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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๓๐   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

“พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน” 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอเรียนเชิญคณาจารยและบุคลากรชาวอักษรศาสตร 
       รวมงาน “พ่ีอําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน”  

         เพื่อแสดงมุทิตาจติแดอาจารยและบุคลากรผูจะเกษียณอายุราชการในปน้ี 
  ในวันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 14.00-17.00 น. 

  ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  
 
รายนามทานผูเกษียณอายุราชการ มีดังตอไปน้ี 

1. รองศาสตราจารย ดร.ขจิตรา ภังคานนท 2. รองศาสตราจารย ดร.ตรศีิลป บญุขจร 
3. รองศาสตราจารยมณฑา พิมพทอง  4. รองศาสตราจารยผองศรี จ่ันหาว 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศรี ขันธวิเชียร 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิธิ หุนแสวง 
7. อาจารยจิราภรณ ภัทราภานุภัทร  8. นายสุทัศน พงษขวัญ 
9. นายนวน แกนเพ็ชร    10. นายทวี สขุเรืองรอง 
 
* สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่: 
คณะกรรมการฝายวิรัชกิจ ซ่ึงเปนคณะกรรมการจัดงานเกษยีณอายุราชการ โทร.84885 
 

      
 
 
 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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 ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร รวมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.) ไดจัดการ
บรรยายฟรี หัวขอ "Resilience Linguistics, Language Maintenance and Language Revitalisation" โดย 
Prof. Dr. David Bradley จาก La Trobe University เม่ือวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ หอง 708 อาคารบรมราชกุมารี 
 
 ภาควิชาภาษาศาสตรและศูนยความเปนเลิศทางวิชาการทางภาษา ภาษาศาสตร และวรรณคดี คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญทานเขารวมฟงบรรยายฟรี หัวขอ "คลังขอมูลภาษากับการ
วิเคราะหตัวบท" โดย อาจารย ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
ในวันศุกรที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอง 707 อาคารบรมราชกุมารี 
 
 

 
 
ชื่อเรื่อง การจัดแสงเบื้องตน 
ผูแตง ผศ.กฤษรา วริศราภูริชา 
ราคาปก 180 / ราคาลด 153  
บทคัดยอ 
การจัดแสงเบื้องตน (Basic Stage Lighting) จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการสอน
รายวิชา การจัดแสงสําหรับเวที 1 และ 2 (2208-365 และ 2208-465 : Stage 
Lighting Design 1-2) โดยมีเน้ือหาตามหลักสูตรของภาควิชาศิลปการละคร 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชควบคูกับหนังสือ การจัดแสงสําหรับเวที (Stage Lighting 
Design) 2551 ของสํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลองและครอบคลุมบทตางๆ 
อยางละเอียด เน้ือหาสาระของตําราเรียนเลมน้ีไดประมวลใหมีความกระชับ ตรงตามจุดมุงหมายและประเด็น
ที่ตองการใหนิสิตนักศึกษาเรียนรู ประกอบดวยประมวลการสอนและแบบฝกหัดประกอบทายบททุกบท 
จุดมุงหมายสําคัญก็เพ่ือใหนิสิตเรียนรูเน้ือหาตางๆ ตามประมวลการสอนพอสังเขป และบรรยายประกอบ
ตามคูมือการสอน แลวทําแบบฝกหัดทายบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ เน้ือหาสําคัญเปนพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัด
แสงเพ่ือการแสดงบนเวท ีกลาวถงึหนาทีข่องแสงและคณุสมบัติของแสงที่สามารถควบคุมได ความรูทั่วไป
เก่ียวกับปจจัยในการจัดแสง เชน อุปกรณแสงชนิดตางๆ ความปลอดภัยในการประกอบงาน การประกอบ
งานไฟฟา การใชเคร่ืองหรีแ่สง ประมวลความรูแลวดําเนินการออกแบบ เริ่มตนดวยการอานบท การ
คนควาวิจัย การประมวลออกมาเปนภาพแสง ออกแบบแสง เขียนแบบแปลนแสง แลวจึงจัดแสงใหเปนไป
ตามแบบแปลน และควบคมุแสงใหไดอยางที่กําหนดไว 
 
 

ขาวจากภาควิชาภาษาศาสตร 

ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
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 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 

ตามที่คณะอักษรศาสตรไดมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 ตามตัวชีว้ัด
ของ สกอ. 9 องคประกอบ ของคณะอักษรศาสตร และองคประกอบที่ 2 ของภาควิชาภาษาตะวันออก และศนูย
การแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ เม่ือวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 มีกรรมการผูตรวจประเมินดังน้ี 

รศ.ดร.สุรีพร ธนศลิป  ประธานกรรมการ  คณะพยาบาลศาสตร จุฬาฯ 
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ  กรรมการ   คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร  กรรมการและเลขานุการ  คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 

 
ผลการตรวจตัวบงชี ้ สรุปไดดังน้ี 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวบงชี้ ผลการตรวจ ป
การศกึษา 53 

ประเมินตนเอง ป
การศกึษา 54 

ผลการตรวจ   ป
การศกึษา 54 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน 

องคประกอบท่ี 1  กระบวนการพัฒนาแผน   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 5 4 ขอ 7 ไมใชการนําเสนอแผนกลยุทธ 
องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  4 5 5   

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.61 4.74 4.74  
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.59 2.64 2.64  
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สนับสนุน 
3 5 5  

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

5 5 5  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 4 4  
2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
5 5 5  

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

5 4 4  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา   

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร 

5 5 5  

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 5 5  
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  

4 5 5  

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

5 5 5  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ 5 5 5  

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 
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ตัวชี้วัด ชื่อตัวบงชี้ ผลการตรวจ ป
การศกึษา 53 

ประเมินตนเอง ป
การศกึษา 54 

ผลการตรวจ   ป
การศกึษา 54 เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  3 4 4  

5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม  

3 5 5  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

3 4 4  

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  3 5 5  
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ  
5 5 5  

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  4 5 5  
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5 5 4 ขอ 1 แผนการเงิน ไมสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

4 4 4  

 4.23 4.63 4.54  
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สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ 

คณะอักษรศาสตรมีภาพรวมของการบริหารจัดการอยูในระดับ ดีมาก  สอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานดานองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแสดงถึงความมุงม่ันในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังแสดงใหเห็นจากภาพรวมผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซ่ึงดีขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปที่ผานมาซึ่งอยูใน
ระดับ ดี  

โอกาสในการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานในสวนนี้ใหสูงขึ้น ไดแก ปจจัยนําเขาในเรื่องคุณวุฒิและ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ซ่ึงถือเปนประเด็นหลักที่สงผลกระทบตอภาพรวมในดานการ
ผลิตบัณฑิต อันเปนพันธกิจหลัก  โดยมุงการจัดทําแผนทดแทนอัตราอาจารยเกษียณและแผนการเงินที่
รับรองการจาง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในสวนขององคประกอบดานการบริการวิชาการ 
(องคประกอบที่ 5) ไดเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา  โดยมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมเปน
จํานวนมากทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ แตยังมีโอกาสพัฒนาในเรื่องการบูรณาการงานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการใหเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตอไป การพัฒนาคณาจารย 
บุคลากรสายสนับสนุน และการบูรณาการงานดังกลาวจะชวยผลักดันใหคณะอักษรศาสตรมีความยั่งยืน 
และมีความสามารถในการแขงขันได 
 
ขอเสนอแนะ 
    1. บริหารจัดการเร่ืองการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
   2. พัฒนาระบบการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
   3. พัฒนาระบบการสื่อสารแบบสองทางระหวางทีมบริหารกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

  
วิธีปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม 
     แนวปฏิบตัทิี่ดี 

1. ระบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน Daily KPI Report  
2. ระบบการทํางานของกรรมการประกันคุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร เปนภาควิชาขนาดใหญในคณะฯ แมจะประกอบดวย 6 สาขาวิชา 
แตสอนภาษาตะวันออกถึง 9 ภาษา รับผิดชอบดําเนินงานบริหารหลักสูตรตางๆ ต้ังแตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญา
มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งการใหบริการการสอนภาษาตะวันออกแกสังคม    
จุดเดน 
1. ภาควิชาภาษาตะวันออกเปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ  
2. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หลายมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมทั้งเครือขายการ
ระดมทุนจากภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารยและ
นิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

แนวทางเสริมจุดเดน 
เสริมเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับ
อาเซียน   

จุดท่ีควรพัฒนา 
ยังมีจํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษานอย 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีแผนการเพิ่มจํานวนนิสิตโดยผานเครือขายความรวมมือ
ดานการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอาเซี่ยน 

คะแนนเฉลี่ย                                  4.67 ระดับผลการประเมิน                        ดีมาก 
ตัวช้ีวัด คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูตรวจ หมายเหตุ 

2.1 5 5  
2.6 4 5  
2.7 5 5  

คะแนนเฉล่ีย 4.67 4.67  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ศูนย 
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรต ิคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

        ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรที่ครบถวน มีการบริหารหลักสูตรทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองทั้งการปฏิบัติ
และวิจัย มีวิทยากร ผูชํานาญการดานวิชาชีพ และมีการดูงาน มีโครงการแนะแนวการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
และการพัฒนาเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทุนสนับสนุนคาลงทะเบียนใหนิสิตรวม
กิจกรรมประชมุวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความตองการและความพอใจของผูใชบัณฑิต
อยางสม่ําเสมอ ทั้งยังมีการเรยีนการสอนที่เสริมสรางจรรยาบรรณของผูวิจัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพอีกดวย  
แตศูนยฯ ยังมอีาจารยประจําเพียง 1 คน ซึง่มีคุณวุฒิปริญญาเอกแตยังไมมีตําแหนงวิชาการ   
จุดเดน 
นิสิตเกือบทั้งหมดตองการเรียนไปเพื่อใชในการ
ประกอบอาชีพ จึงเลือกเรียนแผน ข. ซึง่ก็ตรงกับ
ความตองการของผูใชบัณฑติ อยางไรก็ดี ศูนยฯ ก็
ตองการเพิ่มจํานวนนิสิตที่เลือกทําสารนิพนธดาน
การวิจัยใหมากขึ้นดวย   

แนวทางเสริมจุดเดน 
1. ควรมีกรรมการหลักสูตรสาขาภาษาศาสตร 
เพื่อชวยกํากับดูแลคุณภาพการทําวิทยานิพนธ 
และสารนิพนธดานการวิจัย 
2. หาทางใหนิสิตแผน ก. มีสิทธิไดรับทุน 
อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา ของมหาวิทยาลัย 
สําหรับเปนเครือ่งจูงใจในการเลือกแผนการเรียน แต
เนื่องจากหลักสูตรเปนหลักสูตรปกติแบบนอกเวลาและคา
เลาเรียนคอนขางสูง จึงยังไมเขาขายขางตน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรหาวิธีกระตุนใหนิสิตทําประเมินมากขึ้นเพื่อให 
ไดผลที่ใชอางอิงไดจริง 

ขอเสนอแนะ   
ควรมีแผนงานดานบุคลากรท่ีชัดเจน ทั้งการเพิ่มอาจารย
ประจําของศูนยฯ ใหมีมากกวา 1 คน และครบทั้งสาขาการ
แปลและการลาม การกําหนดกรอบเวลาในการขอตําแหนง
วิชาการ การกระตุนใหบุคลากรเขารับการอบรมและรวม
การสัมมนาตางๆ ใหมากขึ้น 

คะแนนเฉล่ีย                  4.33 ระดับผลการประเมิน               ดี 

 
ตัวช้ีวัด คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูตรวจ หมายเหตุ 

2.1 5 4 ทําได 6 ขอ (1,2,3,4,5,7) 
2.6 4 4 ทําได 6 ขอ (1,2,3,4,5,7) 
2.7 5 5 ทําได 6 ขอ (1,2,3,4,5,6) 

คะแนนเฉล่ีย 4.67 4.33  
 
 
 
 



 ๘ 

 
 
 

 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใชเสียงในการอานและตีความบทกวีนิพนธ
ภาษาอังกฤษ” ใหกับนิสิตที่เรียนวิชากวีนิพนธภาษาอังกฤษ คณาจารยผูสอน และผูเขารวมแขงขันประกวด
การอานกวีนิพนธ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการสงเสริมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 
13 กันยายน 2555 เวลา 15.00-18.00 น. ณ หอง 410 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสํานักบริหารงานวิรัช
กิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการสอบสัมภาษณนิสิต เพ่ือคัดเลือกนิสิตไปแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีคูสัญญากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศาลแพงกรุงเทพใต 
เขารวมเปนกรรมการตัดสินการประกวดการกลาวสุนทรพจนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
หัวขอ “บทบาทของศาลยุติธรรมในมิติของการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท” เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 
สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนกรรมการประเมินบทความของวารสาร (Referee) 
 
 อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจ
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ในวันศุกรที่ 
14 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ หอง 509 อาคารวิทยพัฒนา   
 
 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน 
ราษฎร เปนคณะอนุกรรมการดานการวิเคราะหสถานการณทางการเมืองและสังคม  
 
 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปนอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตร
นานาชาติ) วิชา Philosophy of Science and Nursing Science (RANS 608) หัวขอเร่ือง Postmodernism 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00–11.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทย และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 



 ๙ 

 รองศาสตราจารยเน่ืองนอย บุณยเนตร ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนา
แหงประเทศไทย เปนผูรวมอภิปรายในหัวขอ “นิเวศจริยศาสตร : ทัศนะจากปรัชญาตะวันตก พุทธศาสนา 
และฮินดู” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00–15.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม  
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ และอาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา 
ได รับ เชิญจากหลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบ ดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาจารยพิเศษเพื่อสอนนักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปที่ 1 วิชา RANS 608: 
Philosophy of Science and Nursing Science  
 
 รองศาสตราจารยสุ กัญญา สุจฉายา ศูนยคติชนวิทยา ได รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น” 
เม่ือวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 13.00–16.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร 2 คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิทยากรโครงการ “เสวนาวิชาการระดับชาติหัวขอ เขียนอานหญิง หญิงอาน
เขียน” เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30–16.30 น. ณ หอง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
 
 
 
 คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
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