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ขาวจากฝายวิรัชกิจ

“พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน”
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญคณาจารยและบุคลากรชาวอักษรศาสตร
รวมงาน “พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน”
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแดอาจารยและบุคลากรผูจะเกษียณอายุราชการในปนี้
ในวันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
รายนามทานผูเกษียณอายุราชการ มีดังตอไปนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ขจิตรา ภังคานนท
2. รองศาสตราจารย ดร.ตรีศิลป บุญขจร
3. รองศาสตราจารยมณฑา พิมพทอง
4. รองศาสตราจารยผองศรี จั่นหาว
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศรี ขันธวิเชียร 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิธิ หุนแสวง
7. อาจารยจิราภรณ ภัทราภานุภัทร
8. นายสุทัศน พงษขวัญ
9. นายนวน แกนเพ็ชร
10. นายทวี สุขเรืองรอง
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่:
คณะกรรมการฝายวิรัชกิจ ซึ่งเปนคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ โทร.84885

๑

ขาวจากภาควิชาภาษาศาสตร
 ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร รวมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.) ไดจัดการ
บรรยายฟรี หัวขอ "Resilience Linguistics, Language Maintenance and Language Revitalisation" โดย
Prof. Dr. David Bradley จาก La Trobe University เมื่อวันพุธที่ 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

ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง การจัดแสงเบื้องตน
ผูแตง ผศ.กฤษรา วริศราภูริชา
ราคาปก 180 / ราคาลด 153
บทคัดยอ
การจัดแสงเบื้องตน (Basic Stage Lighting) จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอน
รายวิชา การจัดแสงสําหรับเวที 1 และ 2 (2208-365 และ 2208-465 : Stage
Lighting Design 1-2) โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรของภาควิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชควบคูกบั หนังสือ การจัดแสงสําหรับเวที (Stage Lighting
Design) 2551 ของสํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองและครอบคลุมบทตางๆ
อยางละเอียด เนื้อหาสาระของตําราเรียนเลมนี้ไดประมวลใหมีความกระชับ ตรงตามจุดมุงหมายและประเด็น
ที่ตองการใหนิสิตนักศึกษาเรียนรู ประกอบดวยประมวลการสอนและแบบฝกหัดประกอบทายบททุกบท
จุดมุงหมายสําคัญก็เพื่อใหนิสิตเรียนรูเนือ้ หาตางๆ ตามประมวลการสอนพอสังเขป และบรรยายประกอบ
ตามคูมือการสอน แลวทําแบบฝกหัดทายบทเรียนอยางสม่ําเสมอ เนือ้ หาสําคัญเปนพื้นฐานเกี่ยวกับการจัด
แสงเพื่อการแสดงบนเวที กลาวถึงหนาทีข่ องแสงและคุณสมบัติของแสงที่สามารถควบคุมได ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับปจจัยในการจัดแสง เชน อุปกรณแสงชนิดตางๆ ความปลอดภัยในการประกอบงาน การประกอบ
งานไฟฟา การใชเครื่องหรีแ่ สง ประมวลความรูแลวดําเนินการออกแบบ เริ่มตนดวยการอานบท การ
คนควาวิจัย การประมวลออกมาเปนภาพแสง ออกแบบแสง เขียนแบบแปลนแสง แลวจึงจัดแสงใหเปนไป
ตามแบบแปลน และควบคุมแสงใหไดอยางที่กําหนดไว

๒

ขาวจากฝายประกันคุณภาพ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554
ตามที่คณะอักษรศาสตรไดมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 ตามตัวชีว้ ัด
ของ สกอ. 9 องคประกอบ ของคณะอักษรศาสตร และองคประกอบที่ 2 ของภาควิชาภาษาตะวันออก และศูนย
การแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 มีกรรมการผูตรวจประเมินดังนี้
รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป
ประธานกรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาฯ
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ
อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ
อ.ดังกมล ณ ปอมเพชร
กรรมการและเลขานุการ
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ
ผลการตรวจตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้
ตัวชี้วัด

ชื่อตัวบงชี้

ผลการตรวจ ป ประเมินตนเอง ป ผลการตรวจ ป
การศึกษา 53
การศึกษา 54 การศึกษา 54

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน

องคประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

4

5

4

2.1

4

5

5

4.61
2.59
3

4.74
2.64
5

4.74
2.64
5

5

5

5

5
5

4
5

4
5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

2.2
2.3
2.4

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สนับสนุน
2.5
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7
ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
2.8
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร
3.2
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
4.2
ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ

ขอ 7 ไมใชการนําเสนอแผนกลยุทธ

๓

ตัวชี้วัด

ชื่อตัวบงชี้

ผลการตรวจ ป ประเมินตนเอง ป ผลการตรวจ ป
การศึกษา 53
การศึกษา 54 การศึกษา 54

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงคะแนน

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
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กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน
7.2
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ขอ 1 แผนการเงิน ไมสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

๔

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมของคณะ
คณะอั ก ษรศาสตร มี ภ าพรวมของการบริ ห ารจั ด การอยู ใ นระดั บ ดี ม าก สอดคล อ งกั บ ผลการ
ดําเนินงานดานองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดแสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ
ทางวิ ชาการแกสั งคม และการทํานุบํ ารุ งศิล ปวัฒนธรรม ดังแสดงใหเ ห็นจากภาพรวมผลการประเมิ น
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งดีขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปที่ผานมาซึ่งอยูใน
ระดับ ดี
โอกาสในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานในสวนนี้ใหสูงขึ้น ไดแก ปจจัยนําเขาในเรื่องคุณวุฒิและ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ซึ่งถือเปนประเด็นหลักที่สงผลกระทบตอภาพรวมในดานการ
ผลิตบัณฑิต อันเปนพันธกิจหลัก โดยมุงการจัดทําแผนทดแทนอัตราอาจารยเกษียณและแผนการเงินที่
รับรองการจาง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในสวนขององคประกอบดานการบริการวิชาการ
(องคประกอบที่ 5) ไดเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา โดยมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมเปน
จํานวนมากทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ แตยังมีโอกาสพัฒนาในเรื่องการบูรณาการงานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิ ชาการใหเ ปนรู ปแบบที่มีป ระสิท ธิภาพตอไป การพัฒนาคณาจารย
บุคลากรสายสนับสนุน และการบูรณาการงานดังกลาวจะชวยผลักดันใหคณะอักษรศาสตรมีความยั่งยืน
และมีความสามารถในการแขงขันได
ขอเสนอแนะ
1. บริหารจัดการเรื่องการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. พัฒนาระบบการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
3. พัฒนาระบบการสื่อสารแบบสองทางระหวางทีมบริหารกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิธีปฏิบัตทิ ี่ด/ี นวัตกรรม
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
1. ระบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจําวัน Daily KPI Report
2. ระบบการทํางานของกรรมการประกันคุณภาพ

๕

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร เปนภาควิชาขนาดใหญในคณะฯ แมจะประกอบดวย 6 สาขาวิชา
แตสอนภาษาตะวันออกถึง 9 ภาษา รับผิดชอบดําเนินงานบริหารหลักสูตรตางๆ ตั้งแตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญา
มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งการใหบริการการสอนภาษาตะวันออกแกสังคม
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
1.
ภาควิชาภาษาตะวันออกเปนแหลงอางอิงทาง เสริ ม เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิ จั ย ในระดั บ
วิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
อาเซียน
2. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หลายมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมทั้งเครือขายการ
ระดมทุ น จากภาคเอกชนทั้ ง ในและต า งประเทศ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารยและ
นิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
ยังมีจํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษานอย
ควรมีแผนการเพิ่มจํานวนนิสิตโดยผานเครือขายความรวมมือ
ดานการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอาเซี่ยน
คะแนนเฉลี่ย
4.67
ระดับผลการประเมิน
ดีมาก
คะแนนการประเมินตนเอง
ตัวชี้วัด
คะแนนของผูต รวจ
หมายเหตุ
5
5
2.1
4
5
2.6
5
5
2.7
4.67
4.67
คะแนนเฉลี่ย
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/ศูนย
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรที่ครบถวน มีการบริหารหลักสูตรทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองทั้งการปฏิบัติ
และวิจัย มีวิทยากร ผูชํานาญการดานวิชาชีพ และมีการดูงาน มีโครงการแนะแนวการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
และการพัฒนาเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทุนสนับสนุนคาลงทะเบียนใหนิสิตรวม
กิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความตองการและความพอใจของผูใชบัณฑิต
อยางสม่ําเสมอ ทั้งยังมีการเรียนการสอนที่เสริมสรางจรรยาบรรณของผูวจิ ัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพอีกดวย
แตศูนยฯ ยังมีอาจารยประจําเพียง 1 คน ซึง่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกแตยังไมมีตําแหนงวิชาการ
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
นิสิตเกือบทั้งหมดตองการเรียนไปเพื่อใชในการ
1. ควรมีกรรมการหลักสูตรสาขาภาษาศาสตร
ประกอบอาชีพ จึงเลือกเรียนแผน ข. ซึง่ ก็ตรงกับ
เพื่อชวยกํากับดูแลคุณภาพการทําวิทยานิพนธ
ความตองการของผูใชบัณฑิต อยางไรก็ดี ศูนยฯ ก็ และสารนิพนธดานการวิจัย
ตองการเพิ่มจํานวนนิสิตที่เลือกทําสารนิพนธดาน
2. หาทางใหนิสิตแผน ก. มีสิทธิไดรับทุน
การวิจัยใหมากขึ้นดวย
อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา ของมหาวิทยาลัย
สําหรับเปนเครือ่ งจูงใจในการเลือกแผนการเรียน แต
เนื่องจากหลักสูตรเปนหลักสูตรปกติแบบนอกเวลาและคา
เลาเรียนคอนขางสูง จึงยังไมเขาขายขางตน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
ควรหาวิธีกระตุนใหนิสิตทําประเมินมากขึ้นเพื่อให
ควรมีแผนงานดานบุคลากรที่ชัดเจน ทั้งการเพิ่มอาจารย
ไดผลที่ใชอางอิงไดจริง
ประจําของศูนยฯ ใหมีมากกวา 1 คน และครบทั้งสาขาการ
แปลและการลาม การกําหนดกรอบเวลาในการขอตําแหนง
วิชาการ การกระตุนใหบุคลากรเขารับการอบรมและรวม
การสัมมนาตางๆ ใหมากขึ้น
คะแนนเฉลี่ย
4.33
ระดับผลการประเมิน
ดี
ตัวชี้วัด
2.1
2.6
2.7
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนการประเมินตนเอง
5
4
5
4.67

คะแนนของผูต รวจ
4
4
5
4.33

หมายเหตุ
ทําได 6 ขอ (1,2,3,4,5,7)
ทําได 6 ขอ (1,2,3,4,5,7)
ทําได 6 ขอ (1,2,3,4,5,6)
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใชเสียงในการอานและตีความบทกวีนิพนธ
ภาษาอังกฤษ” ใหกับนิสิตที่เรียนวิชากวีนิพนธภาษาอังกฤษ คณาจารยผูสอน และผูเขารวมแขงขันประกวด
การอานกวีนิพนธ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสงเสริมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่
13 กันยายน 2555 เวลา 15.00-18.00 น. ณ หอง 410 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 รองศาสตราจารยสุรภีพรรณ ฉัตราภรณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากสํานักบริหารงานวิรัช
กิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการสอบสัมภาษณนิสิต เพื่อคัดเลือกนิสิตไปแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีคูสัญญากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากศาลแพงกรุงเทพใต
เขารวมเปนกรรมการตัดสินการประกวดการกลาวสุนทรพจนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
หัวขอ “บทบาทของศาลยุติธรรมในมิติของการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30
สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากคณะภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนกรรมการประเมินบทความของวารสาร (Referee)
 อาจารย ดร.ธานี รัต น จั ตุ ท ะศรี ภาควิ ชาภาษาไทย ได รับ เชิญจากหลักสูต รสหสาขาวิชาธุรกิ จ
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) หัวขอเรื่อง Postmodernism
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00–11.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดานการแพทย และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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 รองศาสตราจารยเนื่องนอย 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 รั บ เชิ ญ จากหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
608:
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาจารยพิเศษเพื่อสอนนักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปที่ 1 วิชา RANS
Philosophy of Science and Nursing Science
 รองศาสตราจารย สุ กั ญ ญา สุ จ ฉายา ศู น ย ค ติ ช นวิ ท ยา ได รั บ เชิ ญ จากคณะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น”
เมื่อวันพุธที่ 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 “เสวนาวิชาการระดับชาติหวั ขอ เขียนอานหญิง หญิงอาน
เขียน” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30–16.30 น. ณ หอง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

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