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ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณรัดเกล้า อามระดิษ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง "สุดแค้น แสนรัก" 

ในงานประกาศผลรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

คุณรัดเกล้า อามระดิษ หรือ 'ต๊งเหน่ง' เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 รุ่น 55 สังกัดวิชา

เอกภาษาอังกฤษ ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ร่วมงานแสดงกับภาควิชาศิลปการละครอย่าง

สม�่าเสมอ และยังเป็นนักร้องน�าของชมรมวงดนตรีสากลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซียูแบนด์) อีก

ด้วย เมื่อจบการศึกษา คุณรัดเกล้าเป็นนักร้องและนักแสดงอาชีพที่มีชื่อเสียงและฝีมือเป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวาง และยังเป็นนักแสดงน�าในละครของภาควิชาศิลปการละครอีกหลายเรื่อง อาทิ หญิง

วิปลาส ณ ไชโยต์ ศึกอสรพิษ และเรื่องล่าสุดคือ อิสตรีเอเซีย

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม  ในงานประกาศผลรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2559 

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวภัคจิรา ธรรมานุธรรม และนางสาวปวีณา ศรีทอง นิสิตวิชาเอกภาษาบาลี-

สันสกฤต สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับทุน India–ASEAN Goodwill Scholarships ส�าหรับการเรียนที่ International 

Summer School, New Delhi เป็นเวลา 6 สัปดาห์

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับทุน India–ASEAN Goodwill Scholarships 
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ตราสัญลักษณ์หน่ึงร้อยปีอักษรศาสตร์

เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รบั
การก่อต้ังให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย 
คณะอักษรศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของคณะอักษรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีคณะท่ีได้รบัการก่อต้ังข้ึนพร้อมๆ 
กับมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุน้ี เพ่ือฉลองโอกาสสถาปนาครบรอบหน่ึง
ศตวรรษใน พ.ศ.2560 น้ี คณะอักษรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการ
พัฒนาตราสัญลักษณ์หน่ึงร้อยปีอักษรศาสตร์ รศ.ดร.ก่ิงกาญจน์ 
เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะทำางาน
ซ่ึงประกอบด้วย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์  อ.ดังกมล ณ ป้อม-
เพชร ผศ.ฤทธริงค์ จิวากานนท์ และนายอรรถพล ปะมะโข ร่วมกัน
เสนอแนวคิดในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ในโอกาสดังกล่าว โดย
มีนายนักรบ มูลมานัส ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย เป็นผู้ออกแบบ 

ท่ีมาของการพัฒนาตราสัญลักษณ์
ในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ อ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล ผู้อำานวย-
การศูนย์บรหิารและส่ือสารแบรนด์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี ได้รบัเชิญมาเป็นวิทยากรเพ่ือช่วยค้นหาลักษณะสำาคัญท่ี
แสดงให้เห็นถึงตัวตนของความเป็นอักษรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 20 
มีนาคม 2559 โดยคณะได้เชิญตัวแทนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมเสวนาระดมความคิด ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ช้ัน 9 อาคารมหาจักรสิีรนิธร ผลจากการเสวนาพบว่าลักษณะ
สำาคัญ 5 ลักษณะท่ีผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นพ้องว่าสอดคล้องกับ
ความเป็นอักษรศาสตร์คือ (1) การมีฉันทะ มีความชอบในส่ิงท่ี
เรยีน เป็นการเรยีนเพราะใจรกั (passion) (2) การมีความคิด
สร้างสรรค์ มีมุมมองใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน (creativity) 
(3) การมีวิสัยทัศน์ เป็นคนท่ีมีโลกทัศน์กว้างไกล มองส่ิงต่างๆ 
แตกต่างจากคนอ่ืน (vision) (4) ความช่ำาชองเช่ียวชาญ ใส่ใจ
และมีการอุทิศตนในการทำางานสูง เพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ เป็น
ผู้ท่ีรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะทาง (expertise) และ (5) การก้าวข้าม
พรมแดน เป็นคนท่ีมีมุมมองแตกต่างและมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถคิดอย่างอิสระ มองกว้างและเช่ือมโยงสาขาวิชาตนเอง
กับสาขาวิชาอ่ืนๆ หรอืปรบัใช้ทักษะของตนกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้ 
(beyond boundaries) 

คณะทำางานจึงเห็นพ้องว่ารูปท่ีตรงกับลักษณะท้ังห้าและส่ือให้
เห็นถึงความเป็นอักษรศาสตร์ได้น้ันคือ รูปหางนกยูง ดวงตา
ใจกลางของขนนกยูงหรอื “แวว” น้ันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
แสดงให้เห็นถึงนัยของการมองซ่ึงเป็นแก่นสำาคัญของการ
เรยีนอักษรศาสตร์ เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีมุมมองท่ีแตก-
ต่างและมีวิจารณญาณ ส่วนสีสันท่ีเหลือบลายแสดงให้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์ การเหล่ือมซ้อนกันของขนนกยูงอย่างเป็น
ระบบระเบียบแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบ นอกจากน้ัน  
ปลายขนซ่ึงออกแบบให้แหลมน้ันเพ่ือให้ขนนกยูงมีลักษณะคล้าย
เปลวไฟ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนและจิตใจท่ีมุ่งม่ันในการ
ทำางานและการก้าวไปข้างหน้า ส่วนความโปร่งเบาแต่มีความ 
หนักแน่นของขนนกยูงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ 
ปรบัตัว และอิสรภาพในการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
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ความหมายของตราสัญลักษณ์
การเลือกตราสัญลักษณ์เป็นหางนกยูงยังเป็นการส่ือถึงนกยูงซ่ึงเป็นพาหนะ
ของพระสุรสัวดี ชายาแห่งพระพรหม เทวีแห่งอักษรศาสตร์ ในต�ำานาน 
เทพปกรณัมฮินดู พระสุรสัวดีนอกจากจะเป็นเทพแห่งการดนตร ีการวาดเขียน 
และการเขียนหนังสือแล้ว ยังถือเป็นเทวีแห่งปัญญาความรู้ เป็นเทวีแห่งการ
ศึกษา วิจัย การสร้างสรรค์ และศิลปะโดยรวม เป็นผู้ให้ก�ำาเนิดอักษรเทวนาครี
และบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาล พระสุรสัวดีจึงมีความเก่ียวข้องกับสาขา
อักษรศาสตร์โดยตรงและใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์ในต่าง
กรรมต่างวาระ
ในแง่ความเป็นสากลของตราสัญลักษณ์น้ัน นกยูงยังเป็นสัญลักษณ์ของความ
สมบูรณ์ ความเป็นนิรนัดร์ และความงาม ในครสิต์ศาสนา นกยูงเป็นตัวแทน
ของความเป็นอมตะ ส�ำาหรบัชาวมุสลิม นกยูงเป็นสัญลักษณ์แห่งจักรวาล และ
หางนกยูงท่ีแพนออกเป็นสัญลักษณ์แห่งจักรวาลท่ีสมบูรณ์ ในต�ำานานของลัทธิ
ซูฟี พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างพระจิตในรูปของนกยูง อาจกล่าวได้ว่าหางนกยูงเป็น
สัญลักษณ์ส�ำาคัญท่ีเช่ือมโยงความงามกับปัญญา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสุนทรยีะกับการสร้างสรรค์ทางปัญญาอย่างลึกซ้ึง
การออกแบบหางนกยูงน้ัน ใช้สีส�ำาคัญสองสีด้วยกัน ส่วนกรอบนอกและ
ใจกลางใช้สีเทาซ่ึงถือเป็นสีประจ�ำาคณะอักษรศาสตร์ สีเทาท่ีเลือกใช้เป็นสีท่ีอยู่
ก่ึงกลางระหว่างสีขาวกับสีด�ำา นอกจากจะเป็นสีของศิลาจารกึหลักท่ี 1 แล้ว 
ยังส่ือนัยของการไม่ตัดสินทุกอย่างเป็นขาวกับด�ำา หากพินิจให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างท่ีเป็นจรงิ ส่วนสีชมพูน้ันเป็นสีประจ�ำาวัน
อังคาร วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นสีประจ�ำามหาวิทยาลัย
ใจกลางของหางนกยูงหรอืแววหางนกยูงน้ัน ท�ำาให้เป็นรูปใบของต้นชงโค ต้นไม้
ประจ�ำาคณะอักษรศาสตร์ ใบชงโคเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของคณะและใช้เป็นแบบ
ของตุ้งต้ิงส�ำาหรบันิสิตหญิง 

ข้ันตอนการพัฒนา
นอกจากการเสวนาระดมสมองเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ของความเป็นอักษรศาสตร์ 
คณะท�ำางานและผู้ออกแบบได้ประชุมกันหลายครัง้เพ่ือพัฒนาตราสัญลักษณ์ 
ในระยะแรกของการพัฒนา คณะท�ำางานได้ทดลองเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ท้ังการใช้รูปเทวาลัย พญานาค นกยูง ฯลฯ แต่พบว่ามีความซับซ้อนในลวดลาย
มากจนเกินไป ในข้ันตอนน้ี คณะท�ำางานได้เสนอตราสัญลักษณ์ในรูปแบบท่ี 
แตกต่างกันในการประชุมกรรมการหลายคณะด้วยกัน อาทิ คณะกรรมการ
บรหิารคณะอักษรศาสตร์ คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ 
และในการประชุมประจ�ำาปีของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ เพ่ือรบัความเห็น
เพ่ิมเติมและน�ำามาพัฒนาจนได้ตราสัญลักษณ์ตามท่ีปรากฏ คณะท�ำางานขอ
ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคณะท่ีได้ไปขอความเห็นมา ณ ท่ีน้ี
ท้ังน้ี คณะอักษรศาสตร์ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์หน่ึงร้อยปีอักษรศาสตร์ ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีสามลักษณะด้วยกันคือ แบบต้ัง แบบเอียง และ
แบบนอน เพ่ือให้อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเลือกน�ำาไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 
ในล�ำาดับต่อไป คณะอักษรศาสตร์จะพัฒนาให้ตราสัญลักษณ์เป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ือประชาสัมพันธ์ของคณะ อาทิ เว็บไซต์และวิดีทัศน์แนะน�ำาคณะ อีกท้ังจะจัด
ท�ำาเป็นรูปพ้ืนหลังเพ่ือท่ีคณาจารย์และนิสิตจะน�ำาไปใช้ในการเสนอผลงานต่างๆ 
นอกจากน้ัน ยังได้ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวในการออกแบบสินค้าท่ีระลึกเพ่ือ
สร้างส�ำานึกองค์กรในโอกาสครบรอบหน่ึงศตวรรษ 

ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ศรบีรสุิทธิส์กุล
ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
8th Qualitative and  
Quantitative Methods  
in Libraries 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาส
เข้าร่วมการประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมนานาชาติ the 8th Quali-
tative and Quantitative Methods in  
Libraries (QQML 2016) ณ Senate 
House, University of London ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม  2559  โดย
การสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 
และทุนศาสตราจารย์ สุทธิลักษณ์ อ�าพันวงศ์

การประชุมนี้จัดขึ้นต่อเน่ืองเป็นประจ�า
ทุกปี นับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา และได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิชาการ

และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา 
ตะวันออกกลาง เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่ง
สะท้อนผ่านปริมาณและคุณภาพของการน�า
เสนอผลงานในการประชุม ตลอดจนสิ่ง
ตีพิมพ์ที่เผยแพร่ในวารสาร QQML และ
หนังสือรวมเล่มหลังสิ้นสุดการประชุม ที่มี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

ส�าหรับหัวข้อของการประชุม QQML 2016 
คือ Exploring Trends and Challenges on 
Building the Future Libraries ซึ่งตลอด
การประชุมทั้ง 4 วัน จะมีทั้งนักวิชาการ 

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ที่มีชื่อเสียงในแวดวงห้องสมุดและ
สารสนเทศ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในส่วน
ของ Pleanary Speech ตัวอย่างเช่น  
ดร.Martha Kyrillidou ผู้ร่วมพัฒนาเครื่อง
มือมาตรฐานสากลเพ่ือการประเมินบริการ
ห้องสมุด LibQUAL+ ได้เน้นให้ผู้ฟังเห็นความ
ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ในการประเมินห้องสมุดด้วยวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) โดยบางวิธี
ก็ง่าย แต่บางวิธีจ�าเป็นต้องอาศัยค�าแนะน�า
จากผู้เชี่ยวชาญจึงจะท�าให้ได้รับข้อมูล
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ที่แสดงคุณค่าของบริการห้องสมุดน�าเสนอ

แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้วางนโยบายได้

รับทราบ  ถัดมาคือ Sheila Webber ซึ่ง

เป็น Senior Lecturer ของ Information 

School, The University of Sheffield 

บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพของระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ Ethnography  

Phenomenography และ Autoethnography 

รวมทั้งวิธีวิจัยแบบผสมผสานอย่าง Action 

Research และ Case Study ซึ่งผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับผ่านวิธีวิจัยเหล่า-

น้ีล้วนแล้วแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราว 

เ ก่ี ย ว กั บ คุ ณ ค่ า ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ

บรรณารักษ์ได้อย่างลึกซ้ืงมากกว่าค่า 

ตัวเลข/สถิติจากตัวชี้วัดเสียอีก    ในการ

ประชุมครั้งนี้ ผมยังได้มีโอกาสน�าเสนอผล

งานของตนเอง เรื่อง Exploring Visual 

Representations of the University 

Library through a Photo Contest ซึ่ง

เป็นความพยายามที่จะน�าวิธีการวิเคราะห์

เนื้อหาภาพ (Visual Content Analysis) มา

ประยุกต์เพื่อแปลความหมายจากภาพถ่าย

จ�านวน 40 ภาพ ที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ 

‘มุมโปรดในห้องสมุด’ และถ่ายทอดวิธี

การดังกล่าวแก่บรรณารักษ์จนสามารถรู้จัก

วิเคราะห์เนื้อหาภาพโดยอิงกรอบทฤษฎี 

(Theoretical Framework) ซึ่งท�าเองได้

ง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก  การน�าเสนองาน

ของผมมีผู้สนใจเข้าฟัง ร่วมตั้งค�าถาม และ

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อใช้ในการศึกษา

ครั้งต่อไปของผมได้เป็นอย่างดี  

การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ QQML 

2016 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้ง

ส�าคัญที่ท�าให้ผมได้กลับเข้าสู่โหมดของ

กระบวนการท�างานวิจัยอย่างจริงจั ง

เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายนี้ผม

ขอขอบคุณทางคณะอักษรศาสตร์ ภาค

วิชาบรรณารักษศาสตร์ และศูนย์วิทย-

ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่

ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ตลอดโครงการ

วิจัยนี้  
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นส.ภัสราภรณ์ นพอนันต์ชัย (โอปอ)
อาจกล่าวได้ว่านอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้ว ระหว่างที่ก�าลังศึกษาอยู่  

นิสิตจุฬาฯ หลายต่อหลายคนก็มีความสนใจกิจกรรมนอกห้องเรียนที ่

แตกต่างกันไปตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน โลกกว้างจึง

ไม่ได้อยู่แค่ในต�าราเพียงอย่างเดียว แต่โลกกว้างแท้จริงคือการสั่งสม

ประสบการณ์ท่ีได้พาตัวเองเข้าไปสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับกลุ่มคน

และกิจกรรมนั้นๆ ภัสราภรณ์ นพอนันต์ชัย หรือ ‘โอปอ’ สาววัยใสน่ารักก็

เป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งตอนเป็นนักศึกษาเธอได้ร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ มากมาย 

และหนึ่งในนั้นคือ เธอได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ‘ฮอนด้า 

แอลพีจีเอ ไทยแลนด์’ ที่ผ่านมา 

ฅนอักษรฯ ประจ�าฉบับนี้ อาจจะสั้นกระชับพื้นที่ไปสักหน่อย แต่รับรอง

ว่าเมื่อได้ลองอ่านสัมภาษณ์ของเธอแล้ว เราจะได้เห็นถึงการเติบโตใน

แต่ละย่างก้าวของเธอที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

แนะน�า
ฅนอักษรฯ

เรียบเรียงโดย มีเกียรติ แซ่จิว

ช่วยแนะน�าตัวตัวและเล่าถึงกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยให้ฟังเพื่อนๆ ฟังหน่อย

ดิฉันชื่อภัสราภรณ์ นพอนันต์ชัย ชื่อเล่น โอปอ อายุ 21 ปีค่ะ เพิ่งจบจากอักษรเมื่อ 2 เดือนที่แล้วค่ะ เรียนอยู่เอกภาษาอังกฤษ โทการละคร ตอน

มัธยมเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์ ฝรั่งเศส ส่วนตอนเรียนมหาวิทยาลัย ปอได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย กิจกรรมแรกๆ เลยก็

คือกิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมที่ท�าให้รู้จักเพื่อนร่วมคณะและรุ่นพี่หลายๆคน ต่อมาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาต่างๆ ไปช่วยสอนน้องที่ต่าง

จังหวัด ไปช่วยบริจาคของที่ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ กิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือการได้เป็นบัดดี้ของ ASLF โดยจะมีนักเรียนจากประเทศใน

อาเซียนมาร่วมประชุมกัน และปอมีหน้าที่คอยดูแลทั้งอาจารย์และตัวนักเรียนเอง กิจกรรมนี้ท�าให้ปอได้ฝึกฝนภาษาและได้รู้จักกับผู้คนมากมาย
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“ในส่วนท่ีไม่เปล่ียนแปลงคือ 
เราเองก็ยังมีหน้าท่ีและบทบาทเหมือนนิสิต

ท่ียังต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง
และเม่ือเข้าไปในห้องเรยีนแล้ว

นิสิตก็เป็นเหมือนอาจารย์ของเรา
ท่ีเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเราเช่นเดียวกัน”

น้องโอปอได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมฮอนด้า  

แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ได้อย่างไร

ในช่วงปี 4 ปอเห็นใบประกาศติดอยู่หน้าลิฟท์ในคณะ

เกี่ยวกับโครงการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึง

ตัดสินใจลองสมัครดู โดยการส่งคลิปแนะน�าตัวเอง

ไปเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นทางโครงการจะเรียกไป

สัมภาษณ์ หลังจากประกาศผล ทางโครงการก็ได้เรียก

ไปท�า workshop เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้ความรู้เพิ่ม-

เติมเกี่ยวกับโครงการ ปอได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่าย

สื่อ โดยหน้าที่หลักก็คือช่วยอ�านวยความสะดวกของ 

ผู้สื่อข่าวจากหลายส�านักพิมพ์ที่จะมาท�าข่าว ปอจะ

ดูแลเรื่องที่พัก การเดินทางระหว่างสนามกับที่พักของ 

นักข่าว คอยช่วยเหลือพี่ๆจากทางโครงการในการเก็บ

ภาพและเขียนบรรยายเพื่อลงเว็บไซต์ของช่อง 7  ใน

บางวันได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักกอล์ฟอีกด้วย ปอได้เจอ

เพื่อนใหม่จากโครงการน้ีและได้เรียนรู้ในการท�างาน

ร่วมกับมืออาชีพ อีกทั้งได้เห็นถึงกระบวนการท�างาน 

เบื้องหลังในด้านสื่อและด้านกีฬา

คิดว่าการท�ากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนตาม

หลักสูตรให้ประโยชน์อะไรเราบ้าง

ปอคิดว่าการท�ากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนมี

ประโยชน์มาก ปอคิดว่าชีวิตนิสิตจะต้องประกอบไป

ด้วยสองปัจจัยนี้ เพราะการเรียนท�าให้เรามีความรู้ แต่

กิจกรรมจะท�าให้เราเข้าใจและน�าความรู้ไปใช้จริง 

วิชาเรียนที่โอปอสนใจ รวมถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนในคณะอักษร-

ศาสตร์

ส่วนใหญ่แล้วปอจะชอบเรียนวิชาด้านวรรณกรรมของเอกภาษาอังกฤษ 

เพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วในเวลาว่าง ปอคิดว่าการได้เรียนที่

คณะอักษรศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตปอ เพราะคณะนี้ให้อะไร

มากกว่าความรู้ คณะสอนให้คิดสอนให้เข้าใจมนุษย์ สอนให้เรามีความคิด

ที่เป็นเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันก็สอนให้เรามีความเห็นใจแก่เพื่อนมนุษย์ 

4 ปีในคณะอักษรศาสตร์ โอปออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใดบ้าง

ถ้าถามว่าอยากให้เปลี่ยนแปลงอะไร คงอยากให้เปลี่ยนแปลงในด้านการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปออยากให้คณะเรามีความเป็น

หนึ่งเดียวกันค่ะ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรตัน์ จัตุทะศร ี
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

 
แขนงวิชาท่ีสนใจ    

นิทานปันหยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วรรณคดีการแสดง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงอ่ืน

ผลงานวิจัยโดยสรุป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ ท�างาน
วิจัยด้านวรรณคดีไทยโบราณ  ผลงานวิจัย
ที่ผ่านมาแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก  
งานกลุ่มแรก เน้นศึกษาวิจัยเรื่องอิเหนา
หรือเรื่องปันหยี (The Panji Story) ซึ่งเป็น
วรรณกรรมส�าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใต ้ งานวิจัยกลุ่มนี้เป็นการต่อยอด
ความรู ้จากการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คือ เรื่อง
อิเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2: การ
สร้างนิทานปันหยีให้เป็นยอดของวรรณคดี
บทละครใน)  
หัวข้อศึกษาของงานวิจัยกลุ่มนี้ มีทั้งการ
ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องอิเหนาของไทยกับ
นิทานปันหยีส�านวนต่างๆ ของอาเซียน  
ศึกษาแง่มุมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่อง
อิเหนา  และศึกษาเรื่องอิเหนาของไทย
ส�านวนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรือยัง
อยู่ในต้นฉบับตัวเขียน  
ตัวอย่างงานวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ เรื่อง
อินเหนาฉบับลาว: ความสัมพันธ์กับเรื่อง
อิเหนาฉบับไทย และลักษณะเด่นในฐานะ
วรรณคดีลาว  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย งานวิจัยนี้สร้างองค์ความ
รู ้ใหม่เก่ียวกับนิทานปันหยีฉบับลาวท่ีชื่อ
ว่า “เรื่องอินเหนา” ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายและช่วยยืนยันให้เห็นความ
ส�าคัญของนิทานปันหยีในฐานะมรดกร่วมทาง
วรรณคดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง-
ใต้ที่แพร่หลายไปในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ 
อย่างกว้างขวางจนถึงดินแดนลุ ่มน�้าโขง  
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า เรื่องอินเหนาฉบับ
ลาวมีที่มาจากเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 2 และมีลักษณะส�าคัญร่วมกัน
กับนิทานปันหยีในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ  

ขณะเดียวกันก็มีเอกลักษณ์หรือลักษณะ
เด่นเฉพาะตัวในฐานะวรรณคดีลาว

ตัวอย่างงานวิจัยอีกเรื่องหน่ึงที่อยู่ในระหว่าง
การศึกษา คือ พระราชนิพนธ์บทเจรจาละคร
เรื่องอิเหนา: พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการ
แสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว ซึ่งวิจัยร่วมกับ ศาสตราจารย์ 
ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และได้รับทุนวิจัย
จาก กสทช. ในโครงการร�าลึก 100 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 
เกล้าเจ้าอยู่หัว  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะ
เด่นด้านวิธีการประพันธ์และความส�าคัญ
ของบทเจรจาละครเรื่องอิเหนาพระราช-
นิพนธ์รัชกาลที่ 5 ในฐานะวรรณคดีการ
แสดงที่มีความสัมพันธ์กับบริบทของยุคสมัย

งานอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นการศึกษาวิจัยมิติ
ต่างๆ ของวรรณคดีไทย เพื่อขยายมุมมอง
ความรู้เก่ียวกับคุณค่าและความส�าคัญของ
วรรณคดีไทย  ได้แก่  

    ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ศึกษากลวิธีอธิบาย
ในเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน  ศึกษา
ลิลิตกระบวนพยุหยาตราสถลมารคและ
ชลมารคในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับ
ศิลปะแขนงอื่น เช่น ศึกษาโคลงภาพเรื่อง
รามเกียรติ์วัดพระเชตุพนในฐานะวรรณคดี
ประกอบทัศนศิลป์   ศึกษาการน�าเสนอ
เรื่องอิเหนาในจิตรกรรมที่วัดโสมนัสวิหาร  
ศึกษาความส�าคัญของผ้ากับการน�าเสนอ
ความรักในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน   
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับ
ผู้ประพันธ์ เช่น ศึกษาพระอัจฉริยภาพของ
รัชกาลที่ 6 ในฐานะ “นักวรรณคดี” ผ่าน
พระราชนิพนธ์ค�าน�า ศึกษาพระอัจฉริยภาพ
เชิง “สหวิทยาการ” ของรัชกาลที่ 2 ผ่าน
วรรณคดีพระราชนิพนธ์     

แนะน�ำาผลงาน 
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์
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รางวัลท่ีเคยได้รบั

1. รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปรญิญาเอก 
กาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น  
สาขามนุษยศาสตร์                                                                                
จากส�ำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)

2. รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ กองทุนรชัดาภิเษก
สมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

งานวิจัยในอนาคต 

งานวิจัยในอนาคตของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธานีรตัน์ ยังคงศึกษาต่อยอดประเด็นความ
สัมพันธ์ระหว่างเรื่องอิเหนาของไทยกับนิทาน
ปันหยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และความ
ส�ำาคัญของเรือ่งอิเหนาในสังคมไทย  รวมท้ังศึกษา
ต้นฉบับตัวเขียนเรือ่งอิเหนาส�ำานวนต่างๆ ซ่ึงยัง
ไม่เป็นท่ีรู้จัก  นอกจากน้ี ยังสนใจศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงอ่ืน
ด้วย



12

ผลงานตีพิมพ์
• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. งานวิจัยเรื่อง “เรื่องอินเหนาฉบับลาว: ความสัมพันธ์กับเรื่องอิเหนาฉบับไทย และลักษณะเด่นในฐานะวรรณคดี

ลาว” (อยู่ในระหว่างการจัดท�าต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์)
• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.  “ศิลปะแห่งผ้า วรรณศิลป์แห่งรัก: ความส�าคัญของผ้าในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน” (ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน 

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ปี 2559)
• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “เรื่องอิเหนา ฉบับวัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี: บทละครในสมัยอยุธยาที่กระจัดพลัดพราย?” (ได้รับการตอบ

รับตีพิมพ์ในหนังสือ สยามปกรณ์ปริวรรต เล่ม 4  ปี 2559)
• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศน

ศิลป์” วารสารไทยศึกษา 11, 1(มกราคม-มิถุนายน), 2558: 1-34.
• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.  “‘ชื่ออะหลังรัศมีดาหลัง พากย์หนังไพเราะจะมีไหน’: ความส�าคัญของการแสดงชวามลายูในบทละครในเรื่อง

ดาหลัง” ใน สรณัฐ ไตลังคะและรัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. นาฏยวรรณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558: 193-238.     

• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ในฐานะ ‘ยอดของบทละครร�า’” ใน 100 ปี วรรณคดีสโมสร. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2558: 211-246.    

• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “'ใผได้ ดมดอกเอื้อง ดวงด้วโสกกอหาย’: วรรณศิลป์และความส�าคัญของบทพรรณนาธรรมชาติในเรื่องอินเหนา
ฉบับลาว”. วารสารมนุษยศาสตร์ 22.1 (มกราคม-มิถุนายน), 2558: 20-51.

ผลงานน�าเสนอในที่ประชุม/สัมมนา
• Thaneerat Jatuthasri. “The Ramakien Bas-reliefs and the Verse Inscriptions at Phra Chetuphon Temple: Meaning 

and Significance in Buddhist Context” paper presented in The Consortium for Southeast Asian Studies in Asia (SEA-
SIA), Kyoto International Conference Center (ICC), 12-13 December 2015.  

• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.  “ชื่ออะหลังรัศมีดาหลัง พากย์หนังไพเราะจะมีไหน”: ความส�าคัญของการแสดงชวามลายูในบทละครในเรื่องดาหลัง”  
น�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง” จัดโดย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 กันยายน 2558.

• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.  “อิเหนาอาเซียน: แง่มุมความรู้และแนวทางการวิจัย” น�าเสนอผลงานในการประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2558” (Thailand Reserch Expo 2015) จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2558.

• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. “บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ในฐานะ ‘ยอดของบทละครร�า’” น�าเสนอผลงานในการสัมมนา
ทางวิชาการ “100 ปี วรรณคดีสโมสร” จัดโดยส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 
21 กรกฎาคม 2557.

• Thaneerat Jatuthasri. “Keris Dance in Inao: Adaptation of Javanese and Malay Tradition to Thai Court Dance Drama” 
paper presented in The 3rd Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Perform-
ing Arts of Southeast Asia (ICTM-PASEA), The Indonesian Institute of the Arts (ISI), Indonesia, 14-20 June 2014.  

• ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.  “นิทานปันหยี: สมบัติวรรณคดีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” น�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“บุหงาร�าไป” จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กระทวงวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรม
เซ็นทารา สงขลา วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557.

• Thaneerat Jatuthasri. “Inao of King Rama II: The Transformation of the Panji cycle into a Masterpiece of Thai Court 
Drama Literature” paper presented in “Seminar and Performances of a Shared Heritage: The Panji/Inao Traditions 
in Southeast Asia”, the Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Bangkok 
Cha-Da Hotel, Bangkok, 2-6 March 2013.

• Thaneerat Jatuthasri. “‘Innao’ The Lao Panji Story: The Transformation of the Thai Panji Story into a Lao Literary 
Work” paper presented in “Seminar and Performances of a Shared Heritage: The Panji/Inao Traditions in Southeast 
Asia”, the Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Bangkok Cha-Da Hotel, 
Bangkok, 2-6 March 2013.

ผลงานวิชาการ (3 ปีย้อนหลัง)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรตัน์ จัตุทะศรี
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วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่

1 กรกฎาคม 13.00-16.00 [กิจกรรมของฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการและภาควิชาภาษาศาสตร์]  

การอบรม “ภาษาไทเปรียบเทียบ 101” 

ห้อง 501/5  

อาคารมหาจักรีสิรินธร

8 กรกฎาคม 12.00-13.00 [กิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติ] กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ชีวิตครั้งที่ 7 “ความรักในวรรณกรรมสิทธารถะ”/ 
ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ  

ปฏิทินกิจกรรม

ถ่ายภาพโดย น.ส.ฐาปณี ทับหนองฮี (อักษรศาสตร์#80)
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News from the International Affairs Section

1ST INTERNATIONAL 
GRADUATE SYMPOSIUM 

IN THAI STUDIES

During June 16-17, 2016, the Center for Thai Studies, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn University, organized its First International 
Graduate Symposium on Thai Studies, aiming to showcase the 
distinctive works by graduate students in the center as well as 
to provide a platform on which cutting-edge knowledge of Thai 
studies in the wake of intense globalization and forces of mo-
dernity has been produced. Aptly titled ‘The Globalized Face of 
Thai Studies’, the conference kicked off with the keynote speech 
entitled ‘In the Mood for Colonial Modernity: Bangkok and the  
Invocation of Transnational Chineseness’ by Assistant Pro-
fessor Arnika Fuhrmann, Ph.D., from Cornell University, to be 
followed by a number of presentations by international gradu-
ates both from the Thai Studies Center and elsewhere. Led 
by Center Director Assistant Professor Wasana Wongsurawat, 
Ph.D., the last session was a round-table discussion on ‘The 
Future of Thai Studies’ by the keynote speaker and other  
luminaries in the field and outside, such as Enze Han, Pablo 
Ramirez, and John Winyu. 
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His Excellency Gilles Garachon, French Ambassador to 
Thailand, was invited to the Faculty’s Sodsai Pantoom-
komol Center for Dramatic Arts on June 23, 2016, as an 
honorary guest to attend the premiere of Une (micro)  
histoire économique du monde, dansée written and  
directed by Pascal Rambert, a famous French director. 
The performance was followed by a casual Q&A session 
with the director, our Faculty’s expert in the history of 
economics, Teerapa Pirohakul, Ph.D., and veteran critic 
Professor Chetana Nagavajara, Ph.D.  The session was 
moderated by Pawit Mahasarinand, Head of the Dra-
matic Arts Department. With the cast of more than 50 
actors, led by Silpathorn artist Nikorn Saetang and our 
Faculty alumna Sasithorn Panichnok, the play touched 
on the complicated relationship between economics and 
the evolution of human society. The performance was 
running from June 23 to June 25.

FRENCH AMBASSADOR 
VISITING THE FACULTY

 photo credit: Kie Nutchanon
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On June 15, 2016, Associate Professor Michio Aritmisu, Ph.D., a visiting  scholar    
from Keio University, was officially welcomed to the Faculty.  Dr. Aritmisu will be  
affiliated with the Department of Dramatic Arts from June 2016 to March 2018, 
conducting research entitled ‘Contemporary Discourse on Race and the Impact of  
Americanization in Thailand and Other South Eastern Asian Nations’.  Prior to 
his teaching career at Keio University, Dr. Aritmisu received his M.A. in English 
and Ph.D. in African and African American Studies from Harvard University.  His 
dissertation was titled ‘Black Notes on Asia: Composite figurations of Asia in the 
African-American transcultural imagination, 1923-2013’. 

On June 22, 2016, the Faculty hosted a preliminary meeting for the  
d elegates from the Ministry of Foreign Affairs to meet with student  
r epresentatives from Chulalongkorn University and other institutes to 
prepare for their visit to Cambodia. The fully sponsored trip during June 
26-30, 2016 is part of the Second ASEAN-China Youth Exchange Visit 
Program, in which students from Southeast Asian countries were offered 
opportunities to attend a seminar and discussions and present their views 
on challenging issues relating to youth and leadership. The participants 
from Thailand were assigned to give talks on supporting leadership and 
the role of public sector and key challenges facing youth participation in 
educational development. This year, six students from the Faculty have 
been selected.

The activity was well received by Arts students. The applica-
tion was overwhelming despite an extremely brief recruitment  
period.  This reflects the fact that projects related to the ASEAN are  
drawing more attention from the new generation of Arts students who are  
becoming more enthusiastic and craving to learn more about the ASEAN.  
It is a good sign for future ASEAN projects to have more students repre-
senting the Faculty of Arts.

In Preparation of 2nd ASEAN-China Youth Exchange Visit

Meeting with Visiting Scholar from Keio University

Date Time (hours) Event Location
1 July 9.00-16.00 [Research Affairs Unit and Department of Linguistics] 

“Comparative Tai Language Training 101” 
Room 501/5, 

Maha Chakri Sirindhorn 
Building

8 July 12.00-13.00 [International Tipitaka Hall] The 7th Life Experience Sharing 
Session: “Love in Siddhartha” / Professor Pornsan 
Watananguhn, PhD

the International  
Tipitaka Hall

Calendar of Events

The Faculty of Arts Public Relations and Internal Communications  
Assistant Professor Dr Siraprapa Chavanayarn –PR Coordinator | Dr Verita Sriratana – PR Assistant  

Please send any announcements or information on your current as well as past events to Ms Kankanok Chimsang 
at artspr08@hotmail.com, pr.arts.chulalongkorn@gmail.com  Tel. 662 218 4885


