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คํานํา 
 
 

  รายงานประกนัคุณภาพฉบบันี ไดร้วบรวมขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทงัเรืองตวัชีวดั
ในระบบประกนัคุณภาพโดยตรง และขอ้มูลดา้นอืนๆอนัเป็นผลงานทีน่าภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอ้มูลที
รวบรวมไดแ้สดงว่า คณะอกัษรศาสตร์มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจาํนวนมาก คณาจารยมี์คุณภาพสูง 
เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทงัระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ให้บริการวิชาการทงัใน
รูปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการวิชาการต่างๆ ที
ศูนยบ์ริการวิชาการ และศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติจดับริการเป็นจาํนวนมาก แสดงถึง   
“การเป็นทีพึงของสงัคมทางวิชาการ” อยา่งไร้ขอ้สงสยั 
 
  รายงานฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัทาํร่วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบขอ้มูล คณะผูจ้ดัทาํไดทุ่้มเทเวลาเป็นอยา่งมากในการตรวจสอบขอ้มูลจาก
ทุกแหล่ง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล หวงัเป็นอย่างยิงว่ารายงานประกนัคุณภาพฉบบันี จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสถานภาพ และคุณภาพทีกา้วหนา้ของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ายทีร่วมกนัทาํรายงานประกนัคุณภาพอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะอกัษรศาสตร์และวิชาการ
ดา้นนีใหม้นัคงสืบไป 
 
 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววิรุฬหการ) 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
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บทสรปุผูบริหาร 
 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2553 เป็นจาํนวนมาก เมือเทียบ
กบัจาํนวนอาจารย ์จาํนวน 189 คน และนิสิตปัจจุบนั 1,951 คน มีรายละเอียด ดงันี 

2.2.1 ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 39) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 7 คน  
ระดบัชาติ     5  คน  
ระดบันานาชาติ     2  คน 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 347 รายการ 
ระดบัชาติ  323  รายการ 
ระดบันานาชาติ    24  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 163 รายการ 
ระดบัชาติ   38 รายการ 
ระดบันานาชาติ   125 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิมพนูความรู้ 28 คน รวม 24 รายการ 
 

2.2.2 ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 75) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั 54 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ  72 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 6 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  6 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 8 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   10 รายการ 
ศิษยเ์ก่า 1 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ   1 รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 55 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั มีจาํนวน 14 คน และไดส้าํเร็จ
การศึกษาไป 2 คน และเขา้โปรแกรมเกียรติยมเพิม 6 คน 

 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษาจาํนวน 71 คน จาก 14 
สาขาวิชา มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทงัหมด 71 ครัง ดงันี 
ระดบัชาติ  60 ครัง  
ระดบันานาชาติ  11 ครัง  
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2.2.3 ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 90) 

 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ   
ระดบัชาติ 9 ครัง  
ระดบันานาชาติ  6 ครัง 

 การการจดัประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ /   56 กิจกรรม 
บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 

 กิจกรรมอืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม รวม  117 กิจกรรม 
บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั  
อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก 

 

2.2.4 ด้านการวจัิย    (ดูรายละเอียดหน้า 102) 

 งานวิจยัทีดาํเนินการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 17 โครงการ 
 ผลงานทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2553 จาํนวน 102 รายการ ดงันี 
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 22 รายการ  
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีไดรั้บการตีพิมพ ์44 รายการ 
 

2.2.5 ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 111) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้40 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  4,536 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 5 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  1,187 คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซึงมีผูรั้บบริการ 

1,500 คนไดรั้บบริการงานแปล 1,302 งาน  
 

2.2.6 ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 113) 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศทีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  4 สญัญา 
 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชือม
ความสมัพนัธ์ ฯลฯ อาจารย ์12 คน ไปเจรจาสร้างความร่วมมือ 11 ครัง 

 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ 
เชือมความสมัพนัธ์ ฯลฯ 17 รายการ 

 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยัหรือร่วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  6 คน 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
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สาํหรับการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพทงัในภาระกิจหลกั (การเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม) และภาระกิจสนบัสนุนนนั ดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี จะเห็น
ไดจ้ากพฒันาการในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 9 องคป์ระกอบ มีตวัชีวดัในองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ ทีมีพฒันาการทีดีขึน ดงัรายละเอียด 
 

องคป์ระกอบ ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 51 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 52 

องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินงาน  ระดบัดี ยงัไม่ไดค้ณุภาพ 

องคป์ระกอบที 2 การเรียนการสอน ระดบัดี ระดบัดี 

องคป์ระกอบที 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

องคป์ระกอบที 4 การวจิยั ระดบัพอใช้ ระดับดีมาก 

องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

องคป์ระกอบที 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

องคป์ระกอบที 7 การบริหารและการจดัการ ระดบัพอใช้  ระดับดี 
องคป์ระกอบที 8 การเงินและงบประมาณ ยงัไมไ่ด้คณุภาพ ระดับดีมาก 

องคป์ระกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ระดบัดี ระดับดีมาก 

   สรุปรวมทุกตัวชีวดั/องค์ประกอบ ระดบัดี ระดบัดีมาก 

 
ในจาํนวนองคป์ระกอบทีตรวจประเมินคุณภาพนี มี 1 องคป์ระกอบทีมีผลการดาํเนินงานทีลดคุณภาพ

ลง คือ  องคป์ระกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินงาน ซึงมีฐานการประเมินจาก 
“รายการผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ตามตวัชีวดั (SDA) ทหีน่วยงานตกลงกบัคณบด”ี ซึงแมว้า่
คณะอกัษรศาสตร์จะมีกิจกรรมหรือผลงานจาํนวนมาก แต่การรายงานผลรายงาน SDA กลบัมีค่าตาํ ดงั
รายละเอียดของร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชีวดัของการปฏิบติังาน/ปฏิบติัราชการประจาํปีทีกาํหนด 
(SDA) ดา้นล่างนี 

 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชีวดัของการปฏิบติังาน/ปฏิบติัราชการประจาํปีทีกาํหนด (SDA) 
 
 
 
 

*  คิดตวัชีวดัทีบรรลเุป้าหมายเมือดําเนินการตามเป้าหมายได้ 100 % ซงึเป็นการคิดตามเกณฑ์ สกอ. 

** คิดตวัชีวดัทีบรรลเุป้าหมายเมือดําเนินการตามเป้าหมายได้ 80 % 

2553 2552 2551 2550 2549 

43.42 %* 

65.78 %** 

47.44 %* 

78.97 %** 

 

82.52%** 

 

74.70%** 

 

76%** 
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ปัญหาผลการดาํเนินงาน SDA ตาํนี เคยประสบปัญหาในปีก่อน และยงัคงเป็นปัญหาอยูใ่น
ปีงบประมาณ 2553 นี ซึงไดมี้การวิเคราะห์วา่น่าจะมีสาเหตุจากการรวบรวมขอ้มูลและการตงัค่าเป้าหมายที
กาํหนดไวล่้วงหนา้ตงัแต่คณะบริหารชุดก่อน   

 
สาํหรับงานบริการวิชาการของศูนยบ์ริการวิชาการทีเคยไดว้ิเคราะห์ไวเ้มือปีงบประมาณ 2552 วา่มี

พฒันาการทีโดดเด่น ซึงเห็นไดจ้ากรายรับต่อปี (ไม่หกัค่าใชจ่้าย) มีพฒันาการของรายรับมากขึนโดยลาํดบั ใน
ปีงบประมาณ 2553 นีกลบัมีรายไดล้ดลง ดงัรายไดก้ารบริการวิชาการละเอียดดา้นล่างนี 

 
 รายรับการบริการวิชาการต่อปี (ไม่หกัค่าใชจ่้าย) 

 

 

 

 

ปัญหาในการบริหารจดัการโครงการบริการวิชาการมีมากมาย ในระยะหลงัมานี มีโครงการบริการ
วิชาการทีตอ้งปิดโครงการจาํนวนมากเนืองจากมีผูส้มคัรเรียนนอ้ย แต่ไดมี้ความพยายามเพิมจาํนวนโครงการ
บริการวิชาการโดยคิดเป็นโครงการบริการวิชาการใหม่ๆขึนมากมายเพือเปิดตลาดใหม่อยา่งต่อเนือง แต่จาก
ผลการดาํเนินงานขา้งตน้ จึงไม่อาจปฏิเสธไดถึ้งภาวะคุกคามทีไม่อาจตา้นทานได ้

 

 

 

 

2553 2552 2551 2550 2549 

23.7 ล้าน 29.3 ล้าน 17.6 ล้าน 12.3 ล้าน 1,749,132 
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 

จากคณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นคณะอกัษรศาสตร์ 
เมือวนัจนัทร์ที 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จพระราช

ดาํเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึ์กบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (ตึกอกัษรศาสตร์ 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั) และในวนัที 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึนเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อีก 1 ปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหมืนชยันาท
นเรนทร ซึงเป็นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแ์รกไดท้รงตงัคณะอกัษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ขึนซึงเป็นหนึงในสีคณะทีไดมี้การจดัตงัขึน อีกสามคณะไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจา้พนูศรีเกษม เกษมศรี ทรงเป็นคณบดีของคณะอกัษร
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์องคแ์รก ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2468  

เมือแรกก่อตงั คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรียมแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ วิชาทีจดั
สอนมี เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาองักฤษ ภาษาฝรังเศส และประวติัศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงไดเ้ปิด
สอนวิชาอกัษรศาสตร์ หลกัสูตรสามปี ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยม
อกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาทีสอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝรังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัไดเ้พิม
ภาษาเยอรมนัขึนอีกวิชาหนึง หลงัจากนนัจึงเรียนวิชาครูอีกหนึงปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้าํเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473นีไดเ้ปิดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปีแรกและวิชาครูในปีที 3 ทาํนองเดียวกนั
กบัวิชาอกัษรศาสตร์ ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจากกนัเป็น
สองคณะ คือ คณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์แบ่งออกเป็นแผนกอกัษรศาสตร์
และแผนกฝึกหดัครู แต่ในปีเดียวกนันนัเองคณะอกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ไดก้ลบัยบุรวมเป็นคณะ
เดียวกนัอีกและแบ่งงานออกเป็น9 แผนก คือ แผนกสารบรรณและหอสมุดของคณะ แผนกเคมีแผนกฟิสิกส์ 
แผนกชีววิทยา แผนกคณิตศาสตร์ แผนกภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกภาษาปัจจุบนั แผนก
ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ และแผนกฝึกหดัครู 
 

ในดา้นการสอน มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอนถึงขนัปริญญาบณัฑิตใน พ.ศ. 2477 อกัษรศาสตร
บณัฑิตรุ่นแรกทีสาํเร็จการศึกษาเมือ พ.ศ.2478 มีจาํนวน 33 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดสอนในขนัปริญญามหาบณัฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
มีผูส้าํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2487 จาํนวน 2 คน  
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ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกนัอีกครังหนึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปลียนชือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพือเปิดการสอนในขนั
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิตขึน ในขณะนนัคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาครุศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2493 คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ไดแ้ยกการบริหารเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ไดจ้ดัตงัแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์เพิมขึนอีกแผนกหนึงในคณะอกัษร
ศาสตร์ และ ครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2500 แผนกวิชาครุศาสตร์ไดรั้บการยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ แยกตวัออกไปจากคณะอกัษรศาสตร์  
พ.ศ. 2504 มีการจดัแบ่งแผนกวิชาในคณะอกัษรศาสตร์ใหม่ ประกอบดว้ย 6 แผนกวิชา คือ แผนกวิชา

ภาษาไทย แผนกวิชาภาษาตะวนัออก แผนกวิชาภาษาองักฤษ แผนกวิชาภาษาตะวนัตก แผนกวิชาภูมิศาสตร์
และประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514 มีการจดัตงัแผนกวิชาปรัชญาขึน รวมทงั
จดัตงัแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปีเดียวกนันีเอง ไดแ้ยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ออกมาเป็น
แผนกวิชาหนึงต่างหากดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2517 คณะอกัษรศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตเป็นครังแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจ้บการศึกษาคนแรกเมือ พ.ศ. 2521 

ปี พ.ศ. 2520 จดัตงัแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปลียนจากคาํว่า “แผนกวิชา” เป็น 
“ภาควิชา” ตามพระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จดัตงัภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2553) คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้ 74 รุ่น  มีหลกัสูตร           
อกัษรศาสตรบณัฑิตประกอบดว้ยสาขาวิชาเอก 14  สาขา วิชาโท 21 สาขา และมีหลกัสูตรนานาชาติ 1 
หลกัสูตร สาํหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต 19 หลกัสูตร และระดบัดุษฎี
บณัฑิต 9 หลกัสูตร  ในจาํนวนนีมีหลกัสูตรทีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษอยู่ 2 หลกัสูตร และ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรังเศส 1 หลกัสูตร   เป็นหลกัสูตรสหสาขาวิชาทีรับผดิชอบร่วมกบัคณะและ
สถาบนัอืน ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในระดบัมหาบณัฑิต 2 หลกัสูตรและในระดบัดุษฎีบณัฑิต              
1 หลกัสูตร 
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โครงสร้างของคณะอกัษรศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2553 คณะอกัษรศาสตร์มี 11 ภาควิชา 12 สาขาวิชา และ 1 หน่วยบริหารวิชา ดงันี 

1. ภาควิชาภาษาไทย 
2. ภาควิชาภาษาองักฤษ 
3. ภาควิชาประวติัศาสตร์ 
4. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
5. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
6. ภาควิชาปรัชญา 
7. ภาควิชาศิลปการละคร 
8. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
9. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
10. ภาควิชาภาษาตะวนัออก 

10.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต 
10.2 สาขาวิชาภาษาจีน 
10.3 สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 

10.4 สาขาวิชาภาษามาเลย ์
10.5 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
10.6 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 

11. ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
11.1 สาขาวิชาภาษาฝรังเศส 
11.2 สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
11.3 สาขาวิชาภาษาสเปน 

11.4 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน  
11.5 สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส 
11.6 สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

หน่วยบริหารวชิาอารยธรรมไทย 

นอกจากนี ยงัมีศูนยที์รับผดิชอบหลกัสูตรอีก 3 ศูนย ์ไดแ้ก่ 
ศูนยไ์ทยศึกษา 
ศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนยว์รรณคดีศึกษา 

 
 ศูนยเ์ชียวชาญเฉพาะทาง (CE)  1 ศูนย ์ ไดแ้ก่ ศูนยว์ิจยัการประมวลผลภาษาและวจันะ 
 หน่วยวิจยั (RU)  3 หน่วย  ไดแ้ก่ -ศูนยป์ระวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ไทยกบัประเทศในเอเชีย 
     -ศูนยภ์าษาและวรรณคดีไทย 
     -ศูนยจ์ริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นอกจากนี คณะอกัษรศาสตร์ยงัมีศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์  ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยค์ติชนวิทยา  
ศูนยบ์ริการวิชาการ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ และหน่วยโสตทศันศึกษา ทาํหนา้ทีสนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนและการวจิยั   
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คณบดี 

สํานกัคณบดี สํานกังานเลขานกุารคณะ ศนูย์ สถาบนั และหน่วยงานอืน 

 

ภาควิชา/ศนูย์ทีดแูละหลกัสตูร 

ฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิจยั 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

ฝ่ายวิรัชกิจ 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาภาษาองักฤษ 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ 

ภาควิชาภมิูศาสตร์ 

ภาควิชารรณารักษศาสตร์ 

ภาควิชาปรัชญา 

ภาควิชาศิลปการละคร 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

ภาควิชาวรรณคดี

เปรียบเทียบ 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก 

หน่วยบริหารวิชา 
อารยธรรมไทย 

งานบริหารและธรุการ 

งานคลงัและพสัด ุ

งานบริการการศกึษา 

งานนโยบายและแผน 

งานประกนัคณุภาพ 

ศนูย์สารนิเทศมนษุยศาสตร์ 

ศนูย์คอมพิวเตอร์ 

 

 

ศนูย์บริการวิชาการ 

ศนูย์คติชนวิทยา 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูย์วรรณคดีศกึษา 

ศนูย์การแปลและการลา่ม 
เฉลิมพระเกียรติ 

ศนูย์ไทยศกึษา 

ศนูย์วิจยัการประมวลผล 
ภาษาและวจันะ 

ศนูย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

- หน่วยการเงินและบญัชี 
- หน่วยพสัด ุ

- หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศกึษา 

- หน่วยโสตทศันศกึษา 
- หน่วยสง่เสริมและพฒันาวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ 

(คณะกรรมการอํานวยการประกนัคณุภาพ) 

- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยอาคารและสถานที 
- หน่วยการเจ้าหน้าที 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ 
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1.2 รายชือ่ผูบริหารคณะอักษรศาสตร  
 

คณบด ี

 
 
 
 
 
 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน ์ อศัววิรุฬหการ 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
 
 

 

รองคณบด ี

 
 
 
 

  

ผศ. ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกลุ ผศ.ดร. ชมนาด  ศีติสาร ผศ.สุนิจ  สุตณัฑวบิูลย ์
                        ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพฒันา                         ฝ่ายวชิาการ 

 

    

รศ.ดร.กิงกาญจน์ เทพกาญจนา ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงศ ์ รศ.สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
                 ฝ่ายวิจัย ฝ่ายกจิการนิสิต ฝ่ายวิรัชกจิ ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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หัวหน้าภาควชิา 

 
 

 
 

 

                             

รศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต ผศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย ์
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ 

 
   

อ.ดร.ศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์         ผศ.จินดารัตน์  เบอรพนัธ์ุ อาจารยด์งักมล  ณ  ป้อมเพชร 
        ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

รศ.เนืองนอ้ย บุณยเนตร ผศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ ผศ.ดร.จาตุรี  ติงศภทิัย ์
         ปรัชญา           ภาษาศาสตร์  วรรณคดเีปรียบเทยีบ 

 
 

 
 

          รศ.ดร.วรวฒิุ  จิราสมบติั     ผศ.ดร.หนึงฤดี  โลหผล 
                  ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที
เกียวขอ้งเพือความกา้วหนา้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของสงัคม 

 
พนัธกจิ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขนัสูงทีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือสนองความตอ้งการของสงัคมทงัดา้น
วิชาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัทีมีความรู้ความเชียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นทียอมรับในระดบันานาชาติ 
สามารถคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํสังคมได ้มีโลก
ทศัน์กวา้ง สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปลียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวิชาการทีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ให้บริการทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ทีเกียวขอ้งเพือพฒันาบุคคลและองค์กรใน

สงัคม 
4) สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 93 ปีทีไดด้าํเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่คุณภาพของอาจารย ์

นิสิต การจดัการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแ์ละการใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สงัคมเป็นอยา่งยงิ เมือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมครังที 576 เมือวนัที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์กไ็ดด้าํเนินการตามระบบทีกาํหนดขึน
ในขณะนนัในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น และไดใ้ชม้าตรฐานประกนัคุณภาพสาํหรับหน่วยงานดา้นการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสาํหรับดาํเนินการเกียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมครังที 3/2544 เมือวนัที 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ดงักล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหนึงเดียว
ในชือระบบประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ทงันีในปี 2551 ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดก้าํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษานาํตวัชีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที
พฒันาขึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตงัแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป 
จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการดาํเนินการเกียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษร
ศาสตร์ดว้ยเช่นกนั ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ในปัจจุบนั จึงมีดงันี 

ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 

ปัจจุบนั คณะอกัษรศาสตร์ มีการดาํเนินการภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพ 3 ระบบ ดงันี  
1. ระบบคุณภาพ CU-QA 84 ในปลายปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนั

คุณภาพ CU-QA 84 ของมหาวิทยาลัยทีใช้มาตังแต่ปี พ.ศ. 2546 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 
มหาวิทยาลยัไดเ้ริมประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กหน่วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ทีปรับปรุงใหม่ 
คณะอกัษรศาสตร์ก็ไดเ้ริมดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามตวัชีวดัของระบบคุณภาพ       CU-QA 84 ตงัแต่
นนัมา ระบบคุณภาพ CU-QA 84 มีการประกนัคุณภาพดงันี  

การประกนัคุณภาพกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
(1) หลกัสูตร การเรียนการสอน และบณัฑิต โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพ 16 ขอ้ 
(2) กระบวนการวจิยัและงานวิจยั โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการวิจยัของมหาวิทยาลยั (CU-

RQA) ประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพ 19 ขอ้ 
(3) การใหบ้ริการและสนบัสนุน ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 15 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 8 ขอ้ 
(4) การบริการวิชาการ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 20 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 4 ขอ้  
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การประกนัคุณภาพกระบวนการสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
(1) การบริหารจดัการหน่วยงาน ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 5 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(2) การบริหารขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 2 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(3) การบริหารสินทรัพยแ์ละกายภาพ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 1 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 2 ขอ้ 
(5) การบริหารงบประมาณและการเงิน ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 1 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 1 ขอ้ 
(6) การตรวจติดตาม การป้องกนั และการรับมือ ประกอบดว้ยตวัชีวดัคุณภาพ 3 ขอ้ และตวัชีวดัความเสียง 

2 ขอ้ 
 

2.  ตัวบ่งชีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะอกัษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐานตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตงัแต่ปี 
2551  เป็นตน้มา เกณฑม์าตรฐานนี ประกอบดว้ยขอ้มูลพืนฐานรวม 174 ขอ้ และตวัชีวดัรวม 41 ตวัชีวดัโดย
แบ่งเป็นองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น ดงันี  

(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินการ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั 
(2) การเรียนการสอน ประกอบดว้ย 13 ตวัชีวดั  
(3) กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั  
(4) การวิจยั ประกอบดว้ย 5 ตวัชีวดั  
(5) การบริการวิชาการแก่สงัคม ประกอบดว้ย 5 ตวัชีวดั  
(6) การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั  
(7) การบริหารและการจดัการ ประกอบดว้ย 9 ตวัชีวดั  
(8) การเงินและงบประมาณ ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั  
(9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั 

 
3.  ตัวบ่งชีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน 48 ตวับ่งชี    
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เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช  

เอกสารการประกนัคุณภาพของระบบคุณภาพทีคณะอกัษรศาสตร์ใช ้มีดงันี 
(1) คู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบัที 1 (ปรับปรุงครังที 5) วนัที 10 

มิถุนายน 2552 
(2) คู่มือขนัตอนปฏิบติังาน เรือง การตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ฉบบัที 1 (ปรับปรุงครังที 1) วนัที 26 มกราคม 2548 
(3) คู่มือขนัตอนปฏิบติังาน เรือง การแกไ้ข/ปรับปรุง คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ฉบบัที 1 (ปรับปรุงครังที 3) วนัที 10 มิถุนายน 2552 
(4) ระบบประกนัคุณภาพ CU-QA 84 เอกสารเผยแพร่ในการประชุมเพือทาํความเขา้ใจแนวทางใน

การตรวจรูปแบบใหม่และวธีิการเกบ็ขอ้มูลตามตวัชีวดัคุณภาพและตวัชีวดัความเสียง วนัที 14 
กมุภาพนัธ์ 2549 

(5) ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ฉบบัที 1 วนัที 23 
ธนัวาคม 2548 

(6) ระบบประกนัคุณภาพการวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-RQA) ฉบบัที 1 วนัที 23 ธนัวาคม 
2548 

(7) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา มกราคม 2551 

(8) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา      (สมศ.) กรกฎาคม 2549 

 

การบริหารคณุภาพ  
การประกนัคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการโดยผา่นคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ 
(1) คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  มีหนา้ทีกาํหนดนโยบาย วางแผน 

พฒันา และอนุมติัการดาํเนินการดา้นคุณภาพ  
(2) คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ มีหนา้ทีวางแผนดาํเนินงานการ

ประกนัคุณภาพและการบริหารความเสียงของคณะฯ ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน  
 คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํหนา้ทีเป็นประธานกรรมการ 
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกนัคุณภาพ มีหนา้ทีรายงานขอ้มูลตามภารกิจและเตรียมความ

พร้อมเพือรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดนี รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพซึงเป็นผูแ้ทนฝ่าย
บริหารดา้นประกนัคุณภาพ (QMR) ของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ย ทาํหนา้ทีเป็นประธานกรรมการ 
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1.5 ทรัพยากร  
งบประมาณ  

 

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจาํปีงบประมาณ 2553 
งบประมาณเงินรายได ้  50,893,200  ลา้นบาท  
งบประมาณเงินแผน่ดิน   55,350,200  ลา้นบาท 
รวมงบประมาณทีไดรั้บ  106,243,400  ลา้นบาท 

50,893,200 55,350,200 เงนิแผน่ดนิ

เงนิรายได้

 
 

 บุคลากร  
  จํานวนเจ้าหน้าทสีนับสนุน  

ลาํดับท ี ประเภท จํานวน 

1 ขา้ราชการสายสนบัสนุน 12 

2 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน 57 

3 ลูกจา้งประจาํเงินงบประมาณแผน่ดิน 25 

4 พนกังานประจาํโครงการ 11 

5 รายชือลูกจา้งชวัคราว (เหมาจ่าย) 20 
รวม 125 
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จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2553 จําแนกตามภาควชิา/ตาํแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

 
หน่วยงาน 

ข้า
รา
ชก

าร
 ส
าย

 ก.
 

พนั
กง
าน
มห

าว
ทิย

าล
ยั 

พนั
กง
าน
ฯเ
ปล

ยีน
ถา
นภ

าพ
 

ลูก
จ้า
งฯ

ชา
วต่

าง
ปร

ะเท
ศ 

พนั
กง
าน
ฯ 
โค
รง
กา
ร 

รวม 

ตาํแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม 

1 ภาควชิาภาษาไทย 9 6 3 0 0 18 1 4 1 12 18 15 3 0 18 

2 
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก 

9 15 5 3 0 32 0 3 9 20 32 19 13 0 32 

3 ภาควชิาภาษาองักฤษ 11 7 8 9 0 35 0 2 12 21 35 11 20 4 35 

4 ภาควชิาประวติัศาสตร์ 5 6 2 0 0 13 0 4 3 6 13 9 4 0 13 

5 ภาควชิาภาษาตะวนัตก 9 11 9 6 1 36 2 4 7 23 36 17 19 0 36 

6 ภาควชิาปรัชญา 5 3 4 0 0 12 1 3 4 4 12 9 3 0 12 

7 
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

4 4 0 0 0 8 0 0 3 5 8 4 4 0 8 

8 ภาควชิาศิลปการละคร 3 3 4 0 0 10 0 3 2 5 10 2 8 0 10 

9 ภาควชิาภมิูศาสตร์ 1 4 0 0 0 5 0 1 0 4 5 2 3 0 5 

10 ภาควชิาภาษาศาสตร์ 2 4 1 0 0 7 1 2 1 3 7 6 1 0 7 

11 
ภาควชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 6 4 0 0 10 0 1 5 4 10 8 2 0 10 

12 
หน่วยวชิาอารยธรรม
ไทย 

1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 

13 
ศนูยก์ารแปลและการ
ล่ามฯ 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

รวมทังสิน 59 71 40 18 1 189 5 27 47 110 189 103 82 4 189 

 
*นอกจากนี ยงัมีอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญชาวต่างประเทศ 5 คน และอาจารยช์าวต่างชาติประจาํหลกัสูตรนานาชาติอีก 1 คน 

สามารถดูรายชืออาจารยไ์ดที้ภาคผนวก 
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สารนิเทศ 
  ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัหาหนงัสือ วารสาร  สือโสตทศัน์ และ    สืออิเลก็ทรอนิกส์ตาม

การคดัเลือกของคณาจารยป์ระจาํภาคและหลกัสูตร  รวมทงัรับบริจาคและไดจ้ดัระบบทาํรายการพร้อม
ใหบ้ริการ  ดงัตารางที 1 และ 2 
 

ตารางท ี1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 
 

ประเภท หน่วย ทรัพยากรทจีัดซือ ทรัพยากรทไีด้รับบริจาค ทรัพยากรทมีทีงัหมด 

  2552 2553 2552 2553 2552 2553 

หนงัสือ เล่ม 2,530 3,465 2,600 2,869 199,872 206,206 

วิทยานิพนธ์/ 
รายงานการวจิยั 

เล่ม - - 166 240 
 

4,721 4,961 

วารสาร ชือ 69 76 224 190 293 293 

วีดิทศัน ์  เรือง - 1 - - 2,769 2,770 

เทปบนัทึกเสียง เรือง 22 - 5 - 804 804 

ซีดีรอม  เรือง 78 119 49 31 870 1,020 

ดีวีดี/วีซีดี เรือง 29 49 163 - 381 430 

สไลด ์ เรือง - - - - 11 11 

เครืองแต่งกาย  /ผา้
ทอมือ 

ชิน - - - - 325 
 

325 

หมายเหต ุ   จํานวนดีวีดีเพิมขนึมาก เนืองจากศนูย์ฯ ได้แปลงวีดิทศัน์เรืองทียงัใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเป็นข้อมลูดิจิทลั ในรูปของดีวีดี 

จํานวน 50 เรือง เพือความสะดวกในการใช้บริการ 

 

ตารางท ี2   ทรัพยากรสารนิเทศทีจดัซือแยกตามสาขาวิชา (Subject)                 

สาขาวชิา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ชือเรือง) 

เทปบันทึกภาพ 
(ชือเรือง) 

ซีดรีอม 
(ชือเรือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ชือเรือง) 

การละคร 62   1  
ความรู้ทวัไป 137 18    
บรรณารักษศาสตร์ 41 2  2  
ปรัชญา 64 6    
ประวติัศาสตร์ 372 2   15 
ภาษาและวรรณคดีเกาหลี 462   5  
ภาษาและวรรณคดีจีน 482   51  
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่น 125 7  7  
ภาษาและวรรณคดีทิเบต 7     
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สาขาวชิา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ชือเรือง) 

เทปบันทึกภาพ 
(ชือเรือง) 

ซีดรีอม 
(ชือเรือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ชือเรือง) 

ภาษาและวรรณคดีไทย 476 1  1  
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สันสกฤต 46   2  
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส      
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส 79 3  11 11 
ภาษาและวรรณคดีพม่า 5     
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 73     
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 115 4 1   
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 19     
ภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม 18     
ภาษาและวรรณคดีสเปน 60   5  
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 218   32 1 
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ 57     
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 11   1  
ภาษาศาสตร์ 196 11    
ภมิูศาสตร์ 42 4   1 
วทิยาศาสตร์ 27 2    
ศาสนา 103 1  1  
ศิลปะและดนตรี 6     
สังคมศาสตร์ 162 15   21 

รวม 3,465 76 1 119 49 
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1.6 ผลผลิต  
หลักสูตร    
จาํนวนหลกัสูตรและรายชือหลกัสูตรทีเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2552  และภาค

การศึกษาตน้ ปีการศึกษา  2553 
 

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551  และหลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2552) 
 1.1  สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.2  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
 1.3  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
 1.4  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 1.5  สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 
 1.6  สาขาวิชาปรัชญา 
 1.7  สาขาศิลปการละคร 
 1.8  สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤษ 
 1.9  สาขาวิชาภาษาจีน 
 1.10  สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 
 1.11  สาขาวิชาภาษาฝรังเศส 
 1.12  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
 1.13  สาขาวิชาภาษาสเปน 
 1.14  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551 
 
หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง   
     พ.ศ. 2551) 
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5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาศิลปการละคร (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)  
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
12.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549) 
13.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2542) 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
15.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)           
16.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2541)   
17.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
 
หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท)  หลกัสูตรนานาชาต ิ
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรังเศสสู่โลกธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรใหม่ 
     พ.ศ. 2548 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553      
 
หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549)      
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาประวติัศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551)  
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2546) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2548  



  25 

จํานวนนสิิต 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น  ปีการศึกษา 2553  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา ชันปีท ี1 ชันปีท ี 2 ชันปีท ี 3 ชันปีท ี4 รวมทงัหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 285 - - - 285 
สาขาวิชาภาษาไทย 2 18 20 17 57 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 86 89 76 251 
สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 10 7 7 24 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 25 21 21 25 92 
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 1 6 21 25 53 
สาขาวิชาปรัชญา - - 5 5 10 
สาขาวิชาศิลปการละคร - 14 12 7 33 
สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - - - 1 1 
สาขาวิชาภาษาจีน - 42 32 32 106 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่น - 37 32 48 117 
สาขาวิชาภาษาฝรังเศส - 18 17 28 63 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 7 14 21 42 
สาขาวิชาภาษาสเปน - 18 20 27 65 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 9 10 14 33 

                                                    รวม 313 286 300 333 1,232 

 
 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม ภาคต้น  ปีการศึกษา 2553   
สาขาวชิา ชันปีท ี1 ชันปีท ี 2 ชันปีท ี 3 ชันปีท ี4 รวมทงัหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 74 69 49 - 192 
 
 
 

รวมนิสิตปริญญาตรีทงัหมด        1,424  คน 
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2553  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา  15 14 29 
ภาษาไทย   53 23 76 
ภาษาองักฤษ  26 - 26 
ประวติัศาสตร์  31 9 40 
ภูมิศาสตร์  - - - 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 23 - 23 
ปรัชญา  21 5 26 
ศิลปการละคร 21 - 21 
ภาษาศาสตร์  37 33 70 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  36 - 36 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 14 14 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  4 - 4 
ภาษาจีน   6 5 11 
ภาษาญีปุ่น 14 - 14 
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่น  - - - 
ภาษาญีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 5 - 5 
ภาษาฝรังเศส  1 - 1 
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส 6 2 8 
ภาษาเยอรมนั   11 1 12 
ภาษาฝรังเศสสู่โลกธุรกิจ 8 - 8 
การแปลและการล่ามฯ   91 - 91 
พทุธศาสน์ศึกษา 12 - 12 

รวม 421 106 527 
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จํานวนบณัฑิต 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2552  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา จํานวน 
ภาษาไทย   25 
ภาษาองักฤษ  57 
ประวติัศาสตร์  11 
ภูมิศาสตร์  18 
สารนิเทศศึกษา  29 
ปรัชญา  9 
ศิลปการละคร 9 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  - 
ภาษาจีน   29 
ภาษาญีปุ่น 25 
ภาษาฝรังเศส  18 
ภาษาเยอรมนั   19 
ภาษาสเปน 16 
ภาษาอิตาเลียน 11 

                                                                     รวม 283 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2552  แยกตามสาขาวชิา 

สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ไทยศึกษา 6 4 10 
ภาษาไทย   9 11 20 
ภาษาองักฤษ  7 - 7 
ประวติัศาสตร์  8 - 8 
ภูมิศาสตร์  - - - 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 7 - 7 
ปรัชญา  2 3 5 
ภาษาศาสตร์  13 3 16 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  7 - 7 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 3 3 
ศิลปการละคร 9 - 9 
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ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 - 1 
ภาษาจีน   - - - 
ภาษาญีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  5 - 5 
ภาษาและวรรณคดีญีปุ่น  3 - 3 
ภาษาฝรังเศส  - - - 
ภาษาและวรรณคดีฝรังเศส - - - 
ภาษาเยอรมนั   3 - 3 
ภาษาฝรังเศส สู่โลกธุรกิจ  11 - 11 
การแปลและการล่ามฯ   18 - 18 
พทุธศาสน์ศึกษา - - - 

                                                              รวม 109 24 133 
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ผลงานทีตี่พิมพในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
 จดัพิมพห์นงัสือและวารสาร จาํนวน 17 รายการ ดงันี 
 

ปีที
พมิพ์ 

เดอืน รายการหนังสือ ผู้แต่ง พมิพ์ครังที จํานวน
พมิพ์ 

2552 พ.ย. การแปลจีน-ไทยเบืองตน้ อาจารย ์ดร.ศศรักษ ์ เพชรเชิดชู   (พิมพค์รังที 1) 500 
พ.ย. มนุษยก์บัศาสนา  ศ. ปรีชา  ชา้งขวญัยนื และ  

ศ. ดร. สมภาร  พรมทา  
(พิมพค์รังที 4) 1,000 

2553 มิ.ย. ปมเอดิปัส' ในนิทานแปร์โรต ์ อาจารย ์ดร.พิริยะดิศ มานิตย ์ (พิมพค์รังที 1) 500 
มิ.ย. CU-TU Conference Proceedings 

2009 
คณาจารยภ์าควิชาภาษาองักฤษ  
จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์  

(พิมพค์รังที 1) 100 

ก.ค. อารยธรรมตะวนัออก  คณาจารยภ์าควิชา
ประวติัศาสตร์ 

(พิมพค์รังที 2) 1,000 

ก.ค. การแปลกบัการสอนภาษาองักฤษ  ผศ.ปรีมา  มลัลิกะมาส (พิมพค์รังที 2) 500 
ก.ค. ภาษาจีนกลางขนัพืนฐาน 2 ดร.ประพิณ  มโนมยัวบิูลย ์  (พิมพค์รังที 4) 2,000 
ก.ค. ปริทศัน์ศิลปการละคร  คณาจารยภ์าควิชาศิลปการ

ละคร 
(พิมพค์รังที 2) 1,000 

ก.ค. ชีวิตและผลงานวรรณกรรมบทละคร 
ของ เกออร์ก บืชเนอร์ 

ผศ.ชูศรี มีวงศอุ์โฆษ  (พิมพค์รังที 1) 300 

ก.ค. ภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูล  ผศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ (พิมพค์รังที 2) 500 
ก.ค. ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ (พ.3) ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค (พิมพค์รังที 3) 500 
ก.ค. วากยสัมพนัธ์ภาษาเยอรมนั ผศ.ดร.วลิิตา  ศรีอุฬารพงศ ์ (พิมพค์รังที 1) 500 
ก.ค. วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที 38 ฉบบัที1 

(ม.ค.-มิ.ย.52) 
คณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ (พิมพค์รังที 1) 500 

ส.ค. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
(ธนัวาคม 2552) 

คณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ (พิมพค์รังที 1) 500 

ก.ย. สาํนวนไทยทีมาจากวรรณคดี ศ. ดร. ศกัดิศรี  แยม้นดัดา  (พิมพค์รังที 2) 1,500 
ก.ย. ไวยากรณ์ไทย (พ.5) รศ.ดร.นววรรณ พนัธุเมธา (พิมพค์รังที 5) 1,000 
ก.ย. พทุธปรัชญา ศ.กิตติคุณ ดร. วิทย ์วศิทเวทย ์ (พิมพค์รังที 1) 1,000 

 

นอกจากนี ยงัมีผลงานของคณาจารยที์ตีพมิพที์แหล่งอืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดทีหวัขอ้ ผลงานที
ไดรั้บการตีพมิพเ์ผยแพร่ ในปี 2553 อีก จาํนวน 102 รายการ ทีหนา้ 102
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บทท่ี 2 

กิจกรรมการดาํเนินการดานคุณภาพ
และความเส่ียงของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 กิจกรรมดานคุณภาพที่มีการดําเนินการ 33 
2.2 กิจกรรมที่สรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 37 

2.2.1 ดานอาจารย 39 
2.2.2 ดานนิสิต 75 
2.2.3 ดานกิจกรรม 90 
2.2.4 ดานการวิจัย 102 
2.2.5 ดานบริการวิชาการ 111 
2.2.6 ดานนานาชาติ 113 

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นและผลลัพธดานความเสี่ยง 121
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ  
ฝ่ายประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงันี 
 

 ด้านการบริหารจัดการ (M0):  
(1) ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 1 ครัง เรือง แผนและรายงานความคืบหนา้

การดาํเนินงานการบริหารจดัการความเสียงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2553 และการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2553 [17 พฤษภาคม 2553]  

(2) ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพ 2 ครัง 
- ครังที 1 เรือง แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานการบริหารจดัการความเสียงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2553 และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปี 2553 [26 พฤษภาคม 2553]  
- ครังที 2 เรือง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2553 [11 สิงหาคม 2553] 

(3) ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ 1 ครัง  เรือง การจดัเก็บและรายงานขอ้มูล
เพือการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2553 [31 พฤษภาคม 2553]  

(4) ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพ กรรมการจากส่วนกลางคณะฯ เพือสรุปผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2553 และสรุปผลการดาํเนินงานการจดัเก็บและ
รายงานขอ้มูลเพือปรับปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปี 2554  [30 สิงหาคม 2553]  

(5) บรรยายให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่คณาจารยแ์ละบุคลากร ในโครงการ “ประกนั
คุณภาพยุคใหม่ ใจดีหรือใจร้าย” เพือให้ความรู้ดา้นระบบประกนัคุณภาพทีคณะฯดาํเนินการ 
การเกบ็ขอ้มูล การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี ทงัระบบ สกอ. ระบบ CU-QA84 และ
การตรวจประเมินหลกัสูตร CU-CQA แบบใหม่ (แบบ Asian University Network - AUN) และ
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในปี 2554  [2 กันยายน 2553] 

(6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยายให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นิสิตอกัษรศาสตร์ใน
งานอกัษรชุมนุม  [7 มิถุนายน 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยายให้ความรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพแก่นิสิตอกัษรศาสตร์ในงานอกัษรชุมนุม  [7 มิถนุายน 2553] 
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(7) เขา้ร่วมประชุมและจดัเจา้หนา้ทีคณะเขา้ร่วมประชุมกบัส่วนประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
10 พฤศจิกายน 2552 ประชุมชีแจงเรืองการเก็บขอ้มูลพืนฐาน (Common data set) 

องคป์ระกอบที 8 การเงินและงบประมาณ  
17 ธนัวาคม 2552 การประชุมชีแจงเรือง การดาํเนินการเกียวกบัตวับ่งชีขององคป์ระกอบที 

1  ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ และตวับ่งชีของ
องคป์ระกอบที 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

(8) อบรมระบบประกนัคุณภาพ CU-QA หลกัสูตร CC-Program [14 ธันวาคม 2552] 
(9) อบรมระบบฐานขอ้มูลประกนัคุณภาพ QAIS [10 กมุภาพันธ์ 2553] 

 
 ด้านบุคคล (M1) :  

(10) แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอกัษรศาสตร์   [10 มิถนุายน 2553] 
 

 ด้านการตรวจฯ (M2) :  
(11) ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใชม้าตรฐานของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA โดยในปี 2553 นี ตรวจฐาน 3 
และฐาน 5  [4-5 สิงหาคม 2553] 

 
 ด้านระบบคุณภาพและมาตรฐาน (M3):  

(12) ทบทวนผูรั้บผิดชอบในการบนัทึกขอ้มูลแต่ละตวัชีวดัและวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลใหม่ 
[มีนาคม-เมษายน 2553] 

 
 ด้านเครืองมือ (M4) :   

(13) จากแบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) ฝ่ายประกนัคุณภาพไดร้วบรวมขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลอืนๆเพิมเติม ได้แก่ จดหมายข่าวเทวาลยั ประมวลภาพข่าวกิจกรรมจาก
เว็บไซต์หน่วยโสตทศันศึกษา รายงานกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ เพือให้รายงาน
ดงักล่าวมีขอ้มูลทีสมบูรณ์ยงิขึน [มีนาคม – พฤษภาคม 2553] 

(14) นาํขอ้มูลทีรวบรวมทงัหมดในขอ้ (14) ส่งให้ภาควิชา/หน่วยงานตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล [31 พฤษภาคม – 11 มิถนุายน 2553] 
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(15) ประเมินระบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) วิเคราะห์ประสิทธิผลของ
ระบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) โดยเปรียบเทียบปริมาณขอ้มูลทีรายงาน
จากภาควิชา/หน่วยงาน ขอ้มูลทีพบจากแหล่งขอ้มูลอืน และขอ้มูลทีภาควิชา/หน่วยงานได้
รายงานเพิมเติมหลงัจากตรวจสอบขอ้มูลทีรวมรวมไว ้การประเมินระบบฯ พบว่าขอ้มูลที
รายงานจากภาควิชาฯ/หน่วยงานนันมีปริมาณเป็นจาํนวนส่วนใหญ่ของขอ้มูลทงัหมดที
รวบรวม ขอ้มูลทีพบจากแหล่งขอ้มูลอืนมีประมาณร้อยละ 30 และหลงัจากทีได้รวบรวม
ขอ้มูลให้ภาควิชา/หน่วยงานตรวจสอบแลว้ มีขอ้มูลทีตกหล่นและรายงานเพิมมาอีกจาํนวน
เลก็นอ้ย  [สิงหาคม 2553] 

(16) รายงานสรุปผลการประเมินระบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) ในการ
ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพ [11 สิงหาคม 2553] 

 
 ด้านระบบเอกสาร และระบบงาน (M5) :  

(17) จดัทาํรายงานประกนัคุณภาพประจาํปี 2552 พร้อมจดัทาํรายงานประกนัคุณภาพในรูปแบบ 
CD และเผยแพร่ทีเวบ็ไซตค์ณะอกัษรศาสตร์ [กรกฎาคม 2553] 

 
กจิกรรมด้านคุณภาพทมีีการดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2553 

 

ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมดีาํเนินการ ประเภท ผลทเีกดิขึนจากการดาํเนินการ 
10 พฤศจิกายน 
2552 

ประชุมชีแจงเรืองการเกบ็ขอ้มูลพืนฐาน 
(Common data set) องคป์ระกอบที 8 การเงิน
และงบประมาณ 

M0 คณะฯปรับแผนการดาํเนินการในการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลด้านการเ งินและงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบัแผนของ มหาวทิยาลยั 

14 ธนัวาคม 
2552 

อบรมระบบประกนัคุณภาพ CU-QA หลกัสูตร 
CC-Program 

M0 บุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพของคณะฯมีความ
เขา้ใจในระบบมากขึน 

17 ธนัวาคม 
2552 

การประชุมชีแจงเรือง การดาํเนินการเกียวกบั
ตวับ่งชีขององคป์ระกอบที 1  ปรัชญา  ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนดาํเนินการ และตวับ่งชี
ขององคป์ระกอบที 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

M0 คณะฯปรับแผนการดาํเนินการในการจัดเก็บและ
รายงานขอ้มูลองคป์ระกอบที 1 และ 5 ใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนของ มหาวทิยาลยั 

10 กมุภาพนัธ์ 
2553 

อบรมระบบฐานขอ้มูลประกนัคุณภาพ QAIS  
 

M0 บุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพของคณะฯเขา้ใจ
วธีิการใชง้านสาํหรับการบนัทึกขอ้มูลสาํหรับการ
ประกนัคุณภาพ 

มีนาคม-
เมษายน 2553 

ทบทวนผูรั้บผดิชอบในการบนัทึกขอ้มูลแต่ละ
ตวัชีวดัและวางแผนการจดัเกบ็ขอ้มูลใหม่ 

M3 มอบหมายงานให้ผู ้รับผิดชอบเพือเขียนรายงาน
ประเมินตนเองสาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

มีนาคม – รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆใหแ้บบ M4 ตรวจสอบขอ้มูลสําหรับจดัทาํรายงานประจาํปีและ
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ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพทีมดีาํเนินการ ประเภท ผลทเีกดิขึนจากการดาํเนินการ 
พฤษภาคม 
2553 

รายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) 
สมบูรณ์ยงิขึน 

เตรียมขอ้มูล CDS สาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

17 พฤษภาคม 
2553 

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนั
คุณภาพ 

M0 จัดทําแผนและรายงานความคืบหน้าการบริหาร
จัดการความเสียง และการตรวจประเมินคุณภาพ
ประจาํปี 

26 พฤษภาคม 
2553 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนั
คุณภาพ ครังที 1  

M0 จัดทําแผนและรายงานความคืบหน้าการบริหาร
จัดการความเสียง และการตรวจประเมินคุณภาพ
ประจาํปี 
 

31 พฤษภาคม 
2553 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกนั
คุณภาพ  

M0 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพประจาํปี 

31 พฤษภาคม – 
11 มิถุนายน 
2553 

นาํขอ้มูลแบบรายงานกิจกรรมคุณภาพ
ประจาํวนั ส่งใหภ้าควชิา/หน่วยงาน
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล  

M4 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล 

7 มิถุนายน 
2553 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยายใหค้วามรู้
ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นิสิตอกัษรศาสตร์
ในงานอกัษรชุมนุม   

M0 ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิตตาม
ตวัชีวดัขอ้ 9.2 ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพของ 
สกอ. 

10 มิถุนายน 
2553 

แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของคณะอกัษรศาสตร์    

M1 คณะฯมีกรรมการสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจาํปี 2553 

กรกฎาคม 2553 จดัทาํรายงานประกนัคุณภาพประจาํปี 2552 M5 คณะฯมีขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลตามขอ้กาํหนด 
4-5 สิงหาคม 
2553 

ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 

M5 คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานตาม
ตวัชีวดัของ สกอ. และตวัชีวดัของ CU-QA 

11 สิงหาคม 
2553 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนั
คุณภาพ ครังที 2  

M0 รายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพแก่กรรมการที
เกียวขอ้ง 

30 สิงหาคม 
2553 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานประกนั
คุณภาพ  

M0 รายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพแก่กรรมการที
เกียวขอ้ง และปรับปรุงแผนการดาํเนินงานสําหรับ
การตรวจประกนัคุณภาพปีต่อไป 

2 กนัยายน 
2553 

บรรยายใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่
คณาจารยแ์ละบุคลากร ในโครงการ “ประกนั
คุณภาพยคุใหม่ ใจดีหรือใจร้าย”  

M0 อาจารยแ์ละบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจดา้นระบบ
ประกนัคุณภาพมากขึน 

 
 ร่วมกิจกรรมตามทีสว่นประกนัคณุพาพ มหาวิทยาลยัจดั 
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2.2 กิจกรรมทีส่รางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนา
คุณภาพ 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2553 เป็นจาํนวนมาก เมือเทียบ
กบัจาํนวนอาจารย/์นิสิตทีมี ดงัรายละเอียด ดงันี 
 

2.2.1 ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 39) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 7 คน  
ระดบัชาติ     5  คน  
ระดบันานาชาติ     2  คน 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 347 รายการ 
ระดบัชาติ  323  รายการ 
ระดบันานาชาติ    24  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 163 รายการ 
ระดบัชาติ   38 รายการ 
ระดบันานาชาติ   125 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิมพนูความรู้ 28 คน รวม 24 รายการ 
 

2.2.2 ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 75) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั 54 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ  72 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 6 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ  6 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 8 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ   10 รายการ 
ศิษยเ์ก่า 1 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ   1 รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 55 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั มีจาํนวน 14 คน และไดส้าํเร็จ
การศึกษาไป 2 คน และเขา้โปรแกรมเกียรติยมเพิม 6 คน 

 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษาจาํนวน 71 คน จาก 14 
สาขาวิชา มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทงัหมด 71 ครัง ดงันี 
ระดบัชาติ  60 ครัง  
ระดบันานาชาติ  11 ครัง  
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2.2.3 ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 90) 

 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ   
ระดบัชาติ 9 ครัง  
ระดบันานาชาติ  6 ครัง 

 การการจดัประชุมวิชาการอืนๆ / บรรยายวิชาการ /   56 กิจกรรม 
บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 

 กิจกรรมอืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม รวม  117 กิจกรรม 
บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั  
อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก 

 

2.2.4 ด้านการวจัิย    (ดูรายละเอียดหน้า 102) 

 งานวิจยัทีดาํเนินการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 17 โครงการ 
 ผลงานทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2553 จาํนวน 102 รายการ ดงันี 
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 22 รายการ  
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีไดรั้บการตีพิมพ ์44 รายการ 
 

2.2.5 ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 111) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้40 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  4,536 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 5 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  1,187 คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซึงมีผูรั้บบริการ 

1,500 คนไดรั้บบริการงานแปล 1,302 งาน  
 

2.2.6 ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 113) 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศทีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  4 สญัญา 
 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชือม
ความสมัพนัธ์ ฯลฯ อาจารย ์12 คน ไปเจรจาสร้างความร่วมมือ 11 ครัง 

 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ 
เชือมความสมัพนัธ์ ฯลฯ 17 รายการ 

 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยัหรือร่วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  6 คน 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
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2.2.1 ดานอาจารย 

 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 7 คน  
ระดบัชาติ  5 คน  
ระดบันานาชาติ  2 คน 

ภาควชิา ชอือาจารย ์ ชอืผลงาน ชอืรางวัล/ประกาศ
เกยีรตคิณุ  

ระดบั หน่วยงานทใีห ้
รางวัล 

ปรัชญา รศ.ดร.ธรีวัต ณ 
ป้อมเพชร 

รางวัลนักวจัิยดเีดน่แหง่ชาต ิ
ประจําปี 2552 

นักวจัิยดเีดน่ ชาต ิ สภาวจัิย
แหง่ชาต ิ

ภาษาศาสตร ์ ศ.กติตคิณุ ดร.
ปราณี กลุละ
วณชิย ์

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ ประจําปี 
2553  

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 
ประเภทปชูนยีบคุคล 

ชาต ิ สํานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แหง่ชาต ิ

ปรัชญา ศ.กติตคิณุ ปรชีา 
ชา้งขวัญยนื 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ ประจําปี 
2553  

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 
ประเภทปชูนยีบคุคล 

ชาต ิ สํานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แหง่ชาต ิ

ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิทร ์
จารวุร 

พลวัตรของการสวดอา่นวรรณกรรม
เรอืงพระมาลยั : การศกึษา
เปรยีบเทยีบการสวดพระมาลยั 

ผลงานวจัิยดเียยีม
ประเภทบรรยาย 

ชาต ิ สกว. 

ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธทิอง 

ครภูาษาไทยดเีดน่ รางวัลครภูาษาไทย
ดเีดน่ 

ชาต ิ สํานัก
เลขาธกิารครุุ
สภาพ 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผลงานวชิาการโดดเดน่มาอยา่ง
ตอ่เนอืง 

สมาชกิกติตมิศกัดิ
ของสมาคมตลอด
ชพีของ Linguistic 
Society of America 
(LSA) คนไทยคน
แรก 

นานาชาต ิ  Linguistic 
Society of 
America (LSA) 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.สมศกัด ิศรี
บรสิทุธสิกลุ 

“Evaluating Intellectual Assets 
in University Libraries: A Multi 
– Site Case Study from 
Thailand” 

Best Student 
Paper Award 

นานาชาต ิ The 
University of 
Hong Kong 

 
 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 347 รายการ 
ระดบัชาติ  323  รายการ 
ระดบันานาชาติ    24  รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบัชาต ิ  328  รายการ 
ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที

เชญิ 
บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.จนิดารัตน์ 
เบอรพันธุ ์

กรรมการวชิาการการประชมุเพอืวางแผนงาน
และแนวปฏบิตังิานรว่มกนั เพอืดําเนนิ
โครงการยกระดับคณุภาพครทัูงระบบตาม
แผนปฏบิตัไิทยเขม้แข็ง ปีงบประมาณ 
2553-2555 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน
(สพฐ) 

ม.ค.-ส.ค.53 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละเขา้รว่มวพิากษ์
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
สารสนเทศศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ่

มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชยีงใหม ่

วันพธุท ี25 
พ.ย. 52 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์ 

กรรมการวชิาการการประชมุเพอืวางแผนงาน
และแนวปฏบิตังิานรว่มกนั เพอืดําเนนิ
โครงการยกระดับคณุภาพครทัูงระบบตาม
แผนปฏบิตัไิทยเขม้แข็ง ปีงบประมาณ 
2553-2555 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน
(สพฐ) 

ม.ค.-ส.ค.53 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรม
สมทิธ ์ 

เป็นวทิยากรผลติสอื E-learning ชดุ
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์หาวทิยาลยัสโุขทัย
ธรรมาธริาช เพอืวชิาการวจัิยและระเบยีบวธิี
วจัิยขนัสงูทางสารสนเทศศาสตร ์ใน
หลกัสตูรดษุฎบีัณฑติของสาขาวชิาศลิป
ศาสตร ์เรอืง ระเบยีบวธิวีจัิยทางสารสนเทศ
ศาสตร ์ภาพรวมและการวจัิยทเีกยีวกบัผูใ้ช ้
สารสนเทศ และการวจัิยชมุชนเพอืงาน
สารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยี
การศกึษา 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรร
มาธริาช 

 20 ม.ิย. 53  

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

กรรมการวชิาการการประชมุเพอืวางแผนงาน
และแนวปฏบิตังิานรว่มกนั เพอืดําเนนิ
โครงการยกระดับคณุภาพครทัูงระบบตาม
แผนปฏบิตัไิทยเขม้แข็ง ปีงบประมาณ 
2553-2555 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน
(สพฐ) 

ม.ค.-ส.ค.53 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

กองบรรณาธกิารเชงิวชิาการ และ
ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความของวารสาร
สนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
(กรรมการวชิาการ) 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

26-พ.ค.-53 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร วงศ์
ประทปี 

กรรมการวชิาการการประชมุเพอืวางแผนงาน
และแนวปฏบิตังิานรว่มกนั เพอืดําเนนิ
โครงการยกระดับคณุภาพครทัูงระบบตาม
แผนปฏบิตัไิทยเขม้แข็ง ปีงบประมาณ 
2553-2555 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน
(สพฐ) 

ม.ค.-ส.ค.53 

ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั 
ยมิประเสรฐิ 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
"ประวัตศิาสตรค์วามสมัพันธไ์ทย-เวยีดนาม" 
หลกัสตูรเสนาธกิารทหาร รุน่ท ี51  

วทิยาลยัเสนาธาิรทหาร 
สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ กองบญัชาการ
กองทัพไทย 

18 ธ.ค. 52 
10.00-12.00 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั 
ยมิประเสรฐิ 

วทิยากรสมัมนาในหวัขอ้เรอืง "หลกัฐาน 
เอกสารสเปนกับโปรตเุกส: พระยาละแวกกบั
โทเม ปิเร" 

สถาบนัอยธุยาศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
พระนครศรอียธุยา 

16 ก.ค. 53 
10.15-12.15 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

ผูเ้ชยีวชาญการพจิารณาโครงการวจัิยเรอืง 
“ปรัชญาการคา้ของพระบาทสมเด็จพระนัง
เกลา้เจา้อยูห่วั” 

ฝ่ายวจัิย กองสง่เสรมิ
งานวจัิย มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย   

ต.ค.-52 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

วทิยากรในโครงการบรรยายเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 6 พ.ย.52 
เวลา  

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

คณะกรรมการอํานวยการจัดตงัหอจดหมาย
เหตแุละพพิธิภัณฑร์ะบบสขุภาพไทย 

กระทรวงสาธารณสขุ 22 ก.ย. 52 
9.00-12.00น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ฉลอง สนุทรา
วาณชิย ์

กรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตแุละ
พพิธิภัณฑส์ขุภาพไทย 

กระทรวงสาธารณสขุ ตงัแต ่3 ธ.ค. 
52 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.วาสนา 
วงศส์รุวัฒน ์

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา จนีโพน้ทะเล
รว่มสมัย หลกัสตูรปรญิญาตร ีภาคตน้ 2553 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์

ตงัแต ่9 ม.ิย.
53 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สเุนตร 
ชตุนิธรานนท ์

เป็นผูบ้รรยายหวัขอ้วชิา การสงครามของ
ไทย (ยคุโบราณ) ใหแ้กผู่เ้ขา้รับการศกึษา
หลกัสตูรวทิยาลัยการทัพเรอื รุน่ท ี42 
ประจําปีการศกึษา 2553 

กรมยทุธศาสตร์
ทหารเรอื 

 15 ม.ิย. 53 
เวลา 8.00-
12.00 น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สรุางคศ์ร ี
ตนัเสยีงสม 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา ปศ 539 
สมัมนาประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ นสมัยใหมใ่หก้บั
นสิติระดับบณัฑติศกึษา ชนัปีท ี2 ภาคเรยีน
ท ี1 ปีการศกึษา 2553 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ 

8 ม.ิย.-21 
ก.ย. 53 
9.30-12.20น. 

ประวัตศิาสตร ์ รศ.ดร.สรุางคศ์ร ี
ตนัเสยีงสม 

วทิยากรการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกาหลี
ศกึษาในหวัขอ้เรอืง "ประวัตศิาสตรแ์ละการ 
แลกเปลยีนกนัระหวา่งประเทศไทยกบั 
สาธารณรัฐเกาหล"ี 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี

17-18 ม.ิย.53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรนําเสนอบทความและรว่มเสวนา 
ในหวัขอ้เรอืง "ความสมัพันธด์า้นวัฒนธรรม
ของสาธารณรัฐอสิลามแหง่อหิรา่นกบั
ราชอาณาจักรไทย" 

สถานเอกอคัรราชทตู 
สาธารณรัฐอสิลามแหง่ 
อหิรา่น ประจํากรงุเทพฯ 

8 ก.พ. 53 
เวลา 15.30 -
16.30 น. 
มศว. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรการสมัมนาวชิาการเรอืง “ประเด็น
ปัญหาสําคญัในความสมัพันธ ์
ระหวา่งประเทศรว่มสมัย” 

มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

28 ก.พ. 53 
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เชญิ 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "เราเรยีนรูอ้ะไร
จากประวัตศิาสตร"์ ใหก้ับนักศกึษาแพทย์
ชนัปีท ี3 ปีการศกึษา 2553 

คณะแพทยศ์าสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์

17 พ.ค. 53 
10.00-15.00น.

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์ 
จฬุารัตน์ 

อาจารยท์ปีรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม 
ของ น.ส.วันลยี ์ กระจา่งว ี
นักศกึษาแขนงวชิาไทยคดศีกึษา 
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
เรอืง บทบาทของ "คขูอืหนา้" ในสมัย 
ตน้กรงุศรอียธุยาจนถงึสมัยสมเด็จ 
พระมหาธรรมราชา ชว่ง พ.ศ.1893-2133 

มหาวทิยาลยั 
สโุขทัยธรรมาธริาช 

ภาคตน้ 2553 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความเรอืง "บทบาท
ชาวเปอรเ์ซยี (ชนเชอืสายอหิรา่น) ในบรเิวณ
คาทสมทุรไทย: ภาพสะทอ้นจากแหลง่การ
เรยีนรูท้างประวัตศิาสตรใ์นภาคใต"้ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

ส.ค.-53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรนําทัศนศกึษาทชีมุชนกฎุจีนี 
กรงุเทพมหานคร 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

29 ส.ค. 53 
08.00-16.00น.

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบบทความเรอืง 
"Typology of Kurdistani Style mosques in 
Iran" วารสารวจัิยและสาระสถาปัตยกรรม/ 
การผังเมอืง (JARS) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมอืง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ก.ย.-53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรกติตมิศักดบิรรยายเกยีวกบั
พระบรมมหาราชวัง ในการจัดประชมุ 
ใหญส่ามัญประจําปี 2553 ของสมาคม
นักเรยีนทนุบรติชิเคานซ์ลิ 

สมาคมนักเรยีนทนุ 
บรติชิเคานซ์ลิ 

4 เม.ย. 53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์น.ส.อญัชนา 
แกว้กาหลง นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัย
ธรรมธริาช 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัย
ธรรมธริาช 

15 ก.ค. 53 
13.30-16.30 
น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์บญุ
ธรรม 

วทิยากรและเขยีนบทความหวัขอ้  
"ประวัตศิาสตรค์วามสมัพันธร์ะหวา่งไทย- 
อนิโดนเีซยี" 

สํานักงานเครอืขา่ยจฬุาฯ 
นานาชาต ิ

29 ก.ค. 53 
08.30-17.30น.

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ธนาพล ลมิ
อภชิาต 

บรรยายในหวัขอ้ “บทเรยีนเพอืการทํา 
วทิยานพินธท์ดี”ี ใหก้ับนักศกึษาปรญิญาโท 
สาขามนุษยวทิยา 

คณะสงัคมวทิยาและ 
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรม
ศาสตร 

9 ก.พ. 53 
เวลา 13.00 – 
16.30 น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ธนาพล ลมิ
อภชิาต 

วทิยากรในการอภปิรายหวัขอ้ "การเมอืงใน 
ประวัตศิาสตรแ์ละประวัตศิาสตรใ์นการเมอืง:
แงม่มุทหีายไปของนักรัฐศาสตรไ์ทย" 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
ดสุติ 

23 ก.ค. 53 
8.00-16.00 น.

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

กองบรรณาธกิาร วารสารรไุบยาต: 
วารสารวชิาการดา้นเอเชยีศกึษา 

โครงการภมูภิาคศกึษา 
สํานักวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ตงัแต ่ก.ย. 52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

วทิยากรสมัมนาในหวัขอ้เรอืง "ดตัช ์VOC" สถาบนัอยธุยาศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
พระนครศรอียธุยา 

15 ก.ค. 53 
14.45-16.45น.

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

อาจารยพ์เิศษในรายวชิา 01470441 
จนีโพน้ทะเลรว่มสมัย 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

ทกุวันพธุ 
ตงัแต ่9 ม.ิย. 
ตลอดภาคตน้ 
53  

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

อาจารยพ์เิศษในรายวชิาประวัตศิาสตร ์
เอเชยีตะวันออก 

โครงการปรญิญาโท 
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ทกุวันจันทร ์
ตลอดภาคตน้ 
53 06.00-
12.00 น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

ปาฐกถาพเิศษ "รูจั้กจนีสยามไปทําไมกนั" 
ในการสมัมนา จนีสยาม 5 ภาษา 

โครงการจนีศกึษาสถาบนั
เอเชยีตะวันออกศกึษ 
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์

10 ก.ย. 53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ 
"สมัยใหมใ่นประวัตศิาสตรไ์ทย" ในรายวชิา 
VA 222 "Contemporary Art and   
Post Modem Issues in Asia"  

ภาควชิาทัศนศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
วทิยาเขตรังสติ 

25 พ.ย. 52 
10.00-12.30น.
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ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

กรรมการบรหิารหอจดหมายเหตแุละ
พพิธิภัณฑส์ขุภาพไทย 

กระทรวงสาธารณสขุ ตงัแต ่3 ธ.ค. 
52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

วทิยากรการสมัมนาทางวชิาการเรอืง 
"ประวัตศิาสตรว์ัฒนธรรมของโฆษณา 
สขุอนามัยในประเทศไทย ตงัแตห่ลงั 
สงครามโลกจนถงึทศวรรษ 2520"  

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ 

3 ธ.ค. 52 
09.30-12.30น.

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

ประธานสอบวทิยานพินธข์องนางสาวสมุติรา 
ทองเผอืก นักศกึษาหลกัสตูร 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวัฒนธรรม
ศกึษาในหวัขอ้เรอืง “ทองคํา” วัตถมุชีวีติใน
พพิธิภัณฑ ์(“GOLD” AND ITS LIFE IN 
THAI MUSEUM) 

สถาบนัวจัิยภาษาและ 
วฒันธรรมเอเชยี 

7 ม.ค. 53 
เวลา 10.30น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

วทิยากรหวัขอ้ "ขอ้มลูประวัตศิาสตรส์ขุภาพ
ทน่ีาสนใจ" 

กระทรวงสาธารณสขุ 6 ก.ย. 53 

ปรัชญา ผศ.ดร.ประทมุ 
องักรูโรหติ 

เป็นวทิยากรในการอภปิรายเรอืง “การ
ปฏบิตังิานลา่ม : เทคนคิการเป็นลา่ม” และ
เป็นผูส้งัเกตการณ์โครงการฝึกอบรมลา่ม
ภาษามลายปูาตาน ีระหวา่งวันท ี31 
พฤษภาคม ถงึวนัท ี4 มถินุายน 2553 

สํานักงานศาลยตุธิรรม 31 พ.ค. ถงึ  
4 ม.ิย. 53 

ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อาจารยพ์เิศษสอน นักศกึษาบณัฑติ
วทิยาลยั หลกัสตูรปรญิญาเอก สาขาวชิา
การพยาบาล (หลกัสตูรนานาชาตริว่มกบั
มหาวทิยาลยัตา่งประเทศ) วชิา RANS 607 
Philosophy of Science and theoretical 
Perspectives 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ภาคปลาย  ปี
การศกึษา 53 

ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์ 

ผูบ้รรยายพเิศษวชิา ม.613 ในหวัขอ้ 
“Religions Pluralism : Conflicting Truth 
Claims” 

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

7 ต.ค. 52 

ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

เขา้รว่มสมัภาษณ์คดัเลอืกอาจารยด์เีดน่ใน
สาขามนุษยศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์

สํานักงานสภาคณาจารย ์
ณ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  

29 พ.ค. 53 
เวลา 10.00น. 

ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร 
พรมทา 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา SHHU 636 
Seminar on Buddhism in Modern Society 
หวัขอ้เรอืง “Buddhism and Bio-Medical 
Research and Buddhism and Other 
Religious in Contemporary World” ใหก้บั
นักศกึษาบณัฑติวทิยาลยั หลกัสตูรปรญิญา
เอก สาขาวชิาพทุธศาสนศกึษา 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล   

20-27 ส.ค. 
53 เวลา 
9.30-11.30น. 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

วทิยากรโครงการบรรยาย 
วชิาการ ในหวัขอ้เรอืง “ผลกระทบของ
แนวคดิ Post-Modern ตอ่ความเขา้ใจทาง
การเมอืง” 

สาขาวชิารัฐศาสตรแ์ละ 
รัฐประศาสนศาสตร ์คณะ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

26 ม.ค. 53 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษสอนนสิติปรญิญาโทรายวชิา 
215424 สนุทรยีศาสตรต์ะวันตก 1 ภาคตน้ 
ปีการศกึษา 2553 

คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและภาพ
พมิพ ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  

 1 ม.ิย. 53 
(ทกุวันองัคาร) 
เวลา 8.30-
10.15 น. 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

เป็นอาจารยพ์เิศษสอนวชิา LCCU 500 
Principle Concepts in Cultural Studies หวัขอ้
เรอืง “แดรร์ดิา : การรอืสรา้ง (Deconstruction) 
และบรูด์เิยอ : การบรโิภคเชงิสญัญะ” 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

16 และ 30 
ก.ค. 53 เวลา 
13.00-16.00น.

ปรัชญา อ.ดร.เกษม เพ็ญ
ภนัินท ์

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา ท.763 
วรรณกรรมการประวัตศิาสตรข์องไทย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  19, 26 ส.ค. 
53 เวลา 
9.30-12.30น. 

ปรัชญา  รศ.เนอืงนอ้ย 
บณุยเนตร 

เป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเขา้รว่มประชมุเพอื
พจิารณาหลักสตูรอกัษรศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาปรัชญา หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 
2554  

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 31 ส.ค. 53 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ประชมุคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาภาษาฝรังเศส ครังท1ี/2552 

มหาวทิยาลยัรังสติ  27 ต.ค. 52  
เวลา 10.30 - 
12.00 น. 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ผูป้ระเมนินํารอ่งสถาบนัอดุมศกึษาเพอื
พัฒนาระบบประกนัคณุภาพภายนอก
ระดบัอดุมศกึษา รอบสาม 

สํานักงานรับรอง
มาตราฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา 
(องคก์ารมหาชน) 

ก.พ. - ม.ีค. 53

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาภาษาฝรังเศส ครังท ี1/2553 เพอื
พจิารณาผลการตดัเกรดประจําภาค
การศกึษาท ี2/2552 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรังสติ 

22 ม.ีค. 53  
เวลา 10.30 - 
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ประธานตรวจประเมนิคณุภาพภายใน คณะนติศิาสตรป์รดี ีพนม
ยงค ์มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

24-25 ม.ิย.53 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิคณุภาพภายใน
โครงการนานาชาต ิสาขาการโรงแรมและ
การทอ่งเทยีว  

มหาวทิยาลยัสยาม 
อาคาร 19 ชนั 8 

28 ม.ิย. 53 / 
เวลา 08.00-
16.30 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิคณุภาพภายใน
โครงการนานาชาต ิ  

สาขาการโรงแรมและ
การทอ่งเทยีว
มหาวทิยาลยัสยาม 

วันจันทรท์ ี28 
ม.ิย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมนิ
คณุภาพการศกึษาภายใน 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรังสติ 

9 ก.ค. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

ผศ.ดร.วารณุี 
ปัทมะศงัข ์

เป็นกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั ประจําปี
การศกึษา 2552 

มหาวทิยาลยันราธวิาส
ราชนครนิทร ์

1-3 ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.กาญจนา 
บนุนาค  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง “วัฒนธรรม
ของคนไทย (Cross-Cultural)” ใหแ้กภ่รยิา
พนักงานชาวตา่งชาตทิมีาปฏบิตังิานใน
เมอืงไทย  

บรษัิท โททาล อแีอนด์
พ ีไทยแลนด ์ 

1 ธ.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.กาญจนา 
บนุนาค  

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ หลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการโรงแรม
และการทอ่งเทยีว 

มหาวทิยาลยัสยาม  ภาคการศกึษาที
2 ปีการศกึษา 
2553 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.วรณุี  
อดุมศลิป 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอนวชิา 411 733 
SPECIAL TOPIC ON THAI LITERATURE 
ใหแ้กนั่กศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

มหาวทิยาลยัศลิปากร  2 และ 9 ก.ย. 
53 เวลา 
13.00-16.00 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.วรณุี  
อดุมศลิป  

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้  “ความรัก
ของมารเ์กอรติ ดรูาส” ใหก้ับนสิติรายวชิา 
01374342 วรรณกรรมฝรังเศสคัดสรร II  
และรายวชิา 01374423 วรรณคดฝีรังเศส
สมัยศตวรรษท ี20 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

10 ก.พ. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

เป็นวทิยากรบรรยายเรอืง"หลกัการแปลและ
การลา่ม" ในการสมัมนาวชิาการดา้นลา่ม
ภาษามอืไทย 

วทิยาลยัราชสดุา 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ในวันองัคารท ี
25 พ.ค. 53/ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

เป็นวทิยากรในการประชมุ "เสวนาการแปล
และลา่มประจําปี 2553 ครังท ี2: พบลา่มมอื
อาชพีและนักวชิาการดา้นการแปลและการ
ลา่ม"  

ศนูยก์ารแปลและลา่ม 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

10 ก.ย. 53 ณ 
โรงแรมสยาม
ซติ ีกรงุเทพฯ  

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

ทปีรกึษาวทิยาลยัสาวกิาสกิขาลยั เสถยีรธรรมสถาน ตงัแต ่พ.ศ.
2552 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์  

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สวุรรณา 
สถาปัตยพั์ฒนา 

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ชศูร ี 
มวีงศอ์โุฆษ 

ประธานกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

  

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ชศูร ี 
มวีงศอ์โุฆษ  

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติา  
ศรอีฬุารพงศ ์ 

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

เป็นอาจารยส์อนออกอากาศทางไกลผา่น
ดาวเทยีมวชิาภาษาเยอรมัน 

โรงเรยีนวังไกลกงัวล ภาคเรยีนท1ี 
และ 2 ปี
การศกึษา 
2552 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

วทิยากรรว่มเสวนาหวัขอ้เสน้ทางการรวม
ชาตจิากความแตกตา่งสูค่วามเป็นหนงึเดยีว: 
อทุาหรณ์จากสงัคมเยอรมันสูไ่ทย 

สถาบนัจติวทิยาความ
มันคง 

14 ม.ิย.53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

เป็นวทิยากรในหัวขอ้ "การจัดการทาง
วัฒนธรรมทเีกยีวขอ้งกบัการจัดทําความ
รว่มมอืดา้นการวจัิย" ในการสมัมนาการ
จัดการความรูเ้รอืง "วัฒนธรรมแตล่ะประเทศ 
เพอืประโยชนใ์นการจัดทําความรว่มมอื"  

สํานักงานคณะกรรมการ
วจัิยแหง่ชาต ิ

24-25 ม.ิย. 
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

เป็นวทิยากรในหัวขอ้ "การเรยีนการสอนและ
การวจัิยดา้นการแปลและลา่มในปัจจบุนั" ใน
การประชมุ "เสวนาการแปลและลา่มประจําปี 
2553 ครังท ี2: พบลา่มมอือาชพีและ
นักวชิาการดา้นการแปลและการลา่ม"  

ศนูยก์ารแปลและลา่ม 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

วันศกุร ์10 ก.ย. 
53/ เวลา 
08.00-17.00น.

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ีแกว้
สมัฤทธ ์

คณะกรรมการสมาคมครภูาเยอรมันแหง่
ประเทศไทย 

สมาคมครภูาษาเยอรมัน
แหง่ประเทศไทย 

พ.ค.52-พ.ค.
53 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

คณะกรรมการปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารทับ
ศพัทข์องราชบณัฑติยสถาน (ภาษาสเปน) 

ราชบณัฑติยสถาน ตงัแต ่11 
พ.ย. 52 ทกุ
วันพธุ และ วัน
ศกุรท์ ี2 และ 
4 ของเดอืน  
เวลา 9.00-
11.00 น.  

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

เป็นวทิยากร และเป็นทปีรกึษาการจัดการ
เรยีนการสอนวชิาภาษาสเปนใหก้บัโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษา 

โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

ทกุวันองัคาร 
เวลา 07.50-
09.30น.และ
วันพฤหสับด ี
เวลา 7.50-
11.20 น. 
ตลอดปี
การศกึษา53 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษาในโครงการคา่ยอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2553 

โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

20-22 ส.ค.53 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

เป็นวทิยากรในการอภปิรายเรอืง "การ
ปฏบิตังิานลา่ม: เทคนคิการเป็นลา่ม" ใน
โครงการฝึกอบรมลา่มภาษามลายปูาตาน ีณ 
โรงแรมหาดใหญ ่พาราไดส ์แอนด ์รสีอรท์ 

กองการตา่งประเทศ 
สํานักงานศาลยตุธิรรม 

2 และ 3 ม.ิย. 
53 เวลา 13.00-
16.00น 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

เป็นวทิยากร โครงการอบรมความรูเ้รอืง 
“Corpus Linguistics” 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานคริ
นทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี

26 ม.ิย. 53 
เวลา 9.00-
16.00 น 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษาในโครงการคา่ยอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2553 

โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

20-22 ส.ค.53 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

เป็นวทิยากรในการฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมลา่มอสิระภาษาตา่งประเทศให ้
เจา้หนา้ทสีถานเอกอคัรราชฑตูประเทศ
ตา่งๆ ประจําประเทศไทย ในหวัขอ้เรอืง 
"เทคนคิการเป็นลา่ม" 
 
 

สํานักงานศาลยตุธิรรม 16 ก.ย. 53  
เวลา 9.00-
12.00 น. 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.สกุจิ พูพ่วง เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษาในโครงการคา่ยอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2553 

โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

20-22ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

คณะกรรมการคดัเลอืกทนุการศกึษารัฐบาล
สาธารณรัฐอติาล ีประจําปีการ ศกึษา 
2553/2554  

สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

20 เม.ย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

เป็นทปีรกึษาและใหคํ้าแนะนําในการจัดทํา
นทิรรศการ "100 ปี พระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วั" 

มลูนธิพิระราชนเิวศน์
มฤคทายวันในพระอปุถัมภ ์
สมเด็จพระเจา้ภคนิเีธอ 
เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา 
สริโิสภาพัณณวด ี

  

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ กรรมการคดัเลอืกมัคคเุทศกด์เีดน่การ
ทอ่งเทยีวแหง่ประเทศไทย 

การทอ่งเทยีวแหง่
ประเทศไทย 

26-ก.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ แสดงความคดิเห็นรา่งหลกัเกณฑทั์บศพัท์
ภาษาเกาหล ี

ราชบณัฑติยสถาน   

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ พจิารณาบทความวชิาการใหก้บักอง
บรรณาธกิารวารสารรามคําแหง 

มนุษยศาสตรศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

  

ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.สภุาพร บญุรุง่ ผูเ้ชยีวชาญดา้นภาษาเกาหล ีเขา้รว่มเป็น
กรรมการคดัเลอืกเพอืบรรจบุคุคลเขา้รับ
ราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารสภา 
ผูแ้ทนราษฎร 

  

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตงั
ยนืยง 

กรรมการประเมนิผลงานทางวชิาการราช
มงคลกรงุเทพฯ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 28-ม.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตงั
ยนืยง 

กรรมการประเมนิผลงานทเีกดิจากการปฏบิตั ิ
หนา้ทสํีาหรับวทิยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 
สาขาภาษาจนี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา 

23-เม.ย.-53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตงั
ยนืยง 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

16-ส.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตงั
ยนืยง 

กรรมการประเมนิผลงานทเีกดิจากการปฏบิตั ิ
หนา้ทสํีาหรับวทิยฐานะครชูํานาญการพเิศษ 

เขตพนืทกีารศกึษา
สงขลาเขต 1 

18-ส.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงานวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

ธ.ค.51-ธ.ค.
52 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการสอบไลภ่ายนอก มหาวทิยาลยัเกรกิ ม.ิย.50-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษา 

มหาวทิยาลยัสยาม  ม.ิย.49-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

พ.ย.48-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

รศ.พัชร ีตงัยนืยง กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 19 ส.ค.51-
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

ศ.จงเจงิ จาง  เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานโครงการ Uncover the Past: 
The 19th Century. Royal Siamese Maps 
and Ancient Trade Routes  

โครงการในพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

2553-ปัจจบุนั  

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

ประชมุคณะทํางานเพอืจัดทําและพัฒนาสอื
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 

ศ.30 ก.ค. 53 
เวลา 9.00-
17.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

เป็นกรรมการปรับปรงุหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ  

สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑติย ์

8 ก.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

ผูท้รงคณุวฒุใินการปรับปรงุหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนี หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
ภาษาตะวันออก 
มหาวทิยาลยับรูพา 

  



46 
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เชญิ 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.ศศพิร เพ
ชราภรัิชต ์

เป็นวทิยากรบรรยายเรอืงมานุษยวทิยาครังท ี
9 หวัขอ้เรอืง "ปาก-ทอ้ง และของกนิ 
จรยิธรรมและการเมอืงเรอืงอาหารการกนิ" 

ศนูยม์านุษยวทิยา        
สรินิธร 

25-27 ม.ีค.53 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทปั์จจบุนั
ภาษาไทย-ภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน 2553 - 
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

ประชมุคณะทํางานเพอืจัดทําและพัฒนาสอื
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

ศ.30 ก.ค. 53 
เวลา 9.00-
17.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ดร.หทัย เจยี กรรมการบรหิารวชิาการโรงเรยีนประชาวทิย์
ลําปาง 

โรงเรยีนประชาวทิย์
ลําปาง 

  

ภาษา
ตะวันออก/จนี 

อ.ภัทรพร  
ปรัศวเ์มธกีลุ 

กรรมการบรหิารวชิาการโรงเรยีนมาแตรเ์ดอี
วทิยาลยั 

โรงเรยีนมาแตรเ์ดอี
วทิยาลยั 

  

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะศริ ิ

บรรยายในหวัขอ้เรอืง"คนัจริะดบัขันกลาง" เจแปนฟาวนเ์ดชนั 
กรงุเทพฯ 

19 เม.ย. 53 
08.45-11.55น.

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะศริ ิ

เป็นวทิยากรพเิศษบรรยายในหวัขอ้เรอืง 
"การพัฒนาการเรยีนรูค้นัจดิว้ยตนเอง และ 
วธิสีอนการฟัง" ใหก้บัครผููส้อนภาษาญปีุ่ น
ในแถบภาคเหนอืตอนลา่ง 

เจแปนฟาวนเ์ดชนั 
กรงุเทพฯ 

26-27 ม.ิย.53 
เวลา 9.00-
16.00 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะศริ ิ

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง “การสอน
ไวยากรณ์ขนัตน้” 

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี(ไทย-ญปีุ่ น) 

17 ก.ค. 53 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะศริ ิ

เขา้รว่มประชมุเพอืพจิารณาเปิดดําเนนิการ
หลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษาหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาภาษาญปีุ่ นเพอืการสอืสาร 

มหาวทิยาลยัสยาม  10 ก.ย. 53 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะศริ ิ

วทิยากรบรรยายหวัขอ้เรอืง "การสอน
ไวยากรณ์" 

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย(ีไทย-ญปีุ่ น) 

28 ก.ย.53 
8.45-10.45 
และ 10.30-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กลัยาณี 
สตีสวุรรณ 

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศตีสิาร 

กรรมการตดัสนิการประกวดคดัลายมอื
ภาษาญปีุ่ น ในงาน “มหกรรมญปีุ่ น รังสติ 
ครังท ี3” (RSU Japanese Fair 2009)  

มหาวทิยาลยัรังสติ  20-พ.ย.-09 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศตีสิาร 

กรรมการตดัสนิในการแขง่ขนัเขยีนเรยีงความ
ใน “งานแนะแนวศกึษาตอ่ประเทศญปีุ่ น ครัง
ท ี22 (Study in Japan Fair 2010)” ภายใต ้
หวัขอ้ “Color of Japan”  

Mainichi Academic 
Group  

31 ม.ค. 53 
เวลา 10.00 น.

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศตีสิาร 

วทิยากร อบรมหลกัสตูร Introduction to 
Japanese Culture 

บรษัิทการบนิไทยจํากดั
(มหาชน) 

4 ม.ีค.53, 22 
ม.ิย.53, 21 
ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศตีสิาร  

อนุกรรมการฝ่ายจัดทําหนังสอืและ
นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ ในพธิทีลูเกลา้ฯ
ถวายปรญิญาวทิยาศาสตรดษุฎบีัณฑติ
กติตมิศกัด ิแด ่H.I.H. Prince  Akishino  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1 ม.ีค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ    
จริาสมบตั ิ

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัภาษาญปีุ่ นเพชร
ยอดมงกฎุ ครังท ี4 

โรงเรยีนศรอียธุยา 29 พ.ย. 52  
เวลา 9-16.30 
น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ   
จริาสมบตั ิ

ปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารทับศพัทภ์าษาญปีุ่ น ราชบณัฑติยสถาน 3 ม.ีค. 53  
เวลา 9-11 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ   
จริาสมบตั ิ

เขา้รว่มประชมุเพอืพจิารณาเปิดดําเนนิการ
หลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษาหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาญปีุ่ นเพอื
การสอืสาร 

มหาวทิยาลยัสยาม   10 ก.ย. 53 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

อาจารยพ์เิศษ บรรยายวชิา JPN 304 ญปีุ่ น
ศกึษา 4 

มหาวทิยาลยัรังสติ ทกุวันองัคาร 
9.30 - 12.00 
น.ตลอดภาค
การศกึษา 1/53
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เชญิ 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.สชุาดา    
สตัยพงศ ์

เป็นคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ   

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ ตงัแต ่1 ม.ิย. 
53 จนถงึ 31 
พ.ค. 2555  

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.
เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

รว่มประชมุโครงการอบรมครสูอนภาษาญปีุ่ น
ในโรงเรยีนมัธยมศกึษาในสว่นภมูภิาค 

The Japan Foundation  ตงัแตต่.ค. 
2552 -ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.
เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

เป็นกรรมการดําเนนิการเกยีวกบัการ
สอบแขง่ขนัเพอืรับทนุโครงการพัฒนา
กําลงัคนดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

  

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.
เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

เป็นวทิยากรใหก้ับอาจารยท์สีอนภาษาญปีุ่ น
ชาวไทย 

The Japan Foundation  19 เม.ย. 53 
08.45-11.55 
น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

เป็นวทิยากรใหก้ับอาจารยท์สีอนภาษาญปีุ่ น
ชาวไทย 

The Japan 
Foundation(Sakura 
Network)  

26-27 ม.ิย.53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

กรรมการดําเนนิการเกยีวกบัการสอบแขง่ขนั
เพอืรับทนุโครงการพัฒนากําลงัคนดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) 

8 ม.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา JPN 304 
ญปีุ่ นศกึษา 4: วรรณคด ี  ภาคการศกึษาท ี
1  ปีการศกึษา 2553 

มหาวทิยาลยัรังสติ (ทกุวันองัคาร) 
เวลา 9.30-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.นําทพิย ์    
เมธเศรษฐ 

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้เรอืง “สงัคมและ
วัฒนธรรมญปีุ่ น” ในการปฐมนเิทศนักศกึษา
ทนุรัฐบาลญปีุ่ นประจําปี ค.ศ. 2010 

สถานทตูญปีุ่ นประจํา
ประเทศไทย 

 9 ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ    
ชศูร ี

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “เทคนคิการเรยีนรู ้
ใหเ้กง่ Kanji” ใหก้บัอาจารยช์าวไทยทสีอน
ภาษาญปีุ่ นในสถาบนัการศกึษาทัวประเทศ  

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย(ีไทย-ญปีุ่ น) 

22 ต.ค. 52 
เวลา 09.00 - 
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ    
ชศูร ี

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “การเขยีนแผนการ
วจัิยและแผนการเรยีนเพอืศกึษาตอ่ใน
ประเทศญปีุ่ น” ในงาน “JEDUCATION 
FAIR” งานแนะแนวศกึษาตอ่ประเทศญปีุ่ น 
ครังท ี16 

ศนูยแ์นะแนวการศกึษา 
ตอ่ประเทศญปีุ่ นเจเอ็ด
ดเูคชนั 
(Jeducation.com) 

6 ก.พ. 53 
เวลา 14.00-
16.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ    
ชศูร ี

วทิยากรในงาน JEDUCATION FAIR ศนูยแ์นะแนวศกึษาตอ่
ประเทศญปีุ่ น
JEDUCATION 

6 ก.พ. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ    
ชศูร ี

วทิยากรบรรยายการสมัมนาหวัขอ้ 
“เตรยีมพรอ้มกอ่นสอบวัดระดบัภาษาญปีุ่ น
แบบใหม”่  

สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี
(ไทย-ญปีุ่ น) 

4 เม.ย. 53 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้"ภาษาและวรรณคดี
ไทย : การสบืสานทางวัฒนธรรม" 

โรงเรยีนนายรอ้ยพระ
จลุจอมเกลา้ 

30 ต.ค. 52  
เวลา 10-12น. 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายเรอืง “ทํางานแบบสบายๆ ให ้
ไดบ้ญุ” ใหก้ับผูเ้ขา้รับการอบรมเทคนคิในการ
บรหิารและการจัดการงานดา้นรังสกีารแพทยฯ์
“เฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา มหาราชา” 

สมาคม 
รังสกีารแพทยแ์หง่
ประเทศไทย 

22 ธ.ค. 52   
8.30-9.30 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

เขา้รว่มประชมุหารอืการจัดทําหนังสอืเรยีน
พระพทุธศาสนา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร  

23 ธ.ค. 52 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

ผูท้รงคณุวฒุแิละเขา้รว่มสมัมนาผลงานวจัิย มหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั 

8-10 ม.ค. 53 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

วทิยากรอภปิรายเรอืง "วัฒนธรรม ความเชอื 
ประเพณี และศาสนาในการดแูลผูป่้วยระยะ
สดุทา้ย" 

ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจฬุาฯ 

15-18 ม.ีค. 
53 เวลา 13-
16 น. 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

โครงการหลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ โครงการหลกัสตูร
ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาไทยภาค
พเิศษ คณะนุษยศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์

3 เม.ย. 53  
เวลา 8.30-
12.00 น. 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

บรรยายในหวัขอ้ "จติวญิญาณของความเป็น
คร"ู 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร    
จ.พษิณุโลก 

24 เม.ย. 53 
เวลา 13-
16.30 น. 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.ทัศนยี ์สนิ
สกลุ 

กรรมการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบใน
การสอบแขง่ขนัเขา้รับทนุโครงการพัฒนา
กําลงัคนดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

21 ธ.ค. 52 

ภาษาตะวันออก
บาล ี

ผศ.รท.ดร.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

ใหคํ้าแนะนําแกน่สิติในโครงการ รายงาน
ความกา้วหนา้ของการทําวทิยานพินธ ์

โครงการหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทยภาคพเิศษ 
คณะมนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์

3 เม.ย. 53  
เวลา 8.30-
12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

เขา้รว่มประชมุโครงการจัดทํานโยบายภาษา
แหง่ชาต ิ

ราชบณัฑติยสถาน 12 พ.ค.52 
22 เม.ย.52 
24-25 พ.ย.52
28-29 ธ.ค.52
25-26 ม.ค.53
18-19 ก.พ.53 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

เป็นผูเ้ชยีวชาญตรวจสอบโปรแกรม
พจนานุกรมมัลตมิเีดยีเพอืการเรยีนรูภ้าษา
มลายปูาตาน ี

ภาควชิาเทคโนโลยแีละ
สอืสารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธรบรุ ี

6 พ.ค.51 
22 เม.ย.53 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

ประชมุคณะกรรมการจา้งทปีรกึษา โครงการมหาวทิยาลยั
ไซเบอรไ์ทย 

11 พ.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิาวัฒนธรรม
มาเลย ์หลกัสตูรปรญิญาตรใีนภาคตน้ ปี
การศกึษา 2553  

มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

 8 ม.ิย. 53 
(ทกุวันองัคาร) 
9.30-12.30น. 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

เป็นผูเ้ชยีวชาญการตรวจสอบคณุภาพของ
เครอืงมอืโครงการผลติสอืใหก้ับ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา ในโครงการ
มหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย Thailand Cyber 
University (TCU) เรอืงการพัฒนาโปรแกรม
พจนานุกรมมัลตมิเีดยีเพอืการเรยีนรูภ้าษา
มลายทูอ้งถนิ (ยาว)ี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี

  

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

เขา้รว่มประชมุพจิารณาปรับปรงุหลกัเกณฑ์
การทับศพัทภ์าษามลาย ู

ราชบณัฑติยสถาน ตงัแต ่23 ก.ค. 53 
ทกุวันพธุและวัน
ศกุร ์สปัดาหท์ ี2 
และ 4 ของเดอืน 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

บรรยายในหวัขอ้วชิา สาธารณรัฐสงัคมนยิม
เวยีดนาม ใหก้บันายทหารสญัญาบตัรของ
กองทัพอากาศ ชนัยศนาวาอากาศเอก  

วทิยาลยัการทัพอากาศ 
กรมยทุธศกึษาทหาร
อากาศ  

25 พ.ย. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลกัสตูรศลิปศาสตร์
บณัฑติสาขาวชิาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

28 ก.พ.53  
เวลา 10.00น. 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุปิรับปรงุหลักสตูรศลิป
ศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวรรณคดี
เวยีดนาม ในปี พ.ศ.2553 

คณะศลิปศาสตร ์ ม.
อบุลราชธาน ี

2553 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากรเสนอบทความและรว่มเสวนา   ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน)   

25 ม.ีค.53  
เวลา 15.15-
16.45  

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ผูท้รงคณุวฒุอิา่นบทความ เรอืง การ
สรา้งอตัลกัษณ์ลาวยคุจนิตนาการใหม ่เรอืง
สนัของนักเขยีนลาว 

ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคม
ลุม่แมนํ่าโขง คณะ
มนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

  

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ผูพ้จิารณาคณุภาพบทความ เรอืง เหงยีน ถ ี
มนีห ์คาย วรีสตรนัีกปฏบิตัเิวยีดนาม (ค.ศ. 
1910-1941) 

ศนูยว์จัิยพหลุกัษณ์สงัคม
ลุม่แมนํ่าโขง คณะ
มนุษยศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้"ความสมัพันธ ์
ระหวา่งไทยกบัเวยีดนาม" 

ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร์
สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ 

8 ม.ิย.53 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ใหคํ้าปรกึษาในการปรับปรงุหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวรรณคด ี
เวยีดนาม 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ี

พฤหสับดที ี10 
ม.ิย.53 เวลา  
9-12.00 น. 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

สมัมนาเรอืงการลงทนุในประเทศ สปป.ลาว 
ประเทศเวยีดนาม และประเทศพมา่ 

ศนูยแ์มโ่ขงศกึษา
สถาบนัเอเชยีศกึษา 

14-16 ม.ิย.53 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท  

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิาวรรณกรรม
เอกของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้หลกัสตูร
ปรญิญาตร ีภาคตน้ ปีการศกึษา 2553  

มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

24 และ 31 
ส.ค. 53 เวลา
16.00-19.00น.

ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธทิอง 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอนวชิา 411 713 
SPECIAL TOPIC ON THE THAI 
LANGUAGE ใหแ้กนั่กศกึษาบณัฑติศกึษา  

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

19, 26 ส.ค. 
16, 23 ก.ย. 53 
13.00-16.00น.

ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธทิอง  

ผูท้รงคณุวฒุปิระจํากองบรรณาธกิารวารสาร
ภาษาและภาษาศาสตร ์ 

ภาควชิาภาษาศาสตร ์
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11 พ.ย. 52 

ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธทิอง  

คณะกรรมการพจิารณาโครงสรา้งเนอืหาใน
การจัดทํา หนังสอืเรยีน หลกัภาษาและการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสารชนัมัธยมศกึษาปีท ี5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ประชมุ 26 
ม.ค. 53 เวลา 
9.00–16.30น. 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

คณะทปีรกึษาสมาคมครภูาษาไทยแหง่
ประเทศไทย  

สมาคมครภูาษาไทย
แหง่ประเทศไทย 

ตงัแต ่12 ธ.ค. 
52  

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา 411 720 
สมัมนาวรรณคดไีทย ใหแ้กนั่กศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา  

คณะอกัษร-ศาตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

13 ม.ค. 53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง “การใช ้
ภาษาไทยในการเขยีนหนังสอืราชการ” 

สํานักราชเลขาธกิาร 30 ม.ค. 53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีนภาษาไทย
วรรณคดวีจัิกษ์ ชนัมัธยมศกึษาปีท ี2 และ 5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร  

11, 18 ก.พ.    
4, 11,18 ม.ีค. 
1,15,22ก.ค. 53

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง “การใช ้
ภาษาไทยในการเขยีนหนังสอืราชการ” 

สํานักราชเลขาธกิาร 25 ม.ีค. 53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เป็นวทิยากรในการประชมุปฏบิตักิารครภูาษาไทย 
ตามโครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอน
ภาษาไทย ภายใตโ้ครงการสรา้งจติสํานกึความ
เป็นไทย เพอืพัฒนาเด็กไทยอยา่งยงัยนื (SP2) 

สํานักงานเขตพนืที
การศกึษานนทบรุ ีเขต 2 

 4-6 พ.ค. 53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เป็นกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีนภาษาไทย 
วรรณคดวีจัิกษ์ ชนัมัธยมปีท ี2 และ 5  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร  

20,27 พ.ค. 
และ 3,10,17 
ม.ิย. 53  

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เป็นผูดํ้าเนนิการอภปิรายในหวัขอ้ 
“ภาษาไทยกบัการสอืสาร การศกึษา และ
การสรา้งสรรคว์รรณกรรม” ณ โรงแรมธรรมริ
นทรธ์นา จังหวัดตรัง  

สํานักศลิปกรรม
ราชบณัฑติยสถาน 
รว่มกบัสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แหง่ชาต ิและจังหวัดตรัง 

11 – 12 ม.ิย. 
53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เป็นวทิยากรใหคํ้าแนะนําในการตงัโจทยว์จัิย 
การนําเสนอกรณีศกึษาและการสนทนา
แสวงหาแนวทางการวจัิย และเขา้รว่ม
สมัมนาทางวชิาการเรอืง “แนวทางการวจัิย
การจัดการทางวัฒนธรรมลุม่แมนํ่าโขงเพอื
เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์  

สํานักงานคณะกรรมการ
วจัิยแหง่ชาต ิและคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

29-30 ก.ค. 
53 

ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา  
จงสถติยว์ัฒนา  

ผูท้รงคณุวฒุใินการตรวจสอบเครอืงมอืการ
วจัิยเรอืง “การวเิคราะหค์ณุคา่และประโยชน์
ของบทอาขยานภาษาไทยระดบัมัธยมศกึษา
ตามหลกัสตูรการศกึษาพนืฐาน พทุธศกัราช 
2544” ของอาจารยส์นัตวิัฒน ์จันทรใ์ด  

โรงเรยีนสาธติ
จฬุาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั ฝ่ายมัธยม 

พ.ย.-ธ.ค.53 

ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา  
จงสถติยว์ัฒนา  

วทิยากรบรรยายเรอืง “เทคนคิวธิสีอนวรรณกรรม/
วรรณคดไีทยสําหรับชาวตา่งชาต”ิ ใหก้บัอาจารย์
สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมไทย และอาจารย์
ระดบัอดุมศกึษา 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิ

26 ม.ีค. 53 
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เชญิ 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุคิดัเลอืกมรดก 
ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมเพอืขนึทะเบยีน 
สาขามขุปาฐะ  

สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหง่ชาต(ิสวช.) 
ในโครงการปกป้อง
คุม้ครองมรดกวัฒนธรรม
จับตอ้งไมไ่ด ้เพอืปกป้อง
คุม้ครองมรดกวัฒนธรรม
จับตอ้งไมไ่ดข้องไทย 

ทังปี 53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เป็นคณะกรรมการวรรณคดแีหง่ชาตแิละเขา้
รว่มประชมุคณะกรรมการฯ  

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรม
ศลิปากร 

 2 ม.ิย. 53 
เวลา 8.30 น. 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

แสดงปาฐกถานําในงานประชมุวชิาการ
ระดบัชาตเิรอืง “ความสําคญัของผูเ้ลา่ผูฟั้ง
กบัเรอืงเลา่พทุธศาสนาในวัฒนธรรมลาว-
ไทยอสีาน” 

สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โดยการสนับสนุนจาก 
สกว.รว่มกบั คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

3 ม.ิย. 53  ณ 
โรงแรมสนุยี์
แกรนดโ์ฮเทล 
จังหวัด
อบุลราชธาน ี

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เป็นวทิยากรเสวนาวชิาการในหวัขอ้ “เดนิ
ตามรอยครสูนุทรภูเ่พลงทรงเครอืง” และรับ
การคารวะในพธิคีารวะคร ู 

มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

 6 ก.ค. 53 
เวลา 9.00-
12.00 น. 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

วทิยากรบรรยายเรอืง “ เพลงพนืบา้น : ชวีติ 
จติวญิญาณคูส่งัคมไทย”   ในโครงการ 
“คา่ยเพาะกลา้ พันธุเ์กง่ เพลงพนืบา้น” 

กองสง่เสรมิศลิปะและ
วัฒนธรรม  มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย รว่มกบั
สถานโีทรทัศนท์วีไีทย 

1 ต.ค. 52 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

กรรมการตดัสนิการประกวดเพลงพนืบา้น
รอบชงิชนะเลศิ   

กองสง่เสรมิศลิปะและ
วัฒนธรรม  มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย รว่มกบั
สถานโีทรทัศนท์วีไีทย 

29 ต.ค. 52 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

กรรมการตดัสนิการประกวดเพลงพนืบา้น 
(รอบชงิชนะเลศิ) ระดบัประถมศกึษา และ
ระดบัมัธยมศกึษา  

กองสง่เสรมิศลิปะและ
วัฒนธรรม  มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย รว่มกบั
สถานโีทรทัศนท์วีไีทย 

23 พ.ย. 52 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก วพิากษ์การปรับปรงุ
หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
วรรณคดไีทย ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2553 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกษตร ศาสตร ์

30 พ.ย. 52 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

อนุกรรมการฝ่ายจัดทําหนังสอืและ
นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ ในพธิทีลูเกลา้ฯ
ถวายปรญิญาวทิยาศาสตรดษุฎบีัณฑติ
กติตมิศกัด ิแด ่H.I.H. Prince  Akishino  

มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

1 ม.ีค. 53 

ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร  
ณ ถลาง 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการเปิดหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาไทยศกึษาบรูณาการ 
(หลักสตูรใหม ่2553) 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 20 ก.พ. 53 

ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร  
ณ ถลาง 

ประธานกรรมการคดัเลอืกมรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรมเพอืขนึทะเบยีน สาขา
วรรณกรรมพนืบา้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหง่ชาต ิ
(สวช.) กระทรวง
วัฒนธรรม 

ทังปี 53 

ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร  
ณ ถลาง  

เป็นกรรมการจัดทําและพัฒนาหลักสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาไทยศกึษา
บรูณาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553)  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  เมษายน 2553 

ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่   
อามระดษิ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีนภาษาไทย
วรรณคดวีจัิกษ์ ชนัมัธยมศกึษาปีท ี2 และ 5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร  

11, 18 ก.พ.  
4, 11,18 ม.ีค. 
1, 15,22ก.ค.53

ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี    
จรัสจรงุเกยีรต ิ

คณะกรรมการพจิารณา 
โครงสรา้งเนอืหาในการจัดทํา หนังสอืเรยีน 
หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
ชนัมัธยมศกึษาปีท ี5 

สํานักงาน 
คณะกรรมการการศกึษา
ขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ประชมุ 26 
ม.ค. 53 เวลา 
9.00–16.30น. 

ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี    
จรัสจรงุเกยีรต ิ

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่หลัก
ภาษาและการใชภ้าษา เพอืพจิารณา 
โครงสรา้งเนอืหาในการจัดทําหนังสอืเรยีน
ววิธิภาษา ชนัมัธยมศกึษาปีท ี2  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนีฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 

20 ก.พ.2553  
เวลา 13.00-
16.30 น. 
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เชญิ 

ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์ 
จัตทุะศร ี

อาจารยพ์เิศษใหก้บันักศกึษาระดับปรญิญา
โท    ในหวัขอ้ “วรรณคดรีอ้ยกรองและรอ้ย
แกว้สมัยอยธุยาตอนปลาย” 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

3 และ 17 
ธ.ค. 52  

ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน ์
จัตทุะศร ี

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ “อทิธพิล
ชวา-มลายใูนวรรณคดเีรอืงอเิหนา” 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิ-
ทรวโิรฒ  

 15 และ 22 
ก.ค. 53 เวลา 
9.30-12.30น. 

ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

คณะกรรมการพจิารณาโครงสรา้งเนอืหาใน
การจัดทํา หนังสอืเรยีน หลกัภาษาและการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสารชนัมัธยมศกึษาปีท ี5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ประชมุ 26 
ม.ค. 53 เวลา 
9.00–16.30น. 

ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

คณะกรรมการพจิารณา 
โครงสรา้งเนอืหาในการจัดทํา หนังสอืเรยีน 
หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
ชนัมัธยมศกึษาปีท ี5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ประชมุ 26 
ม.ค. 53 เวลา 
9.00–16.30น. 

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรในการประชมุปฏบิตักิารเรอืง “ความรู ้
ดา้นหลกัภาษาไทยระดับมัธยมศกึษา” ใหก้บั
ครผููส้อนภาษาไทยระดับมัธยมศกึษาเฉพาะ
ดา้นหลกัภาษาไทย ในกจิกรรมพัฒนาครู
ภาษาไทย ของสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษา
ประจวบครีขีนัธ ์เขต 1  

สมาคมครภูาษาไทย 
แหง่ประเทศไทย 

29–30 ม.ค. 53 
เวลา 9.00น. 

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่หลัก
ภาษาและการใชภ้าษา เพอืพจิารณา 
โครงสรา้งเนอืหาในการจัดทําหนังสอืเรยีน
ววิธิภาษา ชนัมัธยมศกึษาปีท ี3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนีฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 

20 ก.พ. 53 

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรอบรมความรูแ้กค่ณะครกูลุม่สาระ
ภาษาไทยโครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร
พัฒนาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบแบบ
เลอืกตอบ สาระภาษาไทย ชนัมธัยมศกึษา 
กลุม่เครอืขา่ย โรงเรยีนมัธยมศกึษา 
สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาลําปาง เขต 1 

โรงเรยีนบญุวาทย์
วทิยาลยั 

29–30 ม.ีค.53

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูเ้ชยีวดา้นอาหาร(ดา้น
ภาษาไทยและภาษาศาสตรป์ระยกุต)์ และ
เขา้รว่มประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณา
กําหนดคณุภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ์
เงอืนไขในการปฏบิตัดิา้นอาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

19 เม.ย. 53 
13.30-16.30น.

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

เป็นวทิยากรในการประชมุปฏบิตักิารครู
ภาษาไทย ตามโครงการพัฒนาคณุภาพการ
เรยีนการสอนภาษาไทย ภายใตโ้ครงการ
สรา้งจติสํานกึความเป็นไทย เพอืพัฒนา
เด็กไทยอยา่งยังยนื (SP2) 

สํานักงานเขตพนืที
การศกึษานนทบรุ ีเขต 2 

 4-6 พ.ค. 53 

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรในการอบรมครภูาษาไทย ชนั
ประถมศกึษาปีท ี5-6 และระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน้ เรอืง การพัฒนาครสููก่ารยกระดับ
ผลสมัฤทธกิารเรยีนภาษาไทย 

สํานักงานเขตพนืที
การศกึษากาญจนบรุ ี
เขต 1 

10-11 พ.ค.53 

ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ  

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ “แนวคดิ
เรอืงทานและทานบารมทีมีอีทิธพิลตอ่การ
รังสรรคว์รรณคดไีทยพทุธศาสนา” 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ 

3 และ 31 ก.ค. 
53 เวลา 10.00-
12.00น. 

ภาษาไทย  รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เป็นวทิยากรการเสวนาประเทอืงปัญญา ครัง
ท ี54 ในหวัขอ้เรอืง “สนุทรภู ่นักเลา่นทิาน
ของโลก”  

สมาคมปัญญาภวิัฒน ์  25 ม.ิย. 53 
เวลา 13.30-
16.30 น. 

ภาษาไทย  อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ  

เป็นวทิยากรการอบรมครผููส้อนภาษาไทย
เรอืง “การพัฒนาครสููก่ารยกระดับสมัฤทธิ
ทางการเรยีนภาษาไทย” ชนัประถมศกึษาปี
ท ี5-6 และระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้  

สํานักงานเขตพนืที
การศกึษากาญจนบรุ ี
เขต 1 

 2-3 ก.ค. 53 
เวลา 8.30-
16-30 น. 

ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

สอนวชิา 0201230 มนุษยก์บัสนัตภิาพ สํานักงานจัดการศกึษา
ทัวไป      
              

13.00-16.00น. 
ทกุวันจันทร ์

ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

รับเชญิเป็นวทิยากรผุร้ว่มสมัมนาเพอื
ถา่ยทอดแนวคดิ ความรุใ้นการจัดสมัมนา 
เรอืง “การเมอืงไทย พ.ศ.2553 กา้วใหพ้น้
ความขดัแยง้ มุง่แสวงหาสนัต”ิ  

สาขารัฐศาสตร ์ภาคพเิศษ 
ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตร ์คณะ
สงัคมศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์ 

30 ก.ค.53 
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ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิพจิารณาตดัสนิ
การประกวดคําขวัญเพอืสง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

ศนูยร์าชการเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ 

  

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ 

กรรมการรว่มควบคมุวทิยานพินธ ์จํานวน 26 
หน่วยกติ ของนางสาวมณฑรัตน ์รุง่เรอืง
ธรรม นักศกึษาหลกัสตูรปรัชญา 
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตรป์ระยกุต ์

สายวชิาภาษา คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี

ตงัแตภ่าค
การศกึษา 
2/2552 เป็น
ตน้ไป 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการผูท้รงคณุวมุภิานยอกพัฒนา
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาศาสตร ์สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล 

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

19 ก.ค. 53 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประเมนิผลงานทางวชิาการ และจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ รศ.ดร.สจุรติลกัษณ์ 
ดผีดงุ ใหดํ้ารงตําแหน่งศาสตราจารย ์

ม.มหดิล 29 ก.ค. 53 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ
ประจํา มหาวทิยาลยัพายัพ  

มหาวทิยาลยัพายัพ   11 ส.ค. 53  

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูท้รงคณุวฒุทิมีคีวามรูค้วามสามารถสงู 
พจิารณารายงานฉบบัสมบรูณ์ ปีท ี1 และ
การเสนอขอทนุวจัิยตอ่เนอืง ปี2 ของทนุ
สนับสนุนการตงักลุม่วจัิย โครงการเรอืง ชาติ
พันธุ ์ภาษา และการพัฒนาการทอ่งเทยีว
เชงิชาตพัินธุ ์

กองบหิารงานวจัิย 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

25 ส.ค. 53 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาตรวจ
แกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะการปรับปรงุ
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย 

ภาควชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์หา
วทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตาน ี

  

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์ 
รตธิรรมกลุ 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธเ์รอืง 
“บทบาทของนทิานรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองตอ่
ความจํา ความเขา้ใจเนอืเรอืงและการเรยีนรู ้
คําศพัทใ์นเด็กวัย 3 – 4 ปี” ของนางสาวพมิพ์
พมิล ดวงลอย นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาศาสตรเ์พอืการสอืสาร  

มหาวทิยาลยัธรรม
ศาสตร 

27 ม.ค. 53 
เวลา 13.00 – 
16.00 น. 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์ 
รตธิรรมกลุ 

เป็นกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธข์อง
นางสาวธนัยธร ตรงไตรรัตน ์นักศกึษาปรญิญา
โท สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พอืการสอืสาร  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

13 ก.ย. 53 
เวลา13.00 น. 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์  

อาจารยพ์เิศษสอนวชิา LCLG 600 
SEMINAR IN SOUTHEAST ASIAN 
LINGUISTICS หวัขอ้เรอืง “ASPIRATION 
IN TAI” ใหก้บันักศกึษาหลกัสตูรปรญิญา
เอก สาขาวชิาภาษาศาสตร ์

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล  

11-ธ.ค.52 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา ศศภท 261 
ภาษาไทยสมัยตา่งๆ ในหวัขอ้ “การศกึษา
ภาษาไทยตา่งสมัยตามแนวภาษาศาสตรเ์ชงิ
ประวัตแิละภาษาไทยเปรยีบเทยีบ”  

มหาวทิยาลยัมหดิล  22 ม.ิย. 53 
เวลา 8.30-
11.30 น. 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

เป็นลา่มแปลภาษา การปาถกฐาพเิศษใน
หวัขอ้ "ประชาธปิไตยผนืดนิ ความยตุธิรรม 
ความยังยนื และสนัตภิาพ" โดย ดร.วันทนา 
ศวิะ โดยแปลจากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย ในงานปาฐกถาพเิศษเรอืง “โลก
เราไมไ่ดม้ไีวข้าย”  

สถาบนัการตา่งประเทศ
สราญรมย ์(SIFA), 
School for Wellbeing 
Studies and Research 
และบรษัิท สวนเงนิมมีา 
จํากดั 

28 ส.ค. 53 
เวลา 9.00-
13.30 น. ณ 
กระทรวงการ
ตา่งประเทศ 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา 
ศรอีทัุย 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณา
บทคดัยอ่สําหรับการประชมุวชิาการ
นานาชาต ิThe 2nd International 
Conference on Foreign Language 
Learning and Teaching- FLLT 2011 
เรอืง “Strengthening Ties Between 
Research and Foreign Language 
Classroom Practices” 
 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 11-12 ม.ีค. 
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณา
บทคดัยอ่สําหรับการประชมุวชิาการ
นานาชาต ิThe 2nd International 
Conference on Foreign Language 
Learning and Teaching- FLLT 2011 
เรอืง “Strengthening Ties Between 
Research and Foreign Language 
Classroom Practices” 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 11-12 ม.ีค. 
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรศลิป ศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ 

วทิยาลยันานาชาตเิซนต์
เทเรซา 

  

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

เป็นผูว้พิากษ์โครงรา่งหลกัสตูรศลิปศาสตร์
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ฉบบั พ.ศ. 
2553 

ภาควชิาภาษาตา่งประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 2 ก.ย. 53 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.นําทพิย ์
ภงิคารวัฒน ์

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณา
บทคดัยอ่สําหรับการประชมุวชิาการนานาชาติ
The 2nd International Conference on 
Foreign Language Learning and 
Teaching- FLLT 2011 เรอืง“Strengthening 
Ties Between Research and Foreign 
Language Classroom Practices” 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-12 ม.ีค. 
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา  
อตันโถ 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ 

วทิยาลยันานาชาตเิซนต์
เทเรซา 

  

ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา  
อตันโถ 

เป็นกรรมการพจิารณาผูข้อขนึทะเบยีนเป็น
ผูเ้ชยีวชาญของศาลยตุธิรรมในดา้นภาษา 

สํานักงานศาลยตุธิรรม   

ภาษาองักฤษ ผศ.ปรมีา มัลลกิะ
มาส 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณา
บทคดัยอ่สําหรับการประชมุวชิาการนานาชาติ
The 2nd International Conference on 
Foreign Language Learning and 
Teaching- FLLT 2011 เรอืง“Strengthening 
Ties Between Research and Foreign 
Language Classroom Practices” 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 11-12 ม.ีค. 
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

ภาษาองักฤษ ผศ.ศภุกาญจน์ 
เอยีมหฤท 

ผูท้รงคณุวฒุใินการปรับปรงุหลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2553 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยั 
นเรศวร 

19 ม.ค.53 
เป็นตน้ไป 

ภาษาองักฤษ ผศ.ศภุกาญจน์ 
เอยีมหฤท 

วทิยากรในโครงการพัฒนาอาจารยด์า้นการ
พัฒนาทักษะภาษาองักฤษแกอ่าจารย ์
พยาบาลและเจา้หนา้ทสีงักดักระทรวง
สาธารณสขุ ในหวัขอ้ “How to Learn 
English by Yourself” 

สถาบนัพระบรมราชชนก 
สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

23 - 24 ม.ีค. 
53 

ภาษาองักฤษ ผศ.ศภุกาญจน ์
เอยีมหฤท 

เป็นกรรมการตดัสนิโครงการแขง่ขนัแตง่กวี
นพินธภ์าษาองักฤษ Poetry Versification 
Competition  

มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

 7 ก.ค. 53 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

ภาษาองักฤษ ผศ.ศภุกาญจน ์
เอยีมหฤท 

เป็นวทิยากรอบรมการพัฒนาภาษาองักฤษ
เพอืการปฏบิตังิานและนําเสนอผลงานวจัิย 
แกค่ณาจารยข์องวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนนีครราชสมีา 

วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนนีครราชสมีา 

 8 และ 9 ก.ค. 
53 

ภาษาองักฤษ ผศ.ศภุกาญจน ์
เอยีมหฤท 

วทิยากรบรรยายพเิศษหวัขอ้ เทพปกรณัมและ
ครสิตศ์าสนา: พนืฐานอารยธรรมตะวันตก  

มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

 5 ส.ค. 53 

ภาษาองักฤษ ผศ.สนุจิ  
สตุณัฑวบิลูย ์

พจิารณาบทความวชิาการเรอืง 
“Negotiation techniques and language 
competence: A case study of language 
used in Thai restaurant and the 
interaction between the non-native 
waitresses and the native customers” 
ในวารสารปัญญาภวิัฒน ์

สถาบนัเทคโนโลยี
ปัญญาภวิัฒน ์

  

ภาษาองักฤษ รศ.ดร.พจ ี 
ยวุชติ 

ไดรั้บเชญิจากสถานโีทรทัศนท์วีไีทยใหเ้ป็น
ผูใ้หส้มัภาษณ์ออกอากาศในหวัขอ้ "ปรศินา
นักเขยีนเงาของ 'เชคสเปียร'์ " ในรายการ
ขา่วศลิปบนัเทงิ ชว่งขา่วคํา 

สถานโีทรทัศนท์วีไีทย วันศกุรท์ ี4 
ม.ิย. 53 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

อปุนายกสมาคมภาษาและหนังสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมถ ์ 

สมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศไทย   
ในพระบรมราชปูถัมถ ์

ม.ค. 51 ถงึ 
ธ.ค. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

ประธานจัดงาน “Toward a Harmonious 
Globe” งานการอา่นบทกวนีพินธโ์ดย
นักเขยีนรางวัลซไีรตป์ระจําปี 2009 จาก 8 
ประเทศ รว่มกบักวแีละศลิปินแหง่ชาตขิอง
ไทย  

มลูนธิจิมุภฎบรพัิตร  
โรงแรมโอเรยีลเตล  
สมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศ 
และสมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทย 

8 ต.ค. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการตดัสนิโครงการ "The Quiz Show 
2009" 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) 

13 พ.ย. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการตดัสนิโครงการ  “Shell Quiz on 
the Road 2009”  รอบชงิชนะเลศิ 

บรษัิท เนชนั มัลตมิเีดยี
กรุ๊ป จํากัด  

20 พ.ย. 52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

บรรยายในหวัขอ้ “Female Space 
andFemale Sexuality in Selected 
American Novels”  

ภาควชิาวรรณคดคีณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

18 ส.ค. 53 
เวลา 14.30-
17.30 น. 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

เป็นวทิยากรในโครงการฝึกอบรมเพอืพัฒนา
สมรรถนะบคุลากรดา้นตา่งประเทศ ของสํานัก
ความสมัพันธ ์ตา่งประเทศและสํานักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยบรรยายและฝึก
ปฏบิตักิารเรอืง “การใชภ้าษาองักฤษในการ
ทํางานดา้นตา่งประเทศ การพดูในโอกาส
ตา่งๆ และการทําหนา้ทเีป็นพธิกีร”  

กระทรวงศกึษาธกิาร  31 ส.ค. 53 
เวลา 9.00-
16.00 น. ณ 
โรงแรมสวน
ดสุติเพลส 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

เป็นกรรมการทปีรกึษาปรับหลักสตูร
นานาชาต ิEnglish for Business 
Communication ฉบบั พ.ศ. 2553 

International College 
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติ 

  

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

บรรยายและฝึกปฏบิตักิารเรอืง “การใชเ้สยีง
ในการสอืความหมายกวนีพินธ”์ 

โครงการศลิปวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

10 ก.ย. 53 
เวลา 16.00-
18.30 น. 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ หลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาองักฤษธรุกจิ 

มหาวทิยาลยัสยาม 1 ต.ค. 49 ถงึ 
30 ก.ย. 53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์  

อปุนายกสมาคมภาษาและหนังสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์

สมาคมภาษาและ
หนังสอืแหง่ประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ ์

ม.ค. 53-ธ.ค. 
53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์  

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “สอนภาษาและ
วัฒนธรรมผา่นวรรณกรรมรอ้ยแกว้และรอ้ย
กรอง” ในโครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร “การ
สอนภาษาและวัฒนธรรมของชนชาตทิใีช ้
ภาษาองักฤษสําหรับครโูรงเรยีนมัธยมศกึษา”

มหาวทิยาลยั 
ศลิปากร 

23 ม.ีค. 53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์  

กรรมการตดัสนิรางวัลซไีรท ์ประจําปี 2553 สมาคมนักเขยีนแหง่
ประเทศไทยและสมาคม
ภาษาและหนังสอืแหง่
ประเทศไทย 

พ.ค.-ต.ค.53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.ณดิา ตริณ
สวัสด ิ

ผูร้ว่มเสวนาในหวัขอ้ "Education UK Talk: 
PhD Study and Tips on How to Write 
Good Research Proposal" 

British Council   3 ต.ค. 52 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.ณดิา ตริณ
สวัสด ิ

วทิยากรในโครงการพัฒนาอาจารยด์า้นการ
พัฒนาทักษะภาษาองักฤษแกอ่าจารย ์
พยาบาลและเจา้หนา้ทสีงักดักระทรวง
สาธารณสขุ ในหวัขอ้ “How to Learn 
English by Yourself” 

สถาบนัพระบรมราชชนก 
สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

23 - 24 ม.ีค. 
53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.ปรณีา 
แขง่ขนั  

กรรมการตดัสนิโครงการ "NJ Spelling Bee 
2009" 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) 

21 พ.ย. 52 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณา
บทคดัยอ่สําหรับการประชมุวชิาการนานาชาติ
The 2nd International Conference on 
Foreign Language Learning and 
Teaching- FLLT 2011 เรอืง Strengthening 
Ties Between Research and Foreign 
Language Classroom Practices” 

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 11-12 ม.ีค. 
54 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายในหวัขอ้  
‘Corpus Stylistics’ ในรายวชิา EG850 
Selected Topics in Textual Studies ของ
โครงการ M.A. and Ph.D. in English 
Language Studies (International 
Program) 

ภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

8 ส.ค. 53 
เวลา 9.00 – 
12.00 น. 

ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

เป็นอาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา 2013602 
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์สําหรับการ
จัดการโซอ่ปุทาน  

หลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ 

10 ก.ค. ถงึ 4 
ก.ย. 53 (ทกุ
วันเสาร)์  

ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

เป็นวทิยากรในการบรรยาย"ภมูศิาสตรก์ับ
การพัฒนาเศษฐกจิและสงัคม" 

ม.ศลิปากร วทิยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์
นครปฐม 

22-24 ต.ค.52 

ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ศริวิไิล ธรีะ
โรจนารัตน์ 

เป็นวทิยากรพเิศษบรรยายในหวัขอ้เรอืง "การ
เมอืง... เรอืงใกล(้ตวั)แผนท"ี ในงานประชมุ
เชงิวชิาการ "Thai GIS User Conference 
2010" จัดทสีถาบนัวจัิยจฬุาภรณ์ 

บรษัิทอเีอสอารไ์อร ์
(ประเทศไทย) 

 26 ส.ค. 53 
เวลา 14.00 - 
14.50 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี
ตงิศภัทยิ ์

เป็นกองบรรณาธกิารจัดทําวารสาร
ธรรมศาสตร ์เพอืเผยแพรบ่ทความทาง
วชิาการดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ 

  

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

เป็นกรรมการสอบวทิยานพินธข์องนักศกึษา
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
สตรศีกึษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 28 เม.ย. 53 , 
7 พ.ค. 53  

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ภาวะสงูอายใุน
วรรณกรรมไทยสมัยใหม:่ การอา่นแบบเควยีร”์ 
ประชมุวชิาการเรอืง “แดศ่กัดศิรเีสมอกนัทกุชนั
ชน: วรรณกรรมกับสทิธมินุษยชนศกึษา”  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์รว่มกบัคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
และหอศลิปวัฒนธรรม
แหง่กรงุเทพมหานคร 

 20 ส.ค. 53 
เวลา 11.15-
11.45 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ "นเิวศสํานกึใน
วรรณกรรมไทยรว่มสมัย" ในการสมัมนา
วชิาการระดบัอดุมศกึษาเรอืง "วรรณกรรม
ศกึษา : วจิารณ์ทัศนข์องนักวชิาการรว่มสมัย"

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.ราชภัฏ
จันทรเกษม 

21 พ.ค.53 
เวลา 15.15-
16.15 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

กรรมการและเขา้รว่ม 
ประชมุคณะกรรมการพจิารณาตดัสนิการ 
ประกวดหนังสอืดเีดน่ประจําปี พ.ศ. 2553 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพนืฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร  

11 ธ.ค. 52 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

วทิยากรใหค้วามรูเ้กยีวกบักวนีพินธก์บัสงัคม
ในการเสวนาเรอืง “เสนาะโสตซาบซงึ
สนุทรยี ์: อา่นบทกวเีพอืโลกและสงัคม”  

มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

18 ม.ค.53 
เวลา 14.30–
17.00 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

ผูท้รงคณุวฒุใินคณะทํางานจัดทําหนังสอื 
ชวีประวัตแิละผลงานของผูท้รงคณุวฒุทิาง
วัฒนธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหง่ชาต ิ

26 ม.ค. 53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

กรรมการผูท้รงคณุวฒุสิอบวทิยานพินธข์อง
นายธัญญา สงัขพันธานนท ์
นสิติระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาภาษาไทย 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร ใน
หวัขอ้เรอืง“วรรณกรรมวจิารณ์เชงินเิวศ: 
วาทกรรมธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มใน
วรรณกรรมไทย” 

มหาวทิยาลยันเรศวร 26 ก.พ. 96 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

กรรมการตดัสนิรางวัลวรรณกรรมเซ
เวน่บุค๊อะวอรด์ 2553 ประเภทกวนีพินธ ์

ซบีอีอลจํ์ากดัมหาชน เม.ย.-ก.ค. 53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

กรรมการคดัเลอืกรางวัลลกูโลกสเีขยีว 2553 ปตท สถาบนัลกูโลกสี
เขยีว 

ก.ค. – ก.ย.  
53   

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ “วรรณคดศีกึษาใน
สภาวะวกิฤตสิงัคมไทยและสงัคมโลก: วรรณ
วจิารณ์แนวนเิวศสํานกึ” ในการสมัมนา
วชิาการระดบัอดุมศกึษาเรอืง“วรรณกรรม
ศกึษา: วจิารณทัศนข์องนักวชิาการรว่มสมัย” 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม 

 31 ก.ค. 53 
เวลา 15.15-
16.15 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

เป็นผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความเรอืง 
“ปฐมวพิากษ์นวนยิายของโบตนั เรอืง
จดหมายจากเมอืงไทย” ในวารสารปัญญา
ภวิัฒน ์
 

สถาบนัเทคโนโลยี
ปัญญาภวิัฒน ์ 
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาที
เชญิ 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรโครงการสมัมนาวชิาการในหวัขอ้
เรอืง “Magic(al) Realism : สจัจนยิม
มหศัจรรย”์ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

10 ก.พ. 53 
เวลา 13.00 – 
16.00 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธุ ์

วทิยากรหวัขอ้ “จากเมล็ดพันธุท์เีตบิโต แตก
ดอก ออกชอ่รางวัลชมนาด” ในงานเปิดตวั
หนังสอื “A WALK THROUGH SPRING” 
(รอยวสนัตฉ์บับภาษาองักฤษ)สานปณธิาน
คํามันสญัญา จากรางวัลชมนาดครังท ี1  

บรษัิท 
สํานักพมิพป์ระพันธ์
สาสน์ จํากดั 

9 ม.ีค. 53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

ไดรั้บเชญิจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ให ้
เป็นกรรมการสอบวทิยานพินธข์องนางสาว
ธารติา อนิทนาม นักศกึษาปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาและวรรณคดอีงักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  29 เม.ย. 53 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

สอนวชิา 411 733 SPECIAL TOPIC ON 
THAI LITERATURE ใหแ้กนั่กศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 16, 23, 30 ม.ิย. 
7, 14, 21 และ 
28 ก.ค. 53  

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

ผูบ้รรยายพเิศษวชิาญาณวทิยา (สห.812 
ญาณวทิยา) ใหก้บันักศกึษาปรญิญาเอก 

โครงการปรญิญาเอกสห
วทิยาการ วทิยาลยัสห
วทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

24 ม.ิย. และ  
1, 8 ,15 ก.ค. 
53 เวลา 9.30-
12.30 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรอืง “แนวคดิ
หลงัสมัยใหมก่บัวรรณกรรมวจิารณ์”  

มหาวทิยาลยัทักษิณ  20 ส.ค. 53  

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา ท.763 
วรรณกรรมการประวัตศิาสตรข์องไทย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 9 ก.ย. 53  

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ถนอมนวล 
หรัิญเทพ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “โลกวรรณกรรม
กบัวาทกรรมความพกิาร” ประชมุวชิาการ
เรอืง “แดศ่กัดศิรเีสมอกนัทกุชนัชน: 
วรรณกรรมกบัสทิธมินุษยชนศกึษา” 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร ์รว่มกบัคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
และหอศลิปวัฒนธรรม
แหง่กรงุเทพมหานคร 

 20 ส.ค. 53 
เวลา 15.25-
16.00 น. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "การวเิคราะห์
ตน้ฉบบัในการแปลงานวชิาการ" ใหแ้ก่
นักศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาและ
วัฒนธรรมเพอืการสอืสารและการพัฒนา  

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

30 ส.ค. 6 
และ 13 ก.ย. 
53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์

อาจารยพ์เิศษสอนวชิา 411 724 Seminar 
on Literature Study and Other 
Disciplines ใหก้ับนักศกึษาระดับ
บณัฑติศกึษา ภาคการศกึษาปลาย ปี
การศกึษา 2552 

คณะอกัษรศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

6 พ.ย. 52 ถงึ 
19 ก.พ. 53 
(ทกุวันศกุร)์ 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์

กรรมการพจิารณาหวัขอ้วทิยานพินธข์อง
นายปรชีา เสอืพทัิกษ์ นักศกึษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ใน
หวัขอ้เรอืง “การศกึษาเพศสภาวะในบท
ละครนอก สมัยรัตนโกสนิทร”์ 

มหาวทิยาลยั 
ศลิปากร 

2 ม.ีค. 53 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

คณะกรรมการสอบสารนพินธข์องโครงการ
สารนพินธล์ะครเวทเีรอืง “เพอืน” ในวันท ี19 
ม.ค. 53 ละครเวทเีรอืง “วัยอะเฟรด่” ใน
วันท ี5 ก.พ. 53 และละครเวทเีรอืง “เฮฮา
ประชารักษ์” ในวันท ี9 ก.พ. 53  

ภาควชิา 
ศลิปะการแสดงประยกุต ์
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

19 ม.ค. 53 
5 ก.พ. 53 
 9 ก.พ. 53 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

เป็นกรรมการสอบสารนพินธ ์ มหาวทิยาลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

19 ม.ค., 5,9 
ก.พ. 53 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

เป็นวทิยากร หวัขอ้ "การพัฒนาบคุลกิภาพ
และการแตง่กาย(สภุาพสตร)ี" 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
จํากดั (มหาชน) 

 4 และ  17 
ส.ค. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรสอนการขบัรอ้งเพลงประสานเสยีง
ภาษาฝรังเศส 

โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

1-3 และ 19-
27 ต.ค. 52 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นอาจารยฝึ์กซอ้มและเป็นผูค้วบคมุคณะ
นักรอ้งประสานเสยีง 

รพ.กรงุเทพครสิเตยีน 5 ต.ค. - 3 
ธ.ค. 52 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากรใหแ้กสํ่านักงาน กพ. "โครงการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารดนตรสีานสมัพันธเ์พอื
การสอืสารทสีรา้งสรรค ์สง่เสรมิจรยิธรรม 
พัฒนาคณุภาพชวีติ และสรา้งความเป็นหนงึ
เดยีวของสํานักงาน กพ." 

สํานักงาน กพ. พ.ย. 52 - 
เม.ย. 53 
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ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

คณะกรรมการอํานวยการของโรงพยาบาล
กรงุเทพครสิเตยีน 

รพ.กรงุเทพครสิเตยีน 20-21 ม.ค. 
53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากร กจิกรรม "ดนตรสีานสมัพันธ์
เพอืการสอืสารทสีรา้งสรรค ์สง่เสรมิ
จรยิธรรม พัฒนาคณุภาพชวีติ และสรา้ง
ความเป็นหนงึเดยีวของสํานักงาน ก.พ. : 
กจิกรรมสง่เสรมิคนด.ี..ของสํานักงาน ก.พ." 

สํานักงาน ก.พ. 3 ม.ีค. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรกํากบัการขบัรอ้งประสานเสยีงของ
คณะนักรอ้งประสานเสยีงจากสํานักงาน 
ก.พ. และกระทรวงตา่งๆ ในวันขา้ราชการ
พลเรอืน ประจําปี 2553  

สํานักงาน ก.พ. 1 เม.ย. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากร กจิกรรม "โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารดนตรสีานสมัพันธเ์พอืการสอืสาร
ทสีรา้งสรรค ์สง่เสรมิจรยิธรรม พัฒนา
คณุภาพชวีติ และสรา้งความเป็นหนงึเดยีว
ของสํานักงาน ก.พ. ระยะท ี2" 

สํานักงาน ก.พ. 5 เม.ย. - 30 
ก.ย. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากรจัดกจิกรรม "โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารดนตรสีานสมัพันธเ์พอืการสอืสาร
ทสีรา้งสรรค ์สง่เสรมิจรยิธรรม พัฒนา
คณุภาพชวีติ และสรา้งความเป็นหนงึเดยีว
ของสํานักงาน ก.พ. ระยะท ี2" 

สํานักงาน ก.พ. 5 เม.ย. - 30 
ก.ย. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

วทิยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“ดนตรสีานสมัพันธเ์พอืการสอืสารที
สรา้งสรรค ์สง่เสรมิจรยิธรรม พัฒนาคณุภาพ
ชวีติ และสรา้งความเป็นหนงึเดยีวของ
สํานักงาน ก.พ. ระยะท ี2”  

สํานักงาน ก.พ. 5 เม.ย.- 30 
ก.ย. 53 
(สปัดาหล์ะ 1 
ครัง) 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากร ในการจัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ของบคุลากร 

กระทรวงศกึษาธกิาร 14, 21 พ.ค., 
4, 11 ม.ิย. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากรในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
เรอืง "การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์สูบ่รบิทใหม่
ของสํานักงาน ก.พ."  

สํานักงาน ก.พ. 20-21 พ.ค. 
53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากร การอบรมเชงิปฏบิตักิารดนตรี
สานสมัพันธเ์พอืการสอืสารทสีรา้งสรรค ์
สง่เสรมิจรยิธรรม พัฒนาคณุภาพชวีติ และ
สรา้งความเป็นเดยีวของสํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ. 9 ม.ิย. 53 
และ 18-19  
ม.ิย. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากรการประชมุเชงิปฏบิตักิารเรอืง 
“การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์สูบ่รบิทใหมข่อง
สํานักงาน ก.พ.” 

สํานักงาน ก.พ. 18-19 ม.ิย. 
53   และ 20-
21 พ.ค. 53 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

บรรยายหวัขอ้ "การเสรมิสรา้งสนุทรยีภาพ
ของชวีติ: ดนตรกีบันักบรหิาร" 

สํานักงาน ก.พ. 10 ม.ิย. 53 
เวลา 13-16น. 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ “การเสรมิสรา้ง
สนุทรยีภาพของชวีติ: ดนตรกีบันักบรหิาร” 
ในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “ผูบ้รหิาร
ประเภทอํานวยการ” ใหก้ับขา้ราชการผูดํ้ารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการหรอืตําแหน่ง
ประเภทวชิาการ ระดบัชํานาญการพเิศษ 

สํานักงาน ก.พ.   10 ม.ิย. 53 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

ศลิปการละคร รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เป็นผูอํ้านวยการเพลงคอนเสริต์มติรภาพ
ไทย-เยอรมัน 

คณะนักรอ้งกรงุเทพฯ 
ผสม สภาครสิตจักรใน
ประเทศไทย 

10-13 ธ.ค. 
52 

ศลิปการละคร รศ.นพมาส  
แววหงส ์

เป็นคณะนักแสดงหุน่กระบอกในงาน "มหกรรม
วัฒนธรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั" ณ โรงละครแหง่ชาต ิ

มลูนธิจัิกรพันธุ ์โปษยกฤต 4 ธ.ค. 52 

ศลิปการละคร รศ.นพมาส  
แววหงส ์

เป็นวทิยากรการเสวนาเรอืง "บนเสน้ทางการ
แปล"  ในงานสปัดาหห์นังสอืแหง่ชาตคิรังท ี
38 ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตศิริกิติ ิ

สมาคมนักแปลและลา่ม
แหง่ประเทศไทย 

31 ม.ีค. 53 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิความเชยีวชาญดา้น
ศลิปะการแสดง เพอืเตรยีมการจัดทํา
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิศลิปะรว่มสมัย สาขา
ศลิปะการแสดง 

สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

2 ก.พ. 53 
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เชญิ 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน์ ดํารงุ คณะกรรมการตดัสนิรางวัลศลิปิน 
รว่มสมัยดเีดน่รางวัล "ศลิปาธร” ปี 2553 

สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

17 ก.พ. 53 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ เป็นวทิยากรโครงการ "ประชมุสมัมนาฟังการ
บรรยายและวพิากษ์หลกัสตูร สาขาวชิา
นาฏศลิป์และศลิปการแสดง" 

สาขาวชิานาฏศลิป์และ
ศลิปการแสดง คณะ
มนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยั
ราชภัฎจันทรเกษม 

16 ก.ค. 53 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ เป็นผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลักสตูรอกัษรศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาการละคร และขา้รว่ม
ประชมุเพอืพจิารณาหลกัสตูร  

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 14 ก.ย. 53 
เวลา 10.00-
12.00 น. 

ศลิปการละคร รศ.พรรัตน ์ดํารงุ เป็นวทิยากรรว่มเวทเีสวนาเรอืง "บทละคร
เวทไีทยกบัการรักชาต.ิ..อยา่งมนุษย"์ 

สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย 

15 ก.ย. 53 

ศลิปการละคร อ.ดร.กลุธดิา  
มณีรัตน ์

เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิระดมความเห็นเพอืจัดทํา
ยทุธศาสตรร์ายการละคร ส.ส.ท. 

องคก์ารกระจายเสยีง
และแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

24 ก.พ. 53 
เวลา 16-19น. 

ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิความเชยีวชาญดา้น
ศลิปะการแสดง เพอืเตรยีมการจัดทํา
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิศลิปะรว่มสมัย สาขา
ศลิปะการแสดง 

สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

2 ก.พ. 53 

ศลิปการละคร อ.ดร.ปรดิา 
มโนมัยพบิลูย ์

เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิระดมความเห็นเพอืจัดทํา
ยทุธศาสตรร์ายการละคร ส.ส.ท. 

องคก์ารกระจายเสยีง
และแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

24 ก.พ. 53 
เวลา 16-19 น. 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมพชร 

เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิความเชยีวชาญดา้น
ศลิปะการแสดง เพอืเตรยีมการจัดทํา
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิศลิปะรว่มสมัย สาขา
ศลิปะการแสดง (รศ.พรรัตน์  ดํารงุ และ อ.
ดร.ปรดิา  มโนมยัพบิลูย ์เขา้รว่มประชมุดว้ย)

สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

ประชมุ 2 ก.พ. 
53 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

กรรมการในคณะกรรมการกําหนดรา่ง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: 
TOR) และคณะกรรมการประกวดราคาใน
โครงการจัดทําเกณฑม์าตรฐานความรูด้า้น
ภาษาไทย เพอืผลติสอืการเรยีนรูภ้าษาไทย
ทางอเิล็กทรอนกิส ์(E-learning) 

ราชบณัฑติยสถาน จะกําหนด
ตอ่ไป 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

คณะกรรมการจัดจา้งโดยวธิพีเิศษ จา้งผลติ
รายการโทรทัศนแ์ขง่ขนัตอบปัญหารายการ
คนเกง่ภาษาไทย ในโครงการ "รูรั้ก 
ภาษาไทย" จํานวน 2 ตอน 

ราชบณัฑติยสถาน จะกําหนด
ตอ่ไป 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาดว้ยวธิกีารทาง
อเิล็คทรอนกิส ์จา้งผลติรายการโทรทัศน์
แขง่ขนัตอบปัญหารายการคนเกง่ภาษาไทย 
ในโครงการ "รูรั้ก ภาษาไทย" 

ราชบณัฑติยสถาน (ประชมุ) จะ
กําหนดตอ่ไป 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิความเชยีวชาญดา้น
ศลิปะการแสดง เพอืเตรยีมการจัดทํา
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิศลิปะรว่มสมัย สาขา
ศลิปะการแสดง 

สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม 

2 ก.พ. 53 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

ประชมุระดมความเห็นเพอืจัดทํายทุธศาสตร์
รายการละคร 

องคก์ารกระจายเสยีงและ
แพรภ่าพสาธารณะแหง่
ประเทศไทย(ส.ส.ท.) 

10 ม.ีค. 53 

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

เป็นคณะกรรมการจัดทําเนอืหาภาษาไทย
เพอืเผยแพรท่างโทรทัศน์ 

ราชบณัฑติยสถาน  

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาการจา้งผลติ
รายการโทรทัศนป์ระเภทสาระบนัเทงิทใีห ้
ความรูเ้กยีวกบัภาษาไทยในลกัษณะการต์นู
ภาพเคลอืนไหว 3 มติลิว้น (full 3D 
animation) 

ราชบณัฑติยสถาน   

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการจา้ง
ผลติเกมออนไลนค์วามรูภ้าษาไทยเผยแพร่
บนระบบอนิเตอรเ์น็ต 

ราชบณัฑติยสถาน   

ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

เป็นวทิยากรอบรมหลกัสตูร "แนวคดิในการ
ประชาสมัพันธอ์งคก์าร" 

ราชบณัฑติยสถาน 4 ก.ย. 53 
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ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

เป็นคณะกรรมการ 3 ชดุ 1.เป็น
คณะอนุกรรมการคดัสรรรายการละคร 2.เป็น
คณะกรรมการควบคมุและพัฒนาบทละคร 3.
เป็นคณะกรรมการควบคมุคณุภาพ การผลติ
ละครโทรทัศนท์วีไีทย 

องคก์ารกระจายเสยีง
และแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

ตงัแต ่15 ก.ย. 
53 

ศลิปการละคร อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

เป็นอาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา PA411 B01 
Directing 3 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทกุวันองัคาร 
15 ม.ิย. - 7 
ก.ย. 53 

ศลิปการละคร อ.พันพัสสา ธปู
เทยีน 

เป็นคณะกรรมการควบคมุคณุภาพ การผลติ
ละครโทรทัศนท์วีไีทย 

องคก์ารกระจายเสยีง
และแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 

ตงัแต ่15 ก.ย. 
53 

ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดา้นองค์
ความรูช้มุชนทอ้งถนิ (TK) ในคณะกรรมการ
เตรยีมการประชมุ WIPOIntergovernmental 
Committee on Intellectual Property and 
Generic Resources , Traditional 
Knowledge and Folklore (IGC) 

กระทรวงการ
ตา่งประเทศ 

ม.ีค.-เม.ย.52 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.เพมิทพิย ์
บวัเพ็ชร ์

วทิยากรสอนภาษาไทยในโครงการอบรม
ภาษาไทยสําหรับอาจารยช์าวจนีจากสถาบนั
ขงจอืสํานักงานใหญ ่สาธารณรัฐประชาชนจนี
 

ศนูยภ์าษาไทยสรินิธร ม.ีค. 53- ธ.ค. 
53 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ความภาคภมูใิจ
ในความเป็นไทย” โครงการฝึกอบรมพเิศษ
“ธนาคารคูบ่า้นคูเ่มอืง” รุน่ท ี53 ประจําปี 
2553  

ธนาคารกรงุเทพ 30 เม.ย. 53 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

เป็นวทิยากรในหัวขอ้ “ความภาคภมูใิจใน
ความเป็นไทย” โครงการฝึกอบรมพเิศษ
“ธนาคารคูบ่า้นคูเ่มอืง” รุน่ท ี54 ประจําปี 
2553 ใหก้ับนักศกึษาทกํีาลงัศกึษาใน
ตา่งประเทศและในประเทศ หลักสตูรภาค
ภาษาองักฤษ  

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

 30 ก.ค. และ 
6 ส.ค. 53 
เวลา 8.00-
17.00 น. 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

ผูบ้รรยายพเิศษ วชิาการวจัิยศลิปะและการ
แสดง 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

วันจันทรท์ ี28 
ม.ิย., 5,12, 
19 ก.ค. 53   

หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

เป็นอาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา TP 311 การ
วจัิยศลิปะการแสดง ในวันท ี28 มถินุายน 
และ 5, 12, 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 
13.00-16.00 น 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 28 ม.ิย. และ 
5, 12, 19 
ก.ค. 53  

หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิา 
(รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง) 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
สง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิ 

มตคิณะรัฐมนตร ี (ลงใน 
เทวาลยั 16 
ต.ค.52) 

หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิา 
(รศ.ดร.สภุา
พรรณ ณ บาง
ชา้ง) 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาต ิ คณะกรรมการวัฒนธรรม
แหง่ชาต ิ

(ลงใน 
เทวาลยั 16 
ต.ค.52) 
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อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดับนานาชาต ิ   24     รายการ 
ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาทเีชญิ 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายเรอืง "วันสทิธมินุษยชนใน
สงัคมโลกอสิลาม" 

สถานเอกอคัรราชทตู 
สาธารณรัฐอสิลามแหง่
อหิรา่น 

5 ส.ค.53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

เป็นวทิยากรในงานสมันาวชิาการนานาชาต ิ
“60 ปี ความสมัพันธไ์ทย – อนิโดนเีซยี” 
http://www.prachatai.com/activity/201
0/07/30379    

Chula Global Network 
รว่มกบั สถานเอกอคัร 
ราชทตูอนิโดนเีซยีประจํา
ประเทศไทย 

 29 ก.ค. 53 
เวลา 8.30-
17.30 น. 

ปรัชญา ผศ.ดร.ประทมุ 
องักรูโรหติ  

รว่มสอนในรายวชิา “Contemporary 
Japanese Thought: Philosophy, 
Religion, and Society” สําหรับนักศกึษา
ระดบัปรญิญาโท โครงการ Erasmus 
Mundus Euroculture Program 

Graduate School of 
Letters มหาวทิยาลยัโอ
ซากา้ ประเทศญปีุ่ น 

26 พ.ย. – 10 
ธ.ค. 52  

ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการสอบป้องกนั
วทิยานพินธข์อง Mr. Allen Andrew A. 
Alvarez นักศกึษาปรญิญาเอกสาขาวชิาปรัชญา

มหาวทิยาลยัเบอรเ์กน 
ณ เมอืงเบอรเ์กน 
ราชอาณาจักรนอรเ์วย ์ 

2-4 ธ.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

กรรมการสอบวทิยานพินธร์ะดบัปรญิญาเอก 
เรอืง "ANALYSE COMPARATIVE DU 
DISCOURS MEDIATIQUE DANS LES 
EDITORIAUX FRANÇAIS ET 
THAÏLANDAIS" ของ Wanrudee Kurawan 
ณ ประเทศฝรังเศส  

มหาวทิยาลยัปารสี 10 
(Paris Ouest- 
Nanterre La Défense) 

7 ธ.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

เป็นกรรมการสอบวทิยานพินธร์ะดบัปรญิญา
เอกเรอืง "Regard sur le Siam et le roi 
chulalongkorn (Rama V.) Analyse du 
discours dans la presse écrite française 
pendant la période 1868-1910" ของ 
M.TISSAWAS THUMRONGSANITA 

มหาวทิยาลยัปารสี 10 วันจันทร ์20 
ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

แสดงปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ "Europäische 
Klassik und "Klassik" in der Thai 
Literatur" (คลาสสกิยโุรปและคลาสสกิใน
วรรณกรรมไทย) ในงานThaiCulturalFestival

สถาบนัเอเชยี-อาฟรกิา 
มหาวทิยาลยัฮมับวรก์ 

8 พ.ค. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.พเิศษ ดร. 
อําภา โอตระกลู 

ไดรั้บเชญิไปบรรยายทมีหาวทิยาลยัเยอรมัน
3 แหง่ ในระหวา่งเมษายน – พฤษภาคม 
2010 น ีคอื ทมีหาวทิยาลยั Stuttgart 
ภาควชิาประวัตศิาสตร ์จะบรรยายเรอืง “พระ
ราชนพินธไ์กลบา้น” ทมีหาวทิยาลยั 
Frankfurt ภาควชิา South East Asian 
Studies จะบรรยายเรอืง “ภาพสะทอ้นสงัค 

มหาวทิยาลยั Stuttgart 
มหาวทิยาลยั Frankfurt  
มหาวทิยาลยั Passau 

เม.ย. – พ.ค. 
53 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

ผศ.รัศม ี 
กฤษณมษิ 

ไปบรรยายและรว่มสมัมนาในหวัขอ้ 
Solidarity in a globalized world 

มหาวทิยาลยั Navarra 1-2 ต.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

ทําหนา้ทเีป็นประธานพานสิติใหเ้ขา้รว่ม
โครงการแลกเปลยีนนักศกึษาสาขาวชิา
ภาษาสเปน  

มหาวทิยาลยัฮานอย  7 - 11 ต.ค. 
52 

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้ "ภราดามหามติร 140 
ปีแหง่สมัพันธไ์ทย-อติาล ีณ Salone delle 
Fontane กรงุโรม ประเทศอติาล ี

สถานเอกอคัรราชทตู ณ 
กรงุโรม 

วันพฤหสับดที ี
16 ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้ "Cross-cultural 
Perceptions of the Italian artistic colony 
in the Kingdom of Siam: interpretation 
of the Sacred and Semi-mythical 
Orient" ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Deutscher Orientalistentag ณ เมอืงมาร์
บวก ประเทศเยอรมน ี

Philipps-Universität 
Marburg 

 20-24 ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

กรรมการออกขอ้สอบและตดัสนิการแขง่ขนั
ภาษจนีเพชรยอดมงกฏุ(นานาชาต)ิ
ระดบัอดุมศกึษา ครังท ี5  

มลูนธิริม่ฉัตรและ
มหาวทิยาลยัราชภัฎสวน
สนัุนทา 

15-ส.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู

รว่มเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพอืสอบ
สมัภาษณ์ผูส้มัครรับทนุฝึกอบรมของศนูย ์
QITEP ประเทศอนิโดนเีซยี 

กระทรวงศกึษาธกิาร   
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ภาควชิา ชอือ. งานบรกิารวชิาการททํีา หน่วยงานทเีชญิ /ชว่งเวลาทเีชญิ 
ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ 
จริาสมบตั ิ

บรรยายเรอืง"การศกึษาภาษาญปีุ่ นในระดบั
มัธยมศกึษาและอดุมศกึษาในการสมัมนา
นานาชาต ิ

Society of Japanese 
Language 
Education,Japan 

29 ก.ค. - 1 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.
เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศ์
ไพศาล 

ประชมุรว่มกนัและประชมุผา่น mail เพอื
จัดการประชมุวชิาการนานาชาต(ิจัดมาแลว้ 2 
ครัง) และจะจัดอกีใน 2 ปี ขา้งหนา้) 

JSA-ASEAN ตงัแตปี่ 2550 - 
ปัจจบุนั 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.นําทพิย ์ 
เมธเศรษฐ 

รว่มอภปิรายในการสมัมนาเรอืง " Japanese 
Culture Addressed to/in Abroad : Its 
Diversity and University " ณ ประเทศ
ญปีุ่ น 

มหาวทิยาลยั Tokyo 
University of Foreign 
Studies  

4 - 7 ธ.ค. 52 

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

เป็นผูส้อบคดัเลอืกผูข้อรับทนุการศกึษา 
WMSEA Fellowship ณ นครหลวงโฮจมินิห ์
และฮานอย 

หลกัสตูรศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ กรงุฮานอย 
ประเทศสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม 

  22-27 ก.ค. 
53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "Thai Identity" 
ใหก้ับนักศกึษาจาก Lake Forest Graduate 
School of management,Chicago 

Lake Forest Graduate 
School of 
management, 
Chicago 

4 ม.ีค. 53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์  

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "A Glance at 
Thailand, Thai life and Thai culture 
ใหก้ับนักศกึษาจาก University of 
californai,San Bernadino 

University of 
californai,San 
Bernadino 

29 ม.ีค. 53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.องิโก ้ 
เพเทอรส์ 

เป็นผูบ้รรยายทางวชิาการในหวัขอ้ EFL 
Teaching in Asia/Thailand and Potential 
Lessons/Implications for Future EFL 
Teaching in Germany  

Rahel Varnhagen 
Kolleg และ Nettatal 
School ทเีมอืง Hagen 
และ Nettatal ประเทศ
เยอรมน ี 
 

 17 - 22 ม.ิย. 
53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

บรรยายหวัขอ้ "A Bourdieusian 
Perspective on Translation Research" 
และ "Publishing with NEW VOICES" 
ใหแ้กผู่เ้รยีนในหลกัสตูรดงักลา่ว ซงึจัดโดย 
Centre for Translation, Hong Kong 
Baptist University ฮอ่งกง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

Dr. Robert Neather 
ผูอํ้านวยการหลกัสตูร 
Translation Research 
Summer School 
(TRSS) 

 12-15 
กรกฏาคม 53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี 

บรรณาธกิาร วารสารวชิาการออนไลน ์New 
Voices in Translation Studies ของ 
International Association for Translation 
& Intercultural Studies (IATIS) รว่มกบั 
Dr.Dorothea Martens (University 
College London) และ Dr.Sue-Ann 
Harding (University of Manchester)  

International 
Association for 
Translation & 
Intercultural Studies 
(IATIS)  

พ.ย. 52 - 
ปัจจบุนั 53 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ 
ดํารงุ 

เป็น Resource Person  การแสดงโขนชดุ  
“ฉุยฉาย”  ของ นายพเิชษฐ  กลันชนื  

Lincoln Center 24-25 ก.ค. 53  
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 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 163 รายการ 
ระดบัชาติ   38 รายการ 
ระดบันานาชาติ   125 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิ 38 รายการ 
ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชมุ หน่วยงานทจัีด วันเวลาทจัีด 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

การประชมุวชิาการประจําปี 2552 
"กรงุรัตนโกสนิทรใ์นประวัตศิาสตร์
ไทย: การอนุรักษ์และพัฒนากรงุ
รัตนโกสนิทรอ์ยา่งยังยนื" 

สมาคมประวัตศิาสตร ์
ในพระราชปูถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

7 ก.พ. 53 
เวลา 10.15- 
12.00 น. 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

การประชมุระดับภาคเรอืง
“ประวัตศิาสตรท์อ้งถนิ...
ประวัตศิาสตรส์ามัญชน” 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี 30-ม.ีค.-53 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา วลิยั
ทอง 

เสวนา "ประวัตศิาสตรส์ขุภาพ การ
จัดการความรูแ้ละการจัดแสดง" 

กระทรวงสาธารณสขุ 6-7 ก.ย. 53 

ปรัชญา ผศ.ดร.สภัุควด ี
อมาตยกลุ 

การประชมุเผยแพรผ่ลงานวจัิยชดุ 
"อารมณ์กบัจรยิศาสตร"์ ในชดุ
โครงการเวทวีจัิยมนุษยศาสตร์
ไทย(สกว.) หวัขอ้ รักโกรธ 
โศกเศรา้ อเุบกขา: อารมณ์ ชะตา
กรรม มนุษยธรรม 

ชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย (สกว.)รว่มกบั 
คณะศลิปศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

7 ก.ย.53 

ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

การประชมุเผยแพรผ่ลงานวจัิยชดุ 
"อารมณ์กบัจรยิศาสตร"์ ในชดุ
โครงการเวทวีจัิยมนุษยศาสตร์
ไทย(สกว.) หวัขอ้ รักโกรธ 
โศกเศรา้ อเุบกขา: อารมณ์ ชะตา
กรรม มนุษยธรรม 

ชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย (สกว.)รว่มกบั 
คณะศลิปศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

7 ก.ย.53 

ปรัชญา รศ.เนอืงนอ้ย 
บณุยเนตร 

การประชมุเผยแพรผ่ลงานวจัิยชดุ 
"อารมณ์กบัจรยิศาสตร"์ ในชดุ
โครงการเวทวีจัิยมนุษยศาสตร์
ไทย(สกว.) หวัขอ้ รักโกรธ 
โศกเศรา้ อเุบกขา: อารมณ์ ชะตา
กรรม มนุษยธรรม 

ชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย (สกว.)รว่มกบั 
คณะศลิปศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

7 ก.ย.53 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม 
เพ็ญพนัินท ์

เป็นวทิยากรเพอืเสนอบทความ
และรว่มเสวนาการประชมุประจําปี
ทางมานุษยวทิยา ครังท ี9 เรอืง 
ปาก-ทอ้งและของกนิ : จรยิธรรม
และการเมอืงเรอืงอาหารการกนิ 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

25-ม.ีค.-53 

ปรัชญา อ.ดร.เกษม 
เพ็ญพนัินท ์

การสมัมนาทางวชิาการเรอืง 
“สนุทรยีศาสตร:์ ศลิปะยคุหลงั
สมัยใหมก่บัการทําความเป็นไทย
ใหก้ลายเป็นสนิคา้”  

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย รว่มกบัสมาคม
ปรัชญาและศาสนาแหง่ประเทศ
ไทย  

4 ธ.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์  

การประชมุ "เสวนาการแปลและ
ลา่มประจําปี 2553 ครังท ี2: พบ
ลา่มมอือาชพีและนักวชิาการดา้น
การแปลและการลา่ม"  

ศนูยก์ารแปลและลา่ม คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

10 ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ  

การประชมุ "เสวนาการแปลและ
ลา่มประจําปี 2553 ครังท ี2: พบ
ลา่มมอือาชพีและนักวชิาการดา้น
การแปลและการลา่ม"  

ศนูยก์ารแปลและลา่ม คณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

10 ก.ย. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตงัยนืยง  

การสมัมนาระดบัชาต ิ 
“มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร:์
กา้วหนา้หรอืถอยหลงั สรา้งสรรค์
หรอืลม้เหลว”  

โครงการสมัมนาเครอืขา่ย
วชิาการ-วจัิยสายมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ครังท ี4 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทนุ
สนับสนุนงานวจัิย(ส.ก.ว.) 

30-ส.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 
 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา  

ประชมุวชิาการเครอืขา่ยญปีุ่ น
ศกึษาในประเทศไทยครังท ี3 

เครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาในประเทศ
ไทย(JSN) 

15-17 ต.ค.52 
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ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

งานประชมุวชิาการเรอืงเอเชยี
ตะวันออกศกึษา 

ม.ศลิปากร 26 พ.ย.52 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์
ทัดแกว้ 

BUDDHIST NARRATIVE IN 
ASIA AND BEYOND 

The Project of Empowering 
Network for International 
Thai Studies (ENITS),The 
Institute of Thai Studies, 
Chulalongkorn University 

9-12 ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา   
หะยยีะโกะ 

การสมัมนาทางวชิาการมสุลมิ
ศกึษา ประจําปี 2553เรอืง “มสุลมิ
ในแผน่ดนิไทย : บทบาทชาวไทย
มสุลมิในการสรา้งสรรคส์งัคมไทย” 

สถาบนัเอเชยี จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

29 ก.ย.–2 
ต.ค. 53   

ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

การประชมุประจําปีทาง
มานุษยวทิยา ครังท ี9 เรอืง ปาก-
ทอ้งและของกนิ : จรยิธรรมและ
การเมอืงเรอืงอาหารการกนิ 

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

25-ม.ีค.-53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

การสมัมนาทางวชิาการเรอืง 
“กะเทาะเปลอืกวัฒนธรรม : การ
ปรับเปลยีนทา่มกลางกระแสโลกา
ภวิัตน”์   

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 
สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิและมหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

16-ม.ค.-53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

The Royal Golden Jubile 
International Seminar LXX (การ
สมัมนานานาชาตทินุโครงการ
ปรญิญาเอกภาญจนาภเิษก ครังท7ี0)

สํานักวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

19-ก.พ.-53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

ภาษาไทย ภาษาถนิ สมบตัิ
วัฒนธรรมลําคา่ของชาต ิโครงการ
ปาฐกถาราชบณัฑติสญัจร ดา้น
ศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2553

ราชบณัฑติยสถาน 11-ม.ิย.-53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

สนุทรภู ่นักเลา่นทิานเอกของโลก สมาคมปัญญาภวิัฒน ์บรษัิทซพีี
ออล 

25-ม.ิย.-53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

การประชมุของสํานักศลิปกรรม 
ราชบณัฑติยสถาน 

สํานักศลิปกรรม 
ราชบณัฑติยสถาน 

6-ก.ค.-53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

โครงการสมัมนาวชิาการระดบัชาต ิ
เรอืง “แนวทางการวจัิยการจัดการ
ทางวัฒนธรรมลุม่แมนํ่าโขงเพอื
เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์  

สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) รว่มกบัคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

29-30 ก.ค.53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

การบรรยายทางวชิาการเพอืนอ้ม
รําลกึ 100 ปี การเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ศนูยว์ทิยทรัพยากร 10-ก.ย.-53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพอืระดม
ความเห็นในการคุม้ครองและ
สง่เสรมิการใชภ้มูปัิญญาทอ้งถนิที
เกยีวขอ้งกบัการอนุรักษ์และใช ้
ประโยชนค์วามหลากหลายทาง
ชวีภาพอยา่งยังยนื 

สํานักความ 
หลากหลายทางชวีภาพ 
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม 

26 ม.ค.53 
เวลา 8.30 – 
16.30 น. 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

งานประชมุวชิาการ เรอืง 
“พหสุมัพันธร์ะหวา่งคนกบัไก”่ 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) สยามสมาคมในพระบรม
ราชปูถัมภ ์และ The Society of 
Domestic Fowl Studies 

19-21 ม.ีค. 
53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เรอืงเลา่พทุธศาสนากบัวัฒนธรรม
ไทย-ลาวสองฝังโขง 

สกว. สถาบนัไทยศกึษา จฬุาฯ
รว่มกบัคณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

3-ม.ิย.-53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เดนิตามรอยครสูนุทรภูสู่เ่พลง
ทรงเครอืง 

สํานักศลิปวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

6-ก.ค.-53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เครอืงรางของขลัง วัฒนธรรมชาว
พทุธในสวุรรณภมู ิ

ศนูยค์ตชินวทิยา คณะอกัษรศาสตร ์
สถาบนัไทยศกึษา จฬุาฯ สถาบนั
พพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ
 
 

19-20 ส.ค. 
53 
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ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  

สจุฉายา 
มสุลมิในแผน่ดนิไทย: บทบาท
ของชาวไทยมสุลมิในการ
สรา้งสรรคส์งัคมไทย 

สถาบนัเอเชยีศกึษา   จฬุาฯ 30-ก.ย.-53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

ความสําคญัของผูเ้ลา่ผูฟั้งกบัเรอืง
เลา่พทุธศาสนาในวัฒนธรรมลาว-
ไทยอสีาน 

สถาบนัไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

3 ม.ิย.53 

ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา  

งานเสวนาทางวชิาการมสุลมิ
ศกึษาประจําปี 2553  “มสุลมิใน
แผน่ดนิไทย : บทบาทชาวไทย
มสุลมิในการสรา้งสรรคส์งัคมไทย” 

ศนูยม์สุลมิศกึษา สถาบนัเอเชยี
ศกึษา  จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

29 ก.ย.–2 
ต.ค. 53   

ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารเรอืง 
“การเรยีนรูแ้ละการถอดบทเรยีน
การแปลงเปลยีนทางการเมอืงและ
ความขดัแยง้ในเอเชยี”  

ศนูยศ์กึษาและพัฒนาสนัตวิธิ ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 25-27 ม.ิย. 
53 

ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา  
อตันโถ 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

3 ม.ิย.53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

3 ม.ิย.53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.ณดิา  
ตริณสวัสด ิ

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

3 ม.ิย.53 

ภาษาองักฤษ อ.สก็อต  
ฮมัฟรยี ์

การสมัมนาทางวชิาการระหวา่ง
ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

3 ม.ิย.53 

ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ศริวิไิล  
ธรีะโรจนารัตน์ 

"ภมูศิาสตรก์ับการพัฒนาเศษฐกจิ
และสงัคม" 

สมาคมภมูศิาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทย รว่มกบัภาควชิาภมูศิาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

22-24 ต.ค.52 

หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.เพมิทพิย ์
บวัเพ็ชร ์

ประชมุวชิาการการศกึษาทัวไป
ระดบัชาต ิครังท ี5 

เครอืขา่ยการศกึษาทัวไปแหง่
ประเทศไทย 

22-23 ม.ีค.53 
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บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.จนิดารัตน์ 
เบอรพันธุ ์

ประชมุวชิาการ LLSR 2010 
(Academic : Singing in the 
Rain)  

จนี The Hongkong 
polytechnic 
University 

10 – 13 ม.ีค.
53 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

การสมัมนา เรอืง e-science 2009 
ณ The Polytechnic University 
of Hong Kong และดงูาน
หอ้งสมดุท ีShenzhen (China) 

จนี The International 
Association of 
Scientific & 
Technological 
University Libraries  

14-17 พ.ย.52 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

ประชมุวชิาการ LLSR 2010 
(Academic : Singing in the Rain) 

จนี The Hongkong 
polytechnic 
University 

10 – 13 ม.ีค.
53 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร  
วงศป์ระทปี 

โครงการประชมุวชิาการนานาชาต ิ
เรอืง การจัดการความรู ้(The 6th 
International Conference on 
Knowledge Management: 
ICKM 2009) 

จนี University of Hong 
Kong 

3 – 4 ธ.ค.52 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.เสาวภา  
หลมิวจิติร 

โครงการประชมุวชิาการนานาชาต ิ
เรอืง การจัดการความรู ้(The 6th 
International Conference on 
Knowledge Management: 
ICKM 2009) 

จนี University of Hong 
Kong 

3 – 4 ธ.ค.52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

การสมัมนาวชิาการของ 
Association for Asian Studies 
(AAS)  

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Association for 
Asian Studies (AAS) 

26-29 ม.ีค.52 

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

Salzburg Global Seminar on 
Asia's Emerging Power 

ออสเตรยี The Salzburg Global 
Seminar 

8-13 ธ.ค. 52 

ปรัชญา ผศ.ดร.สภัุควด ี
อมาตยกลุ 

"Women's Health, Well-Being 
between Culture and the Law" 
International Conference 

ไทย Women's Health 
Advocacy 
Foundation/Mahidol 
University/ Asian 
Association of 
Women's Studies 

28-29 ม.ค.53 

ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

Religious Activism and Women’s 
Development in Southeast Asia 
: Highlighting Impediments, 
Exploring Opportunities 

สงิคโปร ์ Centre for research 
on Islamic and 
Malay Affairs 

20 – 21 พย.
52 

ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

The First Assembly of the 
International Network of 
Women Philosophyes 

ฝรังเศส UNESCO 14-15 ธ.ค. 
52 

ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์ 
หงศล์ดารมภ ์

Who am I Online? เดนมารก์ Aarhus University 10 – 11 พค.
53 

ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์ 
หงศล์ดารมภ ์

The Bright Dark Ages: 
Rethinking Needham’s Grand 
Question 

สงิคโปร ์ Institute of 
Southeast Asian 
Studies 

20-21 พค. 
53 

ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์ 
หงศล์ดารมภ ์ 

ประชมุ Research Network 
Meeting  

ญปีุ่ น The University of 
Tokyo Center for 
Biomedical Ethics and 
Law (UT-CBEL) รว่มกบั 
Kyoto University และ 
National Institute  
of Health สหรัฐอเมรกิา 

13 – 14 ม.ค.
53 

ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์ 
หงศล์ดารมภ ์ 

เขา้รว่มประชมุและเสนอบทความใน
การประชมุวชิาการ International 
Conference on Death and Dying 

สงิคโปร ์ Center for 
Biomedical Ethics 

 25 – 27 
ม.ค.53 

ปรัชญา รศ.เนอืงนอ้ย 
บณุยเนตร 

Women's Health, Well-Being 
between Culture and the Law" 
International Conference 

ไทย women's Health 
Advocacy 
Foundation/Mahidol 
University/ Asian 
Association of 
Women's Studies 

28-29 ม.ค.53 
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ปรัชญา รศ.สวุรรณา สถา

อานันท ์
รว่มประชมุ The First Assembly 
of the International Network of 
Women Philosophers ณ 
UNESCO’s Headquarters  

ฝรังเศส UNESCO 14 -15 ธ.ค.
52 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหวา่ง
ประเทศดา้นการแปลและลา่ม
ภาษาฝรังเศส 

ลาว ศนูยส์ง่เสรมิการใช ้
ภาษาฝรังเศสประจํา
ภมูภิาคเอเชยี – 
แปซฟิิก (Centre 
Regional 
Francophone Pour 
I’Asie-Pacifique หรอื 
CREFAP) รว่มกับ
สํานักงาน OIF ประจํา
ภมูภิาคเอเชยี – 
แปซฟิิก กรงุฮานอย 

9-11 ม.ิย. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติา ศรี
อฬุารพงศ ์

การประชมุสมาคมเยอรมันศกึษา
นานาชาตคิรังท ี12 

โปแลนด์ สมาคมเยอรมันศกึษา
นานาชาต ิ

30 ก.ค. - 7 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา แสง
อรา่มเรอืง 

การประชมุวชิาการ ครังท ี1 ของ
สมาคมเยอรมันศกึษาแหง่ประเทศ
อนิโดนเีซยี 

อนิโดนเิซยี สมาคมเยอรมันศกึษา
แหง่ประเทศไทย 

19 -21 ม.ค. 
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

เขา้รว่มสมัมนาและเสนอบทความ
วจัิยเรอืง “Die durch, Kama’ 
geführten, Vollendenten’: Zu 
Meister-Schüler-Beziehungen 
in Gjellerups Der Pilger 
Kamanita und Hesses 
Siddhartha” 

เยอรมน ี Freie Universitat 
Berlin  

19 – 20 พ.ย.
52 และ 23 – 
24 พ.ย.52 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

Thai Cultural Festival ไทย สถาบนัเอเชยี-อาฟ
รกิา หาวทิยาลยั  
ฮมับวรก์ 

8-พ.ค.-53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

การประชมุสมาคมเยอรมันศกึษา
นานาชาต ิครังท ี12 (สมัมนา
นานาชาต ิIVG-Kingress) 

โปแลนด์ สมาคมเยอรมันศกึษา
นานาชาต ิ 

30 ก.ค.- 7 
ส.ค.53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

Deutschen Orientalistentag 
2010 

เยอรมน ี มหาวทิยาลยัมารบ์วก  19-24 ก.ย. 
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

เขา้รว่มประชมุการวชิาการ
นานาชาต ิ31. Deutscher 
Orientalistentag  

เยอรมน ี Phillipps Universität 
Marburg   เมอืงมาร์
บวรก์ ประเทศเยอรมน ี

 20-24 ก.ย. 
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

การประชมุของสมาคม 
Gesellschaft für interkulturelle 
Germanistik (GIG 2010)  

เยอรมน ี มหาวทิยาลยัเกทิทงิ
เงนิ ประเทศเยอรมน ี 

 23-27 ก.ย. 
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

ของการประชมุสมาคมเยอรมัน
ศกึษานานาชาตคิรังท ี12 

โปแลนด์ สมาคมเยอรมันศกึษา
นานาชาต ิ

30 ก.ค. - 7 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ  

การจัดประชมุวชิาการนานาชาติ
ดา้นการแปลและการลา่ม ครังท ี9 
(LICTRA 2010) 

เยอรมัน มหาวทิยาลยั Leipzig 19-21 พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

การสอนภาษาสเปนยคุปัจจบุนัใน
เวยีดนามและการพัฒนาหลกัสตูร 

เวยีดนาม Hanoi University 7 -11 ต.ค. 52 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัด ิ

ประชมุวชิาการนานาชาตขิองสมาคม
ผูเ้ชยีวชาญภาษาและวัฒนธรรม
สเปนในทวปีเอเชยีครังท ี7  

จนี สมาคมผูเ้ชยีวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม
สเปนในทวปีเอเชยี 

26-28 ส.ค. 53

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

การประชมุภาษาสเปนเป็น
ภาษาตา่งประเทศในเอเชยี-แป
ซฟิิค ครังท ี1 

ฟิลปิปินส์ Instituto 
Ceruantes,Manila 

20-22 พ.ย.52 

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนงึหทัย 
แรงผลสมัฤทธ ิ

การประชมุวชิาการนานาชาตขิอง
สมาคมผูเ้ชยีวชาญภาษาและ
วัฒนธรรมสเปนในทวปีเอเชยี ครังท ี7 

จนี สมาคมผูเ้ชยีวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม
สเปนในทวปีเอเชยี 

26-28 ส.ค.53 
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ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.เพ็ญพสิาข ์ศรวีร
นารถ 

Congreso Internacional de la 
Asociación de Jóvenes 
Lingüistas XXV 

สเปน Asociación de 
Jóvenes Ligüistas  

10–12 ม.ีค.53

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.สกุจิ พูพ่วง การสอนภาษาสเปนยคุปัจจบุนัใน
เวยีดนามและการพัฒนาหลกัสตูร 

เวยีดนาม Hanoi University 7 -11 ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

ประชมุวชิาการนานาชาตคิรังท ี3 
งานฉลองศลิปะอารท์นูโวครบ 100 
ปีแหง่ชาตสิาธารณรัฐอติาล ี

อติาล ี คณะกรรมการจัดงาน
ฉลองศลิปะอารท์นูโว
ครบ 100 ปีแหง่ชาติ
สาธารณรัฐอติาล ี 

29-30 ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

เขา้รว่มประชมุการวชิาการ
นานาชาต ิ31. Deutscher 
Orientalistentag  

เยอรมันนี Phillipps Universität 
Marburg   เมอืงมาร์
บวรก์ ประเทศเยอรมน ี

20-24 ก.ย.53 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชน ีตงัยนื
ยง  

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์ 
เพชรเชดิช ู 

ประชมุนานาชาต ิTeaching and 
Learning of Chinese as a 
Second Language 2009 
(TLCSL2009) 

สงิคโปร ์ Singapore Centre 
for Chinese 
Language(SCCL) 

16-19 พ.ย.52 

ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช  

ประชมุ The Fourth Confucius 
Institute Conference  

จนี Confucius Institutes 
Headquarters 

11–13 ธ.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

Shigeki IWAI The Academic Exchange 
Sessions and/or SOKENDAI 
Graduation Ceremony  

ญปีุ่ น The Graduate 
University for 
Advanced Studies 

22-ม.ีค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ  
คะตะกริ ิ

International Conference on 
Japanese Language Education 
ICJLE 2010  

ไตห้วัน College of Foreign 
Languages&Literature, 
CHENGCHI NIVERSITY 

30 ก.ค.-1 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ  
คะตะกริ ิ

การประชมุนานาชาต ิ“The 21st 
Century Approach to Japanese 
Studies Programmes in 
Southeast Asia: Towards the 
Creation of a New Academic 
Network between Japan and 
Southeast Asia” (Osaka 
University Forum2009) 

ญปีุ่ น Osaka University  3-4 พ.ย.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ  
คะตะกริ ิ

2010 International 
Conferenceon Japanese 
Language Education) 2010 
ICJLE 

ไตห้วัน The Society of 
Teaching Japanese 
as a Foreign 
Language. 

31 ก.ค. - 1 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศตีสิาร 

การประชมุนานาชาต ิ“The 21st 
Century Approach to Japanese 
Studies Programmes in 
Southeast Asia: Towards the 
Creation of a New Academic 
Network between Japan and 
Southeast Asia” (Osaka 
University Forum2009) 

ญปีุ่ น Osaka University  3-4 พ.ย.52  

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา  

ประชมุวชิาการ “วรรณคดญีปีุ่ น
โบราณประจําฤดใูบไมผ้ล ิค.ศ.
2009 

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัโคะกฌุิ
กนั  

23–24 พ.ค.52

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา  

ประชมุวชิาการ "วรรณคดญีปีุ่ น
โบราณประจําฤดใูบไมร้ว่ง ค.ศ.
2009 

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัคนัซะอ ิ 3-4 ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา  

งานประชมุวชิาการ JSA-ASEAN  เวยีดนาม Japanese Studies 
Association of 
ASEAN (JSA) 

22-23 ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา  

ประชมุวชิาการ วรรณคดญีปีุ่ น
โบราณประจําฤดใูบไมผ้ล ิค.ศ.
2010 

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัเคโอ 22-23 พ.ค.53 
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ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

งานประชมุวชิาการ JSA ASEAN  เวยีดนาม Japanese Studies 
Association of 
ASEAN (JSA) 

22-23 ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

Nihongo Kyouiku gakkai ญปีุ่ น Nihongo Kyouiku 
gakkai 

22-23 พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

Chuusei bungakukai ญปีุ่ น Chusei bungakukai  28 พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

Nohgaku gakkai taikai dai a kai 
(The 9th Conference of Noh 
Association) 

ญปีุ่ น Nohgaku gakkai 15-16 พ.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.คโิยะม ิ 
อเิกะตะน ิ

International Conference on 
Japanese Language Education 
ICJLE 2010  

ไตห้วัน College of Foreign 
Languages & 
Literature, CHENGCHI 
UNIVERSITY 

30 ก.ค.-1 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.Reiko 
Ishibashi 

2009 Fall Academic 
Conference on Japanese 
Language Education 

ญปีุ่ น Kyushu University, 
Fukuoka, Japan 

11-ต.ค.-52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.Takae 
Hagiwara 

International Conference on 
Japanese Language Education 
ICJLE 2010  

ไตห้วัน College of Foreign 
Languages & 
Literature, CHENGCHI 
UNIVERSITY 

30 ก.ค.-1 
ส.ค. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

งานประชมุวชิาการ JSA ASEAN  เวยีดนาม Japanese Studies 
Association of 
ASEAN (JSA) 

22-23 ต.ค.52 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

ตวัแทนสตรมีสุลมิ ประเทศไทย
เขา้รว่มสมัมนานานาชาต ิ"บทบาท
สตรมีสุลมิในโลกอสิลาม  

อหิรา่น ศนูยว์ัฒนธรรมสถาน
เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐอสิลาม
แหง่อหิรา่น 

25-28 ม.ค. 
53 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อศัววริฬุหการ 

เขา้รว่มประชมุการวชิาการ
นานาชาต ิ31. Deutscher 
Orientalistentag  

เยอรมันนี Phillipps Universität 
Marburg   เมอืงมาร์
บวรก์ ประเทศเยอรมน ี

 20-24 ก.ย. 
53 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อศัววริฬุหการ 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค. 
53  

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อศัววริฬุหการ  

ประชมุวชิาการ Member of the 
Nalanda Mentor Group 

อนิเดยี the Nalanda Mentor 
Group (NMG), 
Embassyof India 
Bangkok  

31 ก.ค. – 3 
ส.ค.53 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน ์
อศัววริฬุหการ  

BUDDHIST NARRATIVE IN 
ASIA AND BEYOND 

ไทย สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รว่มกบั
คณะอกัษรศาสตร ์

9-ส.ค.-53 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์
ทัดแกว้ 

ประชมุการวชิาการนานาชาต ิ31. 
Deutscher Orientalistentag  

เยอรมันนี Phillipps Universität 
Marburg   เมอืงมาร์
บวรก์ ประเทศเยอรมน ี

20-24 ก.ย.53 

ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

BUDDHIST NARRATIVE IN 
ASIA AND BEYOND 

ไทย สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รว่มกบั
คณะอกัษรศาสตร ์

9 ส.ค.53 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

รว่มประชมุและศกึษาแหลง่
วัฒนธรรมชนชาตไิท ในบรเิวณ
พนืทลีา้นนาและเขตเสน้ทาง
เชอืมตอ่ไทย-พมา่  

พมา่ สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

18-24 ต.ค.52 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

รว่มงานฉลองครบรอบ 60 ปี ภาควชิา
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัโอซากา้ 
และเสนอบทความเรอืงการเรยีนการ
สอนภาษาไทยแกช่าวตา่งชาต ิ

ญปีุ่ น  ศนูยศ์กึษาภาษา
นานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัโอซากา้ 

26 ต.ค. – 3 
พ.ย.52 

ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา  
เรอืงรักษ์ลขิติ 

การสมัมนาระดบันานาชาต ิทนุ
โครงการปรญิญาเอกกาญจนา
ภเิษก (คปก.) ครังท ี70 

ไทย มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
และสํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย 

19-ก.พ.-53 
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ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา  

จงสถติยว์ัฒนา  
ประชมุวชิาการ 11th Sakyadhita 
International Conference on 
Buddhist Women  

เวยีดนาม Sakyadhita 
Association 

27 ธ.ค.52 – 
2 ม.ค.53 

ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา  
จงสถติยว์ัฒนา  

ประชมุวชิาการนานาชาต ิเรอืง  
“Issues in Far Eastern and 
Southeast Asian Literature” 

รัสเซยี Saint  Petersburg 
University   

29 ม.ิย. – 2 
ก.ค. 53  

ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร  
ณ ถลาง 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิเรอืง 
“Issues in Far Eastern and 
Southeast Asian Literature” 

รัสเซยี    29 ม.ิย. – 2 
ก.ค. 53 

ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร  
ณ ถลาง 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ“Issues 
in Far Eastern and Southeast 
Asian Literature” 

รัสเซยี Saint  Petersburg 
University   

29 ม.ิค. – 2 
ก.ค. 53  

ภาษาไทย อ.ใกลรุ้ง่  
อามระดษิ 

Humour in Asean International 
Conference  

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

4-5 ส.ค. 53 

ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

ประชมุ The 5th International 
Conference on Southeast Asian 
Cultural Values: Cultural 
Industry 
 

กมัพชูา Royal Academy of 
Cambodia, 
Académic Royale 
du Cambodge 

17 – 18 ธ.ค.
52 

ภาษาไทย อ.ธานรัีตน์  
จัตทุะศร ี

The 6th EUROSEAS Conference 
(The European Association for 
South-East Asian Studies) 

สวเีดน School of Global 
Studies, University 
of Gothenburg, 

26-28 ส.ค.53 

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิกาญจน ์
เทพกาญจนา 

The 4th Conference on 
Language,Discourse and 
Cognition (CLDC 2010) 

กรงุไทเป NationalTaiwan 
University 

1-2 พ.ค. 53 

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิกาญจน ์
เทพกาญจนา  

การประชมุระดับนานาชาต ิThe 
42nd International Conference 
on Sino-Tibetan Languages 
and Linguistics  

ไทย มหาวทิยาลยัพายัพ 
จังหวัดเชยีงใหม ่ 

2-4 พ.ย. 52 

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิกาญจน ์
เทพกาญจนา 

 A Contrastive Study of 
Grammaticalization Patterns of 
the Verb of Giving in Thai and 
Mandarin Chinese 

ฝรังเศส Centre de Resherches 
Linguistiques sur l' 
Asie Orientale, L'Ecole 
des Hautes Etudesen 
Sciences Sociales 

15-ธ.ค.-52 

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ  

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
International Conference on 
Asian Language Processing 
2009 (IALP 2009) 

สงิคโปร ์ Chinese and Oriental 
Languages 
Information 
Processing Society 
(COLIPS) และ IEEE 
Singapore Computer 
Chapter (IEEE 
Singapore CC) 

 7 – 9 ธ.ค.52 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

การประชมุ International 
Conference on South-East 
Asian Language   

ฝรังเศส CLI INALCO, 
CERLOM INALCO, 
LLF UMR 7110: 
PARIS Diderot-CNRS 

17–19 ธ.ค.52 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

The 20th Annual Meeting of 
the Southeast Asian Linguistics 
Society (SEAL XX) 

สวติเซอร์
แลน ์

Department of 
General Linguistics, 
University of Zurich,
Switzerland 

10-11 ม.ิย.53 

ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

สมันาวชิาการนานาชาต ิ
"CHULALONGKORN – TOHOKU 
COGNITIVE AND 
TYPOLOGICAL LINGUISTICS 
SYMPOSIUM"  

ไทย ภาควชิาภาษาศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์ฯ และ 
Graduate School of 
International 
Cultural Studies, 
Tohoku University  

27-28 ส.ค.53 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์  
รตธิรรมกลุ 

The 20th Annual Meeting of 
the Southeast Asian Linguistics 
Society (SEAL XX) 

สวติเซอร์
แลน ์

Department of 
General Linguistics, 
University of Zurich,
Switzerland 

10-11 ม.ิย.53 
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ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์

พทิยาภรณ์ 
The 4th International 
Conference on Austroasiatic 
Linguistics (ICAAL4) 

ไทย มหาวทิยาลยัมหดิล 
วทิยาเขตศาลายา  

29-30 ต.ค.52 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

International Conference on 
Final Particles (FiPa2010) 

ฝรังเศส Université de 
Rouen 

27-28 พ.ค.53 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

The 20th Annual Meeting of 
the Southeast Asian Linguistics 
Society 

สวติเซอร ์
แลนด ์

University of Zurich 10-11 ม.ิย.53 

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์  

การประชมุระดับนานาชาต ิThe 
42nd International Conference 
on Sino-Tibetan Languages 
and Linguistics  

ไทย มหาวทิยาลยัพายัพ 
จังหวัดเชยีงใหม ่ 

2-4 พ.ย.52 

ภาษาองักฤษ Philip Salvatore 
Riccobono 

Phi Alpha Theta Southern 
California Regional Paper 
Conference 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Dr. Miriam Raub 
Vivian 

10-เม.ย.-53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

The 21st Annual Conference of 
the American Literature 
Association 
 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

the American 
Literature 
Association 

27-30 พ.ค.53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์  

Final Report Meeting ของ
โครงการ Adult Education for 
Economic Development 

มาเลเซยี Simon Fraser University 
ประเทศแคนาดา,
จฬุาลงกรณ์ฯ National 
University of Laos และ 
Royal University of 
Phnom Penh 

26 เม.ย.- 1 
พ.ค.53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์  

The 2nd Academic Cooperation 
South East Asia Support 
(ACCESS) Dialogue Event 

ฟิลปิปินส์ ASEAN University 
Network (AUN) 

3-5 ม.ิย.53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์  

ประชมุ UTCS International 
Conference 2010  

ไทย UMAP (University 
Mobility in Asia and 
the Pacific) 
SEAMEO RIHED 
และ AUN (ASEAN 
University Network) 

28-30 ม.ิย.53 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์  

The 3rd Annual International 
Conference on Philology, 
Literatures, and Linguistics 

กรซี The Athens 
Institute for 
Education and 
Research(AT.IN.E.R.) 

12-15 ก.ค.53 

ภาษาองักฤษ อ.คารนิา โชตรว ี Humour in Asean International 
Conference  

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

4-5 ส.ค. 53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.มัทธน ี 
พลงัเทพนิทร ์ 

The JALT CALL 2010 conference 
(Japan Association of Language 
Teaching - Computer Assisted 
Language Learning)  

ญปีุ่ น Japan Association 
of Language 
Teaching 

29-30 พ.ค.53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์ 

Humour in Asean International 
Conference  

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

4-5 ส.ค. 53 

ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ศริวิไิล  
ธรีะโรจนารัตน์   

การประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 
Asian Conference on Arts and 
Humanities (ACAH) 2010 

ญปีุ่ น The International 
Academic Forum 

18-21 ม.ิย.53 

ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.ศริวิไิล  
ธรีะโรจนารัตน์ 

สมันาวชิาการนานาชาต ิ
"CHULALONGKORN – TOHOKU 
COGNITIVE AND 
TYPOLOGICAL LINGUISTICS 
SYMPOSIUM"  

ไทย ภาควชิาภาษาศาสตร ์
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์ฯ และ 
Graduate School of 
International 
Cultural Studies, 
Tohoku University  

27-28 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร  

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 
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วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร  

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์ 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ถนอมนวล 
หรัิญเทพ  

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ทอแสง 
เชาวช์ตุ ิ 

Projecting National Fantasy: 
Historical Film as Performative 
Space 

สงิคโปร ์ Asia Research 
Institute, National 
University of 
Singapore 

22 – 23 ก.พ.
53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ทอแสง 
เชาวช์ตุ ิ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิเรอืง 
Almost the Same but not 
Quite: Literary Adaptation in 
Semi-Colonial 
 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

The Association for 
Asian Studies 

24-29 ม.ีค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

VII International Conference 
on Translation : The 
Paratextual Elements in 
Translation 

สเปน Autonomous 
University of 
Barcelona  

21-23 ม.ิย.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

The 2nd International 
Conference on Literature and 
Comparative Literature 

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา 18-19 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์ 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

การประชมุระดับนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2  

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษา  18-19 ส.ค.53 

ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

An inaugural forum, Design 
Value: Beyond the Tangible 

สงิคโปร ์ The Interior Design 
Confederation 
(Singapore) 

25-28 พ.ย.52 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.นพมาส  
แววหงส ์

Leadership and Community 
Building in the Asia Pacific Region 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

 The East-West 
Center 

2-5 ก.ค. 53 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ การสมัมนาและเสนอผลงานการ
เตน้รํานานาชาต ิInternational 
Dance Seminar 

มาเลเซยี National  Academy 
of  Culture, Arts and 
Heritage, Ministry  
of  Information, 
Communication  and 
Culture  

28 ต.ค.-1 
พ.ย. 52 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ MEKONG Arts and Media 
Festival 2009  

กมัพชูา Philippine 
Educational Theater 
Association (PETA) 

23-27 พ.ย.52 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ Re-searching Dance หวัขอ้"From 
"Phra Lor" to "Jai Jao Lor" : 
Representing  in Thailand's 
Hybrid Dance Traditions" 

อนิเดยี Jawaharlal Nehru 
University รว่มกบั 
India International 
Centre 

27 พ.ย.-2 
ธ.ค. 52 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ การประชมุวชิาการนานาชาต ิRe-
searching Dance 

อนิเดยี World Dance Alliance 
– India  
School of Arts and 
Aesthetics, 
Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi 
India International 
Centre, New Delhi  
Max Muller Bhavan 

28 พ.ย.-1
ธ.ค.52 
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ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ รว่มประชมุและเสนอบทความ
วชิาการในงานสง่เสรมิการ
แลกเปลยีนวัฒนธรรมของศลิปิน
และนักวชิาการ ระหวา่งอนิเดยี
ตะวันออกเฉียงเหนอื กบัเอเชยี
ตะวันอกเฉียงใต ้

อนิเดยี สถาบนั Indira 
Gandhi National 
Centre for the Arts 
(IGNCA)) 

20 ก.พ. -23 
ม.ีค. 53 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน ์ดํารงุ รว่มประชมุวชิาการนานาชาตพิรอ้ม
เสนอบทความวชิาการเกยีวกบัโขน
ของไทยในสภาวะรว่มสมัย และ
ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ
สมัมนาในการเสนอบทความ 
เรอืง  “Female  Identities in 
Asian Practices"  

สหรัฐ 
อเมรกิา 

WDA  Global  
Dance  Event โดย
ความรว่มมอืของ 
เครอืขา่ย   WDA  
สหรัฐอเมรกิา 
มหาวทิยาลยั
วสิคอนซนิ และ
มหาวทิยาลยันวิยอรค์ 

12-17 ก.ค.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.กลุธดิา  
มณีรัตน ์

การประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 
10th Annual Association for 
Asian Performance Conference 

สหรัฐ 
อเมรกิา 

Association for 
Asian Performance 

31 ส.ค.-10 
ก.ค. 53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ  
ป้อมเพชร 

"Humour in Asean" 
International Conference  

ไทย ภาควชิาภาษาองักฤษ 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาฯ 

4-5 ส.ค. 53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

เทศกาล MEKONG Arts and 
Media Festival 2009: Weaving 
Cultures, Weaving Visions 

กมัพชูา Philippine 
Educational Theater 
Association (PETA) 

23-28 พ.ย.52 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

การเสวนาหวัขอ้ "Sao Chaona in 
Thailand and Japan" รว่ม
บรรยายหวัขอ้  "Tomyam Kung  
Pizza, American Fried  Rice 
and  Sweetened  Sencha:  
Translation, Tradaptation and 
Adaptation of Foreign Drama 
in Contemporary Thai Theatre" 

ญปีุ่ น Tokyo Metropolitan 
Art Space  

10-17 ม.ีค.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

2010 Theatre School Directors 
Conference of Asian Pacific 
Bureau, UNESCO Chair 
Internationl Theatre (ITI) 

จนี Shanghai Theatre 
Academy 

21-24 พ.ค.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

ConversAsians สงิคโปร ์ Esplanade: 
Theatres on the 
Bay 

25-30 พ.ค.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

อบรมเชงิปฏบิตักิาร Regional 
Dance Critic Workshop ของ 
Indonesian Dance Festival 2010

อนิโดนเีซยี Goethe Institut 
Indonesia 

13-18 ม.ิย.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

การประชมุ "2010 Crossroads 
for Cultural Studies 
Conference" 
 

จนี Association for 
Cultural Studies 

19-22 ม.ิย.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

การสมัมนาและเสนอผลงานการ
เตน้รํานานาชาต ิInternational 
Dance Seminar 

มาเลซยี National Academy 
of Culture, Arts and 
Heritage, Ministry 
of Information, 
Communication and 
Culture  
 

28 ต.ค.-1 
พ.ย. 52 

ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

งานสง่เสรมิการแลกเปลยีน
วัฒนธรรมของศลิปินและ
นักวชิาการ ระหวา่งอนิเดยี
ตะวันออกเฉียงเหนอื กบัเอเชยี
ตะวันอกเฉียงใต ้  

อนิเดยี สถาบนั Indira 
Gandhi National 
Centre for the Arts 
(IGNCA)) 

4-23 ม.ีค. 53 

หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

อ.แมช่วีมิตุตยิา 
(รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง)  

เขา้รว่มประชมุการวชิาการ
นานาชาต ิ31. Deutscher 
Orientalistentag  

Germany Phillipps Universität 
Marburg   เมอืงมาร์
บวรก์ ประเทศเยอรมน ี

 20-24 ก.ย.53
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 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพือสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพิมพนูความรู้ 28 คน รวม 24 รายการ 
ภาควชิา ชอือ. วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทจัีด/เยอืน วันเวลาทจัีด

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

ไปเก็บขอ้มลูและทําวจัิย ทนุ Japan 
Foundation Fellowship 

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัโอซากา ต.ค.52-พ.ค.
53 

ภาษาไทย รศ.สจุติรา  
จงสถติยว์ัฒนา 

สรา้งความรว่มมอืทางวชิาการ จนี Center of Buddhist 
Studies, The University 
of Hong Kong and 
Zhejiang Gongshang 
University 

2-8 ธ.ค. 52

ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ดงูานและเจรจาความรว่มมอืกบั
สถาบนัตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
งานวจัิยไทยศกึษา 

จนี Centre of Buddhist 
Studies, The University 
of Hong Kong และ 
Zhejiang Gongshang 
University 

2-8 ธ.ค. 52

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

เขา้รว่มประชมุ The 3rd Meeting 
on Mobility Programme in 
Indonesia-Malaysia-Thailand ใน
ฐานะตวัแทนของมหาวทิยาลยั เพอื
หารอืและเตรยีมการดําเนนิโครงการ
แลกเปลยีนนักศกึษาระหวา่งกนั  

อนิโดน ี
เซยี 

(ไดรั้บมอบหมายจากรอง
อธกิารบด)ี 

7–9 ธ.ค. 52

ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กงิกาญจน ์
เทพกาญจนา 

ไปเยยีมเยยีนและพบนักวจัิยที
สถาบนั 

ฝรังเศส Centre de Resherches 
Linguistiques sur l' Asie 
Orientale, L'Ecole des 
Hautes Etudesen 
Sciences Sociales 

15-ธ.ค.-52 

ภาษาไทย รศ.สจุติรา  
จงสถติยว์ัฒนา 

เจรจาความรว่มมอืดา้นการวจัิยและ
วชิาการระหวา่งสถาบนัไทยศกึษา
กบั Zhejiang Gongshang 
University 

จนี Zhejiang Gongshang 
University  

23–28 ม.ค.
53  

ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

โครงการเจรจาทางธรุกจิเพอืสรา้ง
ความรว่มมอืทางวชิาการประเทศจนี

จนี College of Tourism & 
Urban, Zhejiang 
Gongshang University 

23-28 ม.ค.
53 

ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 
หอ
พระไตรปิฎก 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล และ 
อาจารยแ์มช่ี
วมิตุตยิา  
(รศ.ดร.สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง)  

เจรจาความรว่มมอืทางวชิาการ 
และดงูานดา้นการอนุรักษ์เอกสาร
ภาพถา่ยโบราณเกยีวกบั
พระพทุธศาสนา ณ หลวงพระบาง 

ลาว โครงการ The Buddhist 
Archive of Photography 

  

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ 
เรอืงศลิป์ 

นํานสิติรายวชิา 2003606Individual 
Study และวชิา 2003607 Seminar 
on Individual Research จํานวน 22
คน ของหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิา ยโุรปศกึษา (สห
สาขาวชิา/นานาชาต)ิ ไปวจัิยและ
สมัมนา 

เยอรมนี
เบล
เยยีม 

ไดรั้บเชญิจากบัณฑติ
วทิยาลยั  

26 ก.พ.- 7 
ม.ีค.53 

ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร  
มหาสารนัินทน ์

ดงูานดา้นการละครท ีTokyo 
Metropolitan Art Space 

ญปีุ่ น Tokyo Metropolitan Art 
Space  

10-17 ม.ีค.
53 

ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

เพอืนํานสิติของหลกัสตูรศลิปศาสต
รมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ 
ทางวัฒนธรรม (สหสาขาวชิา/
นานาชาต)ิ ไปทัศนศกึษาและดงูาน
ตา่งประเทศ ประจําปีการศกึษา 
2552 ณ กรงุเอเธนส ์ 

กรซี ไดรั้บเชญิจากบัณฑติ
วทิยาลยั 

11–17 ม.ีค.
53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

เพอืนํานสิติปรญิญาโท หลกัสตูร
อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาญปีุ่ น จํานวน 5 คน นําเสนอ
บทความในการสมัมนาวรรณคดี
ญปีุ่ น  

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัโอซากา้ 10–12 ม.ีค.
53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

อ.อษัฎายทุธ ชศูร ี ไปเก็บขอ้มลูและทําวจัิย ทนุ Japan 
Foundation Fellowship 

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัวาเซดะ เม.ย.53-
ม.ีค.54 
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ภาควชิา ชอือ. วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทจัีด/เยอืน วันเวลาทจัีด
ภาษาไทย อ.ดร.ธรีนุช  

โชคสวุณชิ 
สอนภาษาไทยใหแ้กน่สิติญปีุ่ น ญปีุ่ น Osaka Kaidai University 1 เม.ย51 - 

31 ม.ีค.53 
ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา 

ศรอีทัุย และ  
ผศ. ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

เพอืนํานสิติของ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ/ดษุ
บณัฑติ สาชาวชิาภาษาองักฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิ(สหสาขาวชิา/
นานาชาต)ิ ไปทํากจิกรรมวชิาการ ณ 
ประเทศสหราชอาณาจักร  

องักฤษ ไดรั้บเชญิจากบัณฑติ
วทิยาลยั  ให ้
ไปปฏบิัตงิาน ณ สหราช
อาณาจักรองักฤษ 

3 – 16 
เม.ย. 53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ
ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริา
สมบตั ิ
ผศ.สชุาดา สตัย
พงศ ์

การเขา้ประชมุเพอืหารอืเกยีวกับ
การมคีวามสมัพันธท์างวชิาการรว่ม 
กนักบัมหาวทิยาลยัวาเซะดะ 

ญปีุ่ น มหาวทิยาลยัวาเซะดะ 12พค. 52 

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 
ผศ. รองรัตน ์
ดษุฎสีรุพจน์ 
อ.สมจติ  
จริะนันทพิร 
อ.สเุบญจา  
เผา่เหลอืงทอง 

ขยายเครอืขา่ยทางวชิาการ จนี มหาวทิยาลยัซงิหวั และ
มหาวทิยาลยัปักกงิ 

3-6 พ.ค.53

ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

To Servey Thai language-
related materials, and explore a 
possibility for research 
collaboration 

ฝรังเศส Ecole Francaise 
d'Extreme-
Orient(EFEO) 

25 พ.ค.-12
ม.ิย.53 

ภาษาองักฤษ อ.ดร. องิโก ้ 
เพเทอรส์  

วจัิยเรอืง EFL Teaching in 
Asia/Thailand and Potential 
Lessons/Implications for Future 
EFL Teaching in Germany  

เยอรมน ี Rahel Varnhagen 
Kolleg และ Nettatal 
School  

17 - 22 ม.ิย. 
53 

ศลิปการ
ละคร 

รศ.นพมาส  
แววหงส ์

การหารอืเรอืง การจัดเทศกาล
ภาพยนตรแ์หง่ฮาวาย ณ เมอืง     
ฮอโนลลู ู 

สหรัฐ   
อเมรกิา 

  5-9 ก.ค. 53

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

ไดรั้บเชญิจาก Dr. Robert Neather 
เพอืไปสอนเกยีวกบั Translation 
and Intercultural Studies 

จนี Centre for Translation, 
HongKong Baptist 
University 

12-15 ก.ค.
53 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด  
ศติสิาร 

ทําวจัิยรว่มเรอืง Gion Festival ณ 
เมอืงเกยีวโต 

ญปีุ่ น Center for Janpanese 
Language and Culture 
มหาวทิยาลยัโอซากา้ 

16-25 ก.ค.
53 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

เขา้รว่มดําเนนิการจัดงานฉลอง
ความสมัพันธ ์500 ปี ไทย-
โปรตเุกส ในปี 2554  
 

โปรตเุกส รัฐบาลโปรตเุกส 19-26 ก.ค.
53 

ภาษาองักฤษ 
ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

อ.รศนาภรณ์ 
วรีวรรณ 
ผศ.สรรควัฒน ์
ประดษิฐพงศ ์

ศกึษาดงูานดา้นกจิการนสิติ ณ 
มหาวทิยาลยัในเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ฮอ่งกง 

ฮอ่งกง สํานักงานนสิติสมัพันธ ์ 27-29 ก.ค.
53 

ภาษา
ตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

ผศ.ดร.หนงึฤด ี
โลหผล 

บรรยายพเิศษและรว่มงานเลยีง
รับรองเปิดตวัหนังสอื "ภราดามหา
มติร 140 ปีแหง่สมัพันธไ์ทย-
อติาล"ี ณ Salone delle Fontane 
กรงุโรม 

อติาล ี สถานเอกอคัรราชทตูไทย 
ณ กรงุโรม 

16 ก.ย.53 
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2.2.2 ดานนสิิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั 54 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 72 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 6 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 6 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 8 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 10 รายการ 
ศิษยเ์ก่า 1 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 1 รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 54 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ72 รายการ 
ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วันท ีแขง่ขนั รายการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั หน่วยงานทจัีด  
ภาษา 
องักฤษ 

น.ส.วรางคณา 
เฑยีรบญุเลศิ
รัตน ์

24 - 25 ต.ค.
52 

การแขง่ขนักฬีานอ้งใหม่
อดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 
2552 (การแขง่ขนัยงิปืน)  

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 2 

มหาวทิยาลยัมหดิล
รว่มกบัโรงเรยีนนายรอ้ย
พระจลุจอมเกลา้ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.สดุา หงษ์
ทรงธรรม 

25 ต.ค.52 การแขง่ขนักฬีานอ้งใหม่
อดุมศกึษา ประจําปีการศกึษา 
2552 (การแขง่ขนัยงิปืน)  

รางวัลชนะเลศิ  
(ระบบปืนยาวอดัลม
ประเภททมีหญงิ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ภาษาไทย น.ส.เชษฐธ์ดิา 
กติตชิยัวัชร 

7 พ.ย. 52 การประกวดสนุทรพจน์
อดุมศกึษา เฉลมิพระเกยีรต ิ
ครังท ี10 ประจําปี 2552 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมนสิติเกา่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ภาษาไทย น.ส.อรชมุา วงศ์
ศรกีลุ 

14 พ.ย.52 การประกวดเรยีงความหวัขอ้   
"สทิธคินพกิาร..สูก่ารพัฒนา
คณุภาพชวีติทยีังยนื"  

รางวัลท ี1  สภาสงัคมสงคราะห ์       
แหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชปูถัมภ ์

  น.ส.พมิพชิา 
บญุอนันต ์

18 พ.ย.52 การประกวดนทิานคณุธรรม
สอนใจ 

เกยีรตบิตัร สํานักงานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาต ิ

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.สดุา หงษ์
ทรงธรรม 

22 พ.ย.52 การแขง่ขนัตอบคําถามจากวดีี
ทัศน ์ระดับอดุมศกึษา ในงาน
กจิกรรมประจําปี 2552 

รางวัลท ี2  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์

ภาษาไทย น.ส.สธุญิา พนู
เอยีด 

9 ธ.ค.52 การประกวดเรอืงสนั
ระดบัอดุมศกึษาและ ปวส.
โครงการ "สขุรม่เย็นทัวหลา้ 
ดว้ยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง"

รางวัลชมเชย กองทัพบก 

  น.ส.พมิพชิา 
บญุอนันต ์

18 ธ.ค.52  การประกวดเรยีงความ    "การ
เสรมิสรา้งความมันคงของ
พระพทุธศาสนาเพอืสรา้งความ
มันคงของมนุษย"์ 

รางวัลชนะเลศิ  สมัชชาชาวพทุธเพอืความ
มันคงของชาตปิระจํา
จังหวัดนครราชสมีา รว่มกบั
มหาวทิยาลยั วงษ์ชวลติกลุ

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ฤทัยรัตน ์
ตรเีทพวจิติร  

18 ธ.ค.52  โครงการประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีสรินิธร ประจําปี ครังท ี2 
ในหวัขอ้ “สาธารณรัฐประชาชน
จนี 60 ปี ในสายตาขา้พเจา้” 

รางวัลท ี1 สถาบนัขงจอืแหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.วนดิา ลขิติ
มงคลสขุ  

18 ธ.ค.52  โครงการประกวดสนุทรพจน์
ภาษาจนีสรินิธร ประจําปี ครังท ี2 
ในหวัขอ้ “สาธารณรัฐประชาชน
จนี 60 ปี ในสายตาขา้พเจา้” 

รางวัลชมเชย สถาบนัขงจอืแหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.กานดา วทิยา
นุภาพยนืยง 

24 ธ.ค.52 การประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี 
ครังปฐมฤกษ์   

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบั 2   

สถานทตูจนีประจําประเทศ
ไทยและหน่วยงานอนื ๆ  

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.จรัิชญา 
ตะวันเทยีง 

24 ธ.ค.52 การประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี   
ครังปฐมฤกษ์  

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 2 

สถานทตูจนีประจําประเทศ 
ไทยและหน่วยงานอนื ๆ 

ภาษาไทย น.ส.ปิยรัศม ิคง
แกว้ 

จากเกยีรตภิมู ิ
จฬุา30ธ.ค. 52

การแขง่ขนัการอา่นฟังเสยีง ครังท ี
38 ประจําปี 2552ระดบัอดุมศกึษา 

รางวัลชมเชย ธนาคารนครหลวงไทย 

ภาษาไทย นาย ณัชพล ศริิ
สวัสด ิ

จากเกยีรตภิมู ิ
จฬุา30ธ.ค. 52

การแขง่ขนัการอา่นฟังเสยีง ครังท ี
38 ประจําปี 2552ระดบัอดุมศกึษา 

ชนะเลศิ ธนาคารนครหลวงไทย 

  นาย วรีะ แสง
สทิธ ิ

ม.ค.53 กฬีา ครอสเวริด์ จากแมโ่ดม
เกมส ์ประเภททมีชาย 

1 เหรยีญทอง กฬีามหาวทิยาลยั 

ภาษาไทย น.ส.สธุญิา พนู
เอยีด 

9 ม.ค. 53 การประกวดเรยีงความประเภท
อดุมศกึษาและเยาวชนทัวไป
เนอืงในโอกาสวันเด็กแหง่ชาต ิ
 

รางวัลชมเชย สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่
ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วันท ีแขง่ขนั รายการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั หน่วยงานทจัีด  
ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

น.ส.ตวงรัตน์ 
แสงโชต ิ

10 ม.ค.53 การประกวดเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลไปอบรม
ภาษาเยอรมันภาค
ฤดรูอ้นทเียอรมันน ี

องคก์าร DAAD 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

น.ส.วารสิรา 
เจนวริยิะกลุ 

10 ม.ค.53 การประกวดเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลไปอบรม
ภาษาเยอรมันภาค
ฤดรูอ้นทเียอรมันน ี

องคก์าร DAAD 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.ขวัญธดิา 
เจยีรมาศ 

30 ม.ค. 53 การแขง่ตามคําบอก
ระดบัอดุมศกึษา งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลท ี1 สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.จฑุาภรณ์ 
วริยิะเมตตากลุ 

30 ม.ค. 53 การแขง่ขนั scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลท ี2 สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.ณชิากร อู่
ดาราศกัด ิ

30 ม.ค. 53 การแขง่ขนั scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลท ี2 สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.ผกาวล ีคง
กระพันธ ์

30 ม.ค. 53 การแขง่ขนั scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลท ี2 สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา ขจร
ศกัดบํิาเพ็ญ 

30 ม.ค. 53 การแขง่ตามคําบอก
ระดบัอดุมศกึษา งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลท ี2 สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา ขจร
ศกัดบํิาเพ็ญ 

30 ม.ค. 53 การแขง่ขนั scrabble งานวัน
ประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลท ี2 สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

นาย ภรูชิญ ์หนู
เกอื 

30 ม.ค. 53 การแขง่ขนัรอ้งเพลงภาษา
ฝรังเศสระดับอดุมศกึษา งาน
วันประชาคมโลกภาษาฝรังเศส 
(Fête de la Francophonie) 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมฝรังเศสกรงุเทพ 

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

น.ส.พรพไิล 
จติตแ์จง้ 

31 ม.ค. 53 การแขง่ขนัประลองคําศพัท์
ภาษาญปีุ่ น Mainichi 
J-Vocab Battle 

รางวัลชมเชย 
ระดบัอดุมศกึษา 

โรงเรยีนสอน 
ภาษาญปีุ่ นไมนจิ ิ

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

น.ส.มตุตา กลา้
หาญ 

31 ม.ค. 53 การแขง่ขนัประลองคําศพัท์
ภาษาญปีุ่ น Mainichi 
J-Vocab Battle 

รางวัลชมเชย 
ระดบัอดุมศกึษา 

โรงเรยีนสอน 
ภาษาญปีุ่ นไมนจิ ิ

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

น.ส.วรียา ชนืชู
ธรรม 

31 ม.ค. 53 การแขง่ขนัประลองคําศพัท์
ภาษาญปีุ่ น Mainichi 
J-Vocab Battle 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 2 
ระดบัอดุมศกึษา 

โรงเรยีนสอน 
ภาษาญปีุ่ นไมนจิ ิ

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

น.ส.วรียา ชนืชู
ธรรม 

31 ม.ค. 53 การแขง่ขนัตอบ คําถามความรู ้
ทัวไปเกยีวกบัประเทศญปีุ่ น 
Mainichi J-quiz 

รางวัลชมเชย โรงเรยีนสอน 
ภาษาญปีุ่ นไมนจิ ิ

ภาษา
ตะวันออก /
ญปีุ่ น 

น.ส.ศริรัตน์ ปณุ
กะบตุร  

31 ม.ค. 53 การแขง่ขนัประลองคําศพัท์
ภาษาญปีุ่ น Mainichi 
J-Vocab Battle 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 2 
ระดบัอดุมศกึษา 

โรงเรยีนสอน 
ภาษาญปีุ่ นไมนจิ ิ

ภาษา
ตะวนัตก/สเปน 

น.ส.สรสชิา 
บญุญเศรษฐ ์

ก.พ.53 ทนุศกึษาตอ่ยังตา่งประเทศ
ระดบัปรญิญาโท-เอก 

ไปศกึษาตอ่ที
ประเทศสเปน 

สกอ. 

ภาษา
ตะวนัตก/สเปน 

นาย เปียมศกัด ิ
หงสจํ์ารัสศลิป์ 

ก.พ.53 ทนุศกึษาตอ่ยังตา่งประเทศ
ระดบัปรญิญาโท-เอก 

ไปศกึษาตอ่ที
ประเทศสเปน 

สกอ. 

  น.ส.พรชนก 
พรหมโลก 

4-6 ก.พ.53 การแขง่ขนัลลีาศกฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ประจําปี 2553 
ประเภทลาตนิอเมรกินั รุน่ คลาส C 

หนงึเหรยีญทอง จังหวัดมหาสารคาม 

  น.ส.พรชนก 
พรหมโลก 

4-6 ก.พ.53 การแขง่ขนัลลีาศกฬีามหาวทิยาลยั
แหง่ประเทศไทย ประจําปี 2553 
ประเภทลาตนิอเมรกินั รุน่ คลาส B 

หนงึเหรยีญทอง จังหวัดมหาสารคาม 

  น.ส.สทุธณิี 
เทพพันธก์ลุงาม 

8 ก.พ.53 การประกวดทักษะมัคคเุทศก์
ระดบัมหาวทิยาลัยครังท ี3 

รางวัลชมเชย  คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร  

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นาย ธนพล  
เตยีวัฒนานนท ์

9 – 30 ม.ีค. 
53 

การแขง่ขนัหมากลอ้มประเภท
บคุคลชาย ในการแขง่ขนักฬีา
เยาวชน แหง่ชาต ิครังท ี26 
“มะขามหวานเกมส”์ 

รองชนะเลศิ
อนัดบัท ี2 

จังหวัดเพชรบรูณ์  
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วันท ีแขง่ขนั รายการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั หน่วยงานทจัีด  
ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นาย ธนพล  
เตยีวัฒนานนท ์

9 – 30 ม.ีค. 
53 

การแขง่ขนัหมากลอ้มประเภท
ทมีชาย ในการแขง่ขนักฬีา
เยาวชน แหง่ชาต ิครังท ี26 
“มะขามหวานเกมส”์ 

ชนะเลศิ อนัดบั
ท ี1 

จังหวัดเพชรบรูณ์  

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา  
ขจรศกัดบํิาเพ็ญ 

18 ม.ีค. 53 แขง่ขนัภาษาฝรังเศสธรุกจิ
ระดบันานาชาต ิ“Le Mot 
d’Or” 

รางวัลท ี1  สถานเอกอคัรราชทตู
ฝรังเศสประจําประเทศ
ไทย และสมาคมสง่เสรมิ
ภาษาฝรังเศสธรุกจิ  

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

น.ส.พมิพน์ภัส 
ศลิาวรโชต ิ

19 ม.ีค.53 การประกวดเขยีนเรยีงความ
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลไปอบรม
ภาษาเยอรมันภาค
ฤดรูอ้นทเียอรมันน ี

มลูนธิวิัฒนธรรมไทย-
เยอรมัน 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นาย ธนพล  
เตยีวัฒนานนท ์

1-3 พ.ค. 53 การแขง่ขนัหมากลอ้ม 
Thailand Open ครังท1ี4 
ประเภท High Dan 

รองชนะเลศิ
อนัดบัท ี2 

สมาคมกฬีาหมากลอ้ม
แหง่ประเทศไทย 

BALAC น.ส.รวภิา  
มณีรัตน ์ 

18 พ.ค. 53 โครงการคน้หานักเขยีนน่ารักกบั
สํานักพมิพแ์นตต ี(ในเครอืบนัลอื
สาสน์)ประเภทเรอืงยาว สาขา
แฟนตาซ ีเรอืง “The Memento 
ความทรงจํา ณ ขณะรัก” 

รางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบัทหีนงึ  

โครงการคน้หานักเขยีน
น่ารักกบัสํานักพมิพ์
แนตต ี(ในเครอืบันลอื
สาสน์) 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ธนาพร 
สงัขวฒุชิยักลุ 

11 ม.ิย. 53 ประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนี 
ระดบัอดุมศกึษา 

ชนะเลศิอนัดบั 1 สถานเอกอคัรราชทตูจนี
ประจําประเทศไทย 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.คณาภรณ์ 
กติตอินุกลู 

12 ม.ิย. 53 การแขง่จนีภาษาจนีชงิถว้ย
เกยีรตยิศ "สาคร กยาวัฒนนจิ" 
ครังท ี1 

รองชนะเลศิ
อนัดบั 3 

หนังสอืพมิพต์งฮัวและ
มลูนธิบิรรณพภิพ 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.บษุรนิทร ์
อนิทรนอ้ย 

12 ม.ิย. 53 การแขง่จนีภาษาจนีชงิถว้ย
เกยีรตยิศ "สาคร กยาวัฒนนจิ" 
ครังท ี1 

รางวัลชมเชย 
เพชรยอดมงกฎุ 

หนังสอืพมิพต์งฮวัและ
มลูนธิบิรรณพภิพ 

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

น.ส.ทานพร 
ตระการเถลงิ
ศกัด ิ

18 ม.ิย. 53 แขง่ขนัโตว้าทภีาษาญปีุ่ น
ระดบัอดุมศกึษาและบคุคล
ทัวไป 

ชนะเลศิ สถาบนัเอเชยีตะวันออก 
ม.ธรรมศาสตร ์

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

น.ส.สริ ี 
รวิไพบลูย ์

18 ม.ิย. 53 แขง่ขนัโตว้าทภีาษาญปีุ่ น
ระดบัอดุมศกึษาและบคุคล
ทัวไป 

ชนะเลศิ สถาบนัเอเชยีตะวันออก 
ม.ธรรมศาสตร ์

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

น.ส.อรชพร 
ชลาดล 

18 ม.ิย. 53 แขง่ขนัโตว้าทภีาษาญปีุ่ น
ระดบัอดุมศกึษาและบคุคล
ทัวไป 

ชนะเลศิ สถาบนัเอเชยีตะวันออก 
ม.ธรรมศาสตร ์

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นาย ธนพล  
เตยีวัฒนานนท ์

24 ก.ค. 53 การแขง่ขนัหมากลอ้ม 
Thailand Pair Go 
Championship 2010 

รองชนะเลศิ
อนัดบัท ี3 

สมาคมกฬีาหมากลอ้ม
แหง่ประเทศไทย  

ภาษา
ตะวันออก/
ญปีุ่ น 

นาย รณชยั 
เครอืซาว  

31 ก.ค. 53 แขง่ขนัประกวดสนุทรพจน์
ภาษาญปีุ่ น  

ชนะเลศิ โรงเรยีนภาษาและ
วัฒนธรรมสมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี  

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

นาย ธนพล  
เตยีวัฒนานนท ์

7-8 ส.ค. 53 การแขง่ขนัหมากลอ้มในรายการ 
The Mall International Go 
Championship 2010รุน่ Dan (ดงั) 

รางวัล Best Thai 
อนัดบั 1  

รายการ The Mall 
International Go 
Championship 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.กญัญารัตน ์
อาจชน  

15 ส.ค. 53 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิระดบั 
อดุมศกึษาครังท ี5 ประจําปี2553

รองชนะเลศิ
เหรยีญทองแดง  

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
สนัุนทา   

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.คณาภรณ์ 
กติตอินุกลู 

15 ส.ค. 53 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิระดบั 
อดุมศกึษาครังท ี5 ประจําปี2553

รางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกฎุ  (รอบ
ชงิชนะเลศิเพชร
ยอดมงกฏุ)  

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
สนัุนทา   

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.ธันยพร 
โพธพิลูเงนิ  

15 ส.ค. 53 การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิระดบั 
อดุมศกึษาครังท ี5 ประจําปี2553

รางวัลชมเชย  
(รอบเจยีระไน
เพชร)   

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวน
สนัุนทา   

ภาษา
ตะวนัออก/
บาลสีนัสกฤต 

น.ส.อรณุวรรณ 
คงมผีล 

15 ส.ค. 53 เรยีงความภาษาองักฤษจาก
โศลก 16 : 12 ในภควัทคตีา 

ไดร้างวัลท ี4 คตีาอาศรมแหง่ประเทศ
ไทย 

ภาษา
ตะวนัออก/
บาลสีนัสกฤต 
 

นาย ณัชพล ศริิ
สวัสด ิ

15 ส.ค. 53 เรยีงความภาษาองักฤษจาก
โศลก 16 : 12 ในภควัทคตีา 

ไดร้างวัลท ี3 คตีาอาศรมแหง่ประเทศ
ไทย 
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ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วันท ีแขง่ขนั รายการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั หน่วยงานทจัีด  
ภาษา 
องักฤษ 

น.ส.ทพิยส์ดุา 
ชยัชนะ 

18 ส.ค. 53 การแขง่ขนัการพดูภาษาองักฤษ
ในทสีาธารณะ (Speech 
Contest) ระดบัอดุมศกึษา 

วัลชมเชย พรอ้ม
เงนิรางวัลและใบ
ประกาศเกยีรตคิณุ 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

น.ส.ชนกิานต ์
เจรญิศร ี 

27 ส.ค. 53 แขง่ขนัประกวดรอ้งเพลง
ภาษาเยอรมัน   ในงานวันรวม
ใจเยอรมัน “Deutscher Tag” 

รางวัลชนะเลศิ  นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

น.ส.มัธวรรณศ ์
สจุรติธนารักษ์  

27 ส.ค. 53 แขง่ขนัเลา่นทิาน
ภาษาเยอรมัน  ในงานวันรวม
ใจเยอรมัน “Deutscher Tag” 

รางวัลชนะเลศิ  นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

น.ส.ลัลนา 
เวทยว์ไิล  

27 ส.ค. 53 แขง่ขนัเลา่นทิาน
ภาษาเยอรมัน  ในงานวันรวม
ใจเยอรมัน “Deutscher Tag” 

รางวัลชนะเลศิ  นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

ภาษา 
องักฤษ 

น.ส.วธ ูอตัต
วชิญ ์ 

27 ส.ค. 53 การแขง่ขนัโครงการ “English 
Talent” 

รางวัลชนะเลศิ
พรอ้มเงนิรางวัล 

คณะภาษาและการสอืสาร
สถาบนับณัฑติพัฒนบริ
หารศาสตร ์ (NIDA) 

ภาษา 
องักฤษ 

น.ส.สทุธณิี 
เทพพันธก์ลุงาม  

27 ส.ค. 53 การแขง่ขนัโครงการ “English 
Talent” 

รางวัลรองชนะเลศิ
อนัดบัสองพรอ้ม
เงนิรางวัล 

คณะภาษาและการสอืสาร
สถาบนับณัฑติพัฒนบริ
หารศาสตร ์ (NIDA) 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

นาย อคัร เชา้
ฉอ้ง  

27 ส.ค. 53 แขง่ขนัตอบปัญหาความรู ้
ทัวไปประเทศทใีช ้
ภาษาเยอรมัน ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน “Deutscher Tag” 

รางวัลชนะเลศิ  นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

นสิติชมรม
ภาษาเยอรมัน 

27 ส.ค. 53 แขง่ขนัการประกวดสอื
มัลตมิเีดยี ในงานวันรวมใจ
เยอรมัน “Deutscher Tag” 

รางวัลชนะเลศิ นายกสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย โรงเรยีนเตรยีม
อดุมศกึษา 

ภาษา
ตะวันตก/ 
เยอมัน 

นสิติชมรม
ภาษาเยอรมัน 

27 ส.ค. 53 การประกวดรอ้งเพลง
ภาษาเยอรมัน 

รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1 

สมาคมครภูาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย 

BALAC น.ส.รวภิา มณี
รัตน ์ 

31 ส.ค. 53 โครงการนักอา่นปันนักเขยีน 
ประเภทเรอืงสนั เรอืง “Kill me 
รักผมใหต้ายทสีคิรับคณุ”   

รางวัลชนะเลศิ
อนัดบัทหีนงึ  

สํานักพมิพแ์จม่ใส   

ภาษา
ตะวันตก/
สเปน  

น.ส.วันสดุา 
สวา่งอารมณ์  

15 ก.ค. 53 รางวัลเยาวชนดเีดน่
กรงุเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) 

รางวัลเยาวชน
ดเีดน่ดา้น
นันทนาการ 

สํานักวัฒนธรรมกฬีาและ
การทอ่งเทยีว 

ภาษาไทย น.ส.หัตถ
กาญจน ์อารี
ศลิปะ  

15 ก.ค. 53 รางวัลเยาวชนดเีดน่
กรงุเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) 

รางวัลเยาวชน
ดเีดน่ดา้นสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม 

สํานักวัฒนธรรมกฬีาและ
การทอ่งเทยีว 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.อนัญญา 
ประดษิฐทั์ศนยี ์ 

5 ก.ย. 53 การประกวดสนุทรพจนป์ระจําปี 
2010  (2010 Taiguo 
Zhonghua Huiguan Hanyu 
Yanjiang Bisai)  

รางวัลยอดเยยีม  สมาคมจงหวัแหง่ประเทศ
ไทย  

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.อจัจมิา 
เสรมิชพี  

5 ก.ย. 53 การประกวดสนุทรพจนป์ระจําปี 
2010  (2010 Taiguo 
Zhonghua Huiguan Hanyu 
Yanjiang Bisai)  

รองชนะเลศิ
อนัดบั 2  

สมาคมจงหวัแหง่ประเทศ
ไทย  

ภาษาไทย น.ส.นชิานันท ์
นันทศริศิรณ์ 

6 ก.ย. 53 การเขยีนบทวจิารณ์วรรณกรรม
เรอืง ปักกงิ นครแหง่ความหลงั 
ประจําปี พ.ศ. 2553 

ทนุการศกึษา มลูนธิสิด-เนยีน กรูมะ
โรหติ 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.กนัตก์นษิฐ ์
โพธกิจิ 

22 ก.ย. 53 การประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี รางวัลยอดเยยีม  สถาบนัขงจอืและ
สาขาวชิาภาษาจนี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

ภาษา
ตะวนัออก/จนี 

น.ส.กานดา 
วทิยานุภาพยนืยง 

22 ก.ย. 53 การประกวดรอ้งเพลงภาษาจนี รางวัลชนะเลศิ
อนัดบั 1 

สถาบนัขงจอืและ
สาขาวชิาภาษาจนี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
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นิสติปัจจุบันได้รับรางวัล    นิสติ 6 คน ได้รางวัลระดับนานาชาต ิ 6 รายการ 
ภาควชิา ชอื-นามสกลุ วันทแีขง่ขนั รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการ

แขง่ขนั
หน่วยงานทจัีด 

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.ขวัญธดิา 
เจยีรมาศ 

28 ส.ค. 53 แขง่ขนัออกแบบโปสเตอร์
แนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว หวัขอ้ 
“Sustainable Tourism”  

รางวัล  
ท ี2 

Association EVENT'PROJECT, Institut 
d’ Administration des Entreprises 
de Nice (IAE), Université de Nice 
Sophia - Antipolis   

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.นพรัตน ์
ศวิารัตน ์ 

28 ส.ค. 53 แขง่ขนัออกแบบโปสเตอร์
แนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว หวัขอ้ 
“Sustainable Tourism”  

รางวัล  
ท ี2 

Association EVENT'PROJECT, Institut 
d’ Administration des Entreprises 
de Nice (IAE), Université de Nice 
Sophia - Antipolis   

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.นําทพิย ์
สงัขเ์ปรม  

28 ส.ค. 53 แขง่ขนัออกแบบโปสเตอร์
แนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว หวัขอ้ 
“Sustainable Tourism”  

รางวัล  
ท ี13 

Association EVENT'PROJECT, Institut 
d’ Administration des Entreprises 
de Nice (IAE), Université de Nice 
Sophia - Antipolis   

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.สทุธณิี 
เทพพันธก์ลุ
งาม  

28 ส.ค. 53 แขง่ขนัออกแบบโปสเตอร์
แนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว หวัขอ้ 
“Sustainable Tourism”  

รางวัล  
ท ี13 

Association EVENT'PROJECT, Institut 
d’ Administration des Entreprises 
de Nice (IAE), Université de Nice 
Sophia - Antipolis   

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.จฑุาภรณ์ 
วริยิะเมตตา
กลุ  

28 ส.ค. 53 แขง่ขนัออกแบบโปสเตอร์
แนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว หวัขอ้ 
“Sustainable Tourism”  

รางวัล  
ท ี11  

Association EVENT'PROJECT, Institut 
d’ Administration des Entreprises 
de Nice (IAE), Université de Nice 
Sophia - Antipolis   

ภาษา
ตะวันตก/
ฝรังเศส 

น.ส.พริยิา 
ขจรศกัดิ
บําเพ็ญ  

28 ส.ค. 53 แขง่ขนัออกแบบโปสเตอร์
แนะนําแหลง่ทอ่งเทยีว หวัขอ้ 
“Sustainable Tourism”  

รางวัล  
ท ี11  

Association EVENT'PROJECT, Institut 
d’ Administration des Entreprises 
de Nice (IAE), Université de Nice 
Sophia - Antipolis   

 

ศษิย์เก่าได้รับรางวัล ศษิย์เก่า 8 คน ได้รับรางวัลระดับชาต ิ10 รายการ 
ชอื-นามสกลุ วันท ีแขง่ขนั รายการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั หน่วยงานทจัีด 
นาย ยงิยศ ปัญญา 20 ม.ค.53 คมชดัลกึอวอรด์ ครังท ี7 บทละครโทรทัศนย์อดเยยีม ผูใ้หญล่ี

กบันางมา 
นสพ.คมชดัลกึ   

นาย ยงิยศ ปัญญา 9 พ.ค.53 Star entertainment 
awards ครังท ี8  

บทละครโทรทัศนย์อดเยยีม ผูใ้หญล่ี
กบันางมา 

โดยสมาคมนักขา่ว
บนัเทงิ   

นาย ยงิยศ ปัญญา 16 พ.ค.53 รางวัล นาฏราช ครังท ี1 
ประจําปี 2552 

รางวัลบทโทรทัศนย์อดเยยีม ไดแ้ก่
เรอืง ผูใ้หญล่กีับนางมา 

สมาพันธส์มาคม
วทิยกุระจายเสยีง
และวทิยโุทรทัศน ์ 

ถนอมพร (ตนั
พพัิฒน)์ เลาหจรัส
แสง 

2 ก.พ. 53 รางวัลผลงานประดษิฐ์
คดิคน้ ประจําปี 2553 

รางวัลประกาศเกยีรตคิณุ เรอืงการ
พัฒนา game-based e-Learning 
ตน้แบบสําหรับการศกึษา ใน
ระดบัอดุมศกึษา 

สภาวจัิยแหง่ชาต ิ
(วช) 

นางชมัยภร บาง
คมบาง (แสง
กระจา่ง) 

22 ก.ค. 53 รางวัลผูใ้ชภ้าษาไทย
ดเีดน่ 2553 (ชาวไทย) 

รางวัลผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 2553 
(ชาวไทย) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

ศ.กติตคิณุสจุรติ  
เพยีรชอบ 

22 ก.ค. 53 ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ ปี 2553 

ปชูนยีบคุคลดา้นภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

รศ.ดวงมน จติร์
จํานงค ์

22 ก.ค. 53 ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ ปี 2553 

ปชูนยีบคุคลดา้นภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

ศ.กติตคิณุปราณี 
กลุละวณชิย ์

22 ก.ค. 53 ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ ปี 2553 

ปชูนยีบคุคลดา้นภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

ศ.กติตคิณุปรชีา 
ชา้งขวัญยนื  

22 ก.ค. 53 ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ ปี 2553 

ปชูนยีบคุคลดา้นภาษาไทยและผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

ม.ร.ว.อรฉัตร ซอง
ทอง 

22 ก.ค. 53 รางวัลผูใ้ชภ้าษาไทย
ดเีดน่ 2553 (ชาวไทย) 

รางวัลผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 2553 
(ชาวไทย) 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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ศษิย์เก่าได้รับรางวัล ศษิย์เก่า  1 คน ได้รับรางวัลระดับนานาชาต ิ1 รายการ 
ชอื-นามสกลุ วันทแีขง่ขนั รายการแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั หน่วยงานทจัีด 
สมศกัด ิศรบีรสิทุธิ
สกลุ 

3 – 4 
ธ.ค. 52 

การนําเสนอ paper ณ การประชมุ 
2009 International Conference on 
Knowledge Management 

Best Student Paper 
Award 

University of Hong 
Kong 

 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 55 คน 
นิสติได้รับทุนไปต่างประเทศ 
ลาํดบั ชอืนสิติ ระดบั 

ชนั 
สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หนว่ยงานทใีหท้นุ 

1 น.ส.ปรยิาภัทร  
อดุมนทัิศน์ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน  ไปศกึษา 
ณ Osaka University  
ประเทศญปีุ่ น 

Heiwa  Nakajima 
Foundationประเทศ
ญปีุ่ น 

2 น.ส.นรวีสิทุธ ิ เต็ม
ชุม่ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ประวัตศิาสตร ์ 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 -ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ Kumamoto Gakuen  
University  ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

3 น.ส.อญัชษิฐา  
สวุรรณยงิยง 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 -ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyukyus University   
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

4 น.ส.ศศภัิค   ศริิ
ทรัพย ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 -ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Saitama University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

5 น.ส.สทุธภิรณ์  
พรรณเชษฐ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

6 นายจาตรุงค ์ ธรรม
จนิดา 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

7 น.ส.จติอารยี ์ สวา
ทะสขุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Ryukoku  University 
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

8 น.ส.ชอ่ทพิย ์ ธัญ
นพัิทธ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

9 น.ส.ฐานติา  เวยีง
อนิทร ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kanazawa  
University  ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

10 น.ส.สทุสิา  สธุาสี
กลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Tohoku  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

11 น.ส.กรีต ิ จติงาม
สจุรติ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Tokyo Gakugei  
Universityประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

12 น.ส.จารภุา  รัชนี
วงศ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyoto  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น 

13 น.ส.วรัญญา  สุ
ชาตลํิาพงศ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Rikkyo  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Sato International 
Scholarship 
Foundation 

14 น.ส.บณุฑรกิ   
เขมาชวีะ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Rikkyo  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Sato International 
Scholarship 
Foundation 
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ลาํดบั ชอืนสิติ ระดบั 
ชนั 

สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หนว่ยงานทใีหท้นุ 

15 น.ส.มโิทะนะ  เอ็น
โด 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Gakushuin  
University  ประเทศญปีุ่ น 

Gakushuin  
University  ประเทศ
ญปีุ่ น 

16 น.ส.โชตมิา   ไตร
รัตนานุสรณ์ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุไปศกึษา ณ Beijing 
Language and Culture  
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 

17 น.ส.ธนาศร ี สธุี
ภาคย ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 1  ปี (ภาคปลาย  
2552 - ภาคตน้  
2553) 

ทนุไปศกึษา ณ Beijing 
Language and Culture  
University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 

18 น.ส.ญาณนิ ี 
ไพยวัฒน ์

ป.โท 
ปี 3 

ประวัตศิาสตร ์ 3  เดอืน (3 
พ.ค. - 31 ก.ค. 
53 ) 

ทนุทําวจัิยและเสนอ
ผลงาน  Asian Graduate 
Student Fellowship 
2010สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research 
Institute National 
University  of 
Singapore 

19 นายธันวา   วงศ์
เสงยีม 

ป.โท 
ปี 3 

ประวัตศิาสตร ์ 3  เดอืน (3 
พ.ค. - 31 ก.ค. 
53 ) 

ทนุทําวจัิยและเสนอ
ผลงาน  Asian Graduate 
Student Fellowship 
2010สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research 
Institute National 
University  of 
Singapore 

20 นางนรนิธร  สมบัติ
นันท ์ แบร ์

ป.เอก 
ปี 3 

ภาษาศาสตร ์ 4  เดอืน (เม.ย. 
-  ก.ค. 53 ) 

ทนุ คปก. ทําวจัิย  ณ 
Humboldt University    
ประเทศเยอรมน ี

สกว. (สํานักงาน
กองทนุสนันสนุนการ
วจัิย) 

21 น.ส.ณัฐนี   ทวแีสง
สกลุไทย 

ป.ตร ี
ปี 4 

สารนเิทศ
ศกึษา 

17  วัน (5 - 21 
ก.ค. 53) 

ทนุแลกเปลยีนวัฒนธรรม  
ณ  สาธารณรับประชาชน
จนี 

China Synergy 
Programme for 
Outstanding Youth 

22 น.ส.กาญจนารถ  
ทาหอม 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาสเปน 1  เดอืน (27 
ก.ค. - 31 ส.ค. 
53) 

ทนุ BECAS  MAECID  
Summer  Language & 
Culture Course  
มหาวทิยาลยัลามังกา  
ประเทศสเปน 

AECID Ministry of 
Foreign Affairs  
ประเทศสเปน 

23 น.ส.ณัฏฐา   วัฒน
ศกัดชิยั 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ – 
ปลาย ปี
การศกึษา  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Nagoya University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

24 น.ส.เปียมบญุ  
อทัุยธรรมรัตน์ 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ – 
ปลาย ปี
การศกึษา  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyoto Notre Dame  
University  ประเทศญปีุ่ น 

Kyoto Notre Dame  
University ประเทศ
ญปีุ่ น 

25 น.ส.สรัญญา  ชู
โชตแิกว้ 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ – 
ปลาย ปี
การศกึษา  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kokushikan  
University  ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

26 น.ส.สณัหจ์ฑุา  
ธเนศากร 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ – 
ปลาย ปี
การศกึษา  
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Toyo Giwa  
University  ประเทศญปีุ่ น 

Toyo Eiwa  
University  ประเทศ
ญปีุ่ น 

27 น.ส.อธวิรรณ  กนก
วารรัีตน ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคตน้ – 
ปลาย ปีการศกึษา
2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Nanzan  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Toyota - Nanzan 
ประเทศญปีุ่ น 

28 นายวนัิย   จามร
สรุยิา 

ป.เอก 
ปี 3 

วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

1  ปี (ภาคตน้ - 
ปลายปี
การศกึษา  
2553) 

ทนุคน้ควา้วจัิย  ณ  
Nakhonratchasima 
Rajabhat  University 
ประเทศญปีุ่ น 

Japan Foundation 
Fellowship 
Program for 2010-
2011ประเทศญปีุ่ น 

29 น.ส.ธมลวรรณ  มะ
โนวรรณ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 5  เดอืน (ภาค
ปลาย  2553 ) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyushu University  
ประเทศญปีุ่ น 

JTW (Japan in 
Today's World  
Program) ประเทศ
ญปีุ่ น 
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ลาํดบั ชอืนสิติ ระดบั 
ชนั 

สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หนว่ยงานทใีหท้นุ 

30 น.ส.วชิชตุา   
จันทรศรวีงศ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ปรัชญา 6  เดอืน(ภาค
ปลาย  2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Daejeon University  
ประเทศเกาหล ี

Daejeon University  
และ Ministry of 
Educationประเทศ
เกาหล ี

31 น.ส.วธ ู อตัตวชิญ ์ ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาองักฤษ 6 เดอืน(ภาค
ปลาย  2553) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ   Fukuoka  Women's 
University  ประเทศญปีุ่ น 

World of Japanese 
Contemporary   
Culture(WJC) 
Program ประเทศญปีุ่ น

32 น.ส.ศริมิา  ศริิ
ทรัพยสถติย ์

ป.โท 
ปี 2 

ภาษาเยอรมัน 4  เดอืน (ภาค
ปลาย  2553) 

ทนุไปศกึษาและคน้ควา้
ขอ้มลูประกอบการทํา
วทิยานพินธ ์ณ 
มหาวทิยาลยัซเีกน้  
ประเทศเยอรมน ี

องคก์าร  DAAD 

33 นายกติตนิาถ   
เรขาลลิติ 

ป.เอก 
ปี 5 

ภาษาศาสตร ์ 6  เดอืน(ภาค
ปลาย  2553) 

ทนุ คปก. ทําวจัิย  ณ   
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สกว. (สํานักงาน
กองทนุสนันสนุนการ
วจัิย) 

34 น.ส.กอบพร  อา
สนทิทอง 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  -ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Saitama  University  
ประเทศญปีุ่ น 

STEPS  (Short-
Term Exchange 
Program of 
Saitama University)

35 น.ส.ตลุญาณ์   
ตลุวรรธนะ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kumamoto Gakuen 
University  ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

36 นายนัฐพงษ์  จติ
วงศ ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาองักฤษ 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Nagoya  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

37 น.ส.บษุรนิทร ์  
อนิทรนอ้ย 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Beijing Language 
and Culture  University
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 

38 น.ส.มณิตา   สทิธิ
ธนังกลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาจนี 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Beijing Language 
and Culture  University
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 

39 นายนรตุม ์  เจา้
สกลุ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาสเปน 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีนไปศกึษา  
ณ  Kyushu  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

40 น.ส.ปรสิา   ทัดศร ี ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาสเปน 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kanazawa 
University  ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

41 น.ส.ณัฐชา  
นพรัตนสํ์าราญ 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Saitama  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

42 น.ส.ปณดิา   รักสจั ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Hokkaido University 
ประเทศญปีุ่ น 

Hokkaido 
Universityประเทศ
ญปีุ่ น 

43 น.ส.พรนัชชา  
ประทปีจนิดา 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  

44 น.ส.พุม่ขา้ว   ชลศ
รานนท ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Hokkaido University 
ประเทศญปีุ่ น 

Hokkaido 
Universityประเทศ
ญปีุ่ น 

45 นาวสาวศรัณยธ์ร   
สขุศร ี

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  
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ลาํดบั ชอืนสิติ ระดบั 
ชนั 

สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หนว่ยงานทใีหท้นุ 

46 น.ส.ศกุลรัตน์  สกลุ
วัชรนิทร ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyushu  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JLCC (Japanese 
Language and 
Culture  Course)
ประเทศญปีุ่ น 

47 น.ส.สริ ี รวิไพบลูย ์ ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Tohoku  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  

48 น.ส.อาภาพร   
เรอืงสภุาภชิาต ิ

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kanazawa  
University  ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  

49 น.ส.สชุาดา  แจง้
สวา่ง 

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Soka University  
ประเทศญปีุ่ น 

Soka University  
ประเทศญปีุ่ น 

50 น.ส.อาภาพร   รุง้
โรจน ์

ป.ตร ี
ปี 4 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Heiwa  Nakajima 
Foundationประเทศ
ญปีุ่ น 

51 น.ส.ณฤด ี  โพธิ
พพัิฒน ์

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka  University  
ประเทศญปีุ่ น 

JASSO (Japan 
Student Services 
Organization)
ประเทศญปีุ่ น 

52 น.ส.ทรงศภุา  
สมัมาทติย ์

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Kyoto  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  

53 นายปิยภัทร   โอ
สวุรรณ 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Tohoku  University  
ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  

54 น.ส.ประภาพรรณ  
ภักดพีทัิกษ์ 

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Osaka   Kyoiku 
University  ประเทศญปีุ่ น 

รัฐบาลญปีุ่ น  

55 น.ส.ภาสณี  วรกติติ
พันธ ์

ป.ตร ี
ปี 3 

ภาษาญปีุ่ น 1  ปี (ภาคปลาย  
2553  - ภาคตน้  
2554) 

ทนุแลกเปลยีน ไปศกึษา 
ณ  Rikkyo  University  
ประเทศญปีุ่ น 

Sato International 
Scholarship 
Foundationประเทศ
ญปีุ่ น 

 

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต      
 ในปีการศึกษา 2553  นิสิตทีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํนวน  6 คน  เป็นนิสิตรุ่นที 6   นิสิตรุ่นที  3   
จาํนวน 2  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2552  รายละเอียดดงันี 
 
  นางสาวมุจลนิท์     สุดเจริญ          ภาควชิาภาษาไทย                  คะแนนเฉลีย   3.94  
ไดรั้บพระราชทานทุนอานนัทมหิดล  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท- เอก  สาขามานุษยวทิยาภาษาศาสตร์ (Linguistic Anthropology)  ณ  
สหรัฐอเมริกา 
  นายเกยีรตภูิม ิ       นันทนุกลู         ภาควิชาศิลปการละคร          คะแนนเฉลีย   3.94   
เขา้รับราชการทหารกองประจาํการ พ.ศ. 2553  (ทหารกองเกิน)  เป็นเวลา  2  ปี    หลงัปลดประจาํการจะศึกษาต่อสาขา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ดา้นการเขียนบทละครเพลง(Musical  Theatre)  หรือดา้นการแสดงและการกาํกบับทละครเพลง  
ณ  มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

 
  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นที 4 - รุ่นที 6   มีจาํนวนทงัหมด   14  คน 
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 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษาจาํนวน 71 คน จาก 14 
สาขาวิชา มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทงัหมด 71 ครัง ดงันี 
ระดบัชาติ  60 ครัง  
ระดบันานาชาติ  11 ครัง  
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท   สาขาวชิาภาษาศาสตร์ 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นายยทูากะ โทมโิอกะ   
(508 01969 22) 

ทัศนคตขิองเยาวชนอสีานและ
เยาวชนกรงุเทพฯตอ่ภาษาไทยถนิ
อสีาน 

ระดบัชาติ 14-15 
มนีาคม 
2552 

โครงการวจัิยไวยากรณ์ไทย
ฉบบัครอบคลมุภาษายอ่ย 

2 นางสาวณัฐชนัญ พทุธิ
ปทปี  
(498 01294 22) 

หน่วยสรา้งประธานรับการกระทําใน
ภาษาจนีกลาง 

ระดบัชาติ 4 กมุภาพันธ ์
2553 

การประชมุทางวชิาการ ครังท ี
48 หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

3 นางสาวอนงคน์าฏ  
นุศาสตรเ์ลศิ  
(498 02220 22) 

The Subcategorization of The 
"put on" Verbs in Thai and 
Japanese: A Test of The 
Whorfian Hypothesis 

นานาชาติ 1 
พฤษภาคม 
2551 

Chula-Japan Linguistics 
Symposium Room 210, 
Maha Chulalongkorn 
Building Proceeding of The 
Chulalongkorn-Japan 
Linguistics Symposium, 
2009 

4 นายธนภัทร สนิธวาชวีะ  
(498 01402 22) 

วรรณยกุตภ์าษาไทยกรงุเทพทอีอก
เสยีงโดยคนญปีุ่ น 

ระดบัชาติ กรกฎาคม 
2552 

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ฉบบัท ี1 ปีท ี28 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2552) 

5 นางสาวปารดิา สขุ
ประเสรฐิ   
(498 01637 22)         

โครงสรา้งปรเิฉทของการให ้
คําแนะนําในภาษาไทย 

ระดบัชาติ มนีาคม 
2553 

วารสารวชิาการศลิปศาสตร์
และวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์ปี
ท ี1 ฉบบัท ี2 ประจําเดอืน 
ก.ค.-ธ.ค. 2553 

6 นางสาวดศิราพร 
สรอ้ยญาณะ    
(508 01385 22) 

การแปรของวรรณยกุตต์ามรุน่อายใุน
ภาษายอง จังหวัดลําพนู ในคําพดู
เดยีวและคําพดูตอ่เนอืง 

ระดบัชาติ มนีาคม 
2553 

การประชมุเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิ
ครังท ี16 

7 นายรัฐพล ทองแตง      
(498 0190622) 

หน่วยสรา้งแสดงคณุสมบตัขิอง
ประธานในภาษาไทย 

ระดบัชาติ 4 กมุภาพันธ ์
2553 

การประชมุวชิาการครังท ี48 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
12/2553  

8 นายนฤดล จันทรจ์าร ุ    
(508 01574 22) 

From Touch to Modality: The 
Polyfunctionality and 
Grammaticalization of  a Physical 
-Contact Verb in Thai 

นานาชาติ 23 มถินุายน 
2553 

Universal Grammar and 
Individual Languages 2010

9 นางสาวสวุด ีนาสวัสด ิ   
(498 02163 22) 

ระบบการใหเ้กยีรตทิสีะทอ้นจากคํา
สรรพนามบรุษุท ี1 และ 2 ในราชา
ศพัทไ์ทย 

ระดบัชาติ 4 กมุภาพันธ ์
2553 

การประชมุทางวชิาการของ
มหาวทิบาลยัเกษตรศาสตร ์
ครังท ี48  

10 นางสาวศศธิร นวเลศิ
ปรชีา   (498 01993 
22) 

คําเรยีกญาตพินืฐานของผูพ้ดูภาษา
สว่ย            (กยู-กวย) ทมีอีายุ
ตา่งกนั 

ระดบัชาติ 26 เมษายน 
2553 

วารสารดํารงวชิาการปีท ี9 
ฉบบัท1ี 

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก   สาขาวชิาภาษาศาสตร์ 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาวปนตีา นติยาพร 
(488 09066 22) 

Message from the Sky: A Study 
of Language in Advanced 
technology 

นานาชาติ 28-29 
เมษายน 
2552 

6th  Malaysia  
International Conference 
on Languages, 
Lieratures,and Cultures 

2 นางสาวสธุาสณิี ปิย
พสนุทรา  
(488 09117 22) 

The Develpoment of Syntatic 
Complexity in Thai Children's 
Narratives 

นานาชาติ เมษายน 
2553 

MANUSYA, Special Issue 
No.17 (2009) 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท  สาขาวชิาวรรณคดเีปรียบเทยีบ  
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชุม

1 นางสาวอาจารยี ์สทุธิ
โรจน ์   
(498 02300 22) 

ซนิเดอเรลลา: จากเทพนยิายสู่
วรรณกรรม 

ระดบัชาติ 27 พ.ย.
2552 

การประชมุวชิาการ การเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครังท ี1

2 นางสาวอลสิา สนัต
สมบตั ิ   
(498 02289 22) 

นกไขลานกบัไมเ้บสมดล: อัตลกัษณ์
กบัความรนุแรงใน The Wind-up 
Bird chronicle 

ระดบัชาติ 26 พ.ย.
2552 

การประชมุ "เวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย ครังท ี5 
เรอืง ขา้ คา่ ฆา่: อตัลกัษณ์ 
คณุคา่ความรนุแรง" ณ หอ้ง 
210 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3 นายกฤษฎา ขํายัง        
(498 01053 22) 

"นอนใตล้ะอองหนาว: การรว่มรัก
ของมนุษยเ์มอืงเพอืแสวงหาตวัตนที
สญูหาย 

ระดบัชาติ 25-27 พ.ย.
52 

การประชมุประจําปีเพศวถิี
ศกึษาในสงัคมไทย ครังท ี2 
วันท ี25-27 พ.ย. 2552 ณ 
โรงแรมรอยัล รเิวอร ์กรงุเทพฯ

4 นางสาววรี ีเกวลกลุ       
(498 01970 22) 

ผูห้ญงิกบัความรนุแรง: กรณีศกึษา
ผา่นวรรณกรรมกอทกิไทยรว่มสมัย 

ระดบัชาติ 25-27 พ.ย.
52 

การประชมุประจําปีเพศวถิี
ศกึษาในสงัคมไทย ครังท ี2 
วันท ี25-27 พ.ย. 2552 ณ 
โรงแรมรอยัล รเิวอร ์กรงุเทพฯ

5 นางสาวชตุมิณฑน ์ตรี
อํานรรค  
(498 01242 22) 

เรอืงเลา่คสามเจ็บป่วย: การนําเสนอ
ตวัตนของผูป่้วย 

ระดบัชาติ 27 พ.ย.
2552 

การประชมุวชิาการ การเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครังท ี1

6 นางสาวโนร ีพรรค
พบิลูย ์    
(498 01570 22) 

อโฟรไดต ิ(วนัีส), เทพธดิาแหง่
ความรัก:จากตํานานสูว่รรณกรรม 

ระดบัชาติ 27 พ.ย.
2552 

การประชมุวชิาการ การเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครังท ี1

7 นายวชริกรณ์ อาจคุม้
วงษ์        
(498 01935 22) 

ภาพแทนตวัละครและวัฒนธรรม
เกอชิาในเมมัวส ์ออฟ อะเกอชิา และ
เกอชิา, อะไลฟ์ 

ระดบัชาติ 27 พ.ย.
2552 

การประชมุวชิาการ การเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครังท ี1

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก  สาขาวชิาวรรณคดแีละวรรณคดเีปรียบเทยีบ 

 
ชอื-นามสกลุ/ 
เลขประจําตวั ชอืบทความ การ

เผยแพร่

วนั/เดอืน/
ปี ที

เผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาวธนกิาญจน ์  
จนิาพันธ ์   
(488 09037 22) 

Medie,Ethnicity and Relingion in 
Contemporary Thai Literatvre: 
The Encovnter with Cutuval 
Prejudicein in Globalization 

นานาชาติ 13-14 
สงิหาคม 
2552 

Approaches to Peece: 
Unity in Diversity คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2 นางพัชน ีตงัยนืยง        
(488 09072 22) 

Tang Poetry and the 
Reproduction of Nation Building 
Ideology in Chinese Society 

ระดบัชาติ 2009 Asian Review, Institute of 
Asian Studies, 
Chulalongkorn University 

3 นางสาวถนอมนวล 
หรัิญเทพ    
(468 09035 22) 

The Art of Exclusion: Disability 
Discourses in Early Thai Novels 

นานาชาติ 18 สงิหาคม 
2553 

2nd International 
Conference on Literature 
and Comparative 
Literature 
Bangkok,Thailand 

4 นายปกรณ์ ลมิปนุสรณ์   
(488 09050 22) 

Intellectual Debates and Modes 
of Literary Expression in The 
Mengzi 

นานาชาติ 18 สงิหาคม 
2553 

Asian Review, Institute of 
Asian Studies, 
Chulalongkorn University 

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท  สาขาวชิาปรัชญา 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นายถาปกรณ์ กําเนดิ
ศริ ิ     
(498 01345 22) 

มโนทัศนเ์รอืงพทุธภาวะในฐานะ
รากฐานทางจรยิธรรมในพทุธปรัชญา
มหายาน 

ระดบัชาติ 2553 วารสารพทุธศาสนศ์กึษา 
ฉบบัท ี3 ปีท ี17 

2 นางสาวณฐกิา ครอง
ยทุธ      
(498 01265 22) 

แนวคดิเรอืงเกณฑกํ์าหนด
ความหมายจากภายนอกในทัศนะ
พัทนัม 

ระดบัชาติ 2553 วารสารมหาวทิยาลยั
ศลิปากร ฉบบัท ี2 ปีท ี30 
(2553) 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท   สาขาวชิาไทยศึกษา  
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืงประชุม 

1 นายณัฐพล โสตถิ
รัตนว์โิรจน์     
(508 03146 22) 

PARTICIPATORY AQUATIC 
ANIMAL RESOURCE 
MANAGEMENT OF 
FRESHWATER FISHING 
COMMUNITIES: A CASE STUDY 
OF HADPANA COMMUNITY, 
AMPHOE SISAWAT, 
CHANGWAT KANCHANABURI 

ระดบัชาติ 13 
ตลุาคม 
2552 

The 1st Thai Studies and Southeast 
Asian Studies Graduate Symposium 
Organized by Thai studies Center, 
Faculty  of Arts MA in Southeast Asian 
Studies Program, Graduate School 
Chulalongkorn University 

2 นางสาวหยา่-ถงิ 
หยาง          
(518 03153 22) 

CONTEMPORARY 
RELIGIOUS PRACTICE IN 
CHINESE MAHAYANA 
TEMPLES IN BANGKOK 

ระดบัชาติ 13 
ตลุาคม 
2552 

The 1st Thai Studies and Southeast 
Asian Studies Graduate Symposium 
Organized by Thai studies Center, 
Faculty  of Arts MA in Southeast Asian 
Studies Program, Graduate School 
Chulalongkorn University 

3 นางซาร ์ซาร ์มนิ 
ทอร ์       
(508 03226 22) 

MAHASI SAYADAW 
MEDITATION PRACTICE IN 
THAI SOCIETY 

ระดบัชาติ 13 
ตลุาคม 
2552 

The 1st Thai Studies and Southeast 
Asian Studies Graduate Symposium 
Organized by Thai studies Center, 
Faculty  of Arts MA in Southeast Asian 
Studies Program, Graduate School 
Chulalongkorn University 

4 นาย Hideki 
Yamamoto        
(นายฮเิดก ิยามา
โมโตะ)         
(518 03176 22) 

WAT PHRA BAT NAM PHU 
AND HIV / AIDS 
EDUCATION 

นานาชาติ 21 
เมษายน 
53 

The 1st Thai Studies and Southeast 
Asian Studies Graduate Symposium 
Organized by Thai studies Center, 
Faculty  of Arts MA in Southeast Asian 
Studies Program, Graduate School 
Chulalongkorn University 

5 นายตาน หล ี(Mr. 
Dan Li)        
(508 03181 22) 

Chinese Overseas Students 
Perceptions of Thai Society 
and Culture: A Case Study 
of YUNNAN Students in 
Universities in Thailand 

ระดบัชาติ 21 
เมษายน 
53 

The  2nd  Thai Studies Graduate 
Symposium  

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก   สาขาวชิาไทยศึกษา  
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาวซาบรนิา ชอว ์   
(508 05190 22) 

Prospects and Policy Option for 
Thailand Bioenergy in the 
Mekong  Region : Implications 
for Sustainable Development 

นานาชาติ 2009 The 1st Thai Studies and 
Southeast Asian Studies 
Graduate Symposium 
Organized by Thai 
studies Center, Faculty  
of Arts MA in Southeast 
Asian Studies Program, 
Graduate School 
Chulalongkorn University 

2 นางรอยบญุ รัศมเีทศ     
(498 09291 22) 

Local Wisdom and Social 
Learning for Sustainable Water 
Resource Management: A Case 
Study of Ban Limthong, Amphoe 
Nang Rong, Changwat Buri Ram 

ระดบัชาติ 2009 Rian Thai Vol.2/2009 

3 นางสาวจริาธร ชาตศิริ ิ  
(448 09175 22) 

The Emergence of the Kingdom 
of Thonburi in the Context of 
the Chinese Era 1727-1782 

นานาชาติ 2009 Rian Thai Vol.2/2009 

4 นายเปรม สวนสมทุร     
(488 09198 22) 

The Ideology of Love in Popular 
Thai Tragic Romance 

นานาชาติ 30 เมษายน 
2553 

Beyond Bright Star 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท   สาขาวชิาภาษาไทย  
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นายชยัรัตน ์พลมขุ       
(518 01197 22) 

คําฉันทด์ษุฎสีงัเวยสมัย
รัตนโกสนิทร:์ คตีวรรณกรรมเฉลมิ
พระเกยีรต ิ"ธรรมราชา" 

ระดบัชาติ 11 พ.ค. 
2553 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีท ี26 

2 นางสาวปิยภรณ์ อบ
แพทย ์ 
(49801643 22) 

"ชวีติ" คอือะไรในธรรมะ: มโนทัศน์
เกยีวกบัชวีติททสีะทอ้นผา่นถอ้ยคํา
อปุลกัษณ์ในหนังสอืธรรมะ 

ระดบัชาติ 11 พ.ค. 
2553 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีท ี26 

3 นางสาวสคุนธรัตน ์
สรอ้ยทองด ี 
(498 02105 22)  

วาทกรรมโฆษณาในนติยสารสําหลบั
ครอบครัว: ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ภาษากบัอดุมการณ์ความเป็นแมใ่น
สงัคมไทย 

ระดบัชาติ 11 พ.ค. 
2553 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบบัปีท ี26 

4 นางสาวนันดา การ
แข็ง         
(498 01540 22) 

บทความวาทกรรมการพัฒนากบัการ
อนุรักษ์ธรรมชาตใินกวนีพินธข์อง
เทอืก บรรทัด 

ระดบัชาติ 25 มนีาคม 
2553 

การประชมุวชิาการดา้นภาษา
และวรรณคดไีทย ประจําปี
การศกึษา 2552 

5 นางสาวชลธชิา นสิยั
สตัย ์     
 (508 01224 22) 

บทบาทในการเป็นผูคุ้ม้ครองรักษา
ของยักษ์ในนทิานพนืบา้นภาคเหนอื
ของไทย 

ระดบัชาติ 25 มนีาคม 
2553 

การประชมุวชิาการดา้นภาษา
และวรรณคดไีทย ประจําปี
การศกึษา 2552 

6 นางสาวกษรนิ วงศ์
กติตชิวลติ  
(498 01076 22) 

ภาพตวัแทนของพระสรุโิยทัยใน
วรรณกรรมไทย 

ระดบัชาติ 10 กนัยายน 
2552 

การประชมุเสนอผลงานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิ
ครังท ี14 ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนอื 

7 นางสาวพรสรัญ แสง
ปรดีกีรณ์ 
(498 01700 22) 

ชอืรุน่จตคุามรามเทพ: การศกึษาใน
มมุมองภาษากบัวัฒนธรรม 

ระดบัชาติ 11 
พฤษภาคม 
2553 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบบัท ี26 (ธันวาคม 
2552) 

8 นางสาวสวุรรณี เครอืพงึ
(498 02208 22) 

ภาพของพอ่แมใ่นปัจจบุนั: วาท
กรรมการถาม-ตอบปัญหาเกยีวกบั
การดแูลเด็กในนติยสารรักลกู 

ระดบัชาติ 25 มนีาคม 
2553 

การประชมุวชิาการดา้นภาษา
และวรรณคดไีทย ประจําปี
การศกึษา 2552 

9 นายพรเทพ โตชยางกรู  
(508 01808 22) 

การอา้งถงึกบัการวพิากษ์วจิารณ์ทาง
สงัคมในนริาศไทยสมัยใหม ่

ระดบัชาติ 25 มนีาคม 
2553 

การประชมุวชิาการดา้นภาษา
และวรรณคดไีทย โดย
ภาควชิาภาษาไทย คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก   สาขาวชิาภาษาไทย 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาววรรณภา 
ชํานาญกจิ   
(458 09086 22) 

Praise of The City and Literary 
Perfection in Chak Ma Chom 
Muang 

นานาชาติ เมษายน 
2553 

The 3rd Language in the 
Realm of Social Dynamics , 
(LIROD):Proceediags of 
the 3rd LIROD ณ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 นางสาวประภัสสร ภัทร
นาวกิ  
(458 09034 22) 

The Language of The 
Constitution of The Kingdom of 
Thailand, Version 2475 B.E. and 
Version 2540 B.E. 

นานาชาติ เมษายน 
2553 

The 3rd Language in the 
Realm of Social Dynamics , 
(LIROD):Proceediags of 
the 3rd LIROD ณ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

3 นางสาวพัชรยี ์จําปา      
(448 09085 22) 

Terms of Reference to Thai 
Kings in Ratanakosin Period: 
Patterns and Modifications 

นานาชาติ 29 เมษายน 
2553 

The 3rd Language in the 
Realm of Social Dynamics , 
(LIROD):Proceediags of 
the 3rd LIROD ณ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

4 นางสาวสธุาสนิ ีพลอย
ขาว (498 02128 22)  

วัจนกรรมการแสดงความไมพ่อใจใน
กระดานสนทนาทางอนิเตอรเ์น็ต 

ระดบัชาติ ธันวาคม 
2552 

วารสารภาษาและวรรณคดี
ไทย ฉบบัท ี26 

5 นางสปุาณี พัดทอง       
(488 09123 22) 

Imagecy and Symbols of  'ruea' 
in Thai Nirat in Early Ayutthaya 
Period 

นานาชาติ เมษายน 
2553 

The 3rd Language in the 
Realm of Social Dynamics , 
(LIROD):Proceediags of 
the 3rd LIROD ณ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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 ชอื-นามสกลุ/ 
เลขประจําตวั 

ชอืบทความ การ
เผยแพร่

วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

6 นางสาวสภัุค 
มหาวรากร     
(488 09130 22) 

The Pokkharani Pond in The 
Jatakatthakatha: A Treasure of 
Perfection in Three Realms 

นานาชาติ มถินุายน 
2553 

The International 
Conference on Human 
Development: Language, 
Mind and Innovation. The 
Radison Hotel 

7 นายอาทติย ์ชรีวณชิย์
กลุ      
(468 09282 22) 

Self - Sacrifice in the PANNASA 
JATAKA 

นานาชาติ สงิหาคม 
2552 

The 3rd Language in the 
Realm of Social Dynamies ,
(LIROD):Proceediags of 
the 3rd LIROD ณ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

8 นางสาวอภลิกัษณ์ 
เกษมผลกลู  
(488 09146 22) 

Invention in Phra Sri An Myth in 
Thai Society: A Case Study Of  
Phra Sri An Wat Lai Myth in 
Lopburi 

นานาชาติ 29 เมษายน 
2553 

The 3rd Language in the 
Realm of Social Dynamies ,
(LIROD):Proceediags of 
the 3rd LIROD ณ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวชิาภาษาบาลแีละสันสกฤต 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นายนาวนิ วรรณเวช      
(498 01557 22) 

การแตง่คําประพันธใ์หอ้า่นไดส้อง
ทางใน ภาษาสนัสกฤต 

ระดบัชาติ มกราคม 
2553 

วารสารอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  ปีท ี
31 ฉบบัท ี1 (2552) 

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท   สาขาวชิาภาษาญีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาวอจัฉรา องึ
ตระกลู     
(508 02443 22) 

ปัญหาการศกึษาภาษาญปีุ่ นเป็น
วชิาเอกของมหาวทิยาลยัในเขต
ภาคเหนอืของประเทศไทย 

ระดบัชาติ 16 ต.ค. 52 เครอืขา่ยญปีุ่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครังท ี3 ณ 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ หวัขอ้ 
"ญปีุ่ นศกึษาสุภ่มูภิาค" 

 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท   สาขาวชิา ภาษาเยอรมัน 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาวนาตาญา สองิ
ทอง    
(508 01602 22) 

Frauenbilder in Max Frischs 
Romanen: "Stiller" Mein Name 
sei Gantenbein und Montauk 

ระดบัชาติ สงิหาคม 
2553 

TDLV-Forum ฉบบัท ี
13/2553, Zeitschrift fur 
Sprache, Literatur und 
Kultur 

2 นายธนาวฒัน ์การยก์ลุ
วทิติ      
(498 01425 22) 

Frauenemanzipation in christa 
Wofts Roman Kassandra und 
Ingeborg Bachmanns Roman 
Malina 

ระดบัชาติ สงิหาคม 
2553 

วารสารสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย ฉบบัท ี13,2553  

3 นางสาวณัฐชยา 
หรัิญญสมบตั ิ   
(498 01300 22) 

Romantische Elemente in 
Micheal Endes Phantastischen 
Kinder-Und Jugendromanen 

ระดบัชาติ สงิหาคม 
2553 

วารสารสมาคมครู
ภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย ฉบบัท ี13,2553  
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท  สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นางสาวรวพิรรณ จารุ
ทว ี 
(4980187822) 

โรงเรยีนจนีในมณฑลกรงุเทพกบั
ลทัธกิารเมอืงจนีในสมัยรัชกาลท ี7 

ระดบัชาติ มถินุายน 
2553 

วารสารอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร ปีท ี
31 ฉบบัท ี2(2552)  

2 นายธนพงศ ์จติตส์งา่    
(498 01380 22) 

ประวัตหิอพระสมดุวชริญาณ: "ครงึ
สโมสรแลครงึหอสมดุ" ของชน
ชนัสงูในสมัยรัชกาลท ี5 

ระดบัชาติ 2553 รัฐศาสตรส์าร ปีท ี31 ฉบบัท ี
1 (2553) 

3 นายพงษ์พันธ ์พงึตน     
(498 01666 22) 

ปราสาทพระวหิารในความขดัแยง้ใน
มมุมองของเขมร 

ระดบัชาติ 2553 จลุสารความมันคงศกึษา 
ฉบบัท ี76 

4 นางสาวศริวิรรณ ลาภ
สมบรูนา-นนท ์ 
(498 02019 22) 

Sua Thai From Public Enemy to 
Popular Hero: A Case Study of 
Bandit's Representation in Thai 
Society 1917-1950 
 

นานาชาติ 2 มนีาคม 
2552 

Multitional Students 
Woekshop on Regional 
aooperation in Easst 
Asia,Waseda U., Tokyo 

5 นางสาวอริภัท สรุยิ
พันธุ ์       
(498 0231 22) 

มโนทัศนเ์รอืงเมยีในสงัคมไทย: 
การศกึษาจากกฎหมายกอ่น พ.ศ. 
2478 

ระดบัชาติ 25 เมษายน 
2553 

การประชมุประจําปีเพศวถิี
ศกึษาในสงัคมไทย ครังท ี2 
วันท ี25-27 พ.ย. 2552 ณ 
โรงแรมรอยัล รเีวอร ์กรงุเทพฯ

6 นายพฒุพิงศ ์พฒุตาล
ศร ี
 (498 01775 22) 

การดําเนนิงานของมชิชนันารี
คาทอลกิในเขตภาคเหนอืของสยาม 
ชว่ง พ.ศ.2454-2490 

ระดบัชาติ 18 
พฤษภาคม 
2553 

วารสารวชิาการวทิยาลยัแสง
ธรรม, 2/2553 

7 นางสาวชนกิานต ์แสงดี
(498 01213 22) 

ภาพลกัษณ์จอมพล ป.พบิลูสงคราม 
ในประวัตศิาสตรก์ารเมอืงไทย พ.ศ.
2476-2540 

ระดบัชาติ พฤษภาคม 
2553 

มนุษยศ์าสตรป์รทิรรศน์ 

 
ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 ชอื-นามสกลุ/ 

เลขประจําตวั 
ชอืบทความ การ

เผยแพร่
วนั/เดอืน/ปี
ทเีผยแพร ่

ชอืวารสาร / ชอืเรอืง
ประชุม 

1 นายสบุนิ ไชยยะ          
(508 02290 22) 

การจัดการบรกิารลว่งเวลาใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ มกราคม 
2553 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี30 ฉบบัท ี1 

2 นางสาวเปรมฤด ีแทน
มาลา   
(508 01757 22) 

การใชค้ลงัปัญญาจฬุาฯ เพอืประเทศ
ไทยของอาจารยแ์ละนสิติ
บณัฑติศกึษาจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ มกราคม 
2553 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์  
ปีท ี30 ฉบบัท ี1 

3 นางสาวกรรณภริมย ์
จารสุวัสด ิ 
(508 01029 22) 

การจัดการหนังสอืหายากใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ มกราคม 
2553 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี30 ฉบบัท ี1 

4 นางสาวจันทรง์าม ชู
ตระกลู     
(498 02369 22) 

การรับสารนเิทศดา้นสขุภาพเกยีวกบั
โรคกระดกูพรนุของผูส้งูอาย ุ

ระดบัชาติ 29 เมษายน 
2553 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี29 ฉบบัท ี2 

5 นางสาวภนดิา แกว้มณี  
(498 01798 22) 

การรูส้ารนเิทศของนสิติระดับ
ปรญิญาตรชีนัปีท ี1 มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

ระดบัชาติ กรกฎาคม 
2552 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี29 ฉบบัท ี2 

6 นางสาวประภาศร ี
เขยีวคง      
(498 01614 22) 

การสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุสําหรับ
นักศกึษาของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ กรกฎาคม 
2552 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี29 ฉบบัท ี2 

7 นางสาวขวญัชนก วริิ
ยกลุโอภาศ  
(498 01110 22) 

การใชแ้ละความตอ้งการใชบ้รกิาร
ขา่วสารทันสมัยของอาจารย์
มหาวทิยาลยัทักษิณ 

ระดบัชาติ กรกฎาคม 
2552 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี29 ฉบบัท ี2 

8 นางสาวกรรณภริมย ์
จารสุวัสด ิ 
(508 01029 22) 

การจัดการหนังสอืหายากใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ มกราคม 
2553 

วารสารบรรณารักษศาสตร ์ 
ปีท ี30 ฉบบัท ี1 
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2.2.3 ดานกจิกรรม 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ   
ระดบัชาติ 9 ครัง  
ระดบันานาชาติ  6 ครัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  56 กิจกรรม 
 กิจกรรมอืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ทีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 117 กิจกรรม 

การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาติ 9 ครัง  
ภาควชิา/นง. ชอืการประชมุ วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

ฝ่ายวจัิย โครงการประชมุวชิาการระดับชาต ิ
เวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย ครังท ี5 
หวัขอ้ “ขา้ คา่ ฆา่ : อตัลกัษณ์ 
คณุคา่ ความรนุแรง”  

25-27 พ.ย. 52  
ณ หอ้ง 105, 203, 210 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

390 คน 390 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

สมัมนาเชงิวชิาการ เรอืง 
Meaningful Broadband : A Plan 
for Thailand * 

26 พ.ย. 52 ณ อาคารศศ
ปาฐศาลา สถาบันบณัฑติ
บรหิารธรุกจิศศนิทร ์

นสิติป.โท 3   
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก100 

113 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 

การประชมุวชิาการ "การจารกิแสวง
บญุกบัการเดนิทางของจติใจ" 

17 ก.ค. 53 หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.โท 2   
นสิติป.เอก 7 
อาจารย ์3  
บคุคลภายนอก 180 

192 

ภมูศิาสตร ์ Geography Education in 
Thailand 

23 ก.ค.53 เวลา 10.00-
14.00 น. 

(วทิยากรและผูเ้สนอ
ผลงาน) 
อาจารย ์ 4   
บคุคลภายนอก 7 

11 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา การประชมุระดับนานาชาต ิวรรณคดี
และวรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครังท ี2  

18-19 ส.ค. 53 ณ หอ้ง 
105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี40   
นสิติป.โท 20  
นสิติป.เอก12 
อาจารย ์ 20 
บคุลากร 1
บคุคลภายนอก 20 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

113 

ศนูยค์ตชินวทิยา
รว่มกบัสถาบนั
พพิธิภัณฑก์าร
เรยีนรูแ้หง่ชาติ
(สพร)และสถาบัน
ไทยศกึษา 

สมัมนาระดบัชาต ิเรอืง“เครอืงราง
ของขลงั วัฒนธรรมชาวพทุธใน
สวุรรณภมู”ิ 

19-20 ส.ค.53 ณ  อาคาร
อเนกประสงค ์ สถาบนั
พพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู ้
แหง่ชาต ิทา่เตยีน  

นสิติ อาจารย ์ 
บคุคลภายนอก  รวม
ทังหมด 300 คน 

300 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

เตรยีมตวัตายอยา่งมสีต ิเพอืวาระ
สดุทา้ยอนังดงาม 

21 ส.ค.53หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 200 

205 

ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

ประชมุวชิาการ เรอืง “เครอืขา่ย
ความรว่มมอืโอเพน่ซอส เพอืพัฒนา
ระบบคลงัความรูร้ะบบเปิด” 

26-27 ส.ค. 53 หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

บคุลากร 6 
บคุคลภายนอก 115 

121 

บรรณารักษศาสตร ์ การประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรอืง 
"การพัฒนาหลกัสตูร
บรรณารักษศาสตรแ์ละสารนเิทศ
ศาสตรใ์นยคุดจิทัิล" 

6 ก.ย.53 ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.โท 10   
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 67 
บคุลากรอกัษร 3 
บคุลากรจฬุา 6 
(เป็นศษิยเ์กา่ 7 คน) 

94 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ   6 ครัง 
ภาควชิา/นง. ชอืการประชมุ วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 

ประวัตศิาสตร ์ การประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 
Phantasm in Southern Thailand: 
Historical Writings on Patani 
and the Islamic World  

11-12 ธ.ค.52 ณ อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

คนไทย 60 
ชาวตา่งชาต ิ140 

200 

ศนูยไ์ทยศกึษา การประชมุทางวชิาการในหวัขอ้ 
“Buddhism and Thai Studies: 
New Research” (รว่มกบั โครงการ
ววิัฒนไ์ทยศกึษานานาชาตเิพอืการ 
พัฒนาสงัคมไทย (ENITS) และ
สถาบนัไทยศกึษา * 

18 ม.ค. 53 เวลา 13.00 – 
16.30 น. 
ทหีอ้ง 203 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

(วทิยากรและผูเ้สนอ
ผลงาน) 
นสิติป.โท 1    
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 2  
บคุคลภายนอก 3 
(ชาวตา่งชาต)ิ 

7 

ภาษาองักฤษ "Humour in 
ASEAN"International 
Conference  

4 - 5 ส.ค. 53 ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี35 
นสิติป.โท 50   
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์ 150 
บคุลากร 50 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

305 

ฝ่ายวรัิชกจิ การประชมุวชิาการนานาชาต ิเรอืง 
Buddhist Narratives in Asia and 
Beyond * 

8-11 ส.ค. 53 ณ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

กวา่ 200 คน 200 

ภาษาศาสตร ์ ประชมุสมัมนาทางวชิาการระดบั
นานาชาต ิ “Chulalongkorn - 
Tohoku Cognitive & Typological 
Linguistics Symposium” 

27-28 ส.ค. 53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 60    
นสิติป.เอก75 
อาจารย ์ 21 
บคุคลภายนอก 47 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

203 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
ครังท ี2   

18-19 ส.ค. 53 ณ หอ้ง 
105 อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 15 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

20 

 

การการจัดประชุมวชิาการอนืๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  56 กิจกรรม 
ภาควชิา/นง. ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม รวม 

ฝ่ายวจัิย การขอทนุวจัิยจากแหลง่ทนุตา่งๆ 17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 – 
14.00 น. ณ หอ้ง 203 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์25 25 

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรอืง “การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวชิาการ” 

15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-
14.00 น. ณ หอ้งประชมุ 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์50 50 

ฝ่ายวรัิชกจิ การบรรยายเรอืง ทนุฟลูไบรทแ์ละ
ทนุรัฐบาลตามความตอ้งการของ
สว่นราชการตา่งๆ (ทนุ ก.พ.) 

27 ส.ค. 53 หอ้ง 210 
อาหารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติ และผูป้กครอง 
ประมาณ 100 คน 

100 

ฝ่ายวรัิชกจิ อบรมเรอืง "Visual Thinking 
Strategies" 

22 ม.ค. 53 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี17 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 4 

24 

ฝ่ายวรัิชกจิ การจัดประชมุนานาชาต ิ
Archaeology of Buddhism in 
Asia จัดรว่มกบัสถานทตูอนิเดยีและ
สภาวัฒนธรรมอนิเดยี 

31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53 ณ 
Sasa International House 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อาจารย ์ 15
บคุคลภายนอก 43 

48 

BALAC  บรรยายพเิศษเรอืง "Intercultural 
Food: Criticl Thinking about the 
World's Tastes" 

20, 21, 27, 28 สงิหาคม 
2553  ณ หอ้ง 303 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี50 
อาจารย ์ 1 

51 

ประวัตศิาสตร ์ บรรยายพเิศษ เรอืง "Rural Male  
Leadership, Religion and the 
Environment in Thailand's 
Mid-South, 1920s-1960s" 

2 ต.ค. 52 
13.00-16.00 น. หอ้ง 708 

นสิติป.โท 16    
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 8   
บคุคลภายนอก 8 

36 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคปลาย 
2552 เรอืง "โกเซลเลค, 
ปรากฏการณ์วทิยาและ
ประวัตศิาสตรเ์ชงิมโนทัศน"์ 

21 ธ.ค. 52 นสิติป.ตร ี1    
นสิติป.โท 8    
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์7   
บคุคลภายนอก 4 

21 
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ภาควชิา/นง. ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม รวม 
ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553

เรอืง "สถาปัตยกรรมในฐานะ
เครอืงมอืทางประวัตศิาสตร"์ 

21 ม.ิย. 53 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี2    
นสิติป.โท 9    
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 9   
บคุคลภายนอก 4 

27 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553
เรอืง "ภาวะความรนุแรงใน
วัฒนธรรม:จากคนตไีกใ่นบาหลสีูค่น
สูส้งิหใ์น 
อาณาจักรโรมัน" 

5 ก.ค. 53 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี3    
นสิติป.โท 9    
อาจารย ์ 7   
บคุคลภายนอก 4 

23 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553
เรอืง "ชาตนิยิมจากมมุมองของเพศ
สภาพ" 

12 ก.ค. 53 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี1    
นสิติป.โท 8    
นสิติป.เอก4 
อาจารย ์ 5   
บคุคลภายนอก 4 

22 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553 
เรอืง "ภมูศิาสตรข์องพนืที
ศกัดสิทิธ:ิประวัตศิาสตรก์ารเมอืง
ของทดีนิวัดในสมัยกรงุเทพฯ" 

19 ก.ค. 53 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 8    
นสิติป.เอก3 
อาจารย ์ 4   
บคุคลภายนอก 2 

17 

ประวัตศิาสตร ์ บรรยายพเิศษเรอืง "Placing 
African Writers at the heart of 
18th, 19th, and 21st Century 
Anti-Slavery Movements" 

6 ส.ค.53 นสิติป.โท 9    
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์2 

0 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553
เรอืง "การบนัทกึขอ้มลูและ
พัฒนาการของแนวคดิเรอืง
ประชากรในประเทศ 
ไทย" 

9 ส.ค. 53 
13.00-16.00 
หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 9    
นสิติป.เอก2 
อาจารย ์ 4   
บคุคลภายนอก 4 

19 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553
เรอืง "เจา้ของแผนท:ี มนุษยวทิยา
ของมอเตอรไ์ซตรั์บจา้งใน
กรงุเทพฯ" 

16 ส.ค. 5313.00-16.00
หอ้ง 708อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี5   นสิติป.
โท 11  นสิติป.เอก3
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก 18 

43 

ปรัชญา Contemporary Japanese 
Thought: Philosophy, Religion, 
and Society 

26 พ.ย.52–10 ธ.ค. 52   0 

ปรัชญา Critical Thinking, Reasoning and 
Philosophical Practice 

21-22 ธค. 52  หอ้ง 707 
อาคารบรมฯ 

นสิติ ป.โท 7     
นสิติ ป.เอก 7     
อาจารย ์10  
บคุคลภายนอก 5  

29 

ปรัชญา โครงการเสวนาปรัชญา เรอืง “แพร
พรรณผันเพศ : มมุมองจากญปีุ่ น
และปรัชญา”  

8 ม.ค. 53 ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 4   
อาจารย ์ 23   
บคุคลภายนอก 1 

28 

ภาษาตะวันตก บรรยายพเิศษเรอืง "จากเมรัยพฆิาต
สูเ่วไนยสํานกึ : บทเรยีนจากเอมลิ 
โซลา" 

4 ก.พ. 53 ณ อาคารบรม
ราชกมุาร ีหอ้ง 707 

- 0 

ภาษาตะวันตก/
ฝรังเศส 

บรรยายพเิศษเรอืง "อยูก่บัความ
ตาย" ในทัศนะของอลัแบรต ์กามสู ์

10ส.ค. 53 เวลา 12.00 - 
14.00 น. อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี12    
นสิติป.โท 5    
อาจารย ์ 18   
บคุคลภายนอก 9 

44 

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การบรรยาย/สมัมนาเรอืงการเรยีน
การสอนภาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

15-28 พ.ย.52 นสิติ ป.ตร ี45  
นสิติ ป.โท 5   
นสิติ ป.เอก 1 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 10 

71 

ภาษาตะวันออก/จนี  การจัดอบรมอาจารยส์อนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
ครังท ี3 

3-5 พ.ค.53 อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 45 

50 

ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

จัดโครงการอบรมภาษาไทยสําหรับ
นักศกึษามหาวทิยาลยั ไดโตบงุกะ 
มนัีกศกึษาจากมหาวทิยาลยัไดโต
บงุกะ 
 

28 ก.ย.ถงึ 16 ต.ค. 52  12 คน 12 
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ภาควชิา/นง. ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม รวม 
ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

การอบรมภาษาญปีุ่ นในโครงการ 
Sakura Network ในหวัขอ้เรอืง 
“เสรมิศกัยภาพการอา่นภาษาญปีุ่ น
และการสอนการอา่นภาษาญปีุ่ น 
(ดว้ยความรูท้างวัฒนธรรมและ
วรรณคด)ี”  

24 ม.ีค. 53 หอ้ง 301 
อาคารบรมราชกมุาร ี

บคุคลภายนอก 15 15 

ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

บรรยายพเิศษเรอืง “ขอ้สอบวัด
ระดบัความรูภ้าษาญปีุ่ นสําหรับ
ชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศ
ญปีุ่ น”  

25 ส.ค. 53 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 5 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 35 

45 

ภาษาไทย บรรยายพเิศษเสรมิความรูใ้น
รายวชิาการเขยีนภาษาไทยเพอื
วชิาชพี เรอืง “การเขยีนสารคด”ี  
และเรอืง “โครงการทางธรุกจิ”  

20 ม.ค. 53 ณ หอ้ง 503 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี300   300 

ภาษาไทย บรรยายเรอืง "การเขยีนขา่วเพอืการ
ประชาสมัพันธ ์ในรายวชิา 
2201327 การเขยีนภาษไทยเพอื
วชิาชพีองคก์ร" 

16 ก.พ.53 หอ้ง 503 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี300  
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์ 10  

312 

ภาษาไทย บรรยายเรอืง "การสรา้งสรรคก์วี
นพินธไ์ทย" ในรายวชิา 2201 111 
การใชภ้าษาไทย 

9 ก.ย. 53 หอ้ง 503 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี300  
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์ 10  

312 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง Why does the Tai-
kadai word for 'ten' in-t? 

28 ม.ิย. 53 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 23   
นสิติป.เอก 18 
อาจารย ์ 7 

48 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง Accounting for Tai 
Word s in Early Vietnamese 
Historical Sources 

7 ก.ค. 53 หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

28 28 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง Passive 
constructions around the world 
and in southeast Asian 
languages 

20 ส.ค. 53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

34 34 

ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรอืง The Structure of 
words in Kri (a vietic language 
of Laos) : phonation and 
argument structure 

26 ส.ค. 53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

38 38 

ภาษาองักฤษ อบรมอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ  
เรอืง “มติใิหมข่องการใชค้ลงัขอ้มลู
เพอืการเรยีนการสอนและการวจัิย
ภาษาองักฤษ”    

19 ต.ค. 52 เวลา 8.30 -
16.00 น.  

นสิติป.โท 5   
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 25  
บคุคลภายนอก 50 

85 

ภาษาองักฤษ บรรยายทางวชิาการโดยอาจารย์
ของภาควชิาภาษาองักฤษ  

26-พ.ย.-52 อาจารย ์15   15 

ภาษาองักฤษ บรรยายพเิศษ เรอืง “The New 
Woman, Marriage, and 
Individualism in the Novels of 
Mary Ward, Sarah Grand, and 
Lucas Malet” โดย อ.ฐาปนัจฉร ์ขนุ
ภักด ีและ “Re-Packaged and Re-
Sold: Shakespeare as a Cultural 
Product”  

17 ธ.ค. 52 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 5    
อาจารย ์20   
บคุคลภายนอก 3 

28 

ภาษาองักฤษ บรรยายพเิศษหวัขอ้ “The Art of 
Travel Writing” 

14 ม.ค. 53 เวลา 13.00 - 
16.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคาร 
บรมราชกมุาร 

นสิติป.ตร ี25   
อาจารย ์ 8   
บคุคลภายนอก 3 

36 

ภาษาองักฤษ จัดการบรรยายทางวชิาการ ใน
หวัขอ้ “The Change of Human 
Relations in Modernity”  

6 ก.ค. 53 เวลา 10.00 - 
12.00 น. ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 12   
อาจารย ์ 10  
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก 1 

26 

ภมูศิาสตร ์(รว่มกบั
ศนูยบ์รกิารวชิาการ) 

โครงการอบรมครภูมูศิาสตร ์ครังท ี
3 เรอืงเทคโนโลยทีางภมูศิาสตร ์
 
 

26-30 เม.ย. 53 บคุคลภายนอก 42 42 
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ภาควชิา/นง. ชอืการประชมุ/บรรยาย/อบรม/สมัมนา วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม รวม 
ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารออกแบบเสอืผา้

ละคร การแสดง และ นาฏยศลิป์ 
3-4 ธ.ค. 52  ณ สยาม
สมาคม 

นสิติป.ตร ี40    
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก1 
อาจารย ์ 1 
บคุคลภายนอก 10 

62 

ศนูยก์ารแปลฯ บรรยายพเิศษ เรอืง Translating 
Expressivity: Intensification in 
English-Thai Translation 

13 พ.ย. 52 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

บคุคลภายนอก 33 33 

ศนูยก์ารแปลฯ บรรยายพเิศษ เรอืง การแปลและ
ลา่มในสงัคมพหวุัฒนธรรม
ออสเตรเลยี-อดตี ปัจจบุนั และ
อนาคตโดย  

22 ม.ค. 53 ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

บคุคลภายนอก  12 12 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

"Dialogues as effective chance 
for an enriching development of 
mandkind" 

28 ก.ค. 53 13.00-16.00 
น. หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ีจฬุาฯ 

นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 1 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 8 

15 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

"Do we live in the best possible 
world" 

29 ก.ค.53 เวลา 13.00-
16.00 น. หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ 10อาจารย ์ 3
บคุคลภายนอก 10 

23 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

"The principle of Harmony" 30 ก.ค. 53 เวลา 13.00-
16.00 น. 

นสิติ 8 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 12 

25 

ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรฯ์ 

บรรยายเรอืง "แนะนําปรัชญาเชน"  30 ก.ย. 53 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี  เวลา 
9,00 - 11.00 น 

อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 10 

13 

ศนูยไ์ทยศกึษา สมัมนาเสนอผลการวจัิยของนสิติ
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิา
ไทยศกึษา The 2 nd Thai 
Studies Graduate Symposium 

21 เม.ย. 53 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

บณัฑติศกึษา 10 10 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา บรรยายพเิศษ หัวขอ้ การทํา
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 

2 ธ.ค.52 เวลา 12.00-
15.00 น. ณ 407 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.เอก 12  12 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา บรรยายพเิศษ หัวขอ้ การทํา
วทิยานพินธร์ะดบัดษุฎบีณัฑติ 

23 ธ.ค.52 เวลา 12.00-
14.00 น. ณ 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.เอก 12  12 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา บรรยายพเิศษ หัวขอ้ มองวัฒนธรรม
ญปีุ่ นผา่นสอืโฆษณา 

23 ธ.ค.52 เวลา 14.00-
18.00 น. ณ 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.ตร ี40  
นสิติ ป.โท 5     
นสิติ ป.เอก 10   
อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 6 

65 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา บรรยายพเิศษ หัวขอ้ "วรรณกรรม
ของนักเขยีนรางวัลโนเบลของ 
ญปีุ่ น คาวาบาตะ ยาสนุาร"ิ 

10 ก.พ. 53 เวลา 
12.00 - 14.00 น. ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี25   
นสิติป.โท 5   
นสิติป.เอก10 
อาจารย ์3   

43 

ศนูยว์รรณคดศีกึษา สมัมนาวทิยานพินธ ์ภาคปลายปี
การศกึษา 2552 

17 ก.พ.53 เวลา 8.00-
17.00 น. ณ 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.โท 4     
นสิติ ป.เอก 12   
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 1 

27 

หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บรรยายพเิศษ“พทุธศาสนากบัความ
อยูร่อดของสงัคมไทย”  

30 ธ.ค. 52 ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ

- 0 

หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บรรยายพเิศษ“รูจั้กตนเอง”   5 ม.ค. 53 ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ

- 0 

หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บรรยายพเิศษ “ธรรมะทสีะทอ้นใน
ประวัตคิวามเป็นมาและสถาปัตยกรรม
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ อาคารปฐม
แรกของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั”  

20 ม.ค. 53 ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ

- 0 

หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บรรยายพเิศษ “ธรรมชาตกิบัการ
พัฒนาคณุคา่ชวีติ”   

5 ก.พ. 53 ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ 

- 0 

หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บรรยายพเิศษ “บคุลกิภาพและ
ศลีธรรมถกูผดิ”   

11 พ.ย. 53ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ

- 0 
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กจิกรรมอนืๆ ด้านวชิาการ กฬีา นันทนาการ ศิลปวฒันธรรม บําเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ทีจดัใหนิ้สิตทุก
ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 117 กิจกรรม 
ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
คณะอกัษรศาสตร ์ อบรมการใชง้าน Windows 7 โดย

วทิยากรจากบรษัิท Microsoft 
Thailand 

14 ธ.ค.52  หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 6 
บคุลากร 4 

10 

คณะอกัษรศาสตร ์ การบรรยายเรอืง การจัดการเรยีนการ
สอนทมีงุผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
(Learning Outcomes) โดยรอง
อธกิารบด ี(ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ตงิศ
ภัทยิ)์ 

24 ก.พ. 53 ณ หอ้ง 707 ใน
การประชมุคณะกรรมการ
บรหิารคณะอกัษรศาสตร ์
ครังท ี4/53 

อาจารย ์29  29 

คณะอกัษรศาสตร ์ พธิเีปิดอาคารมหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

26-27 ม.ีค. 53 N/A 0 

คณะอกัษรศาสตร ์ สมัมนาคณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์
ประจําปี 2552 

30 ม.ีค. 53 ณ โรงแรมอมิพี
เรยีล ควนีสป์ารก์  

อาจารย ์114 114 

โครงการนํารอ่ง
การพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่
ใหม ่

โครงการนํารอ่งการพัฒนานักอกัษร
ศาสตรร์ุน่ใหม ่ประชมุประจําภาค
การศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2552 

3 ธ.ค. 52 ณ หอ้ง 403 
อาคารบรมราชกมุาร ี

75 75 

โครงการนํารอ่ง
การพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่
ใหม ่

กจิกรรมนักเรยีนของโครงการนํารอ่ง
การพัฒนานักอกัษรศาสตรร์ุน่ใหมช่ม
ภาพยนตรอ์นิเดยีเรอืง 
“VEERZAARA” 

29 ม.ค. 53 หอ้ง 301-302 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

- 0 

โครงการนํารอ่ง
การพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่
ใหม ่

บรรยายพเิศษโครงการนํารอ่งการ 
พัฒนานักอกัษรศาสตรร์ุน่ใหม ่เรอืง 
“สนทนาประสาเอกองักฤษ” และ
เสวนาเรอืง “พบนักเขยีนรุน่ใหม”่ 

21 ส.ค. 53 หอ้ง 302 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก 48 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

50 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงงานคา่ยอกัษร (Arts Camp) 
ประจําปีการศกึษา 2552 

10 – 19 ต.ค.  52โรงเรยีน
บา้นบางป ู กงิอําเภอสาม
รอ้ยยอด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์

ป.ตร ี24 
อาจารย ์5 
บคุลากร 2 
บคุคลภายนอก 79 

110 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงงานการจัดแสดงละครใน
เทศกาลละครกรงุเทพ 2552 

31 ต.ค. 52,7,1,8 พศจิ
กายน 52 

นสิติป.ตร ี30 
บคุคลภายนอก 520 

550 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการฝรังเศส-ไทยสานประเพณี
ลอยกระทง 

12 พ.ย. 52 โถงชนัลา่ง 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี30 
บคุคลภายนอก 60 

90 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงงานลอยกระทง  2552 12 พ.ย. 52 สนามหญา้หนา้
พระบรมรปู 2 รัชกาล  

นสิติป.ตร ี330 330 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงงาน Arts Singing Contest 
2009 

23 ,27 พ.ย.และ 4 ธ.ค.  
โถงดา้นลา่งอาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี540 545 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงงานสานสมัพันธส์ามอกัษร (Tri 
Arts) 

12 ธ.ค. 52 โรงยมิ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

นสิติป.ตร ี180 180 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการธารนําใจอกัษรศาสตร ์  15 ม.ค. 53 ณ โถงอาคาร
บรมราชกมุาร ี

N/A 0 

ฝ่ายกจิการนสิติ ปัจฉมินเิทศคณะอกัษรศาสตร ์
ประจําปีการศกึษา 2552 

5 ก.พ. 53 ณ หอ้ง 210และ
โถงชนัลา่ง อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี165 
อาจารย ์ 4 
บคุลากร 3 

172 

ฝ่ายกจิการนสิติ บรรยายพเิศษเพอืสง่เสรมิคณุธรรม
และจรยิธรรมสําหรับนสิติ เรอืง 
"ประวัตศิาสตรช์าตไิทยและบญุคณุ
ของพระมหากษัตรยิไ์ทย" โดย นาย
หมวดโทธารณา คชเสนยี ์

10 ก.พ. 53 9.00-11.30 น. 
หอ้ง 503 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี304 
อาจารย ์ 3 
บคุลากร 2 

315 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงงานการจัดบธูกจิกรรมวัฒนธรรม
ญปีุ่ นระดบัมหาวทิยาลยั ในงาน 
Japan Festa in Banเkok 2009 by 
Mainichi 

3 ม.ีค. 53 บา้นทา่น
เอกอคัรราชทตูญปีุ่ นประจํา
ประเทศไทย 

นสิติป.ตร ี79 79 

ฝ่ายกจิการนสิติ งานปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดบัปรญิญา
ตรปีระจําปีการศกึษา 2553 

24 พ.ค.53 นสิติป.ตร ี315 315 

ฝ่ายกจิการนสิติ งานอกัษรชมุนุม 7-ม.ิย.-53 นสิติป.ตร ี900 
อาจารย ์ 4 

904 
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ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการลลีาศโบราณในลานอกัษร

(Renaissanc Dance) 
11 ม.ิย. - 27 ส.ค. 53 นสิติป.ตร ี15 

อาจารย ์ 1 
16 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการคดิเพอืเขยีน (THINKING 
FOR WRITIG) 

17 ม.ิย. - 9 ก.ย. 53 นสิติป.ตร ี26 26 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการฝึกอบรมนาฏศลิป์ไทย ภาคตน้(24 ม.ิย. 53 - 16 
ก.ย. 53) ภาคปลาย(4 พ.ย. 
53 - 10 ก.พ. 54) 

นสิติป.ตร ี21 
บคุคลภายนอก 2 

23 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการฝึกอบรมดนตรไีทย ภาคตน้(24 ม.ิย. 53 - 16 
ก.ย. 53) ภาคปลาย (23 
พ.ย. 53 - 8 ก.พ. 54) 

นสิติป.ตร ี17 
บคุคลภายนอก 2 

19 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติสูค่วาม
ผาสกุ หลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“หนทางสูค่วามสขุและความสําเร็จใน
การศกึษา”  

25 ม.ิย. 53  หอ้ง 304 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี12 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 11 

28 

ฝ่ายกจิการนสิติ รูจั้กวถิชีวิติอมัพวาและทัศนศกึษาป่า
ชายเลน 

27 ม.ิย. 53 เวลา 8.00-
17.00 น.  

นสิติป.ตร ี48 
อาจารย ์ 2 

50 

ฝ่ายกจิการนสิติ ปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับ
บณัฑติศกึษา ประจําปีการศกึษา 
2553 
-แนะนําการเรยีนการสอนในระดบั
บณัฑติศกึษา 
-การกรอกระบบฐานขอ้มลู
วทิยานพินธอ์อนไลน ์
-แนะนําคณะอกัษรศาสตรแ์ละสทิธิ
ในการทํากจิกรรมของนสิติ
บณัฑติศกึษา 
-การจารกรรมทางวรรณกรรม 

1 ก.ค. 53 16.00-18.30 น. 
หอ้ง 403 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 150 
อาจารย ์ 6 

156 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการอบรมมารยาทบนโตะ๊อาหาร
แบบยโุรปและความรูพ้นืฐานเรอืง
โรงแรม 

16-ก.ค.-53 นสิติป.ตร ี36
อาจารย ์ 3 

39 

ฝ่ายกจิการนสิติ Arts Culture and Cuisine Festival 23 ส.ค. 53 เวลา 11.00-
18.30 น. ณ บรเิวณลานหนา้
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติชมรม ประมาณ 
120 

120 

ฝ่ายกจิการนสิติ โครงการ Global Village (หมูบ่า้น
นานาชาต)ิ 

6 ก.ย. 53 ณ โถงอาคาร
มหาจักรสีรินิธรและบรเิวณ 4 
เสา 

นสิติป.ตร ี25 25 

ฝ่ายกจิการนสิติ รณรงคเ์กยีวกบัการสอบ ก.ย.-53  N/A 0 
ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาญปีุ่ น 

โครงงานประกวดรอ้งเพลงภาษาญปีุ่ น 
(Japanese Singing Contest) 

5-ส.ค.-53   0 

ฝ่ายกจิการนสิติ-
ก.อศ 

โครงงาน CU First date ประจําปี
การศกึษา 2553 

11-พ.ค.-53   0 

ฝ่ายกจิการนสิติ-
ก.อศ 

โครงงานวารสารรม่ชงโค ฉบบัท ี1 ปี
การศกึษา 2553 

7 ม.ิย. 53 - 3 ก.พ. 54 
คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  0 

ฝ่ายกจิการนสิติ-
ก.อศ 

โครงงานเชยีร ์ 7-25 ม.ิย. 53   0 

ฝ่ายกจิการนสิติ-
ก.อศ 

โครงงานไหวค้ร ู 17-ม.ิย.-53 นสิติป.ตร ี285 285 

ฝ่ายกจิการนสิติ-
ก.อศ 

โครงงานสวนอกัษร 18 ม.ิย. - 30 ก.ย. 53 ณ 
โถงอาคารบรมราชกมุาร ี

  0 

ฝ่ายกจิการนสิติ-
ก.อศ 

โครงงานรับนอ้งอกัษรฯ(อกัษรานาว)ี 3-4 ก.ค. 53   0 

ฝ่ายวชิาการ อบรมการกรอกแบบฟอรม์ มคอ. 3  19 ม.ีค.53 เวลา9.00-12.00น. 
ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์

อาจารย ์15 
บคุลากร 1 

  

ฝ่ายวชิาการ จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรอืง “การ
กําหนดคณุลกัษณะบณัฑติทพีงึ
ประสงคข์องหลักสตูรอกัษรศาสตร”์  

6 พ.ค. 53 หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

อาจารย ์25 25 

ฝ่ายวชิาการ โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรอืง 
"การพัฒนาหลกัสตูรทมีุง่ผลลพัธก์าร
เรยีนรู ้

30 ก.ค.53 ณ โรงแรมเลอเม
อรเิดยีน 

อาจารย ์30
เจา้หนา้ท ี1 

31 
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ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ฝ่ายวรัิชกจิ เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชน

จนีประจําประเทศไทย พรอ้มคณะ
ผูต้ดิตามมาเยอืนเพอืบรรยายใน
หวัขอ้ “Thai-Chinese Relations 
and Their Partnership in 
Education” 

2-ก.พ.-53 นสิติป.ตร ี126 
อาจารย ์ 21 

147 

ฝ่ายวรัิชกจิ เอกอคัรราชทตูญปีุ่ น ประจําประเทศ
ไทย มาเยอืนเพอืบรรยายในหวัขอ้ 
“Thai-Japanese Relations” 

12-ก.พ.-53 นสิติป.ตร ี96 
อาจารย ์ 11 

107 

ฝ่ายวรัิชกจิ "A Poster Exhibition on The 
History of German Division and 
Reunification" 

8-12 เม.ย.53 ชนัลอย 
อาคารมหาจักร-ีสรินิธร 

นสิติป.ตร ี63 
อาจารย ์ 22 

85 

ฝ่ายวรัิชกจิ จัดบรรยายพเิศษเรอืง Fulbright 
Scholarships and Royal Thai 
Government Scholarships 

27 ส.ค. 53 เวลา 12.00-
14.00 น.ณ หอ้ง 210 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี110 
นสิติป.โท 4 

114 

ฝ่ายวรัิชกจิ จัดงานเกษียณอายรุาชการประจําปี 
2553 

17 ก.ย. 53 เวลา 14.00 น. 
ถงึ 16.00 น. ณ หอ้ง 205 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

  0 

ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

บรรยายพเิศษ หัวขอ้ “ประกนั
คณุภาพยคุใหม ่ใจดหีรอืใจรา้ย” 

2 ก.ย. 53 หอ้ง 708 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

อาจารย ์17 
บคุคลากร 18 

35 

BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรอืง 
“Carmen” ของคณะ 12 Inch 
Theatre ณ หอประชมุสมาคม
ฝรังเศส 

3-ต.ค.-52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 

BALAC แหวกมา่น (Curtain Up!) 5 - 6 ต.ค. 52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 

BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรอืง “Self-
Unfinished” ของซาวเิยร ์เลอ รัว  ณ 
หอประชมุสมาคมฝรังเศส 

20-ต.ค.-52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 

BALAC ลอยกระทง  ประจําการศกึษา 2552  2-พ.ย.-52 นสิติป.ตร ี122 122 
BALAC ชมการแสดงลเิกประยกุต ์“ยักษ์ตวั

แดง” ของคณะมะขามป้อม ในงาน
เทศกาลละครกรงุเทพฯ 2552 

5-พ.ย.-52 นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์4 

89 

BALAC BALAC พบผูป้กครอง ประจําปี
การศกึษา 2552 

14 พ.ย. 52 ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 57 

64 

BALAC ปฐมนเิทศนสิติหลกัสตูรอกัษรศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาและ
วัฒนธรรม 

24 พ.ค.53 หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาฯ 

นสิติป.ตร ี85 85 

BALAC โครงการศกึษานอกสถานท ีณ 
จังหวัดเพชรบรุ ีและ จังหวัด
ประจวบฯ 

21-23 ก.ค. 53 นสิติ ป.ตร1ี80 
อาจารย ์5 
เจา้หนา้ท ี5 

160 

BALAC ฝึกพดูภาษาจนีกลาง 1 ทกุวันจันทรเ์วลา 13.00-
14.00 น. ระหวา่งวันท ี9 
ส.ค. 53 - 22 พ.ย. 53  หอ้ง 
607 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี 29 
อาจารย ์ 1 

30 

BALAC ชมการแสดงนาฏยศลิป์รว่มสมัยเรอืง 
ฉุยฉาย 

15 ส.ค. 53 ณ ภัทราวดเีธยี
เตอร ์

นสิติป.ตร ี  130 
อาจารย ์ 1 

131 

BALAC โครงการบรรยายพเิศษเรอืง 
"Intercultural Food: Critical 
Thinking about the World's 
Tastes" 

วันท ี20, 21, 27, 28 ส.ค. 
53  ณ หอ้ง 303 อาคารบรม
ราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี  50 
อาจารย ์ 1 

51 

BALAC ชมละครเวทเีรอืง นําใสใจจรงิ เดอะ
มวิสคิลั 

27-28 ส.ค. 53 ณ M 
Theatre 

นสิติป.ตร ี 130 
อาจารย ์1 

131 

BALAC ชมละครเวทเีรอืง รัก (ทะ) ลวงตา 14-ก.ย.-53 นสิติป.ตร ี130 
อาจารย ์1 

131 

บรรณารักษศาสตร ์ “โครงการพัฒนาหอ้งสมดุเพอืนอ้ง
โรงเรยีนบา้นหนองสองหอ้ง (จัด
รว่มกบั ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)  
 

28-29 ส.ค. 53 อ.แกง่คอย 
จังหวัดสระบรุ ี 

นสิติป.ตร ี42 คน 
อาจารย ์ 4 คน 

46 
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ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสนอความกา้วหนา้ในการ

ทําวทิยานพินธ ์ 
1 ก.พ. 53 ณ หอ้ง 707  
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 23 
อาจารย ์5 

28 

บรรณารักษศาสตร ์ โครงการจรยิธรรมในวชิาชพี
สารนเิทศ 

12 ก.พ.53 นสิติป.ตร ี28 28 

บรรณารักษศาสตร ์ โครงการสรา้งเสรมิประสบการณ์
วชิาชพี 

ม.ีค.-พ.ค.53 นสิติป.ตร ี30 30 

บรรณารักษศาสตร ์ โครงการนําเสนอโครงรา่ง
วทิยานพินธ ์

9 ส.ค.53 เวลา 9.00-11.00 
น. ณ หอ้ง 706 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติ ป.โท 7 
อาจารย ์5 

12 

บรรณารักษศาสตร ์ การจัดทําแผนทคีวามคดิ(Mind 
Map) เพอืสนับสนุนการเรยีนการสอน 

23 ส.ค. 53 เวลา 9.00-
16.00 น.ณหอ้ง 712 ชนั 7 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท ี18 

18 

บรรณารักษศาสตร ์ งานแนะแนวอาชพีและศกึษาตอ่ 21 ก.ย. 53 เวลา 9.00-
12.00 น. 

นสิติป.ตร ี 22
อาจารย ์4
บคุคลภายนอก 2มิ
ศษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

28 

ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ ์
บณัฑติศกึษา ภาควชิาประวัตศิาสตร์
ประจําภาคปลาย ปีการศกึษา 2552 

16-พ.ย.-52 นสิติป.ตร ี1 
นสิติป.โท 23 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 1 

30 

ภาษาตะวันตก สาขาวชิาภาษาฝรังเศส สเปน และอิ
ตาเลยีน ไดร้ว่มมอืกนันํานสิติทลีง
วชิาภาษาเพอืการทอ่งเทยีวของทัง
สามภาษา  นังเรอืทัศนศกึษาวถิชีวีติ
รมิคลองและแมนํ่าเจา้พระยา โดย
ไดรั้บเกยีรตจิากผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ยงยทุธ จรรยารักษ์เป็นวทิยากรให ้
ตลอดรายการ  

13 ธ.ค. 52  
รมิคลองและแมนํ่าเจา้พระยา 

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์ 3 

43 

ภาษาตะวันตก นโยบายการพัฒนาหลกัสตูรแบบมุง่
ผลลพัธข์องการเรยีนรู ้(Learning 
outcomes) 

28 - 29 ม.ค. 53  ณ 
โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน 
กรงุเทพ 

อาจารย ์ 34 22 

ภาษาตะวันตก งาน “6 รอบนักษัตรทัศนยี”์ เพอื
แสดงมทุติาจติ เนอืงในวาระครบรอบ
อาย ุ72 ปี แด ่ศาสตราจารยก์ติตคิณุ
ทัศนยี ์นาควัชระ 

12 ม.ีค. 53 เวลา 9.00 – 
12.00 น. ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

  0 

ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

คา่ยภาษาเยอรมนั 23-24 ม.ค.53 นสิติป.ตร ี43 
อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 1 

51 

ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

สปัดาหภ์าษาและวัฒนธรรมรัสเซยี 14-18 ม.ิย. 53 เวลา11.30-
12.00 น./บรเิวณโถง อาคาร
บรมราชกมุาร ีคณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติ 85อาจารย ์ 13 98 

ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

การจัดบรรยายพเิศษในหวัขอ้ "ทําไม
ตอ้งเรยีนภาษารัสเซยี"   โดย
อาจารย ์ดร.รมย ์ภริมนตร ี

15 ม.ิย. 53/หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ีคณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติ 50 
อาจารย ์10 

60 

ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

การจัด"หอ้งเรยีนจําลองภาษา
รัสเซยี" โดยอาจารยไ์รซา ซาไนวา 

16 ม.ิย. 53 เวลา 12.00-
13.00 น. / อาคารบรมราช
กมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี5 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก2 

12 

ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

การจัดบรรยายพเิศษในหวัขอ้ "ความ
ตอ้งการบคุลากรทรีูภ้าษารัสเซยีของ
ธรุกจิไทย" โดยคณุพศิกัด ินวิาต
พันธ ์ประธานหอการคา้ไทย-รัสเซยี 
และคณุพงษ์ศกัด ิ วัชรนุกลูเกยีรต ิ
เลขาธกิารสภาธรุกจิไทย-รัสเซยี 

17 ม.ิย. 53 เวลา 12.00 - 
13.00 น. / อาคารบรมราช
กมุาร ีคณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 2 
อาจาร 5  
บคุคลภายนอก 2 

39 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

โครงการ สปัดาหภ์าษาอติาเลยีน
สากล 

16-20 พ.ย.52 
- จามจรุ ีสแควร ์
- อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี50 
อาจารย ์ 20 
บคุลากร 5
บคุคลภายนอก100 

175 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายพเิศษเกยีวกบัภาพยนตรอ์ติา
เลยีน โดย Prof. Paolo Euron 

20 ม.ค.53 
17 ส.ค.53 

นสิติ ป.ตร ี30 
อาจารย ์7 
บคุคลภายนอก 5 

42 
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ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

สมัมนาศลิปะอติาเลยีน หวัขอ้ "หวัใจ
ในงานศลิป์อารมณ์ความรูส้กึในงาน
ทัศนศลิป์อติาเลยีน 

11-ก.พ.-53 25  
7 

32 

ภาษาตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

บรรยายพเิศษ หัวขอ้ "เสน้ทาง
นักเรยีนทนุ" โดย นสิติเกา่สาขาวชิา
ภาษาอติาเลยีน 

5-ก.ค.-53 นสิติ 25 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

25 

ภาษาตะวันออก/
จนี  

โครงการประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนี
สรินิธร ประจําปี ครังท ี2 ในหวัขอ้ 
“สาธารณรัฐประชาชนจนี 60 ปี ใน
สายตาขา้พเจา้”  

18 ธ.ค. 52 ณ หอ้ง105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

- 0 

ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

TV Conference ในการสอน
รายวชิา2223282 ภาษาในสงัคม
ญปีุ่ น โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.
วรวฒุ ิจริาสมบตั ิเป็นผูส้อน โดย
ไดรั้บความรว่มมอืจาก Prof. Iino 
Masakazu, Ph.D. มหาวทิยาลยัวา
เซดะ  

15-ธ.ค.-52 นสิติป.ตร ี36 36 

ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

การเขยีนตวัอกัษรภาษาญปีุ่ นโดยใช ้
พูก่นั 

8 ม.ค. 53 ณ หอ้ง 501 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี20 
อาจารย ์ 1
บคุคลภายนอก1 

22 

ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

จัดโครงการฝึกพดูภาษาญปีุ่ นกบัคน
ญปีุ่ น 

20 ม.ค. 53 ณ หอ้ง 308 
และ หอ้ง 512 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี36 
อาจารย ์1  
บคุคลภายนอก 20 

57 

ภาษาตะวันออก/
ญปีุ่ น 

การนําเสนอผลงานของนสิติรายวชิา 
๒๒๒๓๔๙๙ การศกึษาอสิระ 

9 ก.พ.53 ณ หอ้ง707 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี18 
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์ 3 

25 

ภาษาตะวันออก/
บาล ี

โครงการปฏบิตัธิรรมวชิา 2221433 
พทุธธรรมในพระไตรปิฎกบาล ี

9-30 ม.ค.53 ศนูยส์มาธบิา้น
ปิยธรรม 8.30-16.30 น. 

นสิติป.ตร ี419 
อาจารย ์ 4  

423 

ภาษาไทย พธิถีวายสกัการะพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเนอืงในวันมหา
ธรีราชเจา้ 

25 พ.ย. 52 นสิติตร ีโท เอก 80 
อาจารย ์ 18  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 30 

138 

ภาษาไทย งาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชติ
ชโินรส" 

9 - 11 ธ.ค. 52 นสิติตร ีโท เอก 80 
อาจารย ์20  
บคุคลภายนอก400 

500 

ภาษาไทย จัดงาน "เฉลมิศกอมฤตซรอ้ง โสรจ
กมล"การอา่นกวนีพินธใ์นโอกาสขนึปี
ใหมแ่ละวันสถาปนาคณะ 

6 ม.ค. 53 เวลา 16.00-
18.00 น. ณ หอ้ง105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี90 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 23 
บคุลากร 2 

135 

ภาษาไทย โครงการไหวค้รปูระจําปี 2553 24 ม.ิย.53 อาคารมหาจฬุาฯ นสิติตร ีโท เอก 100 
อาจารย ์20  
บคุคลภายนอก40 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

160 

ภาษาไทย พธิบีวงสรวงพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและการแสดง
งานนาฏศลิป์เนอืงในวันคลา้ยวันพระ
ราชสมภพ  

20 ก.ย. 53 อาคารมหาจฬุา
ฯ 

นสิติป.ตร ีโท เอก 
70 
อาจารย ์20  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 30 

130 

ภาษาองักฤษ เสวนาวชิาการภาควชิาภาษาองักฤษ 26 พ.ย. 52 ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

อาจารย ์ 20 20 

ภาษาองักฤษ การนําเสนอผลงานวจัิยของนสิติ
มหาบณัฑติ ภาควชิาภาษาองักฤษ 
Graduates’ Special Research 
Presentation ’09 

3 ก.พ. 53 เวลา 13.00 - 
16.00 น.ณ หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี1นสิติป.
โท 15อาจารย ์ 15  

31 

ภาษาองักฤษ ปัจฉมินเิทศนสิติเอกวชิา
ภาษาองักฤษ 

4 ก.พ. 53 ณ หอ้ง 210
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.ตร ี85 
อาจารย ์ 20
บคุคลภายนอก 3 

108 

ภาษาองักฤษ ปฐมนเิทศนสิติบัณฑติศกึษา 
ภาควชิาภาษาองักฤษ 

11 พ.ค. 53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 16  
บคุลากร 4 
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ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ภาษาองักฤษ ปฐมนเิทศประจําปีการศกึษา 2553 

เพอืเป็นการตอ้นรับนสิติเอก องักฤษ
ชนัปีท ี2 
 
 

2 ก.ค. 53 เวลา 10.00-
11.15 น. ณ หอ้ง 404 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี60 
อาจารย ์13  
บคุลากร 4 

77 

วรรณคดแีละ
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การนําเสนอโครงรา่งวทิยานพินธ ์
เรอืง “รักรา้งในบทละครโน” 

18 พ.ย. 52 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติบณัฑติศกึษา 9 
อาจารย ์ 6 

15 

ศลิปการละคร โครงการ สาวชาวนา: เรยีนละคร
ออนไลน ์(Nogyo Shojyo: 
Performing Arts Education in the 
Global Space) บรรยาย + อบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร + ถา่ยทอดสดละครเวท ี+ 
การแลกเปลยีนความคดิเห็น ระหวา่ง
คณาจารย ์นสิติจฬุาฯ นักวจิารณ์ และ
ผูช้มชาวไทย กบันักศกึษา Keio 
University ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต  

8 ต.ค. 52  
29 ต.ค. 52  
22 พ.ย. 52  
26 พ.ย. 52  

นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 40 

105 

ศลิปการละคร ขอเชญิชมภาพยนตรค์ณุภาพ 6 เรอืง
จาก 6 ประเทศ และรว่มแลกเปลยีน
ความเห็นกบันักวจิารณ์ อ.กติตศิกัด ิ
สวุรรณโภคนิ รศ. นพมาส แววหงส ์
และ อ.กอ้ง ฤทธดิ ี
ปลายปีการศกึษา /52 

ทกุวันจันทรแ์ละวันศกุร ์5 
โมงเย็น ทหีอ้ง 
503 อาคารบรมราชกมุาร ี11 
ม.ค.-8 ก.พ.53 

นสิติป.ตร ี300 
นสิติป.โท 20 
บคุลากร 20 
บคุคลภายนอก 60 

400 

ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร "กอ่นจบ 
2553" เป็นการแสดงผลงานดา้นการ
ละครเวทขีองนสิติระดับปรญิญาโท
และตร ี

16 ม.ค. - 14 ก.พ. 53 ณ 
หอศลิปวัฒนธรรมแหง่
กรงุเทพมหานคร (สแียก
ปทมุวัน)  

นสิติป.ตร ี1700 
นสิติป.โท200 
นสิติป.เอก30 
อาจารย ์ 20 
บคุลากร 50 
บคุคลภายนอก1000 

3000 

ศลิปการละคร Master of Arts in Dramatic Arts 
Forum#1 เสวนาวชิาการละคร โดย
หลกัสตูรอักษรศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาศลิปการละคร  

3,10,17,24 ส.ค.53 
ชนั 7 อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี15 
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 20 

55 

ศลิปการละคร โครงงานบรรยายพเิศษ "Spicy, 
Sour and Sweet เรยีนละคร
ออนไลน"์ ถา่ยทอดสญัญาณการ
แสดงดว้ยระบบอนิเตอรเ์น็ตจาก
ประเทศญปีุ่ น 

วันท ี10, 13, 14 ส.ค. 53 ณ 
ตกึวศิวกรรมศาสตร ์3 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นสิติป.ตร ี  80 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 40 

145 

ศลิปการละคร ละครเรอืง มหาวทิยท์ะลาย(เดอะไม่
มวิสเิคลิ) 

13-29 ส.ค. 53 ณ อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี550 
นสิติป.โท 35 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 549 

1154 

ศนูยก์ารแปลฯ โครงการเสนอผลงานสารนพินธข์อง
ศษิยเ์กา่สาชาวชิาการแปลและการ
ลา่ม (สายการแปล) รุน่ท ี5-8 
จํานวน 4 คน และบรรยายพเิศษเรอืง 
"การบรหิารจัดการงานแปลและการ
ทํางานแปลเป็นคณะ" 

3 ก.พ. 53 ณ หอ้ง 105
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.โท 4 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก23 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

34 

ศนูยก์ารแปลฯ โครงการเสนอผลงานสารนพินธแ์ละ
การบรรยายพเิศษเรอืง “การบรหิาร
จัดการงานแปลและการทํางานแปล
เป็นคณะ”  

3 ก.พ. 53 หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติป.โท  4  
อาจารย ์ 7  
บคุคลภายนอก 23  

14 

ศนูยค์อมพวิเตอร ์ โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์หน้สิติ ภาคตน้ปี
การศกึษา 2552 

5-9 ต.ค. 52 
ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

นสิติป.ตร ี37 
นสิติป.โท 4 
บคุลากร 9 

50 

ศนูยค์อมพวิเตอร ์ โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์หน้สิติ ภาคปลายปี
การศกึษา 2552 

4-10 ม.ีค. 53 
ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์

นสิติป.ตร ี17  
นสิติป.โท 5  
นสิติป.เอก 1 
บคุลากร 6 
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ภาควชิา/นง. ชอืโครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทจัีด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวม 
ศนูยไ์ทยศกึษา โครงการเพอืเสนอผลงานวจัิยของ

นสิติหลกัสตูรดษุฎมีหาบณัฑติ 
สาขาวชิาไทยศกึษา ทไีดสํ้าเร็จ
การศกึษาเป็นรุน่แรก ในหวัขอ้ โพน้
ดาราพราว : ผลงานวจัิยใหมไ่ทย
ศกึษา : Beyond Bright Stars : 
New Research in Thai Studies 

30 เม.ย. 53 ณ หอ้งDipak 
C.Jain Hall ชนั 1 อาคารศ
ศนเิวศน ์ จฬุาฯ 

นสิติบณัฑติศกึษา 
11 
อาจารย ์ 5 

16 

ศนูยส์ารนเิทศ จัดงาน "เทศกาลงานออกรา้น
หนังสอืในสวน"  เพอืใหอ้าจารยแ์ละ
นสิติเลอืกซอืหนังสอืและเสนอแนะ
ใหจั้ดซอืเขา้หอ้งสมดุ 

13-15 ม.ค. 53 
8.30-17.00 น. 
สนามหนา้อาคารมหา
วชริาวธุ 

นสิติป.ตร ี1500 0 

ศนูยส์ารนเิทศจัด
รว่มกบัสมาคม
นสิติเกา่อกัษร
ศาสตรฯ์ 

"เทวาลยัทัศนา"  นําชม
สถาปัตยกรรมและเลา่เรอืงเกยีวกบั
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  โดย อ.
สวัสด ิจงกล 

15 ม.ค. 53 
10.00-11.30 น.  อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี29 29 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม

ไทย ภาคตน้ ปีการศกึษา 2553 

19  ม.ิย.  53 จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ ป.ตร ี120 
อาจารย ์3 
บคุลากร 3 

126 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม

ไทย ภาคตน้ ปีการศกึษา 2553 

27  ม.ิย.  53 จังหวัด
อา่งทอง - 
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ ป.ตร ี127 
อาจารย ์3 
บคุลากร 3 

133 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม

ไทย ภาคตน้ ปีการศกึษา 2553 

3  ก.ค.  53 จังหวัดเพชรบรุ ี
- สมทุรสงคราม 

นสิติ ป.ตร ี125 
อาจารย ์3 
บคุลากร 3 

131 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม

ไทย ภาคตน้ ปีการศกึษา 2553 

10-11  ก.ค.  53 จังหวัด
สโุขทัย-พษิณุโลก 

นสิติ ป.ตร ี68 
อาจารย ์1 
บคุลากร 2 

71 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาปรทัิศน์
ศลิปะและโบราณวัตถสุถานใน
ประเทศไทย  ภาคตน้  ปีการศกึษา 
2553 

31  ก.ค. - 1 ส.ค.  53 
จังหวัดสโุขทัย-พษิณุโลก-
กําแพงเพชร 

นสิติ ป.ตร ี17 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

19 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาศลิปะ
โบราณในสยาม และเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตภ้าคตน้  ปีการศกึษา 2553 

14-15  ส.ค.  53 จังหวัด
นครราชสมีา-บรุรัีมย ์

นสิติ ป.ตร ี29 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

31 

หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาปรทัิศน์
ศลิปะและโบราณวัตถสุถานใน
ประเทศไทย  ภาคตน้  ปีการศกึษา 
2553 

28 ส.ค. 53 จังหวัดลพบรุ ี นสิติ ป.ตร ี17 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

19 

หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

กจิกรรมสง่เสรมิความรู ้
พระพทุธศาสนา 
ใหแ้กช่มุชน ณ วัดอมัพวันเจตยิาราม 
อําเภออมัพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 

15-ม.ีค.-53 80 80 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

2.2.4 ดานการวิจัย  

 งานวิจยัทีดาํเนินการแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 17 โครงการ 
โครงการวจิัยทดีําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 17 โครงการ 
ลําดบั ชอืโครงการวจัิย ชอืผูว้จัิย 
1 สงัคมไทยในวัยตกกระ: การนําเสนอภาพความสงูอายแุละผูส้งูอายใุน

วรรณกรรมไทยรว่มสมัย 
อ.ดร.ชตุมิา  ประกาศวฒุสิาร 

2 A Geographical Look at the Word Geography of Thailand อ.ดร.ศริวิไิล ธรีะโรจนารัตน์ 
3 ระบบหน่วยคําในภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
4 สํานวนเยอรมันน่ารู ้(ตวัอกัษร A-M) รศ.ดร.วรรณา  แสงอรา่มเรอืง 
5 Mai-pen-rai as a reflection of Buddhist ideology in Thai ways of 

interaction 
ผศ.ดร.ณัฐพร พานโพธทิอง 
และ อ.ดร.ศริพิร ภักดผีาสขุ 

6 ฐานขอ้มลูพรรณไมใ้นวรรณคดไีทย  "พรรณพฤกษามหาจักรสีรินิธร ๖๐ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา 
7 เสยีงภาษาไทย: การศกึษาทางกลสทัศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา 
8 บทความวจัิยเรอืง Experiences and Hon’ne of Thai Teachers on 

Collaboration with Japanese Teachers in Japanese Language and 
Education : With a Special Reference to the “Accuracy-Focus” Views 
of Teaching 

ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบรูณะกจิ 
คะตะกริ ิ

9 บทความวจัิยเรอืง “The Representation of Thai in Japanese Literature – 
from Orientalist Gaze to Tourist Gaze”  

อ.นําทพิย ์เมธเศรษฐ 

10 บทความวจัิยเรอืง “Self-disclosure of Japanese students and 
international students : The effects of a collaborative activity in the 
project work” 

อ.ดร.Reiko Ishibashi 

11 บทความวจัิยเรอืง ปัจจัยแปรทสํีาคญัทางสงัคมและวัฒนธรรมอนัสง่ผลตอ่การ
ใชภ้าษากรณีการแปลของภาษาญปีุ่ นปัจจบุนั 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริาสมบตั ิ

12 บทความวจัิยเรอืง "ขา้วและถัวในวรรณกรรมญปีุ่ นโบราณ"  ผศ.ดร.อรรถยา สวุรรณระดา 
13 บทความวจัิยเรอืง "Landscape Description in Shinobine Monogatari- A 

Story of Two Love Stories 
ผศ.ดร.อรรถยา สวุรรณระดา 

14 บทความวจัิยเรอืง "Symbolic Function of Five Elements in Heian 
Period's Literature : Tosanikki and Taketorimonogatari" 

ผศ.ดร.อรรถยา สวุรรณระดา 

15 บทความวจัิยเรอืง "ภาพลกัษณ์ของสตัวใ์นตํานานเทพญปีุ่ นในวรรณกรรมโคะ
จกิ"ิ 

ผศ.ดร.อรรถยา สวุรรณระดา 

16 บทความวจัิยเรอืง"The Pragmatics of Kara : The  Appropriate Usage of 
Kara and Node for Learners of Japanese Language" 

อ.ดร.Takae Hagiwara 

17 บทความวจัิย เรอืง A synopsis of Mal Phonetics  ศ.ดร.ธรีะพันธ ์เหลอืงทองคํา 

 

 ผลงานทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2553 จาํนวน 102 รายการ ดงันี 
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 22 รายการ  
บทความทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ผลงานวิชาการอืนๆ ทีไดรั้บการตีพิมพ ์44 รายการ 
 

บทความวิชาการ/บทความวจิัย ทไีด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ ระดบัชาต ิจํานวน 22 รายการ  
ภาควชิา ประเภทบทความ ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
บรรณารักษ 
ศาสตร ์

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

ผศ.ดร.
สมศกัด ิศรี
บรสิทุธสิกลุ 

London BookFair 2010 วารสารบรรณารักษ์ศาสตร ์ 30, 1 
(มกราคม 2553): 9-22. 

บรรณารักษ 
ศาสตร ์

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ิ
และจนิดารัตน ์
เบอรพันธุ ์

การประชมุ Academic 
Librarian 2: Singing in the 
Rain Conference toward 
Future Possibilities (LSR 
2010)  

วารสารบรรณารักษ์ศาสตร ์30, 1 
(มกราคม 2553): 1-8. 

ปรัชญา 01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

ปทปรทัิศน์หนังสอื Tibetan 
Buddhism&Modern 
Physics 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีท ี38 ฉบับท ี
1 (มกราคม-มถินุายน 2552) ฉบบั 
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตพีมิพปี์ 2553) 
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ภาควชิา ประเภทบทความ ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

ความสมัพันธแ์ม-่ลกูในบท
กว ี“กลนิแดนไกล” ของโบด
แลร ์

อา่น ปีท ี2 ฉบบัท ี2 (ตลุาคม-
ธันวาคม 2552): 136-138. (ตพีมิพ์
ปี 2553) 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

แม ่และโสเภณีในเรอืงสนั 
“แมก่อ้นไขมัน” 

อา่น ปีท ี2 ฉบบัท ี3 (มกราคม-
มนีาคม 2553): 161-171. 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

วรณุี อดุมศลิป มาดามโบวาร:ี เพศหญงิ 
เพศชาย ความตาย ชายชู ้

วารสารศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปีท ี9  
ฉบบัท ี1 (มกราคม - มถินุายน 
2552)*, หนา้ 49 - 82.  * หมาย
เหต ุ วารสารตพีมิพแ์ลว้เสร็จ
ประมาณเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2553 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

การตคีวามนทิานดว้ยจติ
วเิคราะห:์ กรณีศกึษา หนู
นอ้ยหมวกแดงของชารล์ส ์
แปรโ์รต ์

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีท ี38 ฉบับท ี
1 (มกราคม-มถินุายน 2552) ฉบบั 
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตพีมิพปี์ 2553) 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

การตคีวามนทิานดว้ยจติ
วเิคราะห ์: กรณีศกึษาหนู
นอ้ยหมวกแดงของชารล์ส ์
แปรโ์รต ์

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีท ี38 ฉบับท ี
1 (มกราคม-มถินุายน 2552): 100-
117. (ตพีมิพปี์ 2553) 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

05. ตพีมิพใ์น
วารสาร/บทใน
หนังสอื ทัวไป, 

พริยิะดศิ 
มานติย ์

"แม ่และโสเภณี ในเรอืงสนั 
"แมก่อ้นไขมัน"" 

ใน อา่น. ปีท ี2, ฉบบัท ี3 (มกราคม-
มนีาคม 2553):  160-171. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

03. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบัชาต ิ

ผศ.ดร.อรรถ
ยา สวุรรณ
ระดา 

ขา้วและถัวในวรรณกรรม
ญปีุ่ นโบราณ 

การประชมุวชิาการระดบัชาตเิครอืขา่ย
ญปีุ่ นศกึษาในประเทศไทยครังท ี3 
รศ.ปราณี จงสจุรติธรรม 131-144. 
รศ.ดร.ฉันทนา จันทรบ์รรจง 
ผศ.ดร.วรวฒุ ิจริาสมบตั ิ
15-17 ตลุาคม 2552 (ตพีมิพ ์
กนัยายน 2553) 

ภาษา
ตะวันออก / 
บาล-ีสนัสกฤต 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

บรรจบ บรรณ
รจุ ิ

  

วารสารพทุธศาสนศ์กึษานานาชาต ิม.
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เลม่ท ี2 
(2553): 15 หนา้. 

ภาษา
ตะวันออก / 
มาเลย ์

03. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบัชาต ิ

อ.ดร.นูรดีา 
หะยยีะโกะ 

อตัลกัษณ์ทางภาษาของชาว
ไทยมสุลมิเชอืสายมลายใูน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

การสมัมนาทางวชิาการมสุลมิศกึษา 
ประจําปี ๒๕๕๓ เรอืง “มสุลมิใน
แผน่ดนิไทย : บทบาทชาวไทย
มสุลมิในการสรา้งสรรคส์งัคมไทย” 
๒๙ กนัยายน- ๒ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

ภาษาไทย 01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

อาหาร:มติทิสีมัพันธก์บั
ประเพณีสวดพระมาลยั 

วารสารภาษาและวรรณคดไีทย 
ISSN 0857-037X ปีท ี26 ธันวาคม 
2552 (ตพีมิพปี์ 2553) 

ภาษาไทย 01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.ใกลรุ้ง่ 
อามระดษิ 

คําไทย - คําเทศ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย 
ISSN  0857-037X ปีท ี26 ธันวาคม 
2552 (ตพีมิพปี์ 2553) 

ภาษาไทย 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบันานาชาต ิ

ชลดา เรอืง
รักษ์ลขิติ 

ปัญหาการใชคํ้าในการสอื
ความหมายของนักศกึษา
ตา่งชาตทิเีรยีนภาษาไทย 

ใน ประมวลรายงานการสมัมนาทาง
วชิาการเรอืงการสอนและการวจัิย
ภาษาไทยกบัความสมัพันธไ์ทย-
ญปีุ่ น เนอืงในโอกาสครบรอบหกสบิ
ปีของการกอ่ตงัภาควชิาภาษาไทย 
คณะภาษาตา่งประเทศ มหาวทิยาลยั
โอซากา, กมุภาพันธ ์2553. 

ภาษาไทย ตพีมิพใ์นหนังสอื
รวมบทความทมีี
บรรณาธกิาร 
(edited volume) 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เปโมรา ใน นามานุกรมวรรณคดไีทยชดุ 2. 
ศ.ดร.กสุมุา  รักษมณีและคณะ. 
140-141. กรงุเทพฯ :  มลูนธิสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา, 2553. 

ภาษาองักฤษ 03. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบัชาต ิ

ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์และจิ
รันธรา  ศรี
อทัุย. 

English Menus in Thai 
Restaurants: Implications 
for english Structural 
Perspectives 

CU-TU Conference Proceedings 

ภมูศิาสตร ์ 01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดร.ศริวิไิล ธี
ระโรจนารัตน ์
และ ม.ร.ว.
กลัยา ดงิศภัทยิ์

การสรา้งแผนทภีมูภิาคทาง
ภาษาถนิของประเทศไทย : 
กรณีศกึษาแนวแบง่เขต
ภาษาไทยถนิกลาง 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีท ี38 ฉบับท ี
1 (มกราคม-มถินุายน 2552) ฉบบั 
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตพีมิพปี์ 2553) 



104 

 

ภาควชิา ประเภทบทความ ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบันานาชาต ิ

อ.ดร.ศริพิร  
ศรวีรกานต ์

Hansel and Gretel in the 
late 1980s: Their Food 
Shortage and Migration 
Experiences in The Land 
of Chocolate and Banana: 
Two Children Go to the 
Foreign Land by Karin 
Guendisch 

(Re)-reading Classics in 
Children’s Litererature 
International Seminar in 
Children’s Literature, India 

ศลิปการละคร 01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

กรณีละครนอก...คอก : ขอ้คดิ
จากโครงการวจัิย “เรอืงเกา่
เลา่ใหม ่2 - มหศัจรรยผ์จญ
ภัยเจา้ชายหอย” 

วารสารอกัษรศาสตร ์ฉบับ “ความ
หลากหลายทางภาษาและวรรณกรรม”
ปีท ี38 ฉบบัท ี1 (มกราคม – 
มถินุายน 2552): 31-99. 

ศลิปการละคร 05. ตพีมิพใ์น
วารสาร/บทใน
หนังสอื ทัวไป, 

พรรัตน์ ดํารงุ. สดีา : เลา่เรอืงของเรา 
(ผูห้ญงิ) 

ใน วภิาษา Magazine, ปีท ี3, ฉบบั
ท ี8 (กมุภาพันธ1์-มนีาคม 15 
2553). 

หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

01. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบัชาต ิ

อาจารยแ์มช่ี
วมิตุตยิา 

จักรวาฬทปีน ี: ลักษณะเดน่ 
ภมูปัิญญาและคณุคา่ 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีท ี38 ฉบับท ี
1 (มกราคม-มถินุายน 2552) ฉบบั 
ความหลากหลายทางภาษาและ
วรรณกรรม (ตพีมิพปี์ 2553) 

 

บทความทไีด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ภาควชิา ประเภทบทความ ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
ปรัชญา ตพีมิพใ์นหนังสอื

รวมบทความทมีี
บรรณาธกิาร 
(edited volume) 

Suwanna 
Satha-Anand 

Traditional Thai 
Buddhist Art and 
Modern Challenges 

In Asian Aesthetics, edited by Ken-ichi 
Sasaki, Kyoto and Singapore: Kyoto 
University Press and National Singapore 
University Press, 257-268. 

ปรัชญา 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบันานาชาต ิ

Soraj 
Hongladarom 

Kant and Vasubandhu 
on the" Transcendent 
Self" 

Cultivating Personhood: Kant and Asian 
Philosophy 2010: 700-705.  

ปรัชญา 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Soraj 
Hongladarom 

Imagining the Lives 
of Aminals: A Look at 
Xenotransplantation 
and its Ethical 
Remifications 

Xenotransplantation: Ethical, Legal, 
Economic, Social, Cultural and Scientific 
Background. Vol 5. 2010. 

ภาษา
ตะวันตก / 
เยอรมัน 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

Community 
Interpreters:A 
Survey of Needs 
and Expectations in 
the Thai Context 

Translation and Interpretation in a Multi-
lingual Context The First International 
Conference on Translation and 
Interpretation,organized by the 
Chalermprakiat centre of Translation and 
Interpretation, Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University,Bangkok 1-3 
November 2010 140-145 

ภาษา
ตะวันตก / 
เยอรมัน 

05. ตพีมิพใ์น
วารสาร/บทใน
หนังสอื ทัวไป 

พรสรรค ์วัฒนาง
กรู. 

Germanistik und 
Deutschunterricht in 
Thailand definieren 
sich neu 

 Ernest W.B. Hess-Lüttich / Peter 
Colliander and Ewald Reuter, Cross 
Cultural Communication, Wie man vom 
‘Deutschen leben? – Zur Praxisrelevanz 
der interkulturellen Germanistik, 
สํานักพมิพ ์Peter Lang, 293-309, 2010. 

ภาษา
ตะวันตก / 
เยอรมัน 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

Pornsan 
Watanangura 

The Beginning of a 
New Era in Thai-
European Relations: 
King Chulalongkorn, 
the First “Honourary 
European” 

The Journal of the Royal Institute of 
Thailand, Vol.1, 5 December 2009, The 
Relevance of Arts and Science in the 
Modern World, 1-20 

ภาษา
ตะวันตก / 
สเปน 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

Pasuree 
Luesakul 

La mujer en la 
“periferia”: las 
fronteras borradas 
entre Argentina y 
Tailandia 
 

Alba de América, Vol. 29, No. 55 – 56 
(July), 549-556 
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ภาควชิา ประเภทบทความ ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
ภาษา
ตะวันตก / 
สเปน 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

อ.เพ็ญพสิาข ์
ศรวีรนารถ 

Análisis contrastivo 
de los refranes de 
dos mundos: 
refranes españoles 
– refranses 
tailandeses 

Interlingüística XXI Emma Bahíllo 
Sphonix-Rust, Beatriz Burgos 
Cuadrillero, Ana María Iglesias Botrán 
Valladolid Universidad de Valladolid 453 
- 464 

ภาษา
ตะวันออก / 
เกาหล ี

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Supaporn 
Boonrung 

태국인 학습자의 
한국어 요청 화행 
연구 (A study of 
request speech act 
of Thai Korean 
learners 

Proceedings of the Korean Society of 
Bilingualism, 36-44 

ภาษา
ตะวันออก / 
จนี 

03. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

รศ. ดร. พัชน ี
ตงัยนืยง  

Tang Poetry and the 
Reproduction of 
Nation-Building 
Ideology in Chinese 
Society 

Asian Review Vol. 23(2010) pp.    3-27 

ภาษา
ตะวันออก / 
จนี 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

รศ. ดร. พัชน ี
ตงัยนืยง  

Chinese War Poetry 
of the Tang 
Dynasty: A 
Discursive Study 

The 2nd International Conference on 
Literature and Compararative Literature 
August 18-19, 2010 1-7 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

ตพีมิพใ์น
หนังสอืรวม
บทความทมีี
บรรณาธกิาร 
(edited 
volume) 

Takae 
Hagiwara 

The Pragmatics of 
Kara: The Appropriate 
Usage of Kara and 
Node for Learners of 
Japanese Language. 

The 20th OPI Anniversary 
Commemorative Papers & Proceedings, 
edited by Kaneniwa, Kumiko et al. 
Kanagawa: Rakuyo Publishing, 132-147 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Takae 
Hagiwara 

The Implicit 
Meanings of 
Dakara: From a 
Conjunctive 
Expression to a 
Pragmatic Marker. 

International Conference on Japanese 
Language Education 2010 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Takae 
Hagiwara 

Usage of Japanese 
Conjunctive 
Expressions and 
Speaker’s Mind in 
Scenarios: What do 
Speakers Intend to 
Communicate? 

International Symposium on Japanese 
Studies in Thailand 2010 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

Symbolic Function of 
Five Elements in 
Heian Period’s 
Literature: Tosanikki 
and 
Taketorimonogatari 

Shirin: Journal of Graduate School of 
Letters ,Osaka University Vol.47(April 
2010): 1-15. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

Reiko Ishibashi Noticing the errors 
and repairs in JFL 
learners’ writings  

The Japan Foundation Japanese- 
Language Education Bulletin, vol.7, 11-
20 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Saowalak 
Suriyawongpai 
sal 

Kaigai ni okeru 
kanbun kyouiku - 
kongo no tenbou to 
kadai : jisshi houkoku 
Tai -  (Kanbun 
Education Overseas-
Prospectives and 
Challenges : Report 
from Thailand) 
 
 
 

Kaigai no gakusei wo taishou to suru 
kanbun kyouiku (Kanbun Education for 
Overseas Students)September 9-10, 
2010Nishougakusha daigaku Nihon 
kanbun kyouiku kenkyuu puroguramu 
 (Nishogakusha University’s  Japanese 
Kanbun Education and Research 
Program) 



106 
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ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

นําทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

The Representation 
of Thailand in 
Japanese Literature: 
From Orientalist Gaze 
to Tourist Gaze 

In International Institute of Language 
and Culture Studies, Ritsumeikan 
University 21,3 (March 2010): 5-16. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

02. ตพีมิพใ์น
วารสารระดบั
นานาชาต ิ

อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

Symbolic Function of 
Five Elements in 
Heian Period's 
Literature: Tosanikki 
and 
Taketorimonogatari 

In Shirin :Journal of Graduate School of 
Letters,Osaka University, Vol.47(April 
2010):1-15. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

The Parent-Child 
Image in Noh Plays 

In Globalization, Localization and 
Japanese Studies in the Asia - Pacific 
Region proceedings published by 
international research center for 
japanese studies, kyoto, 2010. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

05. ตพีมิพใ์น
วารสาร/บทใน
หนังสอื ทัวไป 

ชมนาด ศตีสิาร Beliefs and Rituals 
about the Chicken 
in Various Ethnic 
Groups in Chiangrai 

In Chickens and Humans in Thailand: 
Their Multiple Relationships and 
Domestication, The Siam Society, 
Bangkok, March,2010. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Kanokwan 
Laohaburanaki
t KATAGIRI 

“Nihonjin Kyoushi to 
Kyoudou Shita Taijin 
Kyoushi no Taiken to 
Honne: “Seikakusa” 
Juushi no Shidouhou 
o Chuushin ni” 
(Experiences and 
Hon’ne of Thai 
Teachers on 
Collaboration with 
Japanese Teachers in 
Japanese Language 
and Education : With 
a Special Reference to 
the “Accuracy-Focus” 
Views of Teaching) 
written in Japanese 

Osaka University Forum 2009, 
published by Osaka University 
Forum2009 Committee, 7 pages 

ภาษาไทย ตพีมิพใ์น
หนังสอืรวม
บทความทมีี
บรรณาธกิาร 
(edited 
volume) 

Sukanya  
Sujachaya 

Myth as Supportive 
Evidence for 
Chicken 
Domestication 

218-249. In Chickens and Humans in 
Thailand : Their Multiple Relationships 
and Domestication  H.R.H Prinncess 
Maha Chakri Sirindhorn, The Siam 
Society under Royal Patronage 
Bangkok, Thailand. 
 
H.R.H.Prince Akishinonomiya Fumihito 

ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Luangthongku
m, T. 

"Language change 
without collision: A 
glimpse at linguistic 
diversity in northern 
Thailand and 
southern Laos." 

Procedia - Social and Behavioral 
Sciences. Volume 2, Issue 5 (2010): 
Pages 6846-6857. 

ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Luangthongku
m, T. 

"Language change 
without collision: A 
glimpse at linguistic 
diversity in northern 
Thailand and 
southern Laos." 

Procedia - Social and Behavioral 
Sciences. Volume 2, Issue 5 (2010): 
Pages 6846-6857. Scopus ISSN: 
18770428 DOI: 
10.1016/j.sbspro.2010.05.035 

ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Pittayawat 
Pittayaporn 

Establishing relative 
chronology of 
Palaung sound 
changes using Tai 
loanwords 

Mon-Khmer Studies. Vol 39. 2010. 
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ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 

Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Theeraporn 
Ratitamkul 

Referential choices 
in narratives of 4-
year-old Thai-
speaking children 

Manusaya: Journal of Humanities. 
Special Issue 9. 2010. 

ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Kingkarn 
Thepkanjana 

Ditransitive 
constructions in 
Thai 

Studies in Ditransitive Contructions: A 
conparative Handbook. 2010: 409-426. 

ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Theraphan L-
Thongkum, 
Chommanad 
Intajamornrak, 
Kanitha 
Phutthasatien, 
Yupaporn 
Huadsiri, 
Supaporn 
Phalipat  

A synopsis of Mal 
phonetics 

Journal of Southeast Asian Linguistics 
Society. 2010. 

ภาษาศาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Kingkarn 
Thepkanjana 
and Satoshi 
Uehara 

Syntactic and 
semantic 
discrepancies among 
the verbs for 'kill' in 
English, Chinese and 
Thai 

Proceedings of the 24th Pacific Asia 
Conference on Language, Information 
and Computation, ((PACLIC) 4-7 
November 2010, Tohoku University 

ภาษาองักฤษ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

ณัฐมา พงศ์
ไพโรจน ์และ
ปราณี พุม่บาง
ป่า  

A Study of Translation 
of Dummy Subject It in 
Informative 
Texts:  Case Studies of 
the Thai Version of the 
Undercover Economist 
and the Logic of Life 

First International Conference in 
Translation and Interpretation: 
Transalation and Interpretation in 
Multilingual Context 

ภาษาองักฤษ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

Mattanee 
Palungtepin 

A Case Study of Thai 
Undergraduates 
Learning English 
through the Blending 
of Classroom 
Instruction with 
Electronic Discussion 
Boards 

NIDA Journal of Language and 
Communication. Vol 15. No.16. 2010. 

ภมูศิาสตร ์ 04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

ศริวิไิล ธรีะโรจ
นารัตน ์(หลกั) 
และ กลัยา ตงิศ
ภัทย ์ (รว่ม) 

A Geographical 
Look at the Word 
Geography of 
Thailand 

In Proceeding Conference the Asian 
Conference on the Arts and Humanities 
(ACAH) 2010, held by the International 
Academic Forum (IAFOR) at the Ramada, 
Osaka, Japan, June 18-21,2010. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

อ.ดร. แพร จติติ
พลงัศร ี

Paratext as a Site of 
the Struggle for 
Distinction: 
Nineteenth-Century 
Orientalist 
Translations of 
Śakuntalā 

The 2nd International Conference on 
Literature and Comparative Literature 
18-19 August, 2010. 

วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

04.ตพีมิพใ์น
วารสาร
นานาชาต ิ

Siriporn 
Sriwarakan 

Rattlings from the 
gender prison: A look 
at contemporary 
Indian children’s 
literature 

ASIAN REVIEW 
Vol.23, 2010 

ศนูยก์ารแปล
และการลา่ม
เฉลมิพระ
เกยีรต ิ คณะ
อกัษรศาสตร ์ 

04. ตพีมิพใ์น 
Proceeding 
ระดบั
นานาชาต ิ

อ.ดร. ทองทพิย ์ 
พลูลาภ 

Community 
Interpreters: A 
Survey of Needs 
and Expectation in 
the Thai Context 

The First International Conference on 
Translation and Interpretation: 
Translation and Interpretation in a 
Multilingual Context  (ICTI Thailand 
2010) 1-3 November 2010. pp. 140-145 
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ผลงานวชิาการอนืๆ ทไีด้รับการตีพมิพ์ 44 รายการ 
ภาควชิา ประเภทผลงาน ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

พมิพรํ์าไพ เปรม
สมทิธ ิ

การจัดการหอ้งสมดุ ชดุฝึกอบรมบรรณารักษ์โครงการยกระดับ
คณุภาพครทัูงระบบตามแผนปฏบิัตกิาร
ไทยเขม้แข็ง 1-68, กรงุเทพฯ : คณะครุ
ศาสตร ์จฬุา, 2553. 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

จนิดารัตน์ เบอร
พันธุ ์

การจัดบรกิาร
สารนเิทศ  

ชดุฝึกอบรมบรรณารักษ์โครงการยกระดับ
คณุภาพครทัูงระบบตามแผนปฏบิัตกิาร
ไทยเขม้แข็ง 155-182, กรงุเทพฯ : คณะ
ครศุาสตร ์จฬุา, 2553. 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

อรนุช เศวตรัตน
เสถยีร 

การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ชดุฝึกอบรมบรรณารักษ์โครงการยกระดับ
คณุภาพครทัูงระบบตามแผนปฏบิัตกิาร
ไทยเขม้แข็ง 69-150, กรงุเทพฯ : คณะครุ
ศาสตร ์จฬุา, 2553. 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

อรนุช เศวตรัตน
เสถยีร 

ผูใ้ชแ้ละความตอ้งการ
สารสนเทศ 

ชดุฝึกอบรมบรรณารักษ์โครงการยกระดับ
คณุภาพครทัูงระบบตามแผนปฏบิัตกิาร
ไทยเขม้แข็ง 139-154, กรงุเทพฯ : คณะ
ครศุาสตร ์จฬุา, 2553. 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

ดวงเนตร วงศ์
ประทปี 

การใชเ้ทคโนโลยใีน
งานสารสนเทศ 

ชดุฝึกอบรมบรรณารักษ์โครงการยกระดับ
คณุภาพครทัูงระบบตามแผนปฏบิัตกิาร
ไทยเขม้แข็ง 183-240, กรงุเทพฯ : คณะ
ครศุาสตร ์จฬุา, 2553. 

บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

พมิพรํ์าไพ เปรม
สมทิธ ิ

"ประเด็นสาระหลักท ี
2: ระเบยีบวธิวีจัิยทาง
สารสนเทศศาสตร.์" 
หนา้ 27- 38. 

แนวการศกึษาชดุวชิา 13902 การวจัิยและ
ระเบยีบวธิวีจัิยขันสงูทางสารสนเทศ
ศาสตร.์ กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัสโุขทัย
ธรรมธริาช, 2553.  

บรรณารักษ
ศาสตร ์

02. บทความ
วชิาการ 

พมิพรํ์าไพ เปรม
สมทิธ ิ

"ประเด็นสาระหลักท ี
3: การวจัิยเกยีวกบั
ผูใ้ชส้ารสนเทศ." หนา้
39-56. 

แนวการศกึษาชดุวชิา 13902 การวจัิยและ
ระเบยีบวธิวีจัิยขันสงูทางสารสนเทศ
ศาสตร.์ กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัสโุขทัย
ธรรมธริาช, 2553 

ปรัชญา 01. หนังสอื – 
ตํารา               

รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

ปรัชญาภาษา กรงุเทพฯ: สํานักพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553.  

ปรัชญา 01. หนังสอื – 
ตํารา               

รศ.ดร.โสรัจจ ์หงศ์
ลดารมภ ์

ตรรกวทิยาสญัลักษณ์ กรงุเทพฯ: สํานักพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553.  

ปรัชญา 02. บทความ
วชิาการ 

อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

การใหเ้หตผุล
สนับสนุนความเชอื 
(Epistemic 
Justification) 

[ออนไลน]์ เขา้ถงึไดจ้าก : สารานุกรม
ปรัชญาออนไลน์ฉบบัสงัเขป  สกว.สนับสนุน
โครงการ<http://www.philospedia.net/ 
epistemic%20justification.html> 
ปรับปรงุ 10/02/53 

ปรัชญา 05. งานแปล สวุรรณา (วงศไ์ว
ศยวรรณ) สถา
อานันท ์

เยริเงาสลวั In Praise of Shadows, By Jun’ichiro 
Tanizaki, Bangkok: Openbooks, 2553. 
(ตพีมิพค์รังท ี3) 

ปรัชญา หนังสอืรวม
บทความ 

Soraj 
Hongladarom 
(ed.) 

Genomics and Bioethics: 
Interdisciplinary 
Perspectives,Technologies, 
Advancements 

Hershey, PA: IGI Global, 2010. 

ปรัชญา หนังสอืรวม
บทความ 

Soraj 
Hongladarom 
(ed.) 

Body and Mind: 
Perspectives from 
Religion and Science 

Bangkok: Thousand Stars Foundation 
Press, 2010. 

ปรัชญา หนังสอืรวม
บทความ 

Soraj 
Hongladarom 
(ed.) 

Proceedings of the 
Third Asia-Pacific 
Computing and 
Philosophy Conference

Newcastle, UK: Cambridge Scholars 
Publishing, 2010. 

ภาษาตะวันตก 
/ ฝรังเศส 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

ปมเอดปัิสในนทิาน
แปรโ์รต ์

กรงุเทพฯ : โครงการเผยแพรผ่ลงาน
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ, 2553. 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

พรสรรค ์วัฒนางกรู. ไวยากรณ์และการใช ้
ภาษาเยอรมันสําหรับ
ผูเ้รยีนไทย Grammatik 
und Gebrauch der 
deutschen Sprache 
für Thai-Lerner     
 

กรงุเทพฯ : สํานักพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553. (621 หนา้) 
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ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

พรสรรค ์ วัฒนาง
กรู และ ทศพร กสิ
กรรม. 
            

ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ราชอาณาจักรสยามกบั
ราชสํานักยโุรปใน
เอกสารการเสด็จ
ประพาสยโุรปครังแรก
ของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2440  
(348 หนา้) 

กรงุเทพฯ : ฝ่ายวจัิย จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

วลิติา ศรอีฬุาร
พงศ ์

วากยสมัพันธ์
ภาษาเยอรมัน 

กรงุเทพฯ : โครงการเผยแพรผ่ลงาน
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ, 2553. 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

Frauenemanzipation 
in Christa Wolfs 
Roman Kassandra 
und Ingeborg 
Bachmanns Roman 
Malina 

TDLV-Forum 13-2009-2010 (วารสาร
สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย) 
สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
บรรณาธกิาร ดร.นรเศรษฐ ์แกว้วภิาส ดร.
อารต ีแกว้สมัฤทธ ิHerr Claudio Kasperl 
Frau Katina Klanhardt หนา้ 6-21 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

Frauenbilder in Max 
Frischs Romanen: 
Stiller,Mein Name   
sei Gantenbein und 
Montauk 

TDLV-Forum 13-2009-2010 (วารสาร
สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย) 
สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
บรรณาธกิาร ดร.นรเศรษฐ ์แกว้วภิาส ดร.
อารต ีแกว้สมัฤทธ ิHerr Claudio Kasperl 
Frau Katina  หนา้ 22-37 

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย 

ศ.ถนอมนวล โอ
เจรญิ 

Romantische Elemente 
in Michael Endes 
Phantastischen Kinder-
und Jugendromanen: 
Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivfuhrer, 
Momo umd Die 
undendlicheGeschichte

TDLV-Forum 13-2009-2010 (วารสาร
สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย) 
สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
บรรณาธกิาร ดร.นรเศรษฐ ์แกว้วภิาส ดร.
อารต ีแกว้สมัฤทธ ิHerr Claudio Kasperl 
Frau Katina Klanhardt  

ภาษาตะวันตก 
/ เยอรมัน 

03. บทความ
วจัิย 

 Wilita 
Sriuranpong 
(รว่มกบัChristian 
Körner) 

Kontrastive Analyse 
Thai –Deutsch 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Ein internationales Handbuch, edited 
by Hans-Jürgen Krumm, Christian 
Fandrych, Britta Hefeisen, Claudia 
Riemer, Berlin/ New York: 
Walter de Gruyter, 705-711. 

ภาษาตะวันตก 
/ สเปน 

05. งานแปล อ.ภาสรุ ีลอืสกลุ สดุขอบโลกทฟิีนสิแตร์
เร (Finisterre แตง่โดย 
María Rosa Lojo) 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพผ์เีสอื, 2553. 

ภาษาตะวันตก 
/ อติาเลยีน 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

หนงึฤด ีโลหผล ๑๔๐ ปี ความสมัพันธ์
ไทย-อติาล ีภราดามหา
มติร ไทย-อติาล ี(140 
Anni di Relazioni 
Italo-Thailandesi. 
Buon Fratello e 
Amico. Thailandia-
Italia) 

จัดพมิพโ์ดยสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ 
กรงุโรม 

ภาษาตะวันตก 
/ อติาเลยีน 

05. งานแปล หนงึฤด ีโลหผล ยลูสิซสิ มัวร ์กญุแจดอก
หลกั  (Ulysses Moore: 
La prima chiave โดย 
Pierdomenico 
Baccalario)  

กรงุเทพฯ : สํานักพมิพแ์พรวเยาวชน, 
2553. 

ภาษา
ตะวันออก / 
เกาหล ี

01. หนังสอื – 
ตํารา               

สภุาพร บญุรุง่ 
(และสทิธนิ ีธรรม
ชยั) 

พจนานุกรมเกาหล-ี
ไทย 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพน์ครเขษมบุค๊สโตร,์ 
2553. 

ภาษา
ตะวันออก / 
จนี 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

สรุยี ์ชณุหเรอืง
เดช (รว่มกบัมนต์
ชยั แซเ่ตยี, สชุา
ทพิย ์อมัพรดนัย, 
ธรีวัฒน ์ธรีพจน)ี 
 

ภาษาจนีเพอืการ
พาณชิย ์Chinese for 
Commerce 

กรงุเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 2553. 
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ภาควชิา ประเภทผลงาน ผูแ้ตง่ ชอืเรอืง พมิพลกัษณ์ 
ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

เรยีนรูตํ้านานเทพญปีุ่ น
จากวรรณกรรมโคะจกิ ิ

กรงุเทพฯ : สํานักพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553. 

ภาษา
ตะวันออก / 
ญปีุ่ น 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

Shigeki IWAI Nihonjin no Jigazou: 
Ninomiya 
Kinjirou(Self-Portrait 
of Japanese: 
Kinjirou NINOMIYA) 

Tokyo, Japan: Kadokawa Gakugei 
Shuppan Co., 2010. 

ภาษา
ตะวันออก / 
บาล-ี
สนัสกฤต 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

Prapod 
Assavavirulha  
karn 

The Ascendancy of 
Theravada 
Buddhism in 
Southeast Asia  

Chiang Mai: Silkworm Books, 2010. 

ภาษา
ตะวันออก / 
มาเลย ์

01. หนังสอื – 
ตํารา               

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

บทสนทนาภาษาไทย-
มลายปูาตานเีพอืการ
สอืสาร 

กรงุเทพฯ : มลูนธิเิอเชยี, 2553. 

ภาษา
ตะวันออก / 
มาเลย ์

01. หนังสอื – 
ตํารา               

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

พจนานุกรมภาพ
ภาษาไทย-มลายปูา
ตาน-ีมลายกูลาง 

กรงุเทพฯ : มลูนธิเิอเชยี, 2553. 

ภาษา
ตะวันออก / 
เวยีดนาม 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

มณทริา ราโท ภาษาเวยีดนามเพอื
การสอืสาร 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553. 

ภาษา
ตะวันออก / 
เวยีดนาม 

01. หนังสอื – 
ตํารา               

มณทริา ราโท วรรณกรรมเวยีดนาม
หลงัปี ค.ศ. 1975:
พลวัตและการ
เปลยีนแปลง 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553. 

ภาษาไทย 01. หนังสอื – 
ตํารา               

ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติ 

อา่นโองการแชง่นํา 
ฉบบัวเิคราะหแ์ละถอด
ความ 

กรงุเทพฯ : ธนาเพรส,  2553. 

ภาษาไทย 01. หนังสอื – 
ตํารา               

ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติ 

อา่นลลิติพระลอ ฉบบั
วเิคราะหแ์ละถอดความ

กรงุเทพฯ : ธนาเพรส,  2553. 

ภาษาไทย 01. หนังสอื – 
ตํารา               

ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติและคนอนืๆ 

ภาษาไทยทบีกพรอ่ง
ตอ้งแกไ้ข พมิพค์รังท ี1

กรงุเทพฯ : ราชบณัฑติยสถาน, 2553. 

ภาษาไทย 01. หนังสอื – 
ตํารา               

ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติและคนอนืๆ 

วรรณคดวีจัิกษ์ ชนั
มัธยมศกึษาปีท ี1ฉบบั
ปรับปรงุ พมิพค์รังท ี1 
และ 2(หลกัสตูรปี2551)

กรงุเทพฯ : องคก์ารคา้ของครุสุภา. 2553 

ภาษาไทย 01. หนังสอื – 
ตํารา               

ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติและคนอนืๆ 

วรรณคดวีจัิกษ์ ชนั
มัธยมศกึษาปีท ี4  พมิพ์
ครังท ี1ฉบบัปรับปรงุ 
(หลักสตูรปี 2551) 

กรงุเทพฯ : องคก์ารคา้ของครุสุภา. 2553 

ภาษาไทย 01. หนังสอื – 
ตํารา               

ชลดา เรอืงรักษ์
ลขิติและคนอนืๆ 

นามานุกรมวรรณคดี
ไทย ชดุท ี2  

กรงุเทพฯ: นานมบีุค๊สพั์บลเิคชนั, 2553 

ภาษาไทย 04. งานวจัิย ปรมนิท ์จารวุร. รายงานการวจัิย เรอืง 
พลวัตของการสวดอา่น
วรรณกรรมเรอืงพระ
มาลยั: การศกึษา
เปรยีบเทยีบการสวด
พระมาลยัทจัีงหวัด
กาญจนบรุแีละชลบรุ ี

กรงุเทพฯ : คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553. 

ภาษาศาสตร ์ 01. หนังสอื – 
ตํารา               

วโิรจน ์อรณุมานะ
กลุ 

ภาษาศาสตร์
คลงัขอ้มลู: หลกัการ
และการใช ้

กรงุเทพฯ : โครงการเผยแพรผ่ลงาน
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ, 2553. 

ศนูยก์ารแปล
และการลา่ม
เฉลมิพระ
เกยีรต ิ คณะ
อกัษรศาสตร ์ 

05. งานแปล อ.ดร. ทองทพิย ์ 
พลูลาภ 

No Dhammadhipateyya
No Democracy(แปล
จาก ธรรมาธปิไตยไมม่า
จงึหาประชาธปิไตยไม่
เจอ  (จดุบรรจบ: 
รัฐศาสตร ์กบั 
นติศิาสตร)์ ของพระ
พรหมคณุาภรณ์ 

กรงุเทพฯ:  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั, 2553. 



  111 

2.2.5 ดานบริการวิชาการ 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้40 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  4,536 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 5 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  1,187 คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดนี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซึงมีผูรั้บบริการ 

1,500 คนไดรั้บบริการงานแปล 1,302 งาน  
 
โครงการบริการวชิาการ แบบมีรายได้ 40 โครงการ  

ลาํดบั ชอืโครงการ ระยะเวลา  จํานวน
ผูร้บับรกิาร  

1 บรกิารงานแปลและงานลา่ม* 1 ต.ค.52-30 ก.ย.53 1500 

2 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 12 ต.ค.-18 ธ.ค. 52 52 

3 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 17 ต.ค.-26 ธ.ค.52 109 

4 อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 17 ต.ค.-26 ธ.ค.52 41 

5 อบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 17 ต.ค.-26 ธ.ค.52 16 

6 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 12 ต.ค.-26 ธ.ค.52 84 

7 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 17 ต.ค.-26 ธ.ค.52 51 

8 อบรมภาษาญปีุ่ นสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 17 ต.ค.-26 ธ.ค.52 33 

9 อบรมภาษามาเลยสํ์าหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 52 17 ต.ค.-26 ธ.ค.52 7 

10 อบรมภาษาองักฤษสําหรับการสอืสาร ปลายปี 52 12 ต.ค.-16 พ.ย. 52 12 

11 อบรมภาษาองักฤษสําหรับการนําเสนองาน ปลายปี 52 17 ต.ค.-14 พ.ย.52 9 

12 อบรมการแปลและตรวจแกต้น้ฉบับ 31 ต.ค. 52 - 23 ม.ค. 53 30 

13 อบรมอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษมติใิหมข่องการใชค้ลงัขอ้มลู
ภาษาเพอืการเรยีนการสอนและการวจัิยภาษาองักฤษ 

19 ต.ค. 52 43 

14 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ รุน่ท ี1/2553* 18 ม.ค.53-7 ก.พ. 54 270 

15 อบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ รุน่ท ี2/2553* 31 พ.ค. 53-22 ม.ิย. 54 270 

16 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 18 ม.ค. - 24 ม.ีค. 53 41 

17 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 23 ม.ค. - 27 ม.ีค. 53 91 

18 อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 23 ม.ค. - 27 ม.ีค. 53 26 

19 อบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 23 ม.ค. - 27 ม.ีค. 53 9 

20 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 18 ม.ค. - 27 ม.ีค. 53 57 

21 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 23 ม.ค. - 28 ม.ีค. 53 46 

22 อบรมภาษาญปีุ่ นสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 53 23 ม.ค. - 27 ม.ีค. 53 15 

23 อบรมพนืฐานไวยากรณ์องักฤษ ตน้ปี 53 23 ม.ค. - 8 พ.ค. 53 22 

24 อบรมภาษาจนีเพอืการสอบวัดระดับภาษาจนี HSK และ BCT 2 - 19 ม.ีค. 52 16 

25 เตรยีมองักฤษ 8 - 19 ม.ีค. 53 4 
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ลาํดบั ชอืโครงการ ระยะเวลา  จํานวน
ผูร้บับรกิาร  

26 อบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งประเทศของโรงแรมสยาม
เคมปินสก ี

22 ม.ีค.-30 ม.ิย. 53 8 

27 ภาษาหนา้รอ้นทอีกัษรจฬุา 19 เม.ย. - 11 พ.ค. 53 53 

28 โครงการอบรมครภูมูศิาสตร ์(ครังท ี3) เรอืง เทคโนโลยทีาง
ภมูศิาสตร ์: ความรูเ้บอืงตน้เพอืการเรยีนการสอนระดบัมัธยม 

26 - 30 เม.ย. 53 55 

29 อบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 53 14 ม.ิย. - 23 ส.ค. 53 48 

30 อบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 53 19 ม.ิย. - 28 ส.ค. 53 65 

31 อบรมภาษาฝรังเศสสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 53 19 ม.ิย. - 28 ส.ค. 53 46 

32 อบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 53 14 ม.ิย. - 28 ส.ค. 53 67 

33 อบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก กลางปี 53 19 ม.ิย. - 29 ส.ค. 53 23 

34 อบรมภาษาญปีุ่ นสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 53 19 ม.ิย. - 28 ส.ค. 53 12 

35 อบรมพนืฐานไวยากรณ์องักฤษ กลางปี 53 19 ม.ิย. - 2 ต.ค. 53 33 

36 อบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งประเทศ 22 ม.ิย. - 27 ก.ค. 53 1 

37 อบรมการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ 7 - 29 ส.ค. 53 39 

38 อบรมภาษาบาลพีนืฐานสําหรับการอา่นบทสวดมนต ์ 4-25 ก.ย. 53 20 

39 อบรมภาษาไทยสําหรับนักศกึษามหาวทิยาลยัไดโต บงุกะ 27 ก.ย.-14 ต.ค. 53 12 

40 โครงการละครประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 2553 เรอืง "มหาวทิย์
ทะลาย (เดอะไมม่วิสเิคลิ)" กํากบัการแสดงโดย อ.ปวติร  มหาสาริ
นันทน ์** 

13-29 ส.ค.53 1200 

 รวม               4,536 คน 

 

โครงการบริการวชิาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 5โครงการ 
ลําดบั ชอืโครงการ ระยะเวลา  จํานวน (คน)  

1 โครงงานบรรยายพเิศษ  “สาวชาวนา: เรยีนละครออนไลน”์Nogyo 
Shojyo: Performing Arts Education in the Global Space  การ
บรรยาย โดย อาจารย ์Hideki Noda  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดย 
อาจารยน์กิร แซต่งั และชมการถา่ยทอดสดละครเวท ีสาวชาวนา และการ
เสวนาหลงัละครผา่นอนิเตอรเ์น็ตจากประเทศญปีุ่ น 

8,29 ต.ค. 52             
105  

2 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร  การออกแบบเสอืผา้ละคร การแสดง และ
นาฏยศลิป์ โดยวทิยากรชาวญปีุ่ น คณุเรยีวโกะ ทาคาม ิ คณุชงิโง โทคฮิิ
โระ และ คณุฮานะ ซาเองซูะ 

3 - 4 ธ.ค. 52             
62  

3 โครงงานบรรยายพเิศษ  “Spicy, Sour and Sweet: เรยีนละคร
ออนไลน”์ ถา่ยทอดสญัญาณการแสดง ดว้ยระบบอนิเตอรเ์น็ตจาก
ประเทศญปีุ่ น 

13-14 ส.ค. 53            
70  

4 โครงการเทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ (CHULALONGKORN 
UNIVERSITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2010)  ภาคตน้ 
2553 

16 ส.ค. - 3 ก.ย. 
53  

            
700  

5 เทศกาลงาน "แหวกมา่นการละคร"  เสนอผลงานดา้นการละครของนสิติ
ทเีรยีนรายวชิาปฏบิตัทัิงระดบัปรญิญาโท และ ตร ีเชน่ กํากบัการแสดง 
การแสดง เขยีนบท ฯลฯ  (ภาคตน้ 2553) 

11-12 ต.ค. 53อา             
250  

 รวม             1,187   คน 
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2.2.6 ดานนานาชาติ 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศทีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  4 สญัญา 
 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนซึงเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ เชือม
ความสมัพนัธ์ ฯลฯ อาจารย ์12 คน ไปเจรจาสร้างความร่วมมือ 11 ครัง 

 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมาเจรจาความร่วมมือ สร้างกิจกรรมความร่วมมือ 
เชือมความสมัพนัธ์ ฯลฯ 17 รายการ 

 ผูบ้ริหาร/ผูแ้ทนจากต่างประเทศเดินทางมา เพือวิจยัหรือร่วมกิจกรรมวิชาการ 47 รายการ 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
 นิสิตต่างชาติทีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลียน นิสิตร่วมฟัง  6 คน 

 
มหาวทิยาลยั/สถาบันต่างประเทศทมีสัีญญาความร่วมมอืระดบัคณะ  4 สัญญา 
No. University/Association Date of Signing Expiry Date Validity Activities 
1 Kyoto Notre Dame 

University 
7 ธ.ค.2552 7 ธ.ค.2554 3 years Following terms and conditions 

concerning the implementation of 
an academic program for the 
visiting international students 

2 Waseda University 18 ธ.ค. 2552 18 ธ.ค.2556 5 years Following reciprocal student 
exchange program based upon 
principles of mutual benefit 

3 Communication 
Univesity of China 

21 ม.ค.2549 22 ม.ค.2553 5 years Agree to encourage academic 
cooperation through study in 
furtherance of the advancement of 
learning 

4 มหาวทิยาลยั 
Nottingham Trent  

ส.ค. 2553 ก.ค. 2556 3 years ความรว่มมอืทางดา้นวชิาการและการ
แลกเปลยีนนสิติ 

 
 

ผู้บริหาร/ผู้แทนซึงเดนิทางไปเจรจาความร่วมมือ สร้างกจิกรรมความร่วมมอื เชือมความสัมพนัธ์ ฯลฯ อาจารย์ 12 คน ไป
เจรจาสร้างความร่วมมอื 11 ครัง  

ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทจัีด/เยอืน วันเวลาทจัีด

ศนูยก์ารแปลฯ ศ.ถนอมนวล โอเจรญิ 
อ.ดร.สรุยี ์ชณุหเรอืงเดช 
อ.ดร.หนงึหทัย แรง
ผลสมัฤทธ ิ

ดงูานดา้นการสอนและ
ทดสอบวชิาชพีลา่มและ
เชอืมสมัพันธไ์มตร ี

จนี Graduate school of 
Translation&Interpret
ation,Beijing Foreign 
Studies University และ
ท ีGraduate Institute 
of Interpretaion and 
Translation,Shanghai 
International Studies 
University 

27-31
ต.ค.51 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ เจรจาธรุกจิเชงิวชิาการใน
นามคณะผูบ้รหิารสถาบนั
ไทยศกึษา จฬุาฯ "โครงการ
ววิัฒนไ์ทยศกึษานานาชาต ิ
เพอืการพัฒนาสงัคมไทย" 

ญปีุ่ น 
และ
เกาหล ี

Registered Non-Profit 
Organization Asia 
SEED  ประเทศญปีุ่ น 
และ Pusan University 
of Foreign Studies 
Institute of Southeast 
Asian Studies ประเทศ
เกาหล ี

7-15 พ.ค. 
52 
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ภาควชิา ชอือ. ชอืการประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทจัีด/เยอืน วันเวลาทจัีด

ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ 
อ.ดร.ธนาพล ลมิอภชิาต 
อ.ดร.วลิลา วลิยัทอง 
อ.ดร.วาสนา วงศส์รุวัฒน ์ 

โครงการสง่คณาจารยไ์ป
หารอืการแลกเปลยีนทาง
วชิาการและดงูานการศกึษา
กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ณ 
กรงุปักกงิ (มหาวทิยาลยั
ปักกงิ) นครเซยีงไฮ ้
(มหาวทิยาลยั Fudan) และ
นครหนานจงิ (มหาวทิยาลยั
หนานจงิ)  

จนี ไดรั้บอนุมัตจิากคณบดี
ใหภ้าควชิาประวัตศิาสตร ์

4–11 
ก.ค.52  

ภาษา
ตะวันออก 

ผศ.ดร.ประพจน ์อศัววิ
รฬุหการ 

พดูคยุเรอืงสญัญาความ
รว่มมอืระหวา่งคณะอกัษร
ศาสตร ์

เยอรมนี มหาวทิยาลยั LMU 
(Ludwig-Maximilians-
Universitat Munchen) 

6 ก.ค. 52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ โครงการความรว่มมอืทาง
วชิาการกบัมหาวทิยาลยัใน
ตา่งประเทศ 

อนิเดยี หลกัสตูรการจัดการทาง
วัฒนธรรม บณัฑติ
วทิยาลยั 

6-10 ก.ย. 
52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ ดงูานและเจรจาความรว่มมอื
กบัสถาบนัตา่งๆ ทเีกยีวขอ้ง
กบังานวจัิยไทยศกึษา 

จนี Centre of Buddhist 
Studies, The 
University of Hong 
Kong และ Zhejiang 
Gongshang University 

2-8 ธ.ค. 
52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ ดงูานและเจรจาความรว่มมอื
กบัสถาบนัตา่ง  ๆ ที
เกยีวขอ้งกบังานวจัิยไทย
ศกึษา 

จนี Centre of Buddhist 
Studies, The 
University of Hong 
Kong และ Zhejiang 
Gongshang University 

2-8 ธ.ค. 
52 

ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ ฉัตราภรณ์ ไดรั้บมอบหมายจากรอง
อธกิารบดใีหเ้ขา้รว่มประชมุ 
The 3rd Meeting on 
Mobility Programme in 
Indonesia-Malaysia-
Thailand ในฐานะตวัแทน
ของมหาวทิยาลยั เพอืหารอื
และเตรยีมการดําเนนิ
โครงการแลกเปลยีน
นักศกึษาระหวา่งกนั  

อนิโดน ี
เซยี 

The 3rd Meeting on 
Mobility Programme 
in Indonesia-
Malaysia-Thailand 

7–9 ธ.ค. 
52 

ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ โครงการเจรจาทางธรุกจิเพอื
สรา้งความรว่มมอืทาง
วชิาการประเทศจนี 

จนี College of Tourism & 
Urban, Zhejiang 
Gongshang University 

23-28 
ม.ค. 53 

ภาษาไทย รศ.สจุติรา จงสถติย์
วัฒนา 

เจรจาความรว่มมอืดา้นการ
วจัิยและวชิาการระหวา่ง
สถาบนัไทยศกึษากบั 
Zhejiang Gongshang 
University 

จนี ไดรั้บเชญิจาก Zhejiang 
Gongshang University 
โดยไดรั้บการสนับสนุน
จากสํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย 
(สกว.) ในโครงการ
ววิัฒนไ์ทยศกึษา
นานาชาตเิพอืการพัฒนา
สงัคมไทย (ENITS) 

23–28 
ม.ค.53  

ศลิปการละคร รศ.นพมาส แววหงส ์ การหารอืเรอืง การจัด
เทศกาลภาพยนตรแ์หง่
ฮาวาย  

สหรัฐ 
อเมรกิา

  5-9 ก.ค. 
53 
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ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่างประเทศเดนิทางมาเจรจาความร่วมมอื สร้างกจิกรรมความร่วมมือ เชือมความสัมพนัธ์ ฯลฯ 17 รายการ 
มหาวทิยาลยั/สถาบนั/

องคก์ร  
ประเทศ ชอื-สกลุ ของอาคนัตกุะ

หรอืหวัหนา้คณะ 
วันทมีา
เยอืน 

วัตถปุระสงคข์องการมาเยอืน 

The Paul H. Nitze 
School of Advanced 
International Studies 
มหาวทิยาลยั Johns 
Hopkins ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา  

สหรัฐอเมรกิา Professor Dr. Karl D. 
Jackson  

15-ต.ค.-
52 

พบและปรกึษาหารอื เรอืงความรว่มมอื
กนัทางดา้นวชิาการและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลยันัมบ ู เกาหล ี - 29-ต.ค.-
52 

เจรจาเกยีวกบัความรว่มมอืทางวชิาการ 

-สถานทตูสเปน 
-Universidad de 
Cantabria 
-Universidad de 
Santiago de 
Compostela 
-Public Foundation for 
the international 
Promotion of Spanish 
Universities 

สเปน -Mr.Antonio J. Millán 
และ Rosana Millán 
-Professor César Álvarez 
Alonso  
- Professor Jesús A. 
Casabiell 
-Ms. Eugenia Noriega  

2-พ.ย.-52 เพอืปรกึษาหารอืเกยีวกบัความรว่มมอื
ระหวา่งมหาวทิยาลยัและเยยีมชมตกึของ
คณะอกัษรศาสตรแ์ละศกึษาการ
ดําเนนิงานภายในคณะอกัษรศาสตร ์ 

College of Foreign 
Languages and 
Literature, National 
Chengchi 
University(NCCU)  

ไตห้วัน Professor Nai-Min Yu 25-พ.ย.-
52 

เพอืปรกึษาหารอืเกยีวกบัความรว่มมอื
ทางดา้นวชิาการและการรา่งสญัญา
ระหวา่งคณะกับ College of Foreign 
Languages 

Italian Language 
Courses, University of 
Foreign Studies Perugia 

อติาล ี Prof. Marcello Silvestrini 27-พ.ย.-
52 

หารอืถงึความเป็นไปไดใ้นเรอืงความ
รว่มมอืทางวชิาการ 

Kyoto Notre Dame 
University  

ญปีุ่ น Professor Kazumi Inoue 27-พ.ย.-
52 

เพอืตอ่สญัญาระหวา่งคณะอกัษรศาสตร์
และ Kyoto Notre Dame University 
อกี 3 ปี ตงัแต ่ธันวาคม 2552 ถงึ 
ธันวาคม 2555 

International College 
for Chinese Language 
Studies, Communication 
University of China 

จนี Professor Peng 
Zongping และ Professor 
Bao Xueju  

30-พ.ย.-
52 

เซน็สญัญาความรว่มมอืกบัหลกัสตูร 
BALAC 

The Institute for 
Cultural Industries 

จนี Professor Dr. Fan Zhou 1-ธ.ค.-52 เพอืปรกึษาหารอืเกยีวกบัความรว่มมอื
ทางดา้นวชิาการและการรา่งสญัญา
ระหวา่งคณะกับ College of Foreign 
Languages 

สถานทตูอเมรกินั สหรัฐอเมรกิา Eric G. John  3-ธ.ค.-52 เพอืพบผูบ้รหิารของคณะและหารอืเรอืง
ความรว่มมอืระหวา่งสถานทตูอเมรกินักบั
คณะอกัษรศาสตร ์แสดงปาฐกถาเรอืง 
"The Diplomatic Relations between 
Thailand and the U.S." 

สถานทตูอเมรกินั อเมรกิา -Mr. John Paul Schutte
-Ms. Kenneth L. Foster 
-ดร.กนษิฐา นวรัตน ์

4-ธ.ค.-52 เพอืพบผูบ้รหิารของคณะและหารอืเรอืง
ความรว่มมอืระหวา่งสถานทตูอเมรกินักบั
คณะอกัษรศาสตร ์ 

Waseda University ญปีุ่ น Professor Dr Masakazu 
Iino 

24-ธ.ค.-
52 

พบปะหารอืเกยีวกบัความรว่มมอืทางดา้น
วชิาการ และลงนามในสญัญาความ
รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัวาเซดะ กบั
คณะอกัษรศาสตร ์ 

เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีประจํา
ประเทศไทย พรอ้มคณะ
ผูต้ดิตาม 

จนี Guan Mu 2-ก.พ.-53 พบผูบ้รหิารของคณะและหารอื 
เรอืงความรว่มมอืระหวา่งสถานทตู
สาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีกับคณะอกัษรศาสตร ์

เอกอคัรราชทตูญปีุ่ น 
ประจําประเทศไทย 

ญปีุ่ น  Kyoji Komachi  12-ก.พ.-
53 

พบปะพดูคยุกับผูบ้รหิาร คณาจารย ์และ
นสิติคณะอกัษรศาสตร ์และบรรยาย
พเิศษ เรอืง “Thai – Japanese 
Diplomatic Relations”  
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มหาวทิยาลยั/สถาบนั/
องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ ของอาคนัตกุะ
หรอืหวัหนา้คณะ 

วันทมีา
เยอืน 

วัตถปุระสงคข์องการมาเยอืน 

เอกอคัรราชทตูฝรังเศส
ประจําประเทศไทย พรอ้ม
คณะผูต้ดิตาม 

ฝรังเศส Gildas Le Lidec  15-ก.พ.-
53 

พบปะพดูคยุกับผูบ้รหิารของคณะ 
คณาจารย ์และนสิติสาขา วชิาภาษา
ฝรังเศส  

National University of 
Malaysia 

มาเลเซยี Prof. Dr. Zawiah Binti 
Yahya  

15 ม.ิย.53 มาเยอืนคณะอกัษรศาสตรแ์ละขอขอ้มลู
เกยีวกบัการบรหิารงาน การบรหิาร
หลกัสตูร และการเรยีนการสอนวรรณคดี
ในคณะอกัษรศาสตร ์เพอืประกอบการ
วจัิย 

Ateneo de Manila 
University  

ฟิลปิปินส ์ Dr. Glenn F. De Leon  30-ม.ิย.-
53 

ปรกึษาหารอืเรอืง การทําสญัญาและการ
จัดกจิกรรมแลกเปลยีนนสิติและ
คณาจารยข์องคณะอกัษรศาสตรก์บั 
School of Humanities ของ Ateneo de 
Manila University 

สถานเอกอคัรราชทตู
สหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ี

เยอรมน ี Ms. Elke Tiedt 6 ก.ค.53 มาเยอืนคณะอกัษรศาสตร ์เพอืขอความ
รว่มมอืในการจัดกจิกรรมทางดา้น
วชิาการและศลิปวัฒนธรรมรว่มกนัอยา่ง
ตอ่เนอืง 

 
ผู้บริหาร/ผู้แทนจากต่างประเทศเดนิทางมา เพอืวจิัยหรือร่วมกจิกรรมวชิาการ 47 รายการ 
มหาวทิยาลยั/สถาบนั/

องคก์ร  
ประเทศ ชอื-สกลุ  วันทมีาเยอืน วัตถปุระสงคข์องการมาเยอืน 

Gadjah Mada อนิโดนเีซยี Mr.Hery Santoso 
Mr.Ahmad Zubaidi 

ต.ค.52 มาศกึษาทําความเขา้ใจพทุธปรัชญา 

Australian  
National University 

ออสเตรเลยี Dr.Craig Reynolds 2 ต.ค. 52 บรรยายพเิศษ เรอืง "Rural Male  
Leadership, Religion and the 
Environment in Thailand's 
Mid-South, 1920s-1960s" 

University of 
Queensland 

ออสเตรเลยี Chil'ad Zuckermann 19 ต.ค.52 บรรยายเรอืง "Stop, Revive, Survive!: 
Lessons from the Hebrew Revival 
Applicable to the Empowerment, 
Maintenance and Resuscitation of 
Indigenous Languages and Cultures 

Chinese Heritage 
Centre 

ญปีุ่ น Prof. Leo Suryadinata 12-พ.ย.-52 แวะมาหารอืทางดา้นวชิาการ / วจัิยกบั
ภาควชิาฯ 

มหาวทิยาลยั Kassel เยอรมน ี Prof.Dr.Karin Aguado 15-28 พ.ย.
52 

การบรรยาย/สมัมนาเรอืงการเรยีนการสอน
ภาเยอรมันในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

Tohoku University, 
University of Tokyo 

ญปีุ่ น Prof. Satoshi Uehara 22 ธ.ค. 52-
ม.ค. 53 

มาเป็นกรรมการและทปีรกึษาวทิยานพินธ์
และเยยีมเยยีน 

Asian Studies Institute,  
Monash University 

ออสเตรเลยี Dr.Dennis Walker 8-12 ธ.ค.52 เขา้พบและแลกเปลยีนความเห็นทาง
วชิาการกบัหวัหนา้ภาควชิาประวัตศิาสตร ์
รว่มเสนอบทความวจัิยในการประชมุ
วชิาการนานาชาต ิ“The Phantasm in 
Southern Thailand: Historical Writings 
on Patani and the Islamic World”  

University of Lodz Poland Prof. Barbara 
Lewandowska-
Tomaszczyk 

10-ธ.ค.-52 บรรยายเรอืง "The Structure of 
Events" 

University of Wisconsin- 
Madison, U.S.A. 

สหรัฐอเมรกิา Prof. Thongchai   
Winichakul 

16-ธ.ค.-52 เขา้รว่มฟังการสมัมนาและใหข้อ้คดิเห็น
ทางประวัตศิาสตร ์รว่มกบันสิติปรญิญาตรี
และปรญิญาโท สาขาวชิาประวัตศิาสตร ์ 

University of California,  
Los Angeles 

สหรัฐอเมรกิา Jiye  Heo 17-ธ.ค.-52 ขอคําปรกึษาเกยีวกบัการทําวทิยานพินธ ์

Nishogakusha 
University  

ญปีุ่ น Prof. Yukie Tanaka  
Prof.Susumu Satou  

21-30 ธ.ค. 
52 

สอนในรายวชิา 2223715 เรอืงคดัเฉพาะ
ทางวรรณคดญีปีุ่ น วันท ี25-30 ธ.ค. 52  

- Gakushuin University 
- National Institute for 
the   Humanities 
-  The National Institute 
of  Japanese Literature 

ญปีุ่ น -Prof.Masahito  Ando 
-Assis. Prof.Kaori  
Maekawa 
-Assis. Prof.Kato.K, 
Kiyofumi 

23-ธ.ค.-52 พบปะและแลกเปลยีนความเห็นทาง
วชิาการในหวัขอ้ "The Archival 
Research of Pre-War Japanese 
Colonial and Occupied Area and 
Atomic Bomb record groups" 
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มหาวทิยาลยั/สถาบนั/
องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ  วันทมีาเยอืน วัตถปุระสงคข์องการมาเยอืน 

International Research 
Center for Japanese 
Studies 

ญปีุ่ น รศ.Yamada Shoji 18-ธ.ค.-52 บรรยายพเิศษ หัวขอ้ มองวัฒนธรรม
ญปีุ่ นผา่นสอืโฆษณา 

มหาวทิยาลยัมเิอะ ญปีุ่ น  อ.Asako Hayashi  8-ม.ค.-53 มาสอนการเขยีนตวัอกัษรภาษาญปีุ่ นโดย
ใชพู้ก่นั เพอืใหน้สิติไดเ้รยีนรูลํ้าดับเสน้
ในการเขยีนตวัอกัษรทถีกูตอ้ง  

    Sachiko Takeda 
มทิซ์ฮุะ ฌ ิจนุโกะ 

8-ม.ค.-53 โครงการเสวนาปรัชญา เรอืง “แพรพรรณ
ผันเพศ : มมุมองจากญปีุ่ นและปรัชญา”  

University of Alberta สหรัฐอเมรกิา Mr.John Krich 14-ม.ค.-53 บรรยายพเิศษหวัขอ้ “The Art of Travel 
Writing” 

    Dr. Peter Skilling 18-ม.ค.-53 การประชมุทางวชิาการในหวัขอ้ 
“Buddhism and Thai Studies: New 
Research” 

Humboldt University เยอรมันน ี Prof. Dr. Christian 
Bauer 

1-31 ม.ีค. 
53 

มาใหคํ้าปรกึษาโครงการปรญิญาเอกกาญจ 
นาภเิษก ของนสิติภาควชิาภาษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ 
สหรัฐอเมรกิา 

สหรัฐอเมรกิา Professor Dr.Robert 
J.Bickner 

18-19 ส.ค. 
53 

Keynote speaker : Lilit Phra Lo from 
a Linguistic Perspective 

Centre de Recherches 
Linguistiques sur l'Asie 
Orientales (CRLAO) Paris 

ฝรังเศส Prof. Laurent Sagart 28-ม.ีค.-53 บรรยายพเิศษ หัวขอ้เรอืง "Why does 
the Tai-Kadai word for 'ten' in-t?" 

Archaeological Survey of 
India และ K.J. Somaiya 
Center for South & South 
East Asian Studies, 
Mumbai 

อนิเดยี Dr.Gautam Sengupta 
Prof. A. Jamkhedkar  
Prof. Dr. Himanshu 
Prabha Ray 

31 ม.ีค. –  
1 เม.ย. 53

รว่มการประชมุนานาชาต ิArchaeology 
of Buddhism in Asia  

Hamburg University เยอรมันน ี Mr. York Weise 1-31 พ.ค. 
53 

ขอคําปรกึษาเกยีวกบัการวจัิย 

University of Berkeley สหรัฐอเมรกิา Mr. Arjun 
Subrahmanyan 

1-31 พ.ค. 
53 

ขอคําปรกึษาเกยีวกบัการวจัิย 

มหาวทิยาลยัปักกงิ จนี Prof.Wang Ruojiang 
Prof.Ji Chuanbo 

3-5 พ.ค.53 การจัดอบรมอาจารยส์อนภาษาจนี
ระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย ครังท ี3 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia 

มาเลเซยี Prof. Dr. Zawiah Binit 
Yahya  

ม.ิย.-53 ขอขอ้มลูเกยีวกับการบรหิารงาน การ
บรหิารหลักสตูรและการเรยีนการสอน
วรรณคดใีนคณะอกัษรศาสตร ์เพอื
ประกอบการวจัิยเรอืง "Western Texts 
in Uncolonized Contexts: English 
Studies in Japan and Thailand" 

York University แคนาดา Mr. Jeff Gunn 8-ม.ิย.-53 บรรยายพเิศษเรอืง "Placing African 
Writers at the heart of 18th, 19th, 
and 21st Century Anti-Slavery 
Movements" 

Center de Recherches 
Linguistigues sur l'Asie 
Orientales 

ฝรังเศส Prof.Laurent Sagart 28-ม.ิย.-53 บรรยายเรอืง Why does the Tai-kadai 
word for 'ten' in-t? 

Women's Studies, 
Georgia State University 

สหรัฐอเมรกิา Dr. Megan Sinnott 1 ก.ค.-5 
ส.ค. 53 

มาบรรยายเรอืง "Revolutionary 
Desire" 

Arab American 
University 

ปาเลสไตน ์ Werner Bigell, Ph.D. 6 ก.ค. 53 จัดการบรรยายทางวชิาการ ในหวัขอ้ 
“The Change of Human Relations in 
Modernity”  

University of Hawaii at 
Manoa 

อเมรกิา Prof.Liam C.Kelly 7-ก.ค.-53 บรรยายเรอืง Accounting for Tai Word s 
in Early Vietnamese Historical Sources

Computer Sciences, 
Brandeis University 
Linguistics Department, 
Georgetown Univesity 

สหรัฐอเมรกิา Asso. Prof. Dr. 
Inderjeet Mani 

19-ก.ค.-53 มาเยยีมเยยีนใหคํ้าแนะนําทปีรกึษา
วทิยานพินธน์สิติ 

Bamberg University เยอรมน ี Prof.Erwin Schadel 28-30 ก.ค. 
53 

บรรยายเรอืง "Dialogues as effective 
chance for an enriching development 
of mandkind" เรอืง "Do we live in the 
best possible world"และเรอืง "The 
principle of Harmony" 
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มหาวทิยาลยั/สถาบนั/
องคก์ร  

ประเทศ ชอื-สกลุ  วันทมีาเยอืน วัตถปุระสงคข์องการมาเยอืน 

Tohoku University, 
Univesity of Tokyo 

ญปีุ่ น Porf. Satoshi Uehara ส.ค.-53 มาเยยีมเยยีนใหคํ้าแนะนําทปีรกึษา
วทิยานพินธน์สิติ 

Center of Studies of 
Vietnamese Wisdom 
Writer, Malaysia 
University of the 
Philippines, Philippines 
 LaTrobe University, 
Australia 
University of Jember, 
Indonesia 

เวยีดนาม 
มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส ์
ออสเตรเลยี 
อนิโดนเีซยี 

-Hoàng Ngọc Hiến 
-Kam Raslan 
-Maria Rhodora G. 
Ancheta 
-Ayu Sutarto  
-John Hartmann 
-M. Sholahuddin -
Nur’azmy 
-Miguel Antonio N. 
Lizada 
-Millie Young 
-Richard Watson Todd
-Yong Mun Cheong 

4 - 5 ส.ค. 
53 

รว่มประชมุวชิาการนานาชาต ิ"Humour 
in ASEAN"International Conference  

University of Hamburg เยอรมันน ี Mr.York  Wiese 5 ส.ค. 53 - 
30 เม.ย. 54

 

ทําวจัิยเรอืง The Chinese Civil War in 
Thailand (1945-1956)  

York University  แคนาดา Mr.Jeff  Gunn 6 ส.ค.53 บรรยายพเิศษเรอืง "Placing African 
Writers at the heart of 18th, 19th, 
and 21st Century Anti-Slavery 
Movements" 

-University of Paris III, 
France 
-Tokyo Centre of Ecole 
française d’Extrême-
Orient, Japan 

  -Nalini Balbir  
-Nobumi lyanaga   

8-11 ส.ค. 
53 

รว่มการประชมุวชิาการนานาชาต ิเรอืง 
Buddhist Narratives in Asia and 
Beyond  

Harvard University อติาล ี Claudio  Sopranzetti 16 ส.ค. 53 สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาคตน้ 2553เรอืง 
"เจา้ของแผนท:ี มนุษยวทิยาของ
มอเตอรไ์ซตรั์บจา้งในกรงุเทพฯ" 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ สหรัฐอเมรกิา Prof. Dr. Robert J. 
Bickner 

18-19 ส.ค. 
53 

Keynote speaker การประชมุระดบั
นานาชาต ิวรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ครังท ี2  

University of Zurich 
Switzerland and 
INALCO, Paris, France 

สวติเซอร ์
แลนด ์

Dr. Mathias JENNY 20-ส.ค.-53 มาบรรยายเรอืง "Passive constructions 
around the world and in southeast 
Asian languages" 

มหาวทิยาลยั 
Hitotsubashi  

ญปีุ่ น Prof.Reiko SAEGUSA  25-ส.ค.-53 บรรยายพเิศษเรอืง “ขอ้สอบวัดระดบั
ความรูภ้าษาญปีุ่ นสําหรับชาวตา่งชาตทิี
ทํางานในประเทศญปีุ่ น”  

Max-Planck Institute for 
Psycholinguistics and 
Radbound University 

เนเธอรแ์ลนด ์ Nick Enfield 26-ส.ค.-53 บรรยายเรอืง The Structure of words 
in Kri (a vietic language of Laos) : 
phonation and argument structure 

Graduate School of 
International Cultural  
Studies, Tokoku 
University 

ญปีุ่ น Prof. Satoshi Uehara 
Prof. Naoyuki Ono 
Prof. Ataya Aoki 
Prof. Tadao Miyamoto
Prof. Hiroyuki Eto 

27-28 ส.ค. 
53 

มาสมัมนางาน Chulalongkorn-Tohoku 
Cognitive & Typological Linguistics 
Symposium 

  อนิเดยี Dr. Shugan Jain  30-ก.ย.-53 บรรยายเรอืง "แนะนําปรัชญาเชน"  
 APT Fellow(Asian 
Public Intellectuals 
Fellow) ของ Nippon 
Foundation   

มาเลเซยี Prof. Dr. Zawiah Binti 
Yahya  

15-ม.ิย.-53 ขอขอ้มลูเพอืประกอบการวจัิย 

Waseda University 
Hamburg University 

ญปีุ่ น Prof. Eiji Murashima  
Mr. York Weise 

21 ส.ค.53 พบ รว่มหารอื และแลกเปลยีนความเห็น 
เกยีวกบัการวจัิยเรอืง "การเมอืงของชาว
จนีในประเทศไทย" กบัหวัหนา้ภาควชิาฯ
และ อ.ดร.วาสนา  วงศส์รุวัฒน ์

University of Malaya มาเลเซยี Fernando  Rosa 28 ก.ย. 53 พบ รว่มหารอื เกยีวกบัการทําวจัิยกบั
หวัหนา้ภาควชิาฯ 
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นิสิตต่างชาตทิีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลยีน นิสิตร่วมฟัง  24 คน 
No. ชอื-สกลุ (ไทย/

องักฤษ) 
ชว่งเวลาที
ศกึษา 

ระดบั ชอืโครงการศกึษา/วจัิย (ถา้ม)ี มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 

1 Miss Akiko kakuta 06/52 - 
03/53 

โท - Saitami University Japan 

2 Miss Chen  Wenwen 06/52 - 
03/53 

 โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย – จนี  

มหาวทิยาลยั
ภาษาตา่งประเทศ
ปักกงิ  

China 

3 Miss Li  Fang 06/52 - 
03/53 

โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยัชนชาติ
ยนูนาน 

China 

4 Miss Nie  Wen 06/52 - 
03/53 

โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยัปักกงิ China 

5 Miss Wang  Wei 06/52 - 
03/53 

โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย - จนี 

มหาวทิยาลยัชนชาติ
ยนูนาน 

China 

6 Miss Wu  Wanyu 06/52 - 
03/53 

โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยัชนชาติ
ยนูนาน 

China 

7 Mr. Daichi  
Yamamoto 

06/52 - 
03/53 

ตร ี โครงการแลกเปลยีน Osaka  University of 
Foreign Studies 

Japan 

8 Mr. David Brown 01/53 - 
05/53 

ตร/ี2   Universidad de 
Colima 

Mexico 

9 Mr. Emre Sebastian 
Ozlu 

08/52 -
12/52 

ตร/ี2   Stockholm 
University 

Sweden 

10 Mr. Hiroaki  Sengoku 06/52 - 
03/53 

โท - naruto University of  
Education 

Japan 

11 Mr. Noah Keone  
Viernes 

06/52 - 
03/53 

เอก โครงการแลกเปลยีน University of Hawaii 
at Manoa 

USA 

12 Mr. Thomas Keith 
Brosnan 

01/53 - 
05/53 

ตร/ี2   Victoria University 
of Wellington 

New 
Zealand 

13 Mr. Toshihiko  Sato 06/52 - 
03/53 

 ตร ี โครงการแลกเปลยีน  Osaka  University 
of Foreign Studies 

Japan 

14 Mr. Yang  Song 06/52 - 
03/53 

โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย – จนี 

มหาวทิยาลยั
ภาษาตา่งประเทศ
ปักกงิ 

China 

15 Mr. Yasuhito  
Takeuchi 

06/52 - 
03/53 

 ตร ี โครงการแลกเปลยีน  Osaka  University 
of Foreign Studies 

Japan 

16 Mr. Zhu  Tao 06/52 - 
03/53 

โท ความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร ์
และวชิาการ ไทย - จนี 

มหาวทิยาลยั
ภาษาตา่งประเทศ
ปักกงิ 

China 

17 Ms. Camila Mendes 
Jorge 

01/53 - 
05/53 

ตร/ี2   York University Canada 

18 Ms. Cho Hui Kim 06/52 - 
03/53 

ตร/ี1   Hankuk University 
of Foreign Studies 

Korea 

19 Ms. Hyo  Jeong  Yum 06/52 - 
03/53 

ตร/ี1 โครงการแลกเปลยีน  Hankuk University 
of Foreign Studies   

Korea 

20 Ms. Li Fang 06/52 - 
03/53 

ตร/ี1   Yunnan Nationalities 
University 

China 

21 Ms. Melanie Grace 
Lindayen 

08/52 - 
05/53 

ตร/ี2   York University Canada 

22 Ms. Nie Wen 06/52 - 
03/53 

ตร/ี1   Peking University China 

23 Ms. Satomi Imai 06/52 - 
03/53 

ตร/ี1   Gakushuin 
University 

Japan 

24 Ms. Wang Wei 06/52 - 
03/53 

ตร/ี1   Yunnan Nationalities 
University 

China 
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นิสิตต่างชาตทิีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลยีน นิสิตร่วมฟัง  6 คน 
ลํา
ดบั 

ชอื-สกลุ (ไทย/
องักฤษ)  

ชว่งเวลาที
ศกึษา 

ระดบั/
ปี หลกัสตูร ทนุการศกึษา(ถา้ม)ี ประเทศ 

1 Ms. Ching Chieng 
Hong 

01/06/50-
31/05/55 

เอก อ.ด.สาขาวชิา
ภาษาไทย 

  จนี 

2 Mr. Yutaka Tomioka 06/50-03/53 โท/3 ภาษาศาสตร ์ ศนูยค์วามเป็นเลศิฯ ญปีุ่ น 
3 Mr. Francois Langella 06/51-03/54 โท/2 ภาษาศาสตร ์(ดว้ยวธิี

พเิศษ) 
ศนูยค์วามเป็นเลศิฯ ฝรังเศส 

4 Ms. Natsuki Matsui 06/52-03/53 เอก/1 ภาษาศาสตร ์
(research only) 

  ญปีุ่ น 

5 Mr. Gao Yan 06/52-03/56 เอก/1 ภาษาศาสตร ์(ดว้ยวธิี
พเิศษ) 

  จนี 
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บทท่ี 3  

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดตาม CU-QA MODEL : 4เสา 6ฐาน)  ปงบฯ 2553   127 
    เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปท่ีผานมา 
3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ 139 
3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติท่ีดี 144 
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3.1 ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน)         
ปงบฯ 2553 เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดาํเนินงาน 3 ปท่ีผานมา 

 

 ในปีงบประมาณ 2553 ไดมี้การเกบ็บนัทึกขอ้มูลตวัชีวดั CU-QA จากหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบั
ตวัชีวดันนัๆ ผลการดาํเนินการ มีดงันี 
 

เสาที่ 1 หลักสูตร การเรยีนการสอน และบัณฑิต  

ในปีงบประมาณ 2553 คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการเพอืพฒันาและประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
รวมทงัพฒันาการเรียนการสอน ดงันี 
1. การตรวจประเมินหลกัสูตรตามตัวชีวดั CU-CQA 

มีการดาํเนินการตรวจสอบซึงเปิดใชม้านานกวา่ 5 ปี และเตรียมการตรวจหลกัสูตรตามตวัชีวดัของ
ระบบคุณภาพ  CU-CQA ไดแ้ก่ หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมนั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 
หลกัสูตรนีมีกาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพระบบคุณภาพ  CU-CQA ในเดือนพฤษภาคม 2554 

 
2. การปรับปรุงหลกัสูตร    ปรับปรุงหลกัสูตรทงัหมด 5 หลกัสูตร    เป็นระดบัปริญญาโททงั  5  หลกัสูตร ดงันี 

2.1  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
ของภาควิชาภาษาองักฤษ  

2.2  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม   (หลกัสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 
2552)  ของศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

2.3  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั (หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2552)  ของ
ภาควิชาภาษาตะวนัตก 

2.4  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ของ
ภาควิชาภาษาไทย 

2.5  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ของ
ศูนยไ์ทยศึกษา  
 
3. การเปิดหลกัสูตรใหม่   2 หลกัสูตร    ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  1 หลกัสูตร    ระดบัป. โท    1  
หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

3.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาการล่ามเพือชุมชน  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  
ของศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

3.2  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2552)  
ของภาควิชาประวติัศาสตร์ 
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4. การพฒันาหลกัสูตรเป็นแบบ มุ่งผลลพัธ์การเรียนรู้   ดงันี 
ระดบั  ป.ตรี (หลกัสูตรปกติ)  จาํนวน  10  สาขาวิชา 
ระดบั  ป.ตรี (หลกัสูตรนานาชาติ)  จาํนวน  1  หลกัสูตร 
ระดบั  ป.โท  จาํนวน  12  หลกัสูตร 
ระดบั  ป.เอก  จาํนวน  7  หลกัสูตร 

4.1  ระดบัปริญญาตรี 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2551  และหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552) 
 -  สาขาวิชาภาษาไทย 
   -  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
 -  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
  -  สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 
 -  สาขาวิชาศิลปการละคร 

      -  สาขาวิชาภาษาสเปน 
      -  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
      -  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
      -  สาขาวิชาภาษาจีน 
      -  สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 

-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 
    

4.2 ระดบัปริญญาโท 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปการละคร 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ       
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรังเศส  
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
   -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
4.3 ระดบัปริญญาเอก 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรังเศส 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
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เสาที่ 3  การใหบริการและการสนับสนุน    
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานส่วนกลางคณะฯ ไดผ้ลดงันี 
ตวัชีวดัคุณภาพ 

 ตวัชีวัดคุณภาพ ปีงบ 54 ข้อมูลปีงบ 53 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 15 KQIs เป้า เป้า ผล 2552 2551 2550 

KQI 
Ss1 

จํานวนผู้ รับบริการทีแสดงความ
ประทบัใจในบริการ / จํานวนแบบ
ประเมินทงัหมด 

80% 80% 83.33% 43.40% 73.12% 
 

64.80% 

KQI 
Ss2 

จํานวนครังในการเข้าเยียมชมดู
งานจากหน่วยงานภายนอก 

31 19 43 23 27 17 

KQI 
Ss3 

ระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการทีมีตอ่การให้บริการ 

3.4 3.4 3.5 4.00 3.68 4.07 
 

KQI 
Ss4 

จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบ
ระยะเวลาในการให้บริการทีลดลง 

4 5 3 5 2 4 

KQI 
Ss5 

ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนอง
ตอ่การร้องขอ คําร้อง ข้อเสนอแนะ 

1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 
6.4 วนั 

1 สปัดาห์ 
6.2 วนั 

1 สปัดาห์ 
7.5 วนั 

1 สปัดาห์ 
6 วนั 

8.6 วนั 

KQI 
Ss6 

จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนัตอน
การให้บริการทีลดลง 

3 5 3 7 2 5 

KQI 
Ss7 

จํานวนขนัตอนและ/หรือกฎ และ/
หรือระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิม
คณุภาพการให้บริการ 

6 7 7 8 4 8 

KQI 
Ss8 

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการ
ใหม่ๆ  

3 6 6 13 0 5 

KQI 
Ss9 

จํานวนช่องทางในการให้บริการ 9 5 9 5 9 9 

KQI 
Ss10 

ร้อยละการให้บริการ on line / การ
บริการทงัหมด 

21.7 17.5 24.5 20 
 

30 20 

KQI 
Ss11 

ร้อยละการให้บริการ self-service 
/ การบริการทงัหมด 

17.7 36.66 13.8 32.33 57 20 

KQI 
Ss12 

ร้อยละการให้บริการ one stop 
service / การบริการทงัหมด 

15 10 15 10 
 

0 10% 

KQI 
Ss13 

จํานวนครังและ/หรือช่องทาง และ/
หรือวิธีการใหมใ่นการสือสารให้
ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ 

9 ช่องทาง/ 
1000 ครัง 

7 ช่องทาง 
/ 500 ครัง 

9 ช่องทาง / 
1558 ครัง 

6 ช่องทาง/
565 ครัง 

2 1 

KQI 
Ss14 

ร้อยละการลดลงของการใช้
เอกสารของผู้ รับบริการ 

50% 25% 50% 42.5% 40% 10% 

KQI 
Ss15 

จํานวนกิจกรรมทมีีการใช้เอกสาร
ของผู้ รับบริการลดลง 

3 4 3 5  2 4 
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ตวัชีวดัความเสียง 
 ตวัชีวัดความเสียง ปีงบ 54 ข้อมูลปีงบ 53 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 8 KRIs เป้า เป้า ผล 2552 2551 2550 

KRI 

Ss1 

ร้อยละของผู้ รับบริการทีได้รับผล

จากความผิดพลาดของการ

ให้บริการ 

0 0 0.6 10.3% 0.66% 0 

KRI 

Ss2 

ร้อยละจํานวนครังข้อผิดพลาดใน

การให้บริการ / จํานวนการ

ให้บริการทงัหมด 

0 0 0.6 0.6% 0.66% 0 

KRI 

Ss3 

ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง 

เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการที

ต้องแก้ไขซํา / ปัญหาทีต้องแก้ไข

ทงัหมด 

10 0 6 0 0 0 

KRI 

Ss4 

ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง 

เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการที

ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข / ปัญหาที

ต้องแก้ไขทงัหมด 

10 10 3 3 0 10.7% 

KRI 

Ss5 

จํานวนครังทีผู้ รับบริการร้องทกุข์-

ร้องเรียน 

10 10 3 9 3 3 

KRI 

Ss6 

จํานวนครังความบกพร่องทีพบ

จากการสุม่ตรวจ 

0 0 0 0 0 0 

KRI 

Ss7 

จํานวนครังทีไมส่ามารถให้บริการ

ได้ตามทีกําหนดไว้ 

0 0 0 2 25 0 

KRI 

Ss8 

จํานวนครังทีเกิดการร้องเรียนเรือง

การไมไ่ด้รับข้อมลูข่าวสาร 

0 0 1 0 0 1 
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เสาที่ 4  งานบริการวิชาการ     
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานใหบ้ริการวิชาการ 2 หน่วยงาน คือ ศนูยบ์ริการวิชาการ และศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิม 
พระเกียรติ ไดผ้ลดงันี 
ตวัชีวดัคุณภาพ 

  ปีงบ 54 ข้อมูลปีงบ 53 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 20 KQIs เป้า เป้า ผล 2552 2551 2550 

KQI 
Sa1 

จํานวนการบริการวิชาการทีแล้วเสร็จ  
(ระดบัชาติ-ระดบันานาชาติ) / 
จํานวนบริการทงัหมด  

48/200 
(24%) 

91/300 
(30.33%) 

42/200 
(21%) 

95/300 
(31.66%) 

42 (40-2) / 
47(89.36%) 

42% 
(36-6)/48 

KQI 
Sa2 

จํานวนการบริการทีสนองตอบตอ่
ความต้องการของสงัคมในรอบปี / 
จํานวนบริการทงัหมดในรอบปี 

100% 
 

300/300 
100% 

93/200 
46.5% 

300/300 100 100% 

KQI 
Sa3 

จํานวนการบริการทีมีความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน–องค์กรในระดบัชาติ / 
จํานวนบริการทงัหมด 

4 17/300 
(5.66%) 

4/42 
(9.5%) 

67/300 
(22.33%) 

13 / 47 
(27.65%) 

14/48 
(29.16%) 

KQI 
Sa4 

จํานวนข้อตกลง-ความร่วมมือ / ปี 3 19 0 25 11 13 

KQI 
Sa5 

จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดงูาน 
/ปี 

1 10 7 23 31 17 

KQI 
Sa6 

จํานวนรางวลัทีได้รับ / ปี 0 0 0 0 0 0 

KQI 
Sa7 

ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวก
ของผู้ รับบริการ-สงัคมทีมีตอ่
หน่วยงาน 

4 4.3 4 4.3 4.0 4.0 

KQI 
Sa8 

เปอร์เซน็ต์การดําเนินการให้บรรลุ
ตามแผนการสือสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน 

100 100* 100 0 ไมไ่ด้ 
จดัทํา 
แผน 

70.0% 

KQI 
Sa9 

คา่ใช้จ่ายตอ่จํานวนบคุลากรประจํา 
(บาท/คน) 

130,000 98,000* 120,000  99,884 304,386 

KQI 
Sa10 

รายรับ/ปี  24.1 ล้าน 29 ล้าน* 23.7 ล้าน 29 ล้าน 17.6 ล้าน 12.3 ล้าน 

KQI 
Sa11 

รายรับตอ่จํานวนบคุลากรประจํา 
(บาท/คน) 

3 ล้าน 15 ล้าน* 2.6 ล้าน  1.0 ล้าน 356,769 

KQI 
Sa12 

จํานวนผู้ รับบริการ (จํานวนคน/ปี) 4,050 9,000* 3,447 84,637 
(4,154) 

3,049 6,683 

KQI 
Sa13 

จํานวนผู้ รับบริการทีกลบัมาใช้บริการ
ซํา / จํานวนทงัหมด 

0 0* 134/1302 
=10.29% 
(เฉพาะศนูย์
การแปลฯ) 

74,743 15.08% 19.71% 
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  ปีงบ 54 ข้อมูลปีงบ 53 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 20 KQIs เป้า เป้า ผล 2552 2551 2550 

KQI 
Sa14 

จํานวนการบริการทีสามารถสง่มอบ
ได้ตามเงือนไขทกุประการ/ จํานวน
ทงัหมด 

100% 100%* 100% 205 98.36% 99.62% 

KQI 
Sa15 

จํานวนผู้ รับบริการทีได้รับประโยชน์ 
โดยมิได้คาดหวงัผลกําไร (จํานวน
หน่วยงาน) / ปี 

0 0 1 0 4 0 

KQI 
Sa16 

จํานวนบคุลากรภายนอก/องค์กร (ที
ด้อยโอกาส) ทีได้รับการพฒันา/ปี 

0 1 0 1 0 0 

KQI 
Sa17 

จํานวนโครงการด้าน
ศิลปะวฒันธรรม/ปี 

33 33 33 37 13 24 

KQI 
Sa18 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการที
มีตอ่การบริการ  

4 4.3 4 4.3 4.11 4.0 

KQI 
Sa19 

การได้รับการรับรอง มี มี มี มี มี มี 

KQI 
Sa20 

การมีแนวปฏิบติัด้านจรรยาบรรณ มี มี  มี มี มี มี 

* หมายเหต ุ
 หน่วยงานขอปรับคา่เป้าหมายใหม ่ 
 

ตวัชีวดัความเสียง 
  ปีงบ 54 ข้อมูลปีงบ 53 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 20 KQIs เป้า เป้า ผล 2552 2551 2550 

KRI 

Sa1 

จํานวนงานบริการฯ ทีมีรายจ่ายเหนือ

รายได้/จํานวนโครงการทงัหมด         

0 0 1 0 0 0 

KRI 

Sa2 

จํานวนผู้ รับบริการระดบัองค์กรทีไม่

กลบัมาใช้บริการอีกในช่วง 5 ปี / 

จํานวนทงัหมด 

0 0 0 7 5 5 

KRI 

Sa3 

จํานวนครังทีถกูร้องเรียน และ/หรือ

ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน

ทงัหมด 

0 0 0 0 0 0 

KRI 

Sa4 

จํานวนครังทีให้ข้อมลูทางวิชาการ

ผิดพลาด / ปี 

0 0 0 0 0 0 

 
 



  133 

ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน : 3 KQI   1 KRI  

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการ
คาํนวณค่า
ตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(53) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(53) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2552 2551 2550 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
KQI 
1.1 

รอ้ยละของการบรรลุ
เป้าหมายตาม
ตวัชวีดัของการ
ปฏบิตังิาน/ปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีที
กาํหนด (SDA) 

43.42 

(65.78%) 

≥80% 47.44 
(78.97) 

82.52% 74.70% รายงาน SDA 
ของฝา่ยวางแผน 

จาํนวนตวัชีวดัทีบรรลุเป้าหมาย 33 ตวั 

จาํนวนตวัชีวดัทงัหมด 76 ตวั 

หมายเหตุ 

นับแบบเดิม (บรรลุตามแผน ≥80%) 

มีตวัชีวดัทีบรรลุเป้าหมาย เพิม17ตวั 

KQI 
1.2 

จาํนวนงานทไีดร้บั
การปรบัปรงุเพอืเพมิ
ประสทิธภิาพ 

26 5 20 11 11 รายงานกจิกรรม
คุณภาพ
ประจาํวนั 

คณะกรรมการบริหารคณะ 3 เรือง 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 1 เรือง 

ศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร ์7 เรือง 

ศนูยค์อมพิวเตอร ์4 เรือง 

ภาควชิาศิลปการละคร 2 เรือง 

ภาควชิาปรชัญา 3 เรือง 

ภาควชิาภาษาองักฤษ 2 เรือง  

ภาควชิาภาษาไทย 2 เรือง 

ภาควชิาภาษาศาสตร ์1 เรือง 

ภาควชิาภาษาตะวนัออก 1 เรือง 

KQI 
1.4  

ระดบัความพงึพอใจ
ของบุคลากรทมีตี่อ
การบรหิารจดัการ 

3.36 3.75 3.5 ไมม่กีาร
ประเมนิ 

3.66 ผลการสาํรวจ
จาก
มหาวทิยาลยั 

ค่าเฉลียจากความพึงพอใจของ

บุคลากรดา้น 

วางแผนและงบประมาณ 3.26 

งานการเงินและการคลงั 3.30 

งานพสัดุ 3.16 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.37 

งานกายภาพและรกัษาความ 

ปลอดภยั 3.43 

งานบุคคลและสวสัดิการ 3.27 

งานหลกัสตูร 3.49 

งานทุนวชิาการ 3.51  

งานบริหารงานวจิยั 3.47 

KRI 
1.1 

จาํนวนครงัทมีกีาร
รายงานเหตุการณ์ที
ไมป่กต ิ(Incident 
Report) 

0 2 2 1 15 แฟ้มการบรหิาร
ความเสยีงของ
ฝา่ยประกนั
คุณภาพ 
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ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศและความรู : 2 KQI   1 KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลทีใช้
ประกอบในการ
คาํนวณค่า
ตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน

ปัจจบุนั (53) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั 

(53) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2552 2551 2550 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
KQI 
2.1  

ค่าใช้จ่ายดา้น IT/
คา่ใชจ้า่ยทงัหมดต่อปี  
(Hardware+Humanware 
+Software)  

5.4 ลา้น: 

91.9 ลา้น 

=5.87% 

 3.95 

ลา้น: 

106.2 

ลา้น 

=3.71% 

  

 2.87 

ลา้น : 

87.18 

ลา้น 

=3.29%  

N/A N/A ขอ้มลูจากฝา่ย
วางแผนฯและ 
งานคลงัและ
พสัดุ 

ค่าHardware+Software= 

3,647,187.50 บาท 

ค่าใชจ้า่ยบุคลากร = 

1,754,040 บาท 

รวม 5,401,227.50บาท 

ค่าใชจ้า่ยทงัหมดไมร่วมงบ

ลงทุน =91,907,389.18 

บาท 

KQI 
2.2  

จาํนวนกจิกรรมทมีกีาร
ใช ้KM ในการ
แลกเปลยีนเรยีนรูด้ว้ย
รปูแบบต่างๆ 

9 5 11 N/A N/A รายงานกจิกรรม
คุณภาพ
ประจาํวนั 

ฝ่ายวจิยั 4 ครงั 

ฝ่ายวชิาการ 3 ครงั 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 1 ครงั 

ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์

1 ครงั 

KRI 
2.1 

จาํนวนครงัทรีะบบ IT 
เสยีฉุกเฉิน 

7 0 3 7 4 บนัทกึความ
ผดิปกตศินูย์
คอมพวิเตอร ์

Internet ใชง้านไม่ได ้ 

(เหตุเกิดจากภายนอก

หน่วยงาน) 

กรกฎาคม 2553 - 1 ครงั 

สิงหาคม 2553 - 2 ครงั 

กนัยายน 2553 - 3 ครงั 

ตุลาคม 2553 - 1 ครงั 

*ไม่มีขอ้มูลเนืองจากเป็นตวัชีวดัทีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย และกายภาพ  : 1 KQI   1 KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที
ใช้ประกอบใน
การคาํนวณ
ค่าตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั รอบการ
รายงาน

ปัจจบุนั (53) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั (53) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2552 2551 2550 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
3.1  

ระดบัความพงึพอใจของ
บุคลากรทมีตี่อการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละ
กายภาพ  

3.43 3.5 3.55 ไมมี่การ

ประเมิน 

3.53 ผลการสาํรวจ

จาก

มหาวทิยาลยั 

3.43 

KRI 
3.1  

มลูคา่การซ่อมแซม
สนิทรพัย/์คา่ใชจ้า่ย
ทงัหมดต่อปี (ไมร่วม
งบลงทุน) 

367,957.96: 

91,907,389.18 

บาท 

=0.40% 

357,000 : 

105,241,180 

บาท 

=0.34% 

408,928.45: 

87,176,706.17 

บาท 

=0.47% 

N/A* N/A*  รายงานจาก

ฝ่ายการเงิน 

ขอ้มลูจาก ฝ่ายการเงิน 

(สดมภ ์3) 

ค่าซ่อมครุภณัฑ ์และค่าซ่อม

ยานพาหนะ=367,957.96 

ค่าใชจ้า่ยทงัหมดไมร่วมงบ

ลงทุน = 91,907,389.18 

 

ขอ้มลูจากฝ่ายวางแผน  

(สดมภ ์4) 

งบประมาณดา้นซ่อมแซม

ทรพัยสิ์น = 357,000 บาท 

งบประมาณไม่รวมงบลงทุน  

= 105,241,180 บาท 

งบประมาณทีไดร้บั ปี 53 = 

106,243,400 บาท 

งบลงทุน ปี 53 = 

1,002,220 บาท 

*ไม่มีขอ้มูลเนืองจากเป็นตวัชีวดัทีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 4 การบริหารทรพัยากรบุคคล : 3 KQI   2  KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ทีใช้ประกอบใน
การคาํนวณค่า

ตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(53) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(53) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2552 2551 2550 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
4.1 

รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยพฒันา
บุคลากร (สายสนบัสนุน) 
/ คา่ใชจ้า่ยทงัหมด (ไม่
รวมงบลงทุน)  

19.35 ลา้น: 
91.9 ลา้น 
=21.05% 

 18.43 ลา้น: 
105.24 ลา้น 
=17.51%  

8.18% 13.70% 19.70% ขอ้มลูจากฝา่ย
วางแผนฯ และ
งานคลงัและ
พสัดุ 

สมัมนาบุคลากร(สาย
สนบัสนุน) =225,256.27บาท 
เงนิเดอืนงบรายได้
7,420,300.30 บาท 
เงนิเดอืนงบแผน่ดนิ
11,705520.20 บาท 
รวม 19,351,076.77 บาท 
คา่ใชจ้า่ยทงัหมด
91,907,389.18 บาท 

KQI 
4.2 

ระดบัความพงึพอใจของ
บุคลากรทมีตี่อระบบ
บรหิาร(ทรพัยากรบุคคล) 

3.27 3.5 3.38 ไมม่กีาร
ประเมนิ 

3.56 ผลการสาํรวจ
จาก
มหาวทิยาลยั 

3.27 

KQI 
4.3 

รอ้ยละบุคลากร (สาย
สนบัสนุน) ทไีดร้บัการ
พฒันาความรู ้/ ทกัษะ 

67.20% 90% 87.72
% 

80% 95% ขอ้มลูจากงาน
บรหิารและ
ธุรการ 

สมัมนาบุคลากร(สาย
สนบัสนุน) 84 คน / 125 คน 

KRI 
4.1 

อตัราการลาออกของ
บุคลากร (ทุกประเภท) 

1.91% 5% 4.62% 5.86% 8% ขอ้มลูจากงาน
บรหิารและ
ธุรการ 

อาจารย ์2 คน / 189 คน 
เจา้หน้าท ี4 คน / 125 คน 

KRI 
4.3 

จาํนวนรอ้งทุกข ์- 
รอ้งเรยีนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี 

1 ≤ 5 0 2 22 แฟ้มเรอืง
รอ้งเรยีน 

บุคลากรในทนีีหมายถงึ
บุคลากรภายในคณะ   ขอ้
รอ้งเรยีนจากบุคลากร
ภายในคณะทมีาจากตูร้บั
ขอ้คดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน  
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ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน : 1 KQI 1 KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูล
ทีใช้ประกอบ

ในการ
คาํนวณค่า
ตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(53) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(53) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2552 2551 2550 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
5.1 

รอ้ยละของ
งบประมาณใชจ้รงิ/
งบประมาณทไีดร้บั 

92.3 ลา้น: 

 106.2ลา้น 

=86.9% 

84.8 ลา้น: 

106.2ลา้น 

=80% 

87.5 ลา้น: 

 135ลา้น 

=64.81% 

92 ลา้น: 

124.7ลา้น 

=73.77% 

92 ลา้น: 

123ลา้น 

=74.80% 

ขอ้มลูจาก

ฝ่ายวางแผน 

และฝ่าย

การเงิน 

ขอ้มลูจากการเงิน (สดมภ ์3)=92.3ลา้น 

  งบรายไดปี้ 53 ทีใชจ้ริง    

  =45,364,267.44 

  งบแผ่นดินปี 53 ทีใชจ้ริง  

  = 46,974,137.54 

  รวมใชจ้ริง 92,338,404.98 

ขอ้มลูจากฝ่ายวางแผน  (สดมภ ์3, 4) 

=106.2 ลา้น 

 งบรายไดปี้ 53 ทีไดร้บั = 50,893,200 

 งบแผ่นดินปี 53 ทีไดร้บั= 55,350,200 

 รวมงบประมาณทีไดร้บั=106,243,400 

เป้าหมาย = 80% (สดมภ ์4) 

80 % ของ 106.2 ลา้น = 84.8 ลา้น 

KRI 
5.1 

คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร
(ทุกประเภท)/
คา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

47.0 ลา้น: 

91.9 ลา้น 

=51.14% 

48.6 ลา้น: 

105.2ลา้น 

= 46.2 % 

45.7ลา้น: 

87.5ลา้น 

=52.22% 

N/A* N/A* ขอ้มลูจาก

ฝ่ายวางแผน 

และฝ่าย

การเงิน 

ขอ้มลูจากการเงิน (สดมภ ์3) 

  ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร    

  =47,079,849.59=47.0 ลา้น 

  ค่าใชจ้่ายทงัหมด (ไมร่วมงบลงทุน)  

  =91,907,389.18 = 91.9 ลา้น 

ขอ้มลูจากฝ่ายวางแผน  (สดมภ ์4) 

งบประมาณดา้นบุคลากร  = 48.6 ลา้น 

  แผ่นดิน 53 = 43,206,100 

  รายได ้53= 5,367,051.02 

  รวมงบประมาณดา้นบุคคลากร = 

48,573,151.02 

งบประมาณทีไดร้บั ปี 53 = 

106,243,400 

  งบลงทุน ปี 53 = 1,002,220 

  งบประมาณไมร่วมงบลงทุน =  

  105,241,180  

งบประมาณไม่รวมงบลงทุน=105.2 ลา้น 

*ไม่มีขอ้มูลเนืองจากเป็นตวัชีวดัทีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 6 การตรวจตดิตามการปองกันและการรบัมือ : 3 KQI  2  KRI 

รหสั
ตวัชีวดั 

รายการตวัชีวดั 

ค่าตวัชีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูลที
ใช้ประกอบในการ
คาํนวณค่าตวัชีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(53) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั (53)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2552 2551 2550 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
6.1 

รอ้ยละของหวัขอ้การ
ปรบัปรงุทเีกดิขนึจรงิ
ภายหลงัการตรวจ
ประเมนิ 

100% 100% 100% 80% 100% ขอ้มลูจากทุก

หน่วยงานทีไดร้บั

การตรวจคุณภาพ 

ทุกขอ้ทีผูต้รวจประเมิน

เสนอแนะและได้

ดาํเนินการแลว้ทุก

หน่วยงาน 

KQI 
6.2 

ระดบัความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร และ
บุคลากร 

3.41 3.5 3.49 3.68 3.22 ผลการสาํรวจจาก

มหาวทิยาลยั 

ความพึงพอใจของนิสิต

เฉลียทุกดา้นรวม 3.47  

ความพึงพอใจของ

บุคลากรเฉลียทุกดา้น 

3.36 

KQI 
6.4 

ระยะเวลาโดยเฉลยี
ในการสนองตอบต่อ
ขอ้รอ้งเรยีน  

การ

สนองตอบ =

1.66 วนั 

การ

ปฏิบติัการ= 

8.83 วนั 

≤ 2 

สปัดาห ์

ทงัสอง

กรณี 

การ

สนองตอบ= 

6 วนั 

การ

ปฏิบติัการ= 

8.2 วนั 

การ

สนองตอบ= 

6  วนั 

การ

ปฏิบติัการ= 

14  วนั 

เวลาเฉลีย = 

8.6 วนัทงั

สองกรณี 

ขอ้มลูจากฝ่าย

ประกนัคุณภาพ 

การสนองตอบ 

เรืองที 1 = 2 วนั 

เรืองที 2 = 1 วนั 

เรืองที 3 = 3 วนั 

เรืองที 4 = 1 วนั 

เรืองที 5 = 2 วนั 

เรืองที 6 = 1 วนั 

การปฏิบติัการ 

เรืองที 1 = 35 วนั 

เรืองที 2 = 1 วนั 

เรืองที 3 = 5 วนั 

เรืองที 4 = 1 วนั 

เรืองที 5 = 15 วนั 

เรืองที 6 = 1 วนั 

KRI 
6.1 

รอ้ยละประเดน็ความ
เสยีงในระดบัสงูทยีงั
ไมไ่ดด้าํเนินการ
รบัมอื 

0% 0% 0% 0% 0% แผนและรายงาน

ผลการดาํเนินการ

บริหารจดัการ

ความเสียงและวาง

ระบบการควบคุม

ภายใน ประจาํปี

งบประมาณ2553 

ดาํเนินการบริหารความ

เสียงครบทุกขอ้ในดา้น 

การวจิยั  2 ขอ้ 

การบริหาร 1 ขอ้ 

การเรียนการสอน 3 ขอ้ 

KRI 
6.3 

จาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์– 
รอ้งเรยีนจาก
ผูร้บับรกิาร ต่อปี 

6 ฉบบั 3 ฉบบั 5 ฉบบั 3 ฉบบั 25 ฉบบั แฟ้มรายงาน

ขอ้คิดเห็น/ 

ขอ้รอ้งเรียน 

เรืองทีไดร้บัทงัหมด 6ฉบบั 

-เป็นเรืองเสนอะแนะ

ความเห็น 3 ฉบบั 

-เป็นเรืองรอ้งเรียน 3 ฉบบั
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3.2 การประเมนิ และวิเคราะหตนเองตามตัวช้ีวัดเชิงเปรียบเทียบ 
จากผลการดาํเนินงานตามตวัชีวดั CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ทีกล่าวมาในขอ้ 3.1 ขา้งตน้ เมือ

พิจารณาเชิงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการดาํเนินงานในรอบ 3 ปีทีผา่นมา พบวา่มีการดาํเนินงานบาง
เรืองทีน่าสนใจควรแก่การกล่าวถึงดงัต่อไปนี 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

เสา 3 การให้บริการและการสนับสนุน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม 8 KRIs   15 KQIs 

รหสัตวัชีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KQI Ss8 จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ  6 6 13 0 5 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 คณะอกัษรศาสตร์มีการพฒันาคุณภาพของระบบการใหบ้ริการและสนบัสนุนอยา่งต่อเนือง ในปีงบประมาณ 2553 
นี หน่วยงานทีมีภาระกิจในการใหบ้ริการสนบัสนุน มีบริการใหม่เพิมขึนมากกวา่เป้าหมายทีตงัไว ้โดยบริการใหม่ๆจาํนวน
มาก มาจากศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ นบัเป็นตวัอยา่งการใหบ้ริการเชิงรุกทีดีของการบริหารงานหอ้งสมุดสมยัใหม่ บริการ
ใหม่ของหน่วยงานต่างๆในคณะอกัษรศาสตร์ มีดงันี 
ศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์  6 บริการ  

1.  บริการแจง้รายชือหนงัสือทีเพิงจดัซือและไดรั้บตวัเล่มแลว้ และขอจองยมืผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
2.  บริการแจง้รายชือหนงัสือใหม่และภาพปกทีทาํรายการเสร็จแลว้พร้อมใหย้มื และขอจองยมืผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
3.  บริการผา่น MSN “คุยกบับรรณารักษ”์   
4.  บริการรวบรวมผลงานจากเวบ็ไซตต่์างประเทศ 
5.  บริการตูห้นงัสือ "แลกกนัอ่าน"  ทีระเบียงหนา้ทางเขา้ศูนยฯ์  เป็นหนงัสือทีศูนยไ์ดรั้บบริจาคและไม่ใชป้ระโยชน์
แลว้  อนุญาตใหผู้ใ้ชห้ยบิหนงัสือทีสนใจไปได ้หรือจะนาํหนงัสือทีตนเองอ่านแลว้ไม่ตอ้งการเกบ็ไวม้าแลกกนัอ่านกไ็ด ้ 
มีการหมุนเวยีนทีค่อนขา้งน่าพอใจ 
6.  บริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสิตผูพิ้การทางสายตา   โดยขอความร่วมมือจาก ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ติดตงัโปรแกรม Non-Visual Desktop Access (NVDA) สาํหรับอ่านจอคอมพิวเตอร์ใหผู้พิ้การทางสายตาไดใ้ช ้ทีมุม
กาแฟ ชนั 2 

 

นอกจากนี ศนูยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ยงัไดพ้ฒันาทางดา้นกายภาพและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเน็ตเวร์ิค 
(Network) ใหเ้อือต่อการศึกษาคน้ควา้วจิยั อีก ดงันี 

1.  จดัการพืนทีหอ้งสมุดใหม่ “สรรพศาสตร์สโมสร”  ทีอาคารมหาจกัรีสิรินธร  คาดวา่จะเปิดบริการไดภ้ายในปี
การศึกษา 2553 นี 
2.  ขอใชพื้นทีเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางของสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั ในการสร้างและเกบ็
ขอ้มูลเวบ็ไซตข์องศนูยฯ์ 
 
 หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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3.  มุมวจิยัสาํหรับนิสิตบณัฑิตศึกษา  มีผูใ้ชบ้ริการ  386  คน 
4.  มุมทาํงานสาํหรับอาจารยพิ์เศษชาวต่างประเทศ   มีอาจารยม์าใชบ้ริการ  2 คน 
5.  มุมสบาย Play and Learn Corridor  มีผูใ้ชบ้ริการวนัละ  10 คน 
6.  ปรับเปลียนหอ้งปฏิบติัการสารนิเทศ เป็นหอ้งประชุม ฝึกอบรม  มีผูข้อใชเ้ป็นหอ้งเรียน  3 รายวชิา 
7.  มุมกาแฟ ไวใ้หบ้ริการนิสิต คณาจารยที์อาจเหนือยลา้จากการครําเคร่งดูตาํราทีบริเวณระเบียงชนั 2   
มีผูใ้ชบ้ริการเฉลียวนัละ 3 คน 
8.  มุมปฏิบติัศาสนกิจ เป็นสัดส่วนทีเงียบสงบ อยูบ่นชนั 3  จดัสาํหรับนิสิต และบุคคลภายนอกทีมาร่วมประชุม
วชิาการของคณะฯ  มีผูม้าใชบ้ริการ  10-15 คน 

 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

เสาท ี4  งานบริการวชิาการ 
ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม 20 KQIs   4 KRIs 

รหสัตวัชีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KQI Sa10 รายรับ/ปี   29 ล้าน 23.7 ล้าน 29 ล้าน 17.6 ล้าน 12.3 ล้าน 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 คณะอกัษรศาสตร์มีการพฒันาการใหบ้ริการวิชาการทีดีมากโดยลาํดบั แมว้า่ในระยะหลงัๆนี จะประสบปัญหาใน
การจดัโครงการบริการวิชาการมากเนืองจากมีผูส้มคัรเรียนจาํนวนนอ้ยทาํใหต้อ้งปิดโครงการไป ซึงศนูยบ์ริการวิชาการได้
มองวา่การทดลองเปิดโครงการใหม่ๆ แมจ้ะมีผูส้มคัรนอ้ยแต่กถื็อเป็นการทดลองตลาดทีดี ซึงบางโครงการกไ็ดรั้บผลตอบรับ
ดี ส่งผลใหมี้โครงการบริการวิชาการใหม่ๆจาํนวนมากและมีรายรับและจาํนวนผูรั้บบริการมากขึนโดยลาํดบั นอกจากนี ใน
ปีงบประมาณ 2552 ไดมี้การวิเคราะห์ปัญหาผูม้าใชบ้ริการนอ้ยเนืองจากมีความไม่สะดวกในการจอดรถ ซึงอาคารจอดรถ
อาคารมหาจกัรีสิรินธรไดส้ร้างแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการตงัแต่เดือนมีนาคม 2553 แลว้  แต่รายรับในปีงบประมาณ 2553 
กลบัมีจาํนวนนอ้ยลงกวา่ปีทีผา่นมา จึงอาจตอ้งพิจารณาปัญหาและพฒันาแนวทางการใหบ้ริการใหม่อีกครัง 
 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม  3 KQI   1 KRI 

รหสัตวัชีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KQI 1.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชวีดั
ของการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัริาชการประจาํปี
ทกีาํหนด (SDA) 

 ≥80% 43.42 
(65.78%) 

47.44 
(78.97) 

82.52% 74.70% 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2553 นี คณะอกัษรศาสตร์ ดาํเนินการตามเป้าหมายตวัชีวดัการปฏิบติังาน SDA ไดน้อ้ยลง ปัญหา    
นีเป็นปัญหาสืบเนืองจากปีก่อน เนืองจากเป้าหมายของตวัชีวดั เป็นเป้าหมายทีกาํหนดไวโ้ดยคณะบริหารชุดก่อน ปัญหาการ
กาํหนดค่าเป้าหมายตวัชีวดันี จะมีการนาํเสนอต่อคณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเพือปรับแกค้่าเป้าหมายใหเ้หมาะสมต่อไป 

 
 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี2 การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม  2 KQI   1 KRI 

รหสัตวัชีวดั 
รายการตวัชีวดั 

สถานะ เป้าหมาย 
ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KQI 2.2  จาํนวนกจิกรรมทมีกีารใช ้KM ในการ
แลกเปลยีนเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบต่างๆ 

 5 9 11 N/A N/A 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมทีมีการใช ้KM ในการแลกเปลียนเรียนรู้อยา่งต่อเนือง นอกจากจะมี KM ดา้นการเรียน
การสอนและการวจิยัซึงจดัโดยหน่วยงานทีรับผิดชอบภาระกิจนีโดยตรง คือ ฝ่ายวชิาการและฝ่ายวจิยัแลว้ ยงัมีกิจกรรมทีจดั
โดยหน่วยงานอืนดว้ย  ดงัรายละเอียด  

ฝ่ายวจิยั 4 ครัง 
ฝ่ายวิชาการ 3 ครัง 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 1 ครัง 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 1 ครัง 

 
ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาทปีระชมุกลุม่  วันเวลาและสถานทจัีด 

ฝ่ายวจัิย การขอทนุวจิยัจากแหลง่ทนุตา่งๆ 17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 – 
14.00 น. ณ หอ้ง 203 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

ฝ่ายวจัิย เหตใุดจฬุาฯจงึไดอ้นัดบัท ี138 ในการจัดอนัดับมหาวทิยาลยัโลกประจําปี 
2009 โดย ผศ.ดร.รัฐชาต ิมงคลนาวนิ 

26-พ.ย.-52 

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษของรองคณบดฝ่ีายวจัิย คณะแพทยศาสตร ์เรอืง "แนว
ทางการพัฒนาการวจัิยของคณะและการจัดทําวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต:ิ กรณีศกึษาคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

9 ธ.ค. 52 ณ หอ้ง 707 ในการ
ประชมุคณะกรรมการบรหิาร
คณะอกัษรศาสตร ์ครังท ี
20/2552 

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรอืง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ” 15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-14.00 
น. ณ หอ้งประชมุ 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรอืง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ” 15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-14.00 
น. ณ หอ้งประชมุ 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

ฝ่ายวชิาการ การบรรยายเรอืง การจัดการเรยีนการสอนทมีงุผลลัพธก์ารเรยีนรู ้
(Learning Outcomes) โดยรองอธกิารบด ี(ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ตงิศ
ภัทยิ)์ 

วันพธุท์ ี24 กมุภาพันธ ์2553 ณ 
หอ้ง 707 ในการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะอักษร
ศาสตร ์ครังท ี4/2553 

ฝ่ายวชิาการ อบรมการกรอกแบบฟอรม์ มคอ. 3  19 ม.ีค. 53 เวลา 9.00-12.00 
น. ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาอาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์Learning Outcome 30 ม.ีค. 53 ณ โรงแรมอมิพี
เรยีลควนีสป์ารก์ 

ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

วธิกีารใช ้Blackboard9 ทรีองรับการประเมนิออนไลน ์   2 ม.ิย. 53,  ณ หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ีและ 11 
ม.ิย. 52 หอ้ง 712  อาคารบรม
ราชกมุาร ี

บรรณารักษศาสตร ์ การจัดทําแผนทคีวามคดิ(Mind Map) เพอืสนับสนุนการเรยีนการสอน 23 ส.ค. 53 เวลา 9.00-16.00 
น.ณหอ้ง 712 ชนั 7 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม 3 KQI   2  KRI 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KQI 4.2 ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีตี่อ
ระบบบรหิาร(ทรพัยากรบุคคล ) 

 3.5 3.27 3.38 ไม่มีการ

ประเมิน 

3.56 

KRI 4.3 จาํนวนรอ้งทุกข ์- รอ้งเรยีนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี 

 ≤ 5 1 0 2 22 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2553 นี คณะอกัษรศาสตร์ มีการร้องทุกข ์– ร้องเรียน จากบุคลากรทุกประเภท 1 เรือง ซึงเป็นการ
ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล สอดคลอ้งกบัค่าระดบัความพึงพอใจของบุคคลากรทีมีต่อระบบบริหาร(ทรัพยากรบุคคล )  
 
 

 แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม  1 KQI 1 KRI 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KQI 5.1 รอ้ยละของงบประมาณใชจ้รงิ/งบประมาณที
ไดร้บั 

 84.8 ลา้น: 
106.2 ลา้น 

=80% 

92.3 ลา้น : 
 106.2 ลา้น 

=86.9% 

87.5 ลา้น : 
135 ลา้น 
=64.81% 

92 ลา้น: 
124.7 ลา้น 
=73.77% 

92 ลา้น: 
123 ลา้น 
=74.80% 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552 คณะอกัษรศาสตร์ ใชง้บประมาณไดน้อ้ย จึงไดว้ิเคราะห์ปัญหาซึงรองคณบดีฝ่ายวางแผนได้
รับทราบปัญหานีแลว้ ในปีงบประมาณ 2553 ไดมี้การใชง้บประมาณไดดี้ขึน ดงัผลการวเิคราะห์ ดงันี  
ปีงบประมาณ 2552 
 

งบประมาณเงินรายได ้ 45,000,000 ลา้นบาท ใชจ้ริง   39,363,736.56 คิดเป็นร้อยละ  87.47 
งบประมาณเงินแผน่ดิน  90,012,800 ลา้นบาท  ใชจ้ริง   48,113,469.61 คิดเป็นร้อยละ  53.45 
งบประมาณทีไดรั้บ 135,012,800 ลา้นบาท รวมใชจ้ริง     87,477,206.17 คิดเป็นร้อยละ 64.79 

ปีงบประมาณ 2553 
 

งบประมาณเงินรายได ้ 50,893,200 ลา้นบาท ใชจ้ริง   45,364,267.44 คิดเป็นร้อยละ  89.13 
งบประมาณเงินแผน่ดิน  55,350,200 ลา้นบาท  ใชจ้ริง   46,974,137.54 คิดเป็นร้อยละ  84.86 
งบประมาณทีไดรั้บ 106,243,400 ลา้นบาท รวมใชจ้ริง    92,338,404.98 คิดเป็นร้อยละ 86.99 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวชีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานท ี6 การตรวจตดิตามการป้องกนัและการรับมอื 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวชีวดัทงัหมดในกลุ่ม  3 KQI  2  KRI 

รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัชีวดั 

2553 2552 2551 2550 

KRI 6.1 ระยะเวลาโดยเฉลยีในการ

สนองตอบตอ่ขอ้รอ้งเรยีน  

 ≤ 2 สปัดาห์ 

ทงัสองกรณี 

 

การสนองตอบ 

= 1.66 วนั 

การปฏิบติัการ 

= 8.83 วนั 

การสนองตอบ 

= 6 วนั 

การปฏิบติัการ 

= 8.2 วนั 

การสนองตอบ 

=  6  วนั 

การปฏิบติัการ 

=  14  วนั 

เวลาเฉลีย =  

8.6 วนัทงัสอง

กรณี 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 การตอบสนองต่อเรืองร้องเรียนมีพฒันาการทีดีขึนมาก แต่การปฏิบติัการเพือปิดเรืองร้องเรียนบางเรืองเกียวขอ้งกบั
หน่วยงานหลายส่วน หรือตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการมาก อยา่งไรกดี็ เพือใหก้ารสนองตอบต่อเรืองร้องเรียนมีความรวดเร็ว
ขึน เพือดาํเนินการปิดเรืองร้องเรียนใหเ้ร็วขึน ฝ่ายประกนัคุณภาพจึงไดป้รับปรุงระบบการติดตามเรืองร้องเรียนจากตูร้้องเรียน 
โดยจดัทาํแบบฟอร์มใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบและรายงานเรืองร้องเรียนเป็นประจาํทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ เริมตงัแต่กนัยายน 
2553 เป็นตน้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงันี 

 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นทีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมทีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นทีน่าสงสัย หรือมีการตงัขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมทีน่าเป็นห่วงอยา่งยงิ มีความผิดปกติทีส่อไปในทางลบเมือเทียบกบั 3 ปีทีผา่นมา  
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3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ด ี
จากรายงานขา้งตน้ สรุปผลสมัฤทธิในการดาํเนินการดา้นคุณภาพตามตวัชีวดัไดด้งันี 

 
จุดเด่น 
บุคลากรคณะอกัษรศาสตร์นบัเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่า และเป็นทีพึงของสงัคม อาจารยแ์ต่ละท่านมี

ภาระกิจมาก จะเห็นไดว้า่ อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ในปีงบประมาณ 2553 มีจาํนวน 189 คน แต่มีงานบริการ
วิชาการและการเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติจาํนวนมาก และมีจาํนวนมากขึน
เมือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทีรวบรวมในปีงบประมาณ 2552 ดงัรายละเอียดดา้นล่างนี 

ปีงบประมาณ 2552 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 3 คน  
ระดบัชาติ     1     คน  
ระดบันานาชาติ     2     คน 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารยพิ์เศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 182 รายการ 
ระดบัชาติ  173     รายการ 
ระดบันานาชาติ      9     รายการ  

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 78 รายการ 
ระดบัชาติ  22     รายการ 
ระดบันานาชาติ    56     รายการ 

 โครงการบริการวชิาการ รวม 60 โครงการ 
แบบมีรายได ้ 57 โครงการ 
แบบไม่มีรายได ้   3 โครงการ 

 จาํนวนงานแปลทีใหบ้ริการ 
จาํนวนงานแปล 1490 งาน 
 

ปีงบประมาณ 2553 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 7 คน  
ระดบัชาติ     5  คน  
ระดบันานาชาติ     2  คน 

 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารยพิ์เศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 349 รายการ 
ระดบัชาติ  325  รายการ 
ระดบันานาชาติ    24  รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 163 รายการ 
ระดบัชาติ   38 รายการ 
ระดบันานาชาติ   125 รายการ 

 โครงการบริการวชิาการ รวม 45 โครงการ 
แบบมีรายได ้ 40 โครงการ 
แบบไม่มีรายได ้   5 โครงการ 

 จาํนวนงานแปลทีใหบ้ริการ 
จาํนวนงานแปล 1302 งาน 
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จุดทคีวรพฒันา 
คณะอกัษรศาสตร์มีคณาจารยที์มีคุณภาพ มีกิจกรรมจาํนวนมาก มีบรรยากาศความเป็นวิชาการและ

บรรยากาศศิลปวฒันธรรมระดบันานาชาติ มีผลงานดา้นอืนๆอีกมากมาย แต่การรายงานขอ้มูล SDA ยงัไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ เนืองจากรายงาน SDA เป็นรายงานทีตอ้งรายงานเป็นรายไตรมาส ขอ้มูลส่วนมากจึงมาจาก
ส่วนกลางของคณะ ซึงอาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลจากภาควิชา/หน่วยงานทีมีหลกัสูตรโดยสมบูรณ์ ขอ้มูลผล
การดาํเนินงานทีเจ้าหน้าทีส่วนกลางคณะฯรายงาน และขอ้มูลทีจัดเก็บโดยฝ่ายประกันคุณภาพ ยงัไม่
สอดคลอ้งกนั การตรวจสอบขอ้มูลใชเ้วลามาก ไม่ทนัการรายงาน SDA เมือสินปีงบประมาณตามทีฝ่าย
วางแผนฯของมหาวิทยาลยักาํหนดให้รายงานขอ้มูล จึงรายงานค่าตวัชีวดั SDA ทีรวบรวมโดยเจา้หนา้ที
ส่วนกลางคณะฯ ซึงอาจไม่สมบูรณ์และส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน SDA ของคณะฯอยูใ่นเกณฑต์าํ นอกจากนี 
ค่าเป้าหมายตวัชีวดั SDA ยงักาํหนดล่วงหนา้โดยผูบ้ริหารชุดก่อนซึงมีฐานการประเมินค่าเป้าหมายแตกต่าง
กนั เมือคณะฯ ดาํเนินการแมว้่าไดเ้กินกว่าร้อยละ 80 ของแผน จึงไม่สามารถนับเป็นตวัชีวดัทีบรรลุเป้า   
หมายได ้

 
แนวปฏิบตัิทดี ี
ศึกษารายงาน SDA ประกอบกบัขอ้มูลทีฝ่ายประกนัคุณภาพ และเสนอคณะผูบ้ริหารเพือทบทวน

ปรับค่าเป้าหมาย SDA ใหม่ 
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บทท่ี 4  

การพัฒนาคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร
ในปถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรุปขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน 149 
4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวชี้วัดในปถัดไป 155 
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัด 158 
4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานที่เหนือขึ้นไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน 159 
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4.1 สรุปขอเสนอแนะทีไ่ดรับจากการตรวจตดิตามและตรวจประเมนิ  
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 ครังในรอบปี 2553 เป็นการตรวจแบบบูรณาการ 

กล่าวคือ ตรวจติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆในคณะตามตวัชีวดัของระบบคุณภาพ CU-QA 84 และตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตวัชีวดัของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 

สรุปภาพรวมของการตรวจประจําปีงบประมาณ 2553 
ช่วงเวลา
ตรวจ 

ลกัษณะคณะผู้ตรวจ ประเภท สาระสําคญัทตีรวจ ผู้รับการตรวจ ผลสรุปการตรวจ 

4 สิงหาคม 
2553 

คณะผูต้รวจประกอบดว้ย 
คณะกรรมการจาํนวน 3 
คนซึงคณบดีเป็นผูแ้ต่งตงั
โดยไดรั้บความห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อาํนวยการการประกนั
คุณภาพคณะอกัษร
ศาสตร์ 

A3 
A4 

ตรวจประเมินผลการดาํเนิน 
งานในปีการศึกษา 2552 ตาม 
ตวัชีวดัในองคป์ระกอบคุณ 
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ 
ขอ้มูลหลกัฐานการดาํเนินงาน 
 

- ผูบ้ริหารคณะ 
- หวัหนา้หน่วยงาน 
ในสาํนกังาน 
เลขานุการคณะ 

เฉลียทุกองคป์ระกอบ 
อยูใ่นระดบัดมีาก 
(ดูหนา้ถดัไป) 

5 สิงหาคม 
2553 

คณะผูต้รวจเป็นชุด
เดียวกบัผูต้รวจประเมิน
ในวนัที 4 
สิงหาคม 2553 

A1 ตรวจติดตามผลการดาํเนิน 
งานตามตวัชีวดัของระบบ 
คุณภาพ CU-QA 84 ใน 2 
ฐาน ไดแ้ก่ 
• ฐานที 3 การบริหารสินทรัพย ์
และกายภาพ 
• ฐานที 5 การบริหาร
งบประมาณและการเงิน 

- ผูบ้ริหารคณะ    
(รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 
และรองคณบดีฝ่าย
ประกนัคุณภาพ) 

 ไม่พบ Finding 
Sheet หรือ  
CAD 

 

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยยีม   A1 = ตรวจติดตาม  A2 = ตรวจรับรอง   A3 = ตรวจประเมิน  A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอืนๆ 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.  
วนัท ี 4-5 สิงหาคม 2553 
 
ตามทีไดมี้การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2553 (ปีการศึกษา 2552) เมือวนัที 4-5 สิงหาคม 2553 มี
กรรมการผูต้รวจประเมินดงันี 

อ.ดร.จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน ์  ประธานกรรมการ  
รศ.ดร. เพญ็ศรี ทองนพเนือ  กรรมการ  
ผศ.รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผลการตรวจประเมิน มีดงันี 
หมายเหต ุคะแนนประเมิน มีคะแนนเตม็ 3 

ตวัชีวดั ชือตวัชีวดั ผลการตรวจ ปี

การศึกษา 51 
ประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา 52 
ผลการตรวจ ปี
การศึกษา 52 

เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน 

 องค์ประกอบท ี1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และ

แผนการดาํเนินงาน (ใช้ในรอบปีงบประมาณ) 

ระดบัดี ยงัไม่ได้คณุภาพ 

1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและมี
การกาํหนดตวับ่งชีเพือวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน
ตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

3 3 3   

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชีของการ
ปฏิบติังานทีกาํหนด 

2 0 0   

 องค์ประกอบท ี2 การเรียนการสอน ระดบัดี ระดบัดี 

2.1 มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 3 3 3   

2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3 3 3   

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมทีสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอนซึงบุคคล  องคก์ร  และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม  

3 3 3   

2.4 จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

1 1 1   

2.5 สดัส่วนของอาจารยป์ระจาํทีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  

2 2 2   

2.6 สดัส่วนของอาจารยป์ระจาํทีดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

1 1 1   
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ตวัชีวดั ชือตวัชีวดั ผลการตรวจ ปี

การศึกษา 51 
ประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา 52 
ผลการตรวจ ปี
การศึกษา 52 

เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน 

2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพของคณาจารย ์

3 3 3   

2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํทาํการวจิยั
เพือพฒันาการเรียนการสอน  

2 2 2   

2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดง้านทาํและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
3 3 3   

2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไดรั้บเงินเดือน
เริมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

3 3 3   

2.11 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3 3 3   

2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทีสาํเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปีทีผา่นมาทีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้น
วชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม และดา้นสิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

3 2 2   

2.13 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาซึงมี
คุณสมบติัเป็นทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีทาํหนา้ทีอาจารยที์

ปรึกษาวทิยานิพนธ ์(เฉพาะสถาบนัทีเนน้การผลิต
บณัฑิตและวจิยั) 

1 2 2   

 องค์ประกอบท ี3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

3.1 มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 3 3 3   

3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาทีครบถว้นและสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตทีพึงประสงค ์ 

3 3 3   

 องค์ประกอบท ี4 การวจิัย ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก 

4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิต
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

2 3 3   

4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์

1 2 3 ประเมินตนเองได ้4 ขอ้  แต่กรอก
คะแนนไว ้2 คะแนน (กรอกคะแนน

ผดิ) ตอ้งได ้3 คะแนน 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

3 3 3   
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ตวัชีวดั ชือตวัชีวดั ผลการตรวจ ปี

การศึกษา 51 
ประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา 52 
ผลการตรวจ ปี
การศึกษา 52 

เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน 

4.4 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคที์ตีพมิพเ์ผยแพร่  ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัร  หรือนาํไปใช้
ประโยชน์ทงัในระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ 

1 2 2   

4.5 ร้อยละของบทความวจิยัทีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) 
ใน refereed  journal  หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ  

1 3 3   

 องค์ประกอบท ี5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สงัคม
ตามเป้าหมายของสถาบนั  

3 3 3   

5.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทาง
วชิาการแก่สงัคม เป็นทีปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์
ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

3 3 3   

5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจาํ 

3 2 2   

5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 2 3 3   

 องค์ประกอบท ี6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก 

6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3 3 3   

 องค์ประกอบท ี7 การบริหารและการจดัการ ระดบัพอใช้ ระดบัดี 

7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
และสามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

1 2 1 ขาดขอ้ 3 และขอ้ 4 คะแนนจึง
ลดจาก 2 เป็น 1 

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 1 1 1   
7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 1 2 2   
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ

พฒันาและธาํรงรักษาไวใ้ห ้
2 3 3   

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพือการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจยั 

3 3 3 หมายเหตุ คะแนนไม่เปลียนแต่มี
ขอ้เสนอแนะให ้Backup ขอ้มูล 

โดยใหแ้ยกเก็บขอ้มูลทีอืน 
นอกจากหอ้ง server 
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ตวัชีวดั ชือตวัชีวดั ผลการตรวจ ปี

การศึกษา 51 
ประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา 52 
ผลการตรวจ ปี
การศึกษา 52 

เหตุผลการเปลียนแปลงคะแนน 

7.6 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา 

3 3 3   

7.7 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํทีไดรั้บรางวลัผลงานทาง
วชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

0 1 2 เนืองจากค่า CDS เปลีนแปลงจึง
ส่งผลต่อการคาํนวณคะแนน จาก 

1 เป็น 2 

7.8 มีการนาํระบบบริหารความเสียงมาใชใ้นกระบวนการ
บริหารการศึกษา  

3 3 3   

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชีและเป้าหมาย
ของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

2 2 2   

 องค์ประกอบท ี8 การเงนิและงบประมาณ ยงัไม่ได้

คณุภาพ 
ระดบัดีมาก 

8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย 
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

1 3 3   

8.2 มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั 1 1 3 สามารถอา้งอิงมหาวิทยาลยั จึงมี
การดาํเนินการครบทุกขอ้ คะแนน

ประเมินจึงเพิมจาก 1 เป็น 3 

 องค์ประกอบท ี9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ระดบัดี ระดบัดีมาก 

9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทีเป็นส่วน
หนึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

3 3 3 ขาดระดบั 7 แต่ไดค้ะแนนเท่า
เดิม 

9.2 มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการ
ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

1 3 3 หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานไม่
สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี แต่มี
เอกสารหลกัฐานใหม่จึงได้

คะแนนตามทีประเมินตนเองไว ้

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

3 3 3   

 

สรุปรวมทุกตัวชีวดั/องค์ประกอบ ระดบัดี ระดบัดีมาก 
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จากผลการตรวจตวัชีวดั 41 ตวัชีวดัใน 9 องค์ประกอบ หากนําตวัชีวดัมาจดักลุม่ใหมต่ามมาตรฐานอุดมศกึษา จะแสดง

คะแนนประเมินในด้านมาตรฐานอดุมศกึษาได้ดงันี 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลีย ผลการประเมิน 

  I P O รวม <=1.50  ยงัไม่ได้คณุภาพ 

1.51– 2.00 ระดบัพอใช้ 

2.01– 2.50 ระดบัดี 

2.51- 3.00 ระดบัดีมาก 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - 2.75 2.75 ระดบัดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศกึษา           

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศกึษา 3.00 2.60 2.00 2.44 ระดบัดี 

ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา 2.00 2.89 2.50 2.53 ระดบัดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

- 2.50 - 2.50 ระดบัดี 

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชีของทุกมาตรฐาน 2.14 2.71 2.38 2.51 ระดับดีมาก 
ผลการประเมนิ ระดับ

ดี 
ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

    

 

จากผลการตรวจตวัชีวดั 41 ตวัชีวดัใน 9 องค์ประกอบ หากนําตวัชีวดัมาจดักลุม่ใหมต่ามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

จะแสดงคะแนนประเมินในด้านมาตรฐานอดุมศกึษาได้ดงันี 

มุมมองด้านการบริหารจดัการ คะแนนการประเมินเฉลีย ผลการประเมิน 

  I P O รวม <=1.50  ยงัไม่ได้คณุภาพ 

1.51– 2.00 ระดบัพอใช้ 

2.01– 2.50 ระดบัดี 

2.51- 3.00 ระดบัดีมาก 

ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 2.00 3.00 2.71 2.73 ระดบัดีมาก 

ด้านกระบวนการภายใน 2.00 2.43 1.67 2.18 ระดบัดี 

ด้านการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ระดบัดีมาก 

ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 2.00 2.67 2.33 2.42 ระดบัดี 

เฉลียรวมทุกตัวบ่งชีของทุกมุมมอง 2.14 2.71 2.38 2.51 ระดับดีมาก 
ผลการประเมนิ ระดับ

ดี 
ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 
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4.2 การกาํหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวช้ีวัดในปถัดไป 
 การกาํหนดเป้าหมายตวัชีวดัไดเ้นน้งานประจาํเป็นหลกั การกาํหนดเป้าหมายไดก้ระทาํในลกัษณะดงันี 

 ทิศทาง Top-Down สาํหรับตวัชีวดัในกระบวนการสนบัสนุน (ฐานบา้น) บางตวั ผูบ้ริหารคณะที
ดูแลตวัชีวดัทีเกียวขอ้งเป็นผูก้าํหนดโดยพิจารณาขอ้มูลก่อนหนา้นีทงัหมดประกอบการกาํหนด 

 ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตวัชีวดัในกระบวนการสนับสนุน (ฐานบา้น) บางตวั และตวัชีวดัใน
กระบวนการหลกั (เสาบา้น) เฉพาะในเสาที 3 ภารกิจดา้นการบริการและสนับสนุน และเสาที 4 
ภารกิจดา้นการบริการวิชาการ แต่ละหน่วยงานทีเกียวขอ้งเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายในเบืองตน้เพือให้
ผูบ้ริหารคณะพิจารณากาํหนดเป้าหมายโดยรวมสุดทา้ย 
 

เป้าหมายประจาํปีงบประมาณ 2554 
 

เสาท ี3  การให้บริการและการสนับสนุน    

No. ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KQI Ss1 จํานวนผู้ รับบริการทีแสดงความประทบัใจในบริการ / จํานวนแบบประเมินทงัหมด 80% 

KQI Ss2 จํานวนครังในการเข้าเยียมชมดงูานจากหน่วยงานภายนอก 31 
KQI Ss3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการทีมีตอ่การให้บริการ 3.4 

KQI Ss4 จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีรอบระยะเวลาในการให้บริการทีลดลง 4 

KQI Ss5 ระยะเวลาเฉลียในการตอบสนองตอ่การร้องขอ คําร้อง ข้อเสนอแนะ 1 สปัดาห์ 
KQI Ss6 จํานวนงาน/กิจกรรม ทีมีขนัตอนการให้บริการทีลดลง 3 

KQI Ss7 จํานวนขนัตอนและ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบทีปรับปรุงเพือเพิมคณุภาพการให้บริการ 6 
KQI Ss8 จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ  3 

KQI Ss9 จํานวนช่องทางในการให้บริการ 9 

KQI Ss10 ร้อยละการให้บริการ on line / การบริการทงัหมด 21.7 
KQI Ss11 ร้อยละการให้บริการ self-service / การบริการทงัหมด 17.7 

KQI Ss12 ร้อยละการให้บริการ one stop service / การบริการทงัหมด 15 

KQI Ss13 จํานวนครังและ/หรือช่องทาง และ/หรือวิธีการใหมใ่นการสือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ 9 ช่องทาง/ 1000 
ครัง 

KQI Ss14 ร้อยละการลดลงของการใช้เอกสารของผู้ รับบริการ 50% 

KQI Ss15 จํานวนกิจกรรมทีมีการใช้เอกสารของผู้ รับบริการลดลง 3 
 ตัวชีวัดความเสียง 8 KRIs  

KRI Ss1 ร้อยละของผู้ รับบริการทีได้รับผลจากความผิดพลาดของการให้บริการ 0 

KRI Ss2 ร้อยละจํานวนครังข้อผิดพลาดในการให้บริการ / จํานวนการให้บริการทงัหมด 0 

KRI Ss3 ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการทีต้องแก้ไขซํา / 

ปัญหาทีต้องแก้ไขทงัหมด 

10 
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No. ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KRI Ss4 ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการทียงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 

/ ปัญหาทีต้องแก้ไขทงัหมด 

10 

KRI Ss5 จํานวนครังทีผู้ รับบริการร้องทกุข์-ร้องเรียน 10 

KRI Ss6 จํานวนครังความบกพร่องทีพบจากการสุม่ตรวจ 0 

KRI Ss7 จํานวนครังทีไม่สามารถให้บริการได้ตามทีกําหนดไว้ 0 

KRI Ss8 จํานวนครังทีเกิดการร้องเรียนเรืองการไมไ่ด้รับข้อมลูข่าวสาร 0 

 

เสาท ี4  งานบริการวชิาการ     
No. ตัวชีวัดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KQI Sa1 จํานวนการบริการวิชาการทีแล้วเสร็จ (ระดบัชาติ-ระดบันานาชาติ) / จํานวนบริการทงัหมด 48/200 (24%) 
KQI Sa2 จํานวนการบริการทีสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมในรอบปี/จํานวนบริการทงัหมดในรอบปี 100% 

KQI Sa3 จํานวนการบริการทีมีความร่วมมือกบัหน่วยงาน–องค์กรในระดบัชาต ิ/ จํานวนบริการทงัหมด 4% 

KQI Sa4 จํานวนข้อตกลง-ความร่วมมือ / ปี 3 
KQI Sa5 จํานวนหน่วยงานทีมาเยียมชมดงูาน /ปี 1 

KQI Sa6 จํานวนรางวลัทีได้รับ / ปี 0 
KQI Sa7 ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผู้ รับบริการ-สงัคมทีมีต่อหน่วยงาน 4 

KQI Sa8 เปอร์เซน็ต์การดําเนินการให้บรรลตุามแผนการสือสารการตลาดแบบประสมประสาน 100 

KQI Sa9 คา่ใช้จ่ายตอ่จํานวนบคุลากรประจํา (บาท/คน) 130,000 
KQI Sa10 รายรับ/ปี  24.1 ล้าน 

KQI Sa11 รายรับตอ่จํานวนบคุลากรประจํา (บาท/คน) 3 ล้าน 

KQI Sa12 จํานวนผู้ รับบริการ (จํานวนคน/ปี) 4,050 
KQI Sa13 จํานวนผู้ รับบริการทีกลบัมาใช้บริการซํา / จํานวนทงัหมด 0 

KQI Sa14 จํานวนการบริการทีสามารถสง่มอบได้ตามเงือนไขทกุประการ/ จํานวนทงัหมด 100% 
KQI Sa15 จํานวนผู้ รับบริการทีได้รับประโยชน์ โดยมิได้คาดหวงัผลกําไร (จํานวนหน่วยงาน) / ปี 0 

KQI Sa16 จํานวนบคุลากรภายนอก/องค์กร (ทีด้อยโอกาส) ทีได้รับการพฒันา/ปี 0 

KQI Sa17 จํานวนโครงการด้านศิลปะวฒันธรรม/ปี 33 
KQI Sa18 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการทีมีตอ่การบริการ  4 

KQI Sa19 การได้รับการรับรอง มี 

KQI Sa20 การมีแนวปฏิบตัิด้านจรรยาบรรณ มี 
 ตัวชีวัดความเสียง 4 KRIs  

KRI Sa1 จํานวนงานบริการฯ ทีมีรายจ่ายเหนือรายได้/จํานวนโครงการทงัหมด         0 

KRI Sa2 จํานวนผู้ รับบริการระดบัองค์กรทีไมก่ลบัมาใช้บริการอีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทงัหมด 0 

KRI Sa3 จํานวนครังทีถกูร้องเรียน และ/หรือดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวนทงัหมด 0 

KRI Sa4 จํานวนครังทีให้ข้อมลูทางวิชาการผิดพลาด / ปี 0 
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เป้าหมายประจาํปีงบประมาณ 2554 ส่วนกระบวนการสนับสนุน  
 

ฐานท ี1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 1.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชวีดัของการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัริาชการ
ประจาํปีทกีาํหนด (SDA) 

50 

KQI 1.2 จาํนวนงานทไีดร้บัการปรบัปรงุเพอืเพมิประสทิธภิาพ 5 

KQI 1.4  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีต่ีอการบรหิารจดัการ 3.5 

KRI 1.1 จาํนวนครงัทมีกีารรายงานเหตุการณ์ทไีมป่กต ิ(Incident Report) 2 

 

ฐานท ี2 การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 2.1  ค่าใช้จ่ายดา้น IT/คา่ใชจ้า่ยทงัหมดต่อปี  
(รวมHardware+Humanware+Software)  

3.57 ลา้น: 

124.83 ลา้น 

=2.85% 

KQI 2.2  จาํนวนกจิกรรมทมีกีารใช ้KM ในการแลกเปลยีนเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบต่างๆ 5 

KRI 2.1 จาํนวนครงัทรีะบบ IT เสยีฉุกเฉิน 0 

 
ฐานท ี3 การบริหารสินทรัพย์ และกายภาพ   
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 3.1  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีต่ีอการบรหิารสนิทรพัยแ์ละกายภาพ  3.5 

KRI 3.1  มลูคา่การซ่อมแซมสนิทรพัย/์คา่ใชจ้า่ยทงัหมดต่อปี (ไมร่วมงบลงทุน) 382,000: 

129,048,500 

=0.30% 

 
ฐานท ี4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 4.1 รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยพฒันาบุคลากร (สายสนบัสนุน)/คา่ใชจ้า่ยทงัหมด (ไมร่วมงบ
ลงทุน)  

16.49 ลา้น: 

124.83 ลา้น 

= 13.20 % 

KQI 4.2 ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทมีต่ีอระบบบรหิาร(ทรพัยากรบุคคล ) 3.5 

KQI 4.3 รอ้ยละบุคลากร (สายสนบัสนุน) ทไีดร้บัการพฒันาความรู ้/ ทกัษะ 90% 

KRI 4.1 อตัราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท) ≤ 5% 

KRI 4.3 จาํนวนรอ้งทุกข ์- รอ้งเรยีนจากบุคลากร(ทุกประเภท) ต่อปี ≤ 5 
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ฐานท ี5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 5.1 รอ้ยละของงบประมาณใชจ้รงิ/งบประมาณทไีดร้บั 80% 

KRI 5.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร(ทุกประเภท)/คา่ใชจ้า่ยทงัหมด  37.66 % 

 

ฐานท ี6 การตรวจติดตามการป้องกนัและการรับมือ 
รหสัตวัชีวดั รายการตวัชีวดั เป้าหมาย 

KQI 6.1 รอ้ยละของหวัขอ้การปรบัปรงุทเีกดิขนึจรงิภายหลงัการตรวจประเมนิ 100% 

KQI 6.2 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และบุคลากร 3.5 

KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลยีในการสนองตอบต่อขอ้รอ้งเรยีน  ≤ 2 สปัดาห ์ทงั

สองกรณี 

KRI 6.1 รอ้ยละประเดน็ความเสยีงในระดบัสงูทยีงัไมไ่ดด้าํเนินการรบัมอื 0% 

KRI 6.3 จาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์– รอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิาร ต่อปี 3 ฉบบั 

 
 
 

4.3 แนวทางการพฒันาปรบัปรุงตัวช้ีวัด 

ผลลพัธ์ทีคาดหวงั ตวัชีวดัความสาํเร็จ 
เป้า 
หมาย 

แนวทาง/การปฏิบติัการ 
ผูรั้บ 

ผิดชอบ 

ภารกจิด้านหลกัสูตร การเรียนการสอน 
และบัณฑิต 
1. ตรวจหลกัสูตรทีดาํเนินการมาครบ 5 ปี
และยงัไม่ไดป้รับปรุง 

 
 
-จาํนวนหลกัสูตรที
ไดรั้บการตรวจ 

 
 

1 

 
 

ตรวจสอบหลกัสูตรทีเปิดมาครบ
5 ปี แต่งตงักรรมการและ
ดาํเนินการตรวจ 

 
 
ฝ่ายวิชาการ 

ภารกจิด้านการวิจัย 
1. การจดัเกบ็ขอ้มูลการผลิตผลงาน
วชิาการ 
2. การจดัเกบ็ขอ้มูล Publication บน
ฐานขอ้มูลนานาชาติ 

 
-จาํนวนรายการขอ้มูล 
 
-จาํนวนรายการขอ้มูล 

 

 
20 

 
15 

 
-ใชข้อ้มูลจากแบบสาํรวจภาระ
งาน 
-สาํรวจจากฐานขอ้มูล ISI และ 
Scopus ในช่วงใกลสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ/
ฝ่ายวจิยั 
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4.4 ความตองการการสนบัสนุนจาก หนวยงานทีเ่หนือข้ึนไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตผุลความจาํเปน 

สิงทีต้องการให้สนับสนุน ปริมาณ เหตุผลความจําเป็น 
ผลทีคาดว่าจะเกดิขึนหาก

ได้รับการสนับสนุน 

อบรมผูต้รวจประเมิน
คุณภาพระบบสกอ. 

ปีละ 1 
ครัง 
 

คณะอกัษรศาสตร์มีบุคลากรทีมีความรู้ 
และสามารถเป็นผูต้รวจประเมิน 
คุณภาพภายในตามเกณฑม์าตรฐานของ 
สกอ.จาํนวนนอ้ยมาก บุคลกากรทีผา่นการอบรมและ
สามารถเป็นผูต้รวจไดใ้นปัจจุบนักด็าํรงตาํแหน่ง
บริหารระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยั จึงเหลือผูที้
สามารถตรวจประเมินคุณภาพในระบบสกอ.ไดเ้พียง 
2 คนเท่านนั 

คณะอกัษรศาสตร์มีผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพเพิมมากขึน
สาํหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในปีต่อๆไป 

อบรมผูต้รวจประเมิน
คุณภาพระบบ CU-QA 

ปีละ 1 
ครัง 
 

เนืองจากมหาวทิยาลยัยงัคงกาํหนดใหค้ณะฯ
ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู ่
แต่ผูที้ผา่นการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพระบบ 
CU-QA จาํนวนมากไดเ้กษียณ/ลาออก และเนืองจาก
ช่วงระยะหลงั เนน้การตรวจตามเกณฑม์าตรฐาน
สกอ. การตรวจระบบ CU-QA จึงอาจขาดความ
ชาํนาญหรือมีความเขา้ใจในตวัชีวดัคลาดเคลือนกนั
ไดร้ะหวา่งผูรั้บตรวจและผูต้รวจ  

คณะอกัษรศาสตร์มีผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพเพิมมากขึน
สาํหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพในปีต่อๆไป 

อบรมอาจารยเ์รือง การ
ตรวจประเมินคุณภาพ 
CU-CQA แบบ AUN 

ปีละ 1 
ครัง 
 

เนืองจากมหาวทิยาลยักาํหนดใหมี้การตรวจ CU-
CQA แบบใหม่เป็นแบบ AUN แต่ยงัมีอาจารยที์มี
ความรู้ความเขา้ใจระบบนีจาํนวนนอ้ย  

อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์มี
ความรู้เพียงพอสาํหรับการ
จดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
รับการตรวจประกนัคุณภาพ 
หรือเป็นผูต้รวจประเมิน
คุณภาพได ้
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บทท่ี 5  

ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงการประกันคุณภาพ 

ของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 ปญหาท่ีพบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 163 
5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิ่มเติม ปรับลด ตัวชี้วัด และเหตุผลประกอบการปรับเปล่ียน 163 
5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม 163 
5.4 ปญหา และขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 163 
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5.1 ปญหาท่ีพบจากระบบประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลัย 
ระบบ CU-QA 
มหาวิทยาลยัยงัคงกาํหนดใหมี้การตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู ่แต่เนืองจากเนน้การตรวจ

ประเมินคุณภาพตามเกณฑร์ะบบสกอ. บุคคลากรจึงขาดความชาํนาญในตวัชีวดัระบบ CU-QA การรายงาน
ขอ้มูลบางตวัไม่สมาํเสมอ การรับตรวจและการตรวจไม่ชาํนาญเท่ากบัการตรวจตามระบบสกอ. 

 
ระบบ สกอ. 
ปัญหาในการตรวจสอบค่า CDS ในการประสานงานกบัเจา้หนา้ทีหน่วยงานเจา้ภาพ ดงันี 
1. คณะฯไดส่้งขอ้มูลไปก่อนกาํหนดปิดฐานขอ้มูล แต่เจา้ภาพขอเปลียนแปลงค่าขอ้มูลและไม่สามารถ

ติดต่อไดจ้นเลยกาํหนดปิดฐานขอ้มูล หรือแกไ้ขค่า CDS ใหผ้ดิตวั ทาํใหต้อ้งตรวจสอบค่า CDS ใหม่ 
2. สาํหรับ CDS รอบปีงบประมาณ มีการปิดฐานขอ้มูลเร็ว เมือพบวา่มีค่า CDS ผดิ แมจ้ะมีเวลามากก่อนจะ

ปิดฐานขอ้มูลรอบปีการศึกษา กไ็ม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้
 

5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพ่ิมเติม ปรับลด ตัวช้ีวัด และเหตุผลประกอบการ
ปรับเปล่ียน  

- ไดว้ิเคราะห์และเสนอไวใ้นรายงานคุณภาพประจาํปีงบประมาณ 2552 แลว้ จึงไม่ขอเสนอเพิมเติมอีก 
 

 

5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจตดิตาม 
ขอ้มูล CDS รอบปีงบประมาณ ซึงมีกาํหนดปิดฐานขอ้มลูเร็ว หากพบขอ้ผดิพลาดก่อนปิดฐานขอ้มูลปี

การศึกษา อยากใหเ้ปิดโอกาสใหแ้กไ้ขได ้เนืองจากในปีทีผา่นมา แมว้า่เจา้ภาพจะตรวจสอบใหม่และยอมรับ
ขอ้มูลใหม่ แต่ไม่แกไ้ขให ้ 

 

5.4 ปญหา และขอเสนอเพ่ือการปรบัปรุงการดาํเนินการในระดบัมหาวิทยาลัย 

1.   ควรจดัอบรมผูต้รวจคุณภาพภายในอยา่งต่อเนือง ทงัระบบบ สกอ. และ CU-QA  
2.   มหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แต่ไม่มีการดาํเนินการใดๆเพือสนบัสนุนการ

ใชร้ะบบดงักล่าว ในระดบัคณะจึงไม่มีความสนใจทีจะนาํมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยงัไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจตามหลกัการ มหาวิทยาลยัควรมีความคิดทีชดัเจนในเรืองนี 
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จํานวนงานทไีด้รับการปรับปรุงเพอืเพมิประสิทธิภาพ 
ลําดบั ภาควชิา/

หน่วยงาน 
งานทไีดรั้บการปรับปรงุกระบวนการภายในเพอืเพมิประสทิธภิาพ   ชว่งเวลาที

ดําเนนิการ 
1 คณะอกัษร การแตง่ตงั คณะกรรมการ อ.ก.พ.ว. ประจําภาควชิา เพอืใหก้ารดําเนนิการขอ

ตําแหน่งทางวชิาการมกีารประสานงาน และดําเนนิการไดร้วดเร็วมากขนึ เรมิ
ดําเนนิการ 13 ม.ค.53 (จาก Board 1/53) 

ปีงบประมาณ 2553

2 คณะอกัษร แนวปฏบิตัเิรอืง การสง่งานทางอเิล็กทรอนกิส ์(ของนสิติทาง e-mail หรอืระบบ 
Blackboard) ใหอ้าจารยต์อบกลับ และใหน้สิติตดิตามการตอบกลบัจาก
อาจารยด์ว้ย โดยใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบของนสิติ - จากการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร ์ครังท ี5/2553 เมอืวันท ี10 มนีาคม 
2553  

ปีงบประมาณ 2553

3 คณะอกัษร แนวปฏบิตัเิกยีวกับการมอบหมายงานใหน้สิติอา่นบทความจากฐานขอ้มลูเพอื
การคน้ควา้วจัิย (CU-Reference Database) และการเผยแพรห่รอืการทําลงิค์
บทความ ใหอ้าจารยแ์สดง link URL แทนการนําไฟลเ์อกสารฉบับเต็มมา
เผยแพร ่- จากการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์ครังท ี
5/2553 เมอืวันท ี10 มนีาคม 2553  

ปีงบประมาณ 2553

4 ศนูยส์ารนเิทศ บรกิารยมืและนําสง่หนังสอืใหอ้าจารยร์ะหวา่งหอ้งสมดุในจฬุาฯ  ลดรอบ
ระยะเวลาโดยอาจารยก์รอกแบบฟอรม์ทางออนไลนผ์า่นเว็บไซตข์องศนูยฯ์ ได ้
ไมต่อ้งเดนิทางมาเอง 

ปีงบประมาณ 2552 
เป็นตน้ไป 

5 ศนูยส์ารนเิทศ บรกิารสบืคน้สารนเิทศออนไลนใ์หอ้าจารย ์และนําสง่ผลการสบืคน้ทางอเีมล 
หรอื สง่ถงึโตะ๊ทํางาน 

ปีงบประมาณ 2552 
เป็นตน้ไป 

6 ศนูยส์ารนเิทศ บรกิารจองยมืหนังสอืใหม ่ ผูใ้ชส้ามารถเขยีนใบจองยมืทสีอดไวใ้นหนังสอืใหม่
ทกํีาลงัจัดแสดงบนชนัแสดงไดทั้นท ีไมต่อ้งรอจนครบกําหนดแสดง 

ปีงบประมาณ 2552 
เป็นตน้ไป 

7 ศนูยส์ารนเิทศ จัดกจิกรรม "เทศกาลงานออกรา้นหนังสอืในสวน" เพอืสง่เสรมิการเลอืกซอื
หนังสอืเขา้หอ้งสมดุ 

มกราคม 2553 

8 ศนูยส์ารนเิทศ บรกิารแจง้รายชอืหนังสอืทเีพงิจัดซอืและไดรั้บตัวเลม่แลว้ และขอจองยมืผา่น
เว็บไซตไ์ด ้

ตงัแต ่มนีาคม 
2553 

9 ศนูยส์ารนเิทศ บรกิารแจง้รายชอืหนังสอืใหมแ่ละภาพปกททํีารายการเสร็จแลว้พรอ้มใหย้มื 
และขอจองยมืผา่นเว็บไซตไ์ด ้

ตงัแต ่มนีาคม 
2553 

10 ศนูยส์ารนเิทศ ดําเนนิการจัดการองคค์วามรูข้องคณะอกัษรศาสตร ์ คอื 
   1. การจัดทําฐานขอ้มลูงานวจัิยสําเร็จรปู  สบืคน้ไดจ้ากชอืผูว้จัิย ชอืเรอืง ชอื
โครงการ ปีทวีจัิย ฯลฯ 
   2. การแปลงผันรายการวทิย ุ"อกัษรพาท"ี ขนึใหบ้รกิารบนเว็บไซต ์โดย
สามารถสบืคน้จากชอืวทิยากร และคําสํา 

ปีงบประมาณ 2553 

11 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

นําโปรแกรม PC-cillin Internet Security 2010 ของ Trend Micro มาใชง้าน
ในหน่วยงานของคณะฯ 

ปีงบประมาณ 2553

12 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

ปรับปรงุศนูยค์อมพวิเตอร ์เพมิเครอืงคอมพวิเตอรบ์รกิารแกน่สิติจากจํานวน 65 
เครอืง เป็น 100 เครอืง 

ปีงบประมาณ 2553

13 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

ตดิตงัโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอภาพเพอือํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอน ปีงบประมาณ 2553

14 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

เปลยีนเครอืงคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยใหมเ่พอืเพมิประสทิธภิาพในการจัดเก็บขอ้มลู
เว็บไชตต์า่งๆของคณะฯ 

ปีงบประมาณ 2553

15 ศลิปการละคร เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2553
16 ศลิปการละคร จัดระเบยีบเอกสารใหมเ่ขา้ตูใ้หเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมากขนึ ตามนโยบาย 5 ส ปีงบประมาณ 2553
17 ปรัชญา สแกนเอกสารสง่ขอ้มลูใหอ้าจารยท์างอเีมล ์ ปีงบประมาณ 2553
18 ปรัชญา สแกนเอกสารเรอืงทนุสง่อเีมลใ์หน้สิติแทนการถย่เอกสารสง่ไปรษณีย ์ ปีงบประมาณ 2553
19 ปรัชญา เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2553
20 องักฤษ เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2553
21 องักฤษ แบบฟอรม์การสงัวารสารของภาคฯ สามารถดาวโหลดจากเว็บไซตแ์ทนการสง่

ไปรษณีย ์
ปีงบประมาณ 2553

22 ภาษาไทย จัดโตะ๊เรอืงเวยีนใหอ้าจารยท์ราบแทนการเดนิเวยีนใหอ้าจารยท์ราบ ปีงบประมาณ 2553
23 ภาษาไทย จัดระบบการเก็บขอ้มลูใหเ้ป็นไฟลข์อ้มลูมากขนึแทนการเก็บเป็นเอกสารใส่

แฟ้มยากแกก่ารคน้หา 
ปีงบประมาณ 2553

24 ภาษาศาสตร ์ ภาควชิาไดจั้ดทําจลุสารแบบออนไลนแ์ทนการผลติเป็นรปูเลม่หนังสอื ทําให ้
ลดคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ลงดว้ย 

ปีงบประมาณ 2553

25 ภาษา
ตะวันออก 

เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2553

26 ประกนั
คณุภาพ 

ปรับปรงุระบบรอ้งเรยีน โดยจัดทําแบบฟอรม์ตรวจสอบตูร้อ้งเรยีนรายสปัดาห ์
ใหเ้จา้หนา้ทตีรวจสอบและรายงานการตรวจสอบเรอืงรอ้งเรยีนแกร่องคณบดี
ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

ตงัแต ่10 กนัยายน 
2553 
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กจิกรรมทมีีการแลกเปลยีนเรียนรู้ (Knowledge Management) 
ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาทปีระชมุกลุม่  วันเวลาและสถานทจัีด 

ฝ่ายวจัิย การขอทนุวจัิยจากแหลง่ทนุตา่งๆ 17 ก.พ. 52 เวลา 12.00 – 
14.00 น. ณ หอ้ง 203 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

ฝ่ายวชิาการ การบรรยายเรอืง การจัดการเรยีนการสอนทมีงุผลลัพธก์ารเรยีนรู ้
(Learning Outcomes) โดยรองอธกิารบด ี(ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ตงิศภัทยิ)์ 

วันพธุท์ ี24 กมุภาพันธ ์2553 ณ 
หอ้ง 707 ในการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะอักษร
ศาสตร ์ครังท ี4/2553 

ฝ่ายวจัิย เหตใุดจฬุาฯจงึไดอ้นัดบัท ี138 ในการจัดอนัดับมหาวทิยาลยัโลกประจําปี 
2009 โดย ผศ.ดร.รัฐชาต ิมงคลนาวนิ 

26-พ.ย.-52 

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษของรองคณบดฝ่ีายวจัิย คณะแพทยศาสตร ์เรอืง "แนว
ทางการพัฒนาการวจัิยของคณะและการจัดทําวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต:ิ กรณีศกึษาคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

9 ธ.ค. 52 ณ หอ้ง 707 ในการ
ประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะ
อกัษรศาสตร ์ครังท ี20/2552 

ฝ่ายวชิาการ อบรมการกรอกแบบฟอรม์ มคอ. 3  19 ม.ีค. 53 เวลา 9.00-12.00 
น. ณ ศนูยค์อมพวิเตอร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาอาจารยค์ณะอกัษรศาสตร ์Learning Outcome 30 ม.ีค. 53 ณ โรงแรมอมิพี
เรยีลควนีสป์ารก์ 

ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

วธิกีารใช ้Blackboard9 ทรีองรับการประเมนิออนไลน ์   2 ม.ิย. 53,  ณ หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ีและ 11 
ม.ิย. 52 หอ้ง 712  อาคารบรม
ราชกมุาร ี

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรอืง “การขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ” 15 ก.ค. 53 เวลา 12.00-14.00 
น. ณ หอ้งประชมุ 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

บรรณารักษ
ศาสตร ์

การจัดทําแผนทคีวามคดิ(Mind Map) เพอืสนับสนุนการเรยีนการสอน 23 ส.ค. 53 เวลา 9.00-16.00 
น.ณหอ้ง 712 ชนั 7 อาคารบรม
ราชกมุาร ี
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รายชือคณาจารย์ 
ภาควชิา สถานภาพ ตาํแหน่ง ชืออาจารย ์
ภาษาไทย ขา้ราชการ  รศ.ดร.  ชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  ผศ.ดร.  ณฐัพร  พานโพธิทอง 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.  ใกลรุ่้ง  อามระดิษ 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.  จิราภรณ์  ภทัราภานุภทัร 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.  เทพี  จรัสจรุงเกียรติ 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.  อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.  ธีรนุช  โชคสุวณิช 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.  วภิาส  โพธิแพทย ์
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.    ปรมินท ์ จารุวร 
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.    ประไพพรรณ  พึงฉิม 
ภาษาไทย ขา้ราชการ อ.ดร.   ศิริพร   ภกัดีผาสุข             
ภาษาไทย ขา้ราชการ อ.ดร.   อาทิตย ์  ชีรวณิชยก์ลุ               
ภาษาไทย ขา้ราชการ  อ.ดร.   ธานีรัตน์    จตุัทะศรี       
ภาษาไทย ขา้ราชการ   อ.ดร.     นาํผึง   ปัทมลางคุล           
ภาษาไทย ขา้ราชการ   อ.ดร.     มิงมิตร  ศรีประสิทธิ 
ภาษาไทย ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  รศ.  สุกญัญา  สุจฉายา 
ภาษาไทย ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  รศ.ดร.  สุจิตรา  จงสถิตยว์ฒันา 
ภาษาไทย ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  ศ.ดร.  ศิราพร  ณ  ถลาง 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ รศ.ดร. พชันี   ตงัยนืยง 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ ผศ.ดร.  วรวฒิุ  จิราสมบติั 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ ผศ.ดร. ชมนาด ศีติสาร  
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ ผศ.ดร. มนธิรา  ราโท 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ อ.ดร. สุรีย ์ ชุณหเรืองเดช 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ อ.ดร. ศศรักษ ์ เพชรเชิดชู 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ อ.ดร. เดือนเตม็  กฤษดาธานนท ์
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ อ. ดร. นูรีดา  หะยยีะโกะ 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ อ.ดร. ชญัญพร  ปริญญาวฒิุชยั 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั ผศ. ทศันีย ์ สินสกลุ      
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั ผศ.ดร กนกวรรณ  เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. หทยั    แซ่เจีย 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั ผศ.ดร.    อรรถยา   สุวรรณระดา 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.   นาํทิพย ์  เมธเศรษฐ        
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.  สมพรนุช  ตนัศรีสุข         
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ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.  ภทัรพร  ปรัศวเ์มธีกลุ  
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.  สืบพงศ ์ ชา้งบุญชู               
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ. สุภาพร  บุญรุ่ง 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ. ธีรวฒัน์  ธีรพจนี 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ศศิพร  เพชราภิรัชต ์
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ. อษัฎายทุธ  ชูศรี   
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. มานพ  อาดมั 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ. กมล  บุษบรรณ์ 
ภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ชาญวทิย ์ ทดัแกว้ 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ.  มณฑา  พิมพท์อง 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ.ดร  เสาวลกัษณ์  สุริยะวงศไ์พศาล 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. ประพจน์  อศัววิรุฬหการ 
ภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. ร.ท.บรรจบ  บรรณรุจิ  
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ ผศ.ดร. นาํทิพย ์ ภิงคารวฒัน์ 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ ผศ.ดร. ดารินทร์  ประดิษฐทศันีย ์
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ ผศ. ปรีมา  มลัลิกะมาส 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ ผศ. รองรัตน์  ดุษฎีสุรพจน์   
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ ผศ. ศุภกาญจน์  เอียมหฤท 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ ผศ.ดร. จิรันธรา  ศรีอุทยั 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ อ. รศนาภรณ์  วรีวรรณ   
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ อ. สมจิต  จิระนนัทิพร 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ อ. สุเบญจา   เผา่เหลืองทอง         
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ อ.ดร. ปรีณา  แข่งขนั 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการ อ. ภคัพรรณ  ทิพยมนตรี 
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.  รักสงบ  วจิิตรโสภณ 
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.  ณิดา  ติรณสวสัดิ 
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ. ดวงฤดี    เจริญบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ. ฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี 
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   มทัธนี    พลงัเทพินทร์ 
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ. จิตติมา  พฤฒิพฤกษ ์
ภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั อ. มธุริน  ลีละเศรษฐกลุ 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. คารินา  โชติรวี 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ. สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ. สุนิจ  สุตณัฑวบิูลย ์
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ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.  ปทมา  อตันโถ 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ.ดร.  พจี  ยวุชิต 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ อ. วรางค ์ คุณานุกร  
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. สงวนศรี  ขนัธวเิชียร 
ภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. ณฐัมา  พงศไ์พโรจน์ 
ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ ผศ.ดร. สุธาชยั  ยมิประเสริฐ 
ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ ผศ. สุวมิล  รุ่งเจริญ 
ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ ผศ. สาวติรี  เจริญพงศ ์
ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ รศ.ดร. สุเนตร  ชุตินธรานนท ์
ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.  ภาวรรณ  เรืองศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   เรือโทดินาร์     บุญธรรม                 
ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   จุฬิศพงศ ์  จุฬารัตน์                   
ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   วลิลา  วลิยัทอง 
ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. วาสนา  วงศสุ์รวฒัน์ 
ประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ธนาพล  ลิมอภิชาต 
ประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ. พิพาดา  ยงัเจริญ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  ผศ.  ชูศรี  มีวงศอุ์โฆษ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  ผศ.  วภิาดา  เพช็รรักษ ์
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  ผศ.ดร.  วลิิตา  ศรีอุฬารพงศ ์
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  ผศ.ดร. หนึงฤดี  โลหผล 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.ดร.  สุวรรณา  สถาปัตยพ์ฒันา 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.ดร.  อารตี  แกว้สัมฤทธิ  
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.  จนัทรา  ประมูลทรัพย ์ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.        สุกิจ  พูพ่วง 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.        เพญ็พิสาข ์ ศรีวรนารถ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ อ.        วลิาสินีย ์    แฝงยงค ์          
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.ดร.  วรุณี   อุดมศิลป 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.        ภาสุรี    ลือสกลุ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.ดร.  อติพร     เสถียรสุต 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ อ.ดร.   หนึงหทยั  แรงผลสัมฤทธิ    
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ อ. ปาจรีย ์ ทาชาติ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.ดร. พิริยะดิศ  มานิตย ์
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ  อ.ดร. นิธิวดี  ศรีหงส์ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ อ.ดร. รมย ์ ภิรมนตรี 
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ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  รศ.ดร.  ขจิตรา  ภงัคานนท ์
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  ผศ.  สรรควฒัน์  ประดิษฐพงษ ์
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  อ.  กาญจนา  บุนนาค 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  รศ.  พนูศรี    เกตุจรูญ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  ผศ.ดร.  ปณิธิ  หุ่นแสวง 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  ศ.  ถนอมนวล    โอเจริญ 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  รศ.ดร.  วรรณา  แสงอร่ามเรือง 
ภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ศ.ดร. พรสรรค ์ วฒักรู 
ปรัชญา ขา้ราชการ ศ.ดร. สมภาร  พรมทา 
ปรัชญา ขา้ราชการ รศ.ดร. สุวรรณา  สถาอานนัท ์
ปรัชญา ขา้ราชการ รศ.ดร. โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์
ปรัชญา ขา้ราชการ ผศ.ดร. สุภคัวดี  อมาตยกลุ 
ปรัชญา ขา้ราชการ  อ.   ธิดาวดี  สกลุโพน 
ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.  กนิษฐ์   ศิริจนัทร์          
ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. เกษม  เพญ็ภินนัท ์
ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ศิรประภา  ชวะนะญาณ 
ปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ศิริญญา  อรุณขจรศกัดิ 
ปรัชญา ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ. เนืองนอ้ย  บุณยเนตร 
ปรัชญา ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. สิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ 
บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ ผศ. จินดารัตน์  เบอรพนัธ์ุ 
บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ ผศ.ดร. พิมพร์ําไพ  เปรมสมิทธ์ 
บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ อ. ดวงเนตร  วงศป์ระทีป 
บรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ ผศ.ดร. สมศกัดิ  ศรีบริสุทธิสกลุ 
บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   อรนุช  เศวตรัตนเสถียร 
บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.    เนณุภา    สุภเวชย ์             
บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.    วชิราภรณ์   คลงัธนบูรณ์ 
บรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.    เสาวภา  หลิมวจิิตร 
ศิลปการละคร ขา้ราชการ รศ. จารุณี  หงส์จารุ 
ศิลปการละคร ขา้ราชการ ผศ. ฤทธิรงค ์ จิวากานนท ์
ศิลปการละคร ขา้ราชการ อ. ดงักมล  ณ ป้อมเพชร 
ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. กลุธิดา  มณีรัตน์ 
ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั อ. พนัพสัสา  ธูปเทียน 
ศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ปริดา  มโนมยัพิบูลย ์
ศิลปการละคร ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ  ผศ.  กฤษรา   วริศราภริูชา 
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ศิลปการละคร ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ. พรรัตน์  ดาํรุง 
ศิลปการละคร ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ อ. ปวติร  มหาสารินนัทน์ 
ภมิูศาสตร์ ขา้ราชการ รศ. ผอ่งศรี  จนัหา้ว 
ภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   ศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์            
ภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   พรรณี  ชีวนิศิริวฒัน์      
ภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ. ฐิติรัตน์  ปันบาํรุงกิจ 
ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการ รศ.ดร. กิงกาญจน์  เทพกาญจนา 
ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการ รศ.ดร. วโิรจน์  อรุณมานะกลุ 
ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั ผศ.ดร.   สุดา  รังกพุนัธ์ุ  
ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   ธีราภรณ์  รติธรรมกลุ 
ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   พิทยาวฒัน์  พิทยาภรณ์ 
ภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั อ. ภาวดี  สายสุวรรณ 
ภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ศ.ดร. ธีระพนัธ์  เหลืองทองคาํ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.       ถนอมนวล  หิรัญเทพ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.   ศิริพร  ศรีวรกานต ์
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั ผศ.ดร.   ชุติมา  ประกาศวฒิุสาร      
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั ผศ.ดร.  สุรเดช   โชติอุดมพนัธ์ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.    ทอแสง เชาวชุ์ติ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร.    แพร  จิตติพลงัศรี 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ รศ.ดร. อนงคน์าฎ  เถกิงวทิย ์
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ. ม.ร.ว.กองกาญจน์  ตะเวทีกลุ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. ตรีศิลป์  บุญขจร 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปลียนสถานภาพ ผศ.ดร. จาตุรี   ติงศภทิัย ์
หน่วยวชิาอารยธรรมไทย ขา้ราชการ อ. สถาพร  อรุณวลิาศ 
หน่วยวชิาอารยธรรมไทย พนกังานมหาวทิยาลยั อ. เพิมทิพย ์ บวัเพช็ร์ 
ศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิม
พระเกียรติ พนกังานมหาวทิยาลยั อ.ดร. ทองทิพย ์ พลูลาภ 
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รายชืออาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ลาํดบั ชือสกลุ สัญชาต ิ ภาควชิา 

1 นายเคลาดิโอ  คสัเพิร์ล (Mr. Claudio  Kasperl) เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 

2 นายวลิเลียม เคเทอร์ แฮนดริ์ช (Mr.William Cater Handrich) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

4 นายแอลสัเดอร์ เอียน แมคมิลแลน (Mr.Alasdair Iain MacMillan) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

5 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ  (Mrs. Kiyomi  Iketani) ญีปุ่น ภาษาตะวนัออก 

6 นางสาวไรซา  ซาไนวา (Ms.Raisa  Dzanaeva) รัสเซีย ภาษาตะวนัตก 

7 นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี (Mr.Robert Michael Crabtree)  อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

8 นายโทนี โอ นีลล ์(Mr.Tony O'Neill) ไอริช ภาษาองักฤษ 

10 นายไซมอน เจพี ไรท ์(Mr.Simon J.P. Wright) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

11 นายโดนลั สกอ็ต ฮมัฟรียส์ (Mr.Danald Scott Hamphries) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

12 นางสาวลิเดีย  คาลาโบร (Ms.Lidia  Calabro)  อิตาเลียน ภาษาตะวนัตก 

13 นายแอนดรู เจคอป แมทธิวส์ (Mr.Andru Jacob Mathew) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

15 นางลินน์ พนั แชร์แมง (Mrs.Line Phan Germain) ฝรังเศส ภาษาตะวนัตก 

16 นางสาวจูลี รัชตรณชยั - ปงโปนี (Ms. Julie Rujataronajai - Pomponi) ฝรังเศส ภาษาตะวนัตก 

17 นางสาวมิชิโกะ  อิไม (Ms. Michiko  Imai) ญีปุ่น ภาษาตะวนัออก 

18 นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริโอ อินาซุนตา มาร์กา เอกวาดอร์ ภาษาตะวนัตก 

19 นายแอนดรู  จอห์น  ไรท ์(Mr.Andrew John Wright) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

20 นายจาง  จงเจิง  (Mr.Zhang  Zongzheng) จีน ภาษาตะวนัออก 

  พนักงานประจาํโครงการ     

1 นางสาวมาเรีย เด ลาส เมเซเดส ราโมส ซานเชส สเปน ภาษาตะวนัตก 

  ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ     
1 นางสาวอนันา  เองเงลฮาร์ดท ์(Ms.Anna  Engelhardt) เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 

2 อ.คาโรลีน  มึลเวอร์ชเตท เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 

3 นางฝาน  อิง (Mrs.Fan  Ying) จีน ภาษาตะวนัออก 

4 นางจาง  หนิง (Mrs.Zhang Ning) จีน ภาษาตะวนัออก 

5 นางสาวหาน  เจียขวา้ง (Ms.Han  Jiekuang)  จีน ภาษาตะวนัออก 

  หลกัสูตรนานาชาต ิ     

1 นายเบร็ท  แอนดรูว ์ ฟาร์เมอร์  (Mr.Brett Andrew Farmer) ออสเตรเลียน หลกัสูตรฯ 
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คณะผู้จัดทาํรายงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
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1. อาจารย ์เนณุภา สุภเวชย ์  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา  เจา้หนา้ทีงานประกนัคุณภาพ 

 

ออกแบบปกโดย   อาจารย ์เนณุภา สุภเวชย ์
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