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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
THE rd ACADEMIC PRESENTATION OF JAPANESE MAJOR
งานนําเสนอผลงานวิ ชาการโดยนิ สิตเอกภาษาญี*ปนุ่ ครัง0 ที* และนิ เทศนิ สิตเอกวิ ชาภาษาญี*ปนุ่
เมือวันที กุมภาพันธ์
เวลา ".$$-& .$$ น. ณ ห้อง +$, อาคารมหาจักรีสริ นิ ธร คณะอักษร
ศาสตร์ ทางสาขาวิชาภาษาญีปุน่ ได้จดั เวทีนําเสนอผลงานวิชาการโดยนิสติ ระดับปริญญาตรี เอกภาษาญีปุ่น
คณะอักษรศาสตร์ ทีได้รบั ทุนการศึกษาไปศึกษาและทําวิจยั เบืAองต้น ณ ประเทศญีปุ่น รวม B คน ได้แก่
นายกิตติพฒ
ั น์ มณีใหญ่ นางสาวชุตภิ คั ฉายวิโรจน์ นางสาวสุวภัทร สองเมือง นางสาวนาฎพินิจ จิตรใจ
นางสาวสิตรา ยีกะแพทย์ และนางสาวกนกธร กุลเพ็ชร์ โดยนํ าเสนอหัวข้องานวิจยั อาทิเช่น "ภาพลักษณ์
ของโอะดะ โนะบุนะงะผ่านสือในยุคปจั จุบนั " "The Usage of the word “Herbivore men” and Japanese
society"
นอกจากนีAทางสาขาวิชาภาษาญีปุ่นได้จดั งานนิเทศเอกภาษาญีปุ่นให้ความรูด้ า้ นการสมัครทุนแลก
เปลียนเพือไปศึกษา ณ ประเทศญีปุ่น การเล่าประสบการณ์การใช้ชวี ติ ในประเทศญีปุ่นโดยรุ่นพีทีกลับมา
จากการแลกเปลียน + คน ได้แก่ นางสาวชญามณฑ์ สง่าเนตร นายศตนนท์ วัฒนชัย และนางสาวชนิกานต์
เลิศศักดิ cวิมาน จบท้ายด้วยการแนะแนวเรืองลู่ทางการประกอบอาชีพและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของตน
ให้เหมาะสมกับอาชีพทีสนใจในอนาคตโดยศิษย์เก่า ได้แก่ คุณปณิตา พรรคพานิช หัวหน้าฝึ กอบรมด้าน
การศึกษาภาษาญีปุ่น และคุณเปี ยมบุญ อุ ทยั ธรรมรัตน์ Data Analyst บริษทั โฆษณา Dentsu Media
Thailand โดยมีจํ า นวนผู้ ร่ ว มงานในวัน ดัง กล่ า วรวม คน เป็ น นิ ส ิต ป จั จุ บ ัน " คน อาจารย์ แ ละ
บุคคลภายนอก B คน
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เนืAอหาของหนังสือเล่มนีAว่าด้วยกวีนิพนธ์สมัยใหม่ตงั A แต่จดุ เริมต้น กล่าวถึงกวีนิพนธ์และพันธกิจของ
กวีต ามทีกวีส มัยใหม่พ ินิจตนเอง วิเ คราะห์ใ ห้เ ข้าใจว่ ากวีร่ว มสมัยมองธรรมชาติแ ละใช้ธ รรมชาติส ร้า ง
วรรณศิลป์อย่างไร ตลอดจนพิจารณาลีลาวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์สมัยใหม่เพือให้เข้าใจขบวนการสร้างสรรค์
“วรรณศิลป์” และการนํา “ขนบ” โบราณมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้มลี กั ษณะเฉพาะของกวีแต่ละคน
ผูเ้ ขียนศึกษางานของ อุชเชนี อังคาร กัลยาณพงศ์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม และ
จิระนันท์ พิตรปรีชา ซึงล้วนเป็ นกวีร่วมสมัยผูม้ ผี ลงานทรงคุณค่าขันA “กวีนิพนธ์” เป็ นผูส้ บื ทอดสมบัตวิ รรณ
ศิลป์และพัฒนาศิลปะของตนจาก “ราก” วรรณศิลป์ของไทยจนสามารถสร้างงานอันมีลกั ษณะเฉพาะตน มี
คุณค่าไม่ด้อยกว่างานของกวีโบราณในอดีต ผลงานของกวีเหล่านีAแสดงให้เห็นการสืบทอด “ขนบ” จากกวี
โบราณมาพัฒนาสร้างสรรค์จนเกิด “ขนบ” ของกวีนิพนธ์รว่ มสมัย
สอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝา่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร.
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ใคร ทําอะไร ที*ไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญีปุ่น ไป
ประชุม AIMS-HU Kickoff Meeting ณ มหาวิทยาลัย Hiroshima ร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาอีก +
มหาวิทยาลัย จาก + ประเทศ เพือกํ า หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารดํา เนิ น งานการแลกเปลียนนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัย Hiroshima กับนักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึงโครงการนีAเป็ นส่วนขยายของโครงการ
AIMS ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีรฐั บาลญีปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที - มีนาคม
แต่
เนืองจากคณบดีติด ภารกิจ จึงมีคําสังให้อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่ว ม
ประชุมในครังA นีA
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รองศาสตราจารย์สุ ก ัญ ญา สุ จ ฉายา ภาควิช าภาษาไทย ได้รบั เชิญ จากคณะศิล ปศาสตร์ มหา
วิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรร่วมเสวนาเรือง “พญากง-พญาพาน จากตํานานสู่การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม”
เมือวันพุธที &" กุมภาพันธ์
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รองศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา ผูอ้ ํานวยการศูนย์คติชนวิทยา ได้รบั เชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยาย เรือง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบั การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม” ให้แก่นกั ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรมรุ่น MCT &,
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FAIR" งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุ่นครังA ที , จัดโดยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุ่นเจเอ็ด
ดูเคชัน บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็ นนักศึกษาปริญญาโทและเจาะลึกการเขียนแผนงานวิจยั " ในวัน
เสาร์ที & มีนาคม
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บ้านเกษมสุข ตําบลเทพนิมติ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
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