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ขาวจากฝายวิรัชกิจ
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 เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน และเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาชนและวัฒนธรรมอิหรานใหแกชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน จะเปนผูรับผิดชอบทําโครงการเพื่อเสนอรับทุนสนับสนุน

ความสัมพันธกับสถานทูตโปรตุเกส
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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
รองศาสตราจารย สุ ร ภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ รองคณบดี ฝ า ยวิ รั ช กิ จ และอาจารย ดร. พิ ริ ย ะดิ ศ มานิ ต ย
ผูประสานงานรายวิชาภาษาโปรตุเกสไดรวมตอนรับและหารือเรื่องความรวมมือระหวางคณะอักษรศาสตร
และสถานทูตโปรตุเกส โดยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554 คณะอักษรศาสตรจะเปดวิชาภาษา
โปรตุเกสเปนสาขาวิชาโท ใหนิสิตไดเลือกเรียน และจะจัดสัปดาห Portuguese Language and Culture ใน
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554 โดยจะมีนิทรรศการ การจัดแสดงหนังสือ นิตยสารและซีดี การฉายภาพยนตร
รวมทั้งการเลี้ยงอาหารและขนมโปรตุเกส
๑

งานนี้จะจัดควบคูไปกับการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับประเทศโปรตุเกส ซึ่งศูนยยุโรปศึกษาเปน
เจาภาพจัดรวมกับสถานทูตโปรตุเกส

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

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
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 ซึ่งจัด
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 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554
อาจารย ดร. พิ ท ยาวั ฒ น พิ ท ยาภรณ ภาควิ ช าภาษาศาสตร ได รั บ เชิ ญ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป น อาจารย พิ เ ศษสอนนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท 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
๒

อาจารย ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร พานโพธิ์ทอง อาจารย ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุก และอาจารย ดร.ปรมินท จารุวร ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําหนังสือเรียน หลักภาษาและการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-14.00 น. ณ หองประชุม
สพฐ.5 ชั้น7
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.สุ รี ย ชุ ณ หเรื อ งเดช ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
ศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉีย วเฉลิม พระเกี ย รติ เป น คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษาสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
อาจารย ดร. นู รี ด า หะยี ย ะโกะ ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากคณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาวัฒนธรรมมาเลย หลักสูตรปริญญาตรี ในภาคตน
ปการศึกษา 2554 ทุกวันอังคาร เริ่มวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 – 14.00 น.
อาจารย ดังกมล ณ ปอ มเพชร ภาควิชาศิล ปการละคร ไดรับ เชิ ญ จากราชบัณฑิต ยสถาน เป น
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รางเอกสารการประกวดราคา
อาจารย ดั ง กมล ณ ป อ มเพชร ภาควิ ช าศิ ล ปการละคร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา เขารวมประชุมโครงการวิจัย เรื่องการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร ระหวางวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ
กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย
ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให เ ข า ร ว มประชุ ม ปรั บ ปรุ ง หนั ง สื อ เรี ย น
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
พื้นฐาน อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย ดร.อนั นต เหล าเลิ ศ วรกุล ภาควิช าภาษาไทย ได รับ เชิญ จากศู นยพุ ท ธศาสน ศึกษา
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
นิ สิ ต เก า จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ เป น กรรมการอํ า นวยการสมาคมนิ สิ ต เก า
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป พ.ศ.2554 – 2556 ตําแหนงกรรมการกลาง
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ นางกัญญกนก สิงหฤกษ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
๓

