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ปที่ ๓    ฉบับที่ ๓๐   วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
 

 
 
 

 เอกอัครราชทูตสามประเทศรวมงานสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 500 ป ความสัมพันธไทย-โปรตุเกส ฝายวิรัชกิจ

รวมกับสถานทูตโปรตุเกส ไดจัดงานสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส ระหวาง
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2554 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังน้ี 

วันจันทรที่ 22 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ณ หองโถงกลาง อาคารมหา
จุฬาลงกรณ มีพิธีเปดงานสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส มีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประเทศที่ใชภาษาโปรตุเกส ซ่ึงเปนผลงานของนิสิตรายวิชาภาษาโปรตุเกส 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และ 
ฯพณฯ นายจอรเจ รีเดอร ตอรริซ เปเรยรา (H.E. Dr.Jorge Ryder Torres Perreira) 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสรวมเปนประธานในการเปดงาน โดยคณบดีกลาว
ตอนรับแขกผูมารวมงาน เอกอัครราชทูตโปรตุเกสกลาวสุนทรพจนเปดงาน ตามดวย
สุนทรพจนแสดงความยินดีของ ฯพณฯ นายเปาลู เซซา เมรา เด วาชคอนเซลลูช 
(H.E. Mr. Paulo Cesar Meira de Vasconcellos) เอกอัครราชทูตสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิล และสุนทรพจนของ ฯพณฯ นายโชเอา เฟรตัส เด กามารา (H.E. 

Mr. Joao Freitas de CAMARA) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-
เลสเต ในการนี้ภริยาของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต ไดมา
รวมงานดวย 

 

  

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 



 ๒

  
จากนั้นคณบดีและเอกอัครราชทูตโปรตุเกสไดเชิญชวนใหผูมารวมงานชมนิทรรศการ พิธีเปดจบลง

ดวยงานเลี้ยงรับรองและสังสรรคอยางอบอุนและเปนกันเอง แขกผูมารวมงานมีทั้ง คณาจารย นักวิชาการ 
นักธุรกิจ สื่อมวลชน และนิสิตจํานวนประมาณ 60 คน  

วันพุธที่ 24 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ณ หองโถงชั้นลาง อาคารมหาจักรีสิรินธร นิสิตรายวิชาภาษา
โปรตุเกสรวมกับอาจารยผูสอนชาวตางชาติ จัดกิจกรรมสาธิตการเตนแซมบา ซ่ึงเปนการเตนประจําทองถิ่น
บราซิล  

วันศุกรที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ณ หอง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร มีการเสวนาเกี่ยวกับ
การเรียนภาษาโปรตุเกสในการประกอบวิชาชีพ ทั้งน้ีมีวิทยากรจํานวน 4 คน ซ่ึงเปนเจาหนาที่จากสถานทูต
โปรตุเกสและบราซิล นักแปลผูมีชื่อเสียง และศิษยเกาคณะอักษรศาสตร  

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส มีผูสนใจชมนิทรรศการภาพยนตร    
สารคดี การจัดแสดงหนังสือ แผนซีดีเพลงโปรตุเกส ณ สรรพศาสตรสโมสรเปนจํานวนมาก 

ผูประสานงานในการจัดและเตรียมงาน คอื อาจารย ดร. พิริยะดิศ มานิตย และอาจารยลุยซา ดูตรา 
 

 
 

 

ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร  เปดโครงการอบรมการแปลและตรวจแกตนฉบับ                
โดยมีวิทยากรหลักคือ คุณมกุฏ อรดี แหงสํานักพิมพผีเสื้อ และคณาจารยจากคณะอักษรศาสตรที่เคยผลิต
งานแปลรวมกับสํานักพิมพผีเสื้อหลายทาน มีจุดประสงคเ พ่ือผลิตบรรณาธิการตนฉบับงานแปล
วรรณกรรม เพ่ือใหความรูและฝกทักษะดานการตรวจแกตนฉบับแกผูแปลและเพื่อสรางสํานึกในการใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง 

โครงการดังกลาวจะมีขึ้นทุกวันเสาร เวลา 09.00 – 13.00 น. ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 – 
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 รวมทั้งสิ้น 44 ชั่วโมง ดูขอมูลเพ่ิมไดที่เว็บไซต www.AksornChula.com หรือ 
โทร.02-2184886 

 
 
 
 

นางสาวกวิตา ฟองสถาพร และนายธิติสรณ แสงอุไร นิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศ ไดรับทุนในโครงการ Invitation Program for East Asian Young 
Scholars ไปเขารวมชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุน ตั้งแตวันที่ 2-21 ตุลาคม 2554 

โครงการอบรมบรรณาธิการตนฉบับ ครั้งที่ 9 

นิสิตไดรับทุน 
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เม่ือวันศุกรที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ         
ศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร รวมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา 
วรรณกรรมทองถิ่นศึกษา – ไทศึกษา เน่ืองในโอกาสฉลองวาระ 72 ป ศาสตราจารยพิเศษ ดร.
ประคอง นิมมานเหมินท “ดวยสองมือประคองครรลองไทย” โดยมีวิทยากรจากภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร 3 ทาน คือ รองศาสตราจารย สุกัญญา สุจฉายา  ศาสตราจารย ดร.ศิราพร ณ ถลาง  
อาจารย ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล และวิทยากรภายนอก 3 ทาน คือ รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางค
วัฒนากุล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  อาจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล 
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในภาคบายผูเขารวมงานสัมมนาไดรวม
แสดงมุทิตาจิตแดศาสตราจารยพิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท เน่ืองในโอกาสอายุครบ 72 ป 
 

 

 
ภาพที่ 1 ดอกไมพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญมาโดยทาน
คณบดีคณะอักษรศาสตร 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 หนังสือที่ระลึกเนื่องในงาน 72 ป ศาสตราจารย
พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท “ดวยสองมือประคอง
ครรลองไทย” 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ศาสตราจารย ดร.สุภางค จันทวานิช                
อดีตผูอํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา รวมแสดงมุทิตาจิตแด
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท 

 
 

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา 
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 อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ หอง
ประชุม 1 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม   

 อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ได รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารยพิเศษสอนวิชา Directing 3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 17.20 น ระหวางวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2554 

 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโครงการจุฬาคิดสคลับ ฝาย
กุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนวิทยากรในการจัดฝกอบรม หัวขอ “Voice Training 
Workshop” เม่ือวันศุกรที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ หองประชุมมงคลนาวิน ตึก สก.ชั้น 10   

 รองศาสตราจารย ดร.พรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเขารวมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร กลุมนาฏศิลป-ศิลปะการแสดง เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอง
ประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศิติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากวิทยาลัย           
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เม่ือวันจันทรที่ 12 
กันยายน 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเอนกประสงค 1 ชั้น 5 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร       

 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวัง
ทาพระ กรุงเทพฯ 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปนวิทยากรเสวนา เร่ือง มุมมองการเฝาระวังภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรในพื้นที่ เม่ือวันจันทรที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนขอมูลทางวัฒนธรรม” เม่ือ
วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2554 ณ จังหวัด
ขอนแกน 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย 
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเขารวมประชุมปรับปรุงหนังสือเวียนรายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 เม่ือวันที่ 8, 12 และ 22 กันยายน 2554  
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น 3 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 อาจารย ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การจัดการความปรารถนาในจริยศาสตรขงจ่ือและ
ไตเจ้ิน” เม่ือวันศุกรที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 11.00-11.45 น. ณ หองประชุมประกอบ หุตะสิงห ชั้น 3 
อาคารเอนกประสงค 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอเรื่อง “ประวัติศาสตรไทยสําหรับนักศึกษาจีน” ใหแก
นักศึกษาจีนชั้นปที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 45 คน วันศุกรที่ 16 และ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00 -
16.00 น. ณ หอง 5404 อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก Pacific 
Neighborhood Consortium (PNC) เปนผูดําเนินการประชุม ในหัวขอ "Knowledge Sharing beyond 
Borders: Library Digitization, Cooperation, Networking, Challenges" ในการประชุมเรื่อง "Managing 
Climate Change: From Science to Digital Humaities and Sustainability" ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร จุฬาฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 
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