ปที่ ๓ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
สัมมนาคณาจารย คณะอักษรศาสตร ประจําป 2554
ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

ขาวจากฝายวิรัชกิจ
สัญญาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดี ไดลงนามในสัญญาความรวมมือกับ
Proferssor Huang Ming คณบดี School of Foreign Languages & Cultures มหาวิทยาลัยเฉิงตู
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2554 ณ หอง Jade Garden โรงแรม
มณเฑียร โดยมี รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ รองคณบดีฝายวิรัชกิจ เปนผูรับผิดชอบ
เรื่องสัญญาและกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา รองศาสตราจารย ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ (ARC) และศาสตราภิชานในสาขาภาษาจีน
เปนที่ปรึกษาในการรางและเซ็นสัญญา คณาจารยของคณะอักษรศาสตร ซึ่งจะมีสวนรวมในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและไดรวมเปนสักขีพยานในการเซ็นสัญญาไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ณัฐมา พงศไพโรจน หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ
ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ (BALAC) อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต รองผูอํานวยการ
หลักสูตรนานาชาติ (BALAC) อาจารยชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย หนวยวิชาอารยธรรมไทย และ
รองศาสตราจารยอิงอร สุพันธวณิช หลังการเซ็นสัญญา ไดมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหวางไทย
กับจีนดวย
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สัญญาความรวมมือระหวางคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับ School of Foreign
Languages & Cultures มหาวิทยาลัยเฉิงตู เปนความรวมมือทางดานวิชาการและการแลกเปลี่ยน
นิสิตและอาจารย มหาวิทยาลัยเฉิงตูจะเริ่มสงนิสิตแลกเปลี่ยน ชั้นปที่ 4 เอกภาษาไทย จํานวน
20 คน มาเรี ย นวิ ช าต า งๆ ในคณะอั ก ษรศาสตร ประมาณ 3-4 วิ ช า จํ า นวน 12-15 หน ว ยกิ ต
ระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 โดยมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 1 ทาน และ
อาจารยจากคณะอักษรศาสตร 1 ทาน รวมกันดูแลนิสิตแลกเปลี่ยน ในเรื่องการสอนและการทําวิจัย
อาจารย จ ากคณะอั ก ษรศาสตร จะได รั บ เชิ ญ ไปสอนหรื อ ทํ า วิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เฉิ ง ตู โดย
มหาวิทยาลัยเฉิงตูจะดูแลเรื่องคาใชจายและอํานวยความสะดวกในเรื่องอื่นๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
สําหรับนิสิตอักษรศาสตรที่มีความสนใจจะสมัครเปนนิสิตแลกเปลี่ยนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเฉิงตู
คณะอั ก ษรศาสตร จ ะเป น ผู คั ด เลื อ กและดํ า เนิ น การติ ด ต อ ในเรื่ อ งการเรี ย นและการใช ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยเฉิงตู

รางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี
อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ไดรับรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี ประจําป พ.ศ.
2554 จากรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน โดยเขารับรางวัลจาก ฯพณฯ อยาตุลลอฮ มูฮัมหมัด
นะกี ชารูกี ผูนําสูงสุดทางจิตวิญญาณประจําภาคพื้นเอเชียซึ่งเดินทางมามอบรางวัลดวยตัวเอง ใน
งาน “สัปดาหวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน-ราชอาณาจักรไทย” จัดโดยศูนยวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหรานประจําประเทศไทย รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี เปนรางวัลที่มอบแกบุคคลที่มีผลงานดีเดน
ดานการเขียนหรือคนควาวิจัยชีวประวัติของทาน เฉกอะหมัด กุมมี และผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความสัมพันธดานวัฒนธรรมระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน
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ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
อาคันตุกะประวัติศาสตรเสวนา: Dr. Ambeth R. Ocampo นักประวัติศาสตรจาก
มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟลิปปนส
ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร คณะอั ก ษรศาสตร
รวมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟลิปปนส และ
โครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชีย (API) จัดงาน
“อาคันตุกะประวัติศาสตรเสวนา” ครั้งที่ 2 ในวันจันทรที่
31 มกราคม 2554 ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี
โดยมี Dr.Ambeth R. Ocampo นักเขียนและนัก
ประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงแหงมหาวิทยาลัย Ateneo de
Manila
ประเทศฟลิปป นส นักวิจัยอาคันตุกะของ
ภาควิชาฯ ใหเกียรติมาบรรยายเรื่อง “History, Re-Presentation and the State: Banknotes and
Nationhood”
Dr. Ocampo ไดตั้งขอสังเกตเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับประวัติศาสตรและการเมืองของการ
ออกแบบธนบัต ร จากกรณี ศึกษาในสามประเทศ คือ ญี่ปุ น ไทยและฟลิปปนส และชี้ใหเ ห็นวา
ธนบัตรไมใชเปนเพียงหนวยเงินตราหรือสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจําวันเทานั้น แต
เปนสิ่งที่รัฐสมัยใหมใชเพื่อหลอหลอมอัตลักษณความเปนชาติ และชนชั้นปกครองใชสรางความชอบ
ธรรมให กั บ ตนเอง พิ จ ารณาในแง นี้ การออกแบบธนบั ต รจึ ง ไม ต า งจากกิ จ กรรมการเมื อ งเชิ ง
สัญลักษณอื่นๆ เชน การตั้งชื่อถนน การสรางอนุสาวรีย หรือการกําหนดวันหยุดราชการในวาระ
ตางๆ
Dr. Ocampo ครบวาระการคนควาวิจัยในประเทศไทยในเดือนมกราคมที่ผานมานี้ และ
เดินทางกลับไปประเทศฟลิปปนสแลว
การบรรยาย “อินเดียศึกษา”
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาฟ ง การ
บรรยายสาธารณะ “อินเดียศึกษา” ของ Professor Romila Thapar ศาสตราจารยกิตติคุณแหง
มหาวิทยาลัยยาวหรลัล เนหรู และ Professor Frits Staal ศาสตราจารยกิตติคุณแหงมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกเลย ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2554 ณ หอง 401/18 อาคาร
มหาจักรีสินธร คณะอั กษรศาสตร การบรรยายครั้ งนี้จัดขึ้นดวยพระราชานุเคราะหข องสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ และการสนับสนุนจากเครือขายจุฬานานาชาติ
Professor Thapar ไดบรรยาย 2 ครั้งในหัวขอ Changing Interpretation of Indian
History และ Classical Literature and Historical Consciousness สวน Professor Staal บรรยาย
เรื่อง The Himalayas and the Rivers of Southern Asia ชวงบายวันสุดทาย Professor Thapar
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ไดนําการอภิปรายหัวขอ The Politics of Historiography การบรรยายครั้งนี้เปนประโยชนตอ
การศึกษาประวัติศาสตร วรรณคดี และวัฒนธรรมของอินเดียและเอเชียใตอยางกวางขวาง มีผูสนใจ
เขารวมฟงหลากหลาย ไดแก เอกอัครราชทูตแหงอินเดีย เอกอัครราชทูตแหงอารเจนตินา นักการ
ทูตระดับสูงจากสถานทูตทั้งสอง ผูแทนหนวยงานสําคัญ อาทิ ศูนยวัฒนธรรมอินเดีย หอการคา
อินเดีย – ไทย ศูนยสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Professor Ambeth Ocampo
Dr. Peter Skilling Dr. Chris Baker Dr. Edward Van Roy Mr. Alan Feinstein ศาสตราจารย
นพ.จรัส สุวรรณเวลา ดร. มรว.กัลยา ติงศภัทิย ดร.จาริต ติงศภัทิย ดร.อมรา ศรีสุชาติ
คณาจารย จ ากโรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า รวมทั้ ง คณาจารย แ ละนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากทั้ ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ยและมหาวิ ทยาลัยตางๆ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได
พระราชทานเลี้ยงน้ําชาและอาหารกลางวันแกผูบรรยายทั้งสองและแขกผูมีเกียรติจํานวนหนึ่งดวย
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งานแถลงขาวการเปดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพิเศษ สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศึกษา
ภาควิชาประวั ติศาสตรจัดงานแถลงขาว
การเป ด หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
หลั ก สู ต รพิ เ ศษ สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ศึ ก ษา
ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทรที่
7 กุมภาพันธ 2554 โดยผูชวยศาสตราจารยสุวิมล
รุ ง เจริ ญ หั ว หน า ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร และ
อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน รวมกันแถลงขาว
และชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเป ด หลั ก สู ต ร
โครงสรางของหลักสูตร รายวิชาที่เปดสอน และการรับสมัครผูเขาศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
แถลงขาวแลวภาควิชาไดจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิชาประวัติศาสตร : ศึกษาอดีตเพื่อ
วิชาชีพในปจจุบัน” เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูสนใจสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรใหมนี้
วิทยากรซึ่งเปนผู ทรงคุ ณวุฒิจากภายในและภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัยรวมการเสวนา
ได แ ก รองศาสตราจารย แพทย ห ญิ ง พรทิ พ ย ภู ว บั ณ ฑิ ต สิ น ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร คณะ
แพทยศาสตร รองศาสตราจารยคึกเดช กันตามระ คณะศิลปกรรมศาสตร รองศาสตราจารยฉลอง
สุนทราวาณิชย ผูอํานวยการหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายอารี สวัสดี นายกสมาคม
ดาราศาสตรไทย นางสาวจุฬาพิช มณีวงค ผูสื่อขาวฝายการเมืองประจําทําเนียบรัฐบาล สถานี
วิทยุกองทัพบก และนายณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน มหาบัณฑิตจากภาควิชาประวัติศาสตร เจาของ
สถาบันพัฒนาการเรียนรูสังคมศึกษา และอาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน เปนผูดําเนินรายการ
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