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ขาวจากฝายวิรัชกิจและฝายวิชาการ
ฝายวิรัชกิจและผายวิชาการ คณะอักษรศาสตร รวมกับสถานทูตอเมริกันประจําประเทศไทย
จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Visual Thinking Strategies” โดยมี Mr.Philip Yenawine เปน
วิทยากร ในวันศุกรที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น. ณ หอง
708 อาคารบรมราชกุมารี
Mr. Yenawine เปนผูเชี่ยวชาญเรื่อง Visual Thinking Strategies ซึ่งเปนเทคนิคการเรียน
การสอน โดยใชศิลปะเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะหและวิจารณ
ผูเขารับการอบรมครั้งนี้จะตองอยูจนครบทั้ง 6 ชม. และจะไดรับวุฒิบัตรหลังการอบรม
ระหวางการอบรมมีของวางและอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน จํากัดผูเขารับการอบรมไมเกิน 10 คน
อาจารย ที่ ส นใจเข า ร ว มรั บ การอบรมครั้ ง นี้ โปรดกรอกแบบตอบรั บ เข า ร ว มการอบรม
ด า นล า งและส ง กลั บ มายั ง ฝ า ยวิ รั ช กิ จ สํ า นั ก คณบดี อาคารมหาวชิ ร าวุ ธ ภายในวั น ศุ ก ร ที่ 15
มกราคม 2553 หรือติดตอ คุณวลัยลักษณ ชอพันธุกุล E-mail: artsinternational09@gmail.com
หรือโทร. 02-218-4885

ขาวจากศูนยไทยศึกษา
ศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร รวมกับ โครงการวิวัฒนไทยศึกษานานาชาติเพื่อการ
พัฒนาสังคมไทย (ENITS) และสถาบันไทยศึกษาจะจัดการประชุมทางวิชาการในหัวขอ “Buddhism
and Thai Studies: New Research” ขึ้นในวันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ที่ ห อ ง 203 อาคารมหาจุ ฬ าลงกรณ คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารนํ า เสนอ
บทความของนิสิตทั้งจากศูนยไทยศึกษา, ภาควิชภาษาไทย ของคณะอักษรศาสตร และนักศึกษา
จาก University of London โดยมี ศาสตราจารย ดร. ศิราพร ณ ถลาง และ Dr. Peter Skilling เปน
ประธานในการประชุม
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Thai Studies Centre, Faculty of Arts
and The Empowering Network of International Thai Studies (ENITS)
Institute of Thai Studies
Chulalongkorn University
in conjunction with
The Buddhist Studies Group
of the École française d’Extrême-Orient
cordially invite you to attend
The Second Chulalongkorn-EFEO Graduate Symposium
BUDDHISM AND THAI STUDIES: NEW RESEARCH
Monday 18 January 2010
1.00 pm – 4.30 pm
Room 203 , Mahachulalongkorn Building
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Research papers:
♦ Syntax and Convention in Buddhist Thought
♦ Buddhism and Heritage Management: A Southeast Asian Case Study
♦ Convention and Invention in Phra Sri An (Maitreya) Myth in Thai Society
♦ The Concept of Emptiness in Buddhadasa’s Poetry: The Path and Reality
For more information and reservation please contact:
Thai Studies Center, Faculty of Arts
Tel. 02 218 4682 E-mail: thaistudies_chula@hotmail.com
Institute of Thai Studies
Tel. 02 218 7495 E-mail: thstudies@chula.ac.th
๒

PROGRAMME
12.30 - 13.00
13.00 – 13.05

13.15 - 14.35

14.35 - 14.50
14.50 - 16.20

16.20 – 16.30

Registration
Opening remarks:
Assist. Prof. Dr. Prapod Assavavirulhakarn
Dean, Faculty of Arts
First session
Chair: Dr. Peter Skilling
(1) Syntax and Convention in Buddhist Thought
Dr. Matia Salvini
Buddhist Philosophy Scholar
(2) Buddhism and Heritage Management: A Southeast Asian Case
Study
Stephen Murphy
Ph.D Student, Dept. of Art and Archaeology
SOAS, University of London
Coffee breaks
Second session
Chair: Prof. Dr. Siraporn Nathalang
(1) Convention and Invention in Phra Sri An (Maitreya) Myth in
Thai Society
Aphilak Kasempolkoon
Ph.D Student, Dept. of Thai, Faculty of Arts
Chulalongkorn University
(2) The Concept of Emptiness in Buddhadasa’s Poetry: The Path
and Reality
Thanaphon Cheungsirakulvit
M.A. Student, Thai Studies Center, Faculty of Arts
Chulalongkorn University
Closing remarks: Dr. Peter Skilling
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ขาวจากภาควิชาประวัติศาสตร
ในปนี้ นิสิตปริญญาโทภาควิชาประวัติศาสตร 2 คน คือ นางสาวญาณินี ไพทยวัฒน (หัวขอ
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทย” มี รองศาสตราจารยพิพาดา ยังเจริญ เปน
อาจารยที่ปรึกษา) และนายธันวา วงศเสงี่ยม (หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง
พ.ศ. 2475-2500” มี รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิชย เปนอาจารยที่ปรึกษา) ไดรับการ
คัดเลือกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore ใหไดรับทุน
Asian Graduate Student Fellowship 2010 เพื่อไปทําการวิจัยเอกสารเพิ่มเติมที่หองสมุดของ
NUS และหอสมุดแหงชาติสิงคโปร ภายใตการชี้แนะเพิ่มเติม (mentorship) จากคณาจารยของ ARI
และภาควิชาที่เกี่ยวของของ NUS เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยรวมกับนิสิตปริญญาโท-เอก
จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และนําเสนอความกาวหนาของผลงานวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ ระหวาง
วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2553 รวม 3 เดือน ทั้งนี้ ทุน Asian Graduate Student
Fellowship 2010 ของ ARI นี้ นอกจากใหสิทธิการใชบริการทางวิชาการของ NUS เปนตนวา
ห อ งสมุ ด ห อ งทํ า งาน คํ า ชี้ แ นะทางวิ ช าการจากคณาจารย นั ก วิ จั ย ของ NUS
แล ว ยั ง
ครอบคลุมคาเดินทางไปกลับ คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงตลอดเวลา 3 เดือน
ในปนี้ มีนิสิตนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท-เอกทางดานสังคมศาสตรมนุ ษ ยศาสตร ใ นหั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เอเชี ย ศึ ก ษา จากภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ค (จี น มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และไทย เปนตน) รวม 33 คนที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน
Asian Graduate Student Fellowship ในจํานวนนี้ เปนนิสิตนักศึกษาจากประเทศไทยรวม 5 คน
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนกรรมการและเขารวม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดนประจําป พ.ศ. 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุม อังกูรโรหิต และผูชว ยศาสตราจารย ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกร
กิจ ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนอาจารยพิเศษสอน
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ) วิชา RANS 607 Philosophy of Science and theoretical
Perspectives
อาจารย ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ใหเปนประธานสอบวิทยานิพนธของนางสาวสุมิตรา ทองเผือก นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาในหัวขอเรื่อง “ทองคํา” วัตถุมีชีวิตในพิพิธภัณฑ
(“GOLD” AND ITS LIFE IN THAI MUSEUM) ในวันที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 10.30 น.
อาจารย ดร.เกษม เพ็ ญ พิ นั น ท ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิท ยาลัย มหิ ดล ใหเ ป น อาจารย พิ เ ศษสอนนั ก ศึก ษาบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ) หัวขอเรื่อง “Antirealism/Postmodernism” ในวันที่ 25 มกราคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสมาคม
รังสีการแพทยแหงประเทศไทย ใหเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทํางานแบบสบายๆ ใหไดบุญ” ใหกับ
ผูเขารับการอบรมเทคนิคในการบริหารและการจัดการงานดานรังสีการแพทยฯ “เฉลิมพระเกียรติ 82
พรรษา มหาราชา” ใน
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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