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ปีที� ๗    ฉบบัที� ๒๖   วนัที� ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื�อวนัพฤหสับดทีี� �� กนัยายน �  ! นิสติภาควชิาภาษาไทย ไดจ้ดังานไหวค้รภูาควชิาภาษาไทย 
ประจําปีการศกึษา �  ! ขึ3น ณ ห้องอเนกประสงค ์ชั 3น 6 อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ ไดก้รุณาใหเ้กยีรตมิาเป็นประธานในพธิ ีในโอกาสนี3 มกีาร
มอบ “รางวลัเงนิทุนพระวรเวทยพ์สิฐิ” และ “ทุนฉัตรชยั-อรพมิพ ์พงศ์ประยรู” ใหแ้ก่นางสาวประภสัสร เจยีม
วงษา นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติ ชั 3นปีที� H ซึ�งมผีลการเรยีนวชิาภาษาไทยดเีด่น และมอบ “ทุนวจิยัวบิูลย์
สวสัดิ J-แอนเดอรส์นั” เพื�อสนับสนุนการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามทางคตชินวทิยา ใหแ้ก่นางสาววรศิรา อนันตโท 
และนายอภวิฒัน์ สุธรรมด ีนิสติระดบัดุษฎบีณัฑติ สายคตชินวทิยา ภาควชิาภาษาไทย 

      
      
       

 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย 
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เมื�อวนัที� ! กนัยายน �  ! ศูนยไ์ทยศกึษา ไดเ้ชญิ ดร. Tomas Larrson จากภาควชิา Politics and 
International Studies (POLIS), St. John’s College, University of Cambridge มาบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
“Reflections on the Buddhist exception to universal suffrage in Thailand” ณ หอ้ง q��/�s ชั 3น q 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร  

ภายหลงัการบรรยาย ดร. Tomas Larrson ได้ถ่ายภาพกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์
สุรวฒัน์ ผู้อํานวยการศูนยไ์ทยศกึษา และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณิชยกุ์ล ผู้ประสานงานการ
บรรยายในครั 3งนี3  
 
 

 
   
 
 

รายการอกัษรพาท ีเดอืนกนัยายน �  ! ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น ���.  MHz 
เวลา �!.x�–�!.   น. 

เสารท์ี�   ก.ย.  ! "ความเป็นไทยในภาพยนตรต่์างประเทศรว่มสมยั" 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช โชตอุิดมพนัธ ์
ผูด้าํเนินรายการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณดิา ตริณสวสัดิ J 

เสารท์ี� �� ก.ย.  ! "เมื�อนกัเรยีนไทยไปภมูศิาสตรโ์อลมิปิกเป็นครั 3งแรก" 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณ ีชวีนิศริวิฒัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� �6 ก.ย.  ! "การเเปลกวนิีพนธข์องเซซาร ์บาเยโฆ เป็นภาษาไทย" 
วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล 
ผูด้าํเนินรายการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณดิา ตริณสวสัดิ J 

เสารท์ี� �q ก.ย.  ! "CSR ในมมุมองของผูบ้รหิาร (ตอนที� �)" 
วทิยากร คุณปญัญา กจิเจรญิการกุล 
(กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอรค์ จาํกดั ประเทศไทย) 
ผูด้าํเนินรายการ รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ 

 
 

ข่าวจากศนูยไ์ทยศึกษา 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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ตามที� สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้หน่วยงานมกีารตรวจประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายใน ตามแนวทางของ สกอ. นั 3น คณะอกัษรศาสตรจ์ดัใหม้กีารตรวจประเมนิคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์สกอ. ประจําปี �  ! (ปีการศึกษา �  s) ในวนัจนัทร์ที� �! กนัยายน �  ! ณ สํานัก
คณบด ีโดยมคีณะกรรมการผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร ์ดงันี3  

�. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์นายแพทย ์ดร.สทิธชิยั ทดัศร ี ประธานกรรมการ 
�. รองศาสตราจารยร์ตันา จกักะพาก     กรรมการ 
x. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริประภา ชวะนะญาณ     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที� HH ฉบบัที� � (มกราคม-มถุินายน �  !) มี
จาํหน่ายแลว้วนันี3 ที�ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
ศูนยห์นงัสอืแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที� HH ฉบบัที� � มรีองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัมา 
พงศ์ไพโรจน์ เป็นบรรณาธิการ โดยวารสารฉบับนี3ประกอบด้วยบทความ 
จาํนวน   เรื�อง ดงัต่อไปนี3 

 

วารสารอกัษรศาสตร์เป็นวารสารทางวชิาการราย q เดอืน รบัตพีมิพ์บทความทางวชิาการด้าน
มนุษยศาสตร์ที�มคีุณภาพสูง มเีนื3อหาครอบคลุมประเด็นทางวชิาการที�เกี�ยวข้องกบัภาษา ภาษาศาสตร ์
วรรณคดีศึกษาประวตัิศาสตร์ ปรชัญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารกัษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา 
ภูมศิาสตร ์และวฒันธรรมศกึษา มวีตัถุประสงค์เพื�อส่งเสรมิการค้นคว้าวจิยัในสายมนุษยศาสตร ์โดยเป็น
พื3นที�สําหรบัการอภปิรายแลกเปลี�ยนระหว่างนักวชิาการ และเป็นช่องทางสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการสู่สาธารณะเพื�อประโยชน์แก่สงัคมในวงกวา้งต่อไป 

สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ โทร.!H!!! หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 

บทความ
หมายเลข 

เรื�อง ผู้เขียน 

� สตรใีนวรรณกรรมอยีปิต ์ยคุ ค.ศ.�6�H-�6�6 งานเขยีนของ 
นะญบี มะหฟู์ซ 

มานพ อาดมั 

� ราพณาสรู: บทละครเล่ายอ้นความขดัแยง้ ดงักมล ณ ป้อมเพชร 
x นางรา้ยในลงกา: ความเป็นหญงิ ความชอบธรรม ความกาํกวม ปรดิา มโนมยัพบิลูย ์
H หนงัใหญ่รว่มสมยัวดับา้นดอน: อตัลกัษณ์ที�ภาคภมูแิละยั �งยนื พนัพสัสา ธปูเทยีน 
  ความเหมอืนที�แตกต่าง: หุน่ยนตแ์ละแอนดรอยด ์ในกระแสการ

เรยีกรอ้งความเทา่เทยีม 
อรรถพล ปะมะโข และ  
สรุเดช โชตอิดุมพนัธ ์

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ข่าวจากงานประกนัคณุภาพ 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากคณะศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ วชิา ฝป.qx� การอ่านวรรณกรรมเชงิวเิคราะห ์ใหแ้ก่
นักศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการแปลภาษาฝรั �งเศส-ไทย รวม x ครั 3ง ระหว่างวนัที� x� กนัยายน ถงึ
วนัที� �H ตุลาคม �  ! ณ อาคารคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
 

���� อาจารย์ ดร.สริวิรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากสํานักศาลยุติธรรม เป็น
วทิยากรในการบรรยาย เรื�อง “เทคนิคการเป็นล่าม” ในโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ ที�ปฏบิตัิ
หน้าที�ล่ามใหแ้ก่ศาลยตุธิรรมและสาํนกังานศาลยุตธิรรม (ครั 3งที� �) เมื�อวนัที� �s กนัยายน �  ! เวลา 6.��-
��.�� น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 
 

���� อาจารย ์ดร.วโิรจน์ โกศลฤทธชิยั ภาควชิาภาษาตะวนัตก ไดร้บัเชญิจากศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาการ
เรยีนการสอนภาษาฝรั �งเศส เป็นวทิยากรในการจดัประชุมสมัมนา “การจดัการเรยีนการสอนภาษาฝรั �งเศส
เพื�อวทิยาการ และขยายผลการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร การจดัการเรยีนภาษาฝรั �งเศสระดบัภูมภิาค BELC-
ASEAN” ระหว่างวนัที� H-q กนัยายน �  ! ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด ์
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รกัสงบ วจิติรโสภณ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากหลกัสูตรศลิปศา
สตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นวทิยากร
บรรยายในรายวชิา EG q�� Applied Linguistics in English Language Studies ในหวัขอ้ “Discourse 
Analysis และ Critical Discourse Analysis” ในวนัอาทติยท์ี� �x, ��, �s กนัยายน และ H ตุลาคม �  ! 
เวลา 6.��-��.�� น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทิยาวฒัน์ พทิยาภรณ์ ภาควชิาภาษาศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากมหาวทิยาลยั 
มหดิล เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “การเปลี�ยนแปลงของภาษา” ให้นักศกึษาคณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิา
ภาษาองักฤษและสาขาวชิาภาษาไทย ในวนัองัคารที� �6 กนัยายน �  ! ณ มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดั 
นครปฐม  
 
 

 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. !H!!    E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 


