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กิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา
ประจาปี 2554 (2011)
19 มกราคม 2554 ศูนย์อินเดียศึกษา จัดอบรมเรื่อง “ระบบการศึกษาของอินเดีย และ การขอทุน
รัฐบาลอินเดีย” (India Education Systems and Government of India Scholarship) ณ ศูนย์อินเดียศึกษา
เวลา 13.00 – 15.00 น. มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาร่วมการอบรมจานวนมากมาย อาจารย์อรุณ เฉตตีย์
เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้บรรยายถึงระบบการศึกษาของอินเดียอย่างละเอียด และแนะแนวการขอ
ทุนรัฐบาลอินเดีย เพื่อศึกษาต่อในระดับต่างๆ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากการ
ซักถามรายละเอียดต่างๆ
26 มกราคม 2554 ศูนย์อินเดียศึกษาได้ร่วมงานสัมมนาซึ่งจัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนม
ยงค์ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศไทย ณ หอประชุมศรีบูรพา เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร
“อินเดียศึกษา” ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ดร.ไตรงค์ สุวรรณคีรี รองท่านนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานในการเสวนา และมีผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Why India คือ
1. คุณกร ทัพรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
2. อาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล
3. ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศไทย
4. คุณสาธิต เซกัล ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์
5. นายแพทย์มโน เมตตานันทโท เลาหวนิช
ในงานเสาวนานี้มีการแสดงนาฎศิลป์อินเดีย จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศ
ไทย มีคณาจารย์และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าในการเสวนาในครั้งนี้ อาศรมไทยภารตได้จัดอาหาร
ว่างมาบริการต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
7 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดการบรรยายพิเศษ “อินเดียศึกษา” (India Studies) ณ
ห้อง PBIC 202 อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 2 เวลา 09.00- 16.00 น. บรรยายโดยอาจารย์อรุณ เฉตตีย์
เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เกี่ยวกับความรู้ในมุมมองต่างๆ เช่น
- ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคพระเวท จนถึงยุคปัจจุบัน
- การบริหาร การปกครอง การเลือกตั้ง
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- สังคมของอินเดียในยุคต่างๆ
- ศาสนาและความศรัทธาอันหลากหลายของชาวภารตะ
- สิ่งมหัศจรรย์ของภารตวรรษ คือ แม่นาคงคา หิมาลัยไกรลาศ ฤษีเกศ
- สถานะภาพของสตรีอินเดียในยุคต่างๆ
รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อานวยการศูนย์อินเดียศึกษา ได้บรรยายในเรื่อง “การใช้ชีวิตยอู่ใน
ประเทศอินเดีย” เมื่อจบการอบรมได้มีการแจกเอกสารต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก ในการอบรมครั้งนี้
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี – โท – เอก และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ร่วมเข้ารับการอบรมจานวนมาก
24 กุมภาพันธ์ 2554 สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์
อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา บรรยายเรื่อง “พุทธโอวาทกับสังคมยุคใหม่ ” ณ ห้องประภาส
อวยชัย เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเสวนาด้วยความสนใจ อาจารย์อรุณ
เฉตตีย์ ได้หยิบยกตัวอย่างต่างจากเรื่องราวที่เกิดอยู่ในสังคมในขณะนี้ เพราะขาดจิตสานึกที่ดีตามที่พุทธ
องค์เคยประทานโอวาทไว้ เช่น ความกตัญญูกตเวทิตา ความเมตตากรุณา การยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรม
อันดีงาม ความเพียรพยายามโดยมีขันติ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
14 มีนาคม 2554 มูลนิธิมฤคทายวันมหาวิหาร อินเดีย ได้เชิญอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการ
ศูนย์อินเดียศึกษา ไปเป็นวิทยากรในงานสมโภช “พระพุทธศาสนานุภาพ ลาภมงคลสมาธิรังษิธร” (พระ
หินแกะสลักสูง 80 ฟุต) โดยมี ฯพณฯ พลเอกสรยุทธ จุลานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานพิธี ณ เมือง
สารนาถ พาราณสี รัฐอุดรประเทศ อินเดีย โดยมีรัฐมนตรีของอินเดีย และ แขกจากประเทศไทยไป
ร่วมงานจานวนมาก
26 มีนาคม 2554 U.P. Government (รัฐบาลรัฐอุดรประเทศ) อินเดีย ได้เชิญ คณะกรรมการศูนย์
ศูนย์อินเดียศึกษา ไปร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัย Lucknow และไปร่วมบรรยาย เรื่อง “Ayodhya in
Thailand” ที่ Ayodhya Research Institute ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการศูยน์ซึ่ง
เป็ นนั กวิ ชาการจากประเทศไทย คือ รศ.ดร.นงลั กษณ์ เทพสวั สดิ์ , ผศ.ดร.จิ ร พัฒ น์ ประพั น ธวิ ทยา,
ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และนักวิชาการชาวต่างชาติร่วมบรรยายในการประชุมครั้งนี้
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8 พฤษภาคม 2554 Nation T.V ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา ขอสัมภาษณ์ อาจารย์อรุณ เฉตตีย์
เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เกี่ยวกับสถานะการณ์ในอินเดียในด้านการเมือง ที่เกี่ยวกับ Swamy Ram Dev
และเรื่องสถานภาพของสตรีอินเดีย อาจารย์อรุณ ได้ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด คณะถ่ายทาข่าวสารได้
นาเสนอในรายการพิเศษ “สถานการณ์โลก” ทาง TPBS และทาง Nation T.V
9 พฤษภาคม 2554 Dr.Rama Purushattham, จากมหาวิทยาลัย Nalanda , India ได้มาเยือนศูนย์
อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอความร่วมมือในการประสานงานกับองค์กรอินเดียใน
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการ์ราชวิทยาลัย ในโอกาสวันเฉลิมฉลอง “วิสาขบูชาโลก”
ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2554
21 พฤษาภาคม 2554 Ram Katha Institute ได้เชิญศูนย์อินเดียศึกษา ไปร่วมสัมมนาวิชาการ
ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย เกี่ยวกับเรื่อง “Ram Katha” ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการศูนย์
อินเดียศึกษา ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพทย์ และ ผศ.ดร.จีรพัฒน์ ประพันธวิทยา ได้ร่วมประชุม
เสนอเอกสารทางวิชาการ ที่โรงแรมสวนบัว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2554
15 มิถุนายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเดลี โดยนาคณะผู้แทนด้านการศึกษามาเยือน
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ เพื่ อแรกเปลี่ ย นความคิด เห็ น และปรึ ก ษาหารื อเรื่ องความร่ว มมื อในด้ า น
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และอินเดีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะผู้แทนการศึกษาของอินเดีย ได้มาเยือน
ศูนย์อินเดียศึกษา คือ
1. Dr.Syed Mohd. Sajid จาก Jamia Malia Islamia University
2. Prof.Harjit Singh จาก J.N.U. University
3. Prof.Santanu Chaudhury จาก Indian Institute of Technology
4. Prof.Dr.Uma Singh จาก J.N.U. University
5. Dr.Niloufer Adil Kazmi จาก University Grant Commission
6. Mr. Amit Biswas จาก Ministry of Human Resource Development
7. Ms. Neena Maholtra จาก Ministry of External Affaires (South Division)
8. Khun Parinthorn Apinyanunt จาก Royal Thai Embassy, New Delhi
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17 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ใน Panel Discussion หัวข้อ Rabindranath Tag ore’s Contribution to
Asia and the World การสัมมนาฉลองครบรอบ 150 ปี รพินทรนาถ ฐากูร ที่อาคารจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
20 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ
แผนงานและกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา ในด้านวิชาการ วัฒนธรรมบันเทิง และการเปิดอบรม
หลักสูตรอินเดียศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดงานเฉลิมฉลองการครบครอบพระ
ราชสมภพ 84 พรรษาขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2554 พลเอก เอกชัย ศรีมิลาศ ผู้อานวยการสานักสันติวิธี และธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า ได้เชิญอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ไปบรรยายในหัวข้อ
“เทคนิคการพูดและอหิงสาธรรมแห่งคานธี” โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประมาณ 150 ท่าน จาก
องค์กรและสถาบันต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด การบรรยายในครั้งนี้เน้นเรื่อง การ
อยู่ร่วมกันในชาติโดยยึดหลัก สันติธรรม และเมตตาธรรม การบรรยายสร้างความระทับใจให้แก่
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
17 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการศูน ย์อินเดี ยศึกษา ได้ประชุมร่วมกั บท่ านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การ
ขยายงานของศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อจัดระบบ ระเบียบ และแบบแผนของงาน โดยที่ท่านอธิการบดี
มีความปรารถที่จะสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา โดยจะหางบประมาณมาเพิ่ มให้ศูนย์
อินเดียศึกษาดาเนินได้อย่างราบรื่น และพัฒนาระบบงานให้มีศักยภาพเป็นทวีคูณ คณะกรรมการ
ศูนย์อินเดียศึกษาต่างชื่นชมในความปรารถนาดีของท่านอธิการบดี
5-6 กั น ยายน 2554 คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ได้ เ ชิ ญ ศู น ย์ อิ น เดี ย ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไปร่ว มประชุ ม International Seminar “Indo-Thai Perspective”
ณ โรงแรมมณเทียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อานวยการศูนย์
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อินเดียศึกษา ได้รับเชิญให้เป็นประธานการประชุม ในหัวข้อ “Globalization and Social and
Political Movements” โดยมีคณาจารย์และ Scholar เข้าร่วมประชุมจานวนมาก เช่น
1. Assc.Prof.Dr. Kowit Kangsanan
(NIDA)
2. Prof.Dr. Surinder S. Jodhka
(J.N.U)
3. Asst.Prof.Dr. Anat Pisanwanich
(UT.C.C.)
4. Prof.Panda Manof
(Centre for Economic – India)
5. Dr.Chicanchuang Kalyanamitr
(N.R.C.E.)
6. Dr.Nandita Sethi
(IPE)
7. Assoc.Prof.Dr. Nonyluksana Thepsawasdi (India Studies Center )
การประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศอินเดีย
21 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี ได้เชิญ อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการ
ศู น ย์ อิน เดี ย ศึ ก ษา ไปบรรยายในหั ว ข้ อ “อิ น เดี ย -ห่ ว งโซ่ สมาคมอาเซี ย : มุ ม มองวิ ถี ชีวิ ต และ
วัฒนธรรมอินเดีย” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 1,500 คน ใน
การบรรยายครั้ ง นี้ ได้ มี ก ารซั ก ถามข้ อ ข้ องใจ และขยายความในระบบของสั งคมอิ น เดี ย อั ก
หลากหลาย ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างมาก
28 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา ในการ
จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างสถาบันของไทยและอินเดีย โดยเฉพาะใน
เรื่องการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา กิจกรรม และ
การก่อตั้ งศู น ย์อิน เดี ย ศึก ษา พร้อมทั้ง ผลงานในอดี ต และปัจ จุ บัน เนื่ องจากนายกรั ฐมนตรี จ ะ
เดินทางไปเป็ นแขกพิเศษของนายกรัฐ มนตรีอิน เดีย ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2555 ศูน ย์
อินเดียศึกษาได้จัดส่งรายงานต่างๆ ไปให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อย
14 ธันวาคม 2554 พล.ต.ธนศักดิ์ พุ่มเพ็ชร แห่งกองทัพบก ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา และความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อทาวิจัย อาจารย์
อรุ ณ เฉตตี ย์ เลขานุ ก ารศู น ย์ อิ น เดี ย ศึ ก ษา ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ให้ ข้ อมู ล ย้ อ นยุ ค
ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินภารตะโดยละเอียด พล.ต.ธนศักดิ์มีความพอใจและประทับใจอย่างมาก
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และเดินทางไปประเทศอินเดียด้วยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศ
ไทย

