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 ความสัมพันธกับสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 
 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. อาจารย ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน ไดนํา ฯพณฯ 
Jalal Tamleh ผูชวยทูตฝายวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 
ประจําประเทศไทย  เยือนคณะอักษรศาสตร   โดยมีรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดี
ฝายวิรัชกิจ ใหการตอนรับและไดหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางดานวิชาการและกิจกรรมสําหรับนิสิตคณะ
อักษรศาสตร โดยสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ยินดีจะสนับสนุนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมดานวิชาการและดานวัฒนธรรม เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน และเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาชนและวัฒนธรรมอิหรานใหแกชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารย ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน จะเปนผูรับผิดชอบทําโครงการเพื่อเสนอรับทุนสนับสนุน 
 

  
 
 

 ความสัมพันธกับสถานทูตโปรตุเกส 
 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554  Professor Dinah Azevedo Neves ตําแหนง Vice 
President ของ Instituto Camoes Portugal พรอมดวย Mr. José Carlos Serafino ที่ปรึกษาสถานทูต
โปรตุเกส และ Ms. Luisa Dutra ผูอํานวยการ Portuguese Cultural Center ประจําสถานทูตโปรตุเกส 
ไดมาเยี่ยมคารวะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร ในการนี้     
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ และอาจารย ดร. พิริยะดิศ มานิตย           
ผูประสานงานรายวิชาภาษาโปรตุเกสไดรวมตอนรับและหารือเร่ืองความรวมมือระหวางคณะอักษรศาสตร
และสถานทูตโปรตุเกส โดยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554 คณะอักษรศาสตรจะเปดวิชาภาษา
โปรตุเกสเปนสาขาวิชาโท ใหนิสิตไดเลือกเรียน และจะจัดสัปดาห Portuguese Language and Culture ใน
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554 โดยจะมีนิทรรศการ การจัดแสดงหนังสือ นิตยสารและซีดี การฉายภาพยนตร 
รวมทั้งการเลี้ยงอาหารและขนมโปรตุเกส  

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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งานนี้จะจัดควบคูไปกับการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับประเทศโปรตุเกส ซ่ึงศูนยยุโรปศึกษาเปน
เจาภาพจัดรวมกับสถานทูตโปรตุเกส 

 

  
 
 
 

วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 10.45 น. จะมีพิธีมิสซาเพื่อระลึกถึง อาจารยเอดูอารโด      
โดมิงเกซ ซูเรีย ณ วัดบานเซเวียร อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

 
 
 

 

 รองศาสตราจารย สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญไปเสนอผลงานวิชาการ
ในระดับนานาชาติโดยเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Landscape and Rhetoric: The Marriage of Native 
American Traditions and Zen Buddhism in Selected Poems by Gary Snyder”  ในการประชุม
นานาชาติ “The 22nd  Annual International Conference of the American Literature Association  ซ่ึงจัด 
ณ กรุง Boston มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2554  โดยไดรับทุน
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและทุนของคณะอักษรศาสตร 

 อาจารย ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ 
"From meaning between the lines to meanings across concordance lines: Using literary texts and 
corpus data for ELT" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Voices in ELT จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2554  

 อาจารย ดร. พิทยาวัฒน  พิทยาภรณ  ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขา
ภาษาศาสตร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สอนวิชา Historical Linguistics  วันที่ 8, 15, 22, 29 
สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรม  สยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ  ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากเครือขายศิลปะดนตรีคน
พิการ ใหเปนประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดบทเพลงคนพิการเพื่อเปนตัวแทนคนพิการไทย   
รวมแสดงในงานมหกรรมดนตรีคนพิการแหงเอเชีย-แปซิฟก ครั้งที่ 11 วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2554   

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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 อาจารย ดร.เทพี  จรัสจรุงเกียรติ  ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร พานโพธิ์ทอง อาจารย ดร.ศิริพร  
ภักดีผาสุก และอาจารย ดร.ปรมินท จารุวร  ภาควิชาภาษาไทย  ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดทําหนังสือเรียน หลักภาษาและการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554  เวลา 09.00-14.00 น. ณ หองประชุม 
สพฐ.5 ชั้น7 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ชุณหเรืองเดช  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะ        
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 อาจารย  ดร. นูรีดา  หะยียะโกะ  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาวัฒนธรรมมาเลย หลักสูตรปริญญาตรี ในภาคตน    
ปการศึกษา 2554  ทุกวันอังคาร เริ่มวันอังคารที่ 7 มิถุนายน  2554 เวลา 11.00 – 14.00 น. 

 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร  ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน เปน
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รางเอกสารการประกวดราคา 

 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร  ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เขารวมประชุมโครงการวิจัย เร่ืองการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร ระหวางวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 
กรุงเทพฯ 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย  
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเขารวมประชุมปรับปรุงหนังสือเรียน  
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6  ในวันที่ 2, 9, 13, 23, 27 และ 30 
มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมสํานักติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ 

 อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล  ภาควิชาภาษาไทย  ไดรับเชิญจากศูนยพุทธศาสนศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเขารวมการประชุมวิชาการเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย  
ครั้งที่ 6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอร สวีท สุขุมวิท 20 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิธิ  หุนแสวง ภาควิชาภาษาตะวันตก  ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนผูพิจารณาบทความในการสัมมนา วันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสมาคม
นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรรมการอํานวยการสมาคมนิสิตเกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป พ.ศ.2554 – 2556 ตําแหนงกรรมการกลาง   

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 


