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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
ความร่วมมือระหว่าง Hiroshima University กับคณะอักษรศาสตร์

สืบเนืองจากทีคณะอักษรศาสตร์ ได้ส่งนิสติ จํานวน () คน ไปแลกเปลียนทีมหาวิทยาลัย Hiroshima
ภายใต้โครงการ AIMS-HU ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม BCCD และนิสติ จํานวน D คน จาก
Hiroshima University มาเรียนในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา BCCD ทีหลักสูตร BALAC Prof. Dr. Taiji
Hotta รองอธิการบดีฝ่ายวิรชั กิจ Ms. Saori Nakaie หัวหน้าฝ่าย International Exchange Group และ Ms.
Tomoko Sasaki ผูป้ ระสานงานโครงการ AIMS-HU ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพือติดตามผลการมา
เรียนและร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลียนจากมหาวิทยาลัย Hiroshima และขอคําปรึกษาเรืองวิชา
ต่ างๆ ทีนิสติ ญีปุ่นลงทะเบียนเรียน รวมทังg กิจกรรมในและนอกหลัก สูตร ทีคณะอักษรศาสตร์จดั ให้นิส ิต
แลกเปลียน
นอกจากนีg ยังได้หารือรายละเอียดเกียวกับการฝึ กงาน (internship) ของทังg นิสติ อักษรศาสตร์ และ
นิสติ Hiroshima ซึงเป็ นส่วนหนึงของโครงการ AIMS-HU ด้วย

๑

ข่าวจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ
ห อ พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก น า น า ช า ติ จั ด พิ ม พ์
ผลงานวิจยั เรือง “พระไตรปิ ฎกฉบับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ” นอกจากท่านผูอ้ ่านจะได้
ความรูเ้ รืองพระไตรปิ ฎกฉบับนีgอย่างละเอียดแล้ว ยัง
ั ญาคุ ณ และพระกรุณ า
จะได้ป ระจัก ษ์ ชดั ถึง พระป ญ
คุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีได้
ทรงนํ าพาประเทศฝ่าพ้นวิกฤตการณ์ การต่างประเทศ พาชนชาวสยามก้าวสู่ "หัวเลีgยว” ตามวิถตี ะวันตก
โดยมี “หัวต่อ” ของวิถไี ทยทีมีคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็ นแก่นฐาน ปกั หลักคํgาจุนให้ทุกๆ หัวเลียg วทีก้าว
ไปไม่พลัดหลง สามารถดํารงความผาสุกอันอุดมด้วยสันติและคุณธรรมอย่างไทยไว้ได้ อีกทังg สามารถนํ าอริย
ปญั ญาคือพระไตรปิฎกไปสู่ชาวโลก

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันตก
นิ สิตเอกวิ ชาภาษาเยอรมันชนะการประกวดและการแข่งขันในงานวันรวมใจเยอรมัน (Deutscher
Tag)
เมือวันศุกร์ที Bq สิงหาคม BCCD สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ได้จดั งานวันรวมใจเยอรมัน
(Deutscher Tag) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้นักเรียน นิสติ และนักศึกษาที
เรีย นภาษาเยอรมันได้แ สดงความสามารถด้านต่ า งๆ ทีเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศทีใช้
ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาราชการ โดยนิ ส ิต เอกวิชาภาษาเยอรมันได้รบั รางวัล จากการประกวดและการ
แข่งขันประเภทต่างๆ ในระดับชาติ ดังต่อไปนีg

(. นางสาวพิชญา จรูญพงษ์ศกั ดิ s และนางสาวสุพชิ ญา เปล่งปลัง นิสติ ชันg ปี ที t ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึงในการแข่งขันตอบปญั หาความรูท้ วไปเกี
ั
ยวกับประเทศทีใช้ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาราชการ
B. นางสาวกุลวิกา อ้วนดวงดี นิสติ ชันg ปี ที t ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึงในการแข่งขันพูด
สรุปใจความจากคลิปสารคดีเยอรมัน
t. นางสาวฐิตริ ตั น์ อุไรสินธว์ นางสาวกรหิรญ
ั นิกรแสน นิสติ ชันg ปี ที t และนางสาววรวลัญช์ นิธ ิ
โรจน์ธนัท นิสติ ชันg ปี ที B ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึงในการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “BC ปี หลังการ
ทลายกําแพงเบอร์ลนิ ”
๒

ใคร ทําอะไร ทีBไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาไทยศึกษา (HI B))() แก่นักเรียนนายร้อยชันg ปี ที
B จํานวน (qD นาย ในหัวข้อเรือง “ภาษาและวรรณคดีไทย: การสืบสานทางวัฒนธรรม” ในวันศุ กร์ที D
พฤศจิกายน BCCD เวลา ().))-(B.)) น. ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รบั เชิญจากสํานักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา เป็ นกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจําปี BCCD
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบั เชิญจากสมาคมศิษย์วงั หลังวัฒนา เป็ นวาทยากรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้นักเรียนงานมหกรรมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียงแห่ง
อาเซียน ASEAN Voice Showcase at Wattana ระหว่างวันที Bq-t0 สิงหาคม BCCD ณ ห้องประชุมอุมา
เปศลชีว ี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ฤ ทธิรงค์ จิว ากานนท์ ภาควิชาศิล ปการละคร ได้รบั เชิญ จากหลัก สูต รศิล ป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย) ให้ไปปฏิบตั ริ าชการโครงการ
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ รุ่นที () ปี การศึกษา BCCD ระหว่างวันที Bq-t) กรกฎาคม BCCD ณ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุร ี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ฤ ทธิรงค์ จิว ากานนท์ ภาควิชาศิล ปการละคร ได้รบั เชิญ จากหลัก สูต รศิล ป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย) ให้ไปปฏิบตั ริ าชการโครงการ
สัมมนาหลัก สู ต รการจัด การทางวัฒนธรรม ปี ก ารศึก ษา BCCD ระหว่ า งวัน ที Bq-t( สิง หาคม BCCD ณ
โรงแรมบ้านน่ าน จังหวัดน่ าน
อาจารย์ ดร.แพร จิตติพ ลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รบั เชิญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นผูบ้ รรยายกระบวนวิชา TRA ~)(( (ทฤษฎีการแปลและแนวโน้มปจั จุบนั ของ
การวิจยั ด้านการแปล) เมือวันที (q, B~ กรกฎาคม และวันที q, (~ สิงหาคม BCCD เวลา q.))-(B.)) น. ณ
อาคาร SWB ชันg ~ ห้อง ~)C มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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