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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓   วนัที� ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
เมื�อวนัที� �� พฤศจกิายน !""# ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษร

ศาสตร ์และรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ไดต้้อนรบัผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยั
ฟูตั ;น ประเทศจนี 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 และผูช่้วย  

วตัถุประสงค์ในการมาเยอืน เพื�อเจรจาขอความร่วมมอืจากคณะอกัษรศาสตร ์ในการก่อตั ;งศูนยไ์ทย
ศกึษา ณ มหาวทิยาลยัฟูตั ;น เตรยีมกําหนดการมาเยอืนจุฬาฯ ของอธกิารบดมีหาวทิยาลยัฟูตั ;น วางแผนและ
กําหนดการประชุมนานาชาติ เพื�อเป็นก้าวแรกในการเปิดศูนย์ไทยศึกษา และเชญิให้คณาจารย์คณะอกัษร
ศาสตรเ์ขา้รว่มประชุมนานาชาต ิShanghai Forum ซึ�งจะจดัในปี !""e  

ในโอกาสนี; รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา จงสถติยว์ฒันา ผู้อํานวยการสถาบนัไทยศกึษา จุฬาฯ และ
ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง ผูอ้ํานวยการศูนยไ์ทยศกึษา คณะอกัษรศาสตร ์ไดเ้ขา้รว่มหารอืดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ 
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อาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีจดัโครงการ “ASEAN MEETING FOR JAPANESE SPEAKER 
COMMUNITY” นํานิสติเอกภาษาญี�ปุ่นชั ;นปีที� r จาํนวน �r คนไปทศันศกึษาและแลกเปลี�ยนวฒันธรรม ณ 
ประเทศอนิโดนีเซยี ระหว่างวนัที� �e-!! มกราคม !""e โดยได้รบัทุนสนับสนุนจากศูนยอ์าเซยีนศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประเภท ASEAN Youth Exchange 

 
 
 
 
 
 

 โดยจดักจิกรรมทั ;งหมด � ประเภท คอื การทศันศกึษาโบราณสถาน บุโรพุทโธและพราหมณนัต์ ซึ�ง
เป็นโบราณสถานเพยีงสองแห่งที�ไดข้ึ;นทะเบยีนมรดกโลกในประเทศอนิโดนีเซยี เมอืงจาการต์า เมอืงบนัดุง
และชมมหาวทิยาลยั UPI (มหาวทิยาลยัครุศาสตรแ์ห่งอนิโดนีเซยี) การบรรยายแลกเปลี�ยนขอ้มลูเกี�ยวกบั
การศกึษาภาษาญี�ปุน่ในประเทศไทยและอนิโดนีเซยี โดยอาจารย ์ดร.อษัฎายุทธ ชูศร ีและอาจารย ์Wawan 
Danasasmita มหาวทิยาลยั UPI ตามลาํดบั การพบปะ อภปิรายและรายงานหน้าชั ;นเกี�ยวกบัความแตกต่าง
ของไทยกบัอนิโดนีเซยีโดยใช้ภาษาญี�ปุ่นเป็นภาษาสื�อกลางของนิสตินักศกึษาของสองสถาบนัจํานวน ry 

คน และการเก็บขอ้มลูเกี�ยวกบัวฒันธรรมญี�ปุ่นที�ปรากฏร่วมกนัในไทย
และอนิโดนีเซยี 
 ในโอกาสนี; คณะนิสติ-อาจารยไ์ดเ้ขา้พบคณบดคีณะครุศาสตร์
ด้านภาษาและศิลปะเพื�อปรึกษาความร่วมมือระหว่างภาควิชา
ภาษาญี�ปุ่นของ UPI กบัสาขาวชิาภาษาญี�ปุ่นของจุฬาฯ ในอนาคต 
และการขยายความสมัพนัธไ์ปสู่หน่วยงานอื�นๆ  

  อนึ�ง มหาวทิยาลยั UPI (ครศุาสตรแ์ห่งอนิโดนีเซยี) เป็นมหาวทิยาลยัที�เปิดสอนภาษาญี�ปุ่นในระดบั
ปรญิญาตรเีป็นแห่งที� r ของประเทศอนิโดนีเซยี และเป็นมหาวทิยาลยัเดยีวที�เปิดสอนหลกัสูตรการสอน
ภาษาญี�ปุ่นในระดับปรญิญาโทในประเทศอินโดนีเซีย 
(มหาวทิยาลยัอกี r แห่งที�เปิดหลกัสูตรปรญิญาโทเป็น
หลกัสตูรญี�ปุน่ศกึษา หรอืภาษาศาสตรภ์าษาญี�ปุน่) 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 
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�  รายการอกัษรพาท ีเดอืนมกราคม !""e ทางสถานีวทิยุจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลื�น �y�." 
MHz เวลา y~.ry–y~."" น. 

เสารท์ี� � ม.ค. "e "การตพีมิพ ์พระไตรปิฏก ฉบบัราชกาลที� "" 
วทิยากร อาจารยแ์มช่วีมิตุตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� �� ม.ค. "e "เรารูว้่าคุณอยากเขา้ BALAC" 
วทิยากร น.ส.ศริปิระภา สภารตัน์ และนายศุภกร ยนืยงวรรณโชต ิ
ผูด้าํเนินรายการ รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉตัราภรณ์ 

เสารท์ี� �~ ม.ค. "e "คาํยมืภาษาญี�ปุ่นในภาษาไทย" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.อษัฎายทุธ ชศูร ี
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี

เสารท์ี� !" ม.ค. "e "ความสาํคญัของวนัตรษุจนี" 
วทิยากร อาจารย ์ดร.ธรีวฒัน์ ธรีพจนี 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี
 

�  รายการอักษรพาที เดือนกุมภาพนัธ์ !""e ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คลื�น 
�y�." MHz เวลา y~.ry–y~."" น. 

เสารท์ี� � ก.พ. "e "จบอกัษรศาสตรท์ําอาชพีไดห้ลากหลาย" 
วทิยากร นายศรณัย ์คุง้บรรพต 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.วภิาส โพธแิพทย ์

เสารท์ี� ~ ก.พ. "e "กลุ่มวจิยัพุทธศาสนาในภาษาและวรรณโลก: 
� ในโครงการศูนยค์วามเป็นเลศิฯ" 

วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งฤด ีโลหผล 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ณดิา ตริณสวสัดิ � 

เสารท์ี� �" ก.พ. "e "การวจิยัดา้นพุทธศาสนาในภาษาและวรรณโลก : 
โอกาสและความทา้ทาย" 

วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนึ�งฤด ีโลหผล 
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ณดิา ตริณสวสัดิ � 

เสารท์ี� !! ก.พ. "e "นิตเช่กบัพุทธศาสนา" 
วทิยากร รองศาสตราจารย ์ดร.โสรจัจ ์หงศล์ดารมภ ์
ผูด้าํเนินรายการ อาจารย ์ดร.ธานีรตัน์ จตุัทะศร ี
 

 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์และรองศาสตราจารย์
สุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักิจ ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลยั Waseda ประเทศญี�ปุ่น ไป
ประชุม First Joint Meeting of AIMS Faculty and Staff ณ มหาวทิยาลยั Waseda ร่วมกบัมหาวทิยาลยั
คู่สญัญาอกี # มหาวทิยาลยั จาก " ประเทศ เพื�อกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนินงานการแลกเปลี�ยน
นักศึกษามหาวทิยาลยั Waseda กบันักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซยีน ซึ�งโครงการนี;เป็นส่วนขยายของ
โครงการ AIMS ในกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยมรีฐับาลญี�ปุ่นรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย ระหว่างวนัที� !�-!# 
มกราคม !""e แต่เนื�องจากคณบดตีดิภารกจิ จงึมคีาํสั �งใหผู้ช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดอืนเตม็ กฤษดาธานนท ์
ภาควชิาภาษาตะวนัออก เขา้รว่มประชุมในครั ;งนี;  
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ ได้รบัเชิญเป็น 
ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบเครื�องมอืวจิยัของนิสติหลกัสตูรครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้นําทางการศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   
 
 

 

 

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

ใคร ทาํอะไร ที&ไหน 


