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เดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2558 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดงาน  
“เปิดบ้านอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558” (ARTS OPEN 
HOUSE 2015)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะอักษรศาสตร์ให้สาธารณชน 
และเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้ฝึกทักษะการท�างาน
ด้านต่าง ๆ แนวคิดของงานเปิดบ้านฯ ในปีนี้คือการจ�าลองอาคาร 
มหาจักรีสิรินธรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานให้เป็นหอพักอันเป็นแหล่ง
อาศัยรวมของนิสิตผู้มีความสนใจที่หลากหลายแตกต่างกัน ผู้เข้า
ร่วมชมงานสามารถเดินเข้าห้องต่าง ๆ เพื่อสัมผัสชีวิตการเรียนใน
คณะอักษรศาสตร์อย่างใกล้ชิด งานเปิดบ้าน อักษรฯ ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ห้องเรียนจ�าลอง 
ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่จ�าลองจาก
รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนอยู่จริงในคณะอักษรศาสตร์ รายวิชาที่เปิด
สอนในห้องเรียนจ�าลองนั้น ได้แก่ วรรณคดีอังกฤษ สนทนาภาษา
อาหรับ ปรัชญาทั่วไป ภาษาเกาหลีเบื้องต้น มนุษย์กับศาสนา ภาษา
เยอรมันเบื้องต้น วรรณกรรมวิจารณ์ มนุษย์กับภูมิศาสตร์ ทัวร์โรง
ละครอักษรฯ อิตาลีในปัจจุบัน ภาษาศาสตร์ สนทนาภาษาญี่ปุ่น 
แปลอังกฤษขั้นต้น เทพปกรณัมในวรรณคดีอินเดีย การออกเสียง
ภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีกับภาพยนตร์ สนทนาภาษาจีน สารนิเทศ
เบื้องต้น การออกเสียงภาษาสเปน
2. ห้องแนะน�าสาขาวิชา 
ห้องชมรมที่น�าเสนอข้อมูลแนะน�าและแนะแนวการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ไม่ว่า 

จะเป็น ภาษาจีน ภูมิศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ศิลปการละคร ภาษา
อิตาเลียน ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ประวัติศาสตร์ ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียใต้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ปรัชญา 
ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ 
(BALAC)  
3. ห้อง Common Room (นิทรรศการชวนคุยเร่ืองไม่เล่นในห้องนัง่เล่น) 
ห้องที่เชิญชวนให้ผู้ชมเดินเข้ามาแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับเรื่อง
ราวรอบตัว ร่วมกันวิพากษ์หนังสือ อีกทั้งวิจารณ์ภาพเขียนและ
ภาพยนตร์ในบริบทสังคมร่วมสมัย เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง “สภาวะ
ฉุกคิด” อันสร้างสรรค์
4. นิทรรศการภาพถ่าย 
นิทรรศการที่รวบรวมภาพความทรงจ�าของคณะอักษรศาสตร์ ไม่ว่า
จะเป็นภาพบรรยากาศในคณะหรือภาพกิจกรรมของนิสิตในอดีตที่
ไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน
5. เทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม 
ซุ้มอาหารอันหลากหลายที่นิสิตเป็นผู้จัดตั้งและจัดการตั้งอยู่บริเวณ
ทางเดินหน้าตึกอาคารมหาจักรีสิรินธรและส่วนบนตึกข้างโต๊ะลง
ทะเบียน นับเป็นสีสันให้กับงานเปิดบ้านอักษรฯ ปีนี้อย่างยิ่ง
6. เวทีการแสดงที่โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร 
การแสดงต่าง ๆ เช่น ลีลาศ, Cover Dance, Arts Street Dance, 
Arts Acoustic Band Concerts
7. ห้องฉายภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์ที่น�ามาฉายนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มภาพยนตร์ไทย
และกลุ่มภาพยนตร์ LGBT บางเรื่องยังมีจัดเสวนาหลังฉายภาพยนตร์
ด้วย ภาพยนตร์ที่น�ามาฉายที่งานเปิดบ้านอักษรฯ ได้แก่ Teen Like 
Phil (2012), We Are Animals (2013), 36 (2012), แหม่มแอน
นา หัวนม มาการอง โพนยางค�า และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2014), 
Tomboy (2011), Laurence Anyways (2012), Tsuyako (2011), 
ตั้งวง (2013), มะนีจันเปล่งเสียงไม่ได้ในทวิภูมิทางภาษาของคุณ 

(2013)

เป ิดบ ้านอักษรศาสตร ์  
ปีการศึกษา 2558  
(ARTS  OPEN  HOUSE  2015 )  
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“เปิดบ้านอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558” (ARTS OPEN HOUSE 2015)  

น้องๆ มาเยอะมาก ขอบคุณที่มานะคะ
 มนิสรา (นิ) ปี 4 
ประธานจัดงาน                                  

ดีใจที่ได้เจอน้อง ๆ น้อง ๆ มาเยอะมากเลย  
เหนือความคาดหมายสุดสุด แล้วพรุ่งนี้พบกันนะคะ 
เพราะว่ายังอยากให้น้องมาเจอสิ่งที่พี่พี่ตั้งใจเตรียม
กันมา จะได้รู้จริง ๆ ว่าตัวเองชอบสิ่งที่อยากเจอ

หรือเปล่า
ญาณิน พรหมมลมาศ หมอน ปี 4

รองประธานจัดงาน

ดีใจที่น้องๆให้ความสนใจกิจกรรมของคณะเราเป็น
จ�านวนมาก 
นายสายัณห์ ทิพรส (คาม) ปี 4

รองประธานจัดงาน

พี่จะรอน้องอยู่ที่นี่ ตลอดไป! 
ตรงธรรม โภคพลากรณ์ (มู) ปี 3 

ประธานอ�านวยการ 1

ดีใจที่ได้เจอน้อง ๆ มามากขนาดนี้  
พรุ่งนี้มากันเยอะ ๆ อีกนะ  
ยังมีอะไรดี ๆ รออยู่อีกมาก 

ไทม์ ธาม สิงห์พัฒนากุล (ไทม์) ปี 4  
ประธานฝ่ายอ�านวยการ 2

เห็นน้องมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ดีใจมาก รีบวิ่งออกมาดู 
น้องมาเยอะมาก ดีใจที่ได้เจอกันนะครับ

ธีรภัทร ขอดเตชะ (ไดรฟ์) ปี 3  
ประธานอ�านวยการ 2

ดีใจที่น้องๆสนใจงานเรา แล้วเจอกันในคณะนะคะ :) 
เชิดชนนี (แชมพู) ปี 4 

ประธานเนื้อหา

ขอบคุณที่ท�าให้พี่จ�าได้ว่าตอน ม. ปลายเป็นยังไง
ณัฐภัทร แซ่เบ๊ (เบ๊) ปี2 

เลขา 

ดีใจที่น้องให้ความสนใจกันมาก  
และตั้งใจมาร่วมงานนะคะ หวังว่าจะได้เจอกันอีกค่ะ

 อลิษา ลิ้มไพบูลย์ ปี2 
เลขา

น้องๆน่ารักมากเลยตั้งใจฟังพี่ๆ
-ปัถย์ ยอดมณี ไม้ ปี4 

วิทยุสื่อสาร

งานเหนื่อยมั้ย ก็บอกตรงๆเลยว่าเหนื่อยดี แต่พอ
เห็นรอยยิ้มและความสตรองของน้องๆที่ไฟว้มากกับ

การเข้าร่วมกิจกรรม  
พี่ขอบอกเลยว่าความเหนื่อยนั้นคุ้มมากเหนือสิ่งใดๆ

กษิดิศ สอนไว ปี4 
สถานที่

ถ้าติดที่นี่แล้ว กินน�้ากินหนมบนตึกได้นะ  
รอทุกคนมากินหนมบนตึกด้วยกันนะ ^^

เปี๊ยก ปิยะ วรวิวัฒน์ ปี2
สถานที่

มากันเยอะมากกกกกกก  
ดีใจที่น้องเอนจอยกับการถ่ายรูปในแกลลอรี่นะคะ 

เกด ศีสุชา ปี 4
ฝ่ายแกลลอรี่

เห็นน้องๆที่มางานมีความตั้งใจมาก ท�าให้นึกถึงตัว
เองตอนที่ยังเป็น"น้อง" ขอบคุณที่มานะคะ ข้อความ
ทุกข้อความ กระดาษทุกแผ่นที่น้องตั้งใจเขียนให้ใน
นิทรรศการภาพถ่าย พี่ได้อ่านครบทุกตัวอักษรแล้ว

นะคะ จะเป็นก�าลังใจให้น้องๆ ทุกคน  
ขอบคุณที่มามากๆ เลยค่า

พริม พิชญา ประชาธ�ารง
ปี 4 Gallery

 
ขอบคุณที่มา ดีใจที่ได้เจอกันนะ :-) 

แสตมป์ พรนภัส รัตติวรรณ์ ปี 3
ประสานชมรม

ขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจมาเที่ยวชมงาน  
ดีใจที่ได้เจอกัน หวังว่าจะพบน้องๆเป็นส่วนหนึ่งของ

คณะตามที่ตั้งใจไว้นะคะ 
เจีย ธรณ์วรัตย์ เลาจริยกุล ปี4 

ประสานชมรม

ดู cue sheet เหนื่อยๆ เงยหน้าขึ้นมาเจอหน้าน้อง 
หายเหนื่อยเลย :-)

มิ้นท์ ภารดี เลิศวริทธิ์ ปี 4 
เวทีการแสดง

ดีใจที่เจอนะคะ มากันเยอะมากเลย  

แล้วพบกันใหม่นะคะ 

แบม ณัฐสิรินทร์ สัจจวงษ์ ปี3 

ซุ้มอาหารนานาชาติ

 เกินความคาดหมายมาก;)  ขอบคุณน้องๆที่มา : 

ตติยา บวรสาโชติ ปี 2 

สวัสดิการ

น้องๆมางานกันเยอะมาก  

ท�าให้งานครื้นเครงขึ้น ตอนมีการแสดง  

น้องๆจะมารวมตัวกันอุ่นหนาฝาคั่งมาก

 เจษฎากร บุญครองธรรม ปี 2 

แสงเสียง

ดีใจมาก ๆ ที่ได้เห็นน้อง ๆ มากันเยอะขนาดนี้ 

ขอโทษถ้าท�างานพลาดไปส่วนไหนก็ตามนะคะ  

หวังว่าจะได้เจอกันที่คณะปีหน้านะ :-) 

ธารา ปี 3 

ปฏิคม

ความรู้สึกของนิสิตผู้จัดงาน  

"เปิดบ้านอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558" 
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 785 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 มีอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให ้

ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการใหม่จ�านวน 1 ราย ดังนี้ 

ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร (สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558

ข่าวจากส�านักกิจการวุฒยาจารย์

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจ�าประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้า

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Hungarians Exploring the Orient" ในวันอังคารที่ 24 

พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ สรรพศาสตร์สโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร 

ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจากศูนย์ยุโรปศึกษา

ห้องชมรมภาษาสเปนในงาน CU Open House เปิดตัวกิจกรรมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ด้วยการฉายภาพยนตร์คอสตาริกาเรื่อง 

Maikol Yordan de Viaje  Perdido ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของคอสตาริกาและอเมริกากลาง โดย

มีฯพณฯ Jairo Hernández เอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจ�าประเทศสิงคโปร์กล่าวเปิดงานและมีนักแสดงน�าคือ Mario Chacón และ 

Daniel Moreno ร่วมเสวนากับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เข้าชมอย่างเป็นกันเอง  ทั้งนี้นักแสดงทั้งสองปัจจุบันเป็นเจ้าของรายการบันเทิงที่

ประสบความส�าเร็จอย่างสูงของประเทศและได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น ไทยและสิงคโปร์

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาสเปน



จดหมายข่าวเทวาลัย4

ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมจิตอาสาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกวนกระยาสารท
ทิพย์ ตักบาตรเทโว และจุลกฐิน  ณ วัดทัพคล้าย ต�าบลทัพหลวง 
อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวและชาติพันธุ์อื่นๆ ในพื้นที่
อ�าเภอบ้านไร่ ตลอดจนได้สัมผัสวิถีชีวิต และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนด้วย
ประชากรในอ�าเภอบ้านไร่ ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ 
กะเหรี่ยง ขมุ ลาว ฯลฯ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวในอ�าเภอบ้านไร่มีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก บ้างก็บอกว่าตนเองเป็นลาวเวียง หรือไม่ก็
ลาวหลวงพระบาง หรือไม่ก็ลาวครั่ง จากงานวิจัยโครงการ “หัตถา-
นารีอาเซียน: ผ้าทอมือไท-ลาวและกะเหรี่ยง อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี” ของ ศ. ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค�า ซึ่งศึกษาทั่งในแง่
ภาษา ประวัติศาสตร์ และผ้าทอ พบว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ลาว” ใน
อ�าเภอบ้านไร่มาจากเมืองครั่ง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศลาว แม้จะมีประวัติศาสตร์และลักษณะผ้าทอที่ร่วมกัน แต่
กลับมีการพูดภาษาตระกูลไทที่แตกต่างกันหลายส�าเนียง
ปีนี้นับเป็นปีที่ 12 ที่ชาวต�าบลทัพคล้ายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น จุล-
กฐินโดยทั่วไปหมายถึงกฐินซึ่งจัดข้ึนเป็นพิเศษที่ต้องด�าเนินการจัดท�า
ผ้ากฐินให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายมาทอผ้า
ตลอดจนตัดเย็บและย้อมสีจนเป็นผ้ากฐินแล้วน�าไปทอดให้พระภิกษุ
สงฆ์ได้กรานกฐินทันกฐินกาล ชาวภาษาศาสตร์จึงได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันช่วยทางวัดจัดเตรียมงาน เช่น ตกแต่งเหรียญโปรยทาน ประดับ
ธงเล่าเรื่อง กวาดลานวัด ผูกปุยฝ้ายเป็นดอก เตรียมอาหารเลี้ยงแขก 
บรรจุห่อกระยาสารททิพย์ เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรมงานจุลกฐิน

 ผูกฝ้าย

จัดเตรียมอาหาร

   

พิธีกวนกระยาสารททิพย์

  

ผ้ากฐิน                 

ตักบาตรเทโว

 

ขบวนแห่

ขอขอบพระคุณคณะอักษรศาสตร์ที่สนับสนุนเรื่องการเดินทาง
ขอบพระคุณ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค�า ที่สนับสนุนเรื่องที่พักและ
ประสานงานกับวัดทัพคล้าย ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ใน
ทุกแง่มุมอย่างละเอียดตลอดโครงการ

ข่าวจากภาควิชาภาษาศาสตร์
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นิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น 

เพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2558 

 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส.พิมพิชา วานิชศิริโรจน์ นิสิตชั้นปีีที่ 4 (รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง)

2. น.ส.วรนารา อ�าไพรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 (รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน) 

3. น.ส.สาวิณี โอฬารศิริศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 (รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง) 

ข่าวจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

(คปก.) ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ ประจ�าปี 2558 จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยโดด-

เด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่ดุษฎีบัณฑิต

ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ น�าโดย Drs. Suhadi Purwantara 

จาก Department of Geography Education, Faculty of Social Sciences, 

Yogyakarta State University  ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2558 ณ ห้อง 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา 

จิตรกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์

องค์กร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวิน-

ศิริวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้หารือ

กับคณะผู้มาเยือนถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯ 

ในเรื่องการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ การแลกเปลี่ยนบทความวิชาการใน

วารสารของมหาวิทยาลัย และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการ

เบื้องต้นและจะได้ประสานงานกันในรายละเอียดต่อไป 

ความร่วมมือกับ Department of Geography 

Education, Yogyakarta State University, Indonesia

ข่าวจากภาควิชาภูมิศาสตร์

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า พร้อมชมการแสดงของนิสิตชมรมภาษาไทย ชมรม

ดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ และนิสิตวิชาพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ใน

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.

ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญเข้าฟังการเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย เรื่อง Research Unit (RU) กับอนาคตการ

ท�าวิจัยกลุ่มในสายมนุษยศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค�า ในวันองัคารท่ี 24 พฤศจกิายน 2558 เวลา 12.00-13.00 น. 

ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสวนาฯ กรุณาแจ้งรายชื่อที่ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02 218 4899 (ภายในวันศุกร์ที่ 

20 พฤศจิกายน 2558)

ข่าวจากฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ
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คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน
ผู้อ�านวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และอดีตศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาปรัชญา

ประวัติการท�างาน
• อาจารย์ประจ�าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผู้อ�านวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รองผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

• อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน

• ราชบัณฑิต ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

• ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษา
 
ผลงานทางวิชาการด้านปรัชญา
•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2514. 
•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ผู้แปล. อุดมรัฐ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย, 2523.
•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. 

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ. การใช้เหตุผล: ตรรกวิทยาเชิง
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. 
กรุงเทพฯ: โครงการต�าราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย, 2540.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. สตรีในคัมภีร์ตะวันออก. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ธรรมรัฐ-ธรรมราชา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย, 2542.

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา. มนุษย์กับศาสนา. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 

•	 ปรีชา ช้างขวัญยืน. ทุนนิยมกับพุทธศาสนา. วารสารพุทธศาสน์-

ศึกษา ฉบับปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2545).

  

ปรีชา ชาญเชี่ยวแท้ ปรัชญา

ช้าง สหัสเดชา แกร่งแกล้ว 

ขวัญ ลิ่วลับโลกา ล่วงภพ ใหม่พ่อ

ยืน แต่คุณครูแผ้ว ค่าล�้าค�าสอนฯ

ด้วยอาลัยบูชา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ผู้ประพันธ์

๔ พ.ย. ๕๘

รศ. ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์  

น�าคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม  

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน 

 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  

ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรมหาวิหาร

ประวัติและผลงาน
ประวัติการศึกษา 

• อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาฯ

• อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาฯ

• อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาฯ

ต�าแหน่งทางวิชาการ

• ศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา (2540)

• ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาปรัชญา (2549)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

จดหมายข่าวเทวาลัย
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เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2558 คณะอักษรศาสตร์ได้จัดงาน  
“เปิดบ้านอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558” (ARTS OPEN HOUSE 2015)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในคณะอักษรศาสตร์ให้สาธารณชนและเพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้ฝึกทักษะการท�างานด้านต่าง ๆ แนวคิดของงาน
เปิดบ้านฯ ในปีนี้คือการจ�าลองอาคารมหาจักรีสิรินธรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานให้เป็นหอพักอันเป็นแหล่งอาศัยรวมของนิสิตผู้มีความสนใจที่หลาก
หลายแตกต่างกัน ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถเดินเข้าห้องต่าง ๆ เพื่อสัมผัสชีวิตการเรียนในคณะอักษรศาสตร์อย่างใกล้ชิด งานเปิดบ้าน อักษรฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ห้องเรียนจ�าลอง 
ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่จ�าลองจากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนอยู่จริงในคณะอักษรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนใน
ห้องเรียนจ�าลองนั้น ได้แก่ วรรณคดีอังกฤษ สนทนาภาษาอาหรับ ปรัชญาทั่วไป ภาษาเกาหลีเบื้องต้น มนุษย์กับศาสนา ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
วรรณกรรมวิจารณ์ มนุษย์กับภูมิศาสตร์ ทัวร์โรงละครอักษรฯ อิตาลีในปัจจุบัน ภาษาศาสตร์ สนทนาภาษาญี่ปุ่น แปลอังกฤษขั้นต้น เทพปกรณัม
ในวรรณคดีอินเดีย การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีกับภาพยนตร์ สนทนาภาษาจีน สารนิเทศเบื้องต้น การออกเสียงภาษาสเปน
2. ห้องแนะน�าสาขาวิชา 
ห้องชมรมที่น�าเสนอข้อมูลแนะน�าและแนะแนวการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น 
ภาษาจีน ภูมิศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ศิลปการละคร ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียใต้ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ปรัชญา ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)  
3. ห้อง Common Room (นทิรรศการชวนคุยเรือ่งไม่เล่นในห้องนัง่เล่น) 
ห้องที่เชิญชวนให้ผู้ชมเดินเข้ามาแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัว ร่วมกันวิพากษ์หนังสือ อีกทั้งวิจารณ์ภาพเขียนและภาพยนตร์ใน
บริบทสังคมร่วมสมัย เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง “สภาวะฉุกคิด” อันสร้างสรรค์
4. นิทรรศการภาพถ่าย 
นิทรรศการที่รวบรวมภาพความทรงจ�าของคณะอักษรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศในคณะหรือภาพกิจกรรมของนิสิตในอดีตที่ไม่เคยจัด
แสดงที่ใดมาก่อน
5. เทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม 
ซุ้มอาหารอันหลากหลายที่นิสิตเป็นผู้จัดตั้งและจัดการตั้งอยู่บริเวณทางเดินหน้าตึกอาคารมหาจักรีสิรินธรและส่วนบนตึกข้างโต๊ะลงทะเบียน นับ
เป็นสีสันให้กับงานเปิดบ้านอักษรฯ ปีนี้อย่างยิ่ง

6. เวทีการแสดงที่โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร 
การแสดงต่าง ๆ เช่น ลีลาศ, Cover Dance, Arts Street Dance, Arts Acoustic Band Concerts
7. ห้องฉายภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์ที่น�ามาฉายนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มภาพยนตร์ไทยและกลุ่มภาพยนตร์ LGBT บางเรื่องยังมีจัดเสวนาหลังฉายภาพยนตร์ด้วย 
ภาพยนตร์ที่น�ามาฉายที่งานเปิดบ้านอักษรฯ ได้แก่ Teen Like Phil (2012), We Are Animals (2013), 36 (2012), แหม่มแอนนา หัวนม มา
การอง โพนยางค�า และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2014), Tomboy (2011), Laurence Anyways (2012), Tsuyako (2011), ตั้งวง (2013) มะนี
จันเปล่งเสียงไม่ได้ในทวิภูมิทางภาษาของคุณ (2013)

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากส�านักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กลวิธี
การสอนวรรณคดี” ในโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรง
แรมบุษย์น�้าทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษ
สอนรายวิชา 411 742 วิทยานิพนธ์ เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์
พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกับภูมิภาคศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง อ.50-202 อาคาร 50 
ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

• อาจารย์ ดร.น�้าผึ้ง ปัทมะลางคุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้แก่นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากส�านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิ-ราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อบรรยาย "การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ : ปฐมบท" ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 233 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ร�าไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เป็นคณะกรรมการประจ�าส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาส�านักวิทยบริการฯ และติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�า 
“สารคดีชุดพระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ที่ส�าคัญส�าหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมีก�าหนดออก
อากาศเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์
พิเศษสอนบรรยายวิชา LCCS 510 วิชา PRINCIPLE CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES หัวข้อเรื่อง “แดร์ริดา:การรื้อสร้าง 
(Deconstruction)” แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมการศึกษา (หลักสูตรปกติ) เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 316 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
อาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา Ph212 ปรัชญาจีน หัวข้อเรื่อง "ปรัชญาเมิ่งจื่อ" ในวันที่ 17 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ  ห้อง 
268 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
อาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา ปก. 337 อภิปรัชญา หัวข้อเรื่อง "Time" และ "Concept" แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 18 และ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 802 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์)

• รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมัยสามัญ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพระคุณ ตึกอ�านวย
การ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก  ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น ในงาน "มหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 8" (RSU Japanese Fair 2015) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะอักษรศาสตร์ 

ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นางกัญญ์กนก สิงหฤกษ์ โทร. 84885 E–mail: artspr08@hotmail.com
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Meeting with Representatives from Hiroshima

On Friday (6 November), the Japanese Section, Department of Eastern Languages, hosted a meeting with 
government officials and academic representatives from Hiroshima, Japan. The visit was part of their initiation 
to welcome outstanding international students and staff to their prefecture. The institutions involved in this event 
include Hiroshima University, Prefectural University of Hiroshima, Hiroshima City University, Elizabeth University 
of Music and Hiroshima Prefectural Government. Currently, Hiroshima University has established research 
collaborations with the Faculty of Science and the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. In order to 
introduce their schools and universities, the Hiroshima Prefectural Government organised its “Hiroshima Study 
Fair” for the first time in Thailand on November 7.

A Visit from Bangkok Mitsubishi UFJ Lease 

On Wednesday (18 November), the delegates from Bangkok Mitsubishi UFJ Lease paid a visit to the Faculty 
of Arts. Mr Toshio Oka, the company’s president, led a discussion on the future possibilities in collaboration 
and partnership. Among the issues discussed were the company’s internship opportunities for our students and 
the increase in business and entrepreneurial skills in our education. Mitsubishi UFJ Lease is a member of the 
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the biggest financial groups in Japan. The company has been our 
Faculty’s strong partner in granting annual scholarships to outstanding students in the Japanese Section.

News from the International Affairs Section
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To open the horizon to the studies of liberal arts 
and humanities to the public, the Faculty of Arts 
hosted the Arts Open House 2015 (Nov. 15 – 17).  
Our Maha Chakri Sirindhorn Building (MCS) was 
creatively transformed into an academic residence 
hall for novice scholars to share experiences, ex-
change insights and establish networks. Visitors 
were offered opportunities to experience first-hand 
our stimulating and contemporary academic envi-
ronment.

The activities and displays were carefully designed 
not only to be informative but also engaging at the 
same time.  Information on each department was 
available at the Department Introduction Rooms.  
For the atmosphere of the Arts classroom, the 
visitors were introduced to the Mock Classroom 
Trials which were intended to present Arts classes 
in English literature, Arabic conversation, General 
Philosophy, Introduction to Korean Language, 
Introduction to German Language, Literary 
Criticism, etc.  The interestingly named (Un)
Common Room welcomed the visitors to share 
their thoughts and experiences on current events.  
There were book discussions, painting and film 
critiques within the present-day socio-political 
context so as to create and enhance the much 
needed “state of critical thinking”.  

Past events at the Faculty of Arts were 
thoughtfully preserved and exhibited at the Photo 
Gallery of Memories, which showcased selected 
photographs of our former students and their 
activities which had never been published and 
exhibited to the public.  Our hospitality would 
not have been fulfilled without the Food and 
Drink Festival where fancily decorated stalls with 
diverse and colourful food and refreshments run 
by the students awaited our visitors and staff on 
the first floor of the MCS Bldg.
In addition to the academic activities, in the 
foyer of the MCS Bldg., the Stage Performances 
offered various genres of performing arts which 
comprised ballroom dancing, Cover Dance, Arts 
Street Dance, along with Arts Acoustic Band 
Concerts.  The entertainment also includes Film 
Screenings.  The selected themes of this year’s 
screenings were Thai films and LGBT films. Post-
screening discussions were also held. Films 
screened were Teen Like Phil (2012), We Are 
Animals (2013), 36 (2012), Anna and the Prince 
(2014), Tomboy (2011), Laurence Anyways 
(2012), Tsuyako (2011), Tang Wong (2013) and 
La Double Vie de Maniejan (2013).
The Open House was successful beyond 
expectation with more than 10,000 participants 
thanks to the effort of all the students and faculty 
staff involved.  It is hoped that this event would 
be a memorable one for the organisers who 
played a role in broadening visitors’ views on 
the liberal arts and humanities studies.  We also 
believe our collective efforts and enthusiasm will 
attract new supporters for our faculty

ARTS  
OPEN HOUSE 2015 

A Visit from Yogyakarta State University, Indonesia
On Friday (6 November), the Department of Geography had the opportunity 
to welcome academic staff from Yogyakarta State University (YSU), 
Indonesia, to discuss the possibilities for future partnerships. The proposed 
projects concerned student/staff exchange, academic article exchange, joint 
conferences and short-term visits. The Department of Geography Education 
at YSU has been working with several international institutions, especially 
those in Asia. In May, they will host their first joint conference with universities 
in Malaysia, Indonesia, and the Philippines. They look forward to having us as 
part of this collaboration.

News from the International Affairs Section
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In  Memor iam
The Faculty of Arts would like to express its most sincere condolences at the passing of

Professor Emeritus Preecha Changkhwanyuen, 
Director of Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies (CUBS) 

and former Professor at the Department of Philosophy

Curriculum Vitae
Education
• Bachelor of Arts (Honours), Chulalongkorn University
• Master of Arts (Thai), Chulalongkorn University
• Master of Arts (Philosophy), Chulalongkorn University

Academic Titles
• Professor in Philosophy (1997) 
• Full Professor in Philosophy (C11) in Philosophy (2006)
 

Professional Positions
• Lecturer at the Department of Philosophy, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn University
• Head of the Department of Philosophy, Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University
• Director of Chulalongkorn University Centre for 
Buddhist Studies (CUBS)
• Deputy Director of Chulalongkorn University Press 
• Secretary-General of the Office of the Royal Society
• Vice President of the Royal Institute 
• Member of the Royal Institute, Moral and Political 
Sciences Division, Royal Institute
• Committee Chair of the Philosophy Department, 
National Research Council of Thailand 

Awards and Honours
• The Jamnong Thongprasert Award (Philosophy),  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
• Excellent Evaluation Award, Office for National 
Education Standards and Quality Assessment (Thailand), 
2010
• Venerable Academic in Thai Language Award (Thai 
Language National Day, 2010), Ministry of Culture

Highest Royal Decoration
The Most Exalted Order of the White Elephant

Academic Work (publications in philosophy)
• Changkhwanyuen, Preecha. Greek Philosophy. 
Bangkok: Thai Wattana Panich, 1971.
• Changkhwanyuen, Preecha. Trans. The Republic. 
Bangkok: Chulalongkorn University, 1980. 
• Changkhwanyuen, Preecha. System of Political 
Philosophy in the Law Code of Manu. Bangkok: 
Chulalongkorn University, 1986.
• Changkhwanyuen, Preecha. Political Thought of 
Buddhadasa Bhikkhu. Bangkok: Chulalongkorn 
University, 1995.
• Changkhwanyuen, Preecha. Political Thought in the 
Tripiṭaka. Bangkok: Chulalongkorn University, 1995.
• Changkhwanyuen, Preecha. Philosophy of Political 
Ideology. Bangkok: Chulalongkorn University, 1995.
• Changkhwanyuen, Preecha et al. Reasoning: Practical 
Logics. Bangkok: Chulalongkorn University, 1995. 
• Changkhwanyuen, Preecha. Political Views of 
Buddhism. Bangkok: Faculty of Arts Textbook Project, 
Chulalongkorn University, 1997.  
• Changkhwanyuen, Preecha. Women in Oriental 
Scriptures. Bangkok, Chulalongkorn University, 1998. 
• Changkhwanyuen, Preecha. Good Governance- 
Dharma Raja. Bangkok, Chulalongkorn University, 1999.
• Changkhwanyuen, Preecha and Somparn Promta. 
Human and Religion. Bangkok: Chulalongkorn 
University, 2000. 
• Changkhwanyuen, Preecha. “Capitalism and 
Buddhism”. The Chulalongkorn Journal of Buddhist 
Studies. Year 9. Vol. 1. (January-April 2002) 

 
24 Nov
“Hungarians Exploring the Orient” Exhibition Opening Ceremony at the Learning Commons, 
2nd floor, Maha Chakri Sirindhorn Building (9.30-12.00)
24 Nov
(Research Forum) “Research Unit (RU) and the Future of Group Research in the Field of 
Humanities”/ Professor Dr Theraphan Luangthongkum at Room 707, Boromrajakumari Building 
(12.00-13.00)
25 Nov
Homage Ceremony on the occasion of King Rama VI Memorial Day at the Foyer, 2nd floor, 
Maha Chulalongkorn Building

CALENDAR OF EVENTS

Dhevalai E-Newsletter
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Centre for European Studies at Chulalongkorn 
University, in collaboration with the Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University, and the Embassy of Hungary 
in Bangkok, cordially invites you to the opening 
ceremony of the “Hungarians Exploring the Orient” 
Exhibition on Tuesday 24 November 2015, 9.30-12.00 
at the Learning Commons, Maha Chakri Sirindhorn 
Building (2nd Floor), Faculty of Arts, Chulalongkorn 
University

News from Centre for European Studies

The Spanish Club room at the CU Open House launched its first activity on 15 November 
2015 with an exclusive screening of a Costa Rican film entitled Maikol Yordan de Viaje 
Perdido, a film which has attained the apex of international success in the history 
of Costa Rican and Central American cinema. His Excellency Jairo Hernández, the 
Ambassador of Costa Rica to Singapore, presided over the screening and delivered an 
opening speech. Leading actors Mario Chacón and Daniel Moreno also, participated 
in the lively post-screening discussion with our students and visitors. Both actors are 
currently hosts of the highly successful comedy programme in their country and have 
travelled especially to participate in the screening events of their film in Japan, Thailand 
and Singapore. 

News from Spanish Section


