ปที่ ๒ ฉบับที่ ๓๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Uncover the Past: The 19th Century Royal
Siamese Maps and Ancient Trade Routes”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “Uncover the Past: The 19th Century Royal Siamese Maps and Ancient Trade Routes”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ และทรง
ฟงการเสวนาเรื่อง “ชื่อสถานที่และเสนทางการเดินเรือสมัยโบราณตามแผนที่ในราชสํานัก
สยาม” ตั้งแตเวลา 09.30 – 11.30 น. หลังจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการแผนที่โบราณ และ
เสวยพระกระยาหารกลางวันรวมกับวิทยากรและนักวิชาการ ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
การประชุมวิชาการนานาชาตินี้จัดโดยศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ รวมกับคณะ
อักษรศาสตรซึ่งมีคณะกรรมการฝายวิรัชกิจเปนผูดําเนินงาน การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพรความรูที่ไดจากโครงการศึกษาวิจัย
แผนที่โบราณ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนหัวหนาโครงการดวย
พระองคเอง สืบเนื่องจากการคนพบแผนที่โบราณจํานวน 15 แผนโดยบังเอิญในพระบรมมหาราชวัง
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ส นพระทั ย มี พ ระบั ญ ชาให จั ด ทํ า เป น บั ญ ชี
รายการเอกสารสิ่งพิมพ เก็บไวในหองสมุดสวนพระองค ความสําคัญของแผนที่โบราณเหลานี้
ลบลางความเชื่อผิดๆ ซึ่งมีมาแต กอนว า ชาวสยามไมมีแ นวคิดเรื่องขอบเขตอาณาจั กรและไม
เชี่ยวชาญการทําแผนที่และเพิ่งจะมีแนวคิดดังกลาวเมื่อจักรวรรดินิยมตะวันตกไดเขามาในปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19
การศึกษาแผนที่โบราณในราชสํ านัก สยามยังมีอยูไมมากนั ก เพราะหลั กฐานคือ แผนที่
โบราณของไทยเองสูญหายไปโดยมาก การพบแผนที่โบราณจํานวนหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง
นับเปนโอกาสอันดีที่จะไดศึกษาวิจัยทางดานนี้ ใหไดทราบถึงวิธีการและแนวคิดในการทําแผนที่ของ
ไทยแตโบราณ เป นความรู ใหมอีกแขนงหนึ่ง โครงการวิ จัยนี้จ ะเปนแนวทางการศึก ษาแผนที่
โบราณในประเทศไทยใหกวางขวางลึกซึ้งตอไป
ขอเชิญคณาจารยผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันและเวลาดังกลาว
สอบถามรายละเอียดไดที่ น.ส. วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร 02-218-4885
๑

รางกําหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “Uncover the Past: The 19th Century Royal Siamese Maps and Ancient Trade Routes”
จัดโดย ศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ARC)
รวมกับ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ หอง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
______________________
เวลา ๙.๐๐ น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนตพระที่นั่งถึงอาคารมหาจุฬาลงกรณ
คณบดีคณะอักษรศาสตร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ
คณะผูวิจัยฯ วิทยากร ผูเชี่ยวชาญจีนจาก Fudan University เฝาฯ รับเสด็จ
รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย
ผูแทนนิสิตฯ ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย
ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงคม และเสด็จพระราชดําเนินเขาภายในหอง ๑๐๕

เวลา ๙.๑๐ น.

ประธานคณะกรรมการจัดงาน(รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย)ทูลเกลาฯ ถวาย
เอกสารการประชุม
คณบดีคณะอักษรศาสตรกราบบังคมทูลรายงาน
มีพระดํารัสเปดการประชุมและพระราชทานของที่ระลึกแกวิทยากร

เวลา ๙.๓๐-๑๑.๔๕ น. ทรงฟงการเสวนาพิเศษเรื่อง
“ชื่อสถานที่และและเสนทางการเดินเรือสมัยโบราณตามแผนที่ในราชสํานักสยาม”
วิทยากร: ศาสตราจารย Man Zhimin ศาสตราจารย Zhang Weiran
รองศาสตราจารย Yang Yuda และศาสตราจารย ดร.Kobkua Suwannathat-Pi
ผูดําเนินการเสวนา: ศาสตราภิชาน ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย และ ดร. สันทนีย ผาสุก
พิธีกร: รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ
เวลา ๑๑.๔๕ น.

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแผนที่โบราณ ณ หองโถงกลาง

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. เสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงฟงดนตรี ณ หอง ๑๑๑
เสด็จพระราชดําเนินกลับตามพระราชอัธยาศัย

๒

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ
อาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ไดรับเชิญจาก TMA สมาคมการ
จัดการธุรกิจแหงประเทศไทย เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาจิตในการทํางานตามหลัก
พระไตรปฎก” แกนักธุรกิจประมาณ 100 คน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ หองประชุมสมาคมฯ

ขาวจากฝายกิจการนิสิต
เมื่อวันที่ 10 – 19 ตุลาคมที่ผานมา ฝายพัฒนาสังคมและ
บําเพ็ญประโยชน ก.อศ.
ไดไปออกคายที่โรงเรียนชุมชนบาน
บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมี ผศ.สรรควัฒน ประดิษฐพงษ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตทําหนาที่เปนครูคายประจําปนี้
งานหลักของคายอักษร คือ สอนหนังสือใหแกนักเรียนประถม
นําหนังสือที่ไดรับบริจาคไปมอบใหแกหองสมุด (และจัดใหสวยงาม
ดวย) นอกจากนี้ยังเวียนนิสิตออกไปเรียนรูวิถีชีวิตชาวบานและนํามา
เลาสูกันฟงในการประชุมคาย
การกิ น อยู ใ นค า ยเน น ความพอเพี ย ง ไม ฟุ ม เฟ อ ยแต ก็ ไ ม
อดอยาก ฝายสวัสดิการของคายเปนผูลงมือทําอาหารใหแกชาวคาย
เองทุกมื้อ และทําอาหารกลางวันใหแกนักเรียนดวย
ฝายกิจการนิสิตขอขอบคุณ อาจารย ดร. ดินาร บุญธรรม ที่
กรุณาเปนอาจารยปรึกษาคาย ขอบคุณคุณวิภา หอมศิริ และ อาจารย
ดร. แพร จิตติพลังศรี ที่กรุณาไปเยี่ยมคาย และขอบคุณผูบริจาคเงิน
และหนังสือสําหรับคายนี้ดวย
น้ําใจจากจุฬาฝาวิกฤตอุทกภัย
จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ฝายนิสิตสัมพันธไดขอความรวมมือมายังฝายกิจการ
นิสิตของคณะ ใหชวยประชาสัมพันธรับบริจาคเงินทอง ขาวสารอาหารแหงเพื่อผูประสบอุทกภัย
ในการนี้ ฝายกิจการนิสิตไดประชาสัมพันธไปยังภาควิชาตางๆ และสงอีเมลไปยังนิสิตแลว เพื่อเปน
อีกชองทางหนึ่งในการบริจาคดังกลาว

๓

ขาวจากศูนยคติชนวิทยา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา
ได รั บ เชิ ญ ให ไ ปร ว มงาน มหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ดั้ ง เดิ ม ใน
กรุงเทพมหานคร ณ วิเทศสโมสร กระทรวงตางประเทศ ผูจัดงานไดขอ
อนุญาตนําบางสวนจากบทความวิจัยเรื่อง “อาหารมุสลิมกับตํารับอาหาร
ไทย” ของอาจารยไปใชในการจัดนิทรรศการดวย
โครงการอบรมอักษรธรรมลานนาแกชุมชนไทยยวน สระบุรี
เมื่อวันที่ 11-13 และ 18-20 ตุลาคม 2553 อ.ดร.
อนันต เหลาเลิศวรกุล ไดจัด โครงการอบรมอักษรธรรม
ลานนา ใหแกชุมชนเชื้อสายไทยยวน อําเภอเสาไห จังหวัด
สระบุรี โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง
การวิเคราะหคัมภีรใบลานของวัดตนตาล อําเภอเสาไห
จังหวั ดสระบุ รี ซึ่งไดรับ ทุนสนั บสนุ นจากจุฬ าลงกรณ มหาวิทยาลัย ตามโครงการสงเสริมการ
ทํางานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปงบประมาณ 2553 โดยมี
รศ.สุกัญญา สุจฉายา เปนที่ปรึกษาโครงการฯ
ชุมชนบานตนตาล ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี เปนชุมชนชาวไทยวนที่
อพยพมาจากเมืองเชียงแสนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยมีวัดตนตาลเปน
ศูนยกลางของชุมชนนี้ แมวาปจจุบันผูใหญวัย 30 ปขึ้นไปจะสามารถพูดภาษายวน (ลานนา) เปน
ภาษาแม แตไมสามารถอานตัวอักษรยวน (ลานนา) ได สวนเยาวชนไมสามารถทั้งพูดและอาน
ภาษายวนไดอีกตอไป คณะผู วิจัยฯพบวา ปจจุบันวัดตนตาลมีหนังสือใบลานเก็บไวมากที่สุด
ในอําเภอเสาไห จารดวยอักษรธรรมลานนา และอักษรขอม แมวาจะเคยมีการสํารวจเพื่อทํา
ทะเบียนมาในอดีตบางแลว แตใบลานเหลานี้ยังไมไดมีการสํารวจและทําบัญชีอยางจริงจัง กลับถูก
ปลอยทิ้งไวปะปนกัน
แมวาโครงการวิจัยดังกลาวจะขอไวเพื่อการสํารวจและจัดทํา
บัญชีคัมภีรใบลานและทําการวิจัยเนื้อหาของคัมภีรใบลานของวัด
ตนตาลเทานั้น แตผูวิจัยตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ใบลานจึงไดจัดอบรมอักษรธรรมลานนาใหแกพระภิกษุและเยาวชน
เปนงานเพิ่มเติม
การดําเนินงานทั้งหมด ไดรับความสนใจและการสนับสนุน
จากชาวชุมชนวัดตนตาลเปนอยางดี โดยเฉพาะโครงการอบรม
อักษรธรรมลานนา มีผูรับการอบรมจํานวน 25 คน ในจํานวนนี้
เปนพระภิกษุจํานวน 4 รูป มีทั้งที่มาจากวัดตนตาลและวัดทาชางใต
๔

นอกนั้นเปนครูและเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ที่มาจากโรงเรียนตางๆในอําเภอเสาไห เยาวชนอายุนอยที่สุดเพียง 8 ขวบ
ก็เขารับการอบรมดวย ทั้งนี้ ผูรับการอบรมทั้งหมดตางมีความมุงมั่นตั้งใจ
ในการเรียนอักษรธรรมลานนา สามารถเรียนรูไดรวดเร็วภายในระยะเวลา
อันสั้น
ผลของการจัดโครงการฯครั้งนี้ ทําใหผูเรียนสามารถอานและเขียน
ตัวอักษรธรรมลานนาขั้นพื้นฐานได นับเปนการกระตุนใหคนในชุมชนได
เห็นความสําคัญของภาษาดั้งเดิมและคัมภีรใบลานที่อยูตามวัด เมื่อคนใน
ชุมชนสามารถอานอักษรธรรมลานนาไดแลว จะไดชวยกันดูแลรักษาคัมภีรใบลานอันเปนมรดกของ
บรรพชนของตนไวไดสืบไป มีเสียงสะทอนจากชาวชุมชน
วาอยากใหมีโครงการตอเนื่องเพราะเห็นผลวาสามารถทํา
ไดจริง ทางอาจารยอนันตจึงฝากการบานใหทางชุมชน
คิดโครงการตอยอดเพื่อใหการเรียนอักษรธรรมลานนา
สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและเกิดเปนความรูที่อยูคูกับชุมชนอยาง
ยั่งยืน

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และ
อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแหง
ประเทศไทย ใหเปนวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ” “Higger Education”
“Liberal Ecucation” ตามลําดับ และอาจารยธิดาวดี สกุลโพน ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญใหเขารวม
การอบรมสัมมนาวิชาการประจําป 2553 เรื่อง ปรัชญาการศึกษา ระหวางวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553
อาจารยกมล บุษบรรณ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหเปนวิทยากรบรรยายโครงการ
สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “เกาหลีศึกษา ครั้งที่ 1” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.0017.00 น.
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญ
จากเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ ใหเปนวิทยากรอบรมในหัวขอเรื่อง “วรรณคดีญี่ปุนกับการเรียน
การสอนภาษาญี่ ปุ น ” และ “การสอนการพู ด ” ให กั บ ครู ผู ส อนภาษาญี่ ปุ น ในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระหวางวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-16.00 น.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากภาควิชา
ภาษาญี่ ปุ น คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ให เ ป น วิ ท ยากรการเสวนาวิ ช าการเรื่ อ ง
“Pop Culture กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. รท.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก
มหาวิท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนาแห งโลก ให เ ขา รว มสัม มนาวิช าการเรื่อ ง “GMS
Buddhist
Community : A Seminar on History of Buddhism in the Greater Mekong Sub-region (GMS)”
ระหวางวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2553
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
มูลนิธิซิเมนตไทย ใหเปนกรรมการรอบคัดเลือกโครงการ Young Thai Artist Award 2010 สาขา
วรรณกรรม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00-19.00 น.
รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะกรรมการ
สภาวิ จั ย แห ง ชาติ สาขาปรั ช ญา ให เ ป น วิ ท ยากรในการประชุ ม กลุ ม เรื่ อ ง “การสร า งเครื อ ข า ย
วัฒนธรรมรวมภูมิภาคเพื่อการจัดทําแผนที่วัฒนธรรม : ภาคใต” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา
8.30-12.00 น.
อาจารย ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสภา
วิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา ใหเปนวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “ลักษณะวัฒนธรรมพหุลักษณการ
ขามวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การนําไปสูสมัยใหมและการจัดทําแผนที่วัฒนธรรมภาคใต :
ดานประวัติศาสตรและมรดกทางความคิด” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.45-12.30 น.
รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ใหเปนวิทยากรสอนการขับรองเพลงประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส ในวันที่ 1-8 และ 18-26
ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.
อาจารยพันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใหรวมเปนคณะกรรมการและคณะทํางานรายการ
ละครของ ส.ส.ท. ในชุดคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตละครโทรทัศนทีวีไทย
อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใหรวมเปนคณะกรรมการและคณะทํางานรายการ
ละครของ ส.ส.ท. ในชุดคณะอนุกรรมการคัดสรรรายการละคร คณะกรรมการควบคุมและพัฒนา
บทละคร และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตละครโทรทัศนทีวีไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจาก
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนางสาว
วรุณญา อัจฒริยบดี นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ในวันที่ 19
ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
อาจารยสถาพร อรุณวิลาศ หนวยวิชาอารยธรรมไทย และอาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม
ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากวิทยาลัยสภากาชาดไทย ใหเปนอาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย ปการศึกษา 2553 ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม – 12
กุมภาพันธ 2553
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รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสํานักงาน ก.พ. ให
เปนวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสานสัมพันธเพื่อการสื่อสารที่สรางสรรค สงเสริม
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเปนหนึ่งเดียวของสํานักงาน ก.พ. ระยะที่ 3 ระหวาง
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2553 (สัปดาหละ 1 ครั้ง) เวลา 16.30-18.30 น.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ศีติ สาร ภาควิ ช าภาษาตะวั นออก ได รับ เชิญจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ศาสตราจารย ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสายงาน
พัฒนาบุคลากร สวนบริหารจัดการกลาง สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ใหเปนวิทยากรโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารยใหม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม รุนที่ 2 (1/2554) ในวันที่ 28 ตุลาคม
2553
รองศาสตราจารย ดร.สุ ว รรณา สถาอานั น ท ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากคณะ
สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ให เ ป น กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง
“พุทธศาสนาแบบฆราวาส” กับ “จิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม : โลกทัศนและการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันของหนุมสาวไทย” ของนางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ นักศึกษาปริญญาโท สาขา
มานุษยวิทยา
อาจารย ดร.เกษม เพ็ ญ ภิ นั น ท ภาควิ ช าปรั ช ญา ได รั บ เชิ ญ จากคณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการวิทยานิพนธเรื่อง “แฟนบอล : ปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย” ของนายอาจินต ทองอยูคง นักศึกษาปริญญาโท สาขา
มานุษยวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญ
จากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ใหเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “หญิงรายในกายงาม ความเปน
หญิงกับวิกฤตความทันสมัยในสังคมไทย” (Beautiful and Cruel : Femininity and the crisis of
Modernity in the Thai Society) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น.
ผูชวยศาสตราจารยดร.คารินา โชติระวี จากภาควิชาภาษาอังกฤษไดรับเชิญจากวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนวิทยากรพิเศษในการบรรยายใหความรูเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง Thai Cultural and Traditional Studies แกนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 หลักสูตร
บริหารธุรกิจและบัญชีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30
– 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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