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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๒๗   วนัที� ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร์ จะจดังานเกษียณอายุราชการ ในวนัศุกร์ที� () กนัยายน *++, ระหว่างเวลา 
(/.11-(3.11 น. ณ หอ้ง ((( อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ลาตินอเมรกิาศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก และฝ่ายวิรชักิจ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ
สถานทูตเปรปูระจาํประเทศไทย และ Runa Run - Peruvian Thai Association จดัเทศกาลภาพยนตรเ์ปร ู
“Living Peru” ระหว่างวนัที�(+-** มถุินายน *++, สําหรบัคณาจารย ์นิสติอกัษรศาสตร ์และผูส้นใจทั �วไป 
โดยมพีธิีเปิดเทศกาลภาพยนตร์เปรู เมื�อวนัศุกร์ที� (/ มถุินายน *++, เวลา (W.11 น. ณ สรรพศาสตร์
สโมสร อาคารมหาจกัรสีรินิธร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววิรุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ และ ฯพณฯ Emilio 
Irribarren อุปทูตเปรูประจําประเทศไทย ร่วมกนัเป็นประธานในพธิเีปิด 
คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ได้กล่าวต้อนรบั และอุปทูตได้กล่าวเปิดงาน 
คณบดไีดม้อบของที�ระลกึแด่อุปทูต สถานทูตไดจ้ดังานเลีย̀งรบัรองดว้ย
อาหารและเครื�องดื�มประจําชาติของเปรู ต่อจากนั `นเป็นการฉาย
ภาพยนตร์ซึ�งสื�อถึงวัฒนธรรมของประเทศเปรู นอกจากอุปทูตและ
เลขานุการตรจีากสถานทูตเปรูแล้ว ยงัมเีลขานุการเอกจากสถานทูต

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี ����  

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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เมก็ซโิก และเลขานุการเอกจากสถานทตูชลิ ีมารว่มในพธิเีปิดงาน “Living Peru” ดว้ย 
 
 
 
 
 

 
พธิเีปิดและการฉายภาพยนตร ์ไดร้บัความสนใจจากคณาจารยแ์ละนิสติเป็นจาํนวนมาก งานน̀ีช่วย

ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างสถานทูตประเทศลาตนิอเมรกิากบัคณะอกัษรศาสตร ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งศูนย์
ลาตนิอเมรกิาศกึษา ซึ�งมอีาจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล เป็นผูอ้ํานวยการศูนยฯ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาภาษาฝรั �งเศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขอเชญิร่วมการประชุมเสนอผลงานวชิาการระดบั
ปรญิญาตร ี“ภาษาและวรรณคดฝีรั �งเศส” ครัง̀ที� * ในวนัเสารท์ี� */ สงิหาคม *++, ณ หอ้ง 313 อาคารบรม
ราชกุมาร ีโดยมกีําหนดการดงัน̀ี 
วนัเสารท์ี� */ สงิหาคม *++, ณ หอ้ง 313 อาคารบรมราชกุมาร ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

W.)1 น.  ลงทะเบยีน 
W.+1 น.  เปิดประชุม 
d.11 น.  ปาฐกถานํา “ปา่นน̀ีแลว้ จะเรยีนวรรณคดไีปทาํไม” 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปณธิ ิหุ่นแสวง 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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(1.11 น. อาหารว่าง 
(1.(+ น. จริพงษ์ ฉลอม  นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- “อลัซาส หนึ�งฝรั �งเศสที�แตกต่าง” 
((.(+ น. วณชิชา กาญจโนภาศ  นิสติคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   - “ตณัหาสตัวป์ระหลาด : การศกึษาเรื�องเล่าของ Théramène  
ในบทละครเรื�อง Phèdre” 

(*.(+ น. อาหารกลางวนั 
().)1 น. อลงัการ จรรยางาม  นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 

   - “วฒันธรรมภาษาถิ�นในแควน้ Alsace” 
(/.)1 น. พธสูริ ีจรญัวฒันากจิ  นิสติคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   - « La contradiction dans Le Joueur d’échec » 

(+.)1 น. ปิดประชุม 
(+./1 น. อาหารว่าง 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์
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วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที� /* ฉบบัที� * (กรกฎาคม-ธนัวาคม *++,) มี

จาํหน่ายแล้ววนัน̀ี ที�ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ศูนยห์นงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที� /* ฉบบัที� * ม ีรองศาสตราจารย ์ดร .ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ เป็นบรรณาธกิารหลกั และรองศาสตราจารยป์รมีา มลัลกิะมาส และ
ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง เป็นบรรณาธกิารประจําฉบบั โดยวารสารฉบบัน̀ีประกอบดว้ยบทความ
วชิาการจาํนวน W เรื�อง และบทปรทิศัน์หนงัสอื ดงัต่อไปน̀ี 

บทความ
หมายเลข 

เรื*อง ผูเ้ขียน 

( “คตชินสรา้งสรรค”์: บทปรทิศัน์บรบิททางสงัคมและแนวคดิที�เกี�ยวขอ้ง ศริาพร ณ ถลาง 
* ทุนวฒันธรรมกบัวตัถุมงคลในปจัจบุนั สุกญัญา สุจฉายา 
) เรื�องเล่าพืน̀บา้นกบัการสรา้งมลูค่าเพิ�มแก่ผลติภณัฑแ์ละการท่องเที�ยว

ทอ้งถิ�นในภาคกลาง: มติคิวามสมัพนัธร์ะหว่างปรากฏการณ์โหยหา
อดตีกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

อภลิกัษณ์ เกษมผลกูล 

/ ภาพลกัษณ์“หมูบ่า้นวฒันธรรมหนองขาว”จากวธิคีดิในการจดักจิกรรม
ท่องเที�ยวในงานประเพณเีทศน์มหาชาต ิ

ปรมนิท ์จารวุร 

+ แมน̀ํ่าโขงกบัการเป็นเวทขีองประเพณีประดษิฐใ์นอสีาน ปฐม หงษ์สุวรรณ 
, ความเชื�อเรื�องพระอุปคุตปราบมาร: การสบืทอดและการผลติซํ`าใน

สงัคมไทยปจัจบุนั 
วชัราภรณ์ ดษิฐป้าน 

3 นิทานในหนงัสอืนิทานแนวedutainmentภาษาไทย: การศกึษาพลวตั
ของนิทานในบรบิทสงัคมไทยรว่มสมยั 

ศริพิร ภกัดผีาสุข 

W พฒันาการวรรณยกุตก์บัการแบ่งกลุ่มยอ่ยภาษาไทตะวนัตกเฉียงใต ้ พทิยาวฒัน์ พทิยาภรณ์ 
d บทปรทิศัน์หนงัสอื 

ปฐม หงษ์สุวรรณ. (*++,). นานมาแลว้: มเีรื �องเล่านิทานตํานาน ชวีติ. 
กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
สายป่าน ปุรวิรรณชนะ 

 
วารสารอกัษรศาสตรเ์ป็นวารสารทางวชิาการราย , เดอืน รบัตพีมิพ์บทความทางวชิาการด้าน

มนุษยศาสตร์ที�มคีุณภาพสูง มเีน̀ือหาครอบคลุมประเด็นทางวชิาการที�เกี�ยวข้องกบัภาษา ภาษาศาสตร ์
วรรณคดศีึกษา ประวตัิศาสตร์ ปรชัญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารกัษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา 
ภูมศิาสตร ์และวฒันธรรมศกึษา มวีตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิการค้นคว้าวจิยัในสายมนุษยศาสตร ์โดยเป็น
พื`นที�สําหรบัการอภปิรายแลกเปลี�ยนระหว่างนักวชิาการ และเป็นช่องทางสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการสู่สาธารณะเพื�อประโยชน์แก่สงัคมในวงกวา้งต่อไป 

สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ โทร. W/WWW หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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� ด้วยโครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จะจดัเทศกาลจาํหน่าย

หนังสอืและวารสารของโครงการฯ ในราคาพเิศษ โดยหนังสอืโครงการฯ ลดราคาพเิศษ *1%, วารสาร ลด 
+1% ประจาํเดอืนสงิหาคม *++, ณ หอ้งโถงชัน̀ล่าง อาคารมหาจกัรสีรินิธร ในวนัที� *W-*d สงิหาคม *++, 
โดยจะจําหน่ายหนังสอื ชุดประวตัิศาสตร ์อารยธรรมและประวตัสิาสตร์ พุทธศาสนาและปรชัญา วารสาร
ภาษาฯ และวารสารอกัษรฯ จงึขอเชญิชวนคณาจารยแ์ละผูส้นใจซือ̀หนงัสอืชุดดงักล่าว 
 

 
 

 
���� อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมนั
นานาชาต ิ ใหเ้ป็นตวัแทนของผูส้อนภาษาเยอรมนัจากประเทศไทย เพื�อเขา้ร่วมการสมัมนานานาชาตดิา้น
วฒันธรรมศึกษาของประเทศที�ใช้ภาษาเยอรมนั เรื�อง “Sprachräume erfahren” ระหว่างวนัที� W-*3 
กรกฎาคม *++, ณ ประเทศที�ใชภ้าษาเยอรมนัทัง̀ / ประเทศได้แก่ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี สมาพนัธรฐั
สวสิ ราชรฐัลกิเตนสไตน์ และสาธารณรฐัออสเตรยี ตามลาํดบั 
 
���� อาจารย ์ดร.ธนกร แก้ววภิาส ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้เขา้ร่วมประชุมครูผู้สอนภาษาเยอรมนั
ระดบันานาชาตคิรัง̀ที� (+ (IDT *1()) และเสนอผลงานวชิาการในหวัขอ้เรื�อง “Vergleichende Stilanalyse: 
Nominalstil im Deutschen und Nominalisierungstendenz im Thai” เมื�อวนัที� )1 กรกฎาคม *++, ณ 
เมอืงโบลซาโน (Bolzano) สาธารณรฐัอติาล ี
  
 
 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. W/WW+   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที*ไหน 


