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สาขาวชิาภาษาสเปนและศูนยล์าตนิอเมรกิาศกึษา ภาควชิาภาษาตะวนัตก และฝ่ายวริชักจิ คณะ

อกัษรศาสตร ์ร่วมมอืกบัสถานเอกอคัรราชทูตกลุ่มประเทศที�ใช้ภาษาสเปน 2 สถานทูต ได้แก่ สถานทูต
อาร์เจนตินา สถานทูตชิลี สถานทูตโคลอมเบีย สถานทูตเม็กซิโก สถานทูตเปรู สถานทูตคิวบา และ
สถานทตูสเปน จดังาน Hispanic Week สาํหรบันิสติที�เรยีนวฒันธรรมสเปนและวฒันธรรมลาตนิอเมรกิา ทั Gง
หลกัสตูรไทยและหลกัสตูรนานาชาต ิและผูส้นใจทั �วไป ระหว่างวนัที�IJ-IL มนีาคม MNNO โดยมวีตัถุประสงค์
เพื�อเสรมิสร้างประสบการณ์และเพิ�มพูนความรูด้้านภาษาและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน
ใหแ้ก่นิสติ 

พธิเีปิดงานมเีอกอคัรราชทูตจากประเทศต่างๆ เขา้ร่วมเป็นเกยีรต ิJ ท่าน คอื ฯพณฯ อานา มาเรยี 
รามเิรซ เอกอคัรราชทตูอารเ์จนตนิา ฯพณฯ ฆาเบยีร ์เบกเกร ์เอกอคัรราชทูตชลิ ีฯพณฯ อนัเดลโฟ การเ์ซยี 
เอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ฯพณฯ ฆอร์เฆ เชน เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ฯพณฯ เฟลิกซ์ เดเนกร ี
เอกอคัรราชทตูเปร ูและฯพณฯ บกิตอร ์รามเิรซ เปนญา เอกอคัรราชทตูควิบา  

 
 

 
 

 
รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ไดก้ล่าวต้อนรบัเอกอคัรราชทูตและ

ผูเ้ขา้ร่วมงาน เอกอคัรราชทูตอารเ์จนตนิาได้กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั Gน เป็นการแสดงระบําสเปนและลาตนิ
อเมรกินั จดัโดยสถานทูต และการมอบรางวลัแก่นิสิตที�ชนะการประกวดโครงการ โดยเอกอัครราชทูต

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ และศนูยล์าตินอเมริกาศึกษา 
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ประเทศต่างๆ หลงัจากนั Gน รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ไดม้อบช่อดอกไมแ้สดงความขอบคุณ
แด่เอกอคัรราชทตูทุกท่าน ที�ไดใ้หค้วามร่วมมอืในการจดังาน Hispanic Week พธิเีปิดจบลงดว้ยนิทรรศการ
อาหารสเปนและลาตนิอเมรกินั และการสนทนาตามอธัยาศยัในงานเลีGยงรบัรอง 

 
 
 
 

 
กจิกรรม Hispanic Week ตลอดสปัดาห ์ประกอบดว้ย การประกวดคลปิหวัขอ้ดา้นวฒันธรรมสเปน

และลาตนิอเมรกินั การฝึกเต้นซลัซ่า การฝึกเต้นระบําฟลาเมงโก และการฝึกทําอาหาร ปาเอยาจากสเปน 
ตาโก้จากเมก็ซโิก และเซบเิชจากเปรู และการเชญิวทิยากรผู้เชี�ยวชาญในด้านต่างๆ จากภายนอก มาให้
ความรูใ้นดา้นต่างๆ เกี�ยวกบัวฒันธรรมลาตนิอเมรกิา 

งาน Hispanic Week สิGนสุดลงเมื�อวนัที� IL มนีาคม MNNO งานได้รบัความสนใจเป็นอย่างด ีจาก
นิสติ คณาจารย ์และบุคคลภายนอก 
 
 
 
 

เมื�อวนัที� M เมษายน MNNO เวลา IJ.VW น. ณ หอ้ง XWI/N อาคารมหาจกัรสีรินิธร สาขาวชิาภาษา 
เยอรมนั ไดจ้ดังานอสีเตอรเ์พื�อเฉลมิฉลองการมาถงึของฤดูใบไมผ้ล ิตามธรรมเนียมของประเทศที�ใชภ้าษา 
เยอรมนัเป็นภาษาราชการ โดยมตีวัแทนจากสถานทูตประเทศเยอรมนี ออสเตรยี และสวติเซอรแ์ลนด์ เขา้
ร่วมงาน ไดแ้ก่ Ms. Annette Severy Mr. Stephan Heistler และ Mr. Joris-Michael Müller ภายในงานมี
การประกวดตะกรา้ไขอ่สีเตอรข์องนิสติเอกภาษาเยอรมนัทุกชั Gนปี มกีารแสดง รอ้งเพลง เล่นดนตร ีตลอดจน
อ่านบทกลอนต่างๆที�เกี�ยวกบัเทศกาลอสีเตอร ์นอกจากนีGยงัมกีารมอบรางวลัเรยีนดแีก่นิสติทุกชั Gนปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิร่วมกบัสวนอุศม สถานปฏบิตัธิรรมสําหรบัผูห้ญงิ จดัการสอนเรื�อง 
"บาลใีนบทสวดมนต"์ อาจารยแ์มช่วีมิตุตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) ระหว่างวนัที� IM-IV พฤษภาคม 
MNNO ณ สวนอุศม 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
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� อาจารยแ์มช่วีมิุตตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิเป็น
บรรณาธกิารหนังสอื "มหาภารตัคดี เฉลมิขตัติยานีสรินิธร" ซึ�งชมรมบาล-ีสนัสกฤต คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัพมิพเ์พื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เนื�องในวโรกาสเจรญิพระชนมพรรษา JW พรรษา  

"มหาภารตัคด ีเฉลมิขตัตยิานีสรินิธร" เป็นหนังสอืรวมบทความเกี�ยวกบัคมัภรีม์หาภารตะ ในการ
สัมมนาที�ชมรมบาลี-สันสกฤตได้จดัเมื�อ พ.ศ. MNVV และ MNXV ที�คณะอักษรศาสตร์ รวมทั Gงหมด MW 
บทความ หนึ�งในนั Gนคอื ปาฐกถานําเรื�อง "มหาภารตะในฐานะวรรณคดสีําคญัของโลก" โดยสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 
 
 
 

 
 

���� ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ ภาควชิาภาษาไทย ได้รบัเชญิจากคณะศลิปศาสตร ์มหา 
วทิยาลยัมหดิล เป็นผูร้่วมเสวนาเรื�อง “นิราศเมอืงแกลง กบั สุนทรภู่ มหากวไีรพ้รมแดน” ในงาน “สุนทรภู่สู่
สากล ครั Gงที� M” เมื�อวนัเสารท์ี� MO มนีาคม MNNO เวลา L.WW-IM.WW น. ณ หอ้งประชุม V ศูนยก์ารประชุมแห่ง 
ชาตสิริกิติ ์ 
 

���� รองศาสตราจารยอ์งิอร สุพนัธุว์ณิช ภาควชิาภาษาไทย เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ ชุด รตันวทิยา 
“วรรณกรรมซไีรต์: คุณค่าดา้นการสะทอ้นสงัคม” เมื�อวนัองัคารที� VI มนีาคม MNNO เวลา IV.IN-IJ.IN น. 
ณ หอ้ง XWI/N อาคารมหาจกัรสีรินิธร จดัโดยศูนยว์จิยัภาษาและวรรณคดไีทย รว่มกบัภาควชิาภาษาไทย 

 

���� คณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย V ท่าน ได้รบัเชญิจากคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิสาขาปรชัญา 
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) เป็นวทิยากรในงานสมัมนาทางวชิาการ เรื�อง “แนวทางการวจิยั
วรรณศลิป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย” ระหว่างวนัที� M-V เมษายน MNNO เวลา O.VW-I2.WW น. ณ หอ้งเมจกิ 
V โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น กรุงเทพฯ ดงันีG ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ภกัดผีาสุข อภปิราย
เรื�อง “แนวทางการวิจยัวรรณศิลป์: ปรศินาคําทาย” เมื�อวันที� M เมษายน MNNO เวลา L.XN-IM.WW น. 
ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ อภปิรายเรื�อง “แนวทางการวจิยัวรรณศลิป์ในภาษาภาคกลาง” เวลา 
IN.WW-I2.WW น. และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรมนิท์ จารุวร อภปิรายเรื�อง “แนวทางการวจิยัวรรณศลิป์ใน
วรรณกรรมประกอบพธิกีรรม” เมื�อวนัที� V เมษายน MNNO เวลา IV.WW-IN.VW น. 

 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ ไดร้บัเชญิจากภาควชิาสถติ ิคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ีเป็นวทิยากรบรรยายพิเศษ หวัข้อ "การป้องกันการลกัลอบบทความทาง
วชิาการ" เมื�อวนัพฤหสับดทีี� M เมษายน MNNO เวลา IV.WW-IJ.WW น. ณ หอ้ง VIO อาคารไชยยศสมบตั ิI 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาฯ 

 

���� อาจารย ์ดร.ทรงพนัธ ์ เจมิประยงค ์ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ได้รบัเชญิจากสํานักหอสมุด มหา 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง “การคิดเชิงออกแบบ (Design 

ใคร ทาํอะไร ที&ไหน 
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Thinking)” เพื�อการใหบ้รกิารของสาํนกัหอสมดุในศตวรรษที� MI (ครั Gง M) ในวนัจนัทรท์ี� II พฤษภาคม MNNO 
เวลา L.WW-IM.WW น. ณ หอ้งประชุม V ชั Gน X อาคารเทพรตัน์วทิยาโชต ิ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์บางเขน 

 

���� อาจารยแ์ม่ชวีมิุตตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิบรรยาย
ชุด "ธรรมะในมงัคลตัถทปีนี" ในรายการ "ศาสน์สรา้งสุข" ทางสถานีวทิยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทุก
วนัอาทติย ์เวลา O.WW น. เริ�มตั Gงแต่วนัที� IL เมษายน MNNO 

 

���� อาจารย ์ดร.มานพ อาดมั ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรประจาํกลุ่มการประชุมเชงิปฏบิตั ิ
การ "การพฒันาครูเครอืข่ายด้านการสร้างเครื�องมอืวดัผลทางการศกึษา ระดบัชาติด้านอิสลามศึกษา ปี
การศกึษา MNNO" ระหว่างวนัที� O-II พฤษภาคม MNNO ณ โรงแรม แกรนด ์ทาวเวอร ์อนิน์ กรงุเทพฯ 

 

 
 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี� นางกญัญก์นก สิงหฤกษโ์ทร. OXOONE–mail: artspr08@hotmail.com 


