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ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร
การประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2
ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18-19 สิงหาคม 2553
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
____________________________________
พุธที่ 18 สิงหาคม 2553
7.45 – 8.45 น. ลงทะเบียน
8.45 – 9.00 น. พิธีเปดการประชุม
-ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวรายงาน
-ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรฬุ หการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวเปดงาน
9.00 – 9.45 น. Keynote speaker: Professor Dr. Robert J. Bickner
หัวหนาภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา
“Lilit Phra Lo from a Linguistic Perspective”
9.45 – 10.00 น. พัก

๑

10.00 – 12.00 น. ตอนที่หนึ่ง: การแปลกับวรรณคดีศึกษา
ประธานกลุม: อาจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. การศึกษาเปรียบเทียบสุนทรียภาพในกวีนิพนธไทย-จีน: ขอคิดจากการ
แปล ลิลิตพระลอ
(A Comparative Study in Aesthetic Features of Thai-Chinese Poetic
Arts: Some Consideration from Translating Lilit Phra Lo)
ผูเสนอบทความ: โสง หราน ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2 Paratexts as Sites of the Struggle for Distinction: NineteenthCentury Orientalist Translations of Śakuntalā
ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. กวีนิพนธสงครามจีนราชวงศถัง: การศึกษาเชิงวาทกรรม
(Chinese War Poetry of the Tang Dynasty: A Discursive Study)
ผูเสนอบทความ: รองศาสตราจารย ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษา
ตะวั น ออก สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
4. วิว าทะทางปญ ญาและกลวิธีท างวรรณศิล ปในปรัช ญานิพนธ เมิ่ ง จื่ อ
(Intellectual Debates and Modes of Expression in the Mengzi)
ผูเสนอบทความ: รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ลิมปนุสรณ
ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ตอนที่สอง: วาทกรรมกับวรรณคดีศกึ ษา
ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร
ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศกึ ษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. จากการประพาสปาลาสัตวสพู ระราชพิธีสังเวยกลอมชาง: ความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางมนุษยกับธรรมชาติในวรรณคดีไทย
(From the Promenade in the Forest of the Ritual of Sacrifice to the
Royal Elephants: The Power Relations between Human and Nature in
Thai Literature)
ผูเสนอบทความ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญา สังขพันธานนท
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒

2. วาทกรรมความพิการในเรื่องเลาสมัยใหมของไทย
(The Art of Exclusion: Disability Discourses in Thai Novels)
ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เด็กสามารถปลดแอกตนเองจากผูใ หญไดไหม: โลกของเด็กใน
วรรณกรรมเด็กรวมสมัยของเยอรมันกับของไทย
(Can Children Emancipate Themselves from Adults?: Children’s
Worlds in Contemporary German and Thai Children’s Literature)
ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.ศิริพร ศรีวรกานต ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14.30 - 14.45 น. พัก
14.45 – 16.15 น. ตอนที่สาม: วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร
ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศกึ ษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. ผูหญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวรรณกรรมลาวรวมสมัย
(Women and Social Change in Contemporary Laotian Literature)
ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.อุมารินทร ตุลารักษ ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. การประกอบสรางอัตลักษณในนิทานพื้นเมืองลาวลุม
(The Identity Construction in Low Land Laotian’s Folktale)
ผูเสนอบทความ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลาวัณย สังขพันธานนท
ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวั น ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ทองถิ่นกับกระแสโลกาภิวัตนในวรรณกรรมไทยรวมสมัย: ตอตานหรือ
ตอบรับโลกาภิวัตนวัฒนธรรม
(Local and Globalization in Contemporary Thai Literature: Resistance
or Acceptance in Cultural Globalization)
ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.ธนิกาญจน จินาพันธ สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
4. คุณยายสายเดี่ยวและwww.คุณยา.com: สตรีสูงวัยในยุคโลกาภิวัตน
(Khun Yai Sai Diew and www.grandma.com: Senior Women in the
Globalized Age)
ผูเสนอบทความ: รัญวรัชญ พูลศรี นิสิตปริญญาโทภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓

พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553
09.00 – 10.30 น. ตอนที่ส:ี่ วรรณกรรมหลังสมัยใหม
ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. พินิจวรรณกรรมฟาบกั้น เรื่องสั้น “สวรรยา” ของคําสิงห ศรีนอก โดยใช
ทฤษฎีจิตวิเคราะหของ Jacques Lacan (The Application of Jacgues
Lacan’s Psychological Theory to Khamsing Srinok’s Fa Bo Kan)
ผูเสนอบทความ: อาจารยชญานทัต ศุภชลาศัย อาจารยประจําหลักสูตร
รัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต
2. เขาวงกตกับการแสวงหาแบบหลังสมัยใหมในนวนิยายโตขนบสืบสวน
สอบสวน (Labyrinth and Postmodern Quest in Anti-Detective Novels)
ผูเสนอบทความ: อลิสา สันตสมบัติ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. วิถีเมืองในงานเขียนของปราบดา หยุน (Urban Ways of Life in Prabda
Yoon’s Works)
ผูเสนอบทความ:
กฤษฎา ขํายัง
อักษรศาสตรมหาบัณฑิ ต
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. ตอนที่หา: เพศสถานะกับวรรณคดีศกึ ษา
ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. ภาพลักษณหญิงไทยในนวนิยายตะวันตกรวมสมัย
(Images of Thai Women in Contemporary Western Novel)
ผูเสนอบทความ: ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ ครูชํานาญการ อาจารย
ห ม ว ด วิ ช า ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ม . ป ล า ย )
โรงเรียนเทพศิรินทร
2. บทบาทของความทรงจําในวรรณกรรมพลัดถิ่น: การศึกษาเรื่อง My
Vanished World ของ Nel Adams (The Role of Memory in Writing
Diaspora: A Study of Nel Adams’ My Vanished World)
ผูเสนอบทความ: อาจารยจิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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3. การประกอบสรางหญิงไทยในฐานะวัตถุแหงความปรารถนาในงาน
เขียนเยอรมันรวมสมัย (The Construction of Thai Women as an Object
of Desire in Contemporary German Writings)
ผูเสนอบทความ: ผูชวยศาสตราจารย จินดา ศรีรัตนสมบุญ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ชวงที่หก: อัตลักษณกับวรรณคดีศึกษา
ประธานกลุม: อาจารย ดร.ทอแสง เชาวชุติ
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. พัฒนาการความเปนชายในวรรณคดีไทยสมัยใหม
(Development of Masculinty in Modern Thai Literature)
ผูเสนอบทความ: อาจารย ดร.สหะโรจน กิตติมหาเจริญ
ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. กาก็ไมใช หงสก็ไมเชิง: อัตลักษณชายขอบของลูกเมียนอยในนวนิยาย
เรื่องดวยแรงอธิษฐาน (Neither a Crow nor a Swan: Marginalized
Identity of a Minor Wife’s Child in Duarandathithan)
ผูเสนอบทความ: อนัญญา วารีสอาด นิสิตปริญญาโทภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. การประกอบสรางอัตลักษณเกอิชาในงานเขียนของ มิเนโกะ อิวาซากิ
(The Geisha’s Identity Construction in Mineko Iwasaki’s Literary Work)
ผูเสนอบทความ: วชิรกรณ อาจคุมวงษ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14.30 – 15.00 น.
สรุปการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร
ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูที่สนใจยังสามารถเลือกซื้อหนังสือราคาพิเศษจากศูนยหนังสือจุฬาฯ
สํานักพิมพคมบาง
สํานักพิมพชนนิยม และ openbooks ไดที่งาน บริเวณหองโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ
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Registration Form

The 2nd International Conference on Literature and Comparative Literature
August 18 – 19, 2010
Name-Surname:.........................................................................................................
Organization:....................................................................................................................................................
Contact Address:....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tel.:..................................................................
Fax.:…………………………………………...
E-mail:……………………………………………..

Only those who made an advance registration of this conference will be given the conference materials.
No registration fee.
Registration form can be submitted by mail, fax and e-mail.
Center for Literary Studies
The Ph.D. Program in Literature and Comparative Literature
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
Tel/ Fax: +662-2184631 Mobile: 089-105-9721
E-mail: litartschula@gmail.com, trisilpachula@yahoo.com

๖

ขาวจากศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับมูลนิธิพันดารา
เตรียมตัวตายอยางมีสติ เพื่อวาระสุดทายอันงดงาม
วันเสารที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30-18.00 น.
หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดโดย มูลนิธพิ ันดารา รวมกับ ศูนยจริยธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การประชุมและเสวนาในครัง้ นี้นอกจากจะทําใหผูเขารวมประชุมเขาใจเรื่อง ความตายดียิ่งขึ้นแลว
ยังทําใหไดมุมมองตางๆซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการตื่นตัวในสังคมไทย
เกี่ยวกับความตายอีกดวย คณะผูจัดเชื่อวาการตื่นตัวเชนนี้เปนแรงสําคัญในการผลักดันใหผูคนมีชีวิตอยู
อยางมีคุณคา และเมื่อวาระสุดทายมาถึง ก็จากไปอยางงดงาม ดวยจิตที่ไมตื่นตระหนกหรือหวาดกลัว แต
เปนจิตที่ไดรบั การเตรียมมาดี
เนื่องจากเรื่องความตายเปนประเด็นสําคัญในพุทธศาสนาวัชรยานของทิเบต และเรื่องราวเกี่ยวกับ
ทิเบตที่โยงกับความตายเปนเรื่องที่ไดรับการพูดถึงไปทั่วโลก ในการประชุมครั้งนี้จึงไดมีการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับความตายในทรรศนะของชาวทิเบตอีกดวย
กําหนดการ
8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00-9.15 น.

พิธีเปด

9.15-10.00น.

“ขอคิดเกี่ยวกับชีวติ และความตาย”
ศ. ดร. สมภาร พรมทา (คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

10.00-10.45 น.

“ตายอยางพุทธ”
อ. สมฤทธิ์ ลือชัย (พิธีกรรายการธรรมในใจและอาจารยพิเศษสาขาวิชาเอเชีย
อาคเนย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

10.45-11.15 น.

พักรับประทานชากาแฟ

11.15-12.15 น.

“เผชิญความตายอยางสวาง”
๗

นพ. พรเลิศ ฉัตรแกว (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และคุณ
วรรณา จารุสมบัติ (เครือขายพุทธิกา)
12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00-14.30 น.

สนทนาหลากหลายมิติเรื่อง “ชีวิต ความตาย และการุณยฆาต”
ผูรวมเสวนา : รศ. ดร. พระศรีคัมภีรญาณ (รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) รศ. พญ. ศรีเวียง ไพโรจนกุล (คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน) รศ. ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ (คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

14.30-15.00 น.

พักรับประทานชากาแฟ

15.00-16.00 น.

ชมภาพยนตรและสไลดเกี่ยวกับประเพณีการตายของทิเบต รับรูเ รื่องราวเกี่ยวกับ
การประกอบพิธีโพวาเพื่อผูเสียชีวิตจากเหตุการณแผนดินไหวในทิเบต (เมษายน
2553) และการนําเสนอเรื่อง “บารโด: ชีวิตหลังตาย” โดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ
หงศลดารมภ (มูลนิธพิ ันดารา)

16.00-18.00 น.

“คําสอนเกี่ยวกับความตายในพุทธวัชรยาน”
พระอาจารยกุงกา ซังโป ริมโปเช (วัดตาชีก่ ง นครลาซา และวัดเจคุนโด เมืองยูชู
ทิเบตตะวันออก)

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญชวนคณาจารยและนิสติ เขารวมฟงบรรยายในหัวขอ "Institutional Approaches
to Plagiarism" โดย Russell Clark, Ph.D. จาก Keele University, UK ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา
13.00 - 15.00 น. ณ หองประชุม 708 อาคารบรมราชกุมารี

๘

ขาวจากภาควิชาศิลปการละคร
The Master of Arts Program in Dramatic Arts,
Chulalongkorn University
เสนอ
MADA Forum
เสวนาวิชาการละคร โดยหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปการละคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553
"Negotiating Khon's Contemporary Rhythms: Two Modes of Temporality
in Thai Classical Masked Dance"
วิทยากร : รศ.พรรัตน ดํารุง และ คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น (ศิลปนศิลปาธร ป 2549)
ผูดําเนินรายการ : อาจารยปวิตร มหาสารินันทน
จัดบรรยายเวลา 16.00 - 18.00 น. หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553
B-floor กับ faifai: spicy, sour and sweet
วิทยากร : คุณสินีนาฎ เกษประไพ (ศิลปนศิลปาธร ป 2551)
ผูดําเนินรายการ : อาจารยปวิตร มหาสารินันทน
จัดบรรยายเวลา 16.00 - 18.00 น. หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
Sanskrit Drama
วิทยากร : H.V.Nagaraja Rao
ผูดําเนินรายการ : คุณเกียรติภูมิ นันทานุกูล (บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง หลักสูตรเกียรติ
นิยมสาขาศิลปการละคร)
จัดบรรยายเวลา 17.30 - 19.30 น. หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553
Theatre versus Performance
โดย อาจารยปวิตร มหาสารินันทน และ อาจารย ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย
จัดบรรยายเวลา 16.00 - 18.00 น. หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
คุยกับผูเขียนบท และผูกาํ กับละครเพลงเรื่อง "น้ําใสใจจริง เดอะ มิวสิคัล"
วิทยากร : คุณดารกา วงศศิริ และคุณสุวรรณดี จักราวรวุธ
ผูดําเนินรายการ : รศ.จารุณี หงสจารุ
จัดบรรยายเวลา 16.00 - 18.00 น. หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
๙

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร ไดรับเชิญจาก WDA
Global Dance Event เพื่อเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ และเสนอบทความเกี่ยวกับโขนของไทย
ในสภาวะรวมสมัยหัวขอ “Negotiating Khon’s Contemporary Rhythms: Two Modes of Temporality in
Thai Classical Masked Dance” และไดรับเชิญใหเปนผูดําเนินการสัมมนาในการเสนอบทความเรื่อง
“Female Identities in Asian Practices” ณ NYU’s Kimmel Center มหาวิทยาลัยนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2553 และหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอบทความดังกลาว ไดรับ
เชิญจาก Lincoln Center ใหเปนผูเชี่ยวชาญ Resource Person และนักวิชาการละครในการแสดงโขนชุด
“ฉุยฉาย” ของนายพิเชฐ กลัน่ ชื่น ณ ศูนยศิลปะลินคอลนเซ็นเตอร ระหวางวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2553
อาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนอาจารยพิเศษบรรยายในหัวขอ ‘Corpus Stylistics’ ใน
รายวิชา EG850 Selected Topics in Textual Studies ของโครงการ M.A. and Ph.D. in English
Language Studies (International Program) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากรัฐบาลโปรตุเกสใน
ฐานะผูแทนศูนยยุโรปศึกษาและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเขารวมดําเนินการจัดงานฉลอง
ความสัมพันธ 500 ป ไทย-โปรตุเกส ในป 2554 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ระหวางวันที่ 19-26
กรกฎาคม 2553 และไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมสมาคมเยอรมันศึกษานานาชาติครั้งที่ 12 โดยเสนอ
ผลงานวิชาการเรื่อง Die vollendete Liebe in "Das Weib des Vollendeten - Ein Legendendrama"
von Karl Gjellerup ณ กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากศูนยนวัตกรรมการ
เรียนรู สํานักงานวิชาการ เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "ประสบการณในการปรับปรุงหลักสูตรเขาสูแบบ
ที่เนนผลการเรียนรู (Learning Outcomes)" อันเปนการเสวนาในโครงการพัฒนาคณาจารยเพื่อการเรียน
การสอนยุคใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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