ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓๐ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
เอกอัครราชทูตสามประเทศรวมงานสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส
เนื่องในโอกาสครบรอบ 500 ป ความสัมพันธไทย-โปรตุ เกส ฝายวิรัชกิจ
รวมกับสถานทูตโปรตุเกส ไดจัดงานสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส ระหวาง
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2554 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
วั น จั น ทร ที่ 22 สิ ง หาคม เวลา 17.00 น. ณ ห อ งโถงกลาง อาคารมหา
จุฬาลงกรณ มีพิธีเปดงานสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส มีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประเทศที่ใชภาษาโปรตุเกส ซึ่งเปนผลงานของนิสิตรายวิชาภาษาโปรตุเกส
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ประพจน อั ศ ววิ รุฬ หการ คณบดี ค ณะอั ก ษรศาสตร 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) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรเลสเต ในการนี้ภริยาของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต ไดมา
รวมงานดวย

๑

จากนั้นคณบดีและเอกอัครราชทูตโปรตุเกสไดเชิญชวนใหผูมารวมงานชมนิทรรศการ พิธีเปดจบลง
ดวยงานเลี้ยงรับรองและสังสรรคอยางอบอุนและเปนกันเอง แขกผูมารวมงานมีทั้ง คณาจารย นักวิชาการ
นักธุรกิจ สื่อมวลชน และนิสิตจํานวนประมาณ 60 คน
วันพุธที่ 24 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ณ หองโถงชั้นลาง อาคารมหาจักรีสิรินธร นิสิตรายวิชาภาษา
โปรตุเกสรวมกับอาจารยผูสอนชาวตางชาติ จัดกิจกรรมสาธิตการเตนแซมบา ซึ่งเปนการเตนประจําทองถิ่น
บราซิล
วันศุกรที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ณ หอง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร มีการเสวนาเกี่ยวกับ
การเรียนภาษาโปรตุเกสในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้มีวิทยากรจํานวน 4 คน ซึ่งเปนเจาหนาที่จากสถานทูต
โปรตุเกสและบราซิล นักแปลผูมีชื่อเสียง และศิษยเกาคณะอักษรศาสตร
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาสัปดาหภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส มีผูสนใจชมนิทรรศการภาพยนตร
สารคดี การจัดแสดงหนังสือ แผนซีดีเพลงโปรตุเกส ณ สรรพศาสตรสโมสรเปนจํานวนมาก
ผูประสานงานในการจัดและเตรียมงาน คือ อาจารย ดร. พิริยะดิศ มานิตย และอาจารยลุยซา ดูตรา

โครงการอบรมบรรณาธิการตนฉบับ ครั้งที่ 9
ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ คณะอั ก ษรศาสตร เป ด โครงการอบรมการแปลและตรวจแก ต น ฉบั บ
โดยมีวิทยากรหลักคือ คุณมกุฏ อรดี แหงสํานักพิมพผีเสื้อ และคณาจารยจากคณะอักษรศาสตรที่เคยผลิต
งานแปลร ว มกั บ สํ า นั ก พิ ม พ ผี เ สื้ อ หลายท า น มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ผลิ ต บรรณาธิ ก ารต น ฉบั บ งานแปล
วรรณกรรม เพื่อใหความรูและฝกทักษะดานการตรวจแกตนฉบับแกผูแปลและเพื่อสรางสํานึกในการใช
ภาษาไทยที่ถูกตอง
โครงการดังกลาวจะมีขึ้นทุกวันเสาร เวลา 09.00 – 13.00 น. ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 –
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 รวมทั้งสิ้น 44 ชั่วโมง ดูขอมูลเพิ่มไดที่เว็บไซต www.AksornChula.com หรือ
โทร.02-2184886

นิสิตไดรับทุน
นางสาวกวิตา ฟองสถาพร และนายธิติสรณ แสงอุไร นิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศ ไดรับทุนในโครงการ Invitation Program for East Asian Young
Scholars ไปเขารวมชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุน ตั้งแตวันที่ 2-21 ตุลาคม 2554
๒

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
เมื่อวันศุกรที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
ศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร รวมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา
วรรณกรรมทองถิ่นศึกษา – ไทศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองวาระ 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 เนื่องในโอกาสอายุครบ 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

๓

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ หอง
ประชุม 1 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม
อาจารย พั น พั ส สา ธู ป เที ย น ภาควิ ช าศิ ล ปการละคร ได รั บ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอาจารยพิเศษสอนวิชา Directing 3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
ศิล ปกรรมศาสตร ทุกวันอั งคาร เวลา 13.30 – 17.20 น ระหวางวันที่ 14 มิถุ นายน 2554 ถึงวันที่ 30
สิงหาคม 2554
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโครงการจุฬาคิดสคลับ ฝาย
กุ ม ารเวชศาสตร โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ เป น วิ ท ยากรในการจั ด ฝ ก อบรม หั ว ข อ “Voice Training
Workshop” เมื่อวันศุกรที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ หองประชุมมงคลนาวิน ตึก สก.ชั้น 10
รองศาสตราจารย ดร.พรรัตน ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเขารวมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร กลุมนาฏศิลป-ศิลปะการแสดง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอง
ประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศิ ติ ส าร ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก ได รั บ เชิ ญ จากวิ ท ยาลั ย
สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เป น กรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 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 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวัง
ทาพระ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ไดรับเชิญจากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปนวิทยากรเสวนา เรื่อง มุมมองการเฝาระวังภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรในพื้นที่ เมื่อวันจันทรที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย สุ กั ญ ญา สุ จ ฉายา ศู น ย ค ติ ช นวิ ท ยา ได รั บ เชิ ญ จากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
วัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนขอมูลทางวัฒนธรรม” เมื่อ
วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันอาทิตยที่ 11 กันยายน 2554 ณ จังหวัด
ขอนแกน

๔

รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต และอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเขารวมประชุมปรับปรุงหนังสือเวียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 เมื่อวันที่ 8, 12 และ 22 กันยายน 2554
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา อาคาร สพฐ.3 ชั้ น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การจัดการความปรารถนาในจริยศาสตรขงจื่อและ
ไตเจิ้น” เมื่อวันศุกรที่ 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
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