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คณะอกัษรศาสตร ์จะจดังานเกษยีณอายรุาชการ ในวนัพฤหสับดทีี� () กนัยายน *++, ระหว่างเวลา 
(/.11-(,.11 น. ณ หอ้ง ((( อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  
 
 
 

 
อคัรราชทูตเมก็ซิโกประจาํประเทศไทย เยือนคณะอกัษรศาสตร ์

 
 

 
 
 
 

ฯพณฯ Adolfo García Estrada อคัรราชทูตเมก็ซโิกประจาํประเทศไทย เเละนาง Rocío Magali 
Maciel หวัหน้าฝ่ายวฒันธรรมสถานทูตเมก็ซโิกประจาํประเทศไทย ไดม้อบหนังสอืจากประเทศเมก็ซโิกเเก่
คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมื�อวนัที� *U เมษายน *++, ซึ�งเป็นวนัหนังสอืโลกเเละวนั
สุดทา้ยของกรุงเทพเมอืงหนังสอืโลก โดยมรีองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ 
อาจารย ์ดร.สุกจิ พู่พวง หวัหน้าสาขาวชิาภาษาสเปน เเละอาจารย์ ดร.ภาสุร ีลอืสกุล ผู้อํานวยการศูนย์
ลาตนิอเมรกิาศกึษา เป็นผูต้อ้นรบั  

ทั ZงนีZ ฯพณฯ Adolfo García Estrada อคัรราชทูตเมก็ซโิกประจาํประเทศไทย เเละนาง Rocío 
Magali Maciel ยงัไดร้่วมเสวนาเพื�อเฉลมิฉลองหนึ�งรอ้ยปีชาตกาลของ Octavio Paz นักเขยีนรางวลัโนเบล
ชาวเมก็ซกินัร่วมกบัศูนยล์าตนิอเมรกิาศึกษา คณะอกัษรศาสตร์ โดยมนิีสติรายวชิาวรรณกรรมในภาษา
สเปนของหลกัสตูร BALAC เเละบุคคลที�สนใจเขา้รว่มฟงั 
 

การจดังานเกษียณอายรุาชการ ประจาํปี #$$%  

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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ภาควชิาภาษาไทยขอเชญิร่วมงานประชุมทางวชิาการเรื�อง รอยทางครสูร้างคน : เส้นทางการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านคติชนวิทยาของศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง และรอง
ศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ในวนัเสารท์ี� *, กนัยายน *++, ณ ห้อง (1+ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 
เนื�องในโอกาสที�อาจารยท์ั Zงสองท่านเกษยีณอายรุาชการ มกีําหนดการดงันีZ 
  

).U1-d.11 น.   ลงทะเบยีน 
d.11-d.(+ น.   พธิเีปิด  
   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ  

คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์กล่าวเปิดงาน) 
d.(+-d./+ น.  บนเส้นทางของการศึกษาตาํนานปรมัปราไทย-ไท ในเชิงโครงสร้าง 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
d./+-(1.(+ น.  จากวรรณกรรมไทพวนถึงลทัธิพิธีนับถือเจ้าแม่สองนาง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพงศ ์อุดมศลิป์ 
(1.(+-(1./+ น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
(1./+-((.(+ น.  มองล้านนาผ่านชาดกพื9นบ้านและตาํนานเจ้าหลวงคาํแดง 

อาจารย ์ดร.นิตยา วรรณกติร ์
((.(+-((./+ น.  เมื;อคนไทยร้องเพลงบอกบญุและสร้างตาํนานพระศรีอาริย ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภลิกัษณ์ เกษมผลกูล 
(*.11-(U.11 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั     
(U.11-(/.U1 น.  เสวนาเรื�อง ข้อมลูทางวฒันธรรมกบัประเดน็ศึกษาที;น่าสนใจทางคติชน 
   ผูด้าํเนินการเสวนา: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรมนิท ์จารวุร 

ผูร้ว่มเสวนา:  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัวทิย ์เรอืงรอง 
ดร.นํZามนต ์อยูอ่นิทร ์
ดร.สุรชยั ชนิบุตร 
ดร.สายป่าน ปุรวิรรณชนะ 
อาจารยป์รยีารตัน์ เชาวลติประพนัธ ์
อาจารยร์ตันพล ชื�นคา้ 

     อาจารยพ์มิพน์ภสั จนิดาวงศ ์   
(/.U1-(/.+1 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
(/.+1-(+.(+ น.  มอง “คร”ู สอนคติชนจากสายตาของคนใน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ภกัดผีาสุข 
(+.(+-(,.11 น.  พธิแีสดงมทุติาจติ 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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อาจารยแ์ละนิสิตสาขาวิชาภาษาบาลีสนัสกฤต เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางพทุธศาสน์ศึกษา
ระดบันานาชาติ 

 
 
 
 
 

 
อาจารย ์ดร.ชานป์วชิช ์ทดัแก้ว อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาบาลสีนัสกฤต ไดเ้สนอบทความเรื�อง 

“Narratives of Maitreya’s Past Lives: An Analytical Study of Theirs Contexts and Motives” และนาย 
ณชัพล ศริสิวสัดิ v นิสติปรญิญามหาบณัฑติ ไดเ้สนอบทความเรื�อง “The Relationship between Buddhism 
and Indigenous Beliefs and People as Reflected in the Names of Lokapālas Early Buddhist 
Literature” ในการประชุมวชิาการทางพุทธศาสน์ศกึษาระดบันานาชาติ ((,th Congress of the Inter 
national Association of Buddhist Studies (IABS)) จดัโดย International Association of Buddhist 
Studies (IABS) ระหว่างวนัที� ()-*U สงิหาคม *++, ณ มหาวทิยาลยัเวยีนนา สาธารณรฐัออสเตรยี 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
เมื�อวนัที� ( กนัยายน *++, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษร

ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และรองศาสตราจารย ์ดร.ดํารง อดุลยฤทธกุิล คณบดคีณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และคุณจงจติ อรรถยุกต ินายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ได้ลง
นามบนัทกึความร่วมมอืทางวชิาการ กบัผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อภลิกัษณ์ เกษมผลกูล คณบดคีณะศลิป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อจดัทําวารสารเฉพาะด้านการแปลและการล่ามฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ�งจะรวบรวมบทความวชิาการ บทความวจิยัจากงานวจิยัของนักวชิาการหรอื
จากวทิยานิพนธ ์รวมทั Zงสารนิพนธข์องนิสติระดบับณัฑติศกึษา และบทความปรทิศัน์ผลงานแปล เป็นตน้ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจากศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
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���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบัคดัเลือกจาก สกอ. และ 
ASEAN University Network (AUN) เป็นตวัแทนของประเทศไทยไปประชุม “The Meeting of the NEAT 
Working Group on Enhancing People to People connectivity : Education, Tourism and Cultural 
Exchange” ร่วมกบัตวัแทนของประเทศ ASEAN + U จดัโดย The Japan Forum on International 
Relations ระหว่างวนัที� *)-U1 กรกฎาคม *++, ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุน่  
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ได้รบัเชญิจากกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรางวลัสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีนสําหรบันักเขยีนรุ่นใหม่ เป็นวทิยากร
รว่มอภปิราย ในหวัขอ้ “เรื�องสั Zนเอกของโลก” เมื�อวนัพุธที� (U สงิหาคม *++, ระหว่างเวลา (U.U1-(+.U1 น. 
ณ หอ้งมรูาโน โรงแรมตะวนันา รามาดา สุรวงศ ์
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกจิ คะตะกริ ิและ อาจารย ์Kiyomi Iketani ภาควชิา
ภาษาตะวนัออก ไดร้บัรางวลั Best Presentation Award *1(/ ซึ�งเป็น ( ใน (1 ทมีที�ไดร้บัรางวลัจาก
จาํนวนผูเ้สนอผลงานทั Zงหมด *11 ทมีในการนําเสนอผลงานการประชุม Asia Future Conference ครั Zงที� * 
ซึ�งจดัขึZนที� Udayana University ประเทศอนิโดนีเซยี เมื�อวนัที� **-*/ สงิหาคม *++, โดยนําเสนอผลงาน
เรื�อง "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." 
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถยา สุวรรณระดา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ เป็นอาจารย์พเิศษบรรยาย
รายวชิา JPN U1/ ญี�ปุ่นศกึษา / : วรรณคด ีในภาคการศกึษาที� ( ปีการศกึษา *++, ทุกวนัจนัทร ์เวลา 
d.U1-(*.11 น. เริ�มตั Zงแต่วนัที� () สิงหาคม ถึงวนัที� ) ธันวาคม *++, ณ ห้อง U-*(1 อาคารอุไรรตัน์ 
มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 

���� รองศาสตราจารยป์รมีา มลัลกิะมาส ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิไดร้บัเชญิจากคณะ
ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒใินการสมัมนาวพิากษ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการแปลภาษาองักฤษและไทย เมื�อวนัที� *d สงิหาคม *++, เวลา (U.11-(�.11 น. ณ หอ้ง 
ศอ.+1U ชั Zน + ตกึศูนยภ์าษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
 
 

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

ใคร ทาํอะไร ที;ไหน 



 
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. 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 

11.00 – 11.15 a.m.  coffee break 
11.15-12.00  a.m. Session II: Special lecture: “The Burmese Literary Landscape a Poet 

Encounters on His Journey”  
-Khin Aung Aye, Burmese poet 
Moderator: Woramas Tunpattrakul 

12.00 a.m.-1.00 p.m.       Lunch  
1.00 – 1.45 p.m. 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 

1.45 – 2.30 p.m.   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   Coffee Break 
3.15 – 4.00 pm  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 

 
  


