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เน่ืองดวยคณะนักวิจัยจากสถาบันพจนานุกรมและสารานุกรมแหงเวียดนาม (Vietnam Institute of 
Lexicography and Encyclopedia) สถาบันสังคมศาสตรแหงเวียดนาม (Vietnam Academy of Social 
Sciences) จะมาเยี่ยมภาควิชาภาษาศาสตร ระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 ภาควิชาภาษาศาสตร
รวมกับศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษา ภาษาศาสตรและวรรณคดี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย
และนิสิตที่สนใจเขารวมกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

วันอังคารที่ 23 ส.ค. 54  
9:30-11:30 
(หอง 708 อาคารบรมฯ) 

คณะผูมาเยือนแนะนําสถาบันพจนานุกรมและสารานุกรมแหงเวียดนาม 
(Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia) 

วันพุธที่ 24 ส.ค. 54  
9:30-11.30 
(หอง 707 อาคารบรมฯ) 

นักวิ จัยชาวเวียดนามบรรยายพิเศษเรื่อง สถานภาพของศาสตรการทํา
พจนานุกรม (State of the Arts in Lexicography) 

13:30-15.00 
(หอง 706 อาคารบรมฯ) 

สนทนากลุมยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทําพจนานุกรมและสารานุกรม 

หมายเหตุ: บรรยายเปนภาษาอังกฤษ 
 
ในการฟงการบรรยายดังกลาว ผูเขารวมไมจําเปนตองรูหรือรูเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม การบรรยาย

จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจหรือกําลังทําพจนานุกรมภาษาอะไรก็ได หรือผูที่สนใจการทําสารานุกรม จะ
ไดทราบวานักวิจัยชาวเวียดนามที่สถาบันแหงนี้ (ซ่ึงเปนสถาบันแหงชาติ) ใชแนวทางอะไรและมี
ความกาวหนาขนาดไหนในการทําพจนานุกรมและสารานุกรม จึงขอเชิญชวนอาจารยและนิสิตที่สนใจเขา
รวมกิจกรรมที่สนใจตามวันและเวลาดังกลาว ติดตอสอบถามไดที่ภาควิชาภาษาศาสตร ชั้น 12 อาคารบรม
ราชกุมารี โทร.84692 

 
 

 

คณะอักษรศาสตร จะจัดงานเกษียณอายรุาชการ ในวนัพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ระหวางเวลา 
14.00-17.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาศาสตร 

การจัดงานเกษียณอายุราชการ 
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 สัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส 
ฝายวิรัชกิจรวมกับสถานทูตโปรตุเกส จัดสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส ระหวางวันที่ 22-26 

สิงหาคม 2554 ณ สรรพศาสตรสโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร มีนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม การ
อภิปรายเร่ืองงานแปล การฉายภาพยนตรและสารคดี และการจัดแสดงหนังสือและนิตยสาร รวมทั้งแผนซีดี
เพลงโปรตุเกส 

พิธีเปดสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส จัดที่หองโถงกลาง อาคารมหาจุฬาลงกรณ ในวัน
จันทรที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 17.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะ
อักษรศาสตร และ ฯพณฯ นายจอรเจ รีเดอร ตอรริช เปเรยรา (H.E. Dr. Jorge Ryder Torres Pereira) 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส รวมเปนประธานในการเปดงาน โดยมีเอกอัครราชทูตบราซิล และ
เอกอัครราชทูตติมอรอีสต เปนแขกผูมีเกียรติ ในงานเปดมีนิทรรศการและงานเลี้ยงรับรอง ขอเชิญคณาจารย
ผูสนใจรวมพิธีเปด ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ  

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 นิสิตรายวิชาภาษาโปรตุเกสสาธิตการรองรําทําเพลงโปรตุเกส เวลา 
16.00 น.  ณ หองโถงชั้นลาง อาคารมหาจักรีสิรินธร   

วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2554 เสวนา “เรียนภาษาโปรตุเกสไปทําไม” เวลา 16.00 น. ณ หอง 401/17 
อาคารมหาจักรีสิรินธร  

และชมกิจกรรมตางๆ ของสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส ณ สรรพศาสตรสโมสรไดตลอดทั้ง
สัปดาห 
 
 
 

 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดอบรมเรื่อง “การใชภาษาอังกฤษในพิธีการตางๆ” ใหแกอาจารยใน
ภาควิชาฯ โดยมีรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ และผูชวยศาสตราจารย ดร. คารินา โชติรวี เปน
ผูบรรยาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หองประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี 

 ในโอกาสที่อาจารย William Warren อดีตอาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษ อายุครบ 80 ป  ในวันศุกร
ที่ 29 กรกฎาคม 2554 ภาควิชาภาษาอังกฤษไดจัดงานกตเวทิคุณแดอาจารย William Warren ในวัน
ดังกลาว เวลา 11.00 – 13.30 น. ณ หองอาหาร The Winning Post ราชกรีฑาสโมสร โดยมีคณบดีคณะ
อักษรศาสตรและคณาจารยภาควิชาภาษาอังกฤษทั้งในอดีตและปจจุบันเขารวมงานอยางอบอุน 

 
 

 
 

  
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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กําหนดการ 

การสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเน่ืองในโอกาส 
 “35 ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-เวียดนาม” 

จัดโดย 
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร 
ศูนยแมโขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

รวมกับ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทย  
ชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนาม และสํานักพิมพนานมีบุคส 

วันพุธที่  24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 – 20.00 น. 
ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.00- 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 13.10 น. กลาวรายงาน โดย ผศ.ดร. ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

13.10-13.20 น.  กลาวเปดงาน  
นายโง ด๊ึก ถัง (Ngô Đức Thắng) 

 เอกอัครราชทตูประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําเทศไทย 

13.20-13.30 น. กลาวตอนรับ โดย ศ.นพ. ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดจุีฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13.30 – 15.30 น. การเสวนาเรื่อง “มิติแหงความสัมพันธไทยเวียดนาม”   
 ความสัมพันธในมิติประวตัิศาสตร 
 รศ. พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล (อาจารยเกษียณมหาวิทยาลยัศิลปากร) 

 ความสัมพันธในมิติภาษาและวัฒนธรรม 
 รศ.ดร. โสภนา ศรีจําปา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 ความสัมพันธในมิติเศรษฐกิจ 
 คุณวิทยา ศุภธนากุล (อดีตผูจัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม) 

 ความสัมพันธไทยเวยีดนามในกรอบของอาเซียน 
 ผศ.ดร.ธีระ นุชเปยม (ที่ปรึกษาศูนยแมโขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ) 

   ดําเนินรายการ โดย   รศ. แล ดิลกวทิยรัตน 
                                                                       ประธานชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนาม 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันออก 
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15.30.-16.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
กิจกรรมสันทนาการ ตอบปญหาชิงรางวัล 

   โดย คุณขนิษฐา คันธะวิชัย (ศูนยแมโขงศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาฯ) 

16.00-17.00 น.  ที่มาของการจัดพิมพหนังสือ “ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสูวัยเด็ก” 
คุณสุวดี  จงสถิตยวฒันา กรรมการผูจัดการ บริษัท นานมีบุคส จํากัด 
พูดคุยกับนักเขียน เจาของผลงานซีไรตเวียดนาม เหงวียน เหญิต อ๋ันห  
และนักเขยีนซีไรต ประภัสสร เสวิกุล และ บินหลา สันกาลาคีรี   

   ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนธิรา ราโท (ผูแปล) 

17.00-18.00 น.  รวมรับประทานอาหารเวียดนาม  

18.00 -20.00 น. ชมการแสดงพื้นบานของเวียดนาม 
   กลาวตอนรับ 
 โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ผูอํานวยการสถาบันเอเชียศกึษา จุฬาฯ 

ดําเนินรายการโดย คุณปยกุล สุวรรณสมัฤทธิ์ (รองประธานชมรมวฒันธรรมไทย-
เวียดนาม) และอาจารยทิวารี โฆษิตธนเกียรติ (อาจารยพิเศษ จุฬาฯ) 

หมายเหต ุ ในงานมีการจําหนายหนังสือจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และสํานกัพิมพนานมีบุคสใน
ราคาพิเศษสําหรับผูเขารวมงาน 
 
 
 

 

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ชมรมภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดจัดกิจกรรม “คายภาษา

ฝรั่งเศส” (Camp du français formidable) เม่ือวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 ณ เดอะไพน รีสอรท จังหวัด
ปทุมธานี มีผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบดวยนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนภาษาฝรั่งเศส 
นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสทั้งชาว
ไทยและชาวฝรั่งเศส  

ในโอกาสนี้ M. Emmanuel Lefloch ผูเชี่ยวชาญดานการละครชาวฝรั่งเศส ไดรวมเปนวิทยากร
พิเศษบรรยายเทคนิคการละครและฝกปฏิบัติการเบื้องตนแกนิสิต ในโครงการ Atelier théâtre ซ่ึงสาขาวิชาฯ 
ไดรับความรวมมือจากฝายวัฒนธรรมและความรวมมือทางการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํา
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาตะวันตก 
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 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยาม เปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากมูลนิธิ        
ซิเมนตไทย เปนผูประสานงานโครงการ Young Thai Artist Award 2011 ครั้งที่ 7  

 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาชั้นปริญญาโท (ภาคค่ํา) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
4 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชา
ภาษาตะวันออก และอาจารย ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะ          
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูวิจารณผลงานของนักศึกษา เม่ือวันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 
สิงหาคม 2554  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 อาจารย ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญดังน้ี 

 ไดรับเชิญจากโรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง เปนวิทยากรอบรมความรูแกคณะครูกลุมสาระ
ภาษาไทย ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 18  สิงหาคม 
2554  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลําปางกัลยาณี   

 ไดรับเชิญจากโรงเรียนทาใหม “พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล” อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  เปนวิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนหลักภาษาไทยแนวใหมและความเรียงขั้นสูง  ในวันที่ 3-4  
สิงหาคม  2554  ณ หองโสตทัศนศึกษาฐิตพูลสวัสดิ์  โรงเรียนทาใหม “พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล”  

 ไดรับเชิญจากโรงเรียนบอไรวิทยาคม จังหวัดตราด เปนวิทยากรอบรมพัฒนาครูผูสอนภาษาไทย
โรงเรียนในฝน จังหวัดตราด ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 50 คน  เร่ือง “การสอน
หลักภาษาไทย” ในวันที่ 5-6  สิงหาคม 2554 ณ หองวิทยบริการ โรงเรียนบอไรวิทยาคม  

 อาจารย  ดร .อาทิตย  ชี รวณิชยกุล  ภาควิชาภาษาไทย  ได รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยพิเศษประจําภาค 1 ปการศึกษา 2554 วิชา จารีตในวรรณกรรมไทย 
หัวขอ จารีตในวรรณกรรมพุทธศาสนา ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ อาคาร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากกระทรวงการ
ตางประเทศ เปนผูดําเนินรายการและวิทยากรในชวง “วรรณกรรมไทย-เวียดนาม : สายสัมพันธทาง
วัฒนธรรม” วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554  เวลา 13.00 -17.30 น. ณ หองนราธิป กระทรวงการ
ตางประเทศ      

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๖

 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนรวมน้ําใจทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปนวิทยากรบรรยายธรรมะใน 2 หัวขอเร่ืองคือ 1.พนวิกฤต
ดวยธรรมะ  2.วิถีจิตเสียสละ วิถีจิตพระโพธิสัตว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 – 18.30 น. ณ 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนรวมน้ําใจทายาง จํากัด  

 อาจารยนํ้าทิพย  เมธเศรษฐ  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากเจแปนฟาวนเดชั่น  กรุงเทพฯ 
เปนวิทยากรรวมการบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุน ในหัวขอ “พินิจญ่ีปุน-พิเคราะหไทย ผานงานวรรณกรรม”  
ในวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น .  ณ ศูนย ญ่ีปุนศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 ผูชวยศาสตราจารยกฤษรา วริศราภูริชา ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 
2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 ศูนยวิภาวดี อาคาร T.S.T. (ซอยวิภาวดี 9)  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใหเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ประจําป 2554 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก
สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนผูรวมผลิตในคณะกรรมการผลิตและบริหารชุด
วิชาผูใชและการบริการสารสนเทศ ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา 2554 
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