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ข่าวจากฝ่ ายวิ รชั กิ จ
ความร่วมมือกับ Nottingham Trent University (NTU) ประเทศสหราชอาณาจักร

เมือวันที กันยายน
Prof. Dr. Murray Pratt คณบดี School of Arts and Humanities
มหาวิทยาลัย Nottingham Trent University ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์
อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรชั กิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ อาจารย์ ดร. Lowell Skar และอาจารย์ ดร. Simon Turner ได้ให้
การต้อนรับ
วัตถุประสงค์การมาเยือน เพือหารือความร่วมมือในการสร้างหลักสูตร dual degree ระหว่างคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ กับ School of Arts and Humanities มหาวิทยาลัย Nottingham Trent University โดย
มีขอ้ เสนอให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสเรียนทัง] มหาวิทยาลัย โดยนิสติ อักษรศาสตร์เรียนปีที ทีจุฬาฯ ปี ที ที
NTU ปี ที ^ ที NTU หรือมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาของ NTU ในยุโรปทีสอนภาษาต่างๆ ทีนิสติ เลือกเรียน และ
เรียนปี ที a ทีจุฬาฯ คณบดีได้พจิ ารณาเรืองนี]และสรุปว่าการทํา dual degree ต้องปรึกษาและได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม คณะอักษรศาสตร์กส็ ามารถมีกจิ กรรมการแลกเปลียนได้ในลักษณะ
อืนๆ
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ข่าวจากศูนย์ไทยศึกษา
Present Continuous: Thai Studies in Transition

“Learning from the Past and Looking Forward to the Future”
October 22, 2014
Room 205,
2 Floor Maha Chulalongkorn Building
Chulalongkorn University
nd

Organized by
Thai Studies Center, Faculty of Arts
Chulalongkorn University
13.30-13.30

Registration

13.30 - 13.45

Opening Ceremony
Report by
Assistant Professor Wasana Wongsurawat, Ph.D.
Director of Thai Studies Center, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Opening Address by
Assistant Professor Prapod Assavavirulhakarn, Ph.D.
Dean of Faculty of Arts, Chulalongkorn University

13.45 – 14.15

“Thai Studies: Learning from the Past up to the Present” by
Professor Siraporn Nathalang, Ph.D.
Director of Thai Studies Center from 2007 to 2014

14.15 -15.00

Special Talk “Current Trends in Learning Thai and the Future of Thai
Studies in International Academia: Perspecitves from an ASEAN
Neighbour” by
Associate Professor Titima Suthiwan, Ph.D.
Deputy Director, Centre for Language Studies
National University of Singapore (NUS)

15.00 – 15.15

Coffee Break

15.15 – 15.45

“Applying Knowledge in Thai Studies in a Professional Setting:
Perspectives from Alumni Representatives” by
Alumni of the Thai Studies Center

15.45 – 16.00

Thank you speech and presentation of souvenirs to speakers by
Assistant Professor Wasana Wongsurawat, Ph.D.
Director of Thai Studies Center, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Closing Ceremony

MC:

Assistant Professor Carina Chotirawe, Ph.D.
Chair of Master’s Degree Program in Thai Studies
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ข่าวจากภาควิ ชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรตั นา ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "นวนิยาย เรือง The Joke
[ตลกร้าย] โดย มิลาน คุนเดรา" ในวันเสาร์ที ตุลาคม
เวลา a.hh- j.hh น. ณ เดอะรีดดิง] รูม
ห้องสมุดศิลปะ ชัน] aa อาคารพาณิชย์ ถนนสีลม ซอย l กรุงเทพฯ งานบรรยายครัง] นี]เป็ นส่วนหนึงของ
โครงการ This is Not Fiction: เรื6องจริ งอิ งนิ ยาย ซึงมุ่งวิเคราะห์งานวรรณกรรม เรือง จาก
วัฒนธรรมทีดูเหมือนจะ "ไกลตัว" แต่สะท้อนสภาพสังคม วิถชี วี ติ และความจริงที "ใกล้ตวั " กว่าทีคิด
สอบถามรายละเอียดได้ที เดอะรีดดิง] รูม ห้องสมุดศิลปะ โทร.h- o^ -^o a

ข่าวจากภาควิ ชาภาษาตะวันออก
ข่าวจากสาขาวิ ชาภาษาบาลีและสันสกฤต
บาลีสนั สกฤตพิ จารณ์ ครัง? ที6 2

สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต และชมรมบาลี-สันสกฤต ได้จดั งาน “บาลีสนั สกฤตพิจารณ์ ครัง] ที
” เมือวันที กันยายน
ทีผ่านมา เพือเปิ ดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสติ ได้นําเสนอ
ผลงานวิชาการ และแลกเปลียนความรูด้ ้านวิชาการภาษาและวรรณคดีบาลีสนั สฤต ภารตวิทยา และพุทธ
ศาสน์ ศกึ ษา ระหว่างบุคลากรจากสถาบันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกผู้สนใจ
โดยได้รบั เกียรติจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวเปิ ดงาน
ในงานนี] มีการบรรยายพิเศษในประเด็นต่างๆ ทีน่ าสนใจ ดังนี]
การจัดทําพระไตรปิ ฎกฉบับรัชกาลที6 E
อาจารย์แม่ชวี มิ ตุ ติยา ประธานหอพระไตรปิ ฎก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สี6เทพมหิ ทธิ ฤทธาผูอ้ ารักขาลังกาทวีป: ร่องรอยเทพคติ พระพุทธศาสนา
แบบลังกาในสยามประเทศ
อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย
ความเป็ นมุขปาฐะในพระสูตรทีฆนิ กายและมัชฌิ มนิ กาย
อาจารย์สมพรนุ ช ตันศรีสุข อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
๓

ข่าวจากสาขาวิ ชาภาษาญี6ปนุ่

สาขาวิชาภาษาญีปุ่น ภาควิชาตะวันออก ร่วมมือกับมูลนิธสิ กิ ขาเอเชีย จัด Workshop “RAKUGO
ศิลปะการเล่าเรืองแบบญีปุ่น” นํ าโดยคุณ Katsura Takemaru นักระคุโงะผูม้ ชี อเสี
ื ยงเมือวันที a กันยายนที
ผ่านมา โดยภาควิชาศิลปะการละคร เอื]อเฟื] อสถานทีศูนย์ศลิ ปะการละครสดใส พันธุมโกมล จัดการแสดง
และบุคลากรควบคุมแสงเสียง มีนิสติ และผูท้ สนใจภายนอก
ี
และสือมวลชนญีปุน่ ร่วมเข้าชมประมาณ jh คน
RAKUGO เป็ นศิลปะการเล่าเรืองตลกของญีปุ่นทียังแสดงอยู่ในปจั จุบนั โดยผูเ้ ล่าเรืองจะนังบนเวที
เล่าเรืองตลกโดยใช้เสียงและท่าทางเลียนแบบพฤติกรรมจริงสร้างอารมณ์ขนั ในงาน นอกจากการอธิบายวิธ ี
สวมใส่ชุดกิโมโน อุปกรณ์ประกอบการแสดง และขนบในการแสดง RAKUGO แล้ว คุณ Katsura Takemaru
ยังได้ทดลองแสดง RAKUGO เล่าเรืองเป็ นภาษาไทย และมีการแสดงโบราณประกอบ เช่น การแสดงตัด
กระดาษ (Kami-kiri) การแสดงกายกรรมแบบญีปุน่ โบราณเพือเฉลิมฉลอง (Daikagura) ด้วย

ข่าวจากหอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ
หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้จดั “กิจกรรมมอบหนังสือสังฆเจติยะ”
แก่ห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ ah แห่ง เนืองใน
เทศกาลออกพรรษา วันที l ตุลาคม
เพือน้อมถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
หนังสือนี] อาจารย์ดษิ กฤต สาสนเวชช์ และคณะ ได้ดําเนินการจัดทํา
โดยได้ ไ ปถ่ า ยภาพที ประเทศอิ น เดี ย หลายครัง] และได้ ม อบให้ แ ก่ ห อ
พระไตรปิฎกนานาชาติจาํ นวน h เล่ม
หอพระไตรปิ ฎกนานาชาติ ได้รบั มอบพระไตรปิฎก ชุด คือ
- พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
มอบโดยอาจารย์ดษิ กฤต สาสนเวชช์ พระไตรปิ ฎกชุดนี]เป็ นชุดหายาก พิมพ์ปกสีเหลืองเฉพาะในมหามงคล
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิรริ าชสมบัติ h ปี พุทธศักราช ^l
- พระไตรปิ ฎกแก่นธรรมฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
มอบโดยหม่อมหลวงจารุวฒ
ั นา ชินธรรมมิตร์ จัดพิมพ์เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา jh
พรรษา พุทธศักราช h
๔

ใคร ทําอะไร ที6ไหน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รบั เชิญจาก School
of Foreign Languages, Peking University เป็ นผูเ้ ชียวชาญเกียวกับไทยศึกษา ระหว่างวันที ตุลาคม
ณ มหาวิทยาลัยปกั กิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รบั เชิญจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เป็ นวิทยากรบรรยายในวิชา IIL a Italian for Hotel ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เมือวันที
กันยายน
เวลา l.hh- .hh น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “AEC
ทีควรรู”้ จัดโดย คณะทํางาน Finance and Accounting Excellence จัดงานสัมมนาวิชาชีพบัญชี ตรวจสอบ
และการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้พนักงานในวิชาชีพฯ ได้เพิมพูนความรู้ ให้กบั พนักงานเครือ SCG ใน
วันที ^ ตุลาคม
เวลา h.hh- .hh ณ โรงแรม Pullman Pattaya G
อาจารย์แม่ชวี มิ ุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิ ฎก
นานาชาติ ได้รบั เชิญบรรยาย ^ รายการ คือ
. ในวันที ตุลาคม
เรือง “การพัฒนาความคิดทีเป็ นกุศล” แก่นิสติ หลักสูตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร สํานักวิชาคณะกรรมการการศึกษาวิจยั ทรัพยากรการเกษตร (OCARE) ณ ศูนย์การ
เรียนรูน้ ่ าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
. ในวันที a ตุ ล าคม
เรือง “พุ ทธศาสนาในแง่มนุ ษ ยศาสตร์” แก่ นิส ิต วิชาบัณฑิต อุ ดมคติ
โครงการศึกษาทัวไป ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
^. ในวันที ตุลาคม
เรือง “พุทธศาสนากับความมันคงของชาติ” แก่นิสติ วิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
โครงการศึกษาทัวไป ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

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