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โครงการ AIMS ระหว่างคณะอกัษรศาสตรก์บัมหาวิทยาลยั Sophia 
 
 
 
 
 
 
เมื�อวนัที� �� มนีาคม ���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภทัิย์ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิรชักิจและรกัษาการ
ผูอ้ํานวยการสํานักบรหิารงานวริชักจิและเครอืข่ายนานาชาต ิและรองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ 
รองคณบดฝี่ายวริชักจิ คณะอกัษรศาสตร ์ได้ให้การต้อนรบั Prof. Dr. Tak Watanabe จาก Faculty of 
Liberal Arts และ Mr. Ei Nakayama ซึ�งเป็น International liaison officer มหาวทิยาลยั Sophia ประเทศ
ญี�ปุน่ ณ หอ้ง �]� อาคารจามจรุ ี� 

จุดประสงคข์องการมาเยอืน เพื�อเจรจารายละเอยีดของโครงการ AIMS ระหว่างจุฬาฯ และ Sophia 
University มหาวทิยาลยั Sophia จะส่งนักศึกษา � คน มาเรยีนที�หลกัสูตร BALAC เป็นเวลา � ภาค
การศึกษา เริ�มตั eงแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม ���� และนิสิต BALAC � คน จะไปเรียนที�
มหาวทิยาลยั Sophia เป็นเวลา � ภาคการศกึษา เริ�มตั eงแต่เดอืนเมษายน ถงึเดอืนกรกฎาคม ���h  

โครงการ AIMS นีeมรีะยะเวลา � ปี ตั eงแต่ปี พ.ศ.����-��j� สําหรบันิสติแลกเปลี�ยนจากคณะอกัษร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยั Sophia จะจดัหาที�พกัใหนิ้สติอกัษรศาสตร ์โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  
 
 
 
 

ข่าวจากฝ่ายวิรชักิจ  
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สมัมนาบณัฑิตศึกษา ภาควิชาประวติัศาสตร ์ภาคต้น -../ 
เวลา 12.24-16.44 น.   

ณ ห้อง /47 อาคารบรมราชกมุารี 
 

วนัจนัทรท์ี� �� สงิหาคม ���� “The ‘Chinese Education Problem’ of �oph - Thai Governmental 
Repression as Perceived by the Thai Chinese Press” 

                     โดย Mr. York Wiese  
(Ph.D. candidate, Department of History, University of Freiburg)  

 

วนัจนัทรท์ี� � กนัยายน ���� “รฐั โภชนาการใหมก่บัการเปลี�ยนแปลงวถิกีารกนิในสงัคมไทย  
พ.ศ.�ph�-����” 

      โดย อาจารย ์ดร.ชาตชิาย มกุสง 
(ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ)

    

วนัจนัทรท์ี� h กนัยายน ���� “ความเป็นชายกบัความจรงิใจในจดหมายรกัจากองักฤษ 
สมยัครสิตศ์ตวรรษที� �h” 
(Men in Love: Sincerity and Courtship in Georgian Love-Letters,  
c.��]]-�h�]) 

         โดย อาจารย ์ดร.ตุลย ์อศิรางกรู ณ อยธุยา 
(ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 

วนัจนัทรท์ี� �� กนัยายน ���� “การหนัไปทางขวา: ว่าดว้ยความคดิทางการเมอืงของปญัญาชนฝา่ยคา้นไทย
ภายหลงัการล่มสลายของ พคท. ระหว่าง พ.ศ.���p-����” 

         โดย อาจารย ์ดร.ธกิานต ์ศรนีารา 
(ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 
 

วนัจนัทรท์ี� j ตุลาคม ���� “คา่เวลา/ฆา่เวลา: รฐัไทยกบัเวลาวา่งชว่งตน้รตันโกสนิทรถ์งึ พ.ศ.�p��” 
         โดย อาจารยป์รดี ีหงษ์สตน้ 

(ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
 

วนัจนัทรท์ี� �] ตุลาคม ���� “กระบวนการและขั eนตอนการสอบวทิยานิพนธป์รญิญาเอกในต่างประเทศ: 
มาตรฐานที�แตกต่าง” 

         โดย รองศาสตราจารยฉ์ลอง สนุทราวาณิชย ์(นกัวชิาการอสิระ) 
 
ฟรี   ไม่มีค่าลงทะเบียน  สอบถามรายละเอียดเพิ>มเติมที> ภาควิชาประวติัศาสตร ์โทร. 4--17-?6/- 
 
  
 

ข่าวจากภาควิชาประวติัศาสตร ์ 
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หนังสือ  : ธรรมรฐั - ธรรมราชา 

ผูเ้ขียน  : ศาสตราจารยก์ติตคิุณปรชีา ชา้งขวญัยนื 
ราคา  : �j] บาท 
 
 ทฤษฎีการมองตะวนัตก ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเทวสทิธิ � ประชาธิปไตย 
หรอืสงัคมนิยม ล้วนแต่มรีากฐานแบบอํานาจนิยม คอื มองความสมัพนัธ์ทาง
การเมอืงการปกครองเป็นกลไกแห่งอํานาจทั eงสิeน ทฤษฏกีารเมอืงแบบของลอ็คแมจ้ะเชื�อในคุณงามความดี
ของมนุษยเ์ป็นเบืeองตน้ แต่ทา้ยที�สุดกแ็สดงถงึความไมไ่วว้างใจทางชนชั eนที�แอบแฝงอยู่ การแบ่งแยกอํานาจ
เพื�อให้มกีารถ่วงดุลหรอืคานอํานาจกนัก็เกดิจากความระแวงแคลงใจดงักล่าวนั eน แมท้ฤษฏเีทวสทิธิ �ก็เป็น
การอา้งถงึการมอบอํานาจการปกครองจากพระเจา้มาสู่สถาบนัการปกครอง ทฤษฎสีงัคมนิยมนั eนกม็ุ่งที�จะให้
รฐัใชอ้ํานาจในการจดัการบางพวกถงึแก่ใหจ้ดัการแบบเบด็เสรจ็ ความเขา้ใจของนักคดิสายตะวนัตกและผูท้ี�
ศกึษาตามแนวทางนั eน ย่อมตกอยู่ในอํานาจความคดิแบบอํานาจนิยมทั eงสิeน ไม่ว่าจะเป็นเรื�องจรยิธรรม ทุน
นิยมเสร ีปจัเจกนิยม และอํานาจเบด็เสรจ็ จงึไม่อาจเชื�อได้ว่ายงัมทีฤษฎกีารเมอืงอื�นที�ไม่วางอยู่บนอํานาจ 
และไมอ่าจเชื�อไดว้่า หากไมเ่อาอํานาจเป็นหลกัแลว้บา้นเมอืงจะดํารงอยูอ่ย่างผาสุกได ้
 ธรรมรฐัและธรรมราชานั eน มุ่งเอาธรรมคอืความเป็นธรรมและคุณธรรมเป็นที�ตั eง ปลูกฝงัคุณธรรมใน
ตน คุณธรรมเพื�อผูอ้ื�น และเพื�อสงัคมส่วนรวมมากกว่าจะเอาระบบแห่งอํานาจเขา้ครอบงาํ กําหนดคุณธรรม
เป็นจดุหมายทั eงของชวีติคนแต่ละคนและสงัคม หาใช่อํานาจและผลประโยชน์ไม ่ 
 ธรรมราชาเป็นหลกัแห่งธรรมรฐั ผูป้กครองทั eงหลายทุกระดบัต้องปฏบิตัตินอย่างธรรมราชา ธรรมรฐั
จงึเกดิขึeนได ้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดท้รงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ เป็นตวัอย่างแห่งธรรมราชา และ
แม้เพยีงพระองค์เดยีวที�ทรงปฏบิตัิเช่นนั eน ก็เห็นคุณประโยชน์อนัอเนกอนันต์ หากผู้ปกครองอื�นๆ ซึ�งมี
หน้าที�ปกครองโดยตรงไดป้ฏบิตัเิช่นนั eน ทุกกระทรวงทบวงกรม คุณประโยชน์จะเกดิขึeนสกัเพยีงใด 
 
 
หนังสือ  : สตรใีนคมัภรีต์ะวนัออก 

ผูเ้ขียน  : ศาสตราจารยก์ติตคิุณปรชีา ชา้งขวญัยนื 
ราคา  : �h] บาท 
 
 คนตะวนัตกไมเ่คยไดอ้ะไรโดยไมต่อ้งเรยีกรอ้ง เพราะสงัคมของเขาเป็นสงัคม
แห่งการเอามากกว่าการให้ กษัตริย์ที�เอาแต่ความสุขของตัวก็ทําให้ประชาชน
เดอืดรอ้น ไม่เรยีกรอ้ง ไม่ปฏวิตั ิกต็้องจมอยู่กบัความทุกข ์นายทุนกเ็อาแต่กําไร ไม่
เคยคดิให้อะไรแก่ผู้ใช้แรงงาน ไม่เคยคดิว่าเขาเป็น "คนของตวั" หากไม่เรยีกรอ้งก็
ไม่ได้ค่าแรงเพิ�ม ไม่ไดส้วสัดกิาร คนตะวนัตกจงึอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์
เป็นเรื�องอํานาจไปหมด ไมม่คีวามสมัพนัธท์ี�ดงีามในลกัษณะเป็นปรชัญาแห่งการใหแ้ละการคดิถงึผูอ้ื�นอย่าง
ที�ศาสนาตะวนัออกสั �งสอนตรงกนัหมด 

ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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 เมื�อพดูว่าผูช้ายตอ้งเป็นฝา่ยเลีeยงด ูคนตะวนัตกจะนึกถงึอํานาจว่าผูช้ายมอีํานาจมากกว่า ผูห้ญงิอยู่
รอดดว้ยการพึ�งผู้ชาย แต่คนตะวนัออกไม่เคยคดิถงึ "การเลีeยงดูภรรยา หรอืการเลีeยงดูมารดา" ในลกัษณะ
เป็นการเลีeยงทาสหรอืเลีeยงสุนัขเช่นนั eนเลย เพราะสําหรบัชาวตะวนัออก การอนุเคราะหค์นตกทุกขไ์ดย้ากก็
มาจากความเมตตาโดยไมม่ใีครบงัคบั เป็นการอนุเคราะหท์ี�ไม่ใช่การคดิถงึอํานาจของผูใ้หอ้ยู่แลว้ ยิ�งภรรยา
และมารดาซึ�งเป็นคนในครอบครวั มคีวามรกั ความผูกพนั ความเคารพ และการให้ความสําคญัแก่กนัใน
ฐานะภรรยาและมารดาดว้ยแลว้ การคดิเรื�องอํานาจกบัคนเหล่านีeกน็ับว่าไม่ถูกต้อง ยิ�งใครเอาขอ้นีeมาปฏบิตัิ
ในเชงิขม่อกีฝา่ยหนึ�งสงัคมจะยอมรบัไมไ่ดเ้ลย แต่ถา้ชายตะวนัตกและนกัวชิาการสายฝรั �งพูดและสอนบ่อยๆ 
เขา้ ความสมัพนัธท์ี�ดงีามนีeอาจถูกทําลาย และเราตอ้งคดิถงึแต่อํานาจอยา่งคนตะวนัตกกเ็ป็นได ้
 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
hphhh หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
 
 

 
 
 

���� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อศัววริุฬหการ คณบดคีณะอกัษรศาสตร์ ได้รบัการแต่งตั eงจาก
สภากาชาดไทย เป็นที�ปรกึษาของคณะกรรมการดําเนินงาน ในโครงการชุมนุมกาชาด ครั eงที� �� เฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอุปนายกิาผูอ้ํานวยการสภากาชาดไทย ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ � รอบ � เมษายน ���h “สภากาชาดไทย: การพฒันาระบบอาสาสมคัรเพื�อขบัเคลื�อนจติ
อาสาในสงัคมไทย”   
 

���� อาจารย ์ดร.นูรดีา หะยยีะโกะ ภาควชิาภาษาตะวนัออก ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เป็นวทิยากรบรรยายแก่นักศกึษาของโครงการเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา รายวชิาภาษามาเลเซยีระดบั
ต้น � และภาษามาเลเซยีระดบักลาง � ในภาคการศึกษาที� �/���� ณ คณะศลิปศาตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์ 
 

���� รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาองักฤษ ได้รบัเชิญจากกรมพฒันาที�ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวทิยากรบรรยายและอบรมเชงิปฏบิตักิาร ให้แก่ขา้ราชการระดบัสูงของ
กรมพฒันาที�ดนิ ในหวัขอ้ “การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในดา้นการเขา้ร่วมประชุมระหว่าง
ประเทศ การต้อนรบัอาคนัตุกะ การร่างและการกล่าวคําปราศรยั และการนําเสนองาน” ระหว่างวนัที�        
�� มนีาคม ถงึ p เมษายน ���� ณ โรงแรมซติีeบชี รสีอรท์ หวัหนิ 

 

���� รองศาสตราจารยส์ุรภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควชิาภาษาองักฤษ ไดร้บัเชญิเป็นกรรมการดําเนินการ
ประกวดรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคแ์ห่งอาเซยีนสําหรบันักเขยีนรุ่นใหม่ (ASEAN Young Writers Award) 
และได้รบัเชญิเป็นผู้แถลงข่าวแก่สื�อมวลชนร่วมกบัคุณชมยัภร แสงกระจ่าง คุณบนิหลา สนักาลาครี ีและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภลิกัษณ์ เกษมผลกุล เมื�อวนัที� �o เมษายน ���� ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานคร 

ใคร ทาํอะไร ที>ไหน 
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���� ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชวีนิศริวิฒัน์ ภาควชิาภูมศิาสตร์ ได้รบัเชญิจากสํานักงานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นวทิยากร
บรรยายหวัขอ้ “GIS Modeling for Human Settlement และ GIS Modeling for Environment” เมื�อวนัที�  
�] กรกฎาคม ���� เวลา o.]]-��.]] น. ณ หอ้งฝึกอบรม ชั eน � อาคาร สทอภ. 
 

���� อาจารย ์ดร.อนนัต ์เหล่าเลศิวรกุล ภาควชิาภาษาไทย ไดร้บัเชญิจากกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ให้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.���� ครั eงที� h ระหว่างวนัที� h-�] กรกฎาคม ���� ณ โรงแรมแคนทาร ีเบย์ ระยอง 
จงัหวดัระยอง 
 

���� รองศาสตราจารยจ์ารุณี หงส์จารุ ภาควชิาศลิปการละคร ได้รบัเชญิจากองค์การกระจายเสยีงและ
แพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นวทิยากรโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารผูด้ําเนินรายการ
เครอืขา่ยสื�อสาธารณะ รุน่ที� � เมื�อวนัเสารท์ี� �o กรกฎาคม ���� เวลา ��.�]-�j.�] น. ณ องคก์ารกระจาย
เสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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