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THE �rd ACADEMIC PRESENTATION OF JAPANESE MAJOR 
งานนําเสนอผลงานวิชาการโดยนิสิตเอกภาษาญี*ปุ่ น ครั 0งที* � และนิเทศนิสิตเอกวิชาภาษาญี*ปุ่ น 

เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ ์���  เวลา ".$$-&�.$$ น. ณ หอ้ง +$, อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์ทางสาขาวชิาภาษาญี�ปุน่ไดจ้ดัเวทนํีาเสนอผลงานวชิาการโดยนิสติระดบัปรญิญาตร ีเอกภาษาญี�ปุ่น 
คณะอกัษรศาสตร ์ที�ได้รบัทุนการศกึษาไปศกึษาและทําวจิยัเบืAองต้น ณ ประเทศญี�ปุ่น รวม B คน ได้แก่ 
นายกติตพิฒัน์ มณีใหญ่ นางสาวชุตภิคั ฉายวโิรจน์ นางสาวสุวภทัร สองเมอืง นางสาวนาฎพนิิจ จติรใจ
นางสาวสติรา ยี�กะแพทย ์และนางสาวกนกธร กุลเพช็ร ์โดยนําเสนอหวัขอ้งานวจิยั อาทเิช่น "ภาพลกัษณ์
ของโอะดะ โนะบุนะงะผ่านสื�อในยุคปจัจุบนั" "The Usage of the word “Herbivore men” and Japanese 
society" 

นอกจากนีAทางสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นได้จดังานนิเทศเอกภาษาญี�ปุ่นใหค้วามรูด้า้นการสมคัรทุนแลก 
เปลี�ยนเพื�อไปศกึษา ณ ประเทศญี�ปุ่น การเล่าประสบการณ์การใช้ชวีติในประเทศญี�ปุ่นโดยรุ่นพี�ที�กลบัมา
จากการแลกเปลี�ยน + คน ไดแ้ก่ นางสาวชญามณฑ ์สง่าเนตร นายศตนนท ์วฒันชยั และนางสาวชนิกานต ์
เลศิศกัดิ cวมิาน จบทา้ยดว้ยการแนะแนวเรื�องลู่ทางการประกอบอาชพีและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนของตน
ให้เหมาะสมกบัอาชพีที�สนใจในอนาคตโดยศษิยเ์ก่า ได้แก่ คุณปณิตา พรรคพานิช หวัหน้าฝึกอบรมด้าน
การศกึษาภาษาญี�ปุ่น และคุณเปี�ยมบุญ อุทยัธรรมรตัน์ Data Analyst บรษิทัโฆษณา Dentsu Media    
Thailand โดยมีจํานวนผู้ร่วมงานในวันดังกล่าวรวม �� คน เป็นนิสิตปจัจุบัน  " คน อาจารย์และ
บุคคลภายนอก B คน 

 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก  
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หนังสือ  : หวงัสรา้งศลิป์นฤมติ เพรศิแพรว้ (พมิพค์รั Aงที� �) 
ผูเ้ขียน  : รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา จงสถติยว์ฒันา 
ราคา  : &�$ บาท 

เนืAอหาของหนงัสอืเล่มนีAว่าดว้ยกวนิีพนธส์มยัใหมต่ั Aงแต่จดุเริ�มตน้ กล่าวถงึกวนิีพนธแ์ละพนัธกจิของ
กวีตามที�กวีสมยัใหม่พินิจตนเอง วิเคราะห์ให้เข้าใจว่ากวีร่วมสมยัมองธรรมชาติและใช้ธรรมชาติสร้าง
วรรณศลิป์อยา่งไร ตลอดจนพจิารณาลลีาวรรณศลิป์ของกวนิีพนธส์มยัใหมเ่พื�อใหเ้ขา้ใจขบวนการสรา้งสรรค ์
“วรรณศลิป์” และการนํา “ขนบ” โบราณมาพฒันาสรา้งสรรคใ์หม้ลีกัษณะเฉพาะของกวแีต่ละคน  
 ผูเ้ขยีนศกึษางานของ อุชเชนี องัคาร กลัยาณพงศ์ เนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย ์ไพวรนิทร ์ขาวงาม และ  
จริะนันท ์พติรปรชีา ซึ�งลว้นเป็นกวรี่วมสมยัผูม้ผีลงานทรงคุณค่าขั Aน “กวนิีพนธ”์ เป็นผูส้บืทอดสมบตัวิรรณ 
ศลิป์และพฒันาศลิปะของตนจาก “ราก” วรรณศลิป์ของไทยจนสามารถสรา้งงานอนัมลีกัษณะเฉพาะตน มี
คุณค่าไม่ด้อยกว่างานของกวโีบราณในอดตี ผลงานของกวเีหล่านีAแสดงใหเ้หน็การสบืทอด “ขนบ” จากกวี
โบราณมาพฒันาสรา้งสรรคจ์นเกดิ “ขนบ” ของกวนิีพนธร์ว่มสมยั 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
�,��� หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
 
 
 
 
���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์และรองศาสตราจารย์
สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลยั Hiroshima ประเทศญี�ปุ่น ไป
ประชุม AIMS-HU Kickoff Meeting ณ มหาวทิยาลยั Hiroshima ร่วมกบัมหาวทิยาลยัคู่สญัญาอกี + 
มหาวิทยาลยั จาก + ประเทศ เพื�อกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานการแลกเปลี�ยนนักศึกษา
มหาวทิยาลยั Hiroshima กบันักศกึษาในประเทศกลุ่มอาเซยีน ซึ�งโครงการนีAเป็นส่วนขยายของโครงการ 
AIMS ในกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยมรีฐับาลญี�ปุ่นรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย ระหว่างวนัที� �-� มนีาคม ���  แต่
เนื�องจากคณบดตีิดภารกิจ จงึมคีําสั �งให้อาจารย์ ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีภาควชิาภาษาตะวนัออก เข้าร่วม
ประชุมในครั AงนีA 
  
 
 
 

ใคร ทาํอะไร ที*ไหน 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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���� รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย ได้รบัเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหา 
วทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรร่วมเสวนาเรื�อง “พญากง-พญาพาน จากตํานานสู่การท่องเที�ยวเชงิวฒันธรรม” 
เมื�อวนัพุธที� &" กุมภาพนัธ ์���  เวลา &�.$$-&B.$$ น. ณ อาคารศูนยเ์รยีนรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา
  
���� รองศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา ผูอ้ํานวยการศูนยค์ตชินวทิยา ไดร้บัเชญิจากวทิยาลยันวตักรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวทิยากรบรรยาย เรื�อง “เศรษฐกจิสร้างสรรค์กบัการจดัการทรพัยากรทาง
วฒันธรรม” ใหแ้ก่นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารงานวฒันธรรมรุ่น MCT &, 
เมื�อวนัเสารท์ี� & มนีาคม ���  เวลา &$.$$- &�$$ น. ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์  

 

���� อาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรในงาน "JAPAN EDUCATION 
FAIR" งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี�ปุ่นครั Aงที� �, จดัโดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี�ปุ่นเจเอ็ด
ดูเคชั �น บรรยายในหวัขอ้ "เสน้ทางสู่การเป็นนักศกึษาปรญิญาโทและเจาะลกึการเขยีนแผนงานวจิยั" ในวนั
เสารท์ี� &� มนีาคม ���  ตั Aงแต่เวลา &,.$$-&B.$$ น.  
 
���� อาจารย์ ดร.มานพ อาดมั ภาควิชาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชิญจากโรงเรยีนบ้านเกษมสุข เป็น
ประธานจดังาน "สานสมัพนัธ ์,$ ปี เกษมสุข" ในวนัเสารท์ี� �" มนีาคม ���  เวลา &�.$$ น. ณ โรงเรยีน
บา้นเกษมสุข ตําบลเทพนิมติ อําเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด  
 
���� อาจารย์ ดร.สิรวิรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชิญจากมูลนิธิส่งเสรมิวปิสัสนา
กรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรดําเนินการอบรมวิปสัสนากรรมฐาน ระหว่างวันที� ,-&B 
มนีาคม ���  ณ ศูนยว์ปิสัสนากรรมฐานธรรมสุวรรณา จงัหวดัขอนแก่น  
 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. �,���   E–mail: artspr08@hotmail.com 


