธอรระทม ของเกอเธ ฉบับ
แปลเปนไทย 

ถนอมนวล โอเจริญ 

2. การศึกษาการสื่อมโนทัศนกรรมวาจกจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย โดยการใชคํากรยิาบอกผล ในตัวบทประเภทเนนการ
แสดงออก และตัวบทประเภทใหขอมูล 

อํานาจ สิริวรเกษม และ  
ปรีมา มัลลิกะมาส 

3. “ภาษาเยอรมันทันใจ” การเรียนภาษาเยอรมันใหเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

วรรณา แสงอรามเรือง 

4. การศึกษากลวธิีการแปลคําหยาบ “FUCK” กรณีศกึษา : ชูรัก 
เลด้ีแชตเตอรเลย (Lady Chatterley’s Love) และเทรนสปอตติง 
(Trainspotting) 

ชาลินี วิมลเกียรติขจร และ 
คารินา โชติรว ี

5. การเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ประเด็นปญหาบางประการที่ยังตองการคาํถาม 

สุรีย ชุณหเรืองเดช และ 
พัชนี ตั้งยืนยง 

6. ปริทัศนหนังสือ กรณี ๔ พฤษภา ๑๙๑๙ : วาดวยการปฏิวตัิอัน
ขื่นขม 

วาสนา วงศสรุวัฒน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
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ฝายประกันคุณภาพ  คณะอักษรศาสตร จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะอักษรศาสตร   
ประจําป 2552  ระหวางวันพุธที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม สํานักคณบดี โดย
มีกําหนดการตรวจดังตอไปน้ี 

 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 
เวลา รายการ ผูตรวจประเมนิ 

9.00-9.15 คณบดีคณะอักษรศาสตรกลาวตอนรับคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 
คณะกรรมการผูตรวจประเมินชี้แจงการตรวจ 

 

คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน 
ตัวชี้วัดของ สกอ. 

 

องคประกอบที ่1, 3, 4, 5, 6 ผศ.รองรัตน ดษุฎีสุรพจน 
องคประกอบที ่ 2  อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 

9.15-12.00 

องคประกอบที ่ 7, 8, 9 รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน 
ตัวชี้วัดของ สกอ. 

 

องคประกอบที ่1, 3, 4, 5, 6 ผศ.รองรัตน ดษุฎีสุรพจน 
องคประกอบที ่ 2  อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 

13.00-14.00 

องคประกอบที ่ 7, 8, 9 รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห 
14.00-16.00 สัมภาษณอาจารย: สาขาวิชาเนื้อหา 1 คน  

    สาขาวิชาภาษา  1 คน 
สัมภาษณนิสิต (ไมซ้ําสาขาวิชา): ปริญญาตรี 1 คน 
ปริญญาโท 1 คน ปรญิญาเอก 1 คน 

ผศ.รองรัตน ดษุฎีสุรพจน 
อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 
รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 6 สิงหาคม 2552 

เวลา รายการ ผูตรวจประเมนิ 

9.00-10.00 คณะกรรมการผูตรวจประเมินตรวจเอกสารหลักฐาน 
ตัวชี้วัดระบบ CU-QA ฐานที่ 2 และ 6 

รศ.ชัตสุณี สินธุสิงห 
ผศ.รองรัตน ดษุฎีสุรพจน 
อ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 

10.00-12.00 คณะกรรมการผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจ  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 คณะกรรมการผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจ  
15.00-16.00 คณะกรรมการผูตรวจประเมินสรุปผลการตรวจแก

ผูบริหารคณะรบัทราบ 
 

 

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 
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ศูนยวรรรณคดีศึกษาขอเชิญเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
ครั้งที่ 1"   ในวันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอง 105 อาคาร    
มหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
หลักการและเหตุผล  

ดวยหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดเปดสอนมาเปน
เวลา 5 ป และสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิต 14 คน และปจจุบันมีนิสิตในหลักสูตร 12 คน  ตลอดระยะเวลา 5 ปที่
ผานมา มีผลงานของนิสิตดุษฎีบัณฑิตและคณาจารยในหลักสูตร ในรูปของงานวิจัย วิทยานิพนธ และ
บทความวิจัยจํานวนหนึ่งที่มีคุณภาพ และสมควรไดรับการเผยแพรสูสังคมวิชาการในระดับชาติ เพ่ือสงเสริม
บทบาทของคณะอักษรศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะเปนผูนําทางวิชาการระดับชาติดาน
วรรณคดีศึกษา 

 
การลงทะเบยีน  

ผูที่สนใจเขารวมการประชุมดังกลาว สามารถเขารวมโดยไมตองเสียคาใชจาย  กรุณาลงทะเบียน
ลวงหนาที่นางสาวจารุรัตน เทศลําใย เจาหนาที่ศูนยวรรณคดีศึกษา โทร. 02-218-4631  หรือ 
email: litartschula@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1" 
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การประชุมวชิาการระดับชาติ  
วรรณคดแีละวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1  

ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2552 

ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

____________________________________ 
 

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 
 8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน   
 9.00 – 9.15 น. พิธีเปดการประชุม  
    คณบดีคณะอักษรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน  อัศววิรุฬหการ 

9.15 – 10.00 น. วิทยากรรับเชิญ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม 
  The Pursuit of Java: Thai Panji Stories, Melayu Lingua Franca and the 

Question of Translation  
 10.00 – 10.15 น.  พัก  
 10.15 – 10.30 น. ตอนที่หนึ่ง: วรรณคดีญี่ปุน  
  ประธานกลุม: รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  สุริยะวงศไพศาล 

ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.เดือนเต็ม  กฤษดาธานนท  : 
พัฒนาการการสรางตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร                
(The Development of Female Characterization in Oe Kenzaburo’s Literary Works) 

10.30 – 12.00 น.  ตอนที่สอง: วาทกรรมกับวรรณคดีศึกษา  
    ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร  

 ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.พิเชฐ  แสงทอง  : 
ตํานานไทยพุทธและมลายูมุสลิม: อํานาจและการตอตานในภาคใตของไทย 
(Legends of Thai Buddhists and Malay Muslim: Power and Resistance in  
Southern Thailand) 
 ผูวิจารณบทความ:  1.  Dr. Patrick Jory   2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม    

 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ตอนที่สาม: วรรณกรรมไทยรวมสมัยจากมุมมองทฤษฎีวรรณคดี (1)  

ประธานกลุม: อาจารย ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ  
   ผูเสนอบทความ: 

1.  Noah  Viernes  : Cinematic Landscapes: the Politics of Aesthetics in 
Contemporary Thai  Literature and Film 

                                 2. อาจารยถนอมนวล  หิรัญเทพ :  วาทกรรมความพิการในเรื่องเลาสมัยใหมของไทย 
(Disability Discourses in Modern Thai Narratives) 

3.  ณัชพล บุญประเสริฐกิจ  : อัตลักษณและเทคโนโลยีในนิวโรแมนเซอรของวิลเลยีม 
กิบสัน  (Identity and Technology in  William Gibson’s Neuromancer) 
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 14.30 - 14.45 น. พัก  
 

14.45 – 16.00 น. ตอนที่ส่ี:  เพศสภาพศึกษาและวรรณคดี  
 ประธานกลุม: อาจารย ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร  
   ผูเสนอบทความ: 
 1. อาจารย ดร.ปริดา  มโนมัยพิบูลย :  Performing Gender Discourses: Thai 

Women’s Identity in Thai Soap  Opera  
2. Dr. Arnika  Fuhrman :  Ghostly Desires: Languages of Female Desire in 
Contemporary Thai Visual and Literary Culture  

 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552  
 09.00 – 11.00 น. ตอนที่หา: วรรณกรรมไทยรวมสมัยจากมุมมองทฤษฎีวรรณคดี (2)  
    ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร  
    ผูเสนอบทความ:  
  1.   รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ : เรื่องส้ันไทยแนวคตินิยมสมัยใหม พ.ศ. 

2507-2516 (Modernist Thai Short Stories, 1964-1973) 
2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  จุลวงศ  :  ความซับซอนของการเลาเรื่อง : 
ลักษณะหลังสมัยใหมในบันเทิงคดีรวมสมัยของไทย (Complexities of Story-telling: 
Postmodern Features in Contemporary Thai Fiction)  

  3.  อาจารย ดร.วิมลมาศ  ปฤชากุล :  อัตลักษณพ้ืนถิ่นในบันเทิงคดีภาคใต (พ.ศ. 2522 
– 2546) (Local Identities in Southern Thai Fiction  (1979-2003)) 

   4.  อาจารย ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช  :  ผูหญิงกับบทบาทความเปนแมในนวนิยายไทย 
ต้ังแต พ.ศ. 2510 - 2546 (Women and Motherhood in Thai Novels, 1967-2003) 

 11.00 – 11.15 น. พัก 

     11.15 – 12.00 น. ตอนที่หก: Queer Theory ในบริบทสังคมและวรรณคดีไทย  
   ประธานกลุม: อาจารย ดังกมล ณ ปอมเพชร  
   ผูเสนอบทความ:  
 1.  ศรันย  มหาสุภาพ : การสรางอัตลักษณเกยในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย  

รวมสมัย (The Construction of Gay Identity in  Contemporary Gay Autobiography) 
2.  จตุพร  บุญ-หลง : หวงเวลาเควียรในบทละครไทยรวมสมัยเรื่อง พุดเดิ้ลนอย    
ทาโร (Queer Time in the Contemporary Thai   Play, Taro, The Little Poodle) 

12.00 – 13.00 น.  พักกลางวัน  
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13.00 – 13.30 น.  ชวงที่เจ็ด: วรรณคดีจีน 
ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร  
ผูเสนอบทความ:  อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต  : 
โรงอุปรากรสามชั้น “เกงเสียงเสนาะ”: ตัวบทแหงความผสมผสานระหวาง ความ
เปนจีนกบัความเปนยุโรปและความเปนจักรพรรดิจีน (The Three-Tiered Stage 
Pleasant Sound Pavilion:     A Text of Sino-European Synthesis and Chinese 
Emperorship) 
 

13.30 – 15.00 น. ชวงที่แปด:  วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  ประธานกลุม:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร 

   ผูเสนอบทความ: 
 1. อาจารย ดร.ศานติ  ภักดีคํา :  ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป พัฒนาการ

และความสัมพันธกับวัฒนธรรมเขมร (Sastralbaeng: Literature Tradition, Development 
and its Relationship with Khmer Culture) 

  2. อาจารย ดร.อารียา  หุตินทะ  :  แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรี
เขมร (Concepts of the Perfectly Virtuous Woman in Novels of Cambodian Women 
Writers)  

  3. อาจารย ดร.บัวริน  วังคีร ี:  วรรณกรรมพื้นบานในชุมชนชาวลาวหลวงพระบางกบั
บทบาทการสบืสานความเปนลาวหลวงพระบางในบริบทสังคมไทย (Folk Literature 
in Luang Phrabang Laotian Communities and its Role in Transmitting                 
Luang Phrabang Laoness in Thai Social Context) 

 
15.00-15.15 น. สรุปการประชุม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร  

 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


