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คณาจารยส์าขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม International Conference on Japanese 
Language Education ?@AB ซึ�งจดัเป็นครั Fงที� A@ โดยในปีนีFจดัที� University of Technology, Sydney 
(UTS) เมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี ระหว่างวนัที� A@-A? กรกฎาคม ?YYZ และนําเสนอผลงานดงัต่อไปนีF 

A. รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบรูณะกจิ คะตะกริ ิอาจารย ์Kiyomi Iketani และคณะ 
“การวเิคราะห์กระบวนการที�นําไปสู่เคลด็ลบัความสําเรจ็ของอาจารยพ์เิศษชาวญี�ปุ่นที�สอนร่วมกบัอาจารย์
ชาวไทยในมหาวิทยาลยัของไทย: ปฏิสมัพนัธ์ที�จํากัดระหว่างอาจารย์ชาวญี�ปุ่นและอาจารย์ชาวไทย” 
(ประเภทโปสเตอร)์  

?. อาจารย ์ดร.อษัฎายทุธ ชูศร ี 
“Conversational Strategies for Intermediate Japanese Learners’ Public Speaking Practice Outside 
Japan: A Case Study of Thai and Indonesian Learners” (ประเภทนําเสนอปากเปล่า) 

n. อาจารย ์Natsuki Matsui  
“Japanese Personal Pronouns on TV Dramas : Learning Usages of Ast and ?nd Person-Pronouns 
through TV Dramas” (ประเภทนําเสนอปากเปล่า)  
 
 

 

 

 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก  
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ตามที�คณะกรรมการฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ ได้ไปเยี�ยมชมด้านการส่งเสรมิการวิจยัของ
ศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุร ีโดยไดพ้บและ
แลกเปลี�ยนความคดิเหน็กบั รองศาสตราจารย ์ดร.รชิารด์ วตัสนั ทอดด ์หวัหน้าศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ 
เมื�อวนัองัคารที� t กรกฎาคม ?YYZ เวลา @u.n@-A?.@@ น. การไปดูงานครั FงนีF ไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจโดยไดม้ี
การพดูคุยแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เรื�อง กลยุทธก์ารส่งเสรมิการผลติงานวจิยัที�มคีุณภาพของคณาจารยแ์ละ
นิสติระดบับณัฑติศกึษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ  : ภาษาจนีธุรกจิ (สาํหรบัผูเ้รยีนชาวไทย) 
ผูเ้ขียน  : รองศาสตราจารย ์ดร.ประพณิ มโนมยัวบิลูย ์และ 
   รองศาสตราจารย ์ดร.พชันี ตั Fงยนืยง 
ราคา  : At@ บาท 
 
 หนงัสอืเล่มนีF ไดค้ดัสรรกจิกรรมทางธุรกจิ A? เรื�อง โดยใชศ้พัทเ์ฉพาะและ
รปูประโยคต่างๆ มาเรยีบเรยีงเป็นบทสนทนา ทาํใหผู้เ้รยีนชาวไทยเขา้ใจและจดจาํ
เนืFอหาไดง้า่ย ในบทฝึกฝน ผูเ้รยีนจะไดเ้หน็รปูประโยคที�เรยีนมาอกีครั Fง ซึ�งจะช่วย
เสรมิทกัษะ และสามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด ้บทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ใชภ้าษาที�ไพเราะสละสลวย
และมเีนืFอหาซึ�งสามารถนํามาใช้สอนกลยุทธ์ในการดําเนินการธุรกิจได้ นอกจากนีFยงัให้เกรด็ความรู้ทาง
ธุรกจิที�เป็นประโยชน์หลายแขนง ซึ�งว่าผูเ้รยีนจะไดร้บัทั Fงความรูภ้าษาจนีและความรูเ้ชงิธุรกจิควบคู่กนัไป  
 
 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั  
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หนังสือ  : โพธสิตัวจรรยา: มรรคาเพื�อมหาชน 

ผูเ้ขียน  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ 
ราคา  : ?Y@ บาท 
 
 เรื�องโพธิสัตวจรรยา: มรรคาเพื�อมหาชน นีF  เป็นงานค้นคว้าวิจ ัย
แนวคดิและมรรคาอนันําไปสู่ความเป็นพระโพธสิตัว์ มผีลสมบูรณ์คอืการได้
ตรสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถสั �งสอนมหาชนให้พ้นทุกข์ในสังสารวัฏได ้
แนวคดิและมรรคานีFแสดงถงึแนวคดิต่างๆ ในพุทธศาสนาทั Fงหมด เริ�มแต่เรื�อง
ผูต้ ั Fงศาสนา ความคดิเรื�องบุคคลผูส้มบรูณ์แบบ คุณธรรมและจรยิธรรมพรอ้มทั Fงทางอนัจะไดม้าทั Fงในส่วนตน
และเพื�อผูอ้ื�น อนึ�งความคดิเรื�องพระโพธสิตัวนี์F มกัใชอ้้างเพื�อแบ่งพุทธศาสนาออกเป็นนิกายใหญ่ๆ คอื เถร
วาทกบัมหายาน เมื�อพจิารณาแล้ว ความคดิเรื�องพระโพธสิตัว์นั Fนมอียู่ในคมัภรีพ์ุทธศาสนาทุกสาย มกีาร
เน้นประเดน็ต่างๆ เปลี�ยนแปลกกนัออกไปบา้งแมใ้นสายที�เรยีกว่าเถรวาทหรอืสถวรีวาทดว้ยกนั แต่โดยรวม
แลว้ไม่มคีวามแปลกเปลี�ยนที�เหน็ไดช้ดัเจนจนถงึแก่จะเป็นมาตรฐานแยกนิกายได ้เพราะความคดิหลกัและ
หลกัการยงัคงเหมอืนกนัโดยมาก 
 
 
หนังสือ  : อารมณ์กบัชวีติที�ดใีนปรชัญาขงจื�อ 

ผูเ้ขียน  : รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา สถาอานันท ์
ราคา  : AB@ บาท 
 
 “เมื�ออาย ุZ@ เราทาํตามใจปรารถนาไดโ้ดยไมล่ะเมดิครรลอง” 

หากเราใชค้าํกล่าวขา้งตน้ของขงจื�อเป็นหลกัหมายแห่งชวีติที�ด ีเรา
สามารถแจกแจงประเด็นต่างๆ ได้ดังนีF  ประการแรก ขงจื�อพบความ
ต่อเนื�องเชื�อมโยงอย่างสมดุลระหว่างความปรารถนาของตนกับชวีิตที�มี
จรยิธรรม ประการที�สอง ขงจื�อยนืยนัความหมายความสําคญัของความ
ปรารถนา/อารมณ์ในการมชีวีติที�ด ีประการที�สาม ขงจื�อพบ “เสรภีาพ” แห่งดวงใจในวยัชรา ประการที�สี� 
ขงจื�อมใิช่พระอรหนัต์ที� “อยู่เหนือ” กเิลส ตณัหา หรอืความปรารถนาใดๆ เพยีงแต่ขงจื�อสามารถวางใจใน
การกระทาํของตนตามใจปรารถนา 

 เราจะเหน็ไดว้่า ความปรารถนา/อารมณ์ เป็นสิ�งที�ไดร้บัการยนืยนัคุณค่า ความหมาย ความสําคญั
สาํหรบัชวีติที�ดใีนปรชัญาขงจื�อ หนงัสอืเล่มนีFเป็นความพยายามที�จะอธบิายความหมาย และความสําคญัของ
อารมณ์ ในฐานะหลกัหมายแห่งชวีติที�ดใีนปรชัญาขงจื�อ  
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
tBttt หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
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���� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ตามเสด็จเยอืนสาธารณรฐัมอลตา 
ระหว่างวนัที� ?B-?t สงิหาคม ?YYZ  
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกจิ คะตะกริ ิอาจารย ์Kiyomi Iketani และอาจารย ์ดร.
อษัฎายุทธ ชูศร ีภาควชิาภาษาตะวนัออก ไดร้บัเชญิเขา้ร่วมการประชุม Asia Future Conference ครั Fงที� ? 
ระหว่างวนัที� ??-?B สงิหาคม ?YYZ ณ Inna Grand Bali Beach Hotel และ Udayana University ประเทศ
อนิโดนีเซยี โดยรองศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ อาจารย ์Kiyomi และคณะ นําเสนอผลงานเรื�อง “The 
Process of Adaptation of Native Japanese Language Teachers to Meet Communication Demands 
in Teaching Settings with Thai Teachers: From Interview Data of the Japanese Teachers Working 
in Universities in Thailand” และอาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ นําเสนอผลงานเรื�อง “Recognizing the 
acceptance of Japanese culture through the Japanese loanwords in Thai language”  
 

���� อาจารย์ ดร.ชุตมิณฑน์ เกษมณี ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมสมัมนาโครงการ
ปจัฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และวิพากษ์งานหวัข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต ประจําปีการศึกษา ?YYZ 
หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาเกาหลศีกึษา (สหสาขา/หลกัสูตรนานาชาต)ิ ระหว่างวนัที� 
?n-?B สงิหาคม ?YYZ ณ โรงแรม เดอะ ไทดร์สีอรท์ จงัหวดัชลบุร ี 
 
 

 
 คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์

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

ใคร ทาํอะไร ที.ไหน 


