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ปที่ ๔    ฉบับที่ ๓๑   วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
ขอแกไขผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ของภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร 
 
ตามที่คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 และไดสง
รายงานผลการตรวจประเมนิในเทวาลัย ปที่ 4 ฉบับที่ 30 วันที่ 14 กันยายน 2555 แลวน้ัน 
 
คณะกรรมการผูตรวจประเมินไดพบขอผิดพลาดในผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ของ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร โดยกรรมการไดใหคะแนนผลการประเมินเทาที่ภาควิชาฯ ได
ประเมินตนเองไว คณะกรรมการไดรายงานคะแนนประเมนิถูกตอง แตไดรายงานผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด 2.6 ผิด จึงขอแกไขรายงานการตรวจประเมินดังกลาว เปนดังน้ี  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนของผูตรวจเดิม คะแนนของผูตรวจใหม 

2.1 5 5 5 
2.6 4  5  4 
2.7 5 5 5 

คะแนนเฉลีย่ 4.67 4.67 4.67 

 
 

 
 
 

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ 
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ปาฐกถาเสาหลักของแผนดิน 
ชุด “วรรณคดีเปรียบเทียบในบริบทสังคมไทย: ทิศทางและแนวโนมในอนาคต” 
เน่ืองในวาระเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร 

ศุกรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ หอง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.   พิธีเปด (คณบดีคณะอักษรศาสตร) 
๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.  ปาฐกถาเสาหลักของแผนดิน:  รองศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป  บุญขจร 

             “วรรณคดีเปรียบเทียบในบริบทสังคมไทย: ทิศทางและแนวโนมในอนาคต”   
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  การเสวนาเร่ือง “วาทกรรมกับการประยุกตใชในวรรณคดีเปรียบเทียบ: วิธีการและองค

ความรูใหม” 
ผูรวมเสวนา: รองศาสตราจารย ดร.พัชนี ต้ังยืนยง 

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
ผูทําวิทยานิพนธเรื่อง “กวีนิพนธสงครามจีนราชวงศถัง: การศึกษาเชิงวาทกรรม” 
อาจารยวรมาศ ธัญภัทรกุล  
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูทําวิทยานิพนธเรื่อง “วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธสงคราม” 
ผูรวมเสวนาและผูดําเนินการอภิปราย อาจารย ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ 
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
ผูทําวิทยานิพนธเรื่อง “วาทกรรมความพิการในเรื่องเลาสมัยใหมของไทย” 

พิธีกรภาคเชา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท 
   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น.  “จากวรรณคดีไทยสูวรรณคดีเปรียบเทียบ: พัฒนาการวรรณคดีศึกษาในผลงานของ

รองศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร” 
อาจารย ดร.สหะโรจน กิตติมหาเจริญ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

   การเปดตัวหนังสือ ศาสตรแหงวรรณคดีคือตรีศิลป: ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม 
   และ สายธารตรีศิลปนิพนธ-รองศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร 
๑๓.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.  การเสวนาเร่ือง “ทฤษฎีตะวันตกกับการประยุกตใชกับวรรณกรรมไทย” 

ผูรวมเสวนา: ผูวิจัยในโครงการวิจัยแมบท “กระแสและแนวโนมในวรรณคดีไทย” 
รองศาสตราจารย ดร.สรณัฐ ไตลังคะ 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต จุลวงศ 
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อาจารย ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ขาวจากศูนยวรรณคดีศึกษา 



 ๓ 

ผูรวมเสวนาและผูดําเนินรายการ: อาจารย ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๑๕- ๑๖.๐๐ น. การเสวนาเร่ือง “ภาพไทย-ภาพแทน” 
   ผูรวมเสวนา: อาจารยน้ําทิพย เมฐเศรษฐ 
   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 
   อาจารย ดร.นพมาตร  พวงสุวรรณ 
   ภาควิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเทพศิรินทร 
๑๖.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.  รอยมาลัยสานสายใจในวงวรรณฯ: การแสดงมุทิตาจิตแด  

รองศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร 
กลาวเปดงาน ศาสตราจารย ดร.อําภา โอตระกูล 
-การอานทํานองเสนาะบทกวีแสดงมุทิตาจิตของคุณเนาวรัตน พงษไพบูลย  
และอาจารยวิภาพ คัญทัพ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาดา อารัมภีร 
-“ลําตัดดอกเตอร” (คณะลําตัดอาจารย ดร.ไฉน เลาะเงิน) 
ศิษยจากหลักสูตรสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
“ขอกมกราบ คุณครู ผูสรางศิษย”-การแสดงมุทิตาจิตของศิษยวรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
-การแสดงไวโอลินของคุณธนิสสรา เพชรยศ 
 
 
 
 
 

 
     วรรณสารอาเซียน 
 
 
 
  
 

     
     ศาสตรแหงวรรณคดีคือตรีศิลป:  
     ทฤษฎี สุนทรียะ สังคม 

         
       
 
 
 
 

     สายธารตรีศิลปนิพนธ 
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  รองศาสตราจารย ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรในการประชุม “เสวนาการแปลและลามประจําป 2555 คร้ังที่ 2 : การแปล
กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หัวขอ “การแปลวรรณกรรมเวียดนาม” ในวันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 
เวลา 08.00–17.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (โรงแรมสยามซิตี้) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากฝาย
วิชาการ คณะรัฐศาสตร เปนกรรมการออกขอสอบ  
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนกรรมการประเมินบทความของวารสาร (Referee)    
 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดา รังกุพันธ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เปนอนุกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา   
 
 
 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 
สงขาวประชาสัมพันธไดท่ี  นางกัญญกนก สิงหฤกษ   โทร. 84885   E–mail: artspr08@hotmail.com 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 


