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งานสัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย 

 
 
 
                                             
 
 
 

 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร ศาตราจารย นพ. ภิรมย กมลรัตนกุล 
อธิการบดีจุฬาฯ และ ฯพณฯ มะญีด บีซมารค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจําประเทศ
ไทย เปนประธานในงานแถลงขาวและพิธีเปดงาน “สัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย” ซ่ึงคณะอักษรศาสตร 
รวมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-10 กุมภาพันธ 2555 ณ 
อาคารมหาจักรีสิรินธร เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีดานวัฒนธรรมระหวางสองประเทศ เน่ืองในโอกาสที่
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหรานสถาปนาครบ 33 ป และครบรอบ 330 ปที่คณะทูตชุดแรกของ
ราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอิหราน 
โดยในงานมีกิจกรรมตางๆ ดังน้ี การแสดงนิทรรศการ การวาดภาพเปอรเซียโดยศิลปนอิหราน การแสดง
ศิลปหัตถกรรมเปอรเซีย และการฉายภาพยนตรอิหราน 

 
พิธีเปดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ

บานเมืองของอิหราน จัดขึ้น ณ หองโถงชั้นลาง อาคารมหา
จักรีสิรินธร โดยมีแขกผูมีเกียรติทั้งไทยและตางประเทศ 
นักการทูต นักวิชาการ นักธุรกิจ ตลอดจนนิสิตแลกเปลี่ยน 
ประมาณ 100 คน เขารวมงาน  

 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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ตอจากน้ันเปนการแถลงขาวสื่อมวลชน โดยอธิการบดีจุฬาฯ และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม

แหงอิหราน ณ หองสรรพศาสตรสโมสร ชั้น 2 มีผูสื่อขาวทั้งสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ และหนังสือพิมพทั้ง
ไทยและตางประเทศ ประมาณ 50 คน นอกจากน้ันสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน    
ยังไดจัดใหมีการถายทอดสดไปยังประเทศอิหรานและสถานทูตอิหรานทุกสถานทูตทั่วโลก 

 
  

 
 
 
 

 
พิธีเปดงาน “สัปดาหวัฒนธรรมอิหราน-ไทย” 

จัดขึ้น ณ หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ 
คณบดีคณะอักษรศาสตร เปนผูกลาวตอนรับ และนาย
ญะลาล ทัมเลฮ ที่ปรึกษาฝายวัฒนธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน เปนผู
กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน ตอจากน้ัน

เปนพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหฺมัด กุมมี ประจําป 2555 ซ่ึงเปนรางวัลที่รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหรานมอบแกบุคคลผูมีบทบาทในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ รวมทั้งผูมี
ผลงานวิชาการที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางไทยกับอิหราน สําหรับผูที่ไดรับรางวัลในปน้ี คือ  
พลเอกบรรจบ บุนนาค ประธานมูลนิธิเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) โดยฯพณฯ มะญีด บีซ-
มารค เปนผูมอบรางวัล 

 
 
 
 
 

 
 
จากน้ัน ฯพณฯ มะญีด บีซมารค ไดมอบโลที่ระลึกใหแกอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน 

อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร และรองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ 
พิธีเปดจบดวยการเดินแบบเครื่องแตงกายพ้ืนเมืองของอิหราน โดยนิสิตคณะอักษรศาสตร 
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ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หอง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะจัดงาน “As You Are Leaving…” ซ่ึงเปนการปจฉิมนิเทศนิสิตเอกวิชาภาษา 
อังกฤษ โดยนิสิตที่กําลังจะจบการศึกษาจะไดรับโอวาทจากคณาจารยตัวแทนจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
และไดรับทราบประสบการณและคําแนะนําเก่ียวกับการศึกษาตอและการทํางานจากรุนพ่ีที่จบการศึกษาไป
แลว เพ่ือเปนการเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูสังคมในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ เปน
ผูดําเนินการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในงานเสวนา “พบนักเขียนรางวัลซีไรต ประจําป 
2554” ซ่ึงเปนการสัมภาษณนักเขียนรางวัลซีไรต 8 คน จาก 8 ประเทศ เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 เวลา 
14.00-17.00 น. ณ หองโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ สีลม 
 

 อาจารย ดร .อนันต เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ได รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนผูทรงคุณวุ ฒิบรรยายใหความรู ในหัวขอ  “ เก งภาษาอังกฤษ 
(ภาษาตางประเทศ) โดยภาษาไทยไมออนแอ” เม่ือวันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2555 เวลา  13.30–15.30 น. 
ณ หองสารนิเทศ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร 
 

 รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน 
เปนวิทยากรโครงการฝกอบรมนักศึกษา สาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเปนครูภาษาไทย (ภาคใต) เม่ือวัน
เสารที่ 18 กุมภาพันธ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 450 266 วรรณกรรมเอกเอเชีย เม่ือวันศุกรที่ 
17 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00-15.40 น. ณ หอง อ.36-601 อาคาร 36 ป คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
 

 รองศาสตราจารย ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย    หัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนประธานกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ เม่ือวันเสารที่ 18 กุมภาพันธ 2555 
เวลา 08.30–18.30 น. ณ หองบรรยาย อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

ขาวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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 รองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะการเขียนบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสาร BU Academic 
Review ประจําปที่ 11 ฉบับที่ 1 จํานวน 1 เร่ือง ในหัวขอ “กวาจะเปนบทละครโทรทัศน : ปญหาของผูเรียน
สูแนวทางการสอนของผูสอน” 
 

 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต เปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ โดยกําหนดสอบวันที่ 14 และวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 เวลา 
19.00 น. ณ DPU HALL ชั้น1 อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร 
 

 ผูชวยศาสตราจารยฤทธิรงค จิวากานนท ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย) ใหไปปฏิบัติงานโครงการสํารวจ
พ้ืนที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมและเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท เม่ือศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2555 เวลา 15.00 น. ณ หอง  ร.203 คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ได รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “ศาสนาอิสลาม: แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง 
การใชความรุนแรงทางการเมืองและสันติภาพ” ในวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
หอง สค.4-402 ชั้น 4 อาคารศรีรัศม์ิ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน และอาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับ
เชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ใหเขารวมประชุมพิจารณา (ราง) งานวิจัยในโครงการ เร่ือง “ประกอบสราง
ความรูเรื่องอยุธยาตอนปลาย” เม่ือวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00–17.00 น. ณ หองประชุม 1 
สกว. ชั้น 14 อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวนเวอร กทม. 
 

 ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี เจริญพงศ ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจาก Centre for South and 
South East Asain Studies มหาวิทยาลัยกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ใหเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง Rabindranath Tagore in South East Asia: Culture, Connectivity and Bridge Making และนําเสนอ
บทความเร่ือง Rabindranath Tagore in Thailand: His Visit, Impact and Legacy เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 
2555 
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 อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจาก ANU Collage of Business and 

Economics มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย กรุงแคนเบอรา ประเทศออสเตรเลีย ใหเขารวมประชุม
วิชาการนานาชาติ “2012 Asia-Pacific Economic and History Conference” และเสนอผลงานทางวิชาการ
หัวขอ “Khu Khaeng Magazine, Marketing Knowledge, and Lifestyle Consumption in Thailand in the 
1980s” ระหวางวันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2555 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอ “การใชแนวคิดวรรณคดี
เปรียบเทียบในการวิจารณวรรณคดีไทย” เม่ือวันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอง 
246 ชั้น 4 อาคาร 2 
 

 ศาสตราจารย  ดร .สมภาร  พรมทา  ภาควิชาปรัชญา  ได รับ เชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาจารยพิเศษสอนบรรยายและปฏิบัติ ใหแกนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตตปญญาศึกษา ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล จํานวน 10 คน โดยสอน
วิชา จศจศ 515 ชื่อวิชา หัวขอคัดสรร หัวขอเร่ือง การวิจัยแบบอัตตชาติพรรณวรรณา เม่ือวันที่ 16  
กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.00–12.00 น. ณ หองประชุมศูนยจิตตปญญาศึกษา อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล 
ชั้น 3 ศูนยจิตตปญญาศึกษา 
 
 
 
 

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


