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ปีที� ๖    ฉบบัที� ๓๓   วนัที� ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือกบั Nottingham Trent University (NTU) ประเทศสหราชอาณาจกัร 
  
 
 
 

 
 
เมื�อวนัที� �� กนัยายน �  � Prof. Dr. Murray Pratt คณบด ีSchool of Arts and Humanities 

มหาวทิยาลยั Nottingham Trent University ไดม้าเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ 
อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักิจ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง เชาวชุ์ต ิอาจารย ์ดร. Lowell Skar และอาจารย ์ดร. Simon Turner ไดใ้ห้
การตอ้นรบั 
 วตัถุประสงคก์ารมาเยอืน เพื�อหารอืความร่วมมอืในการสรา้งหลกัสูตร dual degree ระหว่างคณะ
อกัษรศาสตร ์จุฬาฯ กบั School of Arts and Humanities มหาวทิยาลยั Nottingham Trent University โดย
มขีอ้เสนอใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสเรยีนทั ]ง � มหาวทิยาลยั โดยนิสติอกัษรศาสตรเ์รยีนปีที� � ที�จุฬาฯ ปีที� � ที� 
NTU ปีที� ^ ที� NTU หรอืมหาวทิยาลยัคู่สญัญาของ NTU ในยุโรปที�สอนภาษาต่างๆ ที�นิสติเลอืกเรยีน และ
เรยีนปีที� a ที�จุฬาฯ คณบดไีด้พจิารณาเรื�องนี]และสรุปว่าการทํา dual degree ต้องปรกึษาและได้รบัการ
อนุมตัจิากมหาวทิยาลยั อย่างไรกต็าม คณะอกัษรศาสตรก์ส็ามารถมกีจิกรรมการแลกเปลี�ยนไดใ้นลกัษณะ
อื�นๆ 
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ   
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Present Continuous: Thai Studies in Transition  
“Learning from the Past and Looking Forward to the Future” 

 

October 22, 2014 
 

Room 205, 
2nd Floor Maha Chulalongkorn Building 

Chulalongkorn University 
 

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   
 

���������������� 

 

ข่าวจากศนูยไ์ทยศึกษา   
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อาจารย ์ดร.วรติตา ศรรีตันา ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้ "นวนิยาย เรื�อง The Joke 

[ตลกรา้ย] โดย มลิาน คุนเดรา" ในวนัเสารท์ี� �  ตุลาคม �  � เวลา �a.hh-�j.hh น. ณ เดอะรดีดิ]งรูม 
หอ้งสมุดศลิปะ ชั ]น aa อาคารพาณิชย ์ถนนสลีม ซอย �l กรุงเทพฯ งานบรรยายครั ]งนี]เป็นส่วนหนึ�งของ
โครงการ This is Not Fiction: เรื6องจริงอิงนิยาย ซึ�งมุ่งวเิคราะห์งานวรรณกรรม   เรื�อง จาก   
วฒันธรรมที�ดเูหมอืนจะ "ไกลตวั" แต่สะทอ้นสภาพสงัคม วถิชีวีติ และความจรงิที� "ใกลต้วั" กว่าที�คดิ 
 

สอบถามรายละเอยีดไดท้ี� เดอะรดีดิ]งรมู หอ้งสมดุศลิปะ โทร.h-�o^ -^o�a 
 
 

 
 

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต 
บาลีสนัสกฤตพิจารณ์ ครั ?งที6 2 

 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต และชมรมบาล-ีสนัสกฤต ไดจ้ดังาน “บาลสีนัสกฤตพจิารณ์ ครั ]งที� 
�” เมื�อวนัที� �  กนัยายน �  � ที�ผ่านมา เพื�อเปิดโอกาสให้คณาจารย ์นักวชิาการ และนิสติ ได้นําเสนอ
ผลงานวชิาการ และแลกเปลี�ยนความรูด้้านวชิาการภาษาและวรรณคดบีาลสีนัสฤต ภารตวทิยา และพุทธ
ศาสน์ศกึษา ระหว่างบุคลากรจากสถาบนัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมถงึบุคคลภายนอกผู้สนใจ 
โดยไดร้บัเกยีรตจิากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์กล่าวเปิดงาน 
ในงานนี] มกีารบรรยายพเิศษในประเดน็ต่างๆ ที�น่าสนใจ ดงันี] 

 

การจดัทาํพระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที6 E 
อาจารยแ์มช่วีมิตุตยิา ประธานหอพระไตรปิฎก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

สี6เทพมหิทธิฤทธาผูอ้ารกัขาลงักาทวีป: ร่องรอยเทพคติพระพทุธศาสนา 
แบบลงักาในสยามประเทศ 
อาจารย ์ดร.อนนัต ์เหล่าเลศิวรกุล อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย 
 

ความเป็นมขุปาฐะในพระสตูรทีฆนิกายและมชัฌิมนิกาย 
อาจารยส์มพรนุช ตนัศรสีุข อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต 

ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ข่าวจากภาควิชาภาษาองักฤษ  
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���� ข่าวจากสาขาวิชาภาษาญี6ปุ่ น 
 
 
 
 
 

 
สาขาวชิาภาษาญี�ปุ่น ภาควชิาตะวนัออก ร่วมมอืกบัมลูนิธสิกิขาเอเชยี จดั Workshop “RAKUGO 

ศลิปะการเล่าเรื�องแบบญี�ปุ่น” นําโดยคุณ Katsura Takemaru นักระคุโงะผูม้ชีื�อเสยีงเมื�อวนัที� a กนัยายนที�
ผ่านมา โดยภาควชิาศลิปะการละคร เอื]อเฟื]อสถานที�ศูนยศ์ลิปะการละครสดใส พนัธุมโกมล จดัการแสดง
และบุคลากรควบคุมแสงเสยีง มนิีสติ และผูท้ี�สนใจภายนอก และสื�อมวลชนญี�ปุน่รว่มเขา้ชมประมาณ jh คน 
 RAKUGO เป็นศลิปะการเล่าเรื�องตลกของญี�ปุ่นที�ยงัแสดงอยู่ในปจัจุบนั โดยผูเ้ล่าเรื�องจะนั �งบนเวที
เล่าเรื�องตลกโดยใชเ้สยีงและท่าทางเลยีนแบบพฤตกิรรมจรงิสรา้งอารมณ์ขนั ในงาน นอกจากการอธบิายวธิี
สวมใส่ชุดกโิมโน อุปกรณ์ประกอบการแสดง และขนบในการแสดง RAKUGO แลว้ คุณ Katsura Takemaru 
ยงัได้ทดลองแสดง RAKUGO เล่าเรื�องเป็นภาษาไทย และมกีารแสดงโบราณประกอบ เช่น การแสดงตดั
กระดาษ (Kami-kiri) การแสดงกายกรรมแบบญี�ปุน่โบราณเพื�อเฉลมิฉลอง (Daikagura) ดว้ย  
 

 
 

 
หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิไดจ้ดั “กจิกรรมมอบหนังสอืสงัฆเจตยิะ” 

แก่ห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํนวนประมาณ ah แห่ง เนื�องใน
เทศกาลออกพรรษา วนัที� l ตุลาคม �  � เพื�อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัใหท้รงมพีระพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง  

หนงัสอืนี] อาจารยด์ษิกฤต สาสนเวชช ์และคณะ ไดด้ําเนินการจดัทํา
โดยได้ไปถ่ายภาพที�ประเทศอินเดียหลายครั ]ง และได้มอบให้แก่หอ
พระไตรปิฎกนานาชาตจิาํนวน  h เล่ม 

 
 

� หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิไดร้บัมอบพระไตรปิฎก � ชุด คอื  
- พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
มอบโดยอาจารยด์ษิกฤต สาสนเวชช ์พระไตรปิฎกชุดนี]เป็นชุดหายาก พมิพป์กสเีหลอืงเฉพาะในมหามงคล
วโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครองสริริาชสมบตั ิ h ปี พุทธศกัราช � ^l 
- พระไตรปิฎกแก่นธรรมฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
มอบโดยหม่อมหลวงจารุวฒันา ชนิธรรมมติร ์จดัพมิพ์เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา jh 
พรรษา พุทธศกัราช �  h 
 

ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ 
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���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร ์ได้รบัเชญิจาก School 
of Foreign Languages, Peking University เป็นผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบัไทยศกึษา ระหว่างวนัที� ��-�� 
ตุลาคม �  � ณ มหาวทิยาลยัปกักิ�ง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  
 

���� ผูช่้วยศาสตราจารยส์รรควฒัน์ ประดษิฐพงศ์ ภาควชิาภาษาตะวนัตก ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ เป็นวทิยากรบรรยายในวชิา IIL�a� Italian for Hotel ใหแ้ก่นักศกึษาหลกัสูตรนานาชาต ิเมื�อวนัที� 
�� กนัยายน �  � เวลา l.hh-��.hh น. ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
 

���� รองศาสตราจารย ์ดร.มนธริา ราโท ภาควชิาภาษาตะวนัออก เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “AEC 
ที�ควรรู”้ จดัโดย คณะทํางาน Finance and Accounting Excellence จดังานสมัมนาวชิาชพีบญัช ีตรวจสอบ 
และการเงนิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหพ้นักงานในวชิาชพีฯ ไดเ้พิ�มพูนความรู ้ใหก้บัพนักงานเครอื SCG ใน
วนัที� ^� ตุลาคม �  � เวลา �h.hh-��.hh ณ โรงแรม Pullman Pattaya G 
 

���� อาจารย์แม่ชวีมิุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิไดร้บัเชญิบรรยาย ^ รายการ คอื 

�. ในวนัที� �� ตุลาคม �  � เรื�อง “การพฒันาความคดิที�เป็นกุศล” แก่นิสติหลกัสูตรการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรการเกษตร สํานักวชิาคณะกรรมการการศกึษาวจิยัทรพัยากรการเกษตร (OCARE) ณ ศูนยก์าร
เรยีนรูน่้าน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

�. ในวนัที� �a ตุลาคม �  � เรื�อง “พุทธศาสนาในแง่มนุษยศาสตร์” แก่นิสิตวชิาบณัฑติอุดมคติ � 
โครงการศกึษาทั �วไป ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิ

^. ในวนัที� �  ตุลาคม �  � เรื�อง “พุทธศาสนากบัความมั �นคงของชาต”ิ แก่นิสติวชิาบณัฑติอุดมคตไิทย 
โครงการศกึษาทั �วไป ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิ
 
 

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

ใคร ทาํอะไร ที6ไหน 


