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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ

เมือวันที พฤศจิกายน !""# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษร
ศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้ต้อนรับผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย
ฟูตนั ; ประเทศจีน Prof. Dr. Jing Yijia, Associate Dean, School of International Relations and Public
Affairs Ms. Zhu Yifei, Asian and African Affairs Program Officer, Foreign Affairs Office และผูช้ ่วย
วัตถุประสงค์ในการมาเยือน เพือเจรจาขอความร่วมมือจากคณะอักษรศาสตร์ ในการก่อตัง; ศูนย์ไทย
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟูตนั ; เตรียมกําหนดการมาเยือนจุฬาฯ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟูตนั ; วางแผนและ
กําหนดการประชุมนานาชาติ เพือเป็ นก้าวแรกในการเปิ ดศูนย์ไทยศึกษา และเชิญให้คณาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Shanghai Forum ซึงจะจัดในปี !""e
ในโอกาสนี; รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา จงสถิตย์วฒ
ั นา ผู้อํานวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ และ
ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผูอ้ ํานวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ได้เข้าร่วมหารือด้วย

๑

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก

อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี จัดโครงการ “ASEAN MEETING FOR JAPANESE SPEAKER
COMMUNITY” นํ านิสติ เอกภาษาญีปุ่นชัน; ปี ที r จํานวน r คนไปทัศนศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรม ณ
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที e-!! มกราคม !""e โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นจากศูนย์อาเซียนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภท ASEAN Youth Exchange

โดยจัดกิจกรรมทัง; หมด ประเภท คือ การทัศนศึกษาโบราณสถาน บุโรพุทโธและพราหมณันต์ ซึง
เป็ นโบราณสถานเพียงสองแห่งทีได้ขน;ึ ทะเบียนมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซีย เมืองจาการ์ตา เมืองบันดุง
และชมมหาวิทยาลัย UPI (มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งอินโดนีเซีย) การบรรยายแลกเปลียนข้อมูลเกียวกับ
การศึกษาภาษาญีปุน่ ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยอาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี และอาจารย์ Wawan
Danasasmita มหาวิทยาลัย UPI ตามลําดับ การพบปะ อภิปรายและรายงานหน้าชัน; เกียวกับความแตกต่าง
ของไทยกับอินโดนีเซียโดยใช้ภาษาญีปุ่นเป็ นภาษาสือกลางของนิสติ นักศึกษาของสองสถาบันจํานวน ry
คน และการเก็บข้อมูลเกียวกับวัฒนธรรมญีปุ่นทีปรากฏร่วมกันในไทย
และอินโดนีเซีย
ในโอกาสนี; คณะนิสติ -อาจารย์ได้เข้าพบคณบดีคณะครุศาสตร์
ด้ า นภาษาและศิ ล ปะเพื อปรึก ษาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาควิ ช า
ภาษาญีปุ่นของ UPI กับสาขาวิชาภาษาญีปุ่นของจุฬาฯ ในอนาคต
และการขยายความสัมพันธ์ไปสู่หน่ วยงานอืนๆ
อนึง มหาวิทยาลัย UPI (ครุศาสตร์แห่งอินโดนีเซีย) เป็ นมหาวิทยาลัยทีเปิ ดสอนภาษาญีปุ่นในระดับ
ปริญญาตรีเป็ นแห่งที r ของประเทศอินโดนีเซีย และเป็ นมหาวิทยาลัยเดียวทีเปิ ดสอนหลักสูตรการสอน
ภาษาญีปุ่ นในระดับปริญ ญาโทในประเทศอิน โดนี เ ซีย
(มหาวิทยาลัยอีก r แห่งทีเปิ ดหลักสูตรปริญญาโทเป็ น
หลักสูตรญีปุน่ ศึกษา หรือภาษาศาสตร์ภาษาญีปุน่ )
๒

ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
รายการอักษรพาที เดือนมกราคม !""e ทางสถานีวทิ ยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลืน y ."
MHz เวลา y~.ry–y~."" น.
เสาร์ที ม.ค. "e
"การตีพมิ พ์ พระไตรปิ ฏก ฉบับราชกาลที ""
วิทยากร อาจารย์แม่ชวี มิ ตุ ติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที ม.ค. "e
"เรารูว้ ่าคุณอยากเข้า BALAC"
วิทยากร น.ส.ศิรปิ ระภา สภารัตน์ และนายศุภกร ยืนยงวรรณโชติ
ผูด้ าํ เนินรายการ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
เสาร์ที ~ ม.ค. "e
"คํายืมภาษาญีปุ่นในภาษาไทย"
วิทยากร อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
เสาร์ที !" ม.ค. "e
"ความสําคัญของวันตรุษจีน"
วิทยากร อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี
รายการอัก ษรพาที เดือนกุ มภาพันธ์ !""e ทางสถานีว ิทยุจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คลืน
y ." MHz เวลา y~.ry–y~."" น.
เสาร์ที ก.พ. "e
"จบอักษรศาสตร์ทําอาชีพได้หลากหลาย"
วิทยากร นายศรัณย์ คุง้ บรรพต
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
เสาร์ที ~ ก.พ. "e
"กลุ่มวิจยั พุทธศาสนาในภาษาและวรรณโลก:
ในโครงการศูนย์ความเป็ นเลิศฯ"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึงฤดี โลหผล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ „
เสาร์ที " ก.พ. "e
"การวิจยั ด้านพุทธศาสนาในภาษาและวรรณโลก :
โอกาสและความท้าทาย"
วิทยากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึงฤดี โลหผล
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ „
เสาร์ที !! ก.พ. "e
"นิตเช่กบั พุทธศาสนา"
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ผูด้ าํ เนินรายการ อาจารย์ ดร.ธานีรตั น์ จัตุทะศรี

๓

ใคร ทําอะไร ที&ไหน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัย Waseda ประเทศญีปุ่น ไป
ประชุม First Joint Meeting of AIMS Faculty and Staff ณ มหาวิทยาลัย Waseda ร่วมกับมหาวิทยาลัย
คู่สญ
ั ญาอีก # มหาวิทยาลัย จาก " ประเทศ เพือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินงานการแลกเปลียน
นักศึกษามหาวิทยาลัย Waseda กับนัก ศึก ษาในประเทศกลุ่ มอาเซียน ซึงโครงการนี; เป็ นส่ วนขยายของ
โครงการ AIMS ในกลุ่ มประเทศอาเซียน โดยมีรฐั บาลญีปุ่นรับผิดชอบค่ าใช้จ่าย ระหว่างวันที ! -!#
มกราคม !""e แต่เนืองจากคณบดีตดิ ภารกิจ จึงมีคาํ สังให้ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมประชุมในครัง; นี;
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิม พ์ รํา ไพ เปรมสมิท ธ์ ภาควิช าบรรณารัก ษศาสตร์ ได้ ร บั เชิญ เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบเครืองมือวิจยั ของนิสติ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผู้นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. ~ ~~" E–mail: artspr08@hotmail.com
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