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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๒   วนัที� ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั Ritsumeikan ประเทศญี"ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� Prof. Dr. Yusuke Toyoda รองคณบด ีCollege of Policy Science และ
ดร.ปิยดา ชลวร จาก Ritsumeikan University ได้มาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์เพื�อเจรจาความร่วมมอืใน
โครงการ AIMS ของประเทศญี�ปุ่น รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ อาจารย์ ดร.
อษัฎายทุธ ชศูร ีและอาจารย ์ดร. Lowell Skar ไดร้ว่มกนัใหก้ารตอ้นรบั ณ หอ้งประชุม ^_� อาคารมหาจกัรี
สรินิธร  

วตัถุประสงค์ในการมาเยอืน เพื�อหารอืความร่วมมอืในประเด็นเรื�องจํานวนนิสิตที�จะแลกเปลี�ยน 
ช่วงเวลาการแลกเปลี�ยน รายวชิาที�จะสามารถโอนหน่วยกติได ้กจิกรรมเสรมิในหลกัสูตร Prof. Dr. Yusuke 
Toyoda จะนําข้อสรุปที�ได้ในการประชุม ไปนําเสนอมหาวิทยาลยัเพื�อพิจารณา การแลกเปลี�ยนนิสติจะ
เริ�มตน้ในภาคปลาย ปีการศกึษา ����  
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   
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ข่าวจากสาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต 
งานศึกษารมภ ์(พิธีบชูาพระสรสัวตี) 

 
 
 
 
 

สาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต ร่วมกบัชมรมบาล-ีสนัสกฤต สมาคมฮนิดูสมาช ไทยแลนด ์ฮนิดี
ปรษิัท กลุ่มปินากิน ได้จดังาน “ศึกษารมภ์” ขึgน เมื�อวนัจนัทร์ที� _� กนัยายน ���� ณ บรเิวณโถงชั gน _ 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั งานดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื�อเผยแพร่
ความรู ้ความเขา้ใจ ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมอนิเดยีผ่านกิจกรรมสรสัวดบีูชาซึ�งเป็นพธิไีหว้ครูพระ
สรสัวด ีเพื�อความเป็นสริมิงคลแก่นิสติก่อนเริ�มการศกึษาวชิาการทางอกัษรศาสตร ์และเพื�อเผยแพร่ความรู้
ทางวชิาการด้านภารตวทิยาผ่านกจิกรรมเสวนาทางวชิาการเรื�องพระสรสัวดใีนประเดน็ที�หลากหลายใหแ้ก่
ผูส้นใจทั �วไป 

ในงานนีg ทางสาขาวชิาฯ ได้รบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย ์นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล อธกิารบดจีุฬาฯ 
เป็นประธานในพธิ ีกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรบัแขกผู้มเีกียรติ นอกจากนีg ยงัมแีขกรบัเชญิกิตตมิศกัดิ l  
ทั gงชาวไทยและชาวอนิเดยีที�ไดใ้หเ้กยีรตมิารว่มงานเป็นจาํนวนมาก อาท ิคุณอาชชิ ปาด ี(Mr. Asish Padhi) 
อคัรราชทูตที�ปรกึษา สถานเอกอคัรราชทูตอนิเดยีประจาํประเทศไทย ประธานอาศรมวฒันธรรมไทย-ภารต 
คุณสถติ กุมาร (ที�ปรกึษาสมาคมฮนิดูสมาช) ประธานคตีาศรมแห่งประเทศไทย Mr. Sushil Dhanuka    
Ms. Indu Dhanuka (President of Thailand Hindi Parishad) Mr. Sutham Sacha phimukh Ms. 
Somsong Sachaphimukh (President of Indian Association of Thailand) Mr. Shivendra P. Singh 
(President of Arya Samaj Bangkok) Dr. Karuna Sharma (Pridi Banomyong International College) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริพฒัน์ ประพนัธวทิยา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบตั ิมั �งมสีุขสริ ิรองศาสตราจารย ์
ดร.บาํรงุ คาํเอก 

 
 
 
 

 
ภายในงานมกีจิกรรมต่างๆ มากมาย ไดแ้ก่ การประกอบพธิบีูชาพระสรสัวด ีโดยพราหมณ์บณัฑติ 

ลลติ โมหนั วยาส (ประธานบณัฑติ โบสถ์เทพมณเฑยีร กรุงเทพฯ) ศาสตราจารย ์นพ.ภริมย ์กมลรตันกุล 
อธกิารบด ีและคุณอาชชิ ปาด ีอคัรราชทตูที�ปรกึษา เป็นยชัญมานหรอืเจา้ภาพ และการบรรยายประกอบพธิี
โดยคุณสถติ กุมาร (ที�ปรกึษาสมาคมฮนิดูสมาช) และอาจารยก์ติตพิงศ์ บุญเกดิ (ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาและ
วรรณกรรมฮนิด)ี เป็นล่ามแปลภาษาฮนิดกีารแสดงนาฏศิลป์อินเดยี โดยอาจารย์ฤตพชรพร ทองถนอม 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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อาจารยพ์เิศษคณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การเสวนาทางวชิาการเรื�อง “พระสรสัวดใีน
วรรณคดสีนัสกฤต” โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริฬุหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์“พระสรสั 
วดใีนพุทธศาสนา” โดยอาจารย์ ดร.ชานป์วชิช์ ทดัแก้ว อาจารยป์ระจําสาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต 
“ประตมิานวทิยาพระสรสัวดใีนอนิเดยีและเอเชยีอาคเนย”์ โดยรองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ตงิสญัชล ีหวัหน้า
ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร และปิดทา้ยดว้ยการรบัประทานอาหาร
อนิเดยีแสนอรอ่ยซึ�งไดร้บัการสนบัสนุนจากไทยแลนด ์ฮนิดปีรษิทั 

 
���� ข่าวจากสาขาวิชาภาษาญี"ปุ่ น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นิสติสาขาวชิาภาษาญี�ปุน่ไดร้บัทุนรฐับาลญี�ปุ่นประจาํปี พ.ศ.���� ประเภททุนญี�ปุ่นศกึษาไปศกึษา
ในมหาวทิยาลยัต่างๆ ในประเทศญี�ปุ่นเป็นเวลา _ ปี สําหรบัในปีการศกึษานีg มนิีสติจาํนวน ^ คนไดร้บัทุน
ดงัรายชื�อต่อไปนีg 

_. นางสาวธญัชนก นววงศ ์  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Osaka University 
�. นายธนบตัร ประเทอืงชยัศร ี  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Tohoku University 
{. นายปิยวฒัน์ ชาตพิทิกัษ์  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Osaka University 
y. นางสาวปุณยนุช ขนุเหลง็       นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Nagoya University 
�. นางสาวมนสัว ีอสิรธาํรง  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Osaka University 
}. นางสาวสณัหส์นิี ประคลัภก์ลุ  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Tohoku University 
�. นางสาวสธุรีา ศรตีระกลู  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Doshisha University 
^. นางสาวอญัชสิา อจุจาภมิขุ  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Tokyo University of Foreign Studies 

 
 นอกเหนือจากนิสติทั gง ^ คน ยงัมนีิสติอกี { คนไดร้บัทนุรฐับาลญี�ปุน่ประเภททนุญี�ปุน่ศกึษาไปศกึษา ใน
ประเทศญี�ปุน่เป็นเวลา _ ปี ผา่นโครงการแลกเปลี�ยนของสาํนกัวริชักจิ ดงัรายชื�อต่อไปนีg 

_. นางสาวปฐมพร แยม้สขุเสร ี  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Osaka University 
 �. นางสาวเพญ็พสิทุธิ l เขตตก์นั  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Kyoto University 

{. นางสาวฐติพิร ทองทพิยเ์จรญิ  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Hokkaido University 
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 สาํหรบัในปีการศกึษา ���� มนีิสติที�เขา้รว่มโครงการแลกเปลี�ยนกบัมหาวทิยาลยัญี�ปุน่อื�นๆ เป็นเวลา _ ปี
ที�จดัการโดยสาํนกัวริชักจิ และคณะอกัษรศาสตร ์ดงันีg 

_. นางสาวกลัยาทรรศน์ วงษจ์นัทร ์ นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Toyo Eiwa Jogakuin 
�. นางสาวเกศญาพร รตันพภิพ  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Fukuoka Women’s University 
{. นางสาวจุฑารตัน์ ฐานพงศพ์นัธุ ์  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Tokyo University of Foreign Studies  
y. นางสาวแจน นิมติโสภณ  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Nanzan University 
�. นางสาวชตุนินัท ์ธมีะสมบตั ิ  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Kumamoto Gakuen University 
}. นางสาวญาดา โคสยุ ี   นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Gakushuin University 
�. นางสาวทกัษพร รตัน์นราทร  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Kyoto University 
^. นางสาวบุญญาพร วรรณศริ ิ  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Okayama University 
�. นางสาวพรพศิทุธ ์คณุเพชรนาค  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Nagoya University 
_�. นางสาวพชิญส์นิ ีเผื�อนงเูหลอืม  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Okayama University 
__. นางสาวพชิญา จารเุกยีรตกิลุ  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Fukuoka Women’s University 
_�. นางสาวพมิพช์นก สวุชิาเชดิช ู  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Kansai University 
_{. นางสาวพริญาณ์ มากพนู  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Toyo Eiwa Jogakuin 
_y. นางสาวรตันพร เฮยีวโดะ  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� University of the Ryukyus 
_�. นายสายณัห ์ทพิรส   นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Doshisha University 
_}. นางสาวสาวณีิ โอฬารศริศิกัดิ l  นิสติชั gนปีที� y เขา้ศกึษาที� Kyoto Notre Dame University 
_�. นางสาวณิชาภทัร ทองวนชินพคณุ นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Doshisha University  
_^. นางสาวเบญจา ดาวมาศรศัม ี  นิสติชั gนปีที� { เขา้ศกึษาที� Okayama University 

 

 
 
 

���� ศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ ภาควชิาภาษาไทย ไดร้บัเชญิจากสํานักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิเป็นวทิยากรบรรยาย เรื�อง “การวจิยัวรรณกรรมการแสดง” เมื�อวนัที� } กนัยายน ���� เวลา 
�.{�-_�._� น. ณ หอ้งจปิูเตอร ์โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั �น  
 

���� อาจารย์สถาพร อรุณวลิาศ หน่วยบรหิารวชิาอารยธรรมไทย ได้รบัเชิญจากคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายเรื�อง “ศลิปะโบราณวตัถุสถาน: ภาพสะทอ้นการ 
เมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมไทย” ในวนัที� _} และ {� ตุลาคม ���� เวลา �.��-_�.�� น. ณ คณะสถา 
ปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ   
 
 

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

ใคร ทาํอะไร ที"ไหน 


