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ปีที� ๕    ฉบบัที� ๙   วนัที� ๘ มนีาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 

นิสติเอกวชิาภาษาญี�ปุ่น ได้รบัคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการนิสติแลกเปลี�ยนที�มหาวทิยาลยัต่างๆ ใน
ประเทศญี�ปุน่ ภาคฤดใูบไมผ้ล ิปีการศกึษา 4555 จาํนวน 89 คน ดงัรายชื�อต่อไปนี: 
 
ลาํดบั  ชื
อ-นามสกลุ         มหาวิทยาลยั         ระยะเวลา 
  8. นางสาวณฐัชา ยกุตะกตั   Toyo Eiwa Univerisity        9/4M8N-9/4M89 
  4. นางสาวอรณุรตัน์ รุ่งเรอืง          Toyo Eiwa University        9/4M8N-9/4M89 
  N. นางสาวภาพพมิพ ์เจยีรพพิฒันกุล   Ryukoku University           N/4M8N-N/4M89 
  9. นางสาวพชิญา พชิญวรกุล          Ryukoku University           N/4M8N-N/4M89 
  5. นางสาวมธุรนิ ลิ:มหสันัยกุล         Kokushikan University       N/4M8N-N/4M89 
  Y. นางสาวอจัฉรยิา ดาวเรอืง         Kokushikan University        N/4M8N-N/4M89 
  Z. นางสาวศริะรชัต ์วรกจิวบิลูย ์       Okayama University          9/4M8N-9/4M89 
  ]. นางสาวนํ:าทพิย ์พนัธล์าํเจยีก      Okayama University          9/4M8N-9/4M89 
  ^. นายคุณานนต ์ตญัญะเสถยีรวงศ ์   Doshisha University          9/4M8N-N/4M89 
  8M. นางสาวพนัธท์พิย ์เรอืงอภริกัษ์     Nagoya University            9/4M8N-N/4M89 
  88. นางสาวรตยิา คาํศร ี            Doshisha University               9/4M8N-9/4M89 
  84. นางสาวรพพีร นนัทาภริมย ์        Saitama University           N/4M8N-N/4M89 
  8N. นางสาวอาภาพร วมิลสาระวงศ ์    Gakushuin University        N/4M8N-N/4M89 
  89. นางสาวเจดิบุญญา ใจบุญ          Kyoto Notre Dame University    N/4M8N-N/4M89 

 
 
 

 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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- รายการอกัษรพาท ีเดอืนกุมภาพนัธ์ 455Y ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น 8M8.5 
MHz เวลา M].NM–M].55 น. 

เสารท์ี� 4 ก.พ. 5Y "การเมอืงแห่งความเชื�อ: ประวตัศิาสตร ์4MM ปี มซิซงัคาธอลกิฝรั �งเศสใน
จนี ตอนที� 8" 

วทิยากร อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ 

เสารท์ี� ^ ก.พ. 5Y "การเมอืงแห่งความเชื�อ: ประวตัศิาสตร ์4MM ปี มซิซงัคาธอลกิฝรั �งเศสใน
จนี ตอนที� 4" 

วทิยากร อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ 

เสารท์ี� 8Y ก.พ. 5Y "ภาพผู้หญิงและชนพื:นเมอืงในนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์แนวใหม่ ของ
อารเ์จนตนิาร"์ 

วทิยากร อาจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล   
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.เพญ็พสิาข ์ศรวีรนารถ 

เสารท์ี� 4N ก.พ. 5Y "ชาวม้งและรงัเกล: มุมมองเปรยีบเทียบวฒันธรรมชายขอบในไทยและ
อารเ์จนตนิาร"์ 

วทิยากร อาจารย ์ดร.ภาสุร ีลอืสกุล   
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.เพญ็พสิาข ์ศรวีรนารถ 

 
- รายการอกัษรพาท ีเดอืนมนีาคม 455Y ทางสถานีวทิยจุุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น 8M8.5 MHz 

เวลา M].NM–M].55 น. 
เสารท์ี� 4 ม.ีค. 5Y "เครื�องรางชชูกในสมยัไทย" 

วทิยากร อาจารย ์ดร.อาทติย ์ชรีวณชิยกุ์ล 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� ^ ม.ีค. 5Y "งานเขยีนฝรั �งใช่เรื�องไกลตัว: ความสําคญัของการอ่าน วเิคราะห์ และ
วจิารณ์งานวรรณกรรมตะวนัตกในมมุมองแนวโมเดริน์นิสต์ช่วงต้นถงึกลาง
ศตวรรษที�ยี�สบิ" 

วทิยากร อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา 
ผูด้าํเนินรายการ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกาญจน์ เอี�ยมหฤท 

เสารท์ี� 8Y ม.ีค. 5Y "โครงการ Our Roots Right Now" 
วทิยากร อาจารยด์งักมล ณ ป้อมเพชร 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารยก์มล บุษบรรณ์ 

 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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เสารท์ี� 4N ม.ีค. 5Y "การพยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซค์ใน
กรงุเทพชั :นใน" 

วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณ ีชวีนิศริวิฒัน์ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารยก์มล บุษบรรณ์ 

เสารท์ี� NM ม.ีค. 5Y "หลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการแปล ของคณะอกัษรศาสตร"์ 
วทิยากร อาจารย ์ดร.ทองทพิย ์พลูลาภ 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารยก์มล บุษบรรณ์ 
 

 
 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ร ับเชิญจาก
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั เป็นวทิยากรปาฏถกาพเิศษ ในงานประชุมวชิาการนานาชาต ิ
“The second Thai-Sino Conference on Buddhism” หวัขอ้ “Buddhist Culture and Contemporary 
Soceity” เมื�อวนัที� 4Z กุมภาพนัธ ์455Y ณ ศูนยว์ฒันธรรมจนี กรงุเทพ  
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากร
ปาฐกถา เรื�อง ภาษาและวรรณคด ีในปาฐกถาเสาหลกัของแผ่นดนิ ชุด “85M ปี พระราชสมภพ สมเดจ็พระ
ศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้” เมื�อวนัที� 85 กุมภาพนัธ ์455Y เวลา 8N.MM-85.MM น. ณ 
หอ้ง 8M5 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
  
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากวทิยาลยั
ป้องกันราชอาณาจกัร เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาหลกัสูตรป้องกันราชอาณาจกัร รุ่นที� 55 ปี
การศกึษา 4555-455Y หวัขอ้ อตัลกัษณ์ไทยกบัความมั �นคงของชาต ิเมื�อวนัที� Z มกราคม 455Y เวลา ^.MM-
8M.4M น. ณ หอ้งเรยีน วปอ. วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานัก
พระราชวงั สวนจติรลดา เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “หลกัการ และวธิกีารเขยีนหนังสอืราชการ” เมื�อวนั
จนัทร์ที� N ธันวาคม 4555 เวลา 89.MM-8Y.NM น. ณ ห้องประชุมสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีชั :น 4 สวนจติรลดา 
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากคณะศลิป
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นที�ปรกึษาในการจดัพมิพ์หนังสอืที�ระลกึ เนื�องในโอกาสการจดังานเฉลมิ
ฉลองวาระ 85M ปี พระราชสมภพ สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
 
  

ใคร ทาํอะไร ที
ไหน 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัการแต่งตั :งจากกรม
ส่งเสรมิวฒันธรรม เป็นที�ปรกึษาคณะทํางาน จดั”การแสดงดนตรไีทยโดยครอูาวุโสแห่งรตันโกสนิทร”์ เฉลมิ
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื�องในโอกาสคล้ายวนัพระราชสมภพ 4 
เมษายน 455Y 
 
���� รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกจิ คะตะกริ ิภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิจาก 
The Japan Foundation เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษใหแ้ก่ครผููส้อนภาษาญี�ปุ่นในแถบภาคเหนือ หวัขอ้ “รปู
และสํานวนภาษาญี�ปุ่นในระดบัต้นที�พบเจอในการสื�อสาร : ปญัหาและการใช้ภาษาญี�ปุ่นของชาวไทย” 
ระหว่างวนัที� 4N-49 มนีาคม 455Y ณ โรงแรมเมอรเ์คยีว จ.เชยีงใหม ่   
 
���� อาจารย์ ดร.มานพ อาดมั ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากสํานักงานคณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้ร่วมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง “การพฒันาศกัยภาพที�ปรกึษาฮาลาลประจาํ
สถานประกอบการ” ระหว่างวนัที� 88-8N มนีาคม 455Y ณ วงัร ีรสีอรท์ จ.นครนายก 
 
���� อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิไดร้บัเชญิจาก International Institute of Peace Studies (IIPS), Nongchok and Institute of 
Asian Studies (IAS), Chulalongkorn University เป็น Keynote Speaker กล่าวนําหวัขอ้ “Buddhism and 
World Peace” ในการประชุมวชิาการนานาชาต ิ“Asian Studies in a Globalized World” เมื�อวนัที� 5 
มนีาคม 455Y เวลา ^.MM น. ณ อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. ]9]]5   E–mail: artspr08@hotmail.com 


