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ผูแ้ทนมหาวิทยาลยั Seoul Cyber University ประเทศเกาหลีใต้ เยือนคณะอกัษรศาสตร ์
 
 
 

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรบั 

Professor Dr. Kwon Goosoon, Director General of Secretariat of ACU Project, Department of 
General Education และ Dr. Park Sohwa, Deputy Director General of Secretariat of ACU Project 
จาก Seoul Cyber University ประเทศเกาหลใีต้ เมื�อวนัที� R กรกฎาคม TUUV เวลา WU.XY น. ณ หอ้ง RWU 
อาคารมหาจกัรสีรินิธร   

วตัถุประสงคก์ารมาเยอืน คอื มหาวทิยาลยั Seoul Cyber University มคีวามประสงคจ์ะขอความ
ร่วมมอืจุฬาฯ ในการร่วมก่อตั _ง ASEAN Cyber University (ACU) ในโอกาสนี_ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
ม.ร.ว.กลัยา ตงิศภทัยิ ์รองอธกิารบดฝี่ายวชิาการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร ชุตนิธรานนท ์ผูอ้ํานวยการ
สถาบันเอเชียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ผู้อํานวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร 
ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง ผูอ้ํานวยการศูนยไ์ทยศกึษา ผูช่้วยศาสตราจารยส์ุนิจ สุตณัฑวบิูลย ์รอง
คณบดฝีา่ยวชิาการ และรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดฝี่ายวริชักจิ ไดร้่วมหารอืและได้
แสดงความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง ในที�สุด ได้ขอ้สรุปว่าจุฬาฯ มหีน่วยงานของจุฬาฯ ซึ�งสามารถทํางานนี_
ไดโ้ดยไมต่อ้งรว่มมอืกบั Seoul Cyber University  
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� ด้วยโครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์จะจดัเทศกาลจาํหน่าย
หนังสอืและวารสารของโครงการฯ ในราคาพเิศษ โดยหนังสอืโครงการฯ ลดราคาพเิศษ TY%, วารสาร ลด 
UY% ประจาํเดอืนกนัยายน TUUV ณ หอ้งโถงชั _นล่าง อาคารมหาจกัรสีรินิธร ในวนัที� TU-TV กนัยายน TUUV 
โดยจะจําหน่ายหนังสอื ชุดภูมศิาสตร ์ศลิปการละคร บรรณารกัษศาสตร ์ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ วารสาร
ภาษาฯ และวารสารอกัษรฯ จงึขอเชญิชวนคณาจารยแ์ละผูส้นใจซื_อหนงัสอืชุดดงักล่าว 

 
หนงัสอื  :  มนุษยก์บัศาสนา (พิมพค์รั �งที � �) 
ผูเ้ขยีน  :  ศาสตราจารยป์รชีา ชา้งขวญัยนื 

 ศาสตราจารย ์ดร.สมภาร พรมทา 
ราคา : WoY บาท 

หนั งสือ  “ม นุษย์กับศาสนา ”  เ ล่ ม นี_ เ ขียนขึ_น เพื� ออธิบ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมนุษย์ ในโลกเรานั _นมีศาสนาหลาย
ศาสนา บางศาสนาสอนให้นับถอืพระเจ้า อะไรคอืเหตุผลที�ทําให้ศาสนา
ต่างๆสอนไม่เหมอืนกนั และอะไรคอืท่าททีี�ผูน้ับถอืศาสนาซึ�งแตกต่างกนั
พงึแสดงออกต่อศาสนาอื�นๆ คาํถามเหล่านี_มคีาํตอบในหนงัสอืเล่มนี_ 

ในการเขยีน คณะผู้เขยีนพยายามเขยีนให้อ่านง่าย เนื_อหาของ
หนังสือจะให้รายละเอียดเกี�ยวกับความเป็นมาของศาสนานับจากสมยั
บรรพกาลกระทั �งถึงปจัจุบนั และตอนท้ายจะกล่าวถึงโลกทศัน์ของศาสนาที�สําคญัคอื ศาสนาฮนิดู พุทธ 
ครสิต์ และอิสลาม หนังสือนี_อาจใช้ประกอบการเรยีนวชิาศาสนาทั �วไปในมหาวิทยาลยั และผู้อ่านนอก
มหาวทิยาลยัที�สนใจในเรื�องศาสนากส็ามารถใชป้ระโยชน์ไดด้ว้ย 
 
หนงัสอื  :  อารยธรรมตะวนัออก (พิมพค์รั �งที � �) 
ผูเ้ขยีน  :  อาจารย ์ดร.วาสนา วงศส์ุรวฒัน์ 
  รองศาสตราจารยพ์พิาดา ยงัเจรญิ 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาวติร ีเจรญิพงศ์ 
  อาจารย ์ดร.ดนิาร ์บุญธรรม  
ราคา : ToU บาท 

 เนื�องจากอารยธรรมเหล่านี_มภีูมหิลงัความเป็นมาและววิฒันาการ
ที�แยกจากกัน ไม่ได้วิวฒันาการมาเป็นกระแสเดียวกันโดยตลอด ซึ�ง
ลกัษณะดงักล่าวนี_ทาํใหย้ากที�จะศกึษาอารยธรรม จนี ญี�ปุ่น อนิเดยี และ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ไปพร้อมกนัโดยแบ่งเป็นยุคสมยัเช่นเดยีวกบั
อารยธรรมในโลกตะวนัตกได้ ดงันั _น ในการผลติตําราสําหรบัรายวชิานี_
จงึจาํเป็นต้องแยกศกึษาแต่ละอารยธรรม และเป็นการศกึษาเนื_อหาโดยสงัเขป อย่างไรกต็ามเพื�อใหง้่ายต่อ

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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การเข้าใจ ตลอดจนเพื�อให้สามารถเปรยีบเทยีบและประจกัษ์ถึงความสมัพนัธ์เกี�ยวเนื�องที�มต่ีอกนัในบาง
ช่วงเวลาและบางอารยธรรม จงึได้จดัแบ่งประเดน็และดําเนินเรื�องราวในรายละเอยีดให้เป็นระบบเดยีวกนั 
โดยแต่ละอารยธรรมจะมปีระเดน็หลกั คอื เริ�มด้วยความรูพ้ ื_นฐานเพื�อการศกึษาอารยธรรมนั _นๆจากนั _นจงึ
ศกึษารายละเอยีดตามยุคสมยั โดยแบ่งเป็นสมยัจารตี สมยัรบัอทิธพิลตะวนัตก สมยัหลงัสงครามโลกครั _งที� 
2 และจบลงด้วยประเด็นเรื�องอารยธรรม และการเข้าใจโลกปจัจุบนั ซึ�งจะเป็นการอธบิายปญัหาหรอื
สถานการณ์ปจัจบุนัที�มพีื_นฐานมาจากประเดน็ทางอารยธรรม 
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่โครงการวชิาการ ฝ่ายวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
RoRRR หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
 
 
 
 
 
���� อาจารยแ์ม่ชวีมิุตตยิา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาต ิได้รบั
เชญิจากสถาบนัดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย และสถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรบรรยายเรื�อง “ธรรมะในการทํางานของผูบ้รหิาร” ในโครงการอบรมหลกัสูตรนัก
ปกครองระดบัสูง (นปส.) เมื�อวนัจนัทรท์ี� WV กนัยายน TUUV เวลา WX.YY-WV.YY น. ณ วทิยาลยัมหาดไทย 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีมผีูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกจงัหวดัเขา้รบัการอบรม จาํนวน 
WTY คน 
 
���� ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ y ศรบีรสิุทธิ yสกุล ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์ไดร้บัเชญิจากบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์ ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒใินการนําเสนอโครง
รา่งงานวจิยัทางดา้นบรรณารกัษศาสตรข์องนกัศกึษาสาขาวชิาสนเทศศาสตรเ์พื�อการศกึษา เมื�อวนัอาทติยท์ี� 
W กนัยายน TUUV เวลา z.YY-WT.YY น. ณ หอ้งประชุมบณัฑติวทิยาลยั ชั _น { อาคาร UY ปี มหาวทิยาลยั
ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใคร ทาํอะไร ที6ไหน 
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