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ความร่วมมือระหว่าง Hiroshima University กบัคณะอกัษรศาสตร ์

 

 

 

 

 
 
สบืเนื�องจากที�คณะอกัษรศาสตร ์ไดส้่งนิสติจาํนวน () คน ไปแลกเปลี�ยนที�มหาวทิยาลยั Hiroshima 

ภายใต้โครงการ AIMS-HU ระหว่างเดอืนมนีาคม ถึงเดือนกรกฎาคม BCCD และนิสติจํานวน D คน จาก 
Hiroshima University มาเรยีนในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา BCCD ที�หลกัสูตร BALAC Prof. Dr. Taiji 
Hotta รองอธกิารบดฝี่ายวริชักจิ Ms. Saori Nakaie หวัหน้าฝ่าย International Exchange Group และ Ms. 
Tomoko Sasaki ผูป้ระสานงานโครงการ AIMS-HU ได้มาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์เพื�อตดิตามผลการมา
เรยีนและร่วมกจิกรรมของนักศกึษาแลกเปลี�ยนจากมหาวทิยาลยั Hiroshima และขอคําปรกึษาเรื�องวชิา
ต่างๆ ที�นิสติญี�ปุ่นลงทะเบียนเรยีน รวมทั gงกิจกรรมในและนอกหลกัสูตร ที�คณะอกัษรศาสตร์จดัให้นิสิต
แลกเปลี�ยน 

นอกจากนีg ยงัไดห้ารอืรายละเอยีดเกี�ยวกบัการฝึกงาน (internship) ของทั gงนิสติอกัษรศาสตร ์และ
นิสติ Hiroshima ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของโครงการ AIMS-HU ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   
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ห อ พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎก น านาช าติ  จัด พิม พ์
ผลงานวจิยัเรื�อง “พระไตรปิฎกฉบบัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั” นอกจากท่านผูอ่้านจะได้
ความรูเ้รื�องพระไตรปิฎกฉบบันีgอย่างละเอยีดแลว้ ยงั
จะได้ประจกัษ์ชดัถึงพระปญัญาคุณและพระกรุณา
คุณในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัที�ได้
ทรงนําพาประเทศฝ่าพ้นวกิฤตการณ์การต่างประเทศ พาชนชาวสยามก้าวสู่ "หวัเลีgยว” ตามวถิตีะวนัตก 
โดยม ี“หวัต่อ” ของวถิไีทยที�มคีําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นแก่นฐาน ปกัหลกัคํgาจุนใหทุ้กๆ หวัเลีgยวที�ก้าว
ไปไมพ่ลดัหลง สามารถดาํรงความผาสุกอนัอุดมดว้ยสนัตแิละคุณธรรมอย่างไทยไวไ้ด ้อกีทั gงสามารถนําอรยิ
ปญัญาคอืพระไตรปิฎกไปสู่ชาวโลก 
 
 

 

 

นิสิตเอกวิชาภาษาเยอรมนัชนะการประกวดและการแข่งขนัในงานวนัรวมใจเยอรมนั (Deutscher 

Tag) 
เมื�อวนัศุกรท์ี� Bq สงิหาคม BCCD สมาคมครูภาษาเยอรมนัในประเทศไทย ได้จดังานวนัรวมใจเยอรมนั 

(Deutscher Tag) ณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อให้นักเรยีน นิสติ และนักศกึษาที�
เรยีนภาษาเยอรมนัได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ที�เกี�ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที�ใช้
ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาราชการ โดยนิสิตเอกวิชาภาษาเยอรมนัได้รบัรางวลัจากการประกวดและการ
แขง่ขนัประเภทต่างๆ ในระดบัชาต ิดงัต่อไปนีg 
 
 
 
 
 
 

(. นางสาวพชิญา จรญูพงษ์ศกัดิ s และนางสาวสุพชิญา เปล่งปลั �ง นิสติชั gนปีที� t ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ
อนัดบัหนึ�งในการแขง่ขนัตอบปญัหาความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัประเทศที�ใชภ้าษาเยอรมนัเป็นภาษาราชการ  

B. นางสาวกุลวกิา อ้วนดวงด ีนิสติชั gนปีที� t ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึ�งในการแข่งขนัพูด
สรปุใจความจากคลปิสารคดเียอรมนั 

t. นางสาวฐติริตัน์ อุไรสนิธว ์นางสาวกรหริญั นิกรแสน นิสติชั gนปีที� t และนางสาววรวลญัช์ นิธิ
โรจน์ธนทั นิสติชั gนปีที� B ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึ�งในการแข่งขนัวาดภาพในหวัขอ้ “BC ปีหลงัการ
ทลายกําแพงเบอรล์นิ” 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัตก 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากโรงเรยีน
นายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ วชิาไทยศกึษา (HI B))() แก่นักเรยีนนายรอ้ยชั gนปีที� 
B จํานวน (qD นาย ในหวัขอ้เรื�อง “ภาษาและวรรณคดไีทย: การสบืสานทางวฒันธรรม” ในวนัศุกร์ที� D 
พฤศจกิายน BCCD เวลา ().))-(B.)) น. ณ กองวชิาประวตัิศาสตร ์ส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก 
 

���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิจากสํานักงานเลขาธกิาร
วุฒสิภา เป็นกรรมการในคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลอืกขา้ราชการรฐัสภาสามญั ประจาํปี BCCD 
 

���� รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควชิาศลิปการละคร ได้รบัเชญิจากสมาคมศษิย์วงัหลงั-
วฒันา เป็นวาทยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการให้นักเรยีนงานมหกรรมคอนเสริ์ตขบัร้องประสานเสยีงแห่ง
อาเซยีน ASEAN Voice Showcase at Wattana ระหว่างวนัที� Bq-t0 สงิหาคม BCCD ณ หอ้งประชุมอุมา 
เปศลชวี ีโรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จวิากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบัเชิญจากหลกัสูตรศิลป  
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทางวฒันธรรม (หลกัสูตรภาษาไทย) ใหไ้ปปฏบิตัริาชการโครงการ
ปฐมนิเทศนิสติใหม่ รุ่นที� () ปีการศกึษา BCCD ระหว่างวนัที� Bq-t) กรกฎาคม BCCD ณ อําเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุร ี 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จวิากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รบัเชิญจากหลกัสูตรศิลป  
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทางวฒันธรรม (หลกัสูตรภาษาไทย) ใหไ้ปปฏบิตัริาชการโครงการ
สมัมนาหลกัสูตรการจดัการทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา BCCD ระหว่างวนัที� Bq-t( สิงหาคม BCCD ณ 
โรงแรมบา้นน่าน จงัหวดัน่าน 
 

���� อาจารย์ ดร.แพร จติติพลงัศร ีภาควชิาวรรณคดีเปรยีบเทยีบ ได้รบัเชญิจากคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง เป็นผูบ้รรยายกระบวนวชิา TRA ~)(( (ทฤษฎกีารแปลและแนวโน้มปจัจุบนัของ
การวจิยัดา้นการแปล) เมื�อวนัที� (q, B~ กรกฎาคม และวนัที� q, (~ สงิหาคม BCCD เวลา q.))-(B.)) น. ณ 
อาคาร SWB ชั gน ~ หอ้ง ~)C มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   
 
 

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

ใคร ทาํอะไร ทีBไหน 


