สาสนจากประธานศูนยญี่ปุนศึกษา
日本研究センター所長からご挨拶
มนุษยใชภาษาในการติดตอสื่อสารถายทอดความรูสึกนึกคิดเพื่อสรางสัมพันธอันดี
ระหวางกัน หากเปนการปฏิสัมพันธกับคนตางชาตินอกเหนือจากการเรียนรูภาษา
ของคูสนทนา การเรียนรูเกี่ยวกับตัวคูสนทนาก็จําเปนไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ศูนยญี่ปุนศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการเปนตัวกลางเผยแพรขอมูลความรู
เกี่ยวกับญี่ปุนในแงมุมตางๆ เพื่อใหผูคนในภาคเหนือของประเทศไทยรวมถึงอนุภาค
ลุมแมน้ําโขงซึ่งมีปฏิสัมพันธกับคนญี่ ปุนในหลากหลายมิติ ทั้งในฐานะเพื่อนบาน
เพื่ อ นร ว มงาน ลู ก ค า ผู ร ว มวิ จั ย และอื่ น ๆ ได รู จั ก ผู ค นและประเทศญี่ ปุ น ได
กวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยผานการจัดการเรียนการสอน การจัดเสวนาวิชาการ
การวิจัย และการบริหารหองสมุด ฯลฯ โดยหวังวาความรูและประสบการณเหลานี้
จะเปนประโยชนสูงสุดตอสังคมประเทศชาติและนานาชาติตอไป
人類は相互理解のために言語を用いて、情報や思いを伝え合います。
しかし、国際交流において、対話者の言語の知識ではなく、 対話者自
体のことについて知らなければ、十分とは言えません。
日本研究センターでは、その重要性を認識し、多岐にわたる観点から
日本に関する知識を普及することを中心的な活動として位置 づけて
います。タイ北部とさまざまな領域で日本との交流がある メコン地
域の人々が、隣人、協力者ビジネスパートナー、共同研究者としての
立場から、日本の人々とにほんについて、より広くより深く知識を得
ることができるように、教育、学術対話、研究、図書館事業を通じタ
活動を しています。日本研究センターの知識と経験が社会、国家そ
して国流 社会に寄与してゆくことをお願っております。
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ภารกิจของศูนยญี่ปุนศึกษา

ประวัติความเปนมา ：沿革

日本研究センターの活動

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2551

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการอนุมัติ ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
ญี่ ปุ น ภายใต โครงการความช วยเหลื อ แบบให เปล า เพื่ อ โครงการทางวัฒ นธรรม
ระดับ พื้ น ฐานในการจัด ตั้ งศู น ย ญี่ ปุ น ศึ ก ษาขึ้น ที่ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร อาคาร HB6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยญี่ปุนศึกษาเริ่มเปดดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551และไดมีการทํา
พิ ธี เป ด ฯ อย า งเป น ทางการในวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2551 และเมื่ อ วั น ที่ 2 0
กุ ม ภาพั น ธ 2558 ได มี ก ารจั ด พิ ธี รั บ มอบอาคารศู น ย ญี่ ปุ น ศึ ก ษาให กั บ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยฯ มีเปาหมายในการทําหนาที่เปนศูนยกลางการศึกษาดานญี่ปุนศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และเปนตัวกลางในการสรางความ
สัมพันและความเข
ธ
าใจอันดีระหวางภูมิภาคกับประเทศญี่ปุน

ศูนยญี่ปุนศึกษามีพันธกิจในการผลิตและเผยแพรความรูทางดานญี่ปุนศึกษาโดยเนน
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 5 ดาน
ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาการศึกษาดานญี่ปุนศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของทองถิ่น
3. การใหบริการหนังสือและสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน
4. การสงเสริมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุน
5. การมุงเนนงานวิจัยดานญี่ปุนศึกษา
日本研究センターはさまざまな活動を通じて、日本に関する知識の
創造と普及活動を行っております。その活動は次の５分野です。
1. 質の高い日本研究とその向上

２００８年 3 月 11 日、チェンマイ大学人文学部は日本政府から

2. 地元社会参加型の学術活動

草の根文化無簸償資金を頂いて人文学部ＨＢ６棟に日本研究セン

3. 書籍及び音響画象教材の閲覧・貸出

ターを設置し、同年６月に事業を開始しました。同年 11 月 26 日

4. 日本文化・芸術の鑑賞

には開所式を行います。2016 年２月 20 日

5. 研究活動

日本研究センター改

修計画引渡式開催しました。日本研究センターは北部タイおよび
メコン地域おける日本研究センターの推進、日本との相互理解の
醸成のために新たなスタートを切りました。

โครงสรางองคกร 組織図

การสัมมนาและโครงการบรรยายเชิงวิชาการดานญี่ปุนศึกษา
日本研究セミナー・講演会

หองสมุด 図書室

แผนที่ศูนยญี่ปุนศึกษา
คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
日本研究センターの位置

ศูนยญี่ปุนศึกษา
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หองสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนในดานตางๆ จํานวนกวา 10,000 เลม
図書室では、日本に関連する書籍 10,000 冊以上を

チェンマイ大学人文学部

蔵書しています。

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุนศึกษา
日本研究プログラム修士課程

ศูนยญี่ปุนศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
50200
Japanese Studies Center
Faculty of Humianities, Chiang Mai University
239 Huaykeaw Rd., T.Suthep, A. Muang
Chiang Mai, Thailand

ศูนยญี่ปุนศึกษาฯ เปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญา
โท) สาขาวิชาญีป่ ุนศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2558
日本研究センターのは、2013 年 8 月に日本研究修士課程を開設
しました。

Website: http://cmujpsc.blogspot.com
Facebook: JSC Humanities CMU (@JSCFHCMU)
E-mail: cmujapancenter@gmail.com
Tel: 053-943284 (+66 Thailand)

日本研究センター

วันทําการ : จันทร - ศุกร
เวลา 8.30-12.00 น., 13.00-16.30 น.
(เสาร - อาทิตย ปดใหบริการ)
開所時間/月-金
8：30-12：00, 13：00-16：30
（土日祝日：閉所）
Japanese Studies Center
Faculty of Humanities
Chiang Mai University

