ปีที ๖ ฉบับที ๒๘ วันที ๕ กันยายน ๒๕๕๗

การจัดงานเกษี ยณอายุราชการ ประจําปี #$$%
คณะอักษรศาสตร์ จะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที () กันยายน *++, ระหว่างเวลา
(/.11-(,.11 น. ณ ห้อง ((( อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
อัครราชทูตเม็กซิ โกประจําประเทศไทย เยือนคณะอักษรศาสตร์

ฯพณฯ Adolfo García Estrada อัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย เเละนาง Rocío Magali
Maciel หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย ได้มอบหนังสือจากประเทศเม็กซิโกเเก่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือวันที *U เมษายน *++, ซึงเป็ นวันหนังสือโลกเเละวัน
สุดท้ายของกรุงเทพเมืองหนังสือโลก โดยมีรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ
อาจารย์ ดร.สุกจิ พู่พวง หัวหน้ าสาขาวิชาภาษาสเปน เเละอาจารย์ ดร.ภาสุร ี ลือสกุ ล ผู้อํานวยการศูนย์
ลาตินอเมริกาศึกษา เป็ นผูต้ อ้ นรับ
ทังZ นีZ ฯพณฯ Adolfo García Estrada อัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย เเละนาง Rocío
Magali Maciel ยังได้ร่วมเสวนาเพือเฉลิมฉลองหนึงร้อยปี ชาตกาลของ Octavio Paz นักเขียนรางวัลโนเบล
ชาวเม็กซิกนั ร่วมกับศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โดยมีนิสติ รายวิชาวรรณกรรมในภาษา
สเปนของหลักสูตร BALAC เเละบุคคลทีสนใจเข้าร่วมฟงั
๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทยขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการเรือง รอยทางครูสร้างคน : เส้ นทางการ
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ด้ า นคติ ชนวิ ทยาของศาสตราจารย์ ดร.ศิ ราพร ณ ถลาง และรอง
ศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ในวันเสาร์ที *, กันยายน *++, ณ ห้อง (1+ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
เนืองในโอกาสทีอาจารย์ทงั Z สองท่านเกษียณอายุราชการ มีกําหนดการดังนีZ
).U1-d.11 น.
d.11-d.(+ น.

d.(+-d./+ น.
d./+-(1.(+ น.
(1.(+-(1./+ น.
(1./+-((.(+ น.
((.(+-((./+ น.
(*.11-(U.11 น.
(U.11-(/.U1 น.

(/.U1-(/.+1 น.
(/.+1-(+.(+ น.
(+.(+-(,.11 น.

ลงทะเบียน
พิธเี ปิด
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรฬุ หการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน)
บนเส้นทางของการศึกษาตํานานปรัมปราไทย-ไท ในเชิ งโครงสร้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
จากวรรณกรรมไทพวนถึงลัทธิ พิธีนับถือเจ้าแม่สองนาง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
พักรับประทานอาหารว่าง
มองล้านนาผ่านชาดกพื9นบ้านและตํานานเจ้าหลวงคําแดง
อาจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
เมื;อคนไทยร้องเพลงบอกบุญและสร้างตํานานพระศรีอาริ ย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาเรือง ข้อมูลทางวัฒนธรรมกับประเด็นศึกษาที;น่าสนใจทางคติ ชน
ผูด้ าํ เนินการเสวนา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร
ผูร้ ว่ มเสวนา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง
ดร.นํZ ามนต์ อยูอ่ นิ ทร์
ดร.สุรชัย ชินบุตร
ดร.สายป่าน ปุรวิ รรณชนะ
อาจารย์ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์
อาจารย์รตั นพล ชืนค้า
อาจารย์พมิ พ์นภัส จินดาวงศ์
พักรับประทานอาหารว่าง
มอง “ครู” สอนคติ ชนจากสายตาของคนใน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ ร ภักดีผาสุข
พิธแี สดงมุทติ าจิต

๒

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
อาจารย์และนิ สิตสาขาวิ ชาภาษาบาลีสนั สกฤต เข้าร่วมการประชุมวิ ชาการทางพุทธศาสน์ ศึกษา
ระดับนานาชาติ

อาจารย์ ดร.ชานป์วชิ ช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาบาลีสนั สกฤต ได้เสนอบทความเรือง
“Narratives of Maitreya’s Past Lives: An Analytical Study of Theirs Contexts and Motives” และนาย
ณัชพล ศิรสิ วัสดิ v นิสติ ปริญญามหาบัณฑิต ได้เสนอบทความเรือง “The Relationship between Buddhism
and Indigenous Beliefs and People as Reflected in the Names of Lokapālas Early Buddhist
Literature” ในการประชุมวิชาการทางพุทธศาสน์ ศกึ ษาระดับนานาชาติ ((,th Congress of the Inter
national Association of Buddhist Studies (IABS)) จัดโดย International Association of Buddhist
Studies (IABS) ระหว่างวันที ()-*U สิงหาคม *++, ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ข่าวจากศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิ มพระเกียรติ
โครงการจัดทําวารสารการแปลและการล่าม (Journal of Translation and Interpretation - Thailand
/ JTIT) พ.ศ. #$$U-#$VW

เมือวันที ( กันยายน *++, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ดํารง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณจงจิต อรรถยุกติ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ได้ลง
นามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวตั ถุ ประสงค์เ พือจัด ทําวารสารเฉพาะด้านการแปลและการล่ามฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงจะรวบรวมบทความวิชาการ บทความวิจยั จากงานวิจยั ของนักวิชาการหรือ
จากวิทยานิพนธ์ รวมทังZ สารนิพนธ์ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา และบทความปริทศั น์ผลงานแปล เป็ นต้น
๓

ใคร ทําอะไร ที;ไหน
รองศาสตราจารย์สุ รภีพ รรณ ฉั ต ราภรณ์ ภาควิชาภาษาอัง กฤษ ได้รบั คัด เลือ กจาก สกอ. และ
ASEAN University Network (AUN) เป็ นตัวแทนของประเทศไทยไปประชุม “The Meeting of the NEAT
Working Group on Enhancing People to People connectivity : Education, Tourism and Cultural
Exchange” ร่วมกับตัวแทนของประเทศ ASEAN + U จัดโดย The Japan Forum on International
Relations ระหว่างวันที *)-U1 กรกฎาคม *++, ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุน่
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรางวัลสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสําหรับนักเขียนรุ่นใหม่ เป็ นวิทยากร
ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “เรืองสันZ เอกของโลก” เมือวันพุธที (U สิงหาคม *++, ระหว่างเวลา (U.U1-(+.U1 น.
ณ ห้องมูราโน โรงแรมตะวันนา รามาดา สุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิร ิ และ อาจารย์ Kiyomi Iketani ภาควิชา
ภาษาตะวันออก ได้รบั รางวัล Best Presentation Award *1(/ ซึงเป็ น ( ใน (1 ทีมทีได้รบั รางวัลจาก
จํานวนผูเ้ สนอผลงานทังZ หมด *11 ทีมในการนํ าเสนอผลงานการประชุม Asia Future Conference ครังZ ที *
ซึงจัดขึนZ ที Udayana University ประเทศอินโดนีเซีย เมือวันที **-*/ สิงหาคม *++, โดยนํ าเสนอผลงาน
เรือง "The Process of Adaptation of Native Japanese Teachers to Meet Communication Demands
in Teaching Settings with Thai Teachers : From Interview Data of the Japanese Teachers Working
in Universities in Thailand."
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รบั เชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นอาจารย์พเิ ศษบรรยาย
รายวิชา JPN U1/ ญีปุ่นศึกษา / : วรรณคดี ในภาคการศึกษาที ( ปี การศึกษา *++, ทุกวันจันทร์ เวลา
d.U1-(*.11 น. เริมตังZ แต่ ว นั ที () สิง หาคม ถึง วันที ) ธันวาคม *++, ณ ห้อ ง U-*(1 อาคารอุ ไ รรัต น์
มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ได้รบั เชิญจากคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย เมือวันที *d สิงหาคม *++, เวลา (U.11-(‰.11 น. ณ ห้อง
ศอ.+1U ชันZ + ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. )/))+ E–mail: artspr08@hotmail.com
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The 6th International Conference on Literature and Comparative Literature
The Power of Literature: Ideology and Resistance
Center for Literary Studies
Ph.D. Program in Literature and Comparative Literature
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
September 9, 2014
Room 707, Boromratchakumaree Bld.,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
9.30 – 11.00 a.m.

11.00 – 11.15 a.m.
11.15-12.00 a.m.

12.00 a.m.-1.00 p.m.
1.00 – 1.45 p.m.

1.45 – 2.30 p.m.

Session I: Laotian Literature
Special Lecture: “The Colonial Period of Lao History and the Struggle
of Free Lao Movement”
Dr.Souneth Phothisane , Laotian Historian
Paper presentation:
“The Development of Thao Katay Donsasorith’s Literary Works”
-Supatcharee Menathat
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot Prasanmit
Moderator and commentator: Associate Professor Dr.Trisilpa
Boonkhachorn
coffee break
Session II: Special lecture: “The Burmese Literary Landscape a Poet
Encounters on His Journey”
-Khin Aung Aye, Burmese poet
Moderator: Woramas Tunpattrakul
Lunch
Session III: Literature and Ideology
“Japanese Myths in Children Textbooks during the WWII and Its
Aftermath”: Pat-on Phipatanakul
Commentator: Assistant Professor Dr.Kalayanee Sitasuwan
Session IV: Literature and Resistance
“Beauty is not a Sin: Messages from Muslim Malay Women Writers in
Surinah Hussan’s Selected Poems”
-Nareema Saengwiman
Nakhon Pathom Rajabhat University
Commentator: Assistant Prefessor Dr.Suradech Chotiudompant
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2.30– 2.45 pm
3.15 – 4.00 pm

Coffee Break
Session IV: Literature and Resistance
“Lies and Butterflies: Singaporean Identity in Suchen Christine Lim’
The Lies That Build a Marriage and Stella Kon’s Butterflies Don’t Cry”
: Ranwarat Poonsri
Moderator and commentator: Dr.Thanomnual Hiranyatheb

