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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๒๑   วนัที� ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร์ จะจดังานเกษียณอายุราชการ ในวนัศุกร์ที� %& กนัยายน '(() ระหว่างเวลา 
%-.//-%1.// น. ณ หอ้ง %%% อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
 

 
 

 
� เนื�องในโอกาสรอ้ยปีชาตกาลอลัแบรต์ กามู สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก  

ขอเชญิร่วมกจิกรรมวชิาการ “อ่านฝรั �งเศส” ตอน “ลทัธลิ่าอาณานิคม : มรณมตัรของอลัแบรต์ กาม”ู ในวนั
ศุกรท์ี� %A กรกฎาคม '(() เวลา %).// น. หอ้ง 1/1 อาคารบรมราชกุมาร ีโดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.
ปณธิ ิหุ่นแสวง เป็นวทิยากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ����  

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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� ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขอเชญิร่วมฟงับรรยายพเิศษในหวัขอ้เรื�อง “วอลแตรร์าํลกึ..ในมติกิาร

แปล” โดยรองศาสตราจารย ์ดร.วลัยา ววิฒัน์ศร ในวนัพฤหสับดทีี� J สงิหาคม '(() เวลา %&.//-%(.// น. 
ณ หอ้ง 1/1 อาคารบรมราชกุมาร ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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� สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นได้ร่วมมอืกบับณัฑติวทิยาลยัสาขาการศกึษา

ภาษาญี�ปุ่น มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญี�ปุ่น จดัโครงการแลกเปลี�ยนระยะสั Oน 
ซึ�งเป็นหนึ�งในโครงการความร่วมมอื SEND ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยักบั
มหาวทิยาลยัวาเซดะ โดยมอี.อษัฎายทุธ ชศูร ีเป็นผูป้ระสานงานโครงการในระดบั
ปรญิญาตร ีสาํหรบันิสติที�เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี�ยนระยะสั Oน จะได้รบัพจิารณา
ทนุการศกึษาเป็นระยะเวลา % เดอืน 

 
 
 

 
ในปีการศกึษา '(() นีO มนีิสติหลกัสูตรภาษาและวฒันธรรม (นานาชาต)ิ ที�

เลือกเรยีนวิชาภาษาญี�ปุ่นจํานวน %) คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยนิสิตกลุ่มแรกจํานวน %/ คน ได้ร่วมโครงการ
แลกเปลี�ยนระหว่างวนัที� '1 พ.ค. - %- ม.ิย. '(() และนิสติกลุ่มที�สองจาํนวน ) คน จะเขา้รว่มโครงการแลกเปลี�ยน
ระหว่างวนัที� %( ก.ค. - ' ส.ค. '(() นิสติทั Oงสองกลุ่มจะไดเ้รยีนภาษาญี�ปุ่นและเขา้ร่วม
กจิกรรมทางวฒันธรรมของญี�ปุ่น พร้อมทั Oงสมัผสัประสบการณ์การใช้ชวีิตประจําวนัใน
ประเทศญี�ปุ่น อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาญี�ปุ่นเพิ�มขึOน และทาง
มหาวิทยาลัยวาเซดะจะส่งนักศึกษาจํานวน ) คน มาเขา้ร่วมการเรียนการสอนของ
สาขาวชิาภาษาญี�ปุน่ และกจิกรรมชมรมภาษาญี�ปุน่ระหว่างวนัที� %&-'( ส.ค. '(() 

 
รายชื�อนิสติที�เขา้ร่วมโครงการเรยีนภาษาญี�ปุ่น ณ มหาวทิยาลยัวาเซดะและได้รบัทุนการศกึษา JASSO 

เป็นระยะเวลา % เดอืน 
%.น.ส.กลอเรยีน่า มอนซอน  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
'.น.ส.ชญาธร เจรญิวศิาล  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
&.น.ส.ชญานิศ โรจนดาํเกงิโชค นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
-.นายณชัธพนัษ์ จรยิาวุฒกิลุ  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
(.น.ส.ณฐวรรณ์ พนาชื�นวงศส์กลุ นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
).น.ส.ทฎิฐยิา ชมุวงศ ์  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
1.นายปพล วุฒไิกรเกรยีง   นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
J.น.ส.พรรณอร ยิ�งไพบลูยส์ขุ  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
A.น.ส.สาธติา ป ั �นเจรญิ   นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%/.น.ส.อภชิญา วจิติร  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%%.นายกษดิศิ สอนไว   นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%'.นายภณ ชนารตัน์   นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%&.น.ส.ภรณ์วไิล พรมณฑารตัน์  นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%-.น.ส.สนิสา ศภุหตัถานุกลุ นิสติชั Oนปีที� '  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%(.น.ส.ครสิตน่ิา พลอย บเีคน็น์  นิสติชั Oนปีที� &  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
%).น.ส.ชลติา เลศิศรทัธา   นิสติชั Oนปีที� &  เอกภาษาและวฒันธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
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ฝ่ายวิจยัคณะอกัษรศาสตร ์
 

ขอเชญิเขา้ฟังการเสวนาในโครงการอาศรมวจิยั 
 

เรื อง 
การพฒันาศักยภาพการพฒันางานการพฒันาศักยภาพการพฒันางานการพฒันาศักยภาพการพฒันางานการพฒันาศักยภาพการพฒันางานวจิยัและงานสรางสรรค / ผลงานวชิาการวจิยัและงานสรางสรรค / ผลงานวชิาการวจิยัและงานสรางสรรค / ผลงานวชิาการวจิยัและงานสรางสรรค / ผลงานวชิาการ 

 

โดย 
รองอธกิารบด ี(ศาสตราจารย ์ดร.เกื�อ วงศบ์ุญสนิ) 

 

วนัพฤหสับดทีี  !" กรกฎาคม $%%& 
เวลา !$.)) – !+.)) น. 

ณ หอ้ง -)" อาคารบรมราชกุมาร ี

 
 

�  รายการอักษรพาที เดือนกรกฎาคม '(() ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คลื�น 
%/%.( MHz เวลา /J.&/–/J.(( น. 

เสารท์ี� ) ก.ค. () "จนีในบรบิทอาเซยีน: ทศันะทางภาษาและวรรณคด"ี 
วทิยากร รองศาสตราจารย ์ดร.ประพณิ มโนมยัวบิลูย ์
ผูด้าํเนินรายการ อาจารยก์มล บุษบรรณ์ 

เสารท์ี� %& ก.ค. () "วนัสาํคญัของวนัอาสาฬหบชูา" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณชิยกุ์ล 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� '/ ก.ค. () "วนัสาํคญัของวนัเขา้พรรษา" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณชิยกุ์ล 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� '1 ก.ค. () "วนัภาษาไทยแห่งชาต"ิ 
วทิยากร รองศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

   
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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�  วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที� -' ฉบบัที� % (มกราคม-มถุินายน '(()) มจีาํหน่ายแลว้วนันีO ที�ฝ่าย

วจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และศูนยห์นงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที� -' ฉบับที� % มีรองศาสตราจารย์ ดร .ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ เป็น

บรรณาธกิารหลกั และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร .ชุติมา ประกาศวุฒสิาร เป็นบรรณาธกิารประจําฉบบั โดย
วารสารฉบบันีOประกอบดว้ยบทความวชิาการจาํนวน 1 เรื�อง และบทปรทิศัน์หนงัสอื ดงัต่อไปนีO 

 
บทความ
หมายเลข 

เรื อง ผู้เขียน 

% หลอกหลอนโดยฮอลลวีดู: ภาพยนตรฮ์่องกงนวัร ์สยองขวญั และ คนมหากาฬ

ใหญ่ทะลุโลก 
จนีา มารเ์ชตต ี
 

' The Trauma of Post-%AAJ Indonesian Horror Films Thomas Barker 
& บา้นผสีงิ: การหลอกหลอนกบัความรนุแรงทางเพศใน เพรงสนธยา ชตุมิา ประกาศวุฒสิาร 
- เลอืนราง พรางเผย หลอกหลอน: เรื�องเล่าบาดแผลของเหยื�อความรนุแรงใน

ครอบครวั 
กรองกาญจน์ อชัฌายะสนุทร 

( Haunting Love: Queer Love and Globalization in Contemporary Thai 
Novels 

Phongphan Pankhlam 
 

) Haunting Body, Hideous Beauty: Genre and Representation of Queer 
Gothic in Hor Taew Tak Trilogy 

Saran Mahasupap 

1 การตั Oงคาํถามเชงิวพิากษ์กบัอตัลกัษณ์เตริก์ในเยอรมนีใน พระจนัทรก์ลนืดาว 

(Der Mond isst die Sterne auf) ของดเีลค ซาพทจ์โีอกล ู(DilekZaptcioglu) 
ศริพิร ศรวีรกานต ์

J บทปริทศัน์หนังสือ 
Bangkok Haunts: นวนิยายการเดนิทางแนวอาชญากรรมและสบืสวนของ 
John Burdette 

นพมาตร พวงสวุรรณ 

 
วารสารอกัษรศาสตรเ์ป็นวารสารทางวชิาการราย ) เดอืน รบัตพีมิพ์บทความทางวชิาการด้าน

มนุษยศาสตร์ที�มคีุณภาพสูง มเีนืOอหาครอบคลุมประเด็นทางวชิาการที�เกี�ยวข้องกบัภาษา ภาษาศาสตร ์
วรรณคดศีึกษา ประวตัิศาสตร์ ปรชัญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารกัษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา 
ภูมศิาสตร ์และวฒันธรรมศกึษา มวีตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิการค้นคว้าวจิยัในสายมนุษยศาสตร ์โดยเป็น
พืOนที�สําหรบัการอภปิรายแลกเปลี�ยนระหว่างนักวชิาการ และเป็นช่องทางสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการสู่สาธารณะเพื�อประโยชน์แก่สงัคมในวงกวา้งต่อไป  
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ โทร.J-JAA หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ได้รบัเชญิจากคณะครุ
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรแสดงปาฐกถา เรื�อง “พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยาง
กูร): ครผููส้รา้งตําราแห่งแผ่นดนิ” ในการประชุมวชิาการ “สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสา
อยัยกิาเจา้: ต้นธารการศกึษาของสตรไีทย” เมื�อวนัศุกรท์ี� ( กรกฎาคม '(() เวลา A.-(-%/.-( น. ณ หอ้ง
ประชุมศาสตราจารยก์ติตคิุณ คุณดวงเดอืน พศิาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอํารงุ คณะครศุาสตร ์ 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ � ศรบีรสิุทธิ �สกุล และอาจารย ์ดร.ทรงพนัธ์ เจมิประยงค์ ภาควชิา
บรรณารกัษศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ "The ( th International 
Conference on Asia-Pacific Library and Information Education practice - A-LIEP '/%&" ระหว่างวนัที� 
%/-%' กรกฎาคม '(() ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออรค์ดิ จงัหวดัขอนแก่น 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รบัเชิญจาก
คณะกรรมการการจดัประชุม A-LIEP '/%& ใหเ้ป็นประธานในการร่วมจดัประชุมสมัมนาทางวชิาการระดบั
นานาชาต ิ"The (th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education 
practice - A-LIEP '/%&" ระหว่างวันที� %/-%' กรกฎาคม '(() และเป็นผู้ดําเนินรายการในหัวข้อ 
Information Literacy เมื�อวนัที� %% กรกฎาคม '(() ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออรค์ดิ จงัหวดัขอนแก่น 
 
���� อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจมิประยงค์ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชิญจากสํานักงานวิทย
ทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นวทิยากรบรรยายหวัข้อเรื�อง "การวิเคราะห์การค้นข้อมูลแบบ 
Single Search" เมื�อวนัพฤหสับดทีี� - กรกฎาคม '(() เวลา %&.&/-%(.&/ น. ณ หอ้งบรรยาย &/& ชั Oน & 
ตกึอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร ์
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิเป็นอาจารย์พเิศษ 
สอนรายวชิา English Discourse Analysis ของหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ
เพื�อการพฒันาวชิาชพี (หลกัสูตรนานาชาต)ิ ในวนัเสารท์ี� ), %&, '/, '1 กรกฎาคม '(() และวนัอาทติยท์ี� 
1, %-, '%, และ 'J กรกฎาคม '(() เวลา A.//-%).// น. ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย   
 
 
   
 
 

ใคร ทาํอะไร ที ไหน 
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