ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

สาขาวิชา Arts and Humanities ติด 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ เปนผูแทน
สาขาวิชา Arts and Humanities รับชอดอกไมแสดงความยินดีใน
โอกาสที่สาขาวิชา Arts and Humanities ติด 1 ใน 50 อันดับแรกของ
โลก ปที่แลวสาขานี้ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูในอันดับที่ 119
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได รั บ การจั ด อั น ดั บ จาก Times
Higher Education ใหเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก อันดับที่ 138
ใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกประจําป 2552 (Times
Higher Education – QS World University Ranking 2009: Top
200 World University) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552

สาขาวิชา
Arts & Humanities

พ.ศ. 2550
อันดับที่ 136

พ.ศ. 2551
อันดับที่ 119

พ.ศ. 2552
อันดับที่ 49

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีและนางสาววลัยลักษณ ชอพันธุกุล
เลขานุการฝายวิรัชกิจ ไดพบและปรึกษาหารือ เรื่องความรวมมือกันทางดานวิชาการและวัฒนธรรม
กับ Professor Dr. Karl D. Jackson ผูอํานวยการ The Paul H. Nitze School of Advanced
International Studies มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2552 ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล

๑

แจงเตือนภัยจากฝายกิจการนิสิต

26 ตุลาคม 2552
เรียน อาจารย เจาหนาที่ และนิสติ คณะอักษรศาสตรทกุ ทาน
สองสัปดาหกอน สุภาพสตรีทานหนึ่งไดมาติดตอที่หองบริการการศึกษาคณะเรา เพื่อสอบถาม
ประวัติของนิสิตบางคนดวยสงสัยวานิสิตของเราอาจจะหลอกใหลูกชายของเธอโอนเงินไปใหเปนจํานวน
ประมาณ 5 หมื่นบาท ทั้งที่ยังมิไดเคยพบกันเลย
ผลจากการตรวจสอบขอมูลที่มีสรุปไดวา มีผูแอบอางเปนนิสิตคณะเราและไดใชถอยคําลอลวงและ
อุบายตางๆหลอกใหนักศึกษาชายจากตางสถาบันโอนเงินใหโดยอางวาตนไดประสบปญหาในชีวิตมากมาย
เชน วันหนึ่งก็โทรมาบอกวาพอแมรถคว่ํา อีกวันก็บอกวาทั้งสองเสียชีวิตแลว อีกวันก็บอกวาตนถูกขมขืน
ฯลฯ และนักศึกษาชายเหลานั้นก็ไดโอนเงินใหทั้งที่ยังไมเคยพบกันเลย คงมีแตรูปใน Hi5 เทานั้นที่ทําให
นักศึกษาชายเหลานั้นเชื่อวาภาพนั้นเปนเจาของเสียงที่ตนพูดคุยทางโทรศัพทอยูทุกวัน
วันที่ 21 ตุลาคม 2552 ฝายกิจการนิสิตไดนัดนักศึกษาชายที่ตกเปนเหยื่อและนิสิตที่ถูกแอบอาง
พรอมผูปกครองของทั้งสองฝายมาพูดคุยกัน เรื่องจบลงตรงความเขาใจรวมกันวานิสิตของเรามิไดเกี่ยวของ
กับเรื่องเหลานี้แตอยางใด เรื่องที่เหลือ เปนเรื่องของเขาที่จะไปแจงความและดําเนินคดีตอไป
หากทานยังจําเหตุการณเมื่อประมาณ 2 ปกอนได จะทราบดีวานี่มิใชครั้งแรกที่เราถูกแอบอาง ครั้ง
นั้นไดมีบทความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใน blog หนึ่งและสะพัดทั่ววงการอินเตอรเน็ตอางวาเขียนโดยนิสิต
คณะอักษรศาสตร ในบทความนั้นยังไดเหมารวมวา ความคิดตางๆเหลานี้เปนความคิดที่ใครๆในคณะอักษร
ศาสตรก็คิดกันทั้งนั้น จนถึงวันนี้ก็ยังไมทราบวาใครเปนเจาของ blog นั้นกันแน ทั้งนี้ยังไมนับ comment
ตางๆใน webboard ทั่วๆไป ที่อางวาตนเปนเด็กอักษร จุฬาฯ
จะเห็นไดวามีผูแอบอางความเปนคณะเราอยูเนืองๆ ซึ่งตลอดมาเราก็ไดแตนิ่งสงบ เพราะประการ
แรก เราคงหามคนไมใหแอบอางเราไมได ประการที่สอง เขาอาจจะเปนคนอักษรจริงๆก็ได ไมมีใครรู
อย างไรก็ต าม ผมก็ยังอยากให ทุกทานระวังทั้งตัวเองและคนใกลตัวใหมากขึ้น อยากขอร องให
อาจารยตักเตือนนิสิตเมื่อมีโอกาส และนิสิตเองก็ตองระมัดระวังตัวใหมาก ใหมีสติและอยาหลงมายาของ
อินเตอรเน็ตโดยงาย หากจะมองในแงดี ยังนับวาเราโชคดีที่เพียงแคถูกแอบอางในการลอเหยื่อเทานั้น ยัง
มิไดตกเปนเหยื่อเสียเอง หากมองในแงราย คณะก็เสียชื่อไปแลวโดยมิไดมีโอกาสแกตัว
๒

ผมจึงขออนุญาตเสนอบางอยางที่พอนึกออก ณ ขณะนี้ครับ
1. หากพบวามีใครอางวาเปนนิสิตเรา อยาเพิ่งตื่นเตนตกใจและกลาวโทษ เพราะอาจเปนการ
แอบอางเทานั้น
2. หากทานหรือใครสงสัยวาจะเปนนิสิตเราจริงหรือไม กรุณาแจงฝายกิจการนิสิตโดยทันที เพื่อ
ทางเราจะไดตรวจสอบวามีชื่อนิสิตคนนั้นมีตัวตนอยูในคณะจริงหรือไม และรวบรวมขอมูล
เพื่อดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณารวมกันดูแลคนใกลชิดใหมากขึ้นอีกนิดดวยครับ
ดวยความเคารพและขอบคุณ
สรรควัฒน

ขาวจากศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
Play and Learn Corridor
ตอนรับเปดเทอมใหม ศูนยสารนิเทศฯ เปดเนื้อที่บริเวณที่สวยที่สุดของอาคาร ใหบริการ
เพื่อเปนที่พักเลน เรียนรู ทําการบาน ทํางาน ปรึกษาหารือกัน หรือจะใช "เปดคอรส " (launch
สินคา) ไดนะ

เริ่มแลวดวย อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ ขอจองใชเปดคอรสของอาจารย ยินดีคะ อยา
ลืมสนับสนุนเครื่องดื่มรอนๆ รับลมชิว ชิว ของเรานะคะ

๓

หองเรียนใหม เครงครึม ภูมิฐาน
ณ ปกที่มองเห็นวิวสวยที่สุดของคณะ โตะเกาอี้เรียนแบบ Classic เหมาะสําหรับเปนหอง
ประชุมกลุมยอย หองเรียนกลุมเล็ก เปดซิงโดยอาจารยบูสกา สอนภาษาไทยใหนักเรียนตางชาติ
เกไก นาดูชม ยังกะนั่งเรียน นั่งประชุมในมหาวิทายาลัยเกาแกที่สุดของยุโรปแนะ ที่แทชั้น 2 อาคาร
มหาวชิราวุธ นั่นเอง!

วิวสวย ลมพัดโกรก เย็นสบาย ถาไมกลัว Participants หลับหรือมัวเพลินวิวรอบตัว เชิญ
ติดตอเขามาไดจะ ไมคิดคาเชาพื้นที่นะ แตโปรดสนับสนุนน้ําชากาแฟ ที่จัดไวบริการดวย กินกันเอง
จนกระเปาแหงไปตามๆกันแลว

๔

ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
กําหนดการสัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552

วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552

หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี

13.00 – 14.00 น.

“การสถาปนา สมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2490-2532”
โดย พระทศพล มาบัณฑิตย
ผูวิจารณ ศาสตราจารยปรีชา ชางขวัญยืน

14.00 – 15.00 น.

“องคกรและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนอินโดนีเซีย ค.ศ.1942-1966”
โดย นางสาวธิยารัช พูนพิพัฒน
ผูวิจารณ รองศาสตราจารย ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ

15.00 – 15.15 น.

พัก กาแฟ-อาหารวาง

15.15 – 16.15 น.

“การเขียนประวัตศิ าสตรแหงชาติอินโดนีเซีย ฉบับพิมพ ค.ศ.1975”
โดย นายนพปฎล กิจไพบูลทวี
ผูวิจารณ อาจารย ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ

วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี

13.00 – 14.00 น.

“สังคมและวัฒนธรรมของราชสํานักมลายู: ศึกษาจาก เซจาเราะห มลายู”
โดย นายคมกฤษณ ฉัตรจิรธีรพงศ
ผูวิจารณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุฬหะ

14.00 – 14.15 น.

พัก กาแฟ-อาหารวาง

14.15 – 15.15 น.

“คารตินีในประวัตศิ าสตรอินโดนีเซียสมัยใหม ค.ศ.1904-1967”
โดย นางสาวสลิลทิพ แซดา น
ผูวิจารณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คารินา โชติรวี

๕

วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี

13.00 – 14.00 น.

“รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ.2475-2500”
โดย นายธันวา วงศเสงี่ยม
ผูวิจารณ นายแพทย ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย

14.00 – 15.00 น.

“ความรูเรื่องอีสานของชนชัน้ นําสยาม พ.ศ.2433-2475”
โดย นายอริญชย วรรณชาติ
ผูวิจารณ อาจารย ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

15.00 – 15.15 น.

พัก กาแฟ-อาหารวาง

15.15 – 16.15 น.

“การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทย”
โดย นางสาวญาณินี ไพทยวัฒน
ผูวิจารณ รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาญี่ปุน ไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสิน
การประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุน ในงาน “มหกรรมญี่ปุน รังสิต ครั้งที่ 3” (RSU Japanese Fair
2009) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รองศาสตราจารย พรรัตน ดํารุง และ อาจารย พันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร จะนําคณะบัณฑิต-นิสิตปริญญาโท ไปเสนอผลงานวิชาการ Rooted
in
Traditions: The case of Phra Lor, Moving toward Contemporary Time และ การแสดงรวมสมัย
เรื่อง ใจเจาลอ(Conflict Within The heart) กํากับโดย วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ตามคําเชิญจาก
Dance Department Akademi Seni Budaya Dan Wairsan Kebangsaan (ASWARA) กรุง
Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ตั้งแตวันที่ 28 ตค - 1 พย 2552 ตอจากนั้นจะเปดการแสดง
รว มกั บ คณะนาฏศิล ป พื้น เมือ งคณะแมจํา ปา แสนพรหม ที่ เ ทศกาลละครกรุงเทพฯ ในวั นที่ 1
พฤศจิกายน 2552
อาจารยอัษฎายุทธ ชูศรี ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “เทคนิคการเรียนรูใหเกง
Kanji” ใหกับอาจารยชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ตุลาคม
2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.

๖

รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ เปนประธานจัดงาน “Toward a Harmonious
Globe” ซึ่งเปนงานการอานบทกวีนิพนธโดยนักเขียนรางวัลซีไรตประจําป 2009 จาก 8 ประเทศ
รวมกับกวีและศิลปนแหงชาติของไทย โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร เปนประธาน ในวันที่ 8
ตุลาคม 2552 ณ วังสวนผักกาด อาจารย William Handrich จากภาควิชาภาษาอังกฤษ และ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณเปนพิธีกรรวมในงาน
ศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา และรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ไดรับเชิญ
เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหคุณคาและประโยชนของบท
อาขยานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544” ของ
อาจารยสันติวัฒน จันทรใด อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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