


0 

 

 
 

 

คณะอกัษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

รายงานประกันคุณภาพ 
ปงบประมาณ 2554 

(ตลุาคม 2553 – กันยายน 2554) 

 



  1 

 



2 

 

คํานํา 
 
 

  รายงานประกนัคุณภาพฉบบัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลทุกดา้นของคณะอกัษรศาสตร์ ทั้งเร่ืองตวัช้ีวดั
ในระบบประกนัคุณภาพโดยตรง และขอ้มูลดา้นอ่ืนๆอนัเป็นผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจของคณะฯ   ขอ้มูลท่ี
รวบรวมไดแ้สดงว่า คณะอกัษรศาสตร์มีกิจกรรม โครงการ และผลงานจาํนวนมาก คณาจารยมี์คุณภาพสูง 
เขา้ร่วมประชุมวิชาการ/เสนอผลงานวิชาการ ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ให้บริการวิชาการทั้งใน
รูปแบบกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ วิทยากร รวมถึงโครงการบริการวิชาการต่างๆ ท่ี
ศูนยบ์ริการวิชาการ และศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติจดับริการเป็นจาํนวนมาก แสดงถึง   
“การเป็นท่ีพึ่งของสงัคมทางวิชาการ” อยา่งไร้ขอ้สงสยั 
 
  รายงานฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยบุคลากรทุกฝ่ายในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะผูจ้ดัทาํร่วมมือ
รวบรวม รายงานและตรวจสอบขอ้มูล คณะผูจ้ดัทาํไดทุ่้มเทเวลาเป็นอยา่งมากในการตรวจสอบขอ้มูลจาก
ทุกแหล่ง เรียบเรียง ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประกนัคุณภาพฉบบัน้ี จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสถานภาพ และคุณภาพท่ีกา้วหนา้ของคณะอกัษรศาสตร์ในภารกิจต่างๆ ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัทาํรายงานประกนัคุณภาพอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันาคณะอกัษรศาสตร์และวิชาการ
ดา้นน้ีใหม้ัน่คงสืบไป 
 
 

           
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประพจน์ อศัววิรุฬหการ) 

คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2554 เป็นจาํนวนมาก เม่ือเทียบ
กบัจาํนวนอาจารย ์จาํนวน 187 คน และนิสิตปัจจุบนั  2,026 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 39) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 12 คน  

ระดบัชาติ       9  คน  
ระดบันานาชาติ       3  คน 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 404 รายการ 

ระดบัชาติ  385        รายการ 
ระดบันานาชาติ    19   รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 107 รายการ 
ระดบัชาติ   27 รายการ 
ระดบันานาชาติ     80 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ 26 คน รวม 15 รายการ 
 

ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 79) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั 55 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 80 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 14 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 14 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 13 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 13 รายการ 
ศิษยเ์ก่า 3 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 3 รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 62 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 11 คน   ไดส้าํเร็จ

การศึกษาไป 3 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่นท่ี 5-7) มีจาํนวน 22 คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา 

ระดบัปริญญาโท  45 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 10 รายการ 
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ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 95) 

 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  17 คร้ัง 
ระดบัชาติ 8 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  9 คร้ัง 
 การการจดัประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยายวิชาการ /   72 กิจกรรม 

บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม รวม  239 กิจกรรม 

บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั  
อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก 

 

ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 119) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 21 บทความ ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล ISI 

และ Scopus รวม 34 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2554 จาํนวน 118 รายการ ดงัน้ี 

บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 35 รายการ  
บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์47 รายการ 
 

ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 135) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้45 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  3,792 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 26 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  7,807คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

1,629 งาน  
 

ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 114) 

 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  5 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง  17 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง  95 คน 
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สาํหรับการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของสกอ.ทั้งในภาระกิจหลกั (การ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม) และภาระกิจสนบัสนุนนั้น 
ดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี ในปีน้ี  มีการปรับเกณฑก์ารตรวจประเมินคุณภาพและใชต้รวจประเมินการดาํเนินงาน
รอบปีการศึกษา 2553 แต่คณะฯยงัคงดาํเนินงานไดมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง มีการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนและนอ้ยลง
ในบางตวัช้ีวดัอนัเน่ืองจากเกณฑท่ี์มีการปรับเปล่ียนน้ี  ดงัผลการตรวจประเมินดา้นล่างน้ี 
 

องคป์ระกอบ ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 51 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 52 

ผลการตรวจ  
ปีการศึกษา 53 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนการดาํเนินงาน / กระบวนการพฒันาแผน 

ดี ยงัไม่ไดค้ณุภาพ ดี 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน / การผลิตบณัฑิต ดี ดี ดี 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั พอใช้ ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ พอใช้  ดี  ดี 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ยงัไมไ่ด้คณุภาพ ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ดี ดีมาก ดี 

   สรุปรวมทุกตัวช้ีวดั/องค์ประกอบ ดี ดีมาก ดี 

 
สาํหรับปัญหาผลการดาํเนินงาน SDA ท่ีมีผลการดาํเนินงานตํ่ามา 2-3 ปีต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการ

ตั้งค่าเป้าหมายและการรวบรวมขอ้มูลเพื่อรายงานผลการดาํเนินงาน ในปีน้ี มีการปรับปรุงกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลท่ีฝ่ายประกนัคุณภาพไดร้วบรวมไวด้ว้ย ทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน SDA อยูใ่น
เกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ ดงัน้ี 

 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติังาน/ปฏิบติัราชการประจาํปีท่ีกาํหนด (SDA) 

*  คิดตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมายเม่ือดําเนินการตามเป้าหมายได้ 100 % ซึง่เป็นการคิดตามเกณฑ์ สกอ. 
** คิดตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมายเม่ือดําเนินการตามเป้าหมายได้ 80 % ซึง่เป็นการคิดตามเกณฑ์ กพร. 

 

2554 2553 2552 2551 2550 2549 
80.36 %* 

(85.71%)** 
43.42 %* 
65.78 %** 

47.44 %* 
78.97 %** 

 
82.52%** 

 
74.70%** 

 
76%** 
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1.1 ประวัติ และโครงสรางหนวยงาน 

จากคณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์มาเป็นคณะอกัษรศาสตร์ 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จพระราช

ดาํเนินมาทรงวางศิลาฤกษตึ์กบญัชาการโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (ตึกอกัษรศาสตร์ 1 เดิมหรืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบนั) และในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2459 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัในกระทรวงธรรมการและพระราชทาน
นามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อีก 1 ปีต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2460 พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนชยันาท
นเรนทร ซ่ึงเป็นอธิการบดีกรมมหาวิทยาลยัในกระทรวงธรรมการพระองคแ์รกไดท้รงตั้งคณะอกัษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ข้ึนซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีคณะท่ีไดมี้การจดัตั้งข้ึน อีกสามคณะไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หม่อมเจา้พนูศรีเกษม เกษมศรี ทรงเป็นคณบดีของคณะอกัษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์องคแ์รก ระหวา่ง พ.ศ. 2461-2468  

เม่ือแรกก่อตั้ง คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งสอนวิชาเตรียมแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ วิชาท่ีจดั
สอนมี เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และประวติัศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงไดเ้ปิด
สอนวิชาอกัษรศาสตร์ หลกัสูตรสามปี ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยม
อกัษรศาสตร์ (ป.ม.) ในสองปีแรกวิชาท่ีสอนเป็นวิชาอกัษรศาสตร์โดยเฉพาะ มีวิชาภาษาไทยภาษาบาลี 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมวิภาค และคณิตศาสตร์ ในภายหลงัไดเ้พิ่ม
ภาษาเยอรมนัข้ึนอีกวิชาหน่ึง หลงัจากนั้นจึงเรียนวิชาครูอีกหน่ึงปี ในปี พ.ศ. 2473 มีผูส้าํเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูมธัยมอกัษรศาสตร์ (ป.ม.) รุ่นแรก 16 คน ในปี พ.ศ.2473น้ีไดเ้ปิดสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรสามปี โดยจดัสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในสองปีแรกและวิชาครูในปีท่ี 3 ทาํนองเดียวกนั
กบัวิชาอกัษรศาสตร์ ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บประกาศนียบตัรครูมธัยมเช่นกนั 

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

ในดา้นการสอน มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอนถึงขั้นปริญญาบณัฑิตใน พ.ศ. 2477 อกัษรศาสตร
บณัฑิตรุ่นแรกท่ีสาํเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ.2478 มีจาํนวน 33 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดสอนในขั้นปริญญามหาบณัฑิตในแผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
มีผูส้าํเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2487 จาํนวน 2 คน  
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ในปี พ.ศ. 2486 ไดมี้การแยกคณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นคณะอกัษรศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่างหากจากกนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ยงัมีคณบดีคนเดียวกนัและมีการบริหารงานร่วมกนัต่อมาในปี 
พ.ศ.2491 คณะอกัษรศาสตร์ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ เพื่อเปิดการสอนในขั้น
ปริญญาครุศาสตรบณัฑิตข้ึน ในขณะนั้นคณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์มีแผนกวิชาต่างๆรวม 4 แผนกวิชา
คือ แผนกวิชาภาษาไทยและโบราณตะวนัออก แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์ และแผนกวิชาครุศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2493 คณะอกัษรศาสตร์และครุศาสตร์ไดแ้ยกการบริหารเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ มี
คณบดีของตนเอง ในปี พ.ศ. 2498 ไดจ้ดัตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์เพิ่มข้ึนอีกแผนกหน่ึงในคณะอกัษร
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 มีการจดัตั้งแผนกวิชาปรัชญาข้ึน รวมทั้ง
จดัตั้งแผนกวิชาศิลปการละครในปี พ.ศ. 2515 ในปีเดียวกนัน้ีเอง ไดแ้ยกแผนกวิชาภูมิศาสตร์ออกมาเป็น
แผนกวิชาหน่ึงต่างหากดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2517 คณะอกัษรศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตเป็นคร้ังแรกใน
แผนกวิชาภาษาไทย แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี มีผูจ้บการศึกษาคนแรกเม่ือ พ.ศ. 2521 

ปี พ.ศ. 2520 จดัตั้งแผนกวิชาภาษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522 เปล่ียนจากคาํว่า “แผนกวิชา” เป็น 
“ภาควิชา” ตามพระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2540 จดัตั้งภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2554) คณะอกัษรศาสตร์ไดผ้ลิตอกัษรศาสตรบณัฑิตไปแลว้ 75 รุ่น  มีหลกัสูตร           
อกัษรศาสตรบณัฑิตประกอบดว้ยสาขาวิชาเอก 14  สาขา วิชาโท 23 สาขา หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
1 หลกัสูตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร และมีหลกัสูตรนานาชาติ 1 หลกัสูตร สําหรับ
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต 20 หลกัสูตร และระดบัดุษฎีบณัฑิต 9 หลกัสูตร  
ในจาํนวนน้ีมีหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษอยู ่2 หลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาฝร่ังเศส 1 หลกัสูตร   เป็นหลกัสูตรสหสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบร่วมกบัคณะและสถาบนัอ่ืน ๆ ใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในระดบัมหาบณัฑิต 2 หลกัสูตรและในระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 หลกัสูตร 
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คณบดี 

สํานกัคณบดี สํานกังานเลขานกุารคณะ ศนูย์ สถาบนั และหน่วยงานอ่ืน 

 

ภาควิชา/ศนูย์ท่ีดแูละหลกัสตูร 

ฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายวางแผนพฒันาและ

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 
- หน่วยอาคารและสถานท่ี 
- หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายวางแผนพฒันาและ
บริการวิชชาการ 

โครงสร้างของคณะอกัษรศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสร้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.จุฬาฯ 2551 โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ พฤษภาคม 2554  

โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ เดิม 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ ใหม่  ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554               12 
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1.2 รายช่ือผูบริหารคณะอักษรศาสตร  
 

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

 

 
 

 

 

อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ ผศ.สุวมิล รุ่งเจริญ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ 

 

   

ผศ.ดร.ศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ ศรีบริสุทธ์ิสกลุ อ.ดงักมล  ณ  ป้อมเพชร 
ภูมศิาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ศิลปการละคร 

 
 

  
อ.ธิดาวดี สกลุโพน รศ.ดร.วโิรจน์  อรุณมานะกลุ ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 

ปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณคดเีปรียบเทยีบ 
 

 
 

รศ.มณฑา พิมพท์อง     ผศ.ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล 
                       ภาษาตะวนัออก            ภาษาตะวนัตก 
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1.3 วิสัยทัศน/พันธกิจ/ภารกิจหลักของหนวยงาน  
  

 

 

วสัิยทศัน์ 

คณะอกัษรศาสตร์จะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัชาติและพฒันาสู่ระดบันานาชาติ 
 

ปรัชญา/ ปณธิาน 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นผูน้าํในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือความกา้วหนา้ทางวิชาการและภูมิปัญญาของสงัคม 

 
พนัธกจิ 

คณะอกัษรศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการขั้นสูงท่ีมุ่งบุกเบิก คน้ควา้ พฒันา ถ่ายทอดและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนองความตอ้งการของสงัคมทั้งดา้น
วิชาการและวชิาชีพ  และเป็นกลไกสร้างสมดุลในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื   

 
วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตบณัฑิตทุกระดบัท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
สามารถคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นผูน้าํสังคมได ้มีโลก
ทศัน์กวา้ง สามารถประยกุตค์วามรู้และปรับตนใหเ้ขา้กบัพลวตัของการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้น 

2) สร้างองคค์วามรู้และผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบันานาชาติ 
3) ให้บริการทางวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาบุคคลและองค์กรใน

สงัคม 
4) สืบสานและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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1.4 ระบบคุณภาพของคณะอักษรศาสตร 
ตลอดระยะเวลา 95 ปีท่ีไดด้าํเนินการมา คณะอกัษรศาสตร์ไดใ้หค้วามสาํคญัแก่คุณภาพของอาจารย ์

นิสิต การจดัการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยแ์ละการใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สงัคมเป็นอยา่งยิง่ เม่ือสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดมี้มติเห็นชอบระบบประกนัคุณภาพทางวิชาการในการ
ประชุมคร้ังท่ี 576 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอกัษรศาสตร์กไ็ดด้าํเนินการตามระบบท่ีกาํหนดข้ึน
ในขณะนั้นในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น และไดใ้ชม้าตรฐานประกนัคุณภาพสาํหรับหน่วยงานดา้นการเรียนการ
สอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสาํหรับดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ตาม
มติคณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2544 เม่ือวนัท่ี 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ดงักล่าวโดยผนวกรวมมาตรฐาน CU-QA 84.1  84.2  84.3 และ 84.4 เขา้ดว้ยกนัจนเหลือระบบเพียงหน่ึงเดียว
ในช่ือระบบประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน CU-QA 84 ทั้งน้ีในปี 2551 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดก้าํหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษานาํตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
พฒันาข้ึนไปใชใ้นการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานการศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป 
จึงถือวา่ระบบดงักล่าวเป็นมาตรฐานสาํหรับการดาํเนินการเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของคณะอกัษร
ศาสตร์ดว้ยเช่นกนั ระบบคุณภาพของคณะอกัษรศาสตร์ในปัจจุบนั จึงมีดงัน้ี 

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

คุณภาพ CU-QA 84 ของมหาวิทยาลัยท่ีใช้มาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 
มหาวิทยาลยัไดเ้ร่ิมประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กหน่วยงานทราบถึงระบบคุณภาพ CU-QA 84 ท่ีปรับปรุงใหม่ 
คณะอกัษรศาสตร์ก็ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามตวัช้ีวดัของระบบคุณภาพ       CU-QA 84 ตั้งแต่
นั้นมา ซ่ึงไดมี้การทบทวนระบบคุณภาพ CU-QA 84 และปรับตวัช้ีวดัใหม่ในปี 2552 ปัจจุบนัมีการ
ประกนัคุณภาพดงัน้ี  

การประกนัคุณภาพกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 
(1) หลกัสูตร การเรียนการสอน และบณัฑิต โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของ

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

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

 

2.  ตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 
ด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะอกัษรศาสตร์มีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2551  เป็นตน้มา เกณฑ์
มาตรฐานน้ี เดิมประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐานรวม 174 ขอ้ และตวัช้ีวดัรวม 41 ตวัช้ีวดัโดยแบ่งเป็นองคป์ระกอบ
คุณภาพ 9 ดา้น ซ่ึงไดมี้การทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน และตวัช้ีวดั ใหม่ และใชต้รวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 2553  มีจาํนวนขอ้มูลพื้นฐานใหม่ 256 ขอ้ และตวัช้ีวดัใหม่ จาํนวน 23 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินการ ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั 
(2) การผลิตบณัฑิต ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั  
(3) กิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั  
(4) การวิจยั ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั  
(5) การบริการวิชาการแก่สงัคม ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั  
(6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั  
(7) การบริหารและการจดัการ ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั  
(8) การเงินและงบประมาณ ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั  
(9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ประกอบดว้ย 1 ตวัช้ีวดั 

 

3.  ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ี 18 ตวับ่งช้ี   ดงันี ้

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 15 ตวับ่งช้ี แบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 4 ตวับ่งช้ี  
(2) ดา้นงานวิจยัและสร้างสรรค ์3 ตวับ่งช้ี 
(3) ดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม 2 ตวับ่งช้ี 
(4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 2 ตวับ่งช้ี 
(5) ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั 3 ตวับ่งช้ี 
(6) ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 1 ตวับ่งช้ี 
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กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์  จาํนวน 2 ตวับ่งช้ี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  จาํนวน 1 ตวับ่งช้ี 

 

เอกสารการประกันคุณภาพที่ใช  
เอกสารการประกนัคุณภาพของระบบคุณภาพท่ีคณะอกัษรศาสตร์ใช ้มีดงัน้ี 

(1) คู่มือคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 5) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 
(2) คู่มือขั้นตอนปฏิบติังาน เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) วนัท่ี 26 มกราคม 2548 
(3) คู่มือขั้นตอนปฏิบติังาน เร่ือง การแกไ้ข/ปรับปรุง คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2552 
(4) ระบบประกนัคุณภาพ CU-QA 84  2552 
(5) ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 
(6) ระบบประกนัคุณภาพการวจิยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-RQA) ฉบบัท่ี 1 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2550 
(7) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2553 (พมิพค์ร้ังท่ี 1 มกราคม 2554) 
(8) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัสถานศึกษา (แกไ้ข

เพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) 
  

การบริหารคณุภาพ  
การประกนัคุณภาพภายในคณะอกัษรศาสตร์ดาํเนินการโดยผา่นคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ 
(1) คณะกรรมการอาํนวยการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์  มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน 

พฒันา และอนุมติัการดาํเนินการดา้นคุณภาพ  
(2) คณะกรรมการดาํเนินการการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ มีหนา้ท่ีวางแผนดาํเนินงานการ

ประกนัคุณภาพและการบริหารความเส่ียงของคณะฯ ติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน  
 คณะกรรมการชุด (1) และ (2) มีคณบดีทาํหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการ 
(3) คณะกรรมการประสานงานการประกนัคุณภาพ มีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลตามภารกิจและเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในชุดน้ี รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพซ่ึงเป็นผูแ้ทนฝ่าย
บริหารดา้นประกนัคุณภาพ (QMR) ของคณะอกัษรศาสตร์ดว้ย ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการ 
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1.5 ทรัพยากร  
งบประมาณ  

 

แหล่งสนับสนุนงบประมาณ-รายได้ ประจําปีงบประมาณ 2554   
งบประมาณเงินรายได ้  88,405,000 ลา้นบาท  
งบประมาณเงินแผน่ดิน   46,680,700 ลา้นบาท 
รวมงบประมาณท่ีไดรั้บ  135,085,700  ลา้นบาท 

88,405,000

46,680,700

เงนิแผน่ดนิ

เงนิรายได้

 
 

 บุคลากร  
  จํานวนเจ้าหน้าทีส่นับสนุน  

 

ลาํดบัที่ ประเภท 2554 

1 ข้าราชการสายสนบัสนนุ 8 

2 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ 68 

3 ลกูจ้างประจําเงินงบประมาณแผน่ดนิ 13 

4 พนกังานเปล่ียนสถานภาพ (เร่ิมมีปีงบประมาณ 2554) 27 

5 พนกังานวิสามญั (เร่ิมมีปีงบประมาณ 2554) 1 

รวม 117 
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จํานวนอาจารย์ ปีงบประมาณ 2554 จําแนกตามภาควชิา/ตาํแหน่งวชิาการ/วุฒิการศึกษาสูงสุด  

 
หน่วยงาน 

ข้า
รา
ชก

าร
 ส
าย

 ก.
 

พนั
กง
าน
มห

าว
ทิย

าล
ยั 

พนั
กง
าน
ฯเ
ปล

ีย่น
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 8 9 4 0 0 21 1 4 1 15 21 16 4 1 21 

2 
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก 

9 16 4 3 0 32 0 3 10 19 32 18 14 0 32 

3 ภาควชิาภาษาองักฤษ 10 7 9 8 0 34 0 3 11 20 34 12 19 4 34 

4 ภาควชิาประวติัศาสตร์ 4 6 1 0 0 11 0 2 3 6 11 8 3 0 11 

5 ภาควชิาภาษาตะวนัตก 7 11 10 6 1 35 2 4 7 22 35 16 19 0 35 

6 ภาควชิาปรัชญา 5 4 2 0 0 11 1 3 2 5 11 9 2 0 11 

7 
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร์ 

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

8 ภาควชิาศิลปการละคร 3 3 3 0 0 9 0 2 2 5 9 2 7 0 9 

9 ภาควชิาภมิูศาสตร์ 1 5 0 0 0 6 0 1 1 4 6 2 4 0 6 

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

11 
ภาควชิาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

0 6 4 0 0 10 0 1 5 4 10 9 1 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 

รวมทั้งส้ิน 54 77 38 17 1 187 5 25 46 111 185 102 80 5 187 

 
*นอกจากน้ี ยงัมีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 5 คน และอาจารยช์าวต่างชาติประจาํหลกัสูตรนานาชาติอีก 1 คน 

สามารถดูรายช่ืออาจารยไ์ดท่ี้ภาคผนวก 
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สารนิเทศ 

การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ    ศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ ไดจ้ดัหาหนงัสือ วารสาร  ส่ือโสต
ทศัน์ และ    ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามการคดัเลือกของคณาจารยป์ระจาํภาคและหลกัสูตร  รวมทั้งรับบริจาคและ
ไดจ้ดัระบบ   ทาํรายการพร้อมใหบ้ริการ  ดงัตารางท่ี 1 และ 2 

 

ตารางที ่1    จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
 

ประเภท 
หน่วย 

ทรัพยากรทีจ่ัดซ้ือ ทรัพยากรทีไ่ด้รับบริจาค ทรัพยากรทีม่ทีั้งหมด 

2553 2554 2553 2554 2553 2554 

หนงัสือ เล่ม 3,465 2828 2,869 1918 206,206 210,952 
วิทยานิพนธ์/ 
รายงานการวจิยั 

เล่ม - - 240 418 4,961 5,379 

วารสาร ช่ือ 76 75 190 206 293 281 

วีดิทศัน ์  เร่ือง 1 - - - 2,770 2,770 

เทปบนัทึกเสียง เร่ือง - - - - 804 804 
ซีดีรอม  เร่ือง 119 83 31 26 1,020 1,129 

ดีวีดี/วีซีดี เร่ือง 49 14 - 71 430 515 

สไลด ์ เร่ือง - - - - 11 11 

เคร่ืองแต่งกาย  /ผา้
ทอมือ 

ช้ิน - - - - 325 
 

325 

 

ตารางที ่2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือในปีงบประมาณ 2554 แยกตามสาขาวิชา (Subject)                 
  

สาขาวิชา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดรีอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

การละคร 55    
ความรู้ทัว่ไป 29 13   
บรรณารักษศาสตร์ 35 1   
ปรัชญา 63 10 1  
ประวติัศาสตร์ 368 1  1 
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ตารางที ่2   ทรัพยากรสารนิเทศท่ีจดัซ้ือแยกตามสาขาวิชา (Subject)  (ต่อ)               
 

สาขาวิชา 
หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ช่ือเร่ือง) 

ซีดรีอม 
(ช่ือเร่ือง) 

ดวีดี/ีวซีีด ี
(ช่ือเร่ือง) 

ภาษาและวรรณคดีเกาหลี     
ภาษาและวรรณคดีจีน 595 3 69 8 
ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่น 189  2  
ภาษาและวรรณคดีทิเบต     
ภาษาและวรรณคดีไทย 279 7 1 1 
ภาษาและวรรณคดีบาลี-สนัสกฤต 64    
ภาษาและวรรณคดีโปรตุเกส 3    
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 94 3 1  
ภาษาและวรรณคดีพม่า     
ภาษาและวรรณคดีมาเลย ์ 19    
ภาษาและวรรณคดีเยอรมนั 26 4   
ภาษาและวรรณคดีรัสเซีย 23    
ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 18    
ภาษาและวรรณคดีสเปน 22    
ภาษาและวรรณคดีองักฤษ 479   2 
ภาษาและวรรณคดีอาหรับ 28    
ภาษาและวรรณคดีอิตาเลียน 1    
ภาษาศาสตร์ 166 9 8 2 
ภูมิศาสตร์ 30 3   
วิทยาศาสตร์  3   
ศาสนา 35 1   
ศิลปะและดนตรี 10    
สงัคมศาสตร์ 197 17 1  

รวม 2,828 75 83 14 
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1.6 ผลผลิต  
หลักสูตร    
จาํนวนหลกัสูตรและรายช่ือหลกัสูตรท่ีเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2553  และภาค

การศึกษาตน้ ปีการศึกษา  2554 
 

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  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
 1.11  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
 1.12  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
 1.13  สาขาวิชาภาษาสเปน 
 1.14  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน 
 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม  (หลกัสูตรนานาชาติ)   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2551 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาการล่ามเพ่ือชุมชน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท) 
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) 
2.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
3.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
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4.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 
5.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
6.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
7.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาศิลปการละคร (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)  
8.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
9.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) 
10.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545) 
11.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
12.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548) 
13.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549) 
14.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2542) 
15.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551) 
16.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552)           
17.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2541)   
18.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) 
 

หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท)  หลกัสูตรนานาชาต ิ
1.  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสสู่โลกธุรกิจ (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  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส  (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  
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จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น  ปีการศึกษา 2554  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 275 2 - - 277 
สาขาวิชาภาษาไทย 11 7 18 21 57 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ - 88 83 100 271 
สาขาวิชาประวติัศาสตร์ - 24 16 8 48 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 22 23 21 21 87 
สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา 2 13 6 25 46 
สาขาวิชาปรัชญา - 2 1 6 9 
สาขาวิชาศิลปการละคร - 11 13 13 37 
สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต - 1 - - 1 
สาขาวิชาภาษาจีน - 27 41 33 101 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น - 47 35 51 133 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส - 9 15 18 42 
สาขาวิชาภาษาเยอรมนั - 17 8 14 39 
สาขาวิชาภาษาสเปน - 15 18 22 55 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน - 12 9 9 30 

                                                    รวม 310 298 284 341 1,233 
 

 
 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม ภาคต้น  ปีการศึกษา 2554   
สาขาวชิา ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่4 รวมทั้งหมด 

ยงัไม่แยกสาขาวิชา 79 70 62 46 257 
 
 
 

รวมนิสิตปริญญาตรีทั้งหมด        1,490  คน 
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  ปีการศึกษา 2554  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศกึษา  17 19 36 
ภาษาไทย   57 31 88 
ภาษาองักฤษ  33 - 33 
ประวตัศิาสตร์  27 8 35 
ภมิูศาสตร์  - - - 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 22 - 22 
ปรัชญา  16 4 20 
ศลิปการละคร 19 - 19 
ภาษาศาสตร์  31 37 68 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  36 - 36 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ - 14 14 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  6 - 6 
ภาษาจีน   12 6 18 
ภาษาญ่ีปุ่ น 17 - 17 
ภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาตา่งประเทศ 8 - 8 
ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 10 - 10 
ภาษาเยอรมนั   8 2 10 
ภาษาฝร่ังเศสสูโ่ลกธุรกิจ 2 - 2 
การแปลและการลา่มฯ   91 - 91 
พทุธศาสน์ศกึษา 3 - 3 

รวม 415 121 536 
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จํานวนบัณฑิต 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2553  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา จํานวน 

ภาษาไทย   17 

ภาษาองักฤษ  66 

ประวติัศาสตร์  7 

ภูมิศาสตร์  25 

สารนิเทศศึกษา  21 

ปรัชญา  4 

ศิลปการละคร 6 

ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 

ภาษาจีน   30 

ภาษาญ่ีปุ่น 29 

ภาษาฝร่ังเศส  27 

ภาษาเยอรมนั   21 

ภาษาสเปน 25 

ภาษาอิตาเลียน 13 

                                                                    รวม 292 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2553  แยกตามสาขาวชิา 
สาขาวชิา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ไทยศึกษา 4 1 5 
ภาษาไทย   11 3 14 
ภาษาองักฤษ  2 - 2 
ประวติัศาสตร์  7 2 9 

ภูมิศาสตร์  - - - 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 5 - 5 
ปรัชญา  5 - 5 

ภาษาศาสตร์  6 5 11 
วรรณคดีเปรียบเทียบ  4 - 4 
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  - 4 4 

ศิลปการละคร 9 - 9 
ภาษาบาลีและสนัสกฤต  1 - 1 
ภาษาจีน   1 - - 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  1 - 1 
ภาษาญ่ีปุ่น  1 - 1 
ภาษาฝร่ังเศส  1 - 1 

ภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส - 1 1 
ภาษาเยอรมนั   3 - 3 
ภาษาฝร่ังเศส สู่โลกธุรกิจ  6 - 6 
การแปลและการล่ามฯ   28 - 28 
พทุธศาสน์ศึกษา 5 - 5 

                                                              รวม 100 16 116 
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ผลงานทีตี่พิมพในโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
 จดัพิมพห์นงัสือและวารสาร จาํนวน 17 รายการ ดงัน้ี 

ปีที่
พมิพ์ 

เดอืน รายการหนังสือ ผู้แต่ง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดพมิพ์ 

รวม
ค่าลขิสิทธ์ิ 

พมิพ์คร้ังที่ จํานวน
พมิพ์ 

2553 พ.ย. อารยธรรมไทย  หน่วยวชิาอารยธรรมไทย  21,940.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 5) 200 

2554 ม.ค. แบบเรียนภาษาสันสกฤต ศาสตราจารยว์สุิทธ์  บุษยกลุ  109,237.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 500 

ก.พ. ระบบหน่วยคาํในภาษาองักฤษ  ผศ.ดร.ณฐัมา พงศไ์พโรจน์ 53,040.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 500 

มี.ค. วรรณกรรมกบัสังคม: 
ภาพสะท้อนจากนวนิยายปัจจุบัน  

รศ.อิงอร  สุพนัธ์ุวณิช 78,153.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 700 

เม.ย. ผู้หญิงกบัสังคม: 
ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม  

รศ.อิงอร  สุพนัธ์ุวณิช 67,644.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 700 

ส.ค. ประมวลศัพท์เทคนิค: 
การจัดแสงสําหรับเวที 

ผศ.กฤษรา  วริศราภริูชา  96,500.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 700 

ส.ค. วารสารภาษาและวรรณคดไีทย      
ปีที ่27 (2553) 

คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย 56,077.50  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 300 

ส.ค วารสารอกัษรศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับ 2 คณาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ 53,336.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 1) 500 

ส.ค ไวยากรณ์ไทย  รศ.ดร.นววรรณ  พนัธุเมธา 178,000.00  (พิมพค์ร้ังท่ี 6) 2,000 

 
 

 

นอกจากน้ี ยงัมีผลงานของคณาจารยท่ี์ตีพมิพท่ี์แหล่งอ่ืนๆอีก โปรดดูรายละเอียดท่ีหวัขอ้ ผลงานท่ี
ไดรั้บการตีพมิพเ์ผยแพร่ ในปี 2554 อีก จาํนวน 118 รายการ ท่ีหนา้ 125



30 

 



  31 

 

บทท่ี 2 

กิจกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ
และความเส่ียงของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ 33 
2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนาคุณภาพ 37 

2.2.1 ดานอาจารย 39 
2.2.2 ดานนิสิต 79 
2.2.3 ดานกิจกรรม 95 
2.2.4 ดานการวิจัย 119 
2.2.5 ดานบริการวิชาการ 135 
2.2.6 ดานนานาชาติ 139 

2.3 สรุปผลการดําเนินการดานความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและผลลัพธดานความเส่ียง 143
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2.1 กิจกรรมดานคุณภาพท่ีมีการดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินการกิจกรรมดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 
 
 ด้านการบริหารจัดการ (M0):  

(1) ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 3 คร้ัง 
- คร้ังท่ี 1-2 เร่ือง แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานการบริหารจดัการความเส่ียงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554  [17 พฤศจิกายน  2553 และ 24  มกราคม  
2554] 
- คร้ังท่ี 3 การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2554 [9 พฤษภาคม 2554]  

(2) ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพ 3 คร้ัง 
- คร้ังท่ี 1 เร่ือง แผนและรายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานการบริหารจดัการความเส่ียงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 [26 มกราคม 2554]  
- คร้ังท่ี 2 เร่ือง แจง้แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 ตามเกณฑ ์สกอ. 
ซ่ึงจะมีการตรวจภาควิชาดว้ยและขอใหบุ้ลากรท่ีเก่ียวขอ้งมารับการอบรมเพ่ือจดัทาํ SAR และ
รับการตรวจประเมินฯต่อไป [11 พฤษภาคม2554] 
- คร้ังท่ี 3 เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ ์สมศ. ปีการศึกษา 2553  และแนวทาง
การดาํเนินงานปีการศึกษา 2554 เพื่อใหบ้รรลุเกณฑ ์สมศ. [27 กรกฎาคม 2554] 

(3) อบรมความรู้ดา้นประกนัคุณภาพแก่คณาจารย-์เจา้หนา้ท่ีในคณะฯ 2 คร้ัง 
2 กนัยายน 2553  "เตรียมตวัรับมือ สกอ. และสมศ." แก่คณะกรรมการประสานงานประกนั

คุณภาพ เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้ภาควิชา สาํหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑ ์สกอ. องคป์ระกอบท่ี 2   

5 กรกฎาคม 2554  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ SAR ภาควิชา   
(4) เขา้ร่วมประชุมและจดัเจา้หนา้ท่ีคณะเขา้ร่วมประชุมกบัส่วนประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
23 พฤศจิกายน 2553 ประชุมช้ีแจงเร่ือง "เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามแนวทางของ สกอ. ปีการศึกษา 2553" 
22 เมษายน 2554 การเตรียมขอ้มูลตามเกณฑม์าตรฐานองคป์ระกอบท่ี 2 และองคป์ระกอบท่ี 5 
26 เมษายน 2554 การประชุมช้ีแจง เร่ือง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ." 
20 มิถุนายน 2554 ปรึกษาหารือการบริหารจดัการเพ่ือดาํเนินการตาม KPI ของ สกอ./สมศ. 

(5) เขา้ร่วมอบรมระบบประกนัคุณภาพ CU-QA หลกัสูตร "CC Program : Clarify & Consistency 
for CU-QA System" [15 กมุภาพันธ์ 2554] 
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(6) อบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
7 ธนัวาคม 2553 อบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เครือข่ายการพฒันาอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนบน คร้ังท่ี 1/15 
25 กมุภาพนัธ์ 2554 อบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน หลกัสูตรพิเศษ 1 วนั 
8-9 มีนาคม 2554 อบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสูตรพิเศษ 2 วนั 
22 กนัยายน 2554 การตรวจสอบและการบนัทึกขอ้มูลรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ เขา้

ระบบ CHE Online 
  

 ด้านบุคคล (M1) :  
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะอกัษรศาสตร์   [1 กรกฎาคม 2554] 

 
 ด้านการตรวจฯ (M2) :  

(8) ตรวจประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบบูรณาการโดยใชม้าตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบคุณภาพ CU-QA โดยในปี 2554 น้ี ตรวจฐาน 1 
การบริหารจดัการหน่วยงาน  และฐาน 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล [26-27 กรกฎาคม 2554] 

 
 ด้านเคร่ืองมือ (M4) :   

(9) ปรับปรุงแบบรายงานกิจกรรมประจาํวนั (Daily KPI Report) ปรับปรุง Sheet กิจกรรม ให้
รองรับกิจกรรมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์[กันยายน 2554] 

 
กจิกรรมด้านคุณภาพทีมี่การดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2554 

ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพที่มดีาํเนินการ ประเภท ผลทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการ 
17 พฤศจิกายน  
2553 และ 24  
มกราคม  2554 

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนั
คุณภาพ 

M0 จัดทาํเร่ือง แผนและรายงานความคืบหน้าการ
ดาํเนินงานการบริหารจดัการความเส่ียงและการ
วางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554   

23 พฤศจิกายน
2553 

ประชุมช้ีแจงเร่ือง "เตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
แนวทางของ สกอ. ปีการศึกษา 2553" 

M0 บุคลากรหลกัดา้นประกนัคุณภาพ เขา้ประชุมดงัน้ี 
1. อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
2. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา 
3. นางขนิษฐา สุวณันะสิริ 
4. นางวภิา  หอมศิริ 
5. นายสุธรรม โตฤกษ ์
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ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพที่มดีาํเนินการ ประเภท ผลทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการ 
7 ธนัวาคม 
2553 

อบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เครือข่ายการพฒันาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน คร้ังท่ี 1/15 

M0 มีผูรั้บผ่านการอบรมหลักสูตรน้ี สามารถเป็น
ผูต้รวจประเมินคุณภาพได ้3 คน และเตรียมรับ
ตรวจ 1 คน  ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.ขจิตรา  ภงัคานนท ์
2. อ.ดร.สุวรรณา  สถาปัตยพ์ฒันา 
3. อ.ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ 
4. อ.เนณุภา  สุภเวชย ์

26 มกราคม 
2554 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 1/2554 M0 พิจารณาและอนุมติัแผนความเส่ียงฯ ปี 2554 

15 กมุภาพนัธ์ 
2554 

อบรมหลกัสูตร "CC Program : Clarify & 
Consistency for CU-QA System" 

M0 จาํนวนผูเ้ขา้อบรม ทบทวนความรู้ระบบ CU-QA  
1. นางพรลภสั เชวงวณิชชา 
2. นางกฤติยา  

25 กมุภาพนัธ์ 
2554 

อบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสูตร
พิเศษ 1 วนั 

M0 บุคลากรหลกัดา้นประกนัคุณภาพ เขา้ประชุมดงัน้ี 
1. อ.เนณุภา สุภเวชย ์
2. นางวภิานางวิภา 
3. นางวรรณภา จดัสนาม 
4. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา 

8-9 มีนาคม 
2554 

อบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลกัสูตรพิเศษ 2 วนั 

M0 มีผูรั้บผา่นการอบรม สามารถเป็นผูต้รวจประเมิน
คุณภาพได ้2 คน คือ 
1.อ.ดร.สิริวรรณ  จุฬากรณ์ 
2.อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร 

22 เมษายน 
2554 

การประชุมการเตรียมขอ้มูลตามเกณฑม์าตรฐาน 
องคป์ระกอบท่ี 2 และองคป์ระกอบท่ี 5 

M0 บุคลากรด้านวิชาการ  และบริการวิชาการ  เข้า
ประชุม  6 คน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจฯ 

26 เมษายน 
2554 

การประชุมช้ีแจง เร่ือง "การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามจาก สมศ." 

M0 บุคลากรหลกัดา้นประกนัคุณภาพเขา้ประชุม  ดงัน้ี 
1. อ.เนณุภา สุภเวชย ์
2. นางวภิา  หอมศิริ 
3. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา 

9 พฤษภาคม 
2554 

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนั
คุณภาพ 

M0 วางนโยบายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาํปี 2554 

11 พฤษภาคม
2554 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 2/2554 M0 แจง้แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2554 ตามเกณฑ์ สกอ. ซ่ึงจะมีการ
ตรวจภาควิชาดว้ยและขอใหบุ้ลากรท่ีเก่ียวขอ้งมา
รับการอบรมเพ่ือจดัทาํ SAR และรับการตรวจ
ประเมินฯต่อไป 
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ช่วงเวลา กจิกรรมการด้านคุณภาพที่มดีาํเนินการ ประเภท ผลทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการ 
20 พฤษภาคม
2554 

อบรมความรู้ดา้นประกนัคุณภาพ "เตรียมตวั
รับมือ สกอ. และสมศ." แก่คณะกรรมการ
ประสานงานประกนัคุณภาพ เจา้หนา้ท่ี 
หวัหนา้ภาควชิา สาํหรับรับการตรวจประเมิน
คุณภาพ ตามเกณฑ ์สกอ. องคป์ระกอบท่ี 2 

M0 บุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการ
ตรวจประกันคุณภาพ และเกณฑ์ต่างๆในการ
ประเมิน สาํหรับการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
และการรับการตรวจประเมินฯ  มีจาํนวนผูเ้ข้า
ประชุม 35 คน 

20 มิถุนายน 
2554 

ปรึกษาหารือการบริหารจดัการเพ่ือดาํเนินการ
ตาม KPI ของ สกอ./สมศ. 

M0 บุลากรคณะฯ เขา้ร่วมประชุม 2 คน 
1. อ.เนณุภา  สุภเวชย ์
2. นายสมชาย เผอืกผอ่ง 

1 กรกฎาคม 
2554 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

M1 คณะฯมีผูต้รวจประเมินคุณภาพ 

5 กรกฎาคม 
2554 

ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํ SAR ภาควิชา M0 จดัทาํ และตรวจสอบรายงานประเมินตนเองของ
ภาควชิาต่างๆ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 26 คน 

26-27 
กรกฎาคม 2554 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. 
และตามตวัช้ีวดั CU-QA 

M2 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตาม
เกณฑ์ของสกอ. และระบบ CU-QA ฐาน 1 การ
บริหารจัดการหน่วยงาน  และฐาน 4 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

27 กรกฎาคม 
2554 

ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการประกนั
คุณภาพ คร้ังท่ี 3/2554 

M0 รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ ์สมศ. ปี
การศึกษา 2553  และแนวทางการดาํเนินงานปี
การศึกษา 2554 เพ่ือใหบ้รรลุเกณฑ ์สมศ. 

22 กนัยายน 
2554 

การตรวจสอบและการบนัทึกขอ้มูลรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพฯ เขา้ระบบ CHE 
Online 

M0 บุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อการตรวจสอบและ
การบนัทึกขอ้มูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
เขา้ระบบ CHE Online มีผูเ้ขา้ประชุม 1  คน คือ 
นางพรลภสั  เชวงวณิชชา 

30 กนัยายน 
2554 

ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมคุณภาพ
ประจาํวนั  

M4 ปรับปรุง Sheet กิจกรรม ให้รองรับกิจกรรม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

 
 
 ร่วมกิจกรรมตามท่ีสว่นประกนัคณุภาพ มหาวิทยาลยัจดั 
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2.2 กิจกรรมท่ีสรางความโดดเดน/กิจกรรมเดนของหนวยงานในปท่ีสะทอนการพัฒนา
คุณภาพ 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีสร้างความโดดเด่นในปีงบประมาณ 2553 เป็นจาํนวนมาก เม่ือเทียบ
กบัจาํนวนอาจารย/์นิสิตท่ีมี ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 

2.2.1 ด้านอาจารย์   (ดูรายละเอียดหน้า 39) 
 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 12 คน  

ระดบัชาติ       9  คน  
ระดบันานาชาติ       3  คน 
 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 404 รายการ 

ระดบัชาติ  385        รายการ 
ระดบันานาชาติ    19   รายการ 

 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 107 รายการ 
ระดบัชาติ   27 รายการ 
ระดบันานาชาติ     80 รายการ 

 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วิจยัหรือเพิ่มพนูความรู้ 26 คน รวม 15 รายการ 
 

2.2.2 ด้านนิสิต (ดูรายละเอียดหน้า 79) 

 นิสิตไดรั้บรางวลั   
นิสิตปัจจุบนั 55 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 80 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 14 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 14 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 13 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 13 รายการ 
ศิษยเ์ก่า 3 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 3 รายการ 

 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 62 คน 
 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  นิสิตเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม จาํนวน 11 คน   ไดส้าํเร็จ

การศึกษาไป 3 คน  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมปัจจุบนั (รุ่นท่ี 5-7) มีจาํนวน 22 คน 
 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา 

ระดบัปริญญาโท  45 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 10 รายการ 
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2.2.3 ด้านกจิกรรม     (ดูรายละเอียดหน้า 95) 

 การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  17 คร้ัง 
ระดบัชาติ 8 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  9 คร้ัง 
 การการจดัประชุมวิชาการอ่ืนๆ / บรรยายวิชาการ /   72 กิจกรรม 

บรรยายพิเศษ / อบรม/สมัมนา 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวิชาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม รวม  239 กิจกรรม 

บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั  
อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก 

 

2.2.4 ด้านการวจัิย  (ดูรายละเอียดหน้า 119) 
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 21 บทความ ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล ISI 

และ Scopus รวม 34 คร้ัง  
 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2554 จาํนวน 118 รายการ ดงัน้ี 

บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 35 รายการ  
บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์47 รายการ 
 

2.2.5 ด้านบริการวชิาการ    (ดูรายละเอียดหน้า 135) 

 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้45 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  3,792 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 26 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  7,807คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

1,629 งาน  
 

2.2.6 ด้านนานาชาต ิ    (ดูรายละเอียดหน้า 139) 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  5 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง  17 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง  95 คน 
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2.2.1 ดานอาจารย 

 อาจารยไ์ดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 12 คน  
ระดบัชาติ       9  คน  
ระดบันานาชาติ       3  คน 

 
รางวลัระดับชาติ    9  คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ     

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร 
ภักดผีาสขุ 

นําเสนอเรือ่งวาทกรรม
ความเป็นผูห้ญงิใน
บทความแนะนําวธิกีาร
ในนติยสารสขุภาพและ
ความงามภาษาไทย 

รางวัลการนําเสนอ
ผลงานวจัิยดเียีย่มแบบ
โปสเตอร ์ในการประชมุ
เมธวีจัิยอาวโุสพบนักวจัิย
รุน่ใหม ่สกว.  

สกว. รว่มกบั 
สกอ. 

14-16 ต.ค. 
53 

2 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.อมรา 
ประสทิธิรั์ฐสนิธุ ์

เมธวีจัิยอาวโุส สกว.
ประจําปี 2553 สาขา
มนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร)์ 

เมธวีจัิยอาวโุส สกว.
ประจําปี 2553 สาขา
มนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร)์ 

สกว. 28-ม.ค.-
54 

3 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

การกํากบัการแสดง 
"สยามนริมติ"  

PM’s Creative Award 
รางวัลเฟ้ือ หรพิทัิกษ์ 
สาขาศลิปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตร ีผลงาน
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ดเีดน่ประจําปี 2553) 

กรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์

4 เม.ย. 54 

4 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.กฤษรา 
วรศิราภรูชิา 

ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิโรง
ละคร การแสดง"สยาม
นริมติ" 

PM’s Creative Award 
รางวัลเฟ้ือ หรพิทัิกษ์ 
สาขาศลิปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตร ีผลงาน
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ดเีดน่ประจําปี 2553) 

กรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์

4 เม.ย. 54 

5 หอพระ
ไตรปิฏก 

อาจารยแ์มช่ี
วมิตุตยิา (รอง
ศาสตราจารย ์
ดร. สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง) 

มอบปรญิญาพทุธศาสตร
บณัฑติ-กติตมิศักดิ ์
สาขาวชิา
พระพทุธศาสนา โดยจะ
เขา้รับประทานปรญิญา
กติตมิศกัดิจ์ากสมเด็จ
พระพทุฒาจารย ์

ปรญิญาพทุธศาสตร
บณัฑติ-กติตมิศักดิ ์
สาขาวชิา
พระพทุธศาสนา 

สภามหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณ
ราชวทิยาลยั 

1-พ.ค.-54 

6 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 
พทุธศกัราช 2554 

 ไดรั้บรางวัลผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ 
พทุธศกัราช 2554 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
54 

7 ภาษาศาสตร ์ ศาสตราจารย์
กติตคิณุ ดร.
วจินิตน ์ภาณุ
พงศ ์ 

ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทย 

ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทย 

กรมสง่เสรมิ
วัฒนธรรม 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

29-ก.ค.-
54 

8 ภาษาไทย ผศ.ดร.พรทพิย ์
พกุผาสขุ 

แมด่เีดน่ รางวัลแมด่เีดน่ประเภท
บคุคล 

สมาคมแมด่เีดน่
แหง่ชาต ิ
กรงุเทพมหานคร 

12-ม.ิย.-54 

9 ภาษาไทย ศาสตราจารย์
กติตคิณุ ดร.
กาญจนา นาค
สกลุ 

คณุแมด่เีดน่ คณุแมด่เีดน่ สภาสงัคม
สงเคราะหแ์หง่
ประเทศไทย 

12-ส.ค.-
54 
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รางวลัระดับนานาชาต ิ 3 คน 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ    

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 ภาษาไทย อาจารย ์ ดร.
ปรมนิท ์ จารวุร 

พลวัตรของการสวดอา่น
วรรณกรรมเรือ่งพระ
มาลยั : การศกึษา
เปรยีบเทยีบการสวดพระ
มาลยั 

2010 TRF-CHE-
SCOPUS Young 
Researcher Award 
สาขา Humanities & 
Social Sciences 
ผลงานวจัิยดเียีย่มแบบ
บรรยาย   

สกว.และ สกอ. 
รว่มกบั Scopus 

14-16 ต.ค. 
53 

2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์ 
จฬุารัตน์ 

ผูม้ผีลงานดเีดน่ในดา้น
การเขยีนและการคน้ควา้
งานวจัิยเกีย่วกบัทา่น
เฉกอะหมัด กมุม ี

รางวัลเกยีรตยิศเฉกอะ
หมัด กมุม ีประจําปี พ.ศ.
2554 

ศนูยว์ัฒนธรรม 
สถานเออคัร
ราชทตูฯอหิรา่น 
รว่มกบัม.ราชภัฏ 
พระนครศรอียธุยา 

7 ก.พ. 54 

3 ภาษา
ตะวันตก 

ศ.ดร. อําภา โอ
ตระกลู 

รางวัลการแปล
วรรณกรรม ประจําปี 
ค.ศ. 2010 

รางวัลการแปล
วรรณกรรม ประจําปี 
ค.ศ. 2010 

ประเทศ
ออสเตรยี 

ม.ีค.-54 

 
นอกจากน้ียงัมีอาจารยไ์ดรั้บรางวลัจากมหาวิทยาลยัอีก 5 คน ดงัน้ี 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อาจารย ์ ชือ่ผลงาน ชือ่รางวัล/ประกาศ

เกยีรตคิณุ  
หน่วยงานทีใ่ห ้

รางวัล 
วันเดอืนปีที่
ไดรั้บรางวัล 

1 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์
(อาจารยท์ี่
ปรกึษา
วทิยานพินธข์อง
น.ส.อลสิา สนัต
สมบตั)ิ 

"ความจรงิ อตัลักษณ์ 
เรือ่งเลา่ และเขาวงกต: 
การแสวงหาแบบหลงั
สมัยใหมใ่นนวนยิายโต ้
ขนบสบืสวนสอบสวน" 

รางวัลผลงานวจัิย 
กองทนุรัชดาภเิษก
สมโภช ประจําปี 2553 
"รางวัลผลงานวจัิยดเีดน่
สําหรับนสิติขัน้
มหาบณัฑติ" 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25 ม.ีค.54 

2 ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิทร ์
จารวุร 

รางวัลดา้นกจิการนสิติ 
ประเภทท่ัวไป ประจําปี 
2553 

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
อาจารยด์า้นกจิการนสิติ 
ประเภทท่ัวไป ระดบัดี
มาก 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25-ม.ีค.-54 

3 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร 
พานโพธิท์อง 

รางวัลดา้นการเรยีนการ
สอน ประจําปี 2553 

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
อาจารยด์า้นการเรยีนการ
สอนระดับดมีาก 

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25-ม.ีค.-54 

4 ภาษา
ตะวันออก 

รศ.ดร.ประพณิ 
มโนมัยวบิลูย ์

ประกาศเกยีรตคิณุ
ศาสตราภชิาน  

ประกาศเกยีรตคิณุ
ศาสตราภชิาน  

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25-ม.ีค.-54 

5 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี  หงส์
จาร ุ

รางวัลศษิยเ์กยีรตยิศ  รางวัลศษิยเ์กยีรตยิศ 
ประจําปี 2554 

สมาคมศษิยเ์กา่
วังหลงั-วัฒนา 
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 อาจารยเ์ป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ อาจารยพ์เิศษ วิทยากร ฯลฯ รวม 404 รายการ 
ระดบัชาติ  385 รายการ 
ระดบันานาชาติ    19  รายการ 

อาจารย์เป็นกรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชีพ อาจารย์พเิศษ วิทยากร ฯลฯ ระดบัชาต ิ  385  รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 

1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.จนิดารัตน์ 
เบอรพันธุ ์

ผูท้รงคณุวฒุติรวจผลงานทางวชิาการ
สําหรับบทความทีต่อ้งการตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฎ
นครปฐม  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครปฐม 

1-ธ.ค.-53 

2 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

คณะกรรมการปรับปรงุหลกัสตูรทัง้ 2 
หลกัสตูร คอื หลักสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์และ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
สารสนเทศศกึษา ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

สัง่ ณ  29 เม.ย. 
54 

3 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

วทิยากรโครงการพัฒนาและฝึกอบรม
บรรณารักษ์และเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ
ประชาชนเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ ประจําปี 2554 หวัขอ้ บทบาทของ
บรรณารักษ์ยคุใหม ่

สํานักงานอทุยานการเรยีนรู ้
(สอร.) 

20-ก.ค.-54 

4 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “ขบัเคลือ่น
หอ้งสมดุสรา้งเทคนคิใหน่้าเขา้” ใน
โครงการสมัมนาบรรณารักษ์ ประจําปี 
2554  

สํานักคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.)  

 7-8 ก.ย. 54 

5 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษา ของหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 
ประจําปี 2554 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประจําปี 54 

6 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ประเด็นและ
ทศิทางการวจัิยเกีย่วกบัสารสนเทศ" ใน
โครงการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง โครงการ
พัฒนา ศกัยภาพการจัดการศกึษา
สารสนเทศศาสตรก์า้วสูส่ากล ครัง้ที ่2 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์
สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช 

ศ. 5 ส.ค. 54  

7 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ 
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

ผูท้รงคณุวฒุใินการวพิากษ์หลกัสตูร
นเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
สารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

ภาควชิานเิทศศาสตร ์คณะ
วทิยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

16 ม.ีค. 54 
เวลา 9.00 – 
12.00 น.  

8 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ 
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

ผูร้ว่มผลติในคณะกรรมการผลติและ
บรหิารชดุวชิาผูใ้ชแ้ละการบรกิาร
สารสนเทศ ซึง่เป็นเอกสารประกอบการ
สอนระดับบณัฑติศกึษา  

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช 

ภาคการศกึษาที ่
2 ปีการศกึษา 
54 

9 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ 
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “ประเด็นและ
ทศิทางการวจัิยการประยกุตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศกบังานสารสนเทศ”  

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช

ศ. 5 ส.ค. 54 
เวลา 13.00 -
16.00 น. 

10 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช  
เศวตรัตนเสถยีร 

ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบคณุภาพรา่ง
ตวัชีว้ัดการรูส้ารสนเทศสําหรับนักเรยีน
ไทย 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมา
ธริาช 

7-ม.ิย.-54 

11 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช  
เศวตรัตนเสถยีร 

กองบรรณาธกิารวารสารสารสนเทศ
ศาสตร ์

กลุม่วชิาการจัดการ
สารสนเทศและการสือ่สาร
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ตลอดปี 

12 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร  
วงศป์ระทปี 

คณะทํางานดา้นคอมพวิเตอรข์อง
คณะกรรมการอํานวยการคดัเลอืกบคุคล
เขา้ศกึษาในสถานอดุมศกึษา 

สอท (สมาคมอธกิารบดแีหง่
ประเทศไทย) 

ตัง้แต ่4 ม.ค. 
54 เป็นตน้ไป 

13 บรรณารักษ
ศาสตร ์

อ.ดวงเนตร  
วงศป์ระทปี 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "ขัน้ตอนการ
บรหิารจัดการรับตรงผา่นเคลยีริง่เฮาส ์
(Clearinghouse)”  

สํานักงานเลขาทีป่ระชมุ 
อธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 

จ. 1 ส.ค. 54 
เวลา 9.00 - 
16.30 น. 
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14 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั  

ยิม้ประเสรฐิ 
ผูเ้ชยีวชาญดา้นตรวจคณุภาพของชดุการ
สอน เรือ่งน่ารูค้ณุครชูวนคดิ สําหรับ
นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 เพือ่พัฒนา
สือ่การเรยีนการสอน 

โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั 
อ.เมอืง จ.นครปฐม 
 

ตัง้แต ่พ.ย. 53 

15 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั  
ยิม้ประเสรฐิ 

บรรยายหวัขอ้ ประวัตศิาสตร์
ความสมัพันธไ์ทย-เวยีดนาม 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร 
สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ 

20 ม.ค. 54 
13.00-16.00 น.

16 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั  
ยิม้ประเสรฐิ 

บรรยายหวัขอ้ "สมัมนาประชาธปิไตย 
ทา่มกลางความขดัแยง้ทางการเมอืง" 
ในโครงการฝึกอบรม หลกัสตูร "ผูบ้รหิาร
งานยตุธิรรมระดับสงู: บธส." รุน่ที ่1 

กระทรวงยตุธิรรม 17 ม.ีค. 54 
13.00-16.00 น.

17 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.ดร.สธุาชยั  
ยิม้ประเสรฐิ 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธน์าย
ปฤณ  เทพนรนิทรนั์กศกึษาปรญิญาโท 
คณะรัฐศาสตร ์ม.ธรรมศาสตรเ์รือ่ง 
อดุมการณ์ชาตนิยิมไทยกระแสหลกัหลงั
เหตกุารณ์รัฐประหาร 2549 

คณะรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

12 พ.ค. 54 
10.30 น. 

18 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สวุมิล รุง่เจรญิ กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกเพือ่
พจิารณาหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาองักฤษ – อเมรกินัศกึษา ปี 2555 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปีการศกึษา 54 

19 ประวัตศิาสตร ์ ผศ.สวุมิล รุง่เจรญิ ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาตน้ฉบบั "อารย
ธรรมตะวันตก : อารยธรรมโรมันโครงการ
ตําราวทิยาลยัศาสนศกึษา
มหาวทิยาลยัมหดิล 

มหาวทิยาลยัมหดิล ก.ย.- พ.ย. 54 

20 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง "ลกัษณะวัฒนธรรม
พหลุกัษณ์ การขา้มวัฒนธรรม การบรหิาร
จัดการ การนําไปสูส่มัยใหม ่และการ
จัดทําแผนทีว่ัฒนธรรมภาคใต:้ ดา้น
ประวัตศิาสตรแ์ละมรดกทางความคดิ"  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิ
สํานักงานคณะกรรมการ 
สภาวจัิยแหง่ชาต ิ

29 ต.ค. 53 
09.45-12.30 น.

21 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

แขกรับเชญิในรายการโทรทัศน์คร ูเพือ่
ออกอากาศในรายการ "ครมูอือาชพี" 
ทางTPBS  

คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

22 พ.ย. 53 
11.00-13.00 น.

22 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรรว่มเสวนาในหวัขอ้ "คณุธรรม
ของพอ่คา้จนี พอ่คา้แขกในประวัตศิาสตร์
การคา้ไทย" ในการสมัมนาทางวชิาการ
เรือ่ง "ปรัชญาการคา้ไทยในมติิ
ประวัตศิาสตร:์เพือ่ทบทวนและ
ตรวจสอบ" 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 14 ม.ค. 54 
14.30-16.15 น.

23 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรสอนรายวชิาประวัตศิาสตร์
การแพทยห์วัขอ้ "เราเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประวัตศิาสตร"์สําหรับนักศกึษาแพทย ์
ชัน้ปีที ่2 

คณะแพทยศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

14 ม.ีค. 54 และ
23 พ.ค. 54 
09.30-14.00น. 

24 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายกจิกรรมของชมรม 
นจวท. ในงานประชมุวชิาการ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เยาวชน 
ครัง้ที ่6 (วทท.6)  

ชมรมนักเขยีนและผูจั้ดทํา
หนังสอืวทิยาศาสตร ์
(นจวท.) สมาคม
วทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชปูถัมภ ์

18-19 ม.ีค. 54 

25 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

คณะอนุกรรมการพจิารณาและเรยีบเรยีง
ประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยอยธุยา ครัง้ที ่
2/2554 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรมศลิปากร 

1 เม.ย. 54 
10.00-15.30น. 

26 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความเรือ่ง 
"บทบาทของชาวอาหรับ-เปอรเ์ซยีรใ์น
บรเิวณคาบสมทุรไทย: ภาพสะทอ้นจาก
แหลง่การเรยีนรูท้างประวัตศิาสตรใ์น
ภาคใต"้ เพือ่จัดพมิพใ์นวารสารวชิาการ 
"มนุษยศ์าสตรส์งัคมศาสตร"์มหาวทิยาลยั
ทักษิณ ปีที ่5 ฉบบัที ่1(เมษายน-
กนัยายน 2553) 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ทักษิณ 

12 ก.ค. 54 
(จดหมาย
ขอบคณุ) 

27 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ประธานกรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง"
บทบาทและอํานาจหนา้ทีข่องเจา้ทา่หกั
ประมาสะแตม (พ.ศ.2394-2453" ใหแ้ก่
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา สาขาวชิา
ศลิปศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 
ธรรมาธริาช 

26 ก.ค. 54 
13.30-16.30น. 
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28 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์

จฬุารัตน์ 
รว่มเดนิทางไปสํารวจและคน้ควา้วชิาการ
เกีย่วกบัประวัตศิาสตรอ์ยธุยาตอนปลาย
เพือ่งานเรยีบเรยีงวจัิยทางประวัตศิาสตร์
เรือ่ง ประกอบสรา้งความรูเ้รือ่งอยธุยา
ตอนปลาย และรว่มเสวนาทางวชิาการ ณ 
จังหวัดพระนครศรอียธุยา 

สถาบนัเอเชยี จฬุาฯ 30-31 ก.ค. และ
1 ส.ค. 54 

29 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ผูว้จิารณ์ผลงานของนักศกึษา คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 2 - พ. 3 
ส.ค. 54 เวลา 
09.00–16.00น.

30 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

 อาจารยพ์เิศษบรรยายในหวัขอ้ 
“บคุลกิภาพขา้มวัฒนธรรม : บคุลกิภาพ
ของคนในวัฒนธรรมตะวันออกกลาง
และอฟัรกิา”  

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

พ. 14 ก.ย. 54 
เวลา 09.00 – 
12.00 น. 

31 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

วทิยากรบรรยายพเิศษ หวัขอ้เรือ่ง 
“สาธารณรัฐสงิคโปร ์: เอกภาพ
ทา่มกลางความหลากหลาย” 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

อ. 20 ก.ย. 54 
เวลา 8.00-
12.30 น.  

32 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

ประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาและ
เรยีบเรยีงประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยอยธุยา 
และเป็นนักวจัิยในโครงการวจัิย เรือ่ง 
“การประกอบสรา้งความรูเ้รือ่งอยธุยา
ตอนปลาย” เพือ่รายงานความกา้วหนา้ 
ครัง้ที ่2 

สถาบนัเอเชยีศกึษา พ. 28 ก.ย. 54 
เวลา 12.00– 
16.00 น .  

33 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

สอนวชิาอารยธรรม ใหก้ับนักศกึษา
พยาบาลสภากาชาดไทย ปี 2 ภาคปลาย 
ปีการศกึษา 2553  

สภากาชาดไทย ทกุวันศกุร ์
26 ต.ค.53 -  
12 ก.พ. 54 

34 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

วทิยากรเรือ่ง "ศรวีชิยั เครอืขา่ยการคา้
และวรีบรุษุ: อนิโดนเีซยีศกึษาในประเทศ
ไทยในการสมัมนาวชิาการในโอกาสการ
จัดงาน"ครบรอบ 60 ปีความสมัพันธ์
ไทย-อนิโดนเีซยี" 

สํานักวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

22 พ.ย. 53 

35 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

บรรยายหวัขอ้ ประวัตศิาสตร์
ความสมัพันธไ์ทย-มาเลเซยี 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร 
สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ 

28 ม.ค. 54 
10.00-12.00 น.

36 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

วทิยากรรับเชญิในรายการถา่ยทําสารคดี
เพือ่แลกเปลีย่นทัศนะและองคค์วามรูใ้น
รายการพรอ้มกับผูดํ้าเนนิรายการและเลา่
ถงึประวัต ิความสําคญัและเหตกุารณ์ที่
สําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีต่า่งๆ  

Infocusasia 17-18 พ.ค.54 

37 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “เทคนคิการ
เขยีนบทความ” 

ราชนาวกิสภา พฤ. 22 ก.ย. 54 
เวลา 9.30 – 
10.15 น.  

38 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ธนาพล  
ลิม่อภชิาต  

กรรมการสอบวทิยานพินธเ์รือ่ง 
“ประวัตศิาสตรว์า่ดว้ยการจัดการเครือ่ง
เพศชายในสงัคมไทยสมัยใหม ่(ทศวรรษ 
2450-2490)” ใหแ้กนั่กศกึษาปรญิญาโท

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พ. 22 ม.ิย. 54 
เวลา 14.00 น.  

39 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ  
เรอืงศลิป์ 

วทิยากรเรือ่ง "ศรวีชิยั เครอืขา่ยการคา้
และวรีบรุษุ: อนิโดนเีซยีศกึษาในประเทศ
ไทยในการสมัมนาวชิาการในโอกาสการ
จัดงาน"ครบรอบ 60 ปีความสมัพันธ์
ไทย-อนิโดนเีซยี" 

สํานักวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

22 พ.ย. 53 

40 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ  
เรอืงศลิป์ 

รว่มเดนิทางในโครงการศกึษาแลกเปลีย่น
เอกสารและขอ้มลูดา้นประวตัศิาสตร์
ความสมัพันธไ์ทย-ชวา (อนิโดนเีซยี) ใน
ฐานะกรรมการผูท้รงคณุวฒุชิาํระและ
จัดพมิพเ์ผยแพรห่นังสอืประชมุพงศาวดาร 
ฉบบักาญจนาภเิษก 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรมศลิปากร 

20-25 พ.ค. 54 

41 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ  
เรอืงศลิป์ 

ผูว้จิารณ์ผลงานของนักศกึษา เรือ่ง 
Heimat: สถานทีกํ่าหนดแนวทางใหช้วีติ
ของมารอิอนเคานเ์ตสเดนิฮอฟฟ์ ของ 
น.ส.รตพิรทพิยะวัฒน ์ในการสมัมนา
วชิาการผลงานวจัิยดา้นประวัตศิาสตร ์
 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

3 ส.ค. 54 
09.00-16.00 น.
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
42 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ  

เรอืงศลิป์ 
คณะอนุกรรมการพจิารณาและเรยีบเรยีง
ประวัตศิาสตรไ์ทยสมัยอยธุยา และเป็น
นักวจัิยในโครงการวจัิย เรือ่ง “การ
ประกอบสรา้งความรูเ้รือ่งอยธุยาตอน
ปลาย” เพือ่รายงานความกา้วหนา้ครัง้ที ่2

สถาบนัเอเชยีศกึษา พ. 28 ก.ย. 54 
เวลา 12.00– 
16.00 น .  

43 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "จนีกบัไทย
และอาเซยีน อดตี-ปัจจบุนั-อนาคต" ใน
การประชมุวชิาการประจําปี 2553 

สมาคมประวัตศิาสตรใ์น 
พระราชปูถัมภส์มเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

13 ก.พ. 54 
13.00-15.45 น.

44 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
“การสรา้งความตระหนักรูใ้นความชาตจินี
สมัยใหม ่: ศกึษาผา่นววิัฒนาการ
ประวัตศิาสตรน์พินธจ์นียคุกอ่น
สงครามโลกครัง้ที ่2”  

คณะศลิปศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

24 ก.พ. 54 
เวลา 9.00 น. 

45 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา  
วงศส์รุวัฒน ์

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์ว่ม เรือ่ง 
“การสรา้งความตระหนักรูใ้นความชาตจินี
สมัยใหม ่: ศกึษาผา่นววิัฒนาการ
ประวัตศิาสตรน์พินธจ์นียคุกอ่น
สงครามโลกครัง้ที ่2” 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตัง้แต ่
ปีการศกึษา 54 
จนสําเร็จ
การศกึษา 

46 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

วทิยากรโครงการสมัมนาวชิาการสงัคม
และสขุภาพ 2554 หวัขอ้ “ความทรงจํา
ทางสงัคม สขุภาพ และสํานัก
ประวัตศิาสตร”์  

กระทรวงสาธารณสขุ พฤ. 15 ก.ย. 54 
เวลา 13.00 -
17.00 น. 

47 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง “ปรัชญาการศกึษา
แนวพทุธ” “Higger Education” 
“Liberal Ecucation”  

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

13-15 ต.ค. 53 

48 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

อาจารยพ์เิศษ สอนรายวชิา RANS 607  บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

10 พ.ย. 53 

49 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

วทิยากร หวัขอ้ "มนุษยทัศนในปรัชญา
ตะวันออก" 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 11 พ.ย. 53 

50 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

ขออนุญาตใหบ้คุลากรเป็นประธาน
ดําเนนิการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

สํานักงานเครอืคา่ยการศกึา
ท่ัวไปแหง่ประเทศไทย 

ปีการศกึษา 54 

51 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร  
พรมทา 

ทีป่รกึษาโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เฉลมิพระเกยีรต ิ

สมาคมวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แหง่ประเทศไทย 

25 พ.ย.53 

52 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร  
พรมทา 

อาจารยพ์เิศษบรรยายวชิา SHHU 636 
Seminal on Buddhism in Modern 
Society หวัขอ้ Dukkha as an 
Esthetical Value in buddthist 
Esthietcs,Literature in Buddhist 
Perspective แกนั่กศกึาบณัฑติวทิยาลยั 
ป.เอก สาขาวชิาพทุศาสนศกึษา 
(นานาชาต)ิ  

คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ปีการศกึษา 54 

53 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร  
พรมทา 

วทิยากรอภปิรายเรือ่ง “ปรัชญาการศกึษา
แนวพทุธ” “Higger Education” 
“Liberal Education”  

สมาคมปรัชญาและศาสนา
แหง่ประเทศไทย 

13-15 ต.ค. 53 

54 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

อาจารยพ์เิศษสอนนสิติปรญิญาโท
รายวชิา 215424 สนุทรยีศาสตรต์ะวันตก 
1 ภาคตน้ ปีการศกึษา 2553 

คณะจติรกรรมประตมิากรรม
และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

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

55 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

กรรมการวทิยานพินธเ์รือ่ง “แฟนบอล : 
ปฏบิตักิารทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสร
ฟตุบอลไทย” ของนายอาจนิต ์ทองอยู่
คง นักศกึษาปรญิญาโท สาขา
มานุษยวทิยา 

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

56 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

ประสานงานรายวชิา สห.826 ทฤษฎี
สงัคม 

วทิยาการสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

29 ต.ค.53 

57 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
58 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  

เพ็ญภนัินท ์
กรรมการสอบวทิยานพินธใ์หก้บั นายสรัุช 
คมพจน ์เรือ่ง "เยอรเ์กน้ ฮาเบอรม์าสกบั
ทฤษฎวีพิากษ์สงัคมสมัยใหม:่ โครการ
การรูแ้จง้กับการจัดวางปทัสถานใหก่บั
การวพิากษ์" 

คณะรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 54 

59 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

อาจารยส์อนพเิศษในรายวชิา โดยทําการ
สอนบรรยาย 2 ชัว่โมง/สปัดาห ์ทกุวันพธุ 
เวลา 10.20-12.05 น. 

คณะจติรกรรมประตมิากรรม
และภาพพมิพ ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
54 เป็นตน้ไป 

60 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ของ น.ส.ปิย
วด ีคุม้เดช เรือ่ง "ปฏบิัตการใน
ชวีติประจําวันของคนเมอืงบนพืน้ทีบ่าท
วถิถีนนสลีม"  

คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปีการศกึษา 54 

61 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

สอนบรรยายวชิา PRINCIPLE 
CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES 
หวัขอ้เรือ่ง “แดรร์ดิา : การรือ้สรา้ง 
(deconstruction)” ประจําหลักสตูร
ปรญิญาโท สาขาวชิาวัฒนธรรมและการ
พัฒนา (หลกัสตูรปกต)ิ สถาบนัวจัิย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี 

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี สํานักงาน
บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา  

 20 ก.ค.54 

62 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

ขออนุมัตใิหข้า้ราชการในสงักดัเป็นผู ้
วจิารณ์ผลงานของนักศกึษา เรือ่ง "คน" 
ในทัศนะของชนชัน้นําสยามในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 2 - พ. 3 
ส.ค. 54 เวลา 
09.00 – 16.00 
น. 

63 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

ขออนุมัตขิา้ราชการเป็นกรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์ใหก้ับ นายศรัณย ์วงศข์จติร 
เรือ่ง "จนิตกรรมปลายดา้มขวาน: 
ศกึษานวนยิายไทยรว่มสมัย" 

คณะรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

4-ส.ค.-54 

64 ปรัชญา อ.ดร.เกษม  
เพ็ญภนัินท ์

ขออนุญาตขา้ราชการเป็นกรรมการสอบ
วทิยานพินธ ์ใหก้ับนายชนุตร ์นาคท
รานันท ์เรือ่ง "ความเหมาะสมในเชงิ
ตรรกะของประชาธปิไตยเนน้ความ
ขดัแยง้กบัสงัคมประชาธปิไตย" 

คณะรัฐศาสตร ์ม.
ธรรมศาสตร ์

29-ก.ย.-54 

65 ปรัชญา อ.ดร.ศรญิญา  
อรณุขจรศกัดิ ์

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “การจัดการ
ความปรารถนาในจรยิศาสตรข์งจือ่และไต ้
เจิน้” 

สถาบนัเอเชยีตะวันออก
ศกึษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ศ. 9 ก.ย. 54 
เวลา 11.00-
11.45 น.  

66 ปรัชญา อ.ดร.ศริประภา 
ชวะนะญาณ 

อาจารยพ์เิศษ สอนวชิาตรรกวทิยา
เบือ้งตน้ 

วทิยาลยัพยาบาล
สภากาชาดไทย 

6 ม.ิย -24 ก.ย.
54 

67 ปรัชญา อ.ธดิาวด ีสกลุโพน อาจารยพ์เิศษ วชิา ILB 107 ETHICS วทิยาลยันานาชาต ิ(BUIC) 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

10 ม.ค. - 23 
พ.ค. 54 

68 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.ปณธิ ิ 
หุน่แสวง 

อาจารยพ์เิศษสอนวชิา 01374342 
วรรณกรรมฝร่ังเศสคดัสรร II (Selected 
French Literary Work II) 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์

2,16,30 พ.ย. 
53   14 ธ.ค.53  
4,18 ม.ค. 54  
22 ก.พ.54 

69 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.ปณธิ ิ 
หุน่แสวง 

ผูท้รงคณุวฒุบิทความในการสมัมนา
วชิาการระดบัชาต ิ"สรรพศาสตร ์สรรพ
ศลิป์" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

9 พ.ค. 54 

70 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.ปณธิ ิ 
หุน่แสวง 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสธรุกจิ  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ปีการศกึษา 54  

71 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

ผศ.ดร.วรณุี  
อดุมศลิป 

ประชมุรว่มกับหน่วยความรว่มมอืดา้น
ภาษาฝร่ังเศส (Bureau de 
Coopération pour le français : BCF) 
สถานเอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสประจํา
ประเทศไทย เรือ่ง โครงการความรว่มมอื
ระหวา่งหน่วยงาน ประจําปี 2554 

สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศไทย 

25-ก.พ.-54 

72 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

รศ.ดร.ขจติรา  
ภังคานนท ์

ผูท้รงคณุวฒุทํิาหนา้ทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการเพือ่ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วชิาการระดบัผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละรอง
ศาสตราจารย ์
 

มหาวทิยาลยับรูพา 28 ก.พ. 54 
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73 ภาษา

ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

รศ.ดร.ขจติรา  
ภังคานนท ์

ผูท้รงคณุวฒุทํิาหนา้ทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการเพือ่ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วชิาการระดบัผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละรอง
ศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 28 ม.ีค. 54 

74 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

รศ.ดร.ขจติรา  
ภังคานนท ์

ผูท้รงคณุวฒุทํิาหนา้ทีป่ระเมนิผลงาน
ทางวชิาการเพือ่ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วชิาการระดบัผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละรอง
ศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยันเรศวร 20 เม.ย. 54 

75 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.กาญจนา บนุนาค  กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัสยาม  ภาคการศกึษาที ่
2 ปีการศกึษา 
53 

76 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

อาจารยพ์เิศษสอนวชิา 01374342 
วรรณกรรมฝร่ังเศสคดัสรร II (Selected 
French Literary Work II) 

ภาควชิาวรรณคด ีคณะ
มนุษยศาสตร ์ม.
เกษตรศาสตร ์

9, 23 พ.ย. 53   
7,8 ธ.ค.53   
11, 25 ม.ค. 54  
15,22 ก.พ.54 

77 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ "หนูนอ้ยหมวก
แดง: กนิ กาม เกลยีด" ในโครงการ
สมัมนาวชิาการ "วจัิกษ์วจิารณ์วรรณกรรม
ฝร่ังเศส" ครัง้ที ่1  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ 

พฤ. 20 ม.ค. 54 
/ เวลา 15-18 
น. 

78 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.พริยิะดศิ 
มานติย ์

ประชมุรว่มกับหน่วยความรว่มมอืดา้น
ภาษาฝร่ังเศส (Bureau de 
Coopération pour le français : BCF) 
สถานเอกอคัรราชทตูฝร่ังเศสประจํา
ประเทศไทย เรือ่ง โครงการความรว่มมอื
ระหวา่งหน่วยงาน ประจําปี 2554 

สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศไทย 

25-ก.พ.-54 

79 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ  
จฬุากรณ์ 

กรรมการตดัสนิการแขง่ขนัภาษาฝร่ังเศส
ดา้นธรุกจิ "Le Mot d'Or" 

สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศไทย 

ม.ีค.-54 

80 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 
 
 

อ.ดร.สริวิรรณ  
จฬุากรณ์ 

ลา่มในการประชมุดา้นสทิธมินุษยชน
 

สมาคมสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชน (Union of Civil 
Liberty)  

31 พ.ค. 54 

81 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ชศูร ีมวีงศ์
อโุฆษ 

วทิยากรบรรยายเชงิวชิาการในหวัขอ้ 
"หญงิด ีหญงิรา้ย ในภาษิตเยอรมัน" ณ 
คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์จังหวัด
นครปฐ 

ภาควชิาภาษาเยอรมัน คณะ
อกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 

 17 ม.ค. 54 

82 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติา  
ศรอีฬุารพงศ ์

ประธานคณะทํางานสรา้งและกลัน่กรอง
เครือ่งมอืวัดความถนัด  

สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ

16 ธ.ค.53 

83 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติา  
ศรอีฬุารพงศ ์

กรรมการผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษา เยอรมัน
จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คดัเลอืก
ตําแหน่งเจา้หนา้ทีเ่พือ่บรรจบุคุคลเขา้รับ
ราชการ 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

27 เม.ย. 12 
พ.ค. 54 

84 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา  
แสงอรา่มเรอืง 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาอา่นรายงานวจัิย
ฉบบัสมบรูณ์ เรือ่ง "การประเมนิผล
หลกัสตูร (ภาษาเยอรมัน) คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ.2548" 

ภาควชิาภาษาตา่งประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

  

85 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

รศ.ดร.วรรณา  
แสงอรา่มเรอืง 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณา
ตรวจแกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะในการ
ปรับปรงุหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาเยอรมัน หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร ์ 

หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 
54 

86 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

คณะกรรมการเพือ่ตรวจและประเมนิผล
งานทางวชิาการของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ทีข่อใหม้หีรอื
เลือ่นวทิยฐานะชํานาญการพเิศษ 
สาขาวชิาภาษาเยอรมัน 
 
 

สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา
กรงุเทพมหานคร 

 4 พ.ย. 53/ 
เวลา 10.30 น. 



  47 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
87 ภาษา

ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุกิองบรรณาธกิาร
วารสารอกัษรศาสตรม์หาวทิยาลัย
ศลิปากร ปีที ่32 และ 33 

มหาวทิยาลยัศลิปากร   

88 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง "ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัศลิปะรว่มสมัย: ทัศนศลิป์
สถาปัตยกรรม วรรณศลิป์ 
ศลิปะการแสดง และดนตร"ี ในการ
ประชมุทางวชิาการเรือ่ง "นําศลิปะรว่ม
สมัยไปสูส่ถาบนัการศกึษา" ตาม
โครงการปาฐกถาราชบณัฑติสญัจรดา้น
ศลิปะและวฒันธรรมของ
ราชบณัฑติยสถาน  

ราชบณัฑติยสถาน  29 ม.ค. 54 / 
เวลา 10.00-
12.00, 13.00-
15.00 น. 

89 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

อาจารยส์อนวชิาภาษาเยอรมัน ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่5-6 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2554 

โรงเรยีนวังไกลกงัวล ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 54 

90 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการการจัด
งานสมัมนานานาชาต ิ500 ปี 
ความสมัพันธ ์ไทย-โปรตเุกส งานสมัมนา
นีจ้ะมใีนตน้เดอืนพฤศจกิายน 2554 

ศนูยย์โุรปศกึษาในนามของ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Technical University of 
Lisbon, Instituto do 
Oriente ISCSP, กระทรวง
การตา่งประเทศโปรตเุกส 
และสถานเอกอคัรราชทตู
โปรตเุกสประจําประเทศ
ไทย 

ปีการศกึษา 54 

91 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการประกวดตรา
สญัลกัษณ์ฉลองครบรอบ 150 ปี 
ความสมัพันธท์างการทตูไทย-สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนใีน พ.ศ. 2555 
รว่มกบัคณะกรรมการอืน่รวม 6 คน ซึง่
เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางศลิปะ ประวัตศิาสตร ์
และความสมัพันธไ์ทย-เยอรมน ี 

กระทรวงการตา่งประเทศ  29 ม.ิย. เวลา 
14.00 น. 

92 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

กรรมการคดัเลอืกผูแ้ปลของกองสญัชาติ
และนักนติกิร กระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงการตา่งประเทศ 5 ต.ค.53 

93 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

ประธานคณะทํางานสรา้งและกลัน่กรอง
เครือ่งมอืวัดความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
(PAT 7.2) (คําสัง่ลบัของ สทศ.) 

สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ

16 ธ.ค.53 

94 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

ผูท้รงคณุวฒุทํิาหนา้ทีป่ระเมนิคณุภาพ
ผลงานตํารา เรือ่ง การแปลภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 17-ก.พ.-54 

95 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

ผูท้รงคณุวฒุใินการปรับปรงุหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาเยอรมัน พ.ศ. 2555 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปีการศกึษา 54 

96 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ี 
แกว้สมัฤทธ ์

ประธานคณะทํางานสรา้งและกลัน่กรอง
เครือ่งมอืวัดความถนัดทางภาษา 

สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแหง่ชาต ิ

16 ธ.ค.53 

97 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ี 
แกว้สมัฤทธ ์

คณะกรรมการในสมาคมครภูาษาเยอรมัน
ในประเทศไทย 

สมาคมครภูาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

ตลอดปี
การศกึษา 54 

98 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัดิ ์

วทิยากร และทีป่รกึษาการจัดการเรยีน
การสอนวชิาภาษาสเปน ใหก้บัโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษา 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ทกุวันองัคาร 
เวลา 07.50-
09.30 น. ตลอด
ปีการศกึษา 54 

99 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัดิ ์

วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษาในโครงการคา่ยอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2554 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  8-10 ก.ค.54 

100 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัดิ ์

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการปรับปรงุ
หลกัเกณฑก์ารทับศพัทภ์าษาสเปน 

จากราชบณัฑติยสถาน  ทกุวันพธุตลอด
เดอืนส.ค. 54 
และศ. 26 ส.ค. 
54 เวลา 9.00 – 
11.00 น. 
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101 ภาษา

ตะวันตก/
สเปน 

อ.จันทรา ประมลู
ทรัพย ์

ผูป้ระสานงานและวทิยากรในการอบรม
ภาษสเปนสําหรับขา้ราชการกระทรวงการ
ตา่งประเทศ 

สถาบนัเทววงศว์โรปการ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

18 ม.ค. - 22 
ม.ีค. 54 

102 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.จันทรา ประมลู
ทรัพย ์

แปลบทความเกีย่วกบัความสมัพันธด์า้น
สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ระหวา่ง
ประเทศไทยและเม็กซโิก ของ
นักวชิาการชาวเม็กซโิก 3 ทา่น  

สถานเอคอคัรราชทตูไทย 
ณ กรงุเม็กซโิก 

ก.ค.-ส.ค.54 

103 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรโครงการฝึกอบรมลา่มอสิระ
ระดบัสงูในภมูภิาค ครัง้ที ่1 หวัขอ้เรือ่ง 
"เทคนคิการลา่ม"  

สํานักงานศาลยตุธิรรม  23 ธ.ค. 53 / 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

104 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

อบรมลา่มสําหรับผูเ้สยีหายการคา้มนุษย ์
ในหวัขอ้ “เทคนคิการทําลา่มและการจด
บนัทกึ ทักษะ การแปลและจรรยาบรรณ
วชิาชพีลา่ม” 

สํานักป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการคา้หญงิและเด็ก 

26 - 28 ม.ีค. 
54 

105 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

อบรมลา่มภาษามลาย ูปัตตาน ี มลูนธิเิอเชยี / ศอ.บต. 2-4 พ.ค. 54 

106 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ผูอ้า่นทานตน้ฉบบัและอนุกรรมการจัดทํา
ตน้ฉบบัหนังสอืเฉลมิพระเกยีรต ิ

สํานักเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์
ของชาต ิ

ก.ค. 52-ปัจจบุนั

107 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหบ้รกิารลา่มอาสาเพือ่การใหค้วาม
คุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

กระทรวงพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

ก.พ. 53-
ปัจจบุนั 

108 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษาในโครงการคา่ยอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2554 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  8-10 ก.ค.54 

109 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

วทิยากรบรรยายวา่ดว้ยการแปลภาษา
สําหรับการคุม้ครองสวัสดภิาพผูท้ีต่กเป็น
เหยือ่การคา้มนุษย ์ในหวัขอ้ “เทคนคิการ
ทําลา่มและการจดบนัทกึ” “ทักษะการ
แปลและจรรยาบรรณวชิาชพีลา่ม”  

สํานักป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการคา้หญงิและเด็ก 
กรมพัฒนาสงัคมและ
สวัสดกิาร 

 29-31 ก.ค. 54  

110 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.สกุจิ พูพ่วง เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ ปรับปรงุ
หลกัเกณฑก์ารทับศพัทภ์าษาสเปน 

จากราชบณัฑติยสถาน  ทกุวันพธุตลอด
เดอืนส.ค. 54 
และศ. 26 ส.ค. 
54 เวลา 9.00 – 
11.00 น. 

111 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.สกุจิ พูพ่วง  วทิยากรใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีน
เตรยีมอดุมศกึษาในโครงการคา่ยอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ประจําปี
การศกึษา 2554 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  8-10 ก.ค.54  

112 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

คณะกรรมการคดัเลอืกทนุการศกึษา
รัฐบาลสาธารณรัฐอติาลปีระจําปี
การศกึษา 2554/2555 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ปีการศกึษา 
54/55 

113 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “กลวธิใีนการสอน
ในแตล่ะรายวชิาทีจ่ะนําไปสูผ่ลการ
เรยีนรู”้ ใหก้ับคณาจารยข์องหลักสตูร 
 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาพัฒนา
มนุษยแ์ละสงัคม (สห
สาขาวชิา) 

พฤ. 7 ก.ค.54 
เวลา 13.30 น.  

114 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

ลา่มในการสมัมนาบรรยายพเิศษเรือ่ง 
แนวโนม้แฟชัน่ผา้ผนืสําหรับฤดใูบไมผ้ล/ิ
ฤดรูอ้นปี 2012 “Spring/Summer 2012 
Textile Trends in Progress”  และการ
ใหคํ้าแนะนําในการพัฒนาสนิคา้ผา้ผนื
เชงิลกึ สําหรับผูป้ระกอบการ 

กรมสง่เสรมิการสง่ออก 11-12 ก.ค. 54 

115 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ ออกขอ้สอบวชิาภาษาเกาหล ี สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

  

116 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ วทิยากรบรรยายโครงการสมัมนาวชิาการ
ระดบัชาตเิรือ่ง “เกาหลศีกึษา ครัง้ที ่1”  

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิท
ร ์วทิยาเขตปัตตาน ี 

 26 พ.ย. 53 
เวลา 9.00-
17.00 น. 
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117 ภาษา

ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

กรรมการปรับปรงุหลกัสตูร  ศลิปศาสตร
บณัฑติสาขาวชิาภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร
และสาขาวชิาภาษาจนี (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตหาดใหญ ่

12-ต.ค.-53 

118 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

กรรมการประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาเพือ่ใหม้หีรอืเลือ่น
เป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญ สายงานการ
สอนสาขาภาษาจนี  

กระทรวงศกึษาธกิาร 30-พ.ย.-53 

119 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

กรรมการปรับปรงุหลกัสตูร
ประกาศนยีบัตรภาษาจนีพืน้ฐานเพือ่การ
สือ่สาร 

มหาวทิยาลยั สโุขทัยธรร
มาธริาช 

1-ก.พ.-54 

120 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

ผูท้รงคณุวฒุวิพิากษ์หลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาตะวันออก 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) แบบ 
มคอ. 2 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ  

24 ก.พ. 54, 28 
เม.ย. 54 

121 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิขอ้เสนอ
โครงการวจัิย ประจํา ปีงบประมาณ 2554 

สถาบนัวจัิยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัทักษิณ วทิยา
เขตพัทลงุ 

19 ก.ค. 54 
ภาคการศกึษา
ตน้ 54 

122 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษา ประจําหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 

คณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ส.ค.-54 

123 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

แขกรับเชญิสมัภาษณ์สดในรายการ เวที
ความคดิ หวัขอ้ “เรือ่งน่ารูจ้ากหนังสอื
ตอ้งหา้มในราชวงศช์งิ”  

สถานวีทิย ุFM 96.5 คลืน่
ความคดิ “เขม้ทกุสาระ ขน้
ทกุความคดิ” บรษัิท อสมท. 
จํากดั (มหาชน) 

อ. 27 ก.ย. 54 
เวลา 19.30-
20.00 น. 

124 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

วทิยากรในงานบรรยายพเิศษของ
วัฒนธรรมจนีศกึษาสโมสร ในหวัขอ้เรือ่ง 
“วรรณกรรมสมัยราชวงศถั์ง” แกนั่กศกึษา
ในหลกัสตูร และบคุคลผูส้นใจจาก
ภายนอก ณ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์ 

โครงการปรญิญาโท
วัฒนธรรมจนีศกึษา คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และอาศรมสยาม-จนีวทิยา  

12 ม.ีค. 54 
เวลา 13.30-
16.00 น. 

125 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

ศาสตราภชิาน
ประพณิ มโนมัย
วบิลูย ์

คณะทํางานดําเนนิการแปลและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา Hanyu Ketang ของ 
East China Normal University (เลม่ 1 
และเลม่ 2 )  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ต.ค. 53-ปัจจบุนั 
(ณ 31 ก.ย. 
ประชมุครัง้
สดุทา้ยเมือ่ วัน 
23 –25 ก.ย. 
54) 

126 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะทํางานดําเนนิการแปลและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา Hanyu Ketang ของ 
East China Normal University (เลม่ 1 
และเลม่ 2 )  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ต.ค. 53-ปัจจบุนั 
(ณ 31 ก.ย. 
ประชมุครัง้
สดุทา้ยเมือ่ วัน 
23 –25 ก.ย. 
54) 

127 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

ผูบ้รรยายและอบรมการใชภ้าษาจนีเพือ่
ธรุกจิการโรงแรม. 

โรงแรมปทมุวันปรนิซเ์ซส. ม.ีค 54 

128 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์  
เพชรเชดิช ู

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ประเมนิขอ้เสนอ
โครงการของนักวจัิย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

7-ก.พ.-54 

129 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศรักษ์  
เพชรเชดิช ู

กรรมการตดัสนิการประกวดการแขง่ขนั
แสดงละครภาษาจนี   

มหาวทิยาลยัรังสติ   14-ม.ค.-54 

130 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์

กรรมการจัดทําพจนานุกรมศพัท ์ปัจจบุนั
ภาษาไทย-ภาษาจนี 

ราชบณัฑติยสถาน ต.ค.53 - 
ปัจจบุนั 

131 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์

ทีป่รกึษาในการจัดทําหลักสตูรระดบั
ประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) สาขางาน
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจนีธรุกจิ) 
 

วทิยาลยัพาณชิยการธนบรุ ี ธ.ค.53 - 
ปัจจบุนั 
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132 ภาษา

ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์

กรรมการสอบโครงรา่งการศกึษาอสิระ
ใหก้ับนักศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการ สอนภาษาจนีใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ  

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 24 ก.พ. 54 
เวลา 15.00 – 
16.00 น.  

133 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์

คณะทํางานดําเนนิการแปลและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา Hanyu Ketang ของ 
East China Normal University (เลม่ 1 
และเลม่ 2 )  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ต.ค. 53-ปัจจบุนั 
(ณ 31 ก.ย. 
ประชมุครัง้
สดุทา้ยเมือ่ วัน 
23 –25 ก.ย. 
54) 

134 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์

วทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้ “ภาษาและ
วัฒนธรรมจนี” โครงการพัฒนาครสูอน
ภาษาจนีในประเทศไทย หลักสตูรอบรม
ครสูอนภาษาจนี  

ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนี
สรินิธร  (กรงุเทพฯ) 
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

1-29 เม.ย. 54 

135 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์
 

เขา้รว่มประชมุเชงิปฎบิตักิารฯ สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  

1-3 ก.ค.54  

136 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

คณะทํางานดําเนนิการแปลและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา Hanyu Ketang ของ 
East China Normal University (เลม่ 1 
และเลม่ 2 )  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ต.ค. 53-ปัจจบุนั 
(ณ 31 ก.ย. 
ประชมุครัง้
สดุทา้ยเมือ่ วัน 
23 –25 ก.ย. 
54) 

137 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรและ
มาตรฐาน การศกึษาสําหรับหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ-ภาษาจนี 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรต ิ

  

138 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ   

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
53 จนถงึ 31 
พ.ค. 55 (วาระ 
2 ปี) 

139 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

เขา้รว่มประชมุเชงิปฎบิตักิารฯ สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

1-3 ก.ค.54  

140 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย เจีย่ เชญิเป็นอาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  
ถ.สาธรใต ้

ตลอดเทอม 
ภาคการศกึษา
ตน้ 54 

141 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.หทัย เจีย่ กรรมการพจิารณาเลอืกขอ้สอบการ
แขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่8 
(นานาชาต)ิ เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 

มลูนธิริม่ฉัตรรว่มกบั
สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พฤ. 21 ก.ค. 54 
เวลา 09.30 น. 

142 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.อภริด ีเจรญิเสนยี ์ คณะทํางานดําเนนิการแปลและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา Hanyu Ketang ของ 
East China Normal University (เลม่ 1 
และเลม่ 2 )  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  

31 พ.ค.-3ม.ิย. 
54 
1-3 ก.ค.54  

143 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ  
คะตะกริ ิ

ผูท้รงคณุวฒุวิพิากษ์หลกัสตูร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฎนครราชสมีา 

ปีการศกึษา 54 

144 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด   
ศตีสิาร 

ผูท้รงคณุวฒุใินการปรับปรงุหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 
หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บรูพา  

พ.ศ. 54 

145 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด   
ศตีสิาร 

วทิยากรในการเสวนาวชิาการเรือ่ง"Pop 
Culture กบัการเรยีนการสอน
ภาษาญีปุ่่ น"  

ภาควชิาภาษาญีปุ่่ น คณะ
ศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
รังสติ  

19 พ.ย.53 
8.30-16.30 

146 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.ชมนาด   
ศตีสิาร 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจันทร ์

จ. 12 ก.ย. 54 
เวลา 13.30-
16.30 น.  

147 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 
 

ผศ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

อาจารยพ์เิศษ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

วันที ่17  ก.ย-1 
ต.ค 55  เวลา 
13.30-16.30 น. 
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148 ภาษา

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ    
จริาสมบตั ิ

วทิยากรในงานสมัมนาสมาคมครภูาษา
และวัฒนธรรมญีปุ่่ นแหง่ประเทศไทย 

สมาคมครภูาษาและ
วัฒนธรรมญีปุ่่ นแหง่ประเทศ
ไทย 

17 ม.ีค. 54 
เวลา 13.30 - 
16.30 น. 

149 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.วรวฒุ ิ    
จริาสมบตั ิ

ผูท้รงคณุวฒุ ิ(ทีป่รกึษาในดา้นการ
กําหนดกรอบเนือ้หาและเกณฑม์าตรฐาน)

สํานักบรหิารบพติรพมิกุ 
จักรวรรด ิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสนิทร ์

19 ก.ค. 54 
เวลา 9.00 น.  

150 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์  เรือ่ง "การ
วเิคราะหภ์าพลกัษณ์ของซากรุะทีป่รากฎ
ในบทกวไีฮคสุมัยเอโดะ" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

29  เม.ย. 54  
10.00 - 12.00 

151 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 
 

วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “ประวัต ิ
วรรณคดญีีปุ่่ น” 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ 
กรงุเทพฯ 

พฤ. 14 ก.ค. 54 
เวลา 13.00 - 
16.00 น. 

152 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.สชุาดา  
สตัยพงศ ์

คณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ   

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ ตัง้แต ่1 ม.ิย. 
53 จนถงึ 31 
พ.ค. 55 (วาระ 
2 ปี) 

153 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

วทิยากรอบรมในหวัขอ้เรือ่ง “วรรณคดี
ญีปุ่่ นกบัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ น” 
และ “การสอนการพดู” ใหก้บัครผููส้อน
ภาษาญีปุ่่ นในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง  

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ 
กรงุเทพฯ  

 30-31 ต.ค. 53 
เวลา 9.00-
16.00 น. 

154 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง "วรรณคดี
ญีปุ่่ นกบัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ น" 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ 
กรงุเทพฯ 

18 เม.ย. 54 
08.45-16.10 

155 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
สรุยิะวงศไ์พศาล 

ผูท้รงคณุวฒุวิพิากษ์หลกัสตูร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฎนครราชสมีา 

ปีการศกึษา 54 

156 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.ศศพิร  
เพชราภรัิชต ์

วทิยากรโครงการพัฒนาครสูอนภาษาจนี
ในประเทศไทย หลกัสตูรอบรมครสูอน
ภาษาจนี 

ศนูยภ์าษาและวฒันธรรมจนี
สรินิธร  (กรงุเทพฯ) 
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 

1-29 เม.ย. 54 

157 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.น้ําทพิย ์ 
เมธเศรษฐ 

วทิยากรรว่มการบรรยายเชงิวชิาการญีปุ่่ น 
ในหวัขอ้ “พนิจิญีปุ่่ น-พเิคราะหไ์ทย ผา่น
งานวรรณกรรม” 

เจแปนฟาวนเ์ดชัน่ 
กรงุเทพฯ 

19 ส.ค. 54 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

158 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ทีป่รกึษาในการจัดทําหนังสอืชดุ "สุแ่ดน
พระพทุธองค"์ 

สํานักพมิพด์เีอ็มจ ี   

159 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายพเิศษวชิาไทยศกึษา 
(HI 2001) ในหัวขอ้เรือ่ง “ภาษาและ
วรรณคดไีทย: การสบืสวนทาง
วัฒนธรรม” ใหก้ับนักเรยีนนายรอ้ย ชัน้ปี
ที ่2 จํานวน 179 นาย 

สว่นการศกึษา โรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจลุจอมเกลา้  

 22 ต.ค. 53 
เวลา 10.00-
12.00 น. 

160 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ทีป่รกึษาในคณะกรรมการโครงการ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิศาสนาแบบ
นมัสการบรูพาจารย ์ 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย 

เม.ย. 53 – ก.ย. 
54 

161 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

กรรมการอํานวยการสมาคมนสิติเกา่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ประจําปี พ.ศ.2554 – 2556 

สมาคมนสิติเกา่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

ประจําปี พ.ศ.54 
– 56 

162 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

วทิยากรบรรยายเรือ่งความตระหนักใน
การนักเรยีนทนุทีด่แีละความคาดหวังของ
ประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

4 ม.ิย. 54 เวลา 
10.00-12.00 

163 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

คณะกรรมการทีป่รกึษาการจัดแขง่ขนั
กอลฟ์การกศุลชงิถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีครัง้ที ่7 

ศนูยพั์ฒนกจิและนสิติเกา่
สมัพันธ ์

ปีการศกึษา 54 
(จัดงานวันที ่4 
ม.ีค. 55) 

164 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

ทีป่รกึษาในการจัดทําหนังสอืชดุ "สุแ่ดน
พระพทุธองค"์ 

สํานักพมิพด์เีอ็มจ ี   

165 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง"การ
พัฒนาตนเพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธ
ผลขององคก์าร" 

สถาบนัเทคโนโลยสียาม  29 ม.ีค. 54 
เวลา 8-15 น. 
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166 ภาษา

ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรอภปิรายรว่ม เรือ่ง “กวา่จะถงึ 
2600 ปี แหง่การตรัสรู ้: อะไรคอื
อนาคต” 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยั 

อ. 5 ก.ค.54 
เวลา 13.00 – 
16.00 น.  

167 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

วทิยากรบรรยายหวัขอ้เรือ่ง คณุธรรมและ
จรยิธรรมสําหรับการปฏบิตั ิราชการใน
เรือ่ง จงรักภักดตีอ่ชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์ภักดตีอ่องคก์ร มุง่
ผลสมัฤทธิข์องงานโปรง่ใสตรวจสอบได ้
ซือ่สตัยส์จุรติ กลา้ยนืหยัดทําในสิง่ที่
ถกูตอ้ง มจีติใหบ้รกิาร ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
เคารพซึง่กนัและกนั เสยีสละ พัฒนา
ตนเองอยูเ่สมอ และประหยัด  

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

พ. 27 ก.ค.54 
เวลา 13.30 – 
15.30 น. 

168 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.บรรจบ 
บรรณรจุ ิ

กรรมการพจิารณาหวัขอ้วทิยานพินธ ์ บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 22 ก.ย. 54 
เวลา 13.30-
16.30 น.  

169 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์ 
ทัดแกว้ 

วทิยากรผูร้ว่มอภปิรายในหวัขอ้ "การตัง้
นามฉายาของพระสงฆ"์ ในโครงการ 
"ศลิป์เสวนา" 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

19 ม.ค.54 เวลา 
15.00-18.00 น.

170 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา หะยี
ยะโกะ 

อาจารยพ์เิศษสอนวชิาวัฒนธรรมมาเลย ์
หลกัสตูรปรญิญาตร ีในภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554 ทกุวันองัคาร  

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

เริม่อ. 7 ม.ิย. 54 
เวลา 11.00 – 
14.00 น. 

171 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ผูว้จิารณ์ผลงานของนักศกึษา คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 2- พ. 3ส.ค. 
54 

172 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

ผูท้รงคณุวฒุวิพิากษ์หลกัสตูรศลิปศา
สตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาเวยีดนาม
เพือ่ธรุกจิการทอ่งเทีย่ว 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฎอดุรธานี 

20ส.ค.54 เวลา
9.00-17.00 น. 

173 ภาษา
ตะวันออก/
เวยีดนาม 

ผศ.ดร.มนธริา 
ราโท 

วทิยากรในงานสมัมนา "ไทย-เวยีดนาม:
ความเชือ่มโยงทางวัฒนธรรมเศรษฐกจิ 
และโอกาสการหุน้สว่นสําหรับภาคเอกชน
ไทย" 

กระทรวงตา่งประเทศ อ. 23 ส.ค. 54 

174 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

ผูค้วบคมุการคน้ควา้วจัิย ของนางสาวสริิ
มา  เชยีงเชาวไ์ว นักศกึษาระดบัปรญิญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัศลิปากร เพือ่ประกอบการ
เรยีนตามขอ้กําหนดในหลกัสตูรอักษรศา
สตรดษุฎบีณัฑติ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

พ.ย.-53 

175 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่
หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพือ่การ
สือ่สาร ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

22 ก.พ. 54 
เวลา 9.00 – 
15.00 น.  

176 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรือ่ง 
"ลกัษณะภาษาทีแ่สดงการครอบงําของ
เพศชายในบทความนติยสารผูห้ญงิ" 
ของ นางสาวจรีาภา สตะเวทนิ นักศกึษา
ปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พือ่
การสือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์
 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

19 พ.ค. 54 
เวลา 13.00 - 
16.00 น. 

177 ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพร  
พานโพธิท์อง 

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ “การศกึษา
ภาษาไทยตามแนวทฤษฏวีาทกรรม
วเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์”  ใหแ้กน่สิติระดบั
ปรญิญาโทสาขาวชิาภาษาไทย (กลุม่ 
S01) 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

ส. 27 ส.ค. 54 
เวลา 13.00 – 
16.00 น. 

178 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน
ภาษาไทยวรรณคดวีจัิกษ์ ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่2 และ 5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

7 ต.ค. และ 4 
พ.ย. 53 

179 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรและรว่มสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง 
“ความสมัพันธท์างวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยเพือ่จัดทําแผนทีว่ัฒนธรรม : 
ภาคใต”้ ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ 

29 – 30 ต.ค. 
53 

180 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรในการประชมุกลุม่เรือ่ง “การ
สรา้งเครอืขา่ยวัฒนธรรมรว่มภมูภิาคเพือ่
การจัดทําแผนทีว่ัฒนธรรม : ภาคใต”้ 

คณะกรรมการสภาวจัิย
แหง่ชาต ิสาขาปรัชญา 

30 ต.ค. 53 
เวลา 8.30-
12.00 น. 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
181 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 

เรอืงรักษ์ลขิติ 
วทิยากรบรรยายเรือ่ง "กรอบแนวคดิและ
ตวัอยา่งโจทยว์จัิยดา้นภาษาและ
วรรณกรรม" ในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง "ขอ้เสนอแนวทางการวจัิยดา้น
วัฒนธรรม 5 ดา้น" 

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขา
ปรัชญา สํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ 

29,30 เม.ย. 54 
และ 1 พ.ค. 54 

182 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน
ภาษาไทยวรรณคดวีจัิกษ์ ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่3 และ 6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

12, 19 และ 26 
พ.ค. 54 เวลา 
09.00-16.00 น.

183 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

กรรมการสอบวทิยานพินธใ์หก้บั นาย
ชาญชยั คงเพยีรธรรม นักศกึษาระดบั
ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษา
เขมร ในหวัขอ้ "การศกึษาวเิคราะหก์วี
นพินธเ์ขมรแนวประจักษ์พยานฆา่ลา้ง
เผา่พันธุ"์ 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

24 พ.ค. 53 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

184 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

วทิยากรบรรยายและอภปิรายในโครงการ
สมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง นโยบายภาษา
ของประเทศ : ภาวะวกิฤตทีต่อ้งแก ้ 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ

 29 -30 ส.ค. 
54 

185 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

คณะกรรมการวรรณคดแีหง่ชาต ิ สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรมศลิปากร  

ปีการศกึษา 54 

186 ภาษาไทย รศ.ดร.สนัุนท ์
อญัชลนุีกลู 

วทิยากรใหค้วามรูแ้กศ่กึษานเิทศก์
ผูรั้บผดิชอบดา้นภาษาไทย เรือ่ง “กลวธิี
การสอนภาษาไทยทีไ่ดผ้ล" รุน่ที ่1 และ
รุน่ที ่2 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

21 เม.ย. 54 
(รุน่ที ่1) และ 
28 เม.ย. 54 
(รุน่ที ่2) เวลา 
8.30-12.00 น. 

187 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรในงานเสวนาวชิาการเรือ่ง 
“สายน้ํากบัวัฒนธรรมไทย” รว่มกบั ดร. 
สเุมธ ชมุสาย ณ อยธุยา และ 
ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. ประคอง นมิมาน
เหมนิท ์ 

กองสง่เสรมิวัฒนธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหง่ชาต ิ

 19 พ.ย. 53 
เวลา 15.00 – 
17.00 น.  

188 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

กรรมการตดัสนิการประกวดเพลงพืน้บา้น 
ในงาน “ประกวดเพลงพืน้บา้น ระดบั
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษาครัง้ที ่7”  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 23 พ.ย. 53 
เวลา 9.00 - 
16.30 น. 

189 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

องคป์าฐกเพือ่แสดงปาฐกถานําในหวัขอ้ 
“เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคก์ับการจัดการ
วัฒนธรรมในลุม่น้ําโขง” พรอ้มทัง้
ประธานการนําเสนอบทความกลุม่ยอ่ย 
ในงานประชมุวชิาการระดบัชาตทิาง
วัฒนธรรมครัง้ที ่1 ประเด็น “ฅน คา้ ขา้ว 
ในลุม่น้ํา โขง”  

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี 23-25 ธ.ค. 53 

190 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรบรรยายหวัขอ้ “เพลงทรงเครือ่ง 
: เรือ่งงามงา่ยในอดตีถงึปัจจบุนั” 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 7 ม.ีค. 54 เวลา 
10.15-12.00 น.

191 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

ผูท้รงคณุวฒุวิจิารณ์ผลรายงาน
ความกา้วหนา้ของผูไ้ดรั้บทนุ 2 โครงการ 
จํานวน 5 บทความ 

โครงการทนุวจัิยมหาบณัฑติ 
สกว.ดา้นมนุษยศาสตร-์
สงัคมศาสตร ์

8-พ.ค.-54 

192 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “การอนุรักษ์/การ
สบืสานภมูปัิญญาไทยในยคุเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค”์ นักศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสต
รมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารงาน
วัฒนธรรม รุน่ MCT 9 

วทิยาลยันวัตกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

21 พ.ค. 54 
เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

193 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

ผูส้รปุประเด็นในการประชมุวชิาการ
ระดบัชาตเิรือ่ง วฒันธรรมชาดกใน
สงัคมไทย เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในโอกาส
ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

โครงการววิัฒนไ์ทยศกึษา
นานาชาตฯิ สถาบนัไทย
ศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

1 ก.ค. 54 เวลา 
14.45 - 16.00 
น. 

194 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ “วรรณกรรมกบั
การสรา้งเครอืขา่ยชมุชน” 

โรงเรยีนเมอืงโบราณ  
มลูนธิเิล็ก-ประไพ วริยิะพันธุ ์

พฤ. 8 ก.ย. 54 
เวลา 13.00-
14.30 น. 

195 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุอํิานวยการขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม
ประจําปี 2554 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี 54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ 
196 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 

ถลาง  
ผูท้รงคณุวฒุสิอบวทิยานพินธข์องนาง
สพุนิ ฤทธ์เิพ็ญ นักศกึษาปรญิญาเอก 
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
ภมูภิาคลุม่น้ําโขงและสาละวนิศกึษา ใน
หวัขอ้เรือ่ง “สามลอนางอเุป่ียมและเจา้สุ
ธนนางมโนหร์า : ความหมายและการ
ดํารงอยูใ่นบรบิท ทางสงัคมของชนชาติ
ไท”  

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชยีงใหม ่

 22 ต.ค. 53 
เวลา 13.00 น. 

197 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง  

กรรมการผูท้รงคณุวฒุอํิานวยการขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม
ประจําปี 2554 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี 54 

198 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน์ พลมขุ กรรมการเฉพาะกจิจัดทําเนือ้หา
ภาษาไทยเพือ่การแขง่ขนัตอบปัญหา
ทางโทรทัศน์  

ราชบณัฑติยสถาน  ตัง้แต ่25 ม.ค. 
54 เป็นตน้ไป 

199 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน์ พลมขุ วทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง “ทศิทาง
กวนีพินธไ์ทยในรอบ 45 ปี และอนาคต”  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 16 ก.พ. 54 
เวลา 13.00 – 
15.00 น.  

200 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน์ พลมขุ อาจารยพ์เิศษ วชิา 01376546 วรรณคดี
กบัสงัคม (Literature and Society) พระ
ราชพธิกีบัสงัคมไทย : ประกาศการพระ
ราชพธิ ี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  พ. 20 ก.ค.54  

201 ภาษาไทย อ.ชยัรัตน์ พลมขุ กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนัระดบั
มัธยมศกึษาตอนตน้ รอบชงิชนะเลศิ 

วชริาวธุวทิยาลยั พฤ. 24 ส.ค. 54 
เวลา 10.00-
12.00 น. 

202 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  
อามระดษิ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน
ภาษาไทยวรรณคดวีจัิกษ์ ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่2 และ 5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

7 ต.ค. และ 4 
พ.ย. 53 

203 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  
อามระดษิ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน
ภาษาไทยวรรณคดวีจัิกษ์ ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่3 และ 6 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

12, 19 และ 26 
พ.ค. 54 เวลา 
09.00-16.00 น.

204 ภาษาไทย อ.ดร.ใกลรุ้ง่  
อามระดษิ 

กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนัระดบั
มัธยมศกึษาตอนตน้ รอบชงิชนะเลศิ 

วชริาวธุวทิยาลยั พฤ. 24 ส.ค. 54 
เวลา 10.00-
12.00 น.  

205 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี 
จรัสจรงุเกยีรต ิ

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่
หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่1-3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

3,10,17,24,31 
ม.ีค. 54 
7,21,28 เม.ย. 
54  
19,26 พ.ค. 54 

206 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี 
จรัสจรงุเกยีรต ิ

ประชมุคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) 

19 และ26 พ.ค. 
54 เวลา 09.00-
15.00 น. 

207 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี 
จรัสจรงุเกยีรต ิ

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่
หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพือ่การ
สือ่สาร ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

22 ก.พ. 54 
เวลา 9.00 – 
15.00 น.  

208 ภาษาไทย อ.ดร.เทพ ี 
จรัสจรงุเกยีรต ิ

 กรรมการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้แขง่ขนัระดบั
มัธยมศกึษาตอนตน้ รอบชงิชนะเลศิ 

วชริาวธุวทิยาลยั พฤ. 24 ส.ค. 54 
เวลา 10.00-
12.00 น.  

209 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์  
จัตทุะศร ี

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา 01376541 
วรรณคดรีอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ในหวัขอ้ 
"วรรณคดรีอ้ยกรองและรอ้ยแกว้สมัย
อยธุยาตอนปลาย"  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2 และ 9 ธ.ค. 
53 เวลา 13.00 
- 16.00 น. 

210 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์  
จัตทุะศร ี

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา ศศภท 262 
วรรณกรรมไทยกับศลิปะการแสดง ใน
หวัขอ้ "อเิหนา ในฐานะวรรณกรรมการ
แสดงของไทย(1)"  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

7 ธ.ค. 53 ,14 
ธ.ค. 53 เวลา 
12.30-15.30น. 

211 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์  
จัตทุะศร ี

อาจารยพ์เิศษบรรยายหวัขอ้ “อทิธพิล
ชวา – มลายใูนบทละครเรือ่งอเิหนา” 

คณะมนุษยศาสตร ์มหา 
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1 ก.ค.54 เวลา 
09.30-12.30 น.

212 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์  
จัตทุะศร ี

ผูบ้รรยายพเิศษ ประจําภาค 1 ปี
การศกึษา 2554 วชิา จารตีในวรรณกรรม
ไทย หวัขอ้“จารตีในวรรณกรรมการแสดง 
(ละครใน)” 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์

22 ก.ย. 54 
เวลา 13.30.-
16.30 น. 
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213 ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิท ์

จารวุร 
กรรมการคดัเลอืกรางวัลซไีรตใ์นรอบ
คดัเลอืก ประจําปี 2553 ในการประกวด
วรรณกรรม ประเภทกวนีพินธ ์

สมาคมภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชปูถัมภ ์รว่มกบั
สมาคมนักเขยีนแหง่ประเทศ
ไทย และโรงแรมแมนดารนิ 
โอเรยีนเต็ล 

พ.ค.53 

214 ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิท ์
จารวุร 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่
หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพือ่การ
สือ่สาร ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

22 ก.พ. 54 
เวลา 9.00 – 
15.00 น.  

215 ภาษาไทย อ.ดร.วภิาส  
โพธแิพทย ์

กรรมการเฉพาะกจิจัดทําเนือ้หา
ภาษาไทยเพือ่การแขง่ขนัตอบปัญหา
ทางโทรทัศน์  
 

ราชบณัฑติยสถาน  ตัง้แต ่25 ม.ค. 
54 เป็นตน้ 

216 ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่
หลกัภาษาและการใชภ้าษาเพือ่การ
สือ่สาร ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

22 ก.พ. 54 
เวลา 9.00 – 
15.00 น.  

217 ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

ปฏบิตังิานโครงการเสวนาสญัจร  สํานักงานประสานงานมลูนธิ ิ
อานันทมหดิล  

20-21 ส.ค. 54 

218 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

คณะทํางานดําเนนิการแปลและพัฒนาสือ่
และตําราการเรยีนการสอนภาษาจนีใน
ระดบัอดุมศกึษา Hanyu Ketang ของ 
East China Normal University (เลม่ 1 
และเลม่ 2 )  

สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

25-27 ก.พ. 54 

219 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสอืเรยีน กลุม่
หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่1-3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

3,10,17,24,31 
ม.ีค. 54 
7,21,28 เม.ย. 
54  
19,26 พ.ค. 54 

220 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

กรรมการพจิารณาปรับปรงุแกไ้ข เพิม่เตมิ
รหสัดงักลา่ว/แปลฉบบัภาษาไทย ของ
คณะทํางานพัฒนาและปรับปรงุ ICD-10-
TM : Tabular List of Procedures  

สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์สํานักงาน
ปลดักระทรวง สาธารณสขุ 

3, 23 ม.ีค. 54 
เวลา 13.00 -
16.30 น. 

221 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง “การเพิม่องค์
ความรูด้า้นการอา่นและการเขยีน” รวม 4 
ครัง้ จัดอบรมทัง้ในสว่นกลางและสว่น
ภมูภิาค  

สมาคมครภูาษาไทยแหง่
ประเทศไทย 

กรงุเทพฯ(24-
27 ม.ีค. 54) 
จันทบรุ ี(28-30 
เม.ย. 54) แพร ่
(17-19 ต.ค. 
54) และตรัง 
(22-24 ต.ค. 
54) 

222 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

ผูใ้หค้วามเห็นและวเิคราะหเ์กีย่วกับ
ขอ้ความ ในการสอบสวนคดพีเิศษ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ เม.ย.-54 

223 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

ผูใ้หค้วามรูต้อ่คณะพนักงานสอบสวนคดี
พเิศษ ในการสอบปากคําพยาน 

สํานักคดคีวามมั่นคง กรม
สอบสวนคดพีเิศษ 

พ.ค.-54 

224 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรโครงการอบรมครภูาษาไทย ชัน้
มัธยมศกึษาปีที ่1 - 3 การพัฒนาครสููก่าร
ยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาษาไทย บรรยายเรือ่ง “การพัฒนาครสูู่
การยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ภาษาไทย” 

สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา
กาญจนบรุ ีเขต 1 

11 - 13 พ.ค. 
54 เวลา 8.30 - 
16.30 น. 
จังหวัด
กาญจนบรุ ี

225 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

ประชมุคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) 

19 และ26 พ.ค. 
54 เวลา 09.00-
15.00 น. 

226 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

ใหเ้ขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่
พจิารณา/อภปิรายและปรับปรงุรหัสผา่ตดั
และหตัถการพรอ้มทัง้แปลเป็นฉบับ
ภาษาไทย (ICD -10-TM, Thai 
Modification : Procedures) 

สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ  

8-9 ม.ิย. 54  

227 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรใหค้วามรูแ้กค่ณะครกูลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ตามโครงการ
พัฒนาบคุลากร รุน่ที ่1 – 3 

โรงเรยีนปากพลวีทิยาคาร 23 ก.ค.54 เวลา 
09.00 – 16.30 
น. 
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228 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 

เหลา่เลศิวรกลุ 
วทิยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
สอนหลกัภาษาไทยแนวใหมแ่ละความ
เรยีงขัน้สงู 

โรงเรยีนทา่ใหม ่“พลูสวัสดิ์
ราษฏรนุ์กลู” อําเภอทา่ใหม ่
จังหวัดจันทบรุ ี

3-4 ส.ค. 54 

229 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรอบรมพัฒนาครผููส้อนภาษาไทย 
โรงเรยีนในฝัน จังหวัดตราด ทัง้ระดบั
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา จํานวน 50 
คน เรือ่ง “การสอนหลกัภาษาไทย”  

โรงเรยีนบอ่ไรว่ทิยาคม 
จังหวัดตราด 

5-6 ส.ค. 54 

230 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรอบรมความรูแ้กค่ณะครกูลุม่สาระ 
ภาษาไทย ทีส่อนในระดบัชัน้มัธยมศกึษา
ตอนตน้และมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

โรงเรยีนลําปางกลัยาณี 
จังหวัดลําปาง  

18 ส.ค. 54 
เวลา 08.00 – 
16.00 น. 

231 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์ 
เหลา่เลศิวรกลุ 

วทิยากรใหค้วามรูแ้กค่รผููส้อนวชิา
ภาษาไทย ระดบัมัธยมตอนปลาย จังหวัด
นครนายก ใน 

โรงเรยีนปิยชาตพัิฒนา ใน
พระราชปูถัมภฯ์ 

ส. 20 ส.ค. 54 

232 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

อาจารยพ์เิศษประจําภาค 1 ปีการศกึษา 
2554 วชิา จารตีในวรรณกรรมไทยหวัขอ้ 
จารตีในวรรณกรรมพทุธศาสนา  

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. 16 ส.ค. 54 
เวลา 09.30 – 
12.30 น.  

233 ภาษาไทย อ.มิง่มติร  
ศรปีระสทิธิ ์

วทิยากรพเิศษบรรยายหวัขอ้ “สถานภาพ
และแนวโนม้การศกึษาวากยสมัพันธใ์น
ภาษาไทย” ใหแ้กน่สิติระดับปรญิญาโท
สาขาวชิาภาษาไทย (กลุม่ S01) 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ  

9 ก.ค. 54 เวลา 
13.00 - 16.00 
น. 

234 ภาษาไทย อ.มจุลนิท ์สดุเจรญิ กรรมการเฉพาะกจิจัดทําเนือ้หา
ภาษาไทยเพือ่การแขง่ขนัตอบปัญหา
ทางโทรทัศน์  

ราชบณัฑติยสถาน  ตัง้แต ่25 ม.ค. 
54 เป็นตน้ไป 

235 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิพจิารณา
ตดัสนิการประกวดคําขวัญเพือ่สง่เสรมิ
สทิธมินุษยชน 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
พจิารณาตดัสนิการประกวด
คําขวัญเพือ่สง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิศนูย์
ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

19 ต.ค.53 

236 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

เขา้รว่มประชมุคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ 
พจิารณาตดัสนิการประกวดบทความเพือ่
สง่เสรมิความรูส้ทิธมินุษยชน ครัง้ที ่
1/2554 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
พจิารณาตดัสนิการประกวด
บทความฯ  

ศ. 24 ม.ิย. 54 
เวลา 10.00-
14.00 น. 

237 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน ์
เทพกาญจนา 

บรรยายพเิศษเรือ่ง ความรูท้างการจัดการ
สิง่แวดลอ้มและวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม  
 

ชัน้3 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์ 

22 ธ.ค.53 

238 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน ์
เทพกาญจนา 

ผูท้รงคณุวฒุใินการพัฒนาและปรับปรงุ
หลกัสตูรปรญิญาโท สาขาวชิา
ภาษาศาสตร ์เพือ่การสือ่สาร (หลักสตูร
ปรับปรงุ ปี พ.ศ. 2555) 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 จ. 22 ส.ค. 54 
เวลา 09.00 – 
11.00 น.  

239 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการประเมนิโครงรา่งงานวจัิยเรือ่ง 
The Production and Perception of 
English Fricatives by Thai EFL 
Learners ของอาจารยป์ระจําคณะศลิปะ
ศาสตร ์มหดิล 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

12 ต.ค. 53 

240 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการพจิารณาตําแหน่งวชิาการ รศ.
ดร.เรอืงวทิย ์เกษสวุรรณ  

มหาวทิยาลยัราชภัฏชยัภมู ิ 26 ต.ค. 53 

241 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

บรรณาธกิารหนังสอืรายงานการวจัิย 3 
เลม่  

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

1 พ.ย.53 

242 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

อภปิรายในเวทเีสวนาวชิาการ เรือ่ง 
ทศิทางงานวจัิยดา้นสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์และศกึษาศาสตร ์ใน
อนาคต 5 ปีขา้งหนา้ 

คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์มหดิล 
ศาลายา 

4 พ.ย.53 

243 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูอ้า่นและประเมนิบทความวชิาการ เรือ่ง 
การตัง้ชือ่ของชาตพัินธุล์ะเวอืะ ชมุชน
บา้นป่าแป๋ 

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

4 พ.ย.53 

244 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการประจํามหาวทิยาลยัพายัพ 
 

มหาวทิยาลยัพายัพ 
เชยีงใหม ่

18 พ.ย 53 
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245 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์

เหลอืงทองคํา 
กรรมการดําเนนิการสอบแขง่ขนัและ
คดัเลอืกบคุคลเพือ่รับทนุรัฐบาลทีจั่ดสรร
ใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สวทช. 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีสวทช. 

24-พ.ย.-53 

246 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการเฉพาะกจิพจิารณาการ
ดําเนนิงานเกีย่วกบันโยบายภาษา
แหง่ชาต ิ 

ราชบณัฑติยสถาน สนาม
เสอืป่า 

29 พ.ย.53 

247 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประธานกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพือ่
ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัพายัพ 
เชยีงใหม ่

29 พ.ย.53 

248 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูท้รงคณุวฒุอิา่นและพจิารณา
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา งานวจัิย
ระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาตคิรัง้ที ่20 

บณัฑติวทิยาลยั ม.มหดิล 
ศาลายา 

2-3 ก.พ. 54 

249 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ตรวจแกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะในการ
ปรับปรงุหลกัสตูร 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.สงขลา
นครนิทร ์ปัตตาน ี

14 ม.ค.54 

250 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการ สภาวชิาการ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ครัง้ที ่
119(1/2554) 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา  

28 ม.ค.54 

251 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการ 

ราชภัฏนครราชสมีา 28 ม.ค.54 

252 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูท้รงคณุวมุพิจิารณาบทความ ”วารสาร
มนุษยศาสตร”์ เรือ่ง “ การศกึษาเสยีง
สวดมนตใ์นพระพทุธศาสนาเชงิ
สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยา”  

วารสารมนุษยศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตร ์ 
ม.เกษตรศาสตร ์ 

3 ก.พ.54 

253 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุริา่งและพจิารณา
หลกัสตูร คณะศลิปะศาสตร ์ม.
อบุลราชธาน ี

คณะศลิปะศาสตร ์ 
ม.อบุลราชธาน ี 

23 ก.พ. 54 

254 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการประจํามหาวทิยาลยัพายัพ  

มหาวทิยาลยัพายัพ 
เชยีงใหม ่

28 เม.ย.54 

255 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ทีป่รกึษาใหคํ้าแนะนําเกีย่วกบัการจัดการ
ประชมุนานาชาตสิมาคมภาษาศาสตร์
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ครัง้ที ่21 

ม.เกษตรศาสตร ์ 11-13 พ.ค.54 

256 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ผูบ้รรยายพเิศษ เรือ่ง “ฟ้ืนความหลงัเรือ่ง
ไทดําศกึษา”  

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ส. 6 ส.ค. 54 
เวลา 08.30-
16.00 น. 

257 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา  

ผูเ้ชีย่วชาญวจิารณ์ผลงานวจัิยในการ
ประชมุ RGJ Seminar Series LXXXII : 
Southeast Asian Linguistics ครัง้ที ่82 

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศ. 5 ส.ค. 54 
เวลา 08.30 – 
16.00 น.  

258 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.ธรีาภรณ์ รติ
ธรรมกลุ 

กรรมการสอบวทิยานพินธ ์สาขาวชิา
ภาษาศาสตรเ์พือ่การสือ่สาร คณะศลิป
ศาสตร ์เรือ่ง “บทบาทของนทิานรอ้ยแกว้
และรอ้ยกรองตอ่การเรยีนรูคํ้าศพัท ์
ความจําและความเขา้ใจเรือ่ง ในเด็กวัย 
5-7 ปี” 

สาขาวชิาภาษาศาสตรเ์พือ่
การสือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

18 พ.ค. 54 
เวลา 13.00-
16.00 น. 

259 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

วทิยากรบรรยายพเิศษนักศกึษาป.เอก 
สาขาภาษาศาสตร ์วชิา sem in 
southeast asian linguistics  

สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเพือ่พัฒนาชนบท 

28-ม.ค.-54 

260 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

อาจารยพ์เิศษสอนนักศกึษาบณัฑติ
วทิยาลยั หลกัสตูรปรญิญาโท สาขา
ภาษาศาสตร ์สถาบนัวจัิยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชยี สอนวชิา Historical 
Linguistics 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

8, 15, 22, 29 
ส.ค. 54 เวลา 
09.00 – 12.00 
น. 

261 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

ปฏบิตังิานโครงการเสวนาสญัจร  สํานักงานประสานงานมลูนธิ ิ
อานันทมหดิล  

20-21 ส.ค. 54 

262 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

อาจารยพ์เิศษสอนรายวชิา การศกึษา
เฉพาะเรือ่งดา้นภาษาไทย ใหแ้ก่
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 
 
 
 

คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

จ. 5 และ 12 
ก.ย. 54 เวลา 
09.00-12.00 น.
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263 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา  

โชตริว ี
วทิยากรพเิศษในการบรรยายใหค้วามรู ้
เชงิปฎบิตักิารเรือ่ง Thai Cultural and 
Traditional Studies แกนั่กศกึษา
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 หลกัสตูร
บรหิารธรุกจิและบญัชบีณัฑติ (ภาค
ภาษาองักฤษ)  

วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

8 พ.ย. 53 เวลา 
12.30 น. 

264 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา  
โชตริว ี

กรรมการผูท้รงคณุวฒุติดัสนิการประกวด
เรยีงความในระดบัอดุมศกึษาในหัวขอ้ 
อทิธพิลทางวัฒนธรรมและคา่นยิม
อเมรกินัทีส่ง่ผลตอ่อตัลกัษณ์ของ
เยาวชนไทย  เพือ่การสง่เสรมิและกระตุน้
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในดา้น
สหรัฐอเมรกิาศกึษาตอ่เยาวชนไทย 

โครงการสหรัฐอเมรกิา
ศกึษา สถาบนัศกึษาความ
มั่นคงและนานาชาต ิคณะ
รัฐศาสตร ์จฬุาฯ 

ม.ค.-ม.ีค. 54 

265 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.จรัินธรา  
ศรอีทัุย 

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

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-12 ม.ีค. 54 
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

266 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

กรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์แก่
นักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา สาขาวชิา
การสอนภาษาองักฤษภาษาตา่งประเทศ 

โครงการบณัฑติศกึษา 
สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ศ. 17 ธ.ค. พ.ศ. 
53 เวลา 13.30 
น.  

267 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

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

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-12 ม.ีค. 54 
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

268 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ 
งานวจัิยของนักศกึษาทีไ่ดรั้บทนุของ
โครงการฯ 3 เรือ่ง ในกลุม่หวัขอ้เรือ่ง
นวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 

สํานักงานโครงการทนุวจัิย
มหาบณัฑติ สกว. ดา้น
มนุษยศาสตร ์- 
สงัคมศาสตร ์

7 พ.ค. 54 เวลา 
15.20 – 16.10 
น.  

269 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

คณะกรรมการนอก ชว่ยพจิารณาขอ้สอบ
มาตรฐานทางภาษาองักฤษ เพือ่วัดระดับ
ความรูท้างภาษาองักฤษสําหรับนักศกึษา
ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

สถาบนัภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัรังสติ 

  

270 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

คณะกรรมการภายนอกชว่ยพจิารณา
ขอ้สอบภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเซน็
เทเรซา่ 

มหาวทิยาลยัเซน็เทเรซา่ ทัง้ปีการศกึษา 
54 

271 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกเพือ่วพิากษ์
หลกัสตูรศลิปศาสตร มหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ เพือ่วัตถปุระสงค์
เฉพาะทีจ่ะเปิดการเรยีนการสอนในปี
การศกึษา 2555 

ภาควชิาภาษาตา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปีการศกึษา 54 

272 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

กรรมการภายนอกสอบวทิยานพินธ์
มหาบณัฑติของ Mr. D. Scott 
Humphries ในหวัขอ้ “An 
Investigation into Thai Student Use 
of the English Complex Preposition 
‘According to,’ ‘Because of’ and ‘Due 
to’”  

ศนูยภ์าษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

1 ก.ค. 54 เวลา
14.00-16.00 น.

273 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

คณะกรรมการภายนอก ชว่ยพจิารณา
ขอ้สอบทางภาษาองักฤษ สําหรับ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท 
และปรญิญาเอก 

สถาบนัภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัรังสติ 

พฤ. 1 ก.ย. 54  

274 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา  
พงศไ์พโรจน์ 

รว่มวพิากษ์หลกัสตูร สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

พฤ. 22 ก.ย. 54 
เวลา 9.00 -
12.00 น.  
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275 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.น้ําทพิย ์

ภงิคารวัฒน ์
ผูท้รงคณุวฒุใิหข้อ้คดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเนือ้หาของรายวชิา EPC 
513 English as an International 
Language ในหลกัสตูรนานาชาตริะดบั
ปรญิญาโท สาขาภาษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สารสําหรับงานอาชพีและนานาชาต ิ
(English for Professional and 
International Communication) ของ
สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี

  

276 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.น้ําทพิย ์
ภงิคารวัฒน ์

อาจารยพ์เิศษบรรยายในหวัขอ้ “World 
Englishes in the Thai Context” ใน
รายวชิา EG 811 World Englishes ของ
โครงการ M.A. and Ph.D. in English 
Language Studies (International 
Program)  

ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะ
ศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 19 ก.พ. 54 
เวลา 9.00 – 
12.00 น. ณ 
มหาวทิยาลยัธรร
มศาสตร ์ทา่
พระจันทร ์

277 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.น้ําทพิย ์
ภงิคารวัฒน ์

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

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 11-12 ม.ีค. 54 
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

278 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาการรับ
ขึน้ทะเบยีนผูเ้ชีย่วชาญของศาลยตุธิรรม
ดา้นลา่มและการแปลเอกสารจาก
ภาษาองักฤษภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยภาษาองักฤษ 

สํานักงานศาลยตุธิรรม    

279 ภาษาองักฤษ ผศ.ปทมา อตันโถ คณะกรรมการภายนอกชว่ยพจิารณา
ขอ้สอบภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยัเซน็เทเรซา่ ทัง้ปีการศกึษา 
54 

280 ภาษาองักฤษ ผศ.สนุจิ  
สตุณัฑวบิลูย ์

ผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณาบทความ 
เรือ่ง “Language used in 7-Eleven 
(Convenient Store) and Communicative
approach for teaching and learning 
English” ในวารสารปัญญาภวิัฒน ์ปีที ่2 
ฉบบัที ่2  (มถินุายน 2554) 

สถาบนัการจัดการปัญญา
ภวิัฒน ์ 

  

281 ภาษาองักฤษ รศ.ดร.พจ ียวุชติ กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาการรับ
ขึน้ทะเบยีนผูเ้ชีย่วชาญของศาลยตุธิรรม
ดา้นลา่มและการแปลเอกสารจาก
ภาษาองักฤษภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยภาษาองักฤษ 

สํานักงานศาลยตุธิรรม    

282 ภาษาองักฤษ ผศ.ปรมีา  
มัลลกิะมาส 

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

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 11-12 ม.ีค. 54 
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

283 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา  
มัลลกิะมาส 

ใหเ้ขา้รว่มจัดหลักสตูรโครงการเพิม่
ศกัยภาพนักวเิทศ-สมัพันธผ์ูป้ฏบิัตหินา้ที่
ลา่มของสํานักภาษาตา่งประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 กบัสํานัก
ภาษาตา่งประเทศ 

สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

พธุ 28 ก.ย.54 

284 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา  
มัลลกิะมาส 

วทิยากรบรรยายในการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเทคนคิการสอนภาษาองักฤษ
ดว้ยการแปล สําหรับอาจารยร์ะดับ
มัธยมศกึษาตอนปลาย ในหวัขอ้ 
"Developing Integrated Language 
Skill through Translation"  

บรษัิทซเีอ็ดยเูคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

6-ส.ค.-54 
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285 ภาษาองักฤษ รศ.ปรมีา  

มัลลกิะมาส 
วทิยากรบรรยายเรือ่ง “การศกึษาสาขา
มนุษยศาสตร”์ ใหแ้กนั่กเรยีนมัธยมศกึษา
ปีที ่6 สายศลิป์ โรงเรยีนมาแตรเ์ดอี
วทิยาลยั  

โรงเรยีนมาแตรเ์ดอวีทิยาลยั 18 ส.ค. 54 
เวลา 13.00-
14.30 น. 

286 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

เขา้รว่มประชมุคณะทํางานเพือ่กําหนด
ยทุธศาสตร ์และจัดทําโครงการนํารอ่ง
การยกระดับการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษสูส่ากลซึง่เป็นการบรูณา
การความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานของ
กระทรวงศกึษาธกิารและเครอืขา่ย
ทางการศกึษา  

กระทรวงศกึษาธกิาร 14 ธ.ค. 53 
เวลา 9.00-
12.30 น.  

287 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

เขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณาประกาศรับ
สมัครผูทํ้าหนา้ทีพ่ีเ่ลีย้งตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกใหก้ับนักวชิาการ 
อาจารยแ์ละนักเรยีนจากประเทศตา่งๆที่
เขา้รว่มการแขง่ขนัฟิสกิสโ์อลมิปิก
ระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่42 ทีจ่ะจัดในปี
พทุธศกัราช 2554  

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  23-ธ.ค.-53 

288 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐาน
การศกึษาของหลกัสตูรคณะศลิปศาสตร ์
สาขาวชิาภาษาองักฤษสือ่สารธรุกจิ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสยาม 

ปีการศกึษา 54 
- 55 

289 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายและอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ในหวัขอ้ “English Communication for 
International Usage” ใหแ้กข่า้ราชการ
ระดบัผูชํ้านาญการและผูป้ฏบิัตกิาร เพือ่
เตรยีมกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน  

สภาการศกึษา
กระทรวงศกึษาธกิาร 

พธุที ่15 ม.ิย. 
54 เวลา 13.00-
18.00 น. 

290 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

คณะกรรมการตรวจเยีย่มเพือ่ประเมนิ
คณุภาพการศกึษาภายในของวทิยาลยั 

วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัรังสติ 

อ. 12 ก.ค. 54 
ระหวา่งเวลา 
9.00-17.00 น. 

291 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิตักิาร ใน
หวัขอ้ “การใชเ้สยีงในการอา่นและ
ตคีวามกวนีพินธภ์าษาองักฤษ” สําหรับ
นสิติทีเ่รยีนวชิากวนีพินธ ์จํานวน 60 คน 
และนสิติซึง่กําลังเตรยีมตวัเขา้แขง่ขนั
การอา่นกวนีพินธ ์จํานวน 20 คน 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 5 ก.ย. 54 เวลา 
16.00-19.00 น.

292 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

อปุนายกสมาคมภาษาและหนังสอืแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์

สมาคมภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

ม.ค. 53-ธ.ค. 
53 

293 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

ประธานในการจัดงานการอา่นบทกวี
นพินธ“์Towards a Harmonious 
Globe” ซึง่การอา่นบทกวนีพินธ ์โดยกวี
ชนะเลศิรางวัลซไีรตป์ระจําปี 2553 และ
กวเีอกรับเชญิของไทย  

ณ วังสวนผักกาด 4 พ.ย. 53 เวลา 
17.00 - 21.00 
น.  

294 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

กรรมการ Binational Selection 
Committee สอบสมัภาษณ์ผูส้มัครรับทนุ 
2011 Study of the U.S. Institutes 
Program ทนุนีท้นุทีใ่หไ้ปศกึษาเกีย่วกบั
ประเทศสหรัฐอเมรกิาในสาขาทีเ่ลอืกใน
มหาวทิยาลยัและดงูานในสาขานัน้ๆ ในรัฐ
ตา่งๆ 

มลูนธิกิารศกึษาไทย-
อเมรกินั (Fulbright) 

 12 พ.ย. 53 
เวลา 8.30 – 
16.30 น.  
 

295 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

วทิยากรอบรมในหวัขอ้ “ทักษะการใช ้
ภาษาองักฤษในการทํางานดา้น
ตา่งประเทศ” ในโครงการหลกัสตูร
พัฒนาสมรรถนะขา้ราชการ เพือ่
เตรยีมการกา้วสูป่ระชาคม อาเซยีน ในปี 
พ.ศ. 2558 และเพือ่ขยายความรว่มมอื
ทางการศกึษากบัประเทศสมาชกิสมาคม
อาเซยีน 

สํานักงานเลขาธกิาร สภา
การศกึษา
กระทรวงศกึษาธกิาร 

15 ม.ค. 54 
เวลา 13.00-
17.00 น. ณ 
โรงแรมชล
พฤกษ์รสีอรท์ 
จังหวัด
นครนายก 

296 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

กรมยทุธศกึษาทหารบกใหไ้ปอบรม
นายทหารและผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาของ
กองทัพบกในหวัขอ้ “การแปลและการ
วจิารณ์งานแปล”  

ศนูยภ์าษา กรมยทุธศกึษา
ทหารบก 

29 เม.ย. 54 
เวลา 9.00 - 
16.00 น 
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297 ภาษาองักฤษ อ.ดร.ปรณีา 

แขง่ขนั 
วทิยากรบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้ 
“Pronunciation Bento: An 
Assortment of Tips and Tools for 
Improving your English 
Pronunciation”  

บรษัิทบพี-ีคาสตรอล 
(ประเทศไทย) จํากดั 

พฤ. 1 ก.ย. 54  

298 ภาษาองักฤษ อ.ดร.มัทธนี  
พลงัเทพนิทร ์

วทิยากรบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้ 
“Pronunciation Bento: An 
Assortment of Tips and Tools for 
Improving your English 
Pronunciation”  

บรษัิทบพี-ีคาสตรอล 
(ประเทศไทย) จํากดั 

พฤ. 1 ก.ย. 54  

299 ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ  
วจิติรโสภณ 

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

สถาบนัภาษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-12 ม.ีค. 54 
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร ์
กรงุเทพฯ 

300 ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ  
วจิติรโสภณ 

วทิยากรในการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่
พัฒนาศกัยภาพภาษาองักฤษในหวัขอ้ 
“English Academic Writing”  ใหแ้ก่
อาจารยแ์ละพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก ซึง่ไดท้นุไปศกึษาตอ่ระดับ
ปรญิญาโท ณ ประเทศสวเีดน 

สถาบนัพระบรมราชชนก 25-26 ม.ิย. และ 
2 ก.ค. 54 

301 ภาษาองักฤษ อ.รศนาภรณ์ 
วรีวรรณ 

กรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

วทิยาลยัเซนตห์ลยุส ์ ปีการศกึษา 54 

302 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล  
ธรีะโรจนารัตน์ 

กรรมการอกัษรานุกรมภมูศิาสตร ์ ราชบณัฑติยสถาน
(กรรมการอกัษรานุกรม
ภมูศิาสตร)์ 

ประชมุทกุวัน
พฤหสับด ี13-
15 น.ตัง้แต ่
53 - ไมม่ี
กําหนด 

303 ภมูศิาสตร ์ รศ.ผอ่งศร ีจ่ันหา้ว วทิยากรประจํากลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม “โครงการ
พัฒนาศกัยภาพครผููส้อน ระดบั
มัธยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีนจฬุา
ภรณราชวทิยาลัย (โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
ภมูภิาค)” 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

22-23 เม.ย. 54 
ณ โรงเรยีน
มหดิลวทิยา
นุสรณ์ 

304 ภมูศิาสตร ์ รศ.ผอ่งศร ีจ่ันหา้ว วพิากษ์หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาภมูศิาสตร ์ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2555 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

27 ก.ค. 54 
เวลา 12.00-
16.30 น. 

305 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี  
ชวีนิศริวิัฒน ์

กรรมการในคณะกรรมการจัดทํา
พจนานุกรมศพัทร์ะบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แต ่23 ก.ค. 
53 มกํีาหนด
ระยะเวลา 3 ปี 

306 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี  
ชวีนิศริวิัฒน ์

วพิากษ์หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาภมูศิาสตร ์ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2555 

คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

27 ก.ค. 54 
เวลา 12.00-
16.30 น. 

307 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงานวจัิยทีเ่สนอ
ขอรับรางวัลการวจัิย กองทนุรัชดาภเิษก
สมโภช เรือ่ง "ความจรงิ อตัลกัษณ์ เรือ่ง
เลา่ และเขาวงกต: การแสวงหาแบบหลงั
สมัยใหมใ่นนวนยิายโตข้นบสบืสวน
สอบสวน" 

สํานักงานวชิาการ สว่น
สง่เสรมิและพัฒนาวจัิย สาย
งานพัฒนาวจัิย 

25 พ.ย.53 

308 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

อาจารยพ์เิศษรายวชิา มธ.110 สห
วทิยาการมนุษยศาสตร ์ หวัขอ้ "เรือ่ง
ความงาม(สนุทรยี)์แบบสจัจนยิมกบัอดุม
คตแิบบยคุคลาสสคิ ศลิปะ สจัจสงัคม
นยิม(ศลิปเพือ่ชวีติ) กบัศลิปะของพวก
กระฎมุภ(ีbourgeoisie) ดนตรใีนสงัคม
ตา่งๆและศลิปะบพุกาลในศลิปะสมัยใหม่
(primitive art in Modern art) วนัที ่20 
มกราคม 2554 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ 

20 ม.ค.54 
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309 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
ผศ.ดร.จาตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

อาจารยพ์เิศษรายวชิา VA 222 
Contemporary Arts and Postmodern 
Issue in Asia บรรยายหวัขอ้ "แนวคดิ
หลงัสมัยใหมแ่ละผลกระทบทีม่ตีอ่ไทย" 
สําหรับนสิติปรญิญาบณัฑติ ภาค
การศกึษาที ่2/2553  

ภาควชิาทัศนศลิป์ คณะ
ศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

28 ม.ค.54 

310 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

กรรมการตดัสนิการประกวดบทวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2554 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

ปี 54 

311 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาผลงานวชิาการ 
ผลงานวจัิย ของคณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

26 ส.ค.54 

312 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิคณุภาพบทความ
เรือ่ง "รอยวสนัต ์ของยวุด ีตน้สกลุ
รุง่เรอืง: การเขยีนอตัลกัษณ์และ
ประวัตศิาสตรข์องผูห้ญงิกวางตุง้พลดัถิน่"

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

8 ต.ค.53 

313 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

ผูค้วบคมุการคน้ควา้วจัิยของนักศกึษา
ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทย มหาวทิยาลยัศลิปากร ไดแ้ก ่
น.ส.รัญชนยี ์ศรสีมาน และ น.ส.สริชิญา 
คอนกรตี ภาคการศกึษาที ่2/2553 

บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

8 พ.ย.53 

314 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมการรอบคดัเลอืกโครงการ Young 
Thai Artist Award 2010 สาขา
วรรณกรรม  

มลูนธิซิเิมนตไ์ทย 26 ต.ค. 53 
เวลา 16.00-
19.00 น. 

315 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

วทิยากรพเิศษในการสนทนาเชงิ
สรา้งสรรคห์วัขอ้ "เขยีนไทย แปล
องักฤษ ใหฝ้ร่ังอา่น" ในงานเปิดตวั
หนังสอื "The Sky so Near" (ฟ้าใกล ้
ทะเลกวา้งฉบบัภาษาองักฤษ)  

สํานักพมิพป์ระพันธส์าสน ์
จํากดั 

16 ธ.ค.53 

316 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาตดัสนิ
การประกวดหนังสอืดเีดน่ ประจําปีพ.ศ.
2554 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ม.ค.-ม.ีค.54 

317 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

กรรมการตดัสนิการประกวดบทวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2554 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

ปี 54 

318 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

ผูป้ระสานงานโครงการ Young Thai 
Artist Award 2011 ครัง้ที ่7 

มลูนธิซิเิมนตไ์ทย 15 ก.ย.54, 31 
ต.ค.54, 6 ธ.ค. 
54  

319 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

ผูท้รงคณุวฒุวิจิารณ์บทความในการ
สมัมนาวชิาการระดบัชาต ิ“สรรพศาสตร ์
สรรพศลิป์” 

คณะศลิปศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

9 พ.ย.54 8.30-
16.30 น. 

320 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

วทิยากรรว่มเสวนา หวัขอ้ “ศาสตราแล
บง : วัฒนธรรมทางวรรณศลิป์พัฒนาการ 
และความสมัพันธก์บัวัฒนธรรมเขมร 

สมาคมมติรภาพไทย – 
กมัพชูา 

อ. 20 ก.ย. 54 
เวลา 13.30 -
16.30 น. 

321 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์  
บญุขจร 

อนุกรรมการคดัเลอืกศลิปินแหง่ชาต ิ
สาขาวรรณศลิป์ 2553 

กระทรวงวัฒนธรรม ต.ค.-ธ.ค. 53 

322 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช  
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมการสอบเคา้โครงรา่งวทิยานพินธ ์
เรือ่ง "เรือ่งสมเด็จพระเจา้ตากสนิ
มหาราชในวรรณกรรมไทย" ของนางสาว
วรณุญา อจัฉรยิบด ีนักศกึษาปรญิญาโท 
สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

19 ต.ค.53 

323 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช  
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรในการเสวนาหวัขอ้ "วรรณกรรม
ไทยทศวรรษ 2550: มมุมองของ
นักวชิาการและนักวจิารณ์" ในโครงการ
เสวนาวรรณกรรม "วรรณกรรมไทยใน
ทศวรรษ 2550"  

สมาคมภาษาและหนังสอื
แหง่ประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

12 ก.พ.54 

324 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช  
โชตอิดุมพันธ ์

กรรมการตดัสนิการประกวดบทวจิารณ์
วรรณกรรมดเีดน่ ประจําปี 2554 

กองทนุหมอ่มหลวงบญุ
เหลอื เทพยสวุรรณ 

ปี 54 

325 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช  
โชตอิดุมพันธ ์

วทิยากรบรรยายพเิศษวชิาญาณวทิยา 
ใหแ้กนั่กศกึษาโครงการปรญิญาเอกสห
วทิยาการ ภาคการศกึษาที ่1/2554  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ศ. 24 ม.ิย., 1, 
8, 22 ก.ค.54 
เวลา 09.30-
12.30 น.  
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326 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
อ.ดร.ทอแสง  
เชาวช์ตุ ิ

ผูท้รงคณุวฒุใินการพจิารณาบทความ
เรือ่ง "เสน้ทางวรีบรุษุในอมตนวนยิาย
เรือ่งฤทธิม์ดีสัน้ของโกว้เลง้" เพือ่ตพีมิพ์
ในวารสารปัญญาภวิัฒน ์

สถาบนัการจัดการปัญญา
ภวิัฒน ์

7 ก.พ.54 

327 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.กฤษรา  
วรศิราภรูชิา 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร สาขาวชิา
สือ่สารการแสดง 

คณะนเิทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรังสติ 

5 ส.ค. 54 เวลา 
10.00 น.  

328 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

คณะกรรมการสอบสารนพินธข์อง
โครงการสารนพินธ ์3 โครงการ 1. 
โครงการสารนพินธก์ารออกแบบเครือ่ง
แตง่กายสําหรับละครเวทเีรือ่ง โรเมโอ
และจเูลยีต 2. โครงการละครเวทสีาร
นพินธ ์เรือ่ง "ฉันผูช้ายนะยะ" 3. 
โครงการละครเวทสีารนพินธ ์เรือ่ง "ดาว
รุง่ลกูทุง่สูผั่น" 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 4 ก.พ. 54 

329 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

วทิยากรบรรยายพเิศษหวัขอ้ "การ
ออกแบบเครือ่งแตง่กายสําหรับงาน
ศลิปะการแสดง" 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 9 ก.พ. 54 เวลา 
17-18.30 น. 

330 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

วทิยากรบรรยายพเิศษเกีย่วกบังานศลิป์
ใหก้ับผูบ้รหิารและพนักงานบรษัิทฮสั
เซลล ์(ประเทศไทย) จํากดั 
 

บรษัิท ฮสัเซลล ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั ณ หอ้งประชมุ
บรษัิทฮัลเซลลฯ์ ถนน
สขุมุวทิ 21 

ศ. 20 พ.ค. 54 
เวลา 10.30 - 
12.00 น. 

331 ศลิปการ
ละคร 

ผศ.ฤทธริงค ์ 
จวิากานนท ์

ใหข้อ้เสนอแนะการเขยีนบทความวจัิย/
บทความวชิาการในวารสาร BU 
Acadamic Review  และวารสารนัก
บรหิาร 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ   

332 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรเพือ่สอนการขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีงภาษาฝร่ังเศส  

รร.เตรยีมอดุมศกึษา 1-8 ต.ค.  และ 
18-26 ต.ค. 53 

333 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ดนตรสีานสมัพันธเ์พือ่การสือ่สารที่
สรา้งสรรค ์สง่เสรมิจรยิธรรม พัฒนา
คณุภาพชวีติ และสรา้งความหนึง่เดยีว
ของสํานักงาน ก.พ. ระยะที ่3  

สํานักงาน ก.พ.  ระหวา่ง เดอืน
ต.ค.ถงึเดอืน
ธ.ค. 53 
(สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้) เวลา 
16.30-18.30 น.

334 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ แขกรับเชญิในรายการของโทรทัศนค์ร ู
เพือ่ออกอากาศในรายการ "หอ้งเรยีนที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก" ในโครงการพัฒนา
ระบบสถานโีทรทัศนค์ร ูTeachers TV 

คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

22 ต.ค. 53 
เวลา 10-12 น. 

335 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วาทยากรการแสดงการขบัรอ้งประสาน
เสยีงเพลง ASEAN Song  ในการประชมุ
ประจําปี 2553 เรือ่ง "ววิัฒนร์ะบบ
ขา้ราชการสูป่ระชาคมอาเซยีน" 

หอสขุมุนัยประดษิฐ 
สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบรุ ี

พฤ. 2 ธ.ค. 53 
เวลา 8.00-
10.00 น.
สํานักงาน ก.พ. 

336 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากร กจิกรรม "โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติขา้ราชการ เพือ่การสือ่สารที่
สรา้งสรรคส์ง่เสรมิคณุภาพชวีติ จรยิธรรม 
สรา้งความรัก ความสามัคค ีและความ
หนึง่เดยีวของสํานักงาน ก.พ." 

สํานักงาน ก.พ. ม.ค. - ก.ย. 54 
(สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ เวลา 
16.30-18.30 
น.) 

337 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ผูอํ้านวยเพลงคณะนักรอ้งประสานเสยีง
ในการประชมุระดับสงูระหวา่งสมณ
กระทรวงศาสนสมัพันธ ์แหง่นครรัฐ
วาตกินั กบัสภาครสิตจักรโลก 

สภาประมขุบาทหลวง
โรมันคาทอลกิแหง่ประเทศ
ไทย 

25 และ 28 ม.ค. 
54 

338 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วาทยกรรว่มคณะของการขบัรอ้งเพลง
ประสานเสยีง  

คณะนักรอ้งชายพระกติติ
คณุแหง่กรงุเทพฯ  

28 ก.พ. -1 
ม.ีค. 54 ณ 
มณฑลกวา่นโจว 
ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

339 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ กรรมการประกวดดนตรธีนาคารโรงเรยีน
ธนาคารออมสนิ  

ธนาคารออมสนิ พ. 16 ม.ีค. 54 
เวลา 9.00 น. ณ 
หอ้งจรัลรัตน ์ชัน้ 
5 โรงแรม 
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340 ศลิปการ

ละคร 
รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ รว่มงานปิดภาคการศกึษา 2553 ระดบั

มัธยมศกึษา-วชิาชพี และชว่ยฝึกซอ้ม
คณะนักรอ้งประสานเสยีงรว่ม แสดงใน
งานปิดภาคการศกึษา 

โรงเรยีนจติรลดา 23 ม.ีค. 54 ณ 
บรเิวณพระ
ตําหนักจติรลดา
รโหฐาน 

341 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรหลักสตูรเพือ่สขุภาพกายและจติ 
"การรอ้งเพลงเบือ้งตน้"     ใหแ้ก่
ขา้ราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. 

สํานักงาน ก.ค.ศ.  18 เม.ย. - 8 
ม.ิย. 54 (20 ช.
ม.) 

342 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ วทิยากรในการจัดฝึกอบรม หวัขอ้ “Voice 
Training Workshop” 

โครงการจฬุาคดิสค์ลบั ฝ่าย
กมุารเวชศาสตร ์
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

ศ. 2 ก.ย. 54 
เวลา 16.30 – 
20.00 น.  

343 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ กรรมการบรหิาร ศนูยส์รา้งสขุ Wish 
Center ของสํานักงานเสรมิสรา้งสขุภาวะ

ศนูยส์รา้งสขุ Wish Center 
ของสํานักงานเสรมิสรา้งสขุ
ภาวะ 

ม.ค. 54 - 
ปัจจบุนั 

344 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ กรรมการผูท้รงคณุวฒุอํิานวยการขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม
ประจําปี 2554 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี 54 

345 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ เขา้รว่มประชมุโครงการวจัิย เรือ่งการ
จัดทํามาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี
และระดับบณัฑติศกึษา สาขาศลิปกรรม
ศาสตร ์ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

18-19 ม.ิย. 54 

346 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ รว่มประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นกา
รวพิาก ์และพจิารณารา่ง มาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา 
สาขาศลิปกรรมศาสตร ์

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ม.
บรูพา 

1 ส.ค. 54 เวลา 
10-16 น. 

347 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ทีป่รกึษาสภาวชิาชพีกจิการการแพรภ่าพ
และการกระจายเสยีง (ประเทศไทย) 

สภาวชิาชพีกจิการการแพร่
ภาพและการกระจายเสยีง 
(ประเทศไทย) 

 
ม.ิย. 54 - ม.ีค. 
55 

348 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ประชมุเพือ่ระดมความคดิเห็น เรือ่ง
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีสาขา
ศลิปกรรมศาสตร ์กลุม่นาฏศลิป์-
ศลิปะการแสดง  

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

8 ก.ย. 54 เวลา 
08.00-16.30 น.

349 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.กลุธดิา  
มณีรัตน ์

ผูป้ระสานงานโครงการผลติสารคดทีาง
โทรทัศนช์ดุ "ปฏบิตังิานละครแมคเบธ"  

ไทยพบีเีอสรว่มกับอกัษรฯ
จฬุาฯ 

เม.ย.54-ส.ค.55

350 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดร.ปรดิา  
มโนมัยพบิลูย ์

ใหส้มัภาษณ์เพือ่ถา่ยทําสือ่สารคดี
รายการ "บนัไดอาชพี" ตอน นักเขยีนบท
ละคร 

สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา โครงการ 
"พัฒนาความรูสู้ป่ระชาชน
ดว้ยเทคโนโลย ีInternet 
Protocol Television: 
IPTV" 

19 พ.ค. 54 

351 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการเฉพาะกจิจัดทําเนือ้หา
ภาษาไทยเพือ่การแขง่ขนัตอบปัญหา
โทรทัศน์ 

ราชบณัฑติยสถาน   

352 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการกําหนดรา่งขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)   และรา่ง
เอกสารการประกวดราคาจา้งผลติรายการ
โทรทัศนแ์ขง่ขนัตอบปัญหาภาษาไทย
สําหรับนักศกึษา ระดบั อดุมศกึษา ใน
โครงการ "รู ้รัก ภาษาไทย" ดว้ยวธิกีาร
ทางอเีล็กทรอนคิส ์

ราชบณัฑติยสถาน   

353 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

กรรมการตดัสนิผลงานการประกวด 
"สดใสอวอรด์" ครัง้ที ่14  

บรษัิท ดรมีบอกซ ์จํากดั อา. 29 ม.ค. 54 
10-18.30 น. 

354 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการกําหนดรา่งขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference : TOR) รา่ง
เอกสารการประกวดราคาผลติรายการ
โทรทัศน์ "คนเกง่ภาษาไทย" โครงการรู ้
รักภาษาไทย  

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แต ่19 ม.ีค. 
55  

355 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการกําหนดรา่งขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference : TOR) รา่ง
เอกสารการประกวดราคาผลติรายการ
โทรทัศน์ "วรรคทอง" โครงการรูรั้ก
ภาษาไทย 

ราชบณัฑติยสถาน ตัง้แต ่24 พ.ค. 
54 
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356 ศลิปการ

ละคร 
อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

คณะกรรมการประกวดราคาจา้งโดย
วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดสุือ่เผยแพร่
องคค์วามรู ้(หนังสอืการต์นูและบทเรยีน
ออนไลน)์ 

ราชบณัฑติยสถาน ประจําปี 54 

357 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

หวัหนา้โครงการทีป่รกึษาการผลติบท
รายการโทรทัศนป์ระเภทสาระบนัเทงิ 
รายการ "วรรคทอง" ในโครงการ รู ้รัก 
ภาษาไทย 

ราชบณัฑติยสถาน 1 ต.ค. 54 - 28 
ม.ิย. 55 

358 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

ประชมุโครงการวจัิย เรือ่งการจัดทํา
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ีและ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาศลิปกรรม
ศาสตร ์

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

18-19 ม.ิย. 54 

359 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

หวัหนา้โครงการทีป่รกึษาการผลติบท
รายการโทรทัศนก์ารต์นูภาพเคลือ่นไหว 
"รู ้รัก ภาษาไทย ชดุแมวเหมยีวเลา่เรือ่ง
ไทย"  

ราชบณัฑติยสถาน 1 ต.ค. 54 - 28 
ม.ิย. 55 

360 ศลิปการ
ละคร 

อ.ดงักมล ณ ป้อม
เพชร 

วทิยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ละครเจเอสแอล หวัขอ้ "องคป์ระกอบ
ของบทละคร การตคีวามและกํากับการ
แสดง" 

บ.เจเอสแอลโกลบอลมเิดยี
รว่มกบัศนูยบ์รกิารวชิาการ 
อกัษรฯ 

ก.ย. 54 และ 
เม.ย.-ม.ิย.55 

361 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ทีป่รกึษาและคณะกรรมการพจิารณา 
โครงการ  Nakarin Theatre Creative 
Live Performance Fund : FIAO (Fun, 
Innovative, Artistic Operation) 

นครนิทร ์เธยีเตอร ์ ม.ิย. 54 - ก.พ. 
55 

362 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

วทิยากรในการเสวนาในประเด็น "อารมณ์
ขนัในนาฏกรรมกับสงัคมไทย : สบืเนือ่ง
จากกรณีศกึษาบทบาทของตลกในโขน" 

 ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร  
(องคก์ารมหาชน) 

7 ม.ิย. 54 เวลา 
9-13 น.  

363 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

วทิยากรโครงการสรา้งมาตรฐานการยก
ยอ่งศลิปินดา้นนาฏยศลิป์ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาฯ 31 ส.ค. 54 

364 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณารายงานการวจัิย สํานักงานศลิปวัฒนธรรม
รว่มสมัย 

17 ก.ค. 54 
เวลา 10.00–
13.00 น.  

365 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

ประธานโครงการจัดพมิพห์นังสอืงานศพ
พระพร ภริมย ์รัตนกว ีศรอียธุยา 

มลูนธิหินังสอืเพือ่เด็ก ก.พ.-3 ก.ค.54 

366 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุจํิานวนการขึน้
ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม 

กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

10 พ.ค.54-ป.
จบ 

367 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เขา้รว่ม Focus group ดา้นภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกจิ
จากฐานชวีภาพ(องคก์ร
มหาชน) 

6-ก.ค.-54 

368 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “เพลงภาษา คน
(ชาวบา้น)” ในการแสดงทางวัฒนธรรม
ครัง้ที ่55  

ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน) 

ส. 23 ก.ค. 54  

369 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

ผูพ้พิากษาสมทบในศาลทรัพยส์นิทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

กระทรวงยตุธิรรม ตัง้แต ่19 ส.ค. 
54-2559 

370 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

ประเมนิบทความลงวารสาร The Journal 
1 บทความ วารสารปีที ่6 ฉ.1 

คณะศลิปศาสตร ์ม.มหดิล ก.ย.-54 

371 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

อา่นตน้ฉบบัหนังสอืประเมนิตรวจแกไ้ข
บทนําและเขยีนบทความ เรือ่ง คตไิตร
ภมู-ิไตรภพในคมัภรีพ์ทุธเพทพระเวท
มนตร ์เป็นบทความวชิาการในหนังสอื 
ไตรภมูเิอกสารจากหอสมดุแหง่ชาตกิรงุ
ปารสี พมิพ ์ก.ย. 2554 

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรมศลิปากร  

ก.ย.-54 

372 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรเสวนา เรือ่ง มมุมองการเฝ้าระวัง
ภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและ
สมนุไพรในพืน้ที ่

กรมพัฒนาการแพทยแ์ผน
ไทย และการแพทย์
ทางเลอืก กระทรวง
สาธารณสขุ 

จ. 5 ก.ย. 54 
เวลา 10.30 - 
12.00 น.  

373 ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

วทิยากรบรรยายการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร “หลกัสตูรการเขยีนขอ้มลูทาง
วัฒนธรรม”  
 

สํานักงานปลดักระทรวง
วัฒนธรรม 

พ. 7 ก.ย. 
54/11 ก.ย.54 
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374 ศนูยค์ตชิน

วทิยา 
รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

โครงการการศกึษาสถานภาพวจัิย การ
คุม้ครองและการสง่เสรมิภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรชวีภาพ
ในประเทศไทย 

ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ
(BIOTEC) 

16 ก.ย.54-11 
ก.ค.55 

375 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

นางสปุรญิา ลลุติา
นนท ์

กรรมการบรหิารชมรมบรรณารักษ์
สถาบนัอดุมศกึษา โดยแตง่ตัง้ฝ่าย
วชิาการในวาระ พ.ศ. 2554-2555 

สมาคมหอ้งสมดุแหง่
ประเทศไทย 

ในวาระ พ.ศ. 
54-55 

376 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

อาจารยพ์เิศษสอนนักศกึษาพยาบาลชัน้
ปีที ่1 และ ชัน้ปีที ่2 ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2553  

วทิยาลยัสภากาชาดไทย  ตัง้แต ่26 ต.ค. 
– 12 ก.พ. 53 

377 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

วทิยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมพเิศษ 
“ธนาคารคูบ่า้นคูเ่มอืง” รุน่ที ่55 ประจําปี 
2554 หวัขอ้วชิา“ความภาคภมูใิจในความ
เป็นไทย”  

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

29  เม.ย. 54 
เวลา  08.00-
17.00 น. 

378 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้ ความภาคภมูใิจ
ในความเป็นไทย 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

 5 และ 9 ส.ค. 
54 

379 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

วทิยากรบรรยายและนําศกึษาพืน้ทีท่าง
ประวัตศิาสตรส์โุขทัยและอาณาบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 20 - 21 ส.ค. 
54 

380 หน่วยบรหิาร
วชิาอารย
ธรรมไทย 

อ.สถาพร  
อรณุวลิาศ 

วทิยากรบรรยาย หวัขอ้เรือ่ง 
“ประวัตศิาสตรไ์ทยสําหรับนักศกึษาจนี” 
ใหแ้กนั่กศกึษาจนีชัน้ปีที ่3 วชิาเอก
ภาษาไทย จํานวน 45 คน 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 16 ก.ย. 54 
23 ก.ย. 54 
27 ม.ค. 55 

381 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

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

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “การพัฒนาจติใน
การทํางานตามหลกัพระไตรปิฎก”  

TMA สมาคมการจัดการ
ธรุกจิแหง่ประเทศไทย 

20 ต.ค. 53 ณ 
หอ้งประชมุ
สมาคมฯ 

382 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

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

วทิยากรกติตมิศักดินํ์าคณะผูส้นใจจารกิสู่
ศรลีงักา การจารกิครัง้นี ้นอกจากจะทัศน
ศกึษาสถานทีสํ่าคญัตามรอย
พระไตรปิฎก อาท ิอาโลกวหิาร – 
สถานที ่จารพระไตรปิฎกลายลกัษณ์
อกัษรครัง้แรกในโลก วัดทปีทตุตารามที่
พระชนิวรวงศ ์ 

ผูอํ้านวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาวจัิย
ทรัพยากรการเกษตร 
(OCARE)  

15 – 22 ม.ค. 
54 

383 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

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

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “25 พทุธศตวรรษ
แหง่การสบืทอดพระไตรปิฎก” 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลัย 

 15 ม.ค. 54 

384 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

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

วทิยากรบรรยายเรือ่ง “สูปั้ญหาดว้ย
ปัญญา” 

สํานักงานใหญก่ารบนิไทย  15 ก.พ. 54 

385 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

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

ประชมุเพือ่จัดทํารา่งแผนแมบ่ทสง่เสรมิ
คณุธรรมแหง่ชาต ิ 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม  

28 – 29 ม.ิย. 
54  
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1 บรรณารักษ
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพ์
รําไพ เปรมสมทิธ ์

กรรมการพจิารณาผลงานทีจ่ะนําเสนอ
ในการประชมุ A-LEIP2011 (Asia 
Pacific Conference on Library and 
Information Science Education 
and Practice 2011 ณ เมอืง 
Putrajaya ประเทศมาเลเซยี 

Professor Szarina 
Abdullah, Ph.D. Chair ของ
การประชมุ A-LEIP2011 
(Asia Pacific Conference 
on Library and Information 
Science Education and 
Practice 2011) 

22–24 ม.ิย. 54 

2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ดนิาร ์ 
บญุธรรม 

วทิยากรรว่มในรายการถา่ยทําสารคดี
History Channel: The Hidden 
Cities Asia 2 

บรษัิท Beach House 
Pictures Pte. Ltd 

17-18 พ.ค. 54

3 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วลิลา  
วลิยัทอง 

บรรยายพเิศษในหวัขอ้ "Bangkok: A 
Social History" ใหแ้กน่สิติระดบั
ปรญิญาตร ีโครงการ "NUS-IARU 
Global Summer School 2011" 

Southeast Asian Studies 
Department, Faculty of 
Arts and Social Sciences, 
University of Singapore" 

16 ก.ค. 54 
15.00-17.00 
น. 

4 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์ 

ลา่มภาษาฝร่ังเศส-ไทยใหก้บัคณะ
ผูเ้ชีย่วชาญของกรมปศสุตัว ์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แหง่ราชอาณาจักร
ไทย ณ ประเทศฝร่ังเศส  

รัฐบาลฝร่ังเศส ส. 17 ก.ย. –  
ส. 1 ต.ค. 54  

5 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

รว่มจัดทําหนังสอืเฉลมิฉลองครบรอบ 
150 ปี ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบั
เยอรมัน 

สํานักงานผูช้ว่ยทตูฝ่ายทหาร 
ประจําสถานเอกอคัรราชทตู
ไทย ณ กรงุเบอรล์นิ 

ปีการศกึษา 54

6 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

แสดงปาฐกถา เรือ่ง "Graduate 
Level in Translation Studies in 
Thailand : Challenges and 
Strategies"

School of Humanities, 
University Sains Malaysia, 
ประเทศมาเลเซยี 

12-13 เม.ย.54

7 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและเสนอแนะ
เพือ่ปรับปรงุคณุภาพบทความ 

Manusya : Journal of 
Humanities 

23-ม.ิย.-54 

8 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ทีป่รกึษารว่มวทิยานพินธป์รญิญาเอก Universidad de Salamanca ม.ิย.-54 

9 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

อ.ดร.หนึง่หทัย 
แรงผลสมัฤทธิ ์

ทีป่รกึษารว่มวทิยานพินธป์รญิญาเอก Universidad de Alcala ก.ย.-54 

10 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

อ.กมล บษุบรรณ์ ทีป่รกึษาในขัน้ตอนการประมลูงาน
ดา้นภาษาเกาหล ีวัฒนธรรม และดา้น
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในงาน Yeosu 
International Exposition 2012 ณ 
เมอืงยอซ ูสาธารณรัฐเกาหล ี

บรษัิท Index Creative 
Village จํากดั 
 

ปีการศกึษา 54

11 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

รศ.ดร.พัชนี  
ตัง้ยนืยง 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิคณุภาพ
วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ 

Fudan University นครเซีย่ง
ไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ภาคปลาย ปี
การศกึษา 53 

12 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.ชญัญพร 
ปรญิญาวฒุชิยั 

คณะกรรมการตดัสนิการประกวดสนุทร
พจนภ์าษาจนีระดบันานาชาต ิครัง้ที ่
10 "The 10th Chinese Bridge - 
Chinese Proficiency Competition 
for Foreign College Students"

สนง.คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

10 ม.ิย54 
08.00-14.00  

13 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

แสดงปาฐกถาในการเสวนา “Sixth 
Form Philosophy” ของ Wotton’s 
Society, Eton College  

Eton College สหราช
อาณาจักร 

 7 ต.ค. 53 

14 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

Reviewing and editing in the 
ICAAL4 Proceedings”Austroasiatic 
classification: ia Katuic – Bahnaric 
a sub-family or convergence area?”

ICAAL4 proceedings 
Editorial Board 

20 ธ.ค.53 

15 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ 
ฉัตราภรณ์ 

พธิกีรดําเนนิรายการพธิปิีดงานนทิรรศ 
การภาพถา่ยจากดาวองัคาร 3 มติ ิ“A 
New Perspective on Mars 3D”  
 
 
 

German Aerospace Centre 
(DLR) 

16 พ.ย. 53 
เวลา 16.00 น. 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. งานบรกิารวชิาการทีทํ่า หน่วยงานทีเ่ชญิ ชว่งเวลาทีเ่ชญิ
16 ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ 

วจิติรโสภณ 
วทิยากรบรรยาย ในหวัขอ้From 
meaning between the lines to 
meanings across concordance 
lines: Using literary texts and 
corpus data for ELT ในการประชมุ
วชิาการระดบันานาชาต ิVoices in 
ELT จัดโดยภาควชิาภาษาองักฤษ 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11-ม.ิย.-54 

17 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร 

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ "หญงิรา้ย
ในกายงาม ความหญงิกบัวกิฤตความ
ทันสมัยในสงัคมไทย" ในการสมัมนา
หวัขอ้ "งานเขยีนกบัผูห้ญงิ อดตี และ
ปัจจบุนั" ในงานอติาเลยีนเฟสตวิัล
(Italian Festival)  

สถานเอกอคัรราชฑตูอติาล ี
ประจําประเทศไทย 

3 พ.ย. 53 เวลา 
14.00-16.00 
น. 

18 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

เขา้รว่มสมัมนาผูนํ้าองคก์รครสิเตยีน
ดา้นดนตร ีของคณะ Chinese 
coordination centre of world 
Evangelism (cccowe) ที ่อนิโดนเีซยี

ครสิตจักรภาคที ่12 แหง่สภา
ครสิตจักรในประเทศ  

12-17 ก.ย. 54

19 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์  
ดํารงุ 

อาจารยท์ีป่รกึษารว่มของ Mr.Lim 
How Ngean สญัชาตมิาเลเซยี  
นักศกึษาปรญิญาเอกจาก
มหาวทิยาลยั NUS (National 
University of Singapore) สาขา 
Theatre Studies เขา้มาศกึษาและ
ตดิตาม เก็บขอ้มลูวจัิย สมัภาษณ์
ศลิปินรว่มสมัยไทย นายพเิชษฐ กลัน่
ชืน่ (ศลิปินศลิปาธร)  ในโครงการวจัิย 
Becoming Modern: Movement 
and Mobility in Contemporary 
Southeast Asian Dance 

สํานักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

ก.ย.-ต.ค. 54 
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 อาจารยไ์ปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  รวม 107 รายการ 
ระดบัชาติ   27 รายการ 
ระดบันานาชาติ    80 รายการ 
 

อาจารย์เสนอผลงาน/ไปร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิ 27 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 ปรัชญา ผศ.ดร.สริเิพ็ญ 
พริยิจติรกรกจิ 

การอบรมสมัมนาวชิาการประจําปี 
2553 เรือ่ง ปรัชญาการศกึษา 

สมาคมปรัชญาและศาสนาแหง่
ประเทศไทย 

13-15 ต.ค. 53 

2 ปรัชญา ผศ.ดร.สภัุควด ี
อมาตยกลุ 

การสมัมนาวชิาการเรือ่งสบตากับความ
กลวัผา่นแวน่สงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์

ชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย (สกว.)รว่มกบั 
คณะสงัคมศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่

29 พ.ย.53 

3 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

การสมัมนาวชิาการเรือ่ง สบตากับ
ความกลวัผา่นแวน่สงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์

ชดุโครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย (สกว.)รว่มกบั 
คณะสงัคมศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่

29 พ.ย.53 

4 ปรัชญา อ.ดร.ศรญิญา 
อรณุขจรศกัดิ ์

โครงการประชมุวชิาการ "เหตเุกดิใน
ราชวงศซ์งิ" 

โครงการจนีศกึษา,ศนุยก์าร
เรยีนรูจ้นีศกึษาบรมราชกมุร ี
สถาบนัเอเชยีตะวันออกศกึษา
และโครงการปรญิญาโท
วัฒนธรรมศกึษา คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

 9 ก.ย. 54 เวลา 
08.30-16.30 น.

5 ปรัชญา อ.ธดิาวด ี 
สกลุโพน  

การอบรมสมัมนาวชิาการประจําปี 
2553 เรือ่ง ปรัชญาการศกึษา 

สมาคมปรัชญาและศาสนาแหง่
ประเทศไทย 

 13-15 ต.ค. 53 

6 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

ประชมุวชิาการเรือ่ง "นําศลิปะรว่มสมัย
ไปสูส่ถาบนัการศกึษา" ตามโครงการ
ปาฐกถาราชบณัฑติสญัจร ดา้นศลิปะ
และวัฒนธรรม ประจําพทุธศกัราช 
2554 

ราชบณัฑติยสถาน  29-ม.ค.-54 

7 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

การประชมุวชิาการระดบัชาตเิครอืขา่ย
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทยครัง้ที ่4 

คณะกรรมการเครอืขา่ยญีปุ่่ น
ศกึษาในประเทศไทย 

14-15 ต.ค. 53 

8 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.รท.
บรรจบ บรรณรจุ ิ

สมัมนาวชิาการเรือ่ง “GMS 
BuddhistCommunity : A Seminar 
on History of Buddhism in the 
Greater Mekong Sub-region 
(GMS)” 

มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนา
แหง่โลก  

 1-4 พ.ย. 53 

9 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

การประชมุของสํานักศลิปกรรม 
ราชบณัฑติยสถาน 

สํานักศลิปกรรม 
ราชบณัฑติยสถาน 

2-พ.ย.-53 

10 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ 

เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“ขอ้เสนอแนวทางการวจัิยดา้น
วัฒนธรรม 5 ดา้น” 

สภาวจัิยแหง่ชาตสิาขาปรัชญา 29-30 เม.ย. และ
วันที ่1 พ.ค. 54 

11 ภาษาไทย รศ.ดร.ชลดา 
เรอืงรักษ์ลขิติ  

เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“กรอบแนวคดิและตวัอยา่งโจทยว์จัิย
ดา้นภาษาและวรรณกรรม”  

สภาวจัิยแหง่ชาต ิสาขาปรัชญา  30 พ.ค. 54 เวลา 
08.30-10.15 น.

12 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

สายน้ํากบัวัฒนธรรมไทย กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

19-พ.ย.-53 

13 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

คน คา้ ขา้ว ในลุม่น้ําโขง มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี 23-24 ธ.ค. 53 

14 ภาษาไทย รศ.สกุญัญา  
สจุฉายา 

เขา้รว่มประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง 
“วัฒนธรรมชาดกในสงัคมไทย เพือ่
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในโอกาสทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา”  

โครงการววิัฒนไ์ทยศกึษา
นานาชาตฯิ สถาบนัไทยศกึษา 

30 ม.ิย. -1 ก.ค. 
54  

15 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

เสนอบทสงัเคราะหจ์ากงานวจัิยเรือ่ง 
"บทบาทของความเชือ่และพธิกีรรม
เกีย่วกบัผอีารักษ์ในสงัคมไทยปัจจบุนั" 

โครงการทนุวจัิยมหาบณัฑติ 
สกว. ดา้นมนุษยศาสตร-์
สงัคมศาสตร ์ 
 
 
 

8-พ.ค.-54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
16 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 

ถลาง 
เขา้รว่มประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง 
“วัฒนธรรมชาดกในสงัคมไทย เพือ่
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในโอกาสทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา” โดยเป็น
ผูส้รปุประเด็นของการประชมุ 

สถาบนัไทยศกึษา  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

30 ม.ิย. -1 ก.ค. 
54  

17 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

ใหเ้ขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่
พจิารณา/อภปิรายและปรับปรงุรหัส
ผา่ตดัและหตัถการพรอ้มทัง้แปลเป็น
ฉบบัภาษาไทย (ICD -10-TM, Thai 
Modification : Procedures) 

สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ  

 8-9 ม.ิย. 54  

18 ภาษาไทย อ.ดร.อนันต ์
เหลา่เลศิวรกลุ 

เขา้รว่มประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง 
“วัฒนธรรมชาดกในสงัคมไทย เพือ่
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในโอกาสทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา”  

โครงการววิัฒนไ์ทยศกึษา
นานาชาตฯิ สถาบนัไทยศกึษา 

30 ม.ิย. -1 ก.ค. 
54  

19 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

เขา้รว่มประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง 
“วัฒนธรรมชาดกในสงัคมไทย เพือ่
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในโอกาสทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 84 พรรษา”  

โครงการววิัฒนไ์ทยศกึษา
นานาชาตฯิ สถาบนัไทยศกึษา 

30 ม.ิย. -1 ก.ค. 
54  

20 ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สดุา  
รังกพัุนธุ ์

รว่มประชมุคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
พจิารณาตดัสนิการประกวดคําขวัญ
เพือ่สง่เสรมิสทิธมินุษยชน 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
พจิารณาตดัสนิการประกวดคํา
ขวัญเพือ่สง่เสรมิสทิธมินุษยชน 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิศนูยร์าชการเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ 

19 ต.ค.2553 

21 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่
กาญจน ์เทพ
กาญจนา 

รว่มประชมุ ‘นักวจัิยรุน่ใหม.่.พบ..เมธี
วจัิยอาวโุส สกว. โดยสํานักงาน
กองทนุสนับสนุการวจัิย สกว.  

โดยสํานักงานกองทนุสนับสนุ
การวจัิย 

14-16 ต.ค.53 

22 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.วโิรจน์ 
อรณุมานะกลุ  

รว่มประชมุ ‘นักวจัิยรุน่ใหม.่.พบ..เมธี
วจัิยอาวโุส สกว. โดยสํานักงาน
กองทนุสนับสนุการวจัิย สกว.  

โดยสํานักงานกองทนุสนับสนุ
การวจัิย 

14-16 ต.ค.53 

23 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

ประชมุคณะกรรมการพจิารณารางวัล
การวจัิย กองทนุรัชดาภเิษกสมโภช 
2553 

  27-ต.ค.-53 

24 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

อภปิรายในเวทเีสวนาวชิาการ เรือ่ง 
ทศิทางงานวจัิยดา้นสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์และศกึษาศาสตร ์ใน
อนาคต 5 ปีขา้งหนา้ 

คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์มหดิล ศาลายา 

4-พ.ย.-53 

25 ภาษาศาสตร ์ อ.ดร.พทิยาวัฒน ์
พทิยาภรณ์ 

การประชมุประจําปีของสมาคม
ภาษาศาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ครัง้ที ่21(The 21st Annual 
Conference of the Southeast Asian 
Linguistics Society - SEAL) 

the Southeast Asian 
Linguistics Society and 
more… 

11-13 พ.ค.54 

26 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.คารนิา 
โชตริว ี

ประชมุในหวัขอ้ "Protecting Sacred 
Spaces and Peoples of Cloths: 
Academic Basis, Policy Promises" 

มลูนธิเิพือ่การศกึษา
ประชาธปิไตยและการพัฒนาใ 

28 - 29 พ.ค. 54 

27 ศลิปการ
ละคร 

รศ.จารณุี  
หงสจ์าร ุ

รว่มประชมุโครงการประกวดดนตรี
ธนาคารโรงเรยีนธนาคารออมสนิ 

ธนาคารออมสนิ 16 ม.ีค. 54 เวลา 
9.00 น.  
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อาจารย์ไปเสนอผลงาน/ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ 80 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 

1 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

GDLN Global Business 
Meeting และ GDLN Asia 
Pacific Regional Meeting 

Tanzania GDLN Asia Pacific (AP)  28-29 พ.ค. 54 
และ 30 พ.ค. 
54 

2 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

A-LIEP 2011 Asia-Pacific 
Conference on Library 
&Information Education 
and Practice: Issue, 
Challenges and 
Opportunities  

มาเลเซยี The Faculty of 
Information 
Management, Universiti 
Teknologi MARA, Shah 
Alam, Malaysia 

22-24 ม.ิย. 54

3 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.พมิพรํ์าไพ 
เปรมสมทิธ ์ 

ประชมุ 2011 International 
Seminar on Digital 
Publishing and Digital 
Libraries  

จนี Tsinghua University 
Library and Chinese 
Academic Journal 
Electronic Publishing 
House 

Aug 29-
September 3, 
2011 

4 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ผศ.ดร.สมศกัดิ ์
ศรบีรสิทุธิส์กลุ 

A-LIEP 2011 Asia-Pacific 
Conference on Library 
&Information Education 
and Practice: Issue, 
Challenges and 
Opportunities  

มาเลเซยี The Faculty of 
Information 
Management, Universiti 
Teknologi MARA, Shah 
Alam, Malaysia 

22-24 ม.ิย. 54

5 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

อ.ดร.อรนุช เศวต
รัตนเสถยีร 

Edulearn 11 International 
Conference on Education 
and New Learning 
Technologies 

Spain International Conference 
on Education and New 
Learning Technologies 

4-6 ก.ค. 54 

6 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

ISSCO VII Conference "Sun 
Yat-sen, Nanyang and the 
1911 Chinese Revolution" 

สงิคโปร ์ Chinese Heritage Centre 25-26 ต.ค. 
53 

7 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิMulticultural 
Coexistence in Southeast 
Asia 

เกาหล ี Center for Political 
Theory, 
Peace & Democracy 
Institute 
Korea University 

11-12 Mar 
2011 

8 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.วาสนา วงศ์
สรุวัฒน ์

การประชมุวชิาการประจําปีของ 
Association for Asian 
Studies 

สหรัฐอเมรกิา Association for 
Asian Studies 

11-13 พ.ค. 54

9 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

การประชมุเรือ่ง“The Cultural 
Origin of Lifestyle in 
Modern Society”  

จนี Centre for 
Documentation and 
Information Chinese 
Academy of Social 
Sciences 

13 – 15 ต.ค. 
53 

10 ปรัชญา รศ.ดร.สวุรรณา 
สถาอานันท ์

 European Union Project 
"Integrating and 
Developing European Asian 
Studies (IDEAS)" 

เบลเยีย่ม   13-15 ม.ิย.54 

11 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and 
Literature, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn 
University (COE)And 
National 
Telecommunications 
Commission 

23-25 พ.ย. 53

12 ปรัชญา รศ.ดร.โสรัจจ ์
หงศล์ดารมภ ์

"Information Technology, 
Globalization and 
Intellectual Property 
Rights" 
 
 
 

เดนมารค์   4-7 ก.ค.54 
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13 ปรัชญา ศ.ดร.สมภาร  

พรมทา 
การประชมุวชิาการ ณ 
มหาวทิยาลยั Göttingen 
ประเทศเยอรมน ี

เยอรมน ี มหาวทิยาลยั Göttingen 
กบักลุม่วจัิยพทุธศาสนาใน
ภาษาและวรรณกรรมโลก 
ของโครงการศนูยแ์หง่ความ
เป็นเลศิทางวชิาการดา้น
ภาษา ภาษาศาสตร ์และ
วรรณคด ีคณะอักษรศาสตร ์

20 – 22 พ.ค. 
54 

14 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.วรณุี  
อดุมศลิป 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
La Poétique de l'espace 
dans I'ouvre de Marguerite 
Yourcenar (The Poetics of 
Space in Marguerite 
Yourcenar's Work)  

โรมาเนยี ณ มหาวทิยาลยั Babes-
Bolyai เมอืง Cluj-Napoca 
ประเทศโรมาเนยี  

 6-8 ต.ค. 53 

15 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

อ.ดร.สริวิรรณ 
จฬุากรณ์  

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and 
Literature, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn 
University (COE)And 
National 
Telecommunications 
Commission 

23-25 พ.ย. 53

16 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ผศ.ดร.วลิติา  
ศรอีฬุารพงศ ์

Spring School 2011 : 
"Forum für innovativen 
Deutschunterricht" 

เยอรมน ี สมาคมนสิติเกา่
มหาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์ 

21-27 ม.ีค. 54

17 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and 
Literature, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn 
University (COE)And 
National 
Telecommunications 
Commission 

23-25 พ.ย. 53

18 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

การประชมุวชิาการ ณ 
มหาวทิยาลยั Göttingen 
ประเทศเยอรมน ี

เยอรมน ี มหาวทิยาลยั Göttingen 
กบักลุม่วจัิยพทุธศาสนาใน
ภาษาและวรรณกรรมโลก 
ของโครงการศนูยแ์หง่ความ
เป็นเลศิทางวชิาการดา้น
ภาษา ภาษาศาสตร ์และ
วรรณคด ีคณะอักษรศาสตร ์

20 – 22 พ.ค. 
54 

19 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

Reception of Buddhism in 
Germany in the early 20th 
century : Internation 
between the East and the 
West 

เยอรมน ี มหาวทิยาลยัเกทิทงิเงน่ 20-22 พ.ค. 54

20 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ดร.พรสรรค ์
วัฒนางกรู 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Rikkyo-Kolloquium ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 150 ปี 
ความสมัพันธญ์ีปุ่่ น-เยอรมนี
ทางวัฒนธรรมและความเขา้ใจ
ทางวัฒนธรรมระหวา่งกนั 

ญีปุ่่ น ณ มหาวทิยาลยั Rikkyo 
กรงุโตเกยีว  

16-20 ก.ย. 54

21 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

ศ.ถนอมนวล  
โอเจรญิ 

Translation of South East 
Asian Languages 

มาเลเซยี School of  Humanitics, 
University Sanis Malaysia 

12-13 เม.ย. 54

22 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

อ.ดร.อารต ี 
แกว้สมัฤทธิ ์ 

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and Literature, 
Faculty of Arts, 
Chulalongkorn University 
(COE)And National 
Telecommunications 
Commission 

23-25 พ.ย. 53
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23 ภาษา

ตะวันตก/
รัสเซยี 

อ.ดร.รมย ์ 
ภริมนตร ี

ประชมุสมัมนานานาชาติ
ประจําปีครัง้ที ่4 ของมลูนธิริสุกี
มรี ์ 

รัสเซยี ศาสตราจารย ์ดร.เวยีเช
สลาฟ นคิานอฟ 
ผูอํ้านวยการบรหิารมลูนธิริุ
สกมีรี ์(Russkiy Mir 
Foundation)  

 3-4 พ.ย. 53 

24 ภาษา
ตะวันตก/
สเปน 

รศ.ดร.สถาพร 
ทพิยศกัดิ ์

การประชมุโครงการสรา้งองค์
ความรูเ้กีย่วกบัลาตนิอเมรกิา ณ 
กรงุลมิา ประเทศเปร ู

เปร ู มหาวทิยาลยั USIL กรงุ
ลมิา ประเทศเปร ู

2-18 ก.ย.54  

25 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

Lidia Calabrò Conferenza di Italianistica 
nell'area Asiatico-Pacifica 

ไตห้วัน Fu Jen Catholic 
University 

3-4 ม.ิย. 54 

26 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and 
Literature, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn 
University (COE) And 
National 
Telecommunications 
Commission In 
Collaboration with the 
Royal Thai Embassy 
Berlin 

November 23 
– 25, 2010 

27 ภาษา
ตะวันตก/อิ
ตาเลยีน 

ผศ.ดร.หนึง่ฤด ี
โลหผล 

Conferenza di Italianistica 
nell'area Asiatico-Pacifica 

ไตห้วัน Fu Jen Catholic 
University 

3-4 ม.ิย. 54 

28 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

อ.ดร.สรุยี ์ 
ชณุหเรอืงเดช 

ประชมุวชิาการ นานาชาต ิ
2011 Asian food Cultural 
Heritage Forum  

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

สถาบนัไทยศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รว่มกบัChinese Dietary 
Culture Instituteแหง่ 
Zhejiang Gongshang 
University  และ Research 
Center for Market 
Economy  แหง่ Peking 
University   

17-20 ส.ค. 54 

29 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
เลาหบรูณะกจิ คะ
ตะกริ ิ

ประชมุ International 
Conference on Japanese 
Language Education 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

โครงการแผนพัฒนา
วชิาการ จฬุาฯ 100 ปี 

18-23 ส.ค 54 

30 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ผศ.ดร.อรรถยา 
สวุรรณระดา 

ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Japan-Thai International 
Seminar "Osaka University-
Chulalongkorn University 
Workshop on Japanese 
Literature"  

Japan ณ คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
โอซากา้ โอซากา้ ประเทศ
ญีปุ่่ น 

26-28 พ.ค. 54 

31 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.
เสาวลกัษณ์ สรุยิะ
วงศไ์พศาล 

ประชมุนานาชาต ิ
"Understanding 
Contemporary Japan" 

อนิโดนเีซยี International Research 
Center for Japanese 
Studies 

5-7 ต.ค.53 

32 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

รศ.ดร.
เสาวลกัษณ์ สรุยิะ
วงศไ์พศาล 

International Japanese 
Studies in Thailand 2010 

ไทย สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ 

26-ต.ค.-53 

33 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.ฌเิงะก ิ 
อวิะอ ิ

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Japan-Thai International 
Seminar "Osaka University-
Chulalongkorn University 
Workshop on Japanese 
Literature"  

Japan ณ คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
โอซากา้ โอซากา้ ประเทศ
ญีปุ่่ น 

 26-28 พ.ค. 
54  

34 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

International Symposium 
on Japanese Studies in 
Thailand 2010 

ไทย Japanese Section , 
Faculty of Arts , 
Chulalongkorn University 

26-ต.ค.-53 

35 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.ดร.เดอืนเต็ม 
กฤษดาธานนท ์

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Faculty of Arts , 
Chulalongkorn University 

25-พ.ย.-10 
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36 ภาษา

ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

อ.น้ําทพิย ์เมธ
เศรษฐ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Japan-Thai International 
Seminar "Osaka University-
Chulalongkorn University 
Workshop on Japanese 
Literature"  

Japan ณ คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
โอซากา้ โอซากา้ ประเทศ
ญีปุ่่ น 

26-28 พ.ค. 54

37 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

ผศ.ดร.ประพจน์ 
อศัววริฬุหการ 

ประชมุวชิาการ"International 
Development of Highes 
Education in the 21 st 
Century-English connecting 
global Campuses" 

ญีปุ่่ น Waseda University 
ประเทศญีปุ่่ น 

12-13 พ.ย.53 

38 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์
ทัดแกว้ 

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and 
Literature, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn 
University (COE)And 
National 
Telecommunications 
Commission 

23-25 พ.ย. 53

39 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

อ.ดร.ชาญวทิย ์
ทัดแกว้ 

เขา้รว่มประชมุวชิาการพทุธ
ศาสนศกึษานานาชาต ิครัง้ที ่
17 

สาธารณรัฐ
ไตหวัน 

IABS ( International 
Association of Buddish 
Studies) 

20-25 ม.ิย. 54

40 ภาษา
ตะวันออก/
มาเลย ์

อ.ดร.นูรดีา  
หะยยีะโกะ 

SEAMEO QITEP in 
Language Annual 
International Symposium of 
Foreign Language Learning 

อนิโดนเีซยี SEAMEO QITEP 20-ต.ค.-53 

41 ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา จง
สถติยว์ัฒนา  

Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS) 

ไทย Center of Excellence 
Program on Language, 
Linguistics and 
Literature, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn 
University (COE)And 
National 
Telecommunications 
Commission 

23-25 พ.ย. 53

42 ภาษาไทย รศ.ดร.สจุติรา จง
สถติยว์ัฒนา  

เขา้รว่มการประชมุเครอืขา่ย
ชมรม Thai Club และโครงการ
ไทยศกึษา (Thai Studies 
Program) ของมหาวทิยาลยั
ในสหรัฐอเมรกิา ครัง้ที ่2 

สหรัฐอเมรกิา  ณ นครนวิยอรก์ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

20-28 เม.ย. 54

43 ภาษาไทย ศ.ดร.ศริาพร ณ 
ถลาง 

เขา้รว่มการประชมุเครอืขา่ย
ชมรม Thai Club และโครงการ
ไทยศกึษา (Thai Studies 
Program) ของมหาวทิยาลยั
ในสหรัฐอเมรกิา ครัง้ที ่2 

สหรัฐอเมรกิา  ณ นครนวิยอรก์ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

20-28 เม.ย. 54

44 ภาษาไทย อ.ดร.ธานรัีตน์  
จัตทุะศร ี

The International 
Conference on Humanities 
2011 

มาเลเซยี The School of 
Humanities, Universiti 
Sains Malaysia 

13-17 ม.ิย.54 

45 ภาษาไทย อ.ดร.อาทติย ์
ชรีวณชิยก์ลุ 

Buddhist Dynamics in 
Premodern Southeast Asia 

สงิคโปร ์ Nalanda-Sriwijawa 
Center, Institute of 
Southeast Asian Studies 

9-12 ม.ีค. 54 

46 ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.กิง่กาญจน ์
เทพกาญจนา 

International Conference 
on. Grammaticalization and 
(Inter)Subjectification 
(GRAMIS)  

เบลเยีย่ม Belgian Federal 
Government (IAP VI/44), 
and involving the 
Universities of Antwerp 

11-13 พ.ย. 53

47 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.ธรีะพันธ ์
เหลอืงทองคํา 

The International 
Conference on South-East 
Asian Languages 

ฝร่ังเศส University of Diderot and 
National Institute of 
Oriental Languages and 
Cultures, Paris, France 
 
  

17-19 ธ.ค. 53
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48 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 

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

ไทย ศนูยก์ารแปลและการลา่ม
เฉลมิพระเกยีรต ิคณะอกัษร
ศาสตร ์ จฬุาฯ  

1-3 พ.ย. 53  

49 ภาษาองักฤษ ผศ.ดร.ณัฐมา 
พงศไ์พโรจน์ 

การประชมุนานาชาต ิ
International Journal of 
Arts and Sciences (IJAS)  

สหรัฐอเมรกิา โครงการพัฒนา
มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิ
(NRU) คลสัเตอรค์วาม
มั่นคงของมนุษย ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

29 พ.ค. - 2 
ม.ิย. 54 

50 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

The 4th Creative China 
Harmonious World: 
International Forum on 
Cultural Industry 

จนี Institute for Cultural 
Industries, 
Communication 
University of China 

9-ต.ค.-53 

51 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

SEAMEO QITEP in 
Language Annual 
International Symposium of 
Foreign Language Learning 

อนิโดนเีซยี SEAMEO QITEP  18-20 ต.ค. 53 

52 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

การประชมุนานาชาต ิThe 
22nd Annual International 
Conference of the American 
Literature Association 

สหรัฐอเมรกิา the American Literature 
Association 

26-29 พ.ค. 54

53 ภาษาองักฤษ รศ.สรุภพีรรณ  
ฉัตราภรณ์ 

The 5th International 
Forum on Cultural 
Industries  

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

Communication 
University of China  

8-10 ต.ค. 53 

54 ภาษาองักฤษ อ.ดร.รักสงบ 
วจิติรโสภณ 

ประชมุวชิาการ Translation 
Research Summer School 
(Hong Kong) 2011 เรือ่ง 
"Translation Quality 
Assessment" 

ฮอ่งกง Centre for Translation  18 - 29 ก.ค. 
54 

55 ภาษาองักฤษ อ.สมจติ  
จริะนันทพิร 

ประชมุวชิาการ Translation 
Research Summer School 
(Hong Kong) 2011 เรือ่ง 
"Translation Quality 
Assessment" 

ฮอ่งกง Centre for Translation  18 - 29 ก.ค. 
54 

56 ภมูศิาสตร ์ ผศ.ดร.ศริวิไิล  
ธรีะโรจนารัตน์  

International Conference 
Spatial Thinking  and 
Geographic Information 
Sciences (STGIS2011) 2011
 
 

ญีปุ่่ น University of Tokyo 14-16 ก.ย. 54

57 ภมูศิาสตร ์ อ.ดร.พรรณี 
ชวีนิศริวิัฒน ์

The Asian Conference on 
Arts 2 Humanities 2011  

Japan The International 
Academic Forum 27-31 พ.ค.54 

58 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.จาตรุ ี 
ตงิศภัทยิ ์

เขา้รว่มฟังบรรยาย "เอเชยีใต ้
ศกึษา" หวัขอ้ "Classical 
Literature and Historical 
Consciousness"  

ไทย ภาควชิาประวัตศิาสตร ์คณะ
อกัษรศาสตร ์

1 ก.พ.54 

59 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร  

การประชมุนานาชาต ิEvil, 
Women, and the Feminine 
(3rd Global Conference) 

โปแลนด ์ Inter-Disciplinary 13-15 พ.ค. 54

60 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ชตุมิา 
ประกาศวฒุสิาร  

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 "The 3 
rd International Conference 
on Literature and 
Comparative Literature :  
Literary Studies And 
Globalization" 
 
 
 

ไทย ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ รว่มกบัศนูย์
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. ชือ่การประชมุ  ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด วันเวลาทีจั่ด 
61 วรรณคดี

เปรยีบเทยีบ 
ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 "The 3 
rd International Conference 
on Literature and 
Comparative Literature :  
Literary Studies And 
Globalization" 

ไทย ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ รว่มกบัศนูย์
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54 

62 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

การประชมุ "International 
Development of Higher 
Education in the 21st 
Century"  

ญีปุ่่ น School of International 
Liberal Studies (SILS) 
มหาวทิยาลยัวาเซดะ 
กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น 

12-13 พ.ย.53 

63 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

การประชมุหวัขอ้ "The Rise of 
World Literature", The First 
Congress of the World 
Literature Association. 

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

Institute of World 
Literature, School of 
Foreign Language, 
Peking University, 
Beijing, China 

30 ม.ิย.-3 ก.ค.
54 

64 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มประชมุวชิาการ
นานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษารว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54

65 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.สรุเดช 
โชตอิดุมพันธ ์

เขา้รว่มประชมุทางวชิาการใน
หวัขอ้ "Imagining Spaces 
and Places"  

ประเทศ
ฟินแลนด ์

University of Helsinki , 
Finland 

23-28 ส.ค.54

66 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ถนอมนวล 
หรัิญเทพ 

เขา้รว่มประชมุวชิาการ
นานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษารว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54

67 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ทอแสง 
เชาวช์ตุ ิ

เขา้รว่มประชมุวชิาการ
นานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษารว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54

68 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

The Fourth Asian 
Translation Traditions 
Conference: 
Appropriation and 
Transformation in Asian 
Translation Traditions 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

RESEARCH CENTRE FOR 
TRANSLATION 

15-17 ธ.ค.53

69 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.แพร  
จติตพิลงัศร ี

เขา้รว่มประชมุวชิาการ
นานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 
 

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษารว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54

70 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์

การประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ"(Re)-reading 
Classics in Children's 
Literature" 

อนิเดยี Department of English, 
Bharata Mata College, 
Thrikkakara รว่มกบั 
Children's Literature 
Association of India 

18-22 พ.ย.53

71 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

อ.ดร.ศริพิร 
ศรวีรกานต ์

เขา้รว่มประชมุวชิาการ
นานาชาต ิวรรณคดแีละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 

ไทย ศนูยว์รรณคดศีกึษารว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

25-26 ก.ค.54

72 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ Adishakti Ramayana 
Festival 

อนิเดยี Asia Cultural Council  16-23 ก.พ. 54

73 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ ประชมุ 16th International 
CHIME Conference on 
Performing Arts in 
Contemporary  Asia: 
Tradition and Travel  

สหราช
อาณาจักร 

Royal Holloway 
University of London, 
CHIME (European 
Foundation for      
Chinese Music Research) 
และ APAF (Asian 
Performing Arts Forum) 

6-9 ก.ค. 54 

74 ศลิปการ
ละคร 

รศ.พรรัตน์ ดํารงุ Asia - Pacific International 
Dance Conference (APIDC 
2011) 
 
 
 

มาเลเซยี  WDAAP Kuala Lumpur 21-26 ก.ย. 54
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75 ศลิปการ

ละคร 
อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ไดรั้บคดัเลอืกจากสํานักงาน
ศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย เป็น
ผูแ้ทนประเทศไทยเพือ่เขา้รว่ม
ประชมุ The6th ATEC 
International Forum 

จนี สถาบนัการละครเอเชยี
ศกึษา 

18-21 พ.ค. 54

76 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

ประชมุ 16th International 
CHIME Conference on 
Performing Arts in 
Contemporary  Asia: 
Tradition and Travel  

สหราช
อาณาจักร 

Royal Holloway 
University of London, 
CHIME (European 
Foundation for      
Chinese Music Research) 
และ APAF (Asian 
Performing Arts Forum) 

6-9 ก.ค. 54 

77 ศลิปการ
ละคร 

อ.ปวติร มหาสาริ
นันทน ์

IFTR (International 
Federation for Theatre 
Research) Annual 
Conference 2011: Tradition, 
Innovation, Community 

ญีปุ่่ น Theatre Studies Section, 
Graduate School of 
Letters, Osaka University 
และ Japanese Society for 
Theatre Research  

7-12 ส.ค. 54 

78 ศลิปการ
ละคร 

อ.พันพัสสา  
ธปูเทยีน 

33 rd INSEA World 
Congress (The International 
Society for Education 
through Arts) 

ฮงัการ ี The International Society 
for Education through 
Arts 

25-30 ม.ิย.54 

79 ศนูยก์ารแปลฯ อ.ดร.ทองทพิย ์
 พลูลาภ 

The First International 
Conference on Translation 
and Interpretation: 
Translation and 
Interpretation in a 
Multilingual Context (ICTI 
Thailand 2010)  

ไทย ศนูยก์ารแปลและการลา่ม
เฉลมิพระเกยีรต ิคณอกัษร
ศาสตร ์ จฬุาฯ  

1-3 พ.ย. 53  

80 หอ
พระไตรปิฎก 

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

การประชมุวชิาการ ณ 
มหาวทิยาลยั Göttingen 
ประเทศเยอรมน ี

เยอรมน ี มหาวทิยาลยั Göttingen 
กบักลุม่วจัิยพทุธศาสนาใน
ภาษาและวรรณกรรมโลก 
ของโครงการศนูยแ์หง่ความ
เป็นเลศิทางวชิาการดา้น
ภาษา ภาษาศาสตร ์และ
วรรณคด ีคณะอักษรศาสตร ์

20 – 22 พ.ค. 
54 

 
 อาจารยไ์ปต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือ วจิยัหรือเพ่ิมพนูความรู้ 26 คน รวม 15 รายการ 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 
1 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์ ใหร้ว่มเดนิทางไปปฏบิตั ิ

ราชการในโครงการศกึษา
แลกเปลีย่นเอกสารและ
ขอ้มลูดา้นประวัตศิาสตร์
ความสมัพันธไ์ทย-ชวา 
(อนิโดนเีซยี) 

อนิโดนเีซยี สํานักวรรณกรรมและ
ประวัตศิาสตร ์กรม
ศลิปากร 

20-25 พ.ค. 
54 

2 ภาษาตะวันตก ผศ.ดร.วลิติา ศรอีฬุารพงศ ์ ประชมุเรือ่ง "การสอน
ภาษาเยอรมันแนวใหม"่ 

เยอรมน ี มหาวทิยาลยั ไฮเดล
แบรก์ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ี

21-27 ม.ีค. 
54 

3 ภาษาตะวันตก รศ.ดร.สถาพร ทพิยศกัดิ ์ ไปดงูานดา้นศลิปะการละคร
ในเทศกาล “Festival d’ 
Avignon”  

ฝร่ังเศส สถานเอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐฝร่ังเศสประจํา
ประเทศไทย 

11-21 ก.ค. 
54 

4 ภาษาตะวันตก รศ.ดร.สถาพร ทพิยศกัดิ ์ โครงการสรา้งองคค์วามรู ้
เกีย่วกบัลาตนิอเมรกิา 

เปร ู กระทรวงการตา่งประเทศ 2-18 ก.ย. 
54 

5 ภาษาตะวันตก ผศ. ดร.หนึง่ฤด ีโลหผล  
ผศ.สรรควฒัน ์ประดษิฐพงษ์  
อ.ปาจรยี ์ทาชาต ิ

โครงการดงูานดา้นการเรยีน
การสอนและการวจัิย 

สาธารณรัฐ
เกาหล ี 

สาขาวชิาภาษาอติาเลยีน 
ภาควชิาภาษาตะวันตก 
คณะอกัษรศาสตร ์

3 – 7 ก.ย. 
54  

6 ภาษาตะวันตก ผศ. ดร.หนึง่ฤด ีโลหผล  
อ.ดร.วรณุี อดุมศลิป  
อ.ดร.สวุรรณา สถาปัตย์
พัฒนา  

โครงการดงูานดา้นการเรยีน
การสอนและการวจัิยตาม
พระราชดํารใินสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

สาธารณรัฐ
ประชาชน
จนี 

ภาควชิาภาษาตะวันตก 
คณะอกัษรศาสตร ์

10-14 ก.ย. 
54 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่อ. วัตถปุระสงคก์ารไปเยอืน ประเทศ หน่วยงานทีจั่ด/เยอืน วันเวลาทีจั่ด 
อ.ดร.สริวิรรณ จฬุากรณ์  
อ.ดร.อตพิร เสถยีรสตุ  
อ.ดร.นธิวิด ีศรหีงส ์ 
ผศ. ดร.วลิติา ศรอีฬุาร
พงศ ์ 
อ.ดร.อารต ีแกว้สมัฤทธิ ์ 
อ.ดร.หนึง่หทัย แรง
ผลสมัฤทธิ ์ 
อ.สกุจิ พูพ่วง  
ผศ.สรรควัฒน ์ประดษิฐ
พงษ์  
อ.ปาจรยี ์ทาชาต ิ 
อ.ดร.พริยิะดศิ มานติย ์ 

บรมราชกมุาร ีและโดยรับทนุ
พระราชทานเพือ่ดําเนนิ
โครงการดงักลา่ว 

7 ภาษา
ตะวันออก 

อ.ดร.ชาญวทิย ์ทัดแกว้ เพือ่เก็บขอัมลูในการวจัิย
เรือ่ง"คลงัขอ้มลูคําและ
ลกัษณะทางไวยากรณ์ของ
ภาษาปรากฤตทีป่รากฏใน
คมัภรีพ์ทุธศาสนาสนัสฤตใน
อฟักานสิถานและเอเชยี
กลาง" และพบปะกบั
นักวชิาการของสถาบนั
เกีย่วกบัการทํา workshop 
ในโครงการวจัิย "Sanskrit 
Buddhist Text and their 
Manuscripst"  

เยอรมน ี สถาบนัภารตวทิยาและ
ทเิบตศกึษาแหง่
มหาวทิยาลยั Ludwig-
Munchen   

13 พ.ค. - 6 
ม.ิย. 54 

8 ภาษา
ตะวันออก 

อ.น้ําทพิย ์เมธเศรษฐ 
ผศ.ดร.อรรถยา สวุรรณ
ระดา 

สมัมนาวชิาการ  ญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัโอซากา  25-30 พ.ค.
54 

9 ภาษา
ตะวันออก 

ผศ.ดร.กนกวรรณ เลาห
บรูณะกจิ คะตะกริ ิ

ลาปฏบิัตริาชการ ณ 
ตา่งประเทศ 

จนี   18-23 ส.ค 
54 

10 ภาษา
ตะวันออก/
ภาษาไทย 

อ.ดร.สรุยี ์ชณุหเรอืงเดช 
อ.ดร.ชญัญพร ปรญิญาวฒุิ
ชยั 
อ.ดร.อนันต ์เหลา่เลศิวร
กลุ 

ไปเจราจาความรว่มมอืทาง
วชิาการ เพือ่จัดทําสือ่และ
ตําราการเรยีนการสอน
ภาษาจนีระดบัอดุมศกึษา ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

จนี สํานักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 

10-16 เม.ย. 
54 

11 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ไปดงูานศลิปะการละครใน
เทศกาล Singapore Arts 
Festival 2011 

สงิคโปร ์ National Arts Council 
(Singapore) 

14-17 พ.ค. 
54 

12 ศลิปการละคร ผศ.ฤทธริงค ์จวิากานนท ์ นํานสิติหลกัสตูรศลิปศาสต
รมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
จัดการทางวัฒนธรรม ไป
ทัศนศกึษาดงูานและฝึก
ปฏบิตังิานตา่งประเทศ 
ประจําปีการศกึษา 2554 

จนี สาขาวชิาการจัดการทาง
วัฒนธรรม บณัฑติ
วทิยาลยั 

14-19 ก.ค. 
54 

13 ศลิปการละคร อ.ปวติร มหาสารนัินทน ์ ไปดงูานดา้นศลิปะการละคร
ในเทศกาล “Festival d’ 
Avignon 2011”  

ฝร่ังเศส Festival d’ Avignon 11-21 ก.ค. 
54 

14 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ ไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและ
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นละครเพลง
ของสหรัฐอเมรกิา  ณ 
มหาวทิยาลยันวิยอรค์เพือ่
เป็นแนวทางในการศกึษา 
“โครงการพัฒนาละครเพลง” 
ในโครงการพัฒนา
มหาวทิยาลยัวจัิยแหง่ชาต ิ 

ม.นวิยอรค์
สหรัฐอเมริ

กา 

โครงการพัฒนา
มหาวทิยาลยัวจัิยแหง่ชาต ิ

จฬุาฯ (NRU) 

11-27 ส.ค. 
54 

15 ศลิปการละคร รศ.จารณุี หงสจ์าร ุ เขา้รว่มสมัมนาผูนํ้าองคก์รค
รสิเตยีนดา้นดนตร ีของคณะ 
Chinese coordination 
centre of world 
Evangelism (cccowe)  

อนิโดนเีซยี ครสิตจักรภาคที ่12 แหง่
สภาครสิตจักรในประเทศ 

12-17 ก.ย. 
54 
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2.2.2 ดานนสิิต 
 นิสิตไดรั้บรางวลั   

นิสิตปัจจุบนั 55 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 80 รายการ  
นิสิตปัจจุบนั 14 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 14 รายการ  
ศิษยเ์ก่า 13 คน ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ 13 รายการ 
ศิษยเ์ก่า 3 คน ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ 3 รายการ 
 

นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั  นิสิต 55 คน ได้รับรางวัลระดบัชาต ิ80 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีแ่ขง่ขนั รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/

แขง่ขนั 
หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

นายธนพล 
เตยีวัฒนา
นนท ์

27 – 29 ต.ค. 
53 

การแขง่ขนัหมากลอ้มอดุมศกึษา
ชงิชนะเลศิแหง่ ประเทศไทย ครัง้
ที ่15 ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

รองชนะเลศิอนัดับ
ที ่1 

สมาคมกฬีาหมากลอ้ม
แหง่ประเทศไทย 

2 ยังไมส่งักดั
สาขา 

น.ส.ณชิารยี ์
เทีย่งธรรม 

30-31 ต.ค 
53 

การแขง่ขนักฬีาปืนใหญอ่ดุมศกึษา 
ปืนยาวชาวบา้นหญงิ ประเภททมี 

ชนะเลศิอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัศลิปากร 

3 ยังไมส่งักดั
สาขา 

น.ส.ณชิารยี ์
เทีย่งธรรม 

30-31 ต.ค 
53 

การแขง่ขนักฬีาปืนใหญอ่ดุมศกึษา 
ปืนยาวอดัลมหญงิ ประเภทบคุคล 

ชนะเลศิอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัศลิปากร 

4 ยังไมส่งักดั
สาขา 

น.ส.ณชิารยี ์
เทีย่งธรรม 

30-31 ต.ค 
53 

การแขง่ขนักฬีาปืนใหญอ่ดุมศกึษา
ปืนยาวอดัลมหญงิ ประเภททมี 

ชนะเลศิอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัศลิปากร 

5 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ขวัญธดิา 
เจยีรมาศ 

28 พ.ย. 53 การจัดบอรด์นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน ในงาน
กจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่2 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

6 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.จฑุาภรณ์ 
วริยิะเมตตากลุ 

28 พ.ย. 53 การจัดบอรด์นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน ในงาน
กจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่2 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

7 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ณัฏฐยา
ภรณ์ ขาวผอ่ง 

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัรอ้งเพลงภาษาฝร่ังเศส 
(เพลงเดีย่ว) ในงานกจิกรรม
ประจําปี 2553  

รางวัลที ่3 * (ไมม่ี
ผูใ้ดไดรั้บรางวัล
ยอดเยีย่ม) 

สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

8 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ณัฐชยา
พร จรติงาม 

28 พ.ย. 53 การจัดบอรด์นทิรรศการทีม่เีนือ้หา
สอดคลอ้งกบัชือ่งาน ในงาน
กจิกรรมประจําปี 2553 

รางวัลที ่2 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

9 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.พมิ 
บญุญาวานชิย ์

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัตอบคําถามจากวดีทัิศน ์
ในงานกจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่2 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

10 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.พริยิา 
ขจรศกัดิ์
บําเพ็ญ 

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัตอบคําถามความรู ้
ท่ัวไปเกีย่วกบัประเทศฝร่ังเศส – 
ไทย ในงานกจิกรรมประจําปี 2553 

รับรางวัลยอดเยีย่ม สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

11 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ภัทรภร 
สวามภัิกดิ ์

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝร่ังเศสตามหวัขอ้ทีกํ่าหนดให ้ใน
งานกจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่1 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

12 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ภัทรยีา 
พัวพงศกร 

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝร่ังเศสตามหวัขอ้ทีกํ่าหนดให ้ใน
งานกจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่1 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

13 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วณชิชา 
กาญจโนภาศ 

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัทอ่งบทกวนีพินธภ์าษา
ฝร่ังเศส ในงานกจิกรรมประจําปี 
2553  

รางวัลที ่1 * (ไมม่ี
ผูใ้ดไดรั้บรางวัลยอด
เยีย่ม) 

สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

14 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.อรอนงค ์
เจยีมทรัพย ์ 

28 พ.ย. 53 การจัดบอรด์นทิรรศการ
ระดบัอดุมศกึษา ในงานกจิกรรม
ประจําปี 2553  

รางวัลที ่2 สมาคมครภูาษา
ฝร่ังเศสแหง่ประเทศ
ไทย (สคฝท.)  

15 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.อาจรยี ์จุ
ลาสยั 

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัวาดภาพตามคําบอก 
ในงานกจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่2 * (ไมม่ี
ผูใ้ดไดรั้บรางวัลยอด
เยีย่ม) 

สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

16 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายกนัตภณ 
อนิทมาตย ์

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝร่ังเศสตามหวัขอ้ทีกํ่าหนดให ้ใน
งานกจิกรรมประจําปี 2553  
 

รางวัลที ่1 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีแ่ขง่ขนั รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

17 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายจริวัฒน ์สี
ดานนท ์

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนักลา่วสนุทรพจนภ์าษา
ฝร่ังเศส ในงานกจิกรรมประจําปี 
2553  

รับรางวัลยอดเยีย่ม สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

18 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายพรีะวัส รัฐ
นติสิกลุ 

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝร่ังเศสตามหวัขอ้ทีกํ่าหนดให ้ใน
งานกจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่1 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

19 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายอรรถพล 
แยม้บรุ ี

28 พ.ย. 53 การแขง่ขนัพดูบทสนทนาภาษา
ฝร่ังเศสตามหวัขอ้ทีกํ่าหนดให ้ใน
งานกจิกรรมประจําปี 2553  

รางวัลที ่1 สมาคม 
ครภูาษาฝร่ังเศสแหง่
ประเทศไทย (สคฝท.) 

20 ภาษาไทย น.ส.คณติา 
หอมทรัพย ์

30 พ.ย. 53 การประกวดเรยีงความหวัขอ้ "คํา
สอนของพอ่"  

รางวัลชมเชย มหาวทิยาลยัรัตน
บณัฑติ 

21 ภาษาไทย น.ส.สธุญิา 
พนูเอยีด 

5 ธ.ค. 53 ประกวดบทความเนือ่งในโอกาสที่
สํานักงานกองทนุสงเคราะหก์ารทํา
สวนยาง ครบรอบการสถาปณา 50 
ปี เรือ่ง "สกย.กบัการพัฒนา
ประเทศในทศวรรษหนา้" 

รางวัลที ่2 สํานักงานกองทนุ
สงเคราะหก์ารทําสวน
ยาง  

22 ยังไมส่งักดั
สาขา 

น.ส.อนมิมาล 
เล็กสวัสดิ ์

14 ธ.ค. 53 ศลิปะเพือ่เยาวชนไทย Young 
thai Artist Award 2010 

รางวัลดเีดน่ มลูนธิซิเีมนตไ์ทย 

23 ภาษาไทย น.ส.สธุญิา 
พนูเอยีด 

23 ธ.ค.53 การประกวดบทความเนือ่งในโอกาส
วาระครบรอบ 10 ปี สภาทีป่รกึษา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเรือ่ง 
"สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตกิบัการพัฒนาประเทศใน
ทศวรรษหนา้" 

รางวัลชมเชย สภาทีป่รกึษา
เศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ

24 BALAC น.ส.ชมพร 
เทยีมชยั 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 
(บรดิจ)์ 

เหรยีญเงนิ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

25 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.วชิญะ
ภัทร ์ภริมย์
ศานต ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (ฟัน
ดาบสากล) 

เหรยีญทองแดง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

26 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.พรทพิย ์
สมทิธศ์รา
การย ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (วา่ย
น้ํา) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

27 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.พรทพิย ์
สมทิธศ์รา
การย ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (วา่ย
น้ํา) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

28 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.พรทพิย ์
สมทิธศ์รา
การย ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (วา่ย
น้ํา) 

เหรยีญทองแดง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

29 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

น.ส.นวรัตน ์
ทองแกว้ 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (วา่ย
น้ํา) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

30 ภาษา
ตะวันออก/
บาล ี

น.ส.นวรัตน ์
ทองแกว้ 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (วา่ย
น้ํา) 

เหรยีญทองแดง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

31 ภาษาไทย น.ส.ปรยีกญัญ ์
เตรยีมโพธิ ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (เท
เบนิเทนนสิ) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

32 ภาษาไทย น.ส.ปรยีกญัญ ์
เตรยีมโพธิ ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (เท
เบนิเทนนสิ) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

33 ภาษาไทย น.ส.ปรยีกญัญ ์
เตรยีมโพธิ ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (เท
เบนิเทนนสิ) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

34 ภาษาองักฤษ น.ส.พมิพช์นก 
ศริฉัิตรชยักลุ 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 
(บรดิจ)์ 

เหรยีญเงนิ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

35 ภาษาองักฤษ น.ส.วรางคณา 
เฑยีรบญุเลศิ
รัตน ์

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 (ยงิ
ปืน) 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

36 ภาษาองักฤษ น.ส.อรไพลนิ 
วอ่งพาณชิเลศิ 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 
(บรดิจ)์ 

เหรยีญเงนิ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

37 ภมูศิาสตร ์ น.ส.สทุธนิี ศรี
บรุ ี
 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 
(เทนนสิ) 

เหรยีญทองแดง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีแ่ขง่ขนั รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

38 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.พรชนก 
พรหมโลก 

11-22 ม.ค. 
54 

กฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่38 
(ลลีาศ) 
 

เหรยีญทอง จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

39 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.พรชนก 
พรหมโลก  

14 ม.ค. 54  การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั ครัง้
ที ่38   "จามจรุเีกมส"์ ณ สนาม
กฬีาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

รางวัลชนะเลศิ 1 
เหรยีญทอง ประเภท 
Latin American รุน่ 
Class B  

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
(เจา้ภาพ) 

40 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.พรชนก 
พรหมโลก  

14 ม.ค. 54  การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยั ครัง้
ที ่38   "จามจรุเีกมส"์ ณ สนาม
กฬีาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประกาศนยีบัตรเขา้
รว่มแขง่ขนัประเภท
ลาตนิอเมรกินั รุน่ 
Class A   

จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
(เจา้ภาพ) 

41 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.เมธญา 
ลอ้มวงศ ์

อา. 16  ม.ค. 
54 

รางวัลการประกวด "สดใส  
อวอรด์"" ครัง้ที ่13 ละคร     เรือ่ง  
"โลกทีม่ฉัีนและเธอ"  

นักแสดงดเีดน่ ดรมีบอกซ ์(แดสเอ็น
เทอรเ์ทนเมน้ท)์ 

42 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.รับขวัญ 
ธรรมบษุด ี

อา. 16  ม.ค. 
54 

รางวัลการประกวด "สดใส  
อวอรด์"" ครัง้ที ่13 ละคร     เรือ่ง  
"โลกทีม่ฉัีนและเธอ"  

 บทละครยอดเยีย่ม      
การนําเสนอยอดเยีย่ม 
กํากบัการแสดงดเีดน่ 

ดรมีบอกซ ์(แดสเอ็น
เทอรเ์ทนเมน้ท)์ 

43 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.จฑุาภรณ์ 
วริยิะเมตตากลุ 

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนั Scrabble Senior 
ประเภททมี 4 คน ใน งานวนั
ประชาคมโลกภาษาฝร่ังเศส (Fête 
de la Francophonie) 

รางวัลที ่3 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

44 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ณัฏฐยา
ภรณ์ ขาวผอ่ง 

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนัรอ้งเพลง ประเภทคู ่
ระดบัอดุมศกึษา (Karaoké Senior 
Duo) ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รางวัลที ่2 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

45 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ณชิากร อู่
ดาราศกัดิ ์

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนั Scrabble Senior 
ประเภททมี 4 คน ใน งานวนั
ประชาคมโลกภาษาฝร่ังเศส (Fête 
de la Francophonie) 

รางวัลที ่3 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

46 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.นันทพิร 
มะลกิลุ 

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนัรอ้งเพลง ประเภทคู ่
ระดบัอดุมศกึษา (Karaoké Senior 
Duo) ใน งานวันประชาคมโลก
ภาษาฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รางวัลที ่2 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

47 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.พริยิา 
ขจรศกัดิ์
บําเพ็ญ 

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนั Scrabble Senior 
ประเภททมี 4 คน ใน งานวนั
ประชาคมโลกภาษาฝร่ังเศส (Fête 
de la Francophonie) 

รางวัลที ่3 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

48 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.พริยิา 
ขจรศกัดิ์
บําเพ็ญ 

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนัเขยีนตามคําบอก
ระดบัอดุมศกึษา (Dictée Senior) 
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รางวัลที ่2 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

49 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.วณชิชา 
กาญจโนภาศ 

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนัเขยีนตามคําบอก
ระดบัอดุมศกึษา (Dictée Senior) 
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รางวัลที ่1 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

50 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายกนัตภณ 
อนิทมาตย ์

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนัเขยีนตามคําบอก
ระดบัอดุมศกึษา (Dictée Senior) 
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 

รางวัลที ่3 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

51 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายกนัตภณ 
อนิทมาตย ์

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนัตอบคําถามเกีย่วกบั
ประชาคมโลกภาษาฝร่ังเศส 
ระดบัอดุมศกึษา (Quiz Senior) 
ใน งานวันประชาคมโลกภาษา
ฝร่ังเศส (Fête de la 
Francophonie) 
 

รางวัลที ่3 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีแ่ขง่ขนั รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

52 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

นายจริวัฒน ์สี
ดานนท ์

22 ม.ค. 54 การแขง่ขนั Scrabble Senior 
ประเภททมี 4 คน ใน งานวนั
ประชาคมโลกภาษาฝร่ังเศส (Fête 
de la Francophonie) 

รางวัลที ่3 สถานเอกอคัรราชทตู
ของประเทศทีใ่ชภ้าษา
ฝร่ังเศสในประเทศ
ไทย 

53 BALAC น.ส.อรัุสยา 
สเปอรบ์นัด ์

28 ม.ค. 54 รางวัล ดาวรุง่หญงิยอดเยีย่ม สาขา
ละครโทรทัศน ์จากละครเรือ่ง
ดวงใจอคัน ีจากงาน ท็อปอวอรด์ 
2010 

รางวัล ดาวรุง่หญงิ
ยอดเยีย่ม 

นติยสารทวีพีลูรว่มกบั
สวนดสุติโพลล ์

54 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.ณัฐรัตน ์
ปัญจวไิล
พบิลูย ์

ม.ีค. 54 การประกวดละครสัน้ระดบั
มหาวทิยาลยั บทละคร
เทอดพระเกยีรต ิเรือ่ง  "ยนิดทีีไ่ม่
รูจั้กแก" 

รองชนะเลศิ มลูนธิสิายใจไทย 
รายการพเิศษ วันสาย
ใจไทย ประจําปี 2554 

55 ศลิปการ
ละคร 

น.ส.รับขวัญ 
ธรรมบษุด ี

ม.ีค. 54 การประกวดละครสัน้ระดบั
มหาวทิยาลยั ละคร
เทอดพระเกยีรต ิเรือ่ง "ผูส้ญูหาย" 

บทละครยอดเยีย่ม   
การนําเสนอยอด
เยีย่ม 

มลูนธิสิายใจไทย 
รายการพเิศษ วันสาย
ใจไทย ประจําปี 2554 

56 ภาษา
ตะวันออก/
บาลแีละ
สนัสกฤต 

น.ส.อรณุ
วรรณ คงมผีล  

24 ม.ีค. 54 รางวัลความประพฤตดิ ี รางวัลความ
ประพฤตดิ ี

พทุธสมาคมแหง่
ประเทศไทศ ในพระ
บรมราชปูถัมภ ์

57 ภาษาไทย น.ส.สธุญิา 
พนูเอยีด 

31 ม.ีค. 54 การประกวดเรยีงความเนือ่งในวัน
อนามัยโลก ประจําปี 2554 หวัขอ้ 
"ใชย้าปฏชิวีนะอยา่งถกูตอ้ง 
ป้องกนัเชือ้ดือ้ยา เพือ่การรักษาที่
ไดผ้ล" 

รางวัลชนะเลศิ กองสขุศกึษา กรม
สนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ 

58 ภาษาไทย น.ส.คณติา 
หอมทรัพย ์

9 พ.ค. 54 การประกวดเรยีงความชงิถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
หวัขอ้ "บทบาทของเยาวชนกบั
การพัฒนาประเทศ ใหดํ้ารงอยู่
อยา่งมั่นคงเป็นปึกแผน่" 

รางวัลที ่3 สโมสรโรตารีเ่จรญินคร 
ภาค 3350/NIDA/
บรษัิทเตกา้(ประเทศ
ไทย)จํากดั 

59 ภาษาไทย น.ส.สธุญิา 
พนูเอยีด 

9 พ.ค. 54 การประกวดเรยีงความชงิถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
หวัขอ้ "บทบาทของเยาวชนกบั
การพัฒนาประเทศ ใหดํ้ารงอยู่
อยา่งมั่นคงเป็นปึกแผน่" 

รางวัลที ่2 สโมสรโรตารีเ่จรญินคร 
ภาค 3350/NIDA/
บรษัิทเตกา้(ประเทศ
ไทย)จํากดั 

60 ภาษาไทย น.ส.ดวงหทัย 
ลอืดงั 

2554 ทนุวจัิยมหาบณัฑติ สกว.ดา้น
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์2554 

ทนุการศกึษา สกว. 

61 ภาษาไทย น.ส.พรรณวด ี
ศรขีาว 

2554 ทนุวจัิยมหาบณัฑติ สกว.ดา้น
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์2554 

ทนุการศกึษา สกว. 

62 ภาษาไทย นายรัตนพล 
ชืน่คา้ 

2554 ทนุวจัิยมหาบณัฑติ สกว.ดา้น
มนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์2554 

ทนุการศกึษา สกว. 

63 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

น.ส.หทัยภัทร 
ชีเ้ชญิ  

25 ส.ค. 54 การประกวด Korean Literature 
Book Review contest ครัง้ที ่1 

รับรางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1 

มหาวทิยาลยับรูพา 

64 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

นายนพคณุ 
เนตรอาภา  

23 ม.ิย. 54 การประกวด Korean Speech 
Contest ระดับอดุมศกึษา ครัง้ที ่6 

รับรางวัลชมเชย มหาวทิยาลยับรูพา 

65 BALAC น.ส.อรัุสยา 
สเปอรบ์นัด ์

30 ม.ิย. 54 รางวัล นักแสดงดาวรุง่หญงิยอด
เยีย่ม จากละครเรือ่งดวงใจอัคน ี
จากงาน สยามดาราสตารอ์วอรด์ 
2011 

รางวัล นักแสดง
ดาวรุง่หญงิยอด
เยีย่ม 

หนังสอืพมิพบ์นัเทงิ ''
สยามดารา'' ในเครอื
บรษัิท สยามสปอรต์ 
ซนิดนิเคท จํากดั 
(มหาชน)  
 
 

66 ภาษาไทย น.ส.วรรณ์ฐติา 
พวงจันทรแ์ดง 

20 ก.ค. 54 ประกวดเรยีงความ ในหวัขอ้ 
บทบาทของกรมวทิยาศาสตร์
บรกิารเพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีติ 
และนําพาคณุภาพสนิคา้สูก่าร
แขง่ขนัของโลกไรพ้รมแดน 

ชนะเลศิ กรมวทิยาศาสตร์
บรกิาร 
กระทรวงวทิยาศาสตร ์
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันทีแ่ขง่ขนั รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

67 ภาษาไทย น.ส.สธุญิา 
พนูเอยีด 

20 ก.ค. 54 ประกวดเรยีงความ ในหวัขอ้ 
บทบาทของกรมวทิยาศาสตร์
บรกิารเพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีติ 
และนําพาคณุภาพสนิคา้สูก่าร
แขง่ขนัของโลกไรพ้รมแดน 

รางวัลที ่3 กรมวทิยาศาสตร์
บรกิาร 
กระทรวงวทิยาศาสตร ์

68 ภาษา
ตะวันออก/
เกาหล ี

น.ส.ชนกิานต ์
เนตรภักด ี

25 ส.ค. 54 การประกวด Korean Literature 
Book Review Contest 
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่1 

รับรางวัลชนะเลศิ มหาวทิยาลยับรูพา 

69 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.วรัมพร 
สําราญจติต ์

26 ส.ค. 54 การแขง่ขนัทางวชิาการดา้นภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แขง่ขนัเขยีนสรปุเนือ้เรือ่งจาก
ภาพยนตร ์

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

70 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

น.ส.อญัชลนิ 
รักวาทนิ 

26 ส.ค. 54 การแขง่ขนัทางวชิาการดา้นภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แขง่ขนัเขยีนสรปุเนือ้เรือ่งจาก
ภาพยนตร ์

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

71 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นายอคัรวัฒน ์
โฆษิตบณุย
วัชร ์

26 ส.ค. 54 การแขง่ขนัทางวชิาการดา้นภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แขง่ขนัตอบปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

72 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นายอาชว ีอนิ
ทะวงศ ์

26 ส.ค. 54 การแขง่ขนัทางวชิาการดา้นภาษา
และวัฒนธรรมเยอรมัน : การ
แขง่ขนัตอบปัญหาความรูท่ั้วไป
เกีย่วกบัประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

73 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นสิติชมรม
ภาษาเยอรมัน 

26 ส.ค. 54 การแขง่ขนัทางวชิาการดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมเยอรมัน : การนําเสนอ
ผลงานภาพและเสยีงบรรยายประกอบ
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสใ์นหวัขอ้ 
"…deshalb Deutshc!" (เรยีน
ภาษาเยอรมันดอียา่งไร?) 

รางวัลชนะเลศิ สมาคมครู
ภาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย 

74 ภาษาไทย น.ส.วรรณ์ฐติา 
พวงจันทรแ์ดง   

8-ก.ย.-54 การประกวดเรยีงความ ๕๐๐ ปี 
ความสมัพันธไ์ทย – โปรตเุกส  

รางวัลชนะเลศิ สํานักความสมัพันธ์
ตา่งประเทศ สํานักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

75 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.ฐติมิา 
เอือ้อภสิทิธิ์
วงค ์

10 ก.ย. 54 การประกวดสนุทรพจนป์ระจําปี 
2011 (2011 Taiguo Zhonghua 
Huiguan Hanyu Yanjiang Bisai 

รองชนะเลศิ ไดรั้บ
ทนุการศกึษา 
4,000 บาท พรอ้ม
ประกาศนยีบัตร 

สมาคมจงหวัแหง่
ประเทศไทย 

76 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.นําเพชร 
แซโ่ซง้  

11 ก.ย. 54 รางวัลจากการประกวดสนุทรพจน์
ประจําปี 2554 
การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่6 

รางวัลชนะเลศิ
เหรยีญทอง รับ
ทนุการศกึษา 
15,000 บาท พรอ้ม
โลแ่ละเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตรรว่มกบั
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สวนสนัุนทา 

77 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.วรรณวภิา 
ศรยีา  

11 ก.ย. 54 รางวัลจากการประกวดสนุทรพจน์
ประจําปี 2554 
การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่6 

รางวัลชมเชย รับ
ทนุการศกึษา 
2,000 บาท พรอ้ม
เกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตรรว่มกบั
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สวนสนัุนทา 

78 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.สทัุตตา 
เพชรรังสรรค ์ 

11 ก.ย. 54 รางวัลจากการประกวดสนุทรพจน์
ประจําปี 2554 
การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่6 

รางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกฎุ รับ
ทนุการศกึษา 
4,000 บาท พรอ้ม
เกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตรรว่มกบั
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สวนสนัุนทา 

79 ภาษา
ตะวันออก/
จนี 

น.ส.อจัจมิา 
เสรมิชพี  

11 ก.ย. 54 รางวัลจากการประกวดสนุทรพจน์
ประจําปี 2554 
การแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอด
มงกฎุ (นานาชาต)ิ 
ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่6 

รางวัลรองชนะเลศิ
เหรยีญเงนิ รับ
ทนุการศกึษา 
10,000 บาท พรอ้ม
โลแ่ละเกยีรตบิตัร 

มลูนธิริม่ฉัตรรว่มกบั
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สวนสนัุนทา 

80 BALAC น.ส.อรัุสยา 
สเปอรบ์นัด ์

27 ก.ย. 54 รางวัล นักแสดงดาวรุง่หญงิทีส่ดุ
แหง่ปี จากละครเรือ่ง 4 หวัใจแหง่
ขนุเขา จากงาน Daradaily The 
GREAT Awards 2011 

รางวัล นักแสดง
ดาวรุง่หญงิทีส่ดุ
แหง่ปี 

หนังสอืพมิพด์าราเดลี ่
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นิสิตปัจจุบันได้รับรางวลั    นิสิต 14 คน ได้รางวลัระดบันานาชาต ิ 14 รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที ่

แขง่ขนั 
รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/

แขง่ขนั 
หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

1 ประวัตศิาสตร ์ น.ส.ทวิาพร 
ใจกอ้น 
(บัณฑติศกึษา) 

15 พ.ย. 53 ทนุ Asian Graduate Student 
Fellowship 2011 เพือ่ไปทําวจัิย
ทีห่อ้งสมดุ NUS และหอสมดุ
แหง่ชาตสิงิคโปร ์โดยนําเสนอผล
วจัิยในทีป่ระชมุวชิาการระหวา่ง 
15 พ.ค.-31 ก.ค. 54 

ทนุ ระยะเวลา 2 
เดอืนครึง่ 

Asia Research 
Institute (ARI), 
National University 
of Singapore 

2 ประวัตศิาสตร ์ น.ส.นสิารัตน ์
ขนัธโภค 
(บัณฑติศกึษา) 

15 พ.ย. 53 ทนุ Asian Graduate Student 
Fellowship 2011 เพือ่ไปทําวจัิย
ทีห่อ้งสมดุ NUS และหอสมดุ
แหง่ชาตสิงิคโปร ์โดยนําเสนอผล
วจัิยในทีป่ระชมุวชิาการระหวา่ง 
15 พ.ค.-31 ก.ค. 54 

ทนุ ระยะเวลา 2 
เดอืนครึง่ 

Asia Research 
Institute (ARI), 
National University 
of Singapore 

3 ประวัตศิาสตร ์ น.ส.สริมิา 
บตุรสทุธวิงศ ์
(บัณฑติศกึษา) 

15 พ.ย. 53 ทนุ Asian Graduate Student 
Fellowship 2011 เพือ่ไปทําวจัิย
ทีห่อ้งสมดุ NUS และหอสมดุ
แหง่ชาตสิงิคโปร ์โดยนําเสนอผล
วจัิยในทีป่ระชมุวชิาการระหวา่ง 
15 พ.ค.-31 ก.ค. 54 

ทนุ ระยะเวลา 2 
เดอืนครึง่ 

Asia Research 
Institute (ARI), 
National University 
of Singapore 

4 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.ผกาวล ี
คงกระพันธ ์ 

17  ม.ีค. 
54 

การแขง่ขนัภาษาฝร่ังเศสธรุกจิ
ระดบันานาชาต ิ“Le Mot d’ Or”  

รางวัลที ่1 
(ทนุการศกึษา
อบรมดา้นภาษา
ฝร่ังเศสธรุกจิที่
ประเทศฝร่ังเศส 
เดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2555)   

สถานเอกอคัรราชทตู
ฝร่ังเศสประจําประเทศ
ไทย และสมาคม
สง่เสรมิภาษาฝร่ังเศส
ธรุกจิ (Association 
pour la Promotion 
du Français des 
Affaires : APFA)  

5 ภาษา
ตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

น.ส.นาถพร 
กาญจนภญิโญ
วงศ ์
(บัณฑติศกึษา) 

21 ม.ีค. 54 แขง่ขนัคดัเลอืกผูเ้ขา้แขง่ขนัตอบ
ปัญหาความรูท่ั้วไปในรายการ
โทรทัศน์ "Questions pour un 
Champion" ออกอากาศใน
ประเทศฝร่ังเศส ทาง
สถานโีทรทัศนช์อ่ง France และ
ในประเทศไทยทางชอ่ง 5  

ประเทศไทย
ไดรั้บคดัเลอืกให ้
เขา้รอบแขง่ขนั 
จากผูส้มัคร 40 
คน จาก 10 
ประเทศ 

บรษัิท Fremantle 
Media ประเทศฝร่ังเศส

6 ศลิปการละคร นายเกยีรตภิมู ิ
นันทานุกลู  
(อกัษรศาสตร
บณัฑติ สาขา
ศลิปการละคร 
โปรแกรมเกยีรติ
นยิม ปีการศกึษา 
2552) 

2554 ไดรั้บทนุ Indian Council for 
Cultural Relation (ICCR) เพือ่
ศกึษาตอ่ระดับปรญิญา
มหาบณัฑติที ่School of Arts 
and Aesthetics, Jawaharlal 
Nehru University, New Delhi 
ประเทศอนิเดยี (กําลงัรอผลจาก
มหาวทิยาลยั) 

    

7 ศลิปการละคร นายรักษ์ศกัดิ ์
กง้เสง้ 

ปีการศกึษา 
2554 

ไดรั้บทนุ Shanghai Summer 
School Program (Shanghai 
Theatre Academy)  

ทนุการศกึษา ทนุของ Shanghai 
Municipal People’s 
Government 

8 ภมูศิาสตร ์ นายธนากร พา
ชยมัย 

ก.ค.-54 ทนุโครงการ Student Exchange 
Support Program (Scholarship 
for Short - Term Study in 
Japan) ไปศกึษา ณ Nagasaki 
University ประเทศญีปุ่่ น 1 ต.ค.
54-30 ก.ย.55 

ทนุไป
ตา่งประเทศ 

  

9 ภาษา
ตะวันออก/จนี 

น.ส.อนัญญา 
ประดษิฐ์
ทัศนยี ์

11 ก.ค. 54 การประกวดสนุทรพจน ์ภาษาจนี 
ระดบันานาชาตคิรัง้ที ่10 "The 
10th Chinese Bridge-Chinese 
Proficiency Competition for 
Foreign Students" 

รางวัลชนะเลศิ Large-scale 
international 
competition 
organized by 
Hanban. 

10 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

น.ส.กวติา 
ฟองสถาพร 
(บัณฑติศกึษา) 

ก.ย. 54 ทนุโครงการ Invitation Program 
for East Asian Young Scholars 
ไปเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยั Nagoya 
ประเทศญีปุ่่ น 2-21 ต.ค. 54 

ทนุไป
ตา่งประเทศ 

JSPS Japan Society 
for Promotion of 
Science 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ วันที ่
แขง่ขนั 

รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ดการ
ประกวด 

11 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

นายธติสิรณ์ 
แสงอไุร 
(บัณฑติศกึษา) 

ก.ย. 54 ทนุโครงการ Invitation Program 
for East Asian Young Scholars 
ไปเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยั Nagoya 
ประเทศญีปุ่่ น 2-21 ต.ค. 54 

ทนุไป
ตา่งประเทศ 

JSPS Japan Society 
for Promotion of 
Science 

12 ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

Mr.Patrick 
Ong Pei Wen 
(บัณฑติศกึษา) 

ก.ย. 54 ทนุ ENITS ทนุบทความวจัิย โครงการ ENITS 
สถาบนัไทยศกึษา 
รว่มกบั สกว. 

13 ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

น.ส.ญาณศิา 
สายสวุรรณ 
(บัณฑติศกึษา) 

ก.ย. 54 ทนุ ENITS ทนุบทความวจัิย โครงการ ENITS 
สถาบนัไทยศกึษา 
รว่มกบั สกว. 

14 ศนูยไ์ทย
ศกึษา 

น.ส.พรรุง่ เกษ
จฬุาศรโีรจน ์
(บัณฑติศกึษา) 

ก.ย. 54 ทนุ ENITS ทนุบทความวจัิย โครงการ ENITS 
สถาบนัไทยศกึษา 
รว่มกบั สกว. 

 
ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 13 คน ได้รับรางวลัระดบัชาต ิ13 รายการ 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ ปีทีจ่บ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ด 

1 นสิติเกา่ ผศ.ดร.ชเนฏฐ
วัลลภ (ณโิคลสั) 
ขมุทอง (ชือ่เดมิ 
ผสุด ีขมุทอง) 

14-16 ต.ค. 
53 

รางวัลประกาศเกยีรตคิณุนัก
ลา่มดเีดน่ “รางวัลสรุนิทราชา” 
พ.ศ. 2554 

ลา่มอาวโุสดเีดน่  สมาคมนักแปลและ
ลา่มแหง่ประเทศไทย 

2 ภาษาไทย อ.ดร.ศริพิร  
ภักดผีาสขุ 

28-ม.ค.-54 การนําเสนอผลงานวจัิยแบบ
โปสเตอร ์ในการประชมุเมธี
วจัิยอาวโุสพบนักวจัิยรุน่ใหม ่
สกว.  

รางวัลการนําเสนอ
ผลงานวจัิยดเียีย่มแบบ
โปสเตอร ์ 

สกว. รว่มกบั สกอ. 

3 ศลิปการละคร ผศ.กฤษรา 
วรศิราภรูชิา 

4 เม.ย. 54 ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิโรงละคร 
การแสดง"สยามนริมติ" 

PM’s Creative Award 
รางวัลเฟ้ือ หรพิทัิกษ์ 
สาขาศลิปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตร ีผลงาน
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ดเีดน่ประจําปี 2553) 

กรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์

4 ศลิปการละคร อ.ดงักมล ณ 
ป้อมเพชร 

4 เม.ย. 54 การกํากบัการแสดง "สยาม
นริมติ"  

PM’s Creative Award 
รางวัลเฟ้ือ หรพิทัิกษ์ 
สาขาศลิปะ(รางวัล
นายกรัฐมนตร ีผลงาน
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ดเีดน่ประจําปี 2553) 

กรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์

5 ศลิปการละคร นางดารกา  
วงศศ์ริ ิ

23 เม.ย. 
54  

PM's Creative Award ประกาศเกยีรตคิณุ
รางวัลเฟ้ือ หรพิทัิกษ์ 
รางวัลดเีดน่สาขา
ศลิปะ จากละครเพลง 
แมน่าค เดอะ มวิสคิลั 

กรมทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์

6 ศลิปการละคร นายณัฐพัชญ ์
วงศเ์หรยีญทอง 
(ชือ่เดมิ สาวศิ 
วงษ์เหรยีญ
ทอง) 

ประจําปี 
2553 (20 
ม.ีค. 54) 

การประกวดบทวจิารณ์
ภาพยนตรแ์ละละคร รางวัล 
ประจําปี 2553 กองทนุ มล.  
บญุเหลอื เทพสวุรรณ เป็นการ
วจิารณ์ละครเรือ่ง "แมน่าค 
เดอะมวิสคิคลั : การตคีวาม
ใหมท่ีย่อดเยีย่มและลกึซึง้" 

รางวัลชมเชย กองทนุ มล.บญุเหลอื   
เทพสวุรรณ 

7 หอพระ
ไตรปิฏก 

อาจารยแ์มช่ี
วมิตุตยิา (รอง
ศาสตราจารย ์
ดร. สภุาพรรณ 
ณ บางชา้ง) 

26 เม.ย. 
54 

ปรญิญาพทุธศาสตรบณัฑติ-
กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิา
พระพทุธศาสนา  

ปรญิญาพทุธศาสตร
บณัฑติ-กติตมิศักดิ ์
สาขาวชิา
พระพทุธศาสนา 

สภามหาวทิยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั 

8 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 
 
 

นายณัฐพล  
เรอืงศร ี

1 พ.ค. 54 ไดรั้บทนุพัฒนาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร(์สกว.) 

ทนุ ป.โท-ป.เอก สกว 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ ปีทีจ่บ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ด 

9 ภาษาศาสตร ์ ศาสตราจารย์
กติตคิณุ ดร.
วจินิตน ์ภาณุ
พงศ ์ 

2554 ปชูนยีบคุคลดา้นภาษาไทย ปชูนยีบคุคลดา้น
ภาษาไทย 

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม 

10 ภาษาศาสตร ์ ศ.ดร.อมรา 
ประสทิธิรั์ฐสนิธุ ์

29-ก.ค.-54 เมธวีจัิยอาวโุส สกว.ประจําปี 
2553 สาขามนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร)์ 

เมธวีจัิยอาวโุส สกว.
ประจําปี 2553 สาขา
มนุษยศาสตร์
(ภาษาศาสตร)์ 

สกว. 

11 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ผศ.ดร.ตรศีลิป์ 
บญุขจร 

29-ก.ค.-54 ผูใ้ชภ้าษาไทยดเีดน่ 
พทุธศกัราช 2554 

 ไดรั้บรางวัลผูใ้ช ้
ภาษาไทยดเีดน่ 
พทุธศกัราช 2554 

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม 

12 ภาษาไทย ผศ.ดร.พรทพิย ์
พกุผาสขุ 

12-ม.ิย.-54 แมด่เีดน่ รางวัลแมด่เีดน่
ประเภทบคุคล 

สมาคมแมด่เีดน่
แหง่ชาต ิ
กรงุเทพมหานคร 

13 ภาษาไทย ศ.กติตคิณุ ดร.
กาญจนา นาค
สกลุ 

12-ส.ค.-54 คณุแมด่เีดน่ คณุแมด่เีดน่ สภาสงัคมสงเคราะห์
แหง่ประเทศไทย 

 
ศิษย์เก่าได้รับรางวลั ศิษย์เก่า 3 คน ได้รับรางวัลระดบันานาชาติ 3 รายการ 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่-นามสกลุ ปีทีจ่บ รายการประกวด/แขง่ขนั ผลการประกวด/
แขง่ขนั 

หน่วยงานทีจั่ด 

1 ภาษาไทย อ.ดร.ปรมนิทร ์
จารวุร 

14-16 ต.ค. 
53 

2010 TRF-CHE-SCOPUS 
Young Researcher Award 
สาขา Humanities & Social 
Sciences  

ผลงานวจัิยดเียีย่ม
แบบบรรยาย   

สกว.และ สกอ. 
รว่มกบั Scopus 

2 ประวัตศิาสตร ์ อ.ดร.จฬุศิพงศ ์
จฬุารัตน์ 

7 ก.พ. 54 ผูม้ผีลงานดเีดน่ในดา้นการ
เขยีนและการคน้ควา้งานวจัิย
เกีย่วกบัทา่นเฉกอะหมัด กมุมี

รางวัลเกยีรตยิศ
เฉกอะหมัด กมุม ี
ประจําปี พ.ศ.2554 

ศนูยว์ัฒนธรรมสถานเอ
อคัรราชทตูฯ อหิรา่น 
รว่มกบั 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรอียธุยา 

3 ภาษาตะวันตก ศ.ดร. อําภา 
โอตระกลู 

ม.ีค. 54 รางวัลการแปลวรรณกรรม 
ประจําปี ค.ศ. 2010 

รางวัลการแปล
วรรณกรรม ประจําปี 
ค.ศ. 2010 

ประเทศออสเตรยี 
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 นิสิตไดรั้บทุนไปต่างประเทศ  จาํนวน 62 คน 
นิสิตได้รับทุนไปต่างประเทศ 

ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบั 
ชัน้ สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 

1 
 
 

น.ส.กอบพร อา
สนทิทอง 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Saitama University ประเทศญีปุ่่ น 
  

STEPS (Short-Term 
Exchange 
Program of Saitama 
University) 

2 
 
 

น.ส.ตลุญาณ์  
ตลุวรรธนะ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kumamoto Gakuen University 
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

3 
 
 

นายนัฐพงษ์ จติ
วงศ ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagoya University ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

4 
 
 

น.ส.บษุรนิทร ์ 
อนิทรนอ้ย 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and Culture 
Universityสาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

5 
 
 

น.ส.มณิตา  
สทิธธินังกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and Culture 
University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

6 
 
 

นายนรตุม ์ เจา้
สกลุ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่นไปศกึษา ณ 
Kyushu University ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

7 
 
 

น.ส.ปรสิา  ทัด
ศร ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาสเปน 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kanazawa University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

8 
 
 

น.ส.ณัฐชา 
นพรัตนสํ์าราญ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Saitama University ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

9 
 
 

น.ส.ปณดิา  รัก
สจั 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Hokkaido University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

10 
 
 

น.ส.พรนัชชา 
ประทปีจนิดา 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

11 
 
 

น.ส.พุม่ขา้ว  
ชลศรานนท ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Hokkaido University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Hokkaido University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

12 
 
 

นาวสาวศรัณยธ์ร  
สขุศร ี
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

13 
 
 

น.ส.ศกุลรัตน์ 
สกลุวัชรนิทร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kyushu University ประเทศญีปุ่่ น 
  

JLCC (Japanese 
Language and 
Culture Course) 
ประเทศญีปุ่่ น 

14 
 
 

น.ส.สริ ีริว้
ไพบลูย ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Tohoku University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
 

15 
 
 

น.ส.อาภาพร  
เรอืงสภุาภชิาต ิ
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kanazawa University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

16 
 
 

น.ส.สชุาดา แจง้
สวา่ง 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ Soka 
University ประเทศญีปุ่่ น 

Soka University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

17 
 
 

น.ส.อาภาพร  
รุง้โรจน์ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศญีปุ่่ น 

Heiwa Nakajima 
Foundation 
ประเทศญีปุ่่ น 
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ลําดบั ชือ่นสิติ ระดบั 
ชัน้ สาขาวชิา ระยะเวลา ประเภททนุ หน่วยงานทีใ่หท้นุ 

18 
 
 

น.ส.ณฤด ี โพธิ์
พพัิฒน ์

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

19 
 
 

น.ส.ทรงศภุา 
สมัมาทติย ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ Kyoto 
University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

20 
 
 

นายปิยภัทร  โอ
สวุรรณ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 53 -
ภาคตน้ 54) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Tohoku University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

24 
 
 

น.ส.กรณุาพร 
ออ๊กเกลีย้ง 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 เดอืน 
(27 ต.ค. - 2 
ธ.ค. 53) 

ทนุแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ณ 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

The Japan Foundation 
Japanese-Language 
Institute, Kansai 

25 
 
 

น.ส.นพปภา 
ยัญญะสทิธิ ์
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

3 สปัดาห ์
(6 ต.ค. - 17 
พ.ย. 53) 

ทนุแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ณ 
ประเทศญีปุ่่ น 
 

The Japan Foundation 
Japanese-Language 
Institute, Kansai 

26 
 
 

นายรักษ์ศกัดิ ์กง้
เสง้ 
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ศลิปการละคร 
  
  

1 เดอืน 
(3 - 30 ก.ค. 54)

ทนุศกึษา ณ Shanghai Theatre 
Academy  สาธารณรัฐประชาชน
จนี 

Shanghai Summer 
School Program2011 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

27 
 
 

น.ส.อนัญญา 
ประดษิฐทั์ศนยี ์
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาจนี 
  
  

2 สปัดาห ์
(11 - 22 ก.ค. 

54) 

เป็นตวัแทนของประเทศไทยไป
แขง่ขนัภาษาจนี ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
  
 

28 
 
 

น.ส.ชญัญา 
ธนพัฒน ์

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาเยอรมัน 
  
  

5 สปัดาห ์
(29 ก.ค. - 5 
ก.ย.54) 

ทนุศกึษาภาษาเยอรมัน ณ 
ประเทศเยอรมน ี
  

องคก์าร DAAD 
  
  

29 
 
 

น.ส.วรษิฐา อุน่
จติรเลศิ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Konkuk University ประเทศ
เกาหลใีต ้

GKS(Global Korea 
Scholarship) 
ประเทศเกาหลใีต ้

30 
 
 

น.ส.พชิญา ปิย
จันทร ์

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
National University of 
Singapore ประเทศสงิคโปร ์

Temasek Foundation 
ประเทศสงิคโปร ์
 

31 
 
 

น.ส.พรพไิล 
จติตแ์จง้ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ Kyoto 
Notre Dame University  
ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

32 
 
 

น.ส.วรียา ชืน่ชู
ธรรม 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Toyoeiwa University  
ประเทศญีปุ่่ น 

Toyoeiwa University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

33 
 
 

น.ส.อรณัฐ บญุวิ
รยิลยั 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kokushikan University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

34 
 
 

น.ส.มารติา ลอื
ชารัศม ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese 
Contemporary  Culture  
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

35 
 
 

น.ส.นันทวัณ 
หวังอดุมสขุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese 
Contemporary  Culture 
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

36 
 
 

น.ส.ปวรวรรณ 
ประมขุกลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese 
Contemporary  Culture 
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

37 
 
 

น.ส.รัญธดิา  
อทัุยเฉลมิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

World of  Japanese 
Contemporary  Culture 
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 

38 
 
 

น.ส.ศริรัตน์ ปณุ
กะบตุร 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Fukuoka Women's  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

World of  Japanese 
Contemporary  Culture 
(WJC) Program ประเทศ
ญีปุ่่ น 
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39 
 
 

น.ส.ญาณศิา คุม้
วงศด์ ี
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

(นานา
ชาต)ิ

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  Keio 
University  
ประเทศญีปุ่่ น 
  

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

40 
 
 

นายวฒุไิกร ไกร
วฒุอินันต ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Ritsumeikan Asia Pacific  
University  
ประเทศญีปุ่่ น 

APU (Ritsumeikan Asia 
Pacific  University) 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

41 
 
 

น.ส.นราวัลลภ ์
บญุญาภสิมภาร 
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

(นานา
ชาต)ิ

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nanzan University ประเทศญีปุ่่ น 
  

Nanzan University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

42 
 
 

น.ส.อรณชิา ชรีา
นนท ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 3 

(นานา
ชาต)ิ

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagoya University ประเทศญีปุ่่ น 
  

Nagoya University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

43 
 
 

น.ส.มณฑนิี โก
วริฬุหส์กลุ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 2 

(นานา
ชาต)ิ

ภาษาและ
วัฒนธรรม 
  
  

1 ปี 
(ภาคตน้ -ปลาย 

2554) 
 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and Culture 
University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

44 
 
 

น.ส.ทวิาพร ใจ
กอ้น 
  
  

ป.โท
ปี 3 

 

ประวัตศิาสตร ์
  
  

3 เดอืน 
(15 พ.ค. - 31 
ก.ค. 54 ) 

 

ทนุทําวจัิยและเสนอผลงาน Asian 
Graduate Student Fellowship 
2011สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research Institute 
(ARI) National University 
of Singapore 

45 
 
 

น.ส.นสิารัตน์  
ขนัธโภค 
  
  

ป.โท
ปี 3 

 

ประวัตศิาสตร ์
  
  

3 เดอืน 
(15 พ.ค. - 31 
ก.ค. 54 ) 

 

ทนุทําวจัิยและเสนอผลงาน Asian 
Graduate Student Fellowship 
2011สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research Institute 
(ARI) National University 
of Singapore 

46 
 
 

น.ส.สริมิา บตุร
สทิธวิงศ ์
  
  

ป.โท
ปี 3 

 

ประวัตศิาสตร ์
  
  

3 เดอืน 
(15 พ.ค. - 31 
ก.ค. 54 ) 

 

ทนุทําวจัิยและเสนอผลงาน Asian 
Graduate Student Fellowship 
2011สาธารณรัฐสงิคโปร ์

Asia Research Institute 
(ARI) National University 
of Singapore 

47 
 
 

น.ส.นันทนา 
อนันตโ์กศล 
  
  

ป.โท
ปี 2 

 

ภาษาเยอรมัน 
  
  

5 เดอืน 
(ภาคปลาย 54)

 

ทนุไปศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลู
ประกอบการทําวทิยานพินธ ์ณ  
มหาวทิยาลยัซเีกน้ ประเทศ
เยอรมน ี

องคก์าร DAAD 
  
  

48 
 
 

น.ส.ณชิา กลิน่
ขจร 
  
  

ป.เอก
ปี 4 

 

ภาษาศาสตร ์
  
  

6 เดอืน 
(ภาคปลาย 54)

 

ทนุไปศกึษาวจัิย ณ Centre for 
Translation Studies, School of 
Moderm Languages and 
Cultures, University of Leeds 
สหราชอาณาจักร 

โครงการเครอืขา่ยเชงิกล
ยทุธเ์พือ่การผลติและพัฒนา
อาจารยใ์นสถาบัน 
อดุมศกึษา (สกอ) 

49 
 
 

น.ส.นพภัสร ์
เผดมิวงศ ์
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย  54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka University ประเทศญีปุ่่ น 

Heiwa Nakajima 
Foundation 
ประเทศญีปุ่่ น 

50 
 
 

นายวรฒุม ์ เข็ม
ประสทิธิ ์
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ปรัชญา 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Ryukoku University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Ryukoku University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

51 
 
 

นายธนากร พา
ชยมัย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภมูศิาสตร ์
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ  
Nagasaki University  ประเทศ
ญีปุ่่ น 

Nagasaki University 
ประเทศญีปุ่่ น 
  

52 
 
 

น.ส.รุง่ฤด ีแดง
สงูเนนิ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and Culture 
University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
  
  

53 
 
 

น.ส.ประภัสสร
จติร แตง่ตัง้นิ
รันดร ์
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาจนี 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Beijing Language and Culture 
University 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 

รัฐบาลจนี 
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54 
 
 

น.ส.กนัตก์นษิฐ ์
โพธกิจิ 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka  University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

55 
 
 

น.ส.เมขลา วัน
เพ็ญ 
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagasaki University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

56 
 
 

น.ส.อลนิ 
ลกัขณาชยั 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka  University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
 

57 
 
 

น.ส.ขวัญชนก 
บรสิทุธิ ์
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Osaka Kyoiku  University 
ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

58 
 
 

น.ส.อาภากร 
รจุรีไพบลูย ์
 

ป.ตร ี
ปี 3 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Waseda University ประเทศญีปุ่่ น 

รัฐบาลญีปุ่่ น  
  
  

59 
 
 

น.ส.ชณจินันท ์
บญุใจ 
 

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ Soka  
University ประเทศญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

60 
 
 

น.ส.เมธาว ี
วนิจิฉัย 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาองักฤษ 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Kanazawa  University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

61 
 
 

น.ส.พจมาศ ศภุ
ศลิป์ 
  
  

ป.ตร ี
ปี 4 

 

ภาษาญีปุ่่ น 
  
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Hiroshima  University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

62 
 
 

น.ส.ปนัดดา 
รุง่เรอืงรัตนกลุ 
 

ป.โท
ปี 2 

 

การแปลและการ
ลา่ม 
  

1 ปี 
(ภาคปลาย 54 -
ภาคตน้ 55) 

ทนุแลกเปลีย่น ไปศกึษา ณ 
Nagoya  University ประเทศ
ญีปุ่่ น 

JASSO (Japan Student 
Services Organization)  
ประเทศญีปุ่่ น 

 
 

 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม  (Honors Program) ในหลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต      
 ในปีการศึกษา 2554  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมมีจาํนวน  11 คน  เป็นนิสิตรุ่นท่ี 7   
และนิสิตรุ่นท่ี  4   จาํนวน 3  คน ไดส้าํเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2553  รายละเอียดดงัน้ี 
 

  นายธิติ     แจ่มขจรเกยีรติ           ภาควิชาภาษาไทย                          คะแนนเฉล่ีย   3.92  
ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล  ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท - เอก  สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
  นางสาววรางคณา    เหมศุกล      ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ        คะแนนเฉล่ีย   3.72  
ปัจจุบัน : ทาํงานท่ี   หนังสือพมิพ์มตชิน    ตาํแหน่ง  บรรณาธิการ    และกาํลงัวางแผนศึกษาต่อ 
  นางสาวสริตา    พุ่มวจิิตร       ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ            คะแนนเฉล่ีย   3.79  
ปัจจุบัน :  สอนพเิศษ (ภาษาองักฤษ)    และวางแผนศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 

 
  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมรุ่นท่ี 5 - รุ่นท่ี 7   มีจาํนวนทั้งหมด   22  คน 
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 ขอ้มูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต นิสิตบณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 
ระดบัปริญญาโท 45 รายการ 
ระดบัปริญญาเอก 10 รายการ 
 

ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาโท 45 รายการ 
ลําดบั 

สาขาวชิา ชือ่-นามสกลุ /   
เลขประจําตวั ชือ่บทความ การ

เผยแพร่ ชือ่วารสาร / ชือ่เร ือ่งประชุม 

1 ไทยศกึษา  นางฮร็อน  สเตอร์
ลอกดอตตรี ์        
(518 03160 22) 

The sense of place in 
kampoons bontawee's novel a 
child of the northeast 

นานาชาติ The 3 rd  Thai Studies and 
Southeast Asian Studies 
Graduate Symposium วันที ่23-
24 พฤษภาคม  2554 

2 ไทยศกึษา  นายแพททรคิ    
ออง เป เหวนิ       
(528 03154 22) 

THE MEDITATION SYSTEM OF 
THE SUPREME PATRIARCH SUK 
KAITHEUN AS A LIVING 
TRADITION AT WAT 
RATCHASITTHARAM 

นานาชาติ New research on Buddhism and 
Thai Studies: The Third 
Chulalongkorn (28 กมุภาพันธ ์
2554) 

3 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นางสาวชตุมิาส   
บญุหนุน              
(518 01225 22) 

ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุและ
พพิธิภัณฑใ์นสงักดัเดยีวกนั 

ระดบัชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีที ่31  
ฉบบัที ่2  (กรกฏาคม 2554) 

4 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นางสาววรธดิา    
วรทศิ                  
(518 01976 22) 

การดําเนนิงานหอ้งสมดุดนตร ี ระดบัชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีที ่31  
ฉบบัที ่1  (มกราคม 2554) 

5 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นางสาวศรไีพร     
โชตจิริวัฒนา     
(508 02122 22) 

การจัดหาวารสารอเิล็กทรอนกิสใ์น
หอ้งสมดุ มหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีที ่31  
ฉบบัที ่2  (กรกฏาคม 2554) 

6 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นางสาวอรวรรณ   
เป้าจัตรัุส           
(518 02387 22) 

การจัดบรกิารเสนอแนะ
ทรัพยากรสารนเิทศในหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยั 

ระดบัชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีที ่31  
ฉบบัที ่2  (กรกฏาคม 2554) 

7 บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศ
ศาสตร ์

นายปรดี ี   ปลืม้
สําราญกจิ             
(518 01603 22) 

ความคดิเห็นของผูด้แูลเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐทีม่ตีอ่ความ 
สามารถในการเขา้ถงึไดท้างเว็บ 

ระดบัชาติ วารสารบรรณารักษศาสตร ์ปีที ่31  
ฉบบัที ่1  (มกราคม 2554) 

8 ประวัตศิาสตร ์ นางสาวธยิารัช   
พนูพพัิฒน ์

ศรวีชิยั เครอืขา่ยการคา้ และวรีะ
บรุษุ: อนิโดนเิซยีศกึษาในประเทศ
ไทย 

ระดบัชาติ งานนทิรรศการและสมัมนาทางวชิาการ
"Srivijaya, Trade-Networks, and 
Heroes: Indonesian Studies in 
Thailand" จัดโดย มหาวทิยาลัยวลยั
ลักษณ์ และสถานกงสลุอนิโดนเีซยี 
ประจําจังหวดัสงขลา วนัที ่22-26 
พฤศจกิายน  2553 

9 ประวัตศิาสตร ์ นายอรญิชย ์ วรรณ
ชาติ                    
(508 02437 22) 

ความรูเ้รือ่งอสีานในงานเขยีนของ
ชนชัน้นําสยามในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั, นําเสนอ: อาคารบรกิาร 
มล.ป่ิน มาลากลุ  มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

ระดบัชาติ การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ "ศรี
นครนิทร  วโิรฒวชิาการ" ครัง้ที ่5 
วันที ่18   มนีาคม  2554 

10 ประวัตศิาสตร ์ วา่ที ่ร.ต.นพปฏล  
กจิไพบลูทว ี     
(508 01539 22) 

ศรวีชิยั เครอืขา่ยการคา้ และ
วรีบรุษุ:อนิโดนเีซยีศกึษาใน
ประเทศไทย 

ระดบัชาติ งานนทิรรศการและสมัมนาทางวชิาการ 
"Srivijaya, Trade-Networks, and 
Heroes: Indonesian Studies in 
Thailand" จัดโดย มหาวทิยาลัยวลัย
ลักษณ์ และสถานกงสลุอนิโดนเีซยี 
ประจําจังหวดัสงขลา  22-26  พ.ย. 2553

11 ปรัชญา นายเฉลมิวฒุ ิ  
วจิติร                   
(508 01173 22) 

สถานะทางจรยิธรรมของสตัวใ์น
ทัศนะของพทุธศาสนาเถรวาท 

ระดบัชาติ วารสารพทุธศาสนศ์กึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฉบบัป่ีที ่
19  ฉบบัที ่1 (มกราคม-เมษายน  
2555) 

12 ปรัชญา นายชญานนิ    
นุย้ส ิน้ธุ ์               
(508 01180 22) 

ขอ้เสนอเรือ่งการบรรลชุวีติทีด่ใีน
รัฐอนุดมคตใินกรอบความคดิของ
อรสิโตเตลิ 

ระดบัชาติ วารสารสมาคมปรัชญา และศาสนา
แหง่ประเทศไทย ปีที ่3 ฉบบัที ่2 
พ.ศ. 2551 

13 ปรัชญา นายพชิญพงศ ์ 
ทรัพยสทิธ ิ        
(508 01872 22) 

(ญาณวทิยาชาตพัินธุ:์ แนวทางใน
การหาขอ้สรปุในทางปรัชญาโดย
ปรัชญาเชงิทดลอง) 

ระดบัชาติ วารสารอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศลิปากร ปีที ่32 (2553) ฉบบัที ่1  
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14 ปรัชญา นายวสิทิธิ ์   
ตออํานวย             
(508 02100 22) 

มโนทัศน ์  ซู ่ในจรยิศาสตรข์อง
ขงจือ่ 

ระดบัชาติ วารสารธรรมศาสตร ์ป่ีที ่30  พ.ศ.
2554 

15 ปรัชญา นายอทัุช     
เกสรวบิลูย ์           
(508 02466 22) 

อตัตาณัตใินความสมัพันธ:์ บท
วเิคราะหไ์จห๋วอ่ในปรัชญาขงจือ่ 

ระดบัชาติ วารสารธรรมศาสตร ์ป่ีที ่30  พ.ศ.
2554 

16 พทุธศาสนศ์กึษา นางสาวสชุาดา    
วสธุาร                 
(508 02283 22) 

ความเชือ่เรือ่งการแกก้รรมใน
สงัคมไทยปัจจบุัน 

ระดบัชาติ วารสารบณัฑติศกึษาปรทิรรศน ์ปีที ่
7  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม - ธันวาคม  
2554 

17 พทุธศาสนศ์กึษา นางสาวอชริพจณิ
ชา   พลายนาค     
(508 02357 22) 

การใชโ้หราศาสตรเ์ป็นวถิทีางใน
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

ระดบัชาติ วารสารพทุธศาสนศ์กึษา  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฉบบัปีที ่
19  ฉบบัที ่2  (พฤษภาคม - 
สงิหาคม  2555) 

18 พทุธศาสนศ์กึษา นายภวูมนิทร ์  วาด
เขยีน               
(508 01930 22) 

การสถาปนาธรรมยตุกินกิายของวชิ
รญาณภกิษุ ปัญหาเรือ่งสงัฆเภท 

ระดบัชาติ วารสารพทุธศาสนศ์กึษา  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฉบบัปีที ่
19  ฉบบัที ่2  (พฤษภาคม - 
สงิหาคม  2555) 

19 พทุธศาสนศ์กึษา นายเรออีจี ิ โฮรอิ ิ  
(508 01981 22) 

การศกึษาเปรยีบเทยีบสตุตนบิาต
กบัสทัธรรมปณุฑรกิสตูร 

ระดบัชาติ THE CHULALONGKORN 
JOURNAL OF  BUDDHIST 
STUDIES 

20 พทุธศาสนศ์กึษา พระมหาปฏจิจธรรม 
เพิม่พทิยางกรู   
(508 01109 22) 

การเรยีนการสอนพระพทุธศาสนา
ในมหาวทิยาลยัสงฆไ์ทย 

ระดบัชาติ วารสารพทุธศาสนศ์กึษา  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฉบบัปีที ่
19  ฉบบัที ่1  (มกราคม - เมษายน 
2555) 

21 ภาษาจนี นางสาวสธุมิา  โพธิ์
เงนิ                   
(518 02284 22) 

จาก"เฟิงเฉนิเหยีย่นอี"้ สู ่"หอ้ง
สนิ" :การศกึษาวเิคราะหก์ารแปล
วรรณกรรมจนี 

ระดบัชาติ การประชมุวชิาการและเสนอ
ผลงานวจัิย มหาวทิยาลยัทักษิณ 
ครัง้ที ่20 ประจําปี 2553 

22 ภาษาญีปุ่่ น นางสาวณัฎฐกิา   
กอบสริสิวัสดิ ์     
(508 01299 22) 

บรุษุในทัศนะของมชิทิซ์นุะ โนะ 
ฮะฮะ ผูเ้ขยีนบนัทกึ เรือ่งคะเงะโร 
นกิก ิ

ระดบัชาติ เอกสารหลงัการประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิเครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทย ครัง้ที ่3 มนุษยศาสตร์
และการศกึษา 2553
มหาวทิยาลยัขอนแกน่, ก.ย. 2553 

23 ภาษาไทย นางสาวจตพุร   
เพชรบรูณ์             
(508 01144 22) 

ทานธัมมเ์วสสนัตระ  มใิชจ่ะทาน
แต ่"ธัมม"์   เวสสนัตระ 

ระดบัชาติ วารสารอกัษรศาสตร ์  ปีที ่40  
ฉบบัที ่1 

24 ภาษาไทย นางสาวณัฐพร   
ไขม่กุ                  
(528 01312 22) 

ตวัละครผูช้ว่ยเหลอืในละครจักรๆ 
วงศ์ๆ ทางโทรทัศนเ์รือ่ง ตุก๊ตาทอง

ระดบัชาติ มนุษยศ์าสตรใ์นทศวรรษใหม:่ พลวัต
แหง่องคค์วามรูก้ับพหลุกัษณทาง
วัฒนธรรม  มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์วันที1่8-19 ส.ค.2554

25 ภาษาไทย นางสาวภัทราภรณ์  
จนิดาวงค ์       
(518 01793 22) 

การดํารงอยูข่องพธิบีชูาเสา
อนิทขลี: การผสมผสานความเชือ่
ดัง้เดมิและพทุธศาสนาในพธิกีรรม
ปัจจบุนั 

ระดบัชาติ วารสารไทยศกึษา  ฉบบัเดอืน
กมุภาพันธ ์-กรกฎาคม 2555 

26 ภาษาไทย นางสาวยมลภัทร   
ภัทรคปุต ์         
(508 01946 22) 

มโนอปุลกัษณ์ความตายทีส่ะทอ้น
ผา่นถอ้ยคําอปุลกัษณ์ในหนังสอื
ธรรมะ 

ระดบัชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย  ฉ. 
27    (ธันวาคม  2553)       

27 ภาษาไทย นางสาววกลุ  มติร
พระพันธ ์          
(508 02007 22) 

โหราศาสตร ์ในมหาชาตไิทลือ้ ระดบัชาติ วารสารอกัษรศาสตร ์ฉบับที ่2  ปีที ่
39 

28 ภาษาไทย นางสาวอมัพกิา  
ยะคําป้อ               
(518 02393 22) 

ความเชือ่และพธิกีรรมเกีย่วกบัผอีารักษ์
บา้นในชมุชนไทลือ้ บา้นไมล้งุขน 
อําเภอแมส่าย จ.เชยีงราย: การสบืทอด
และพลวตัภายใตบ้รบิทใหม ่

ระดบัชาติ วารสารไทยศกึษา  ฉบบัเดอืน
กมุภาพันธ ์-กรกฎาคม 2555 

29 ภาษาไทย นายธรีะ   
บษุบกแกว้            
(508 01500 22) 

กลวธิทีางภาษากบัการนําเสนออัต
ลกัษณ์ของตนเองโดยกลุม่เกย์
ออนไลน ์

ระดบัชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย  ฉ. 
27    (ธันวาคม  2553)       

30 ภาษาไทย นายนติพิงศ ์  
พเิชฐพันธุ ์           
(508 01619 22) 

กลวธิทีางภาษาในการนําเสนอ
ความคดิเกีย่วกบั "ไทย"  และ 
"เขมร" ในวาทกรรมเหตกุารณ์
พพิาทเขาพระวหิาร พ.ศ. 2551 
จากหนังสอืพมิพร์ายวันภาษาไทย 

ระดบัชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย  ฉ. 
27    (ธันวาคม  2553)       
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31 ภาษาไทย นายพเิภก     
เมอืงหลวง            
(518 01706 22) 

งานบญุแปดหมืน่สีพั่นขนัธ:์ 
สญัลกัษณ์ในพธิกีรรมประดษิฐจ์าก
คมัภรีใ์บลาน 

นานาชาติ วารสารไทยศกึษา  ฉบบัเดอืน
กมุภาพันธ ์-กรกฎาคม 2555 

32 ภาษาไทย นายวฒุนัินท ์  แกว้
จันทรเ์กต ุ        
(518 02100 22) 

การนําเสนอรปูลักษณ์ผูช้ายผา่น
กลวธิทางภาษาในวาทกรรม
โฆษณา 

ระดบัชาติ วทิยาสารเกษตรศาสตร ์สาขา
สงัคมศาสตรปี์ที ่ 33  ฉบบัที ่1  
พ.ศ.2555 

33 ภาษาไทย นายสรุเชษฐ ์  
พชิติพงศเ์ผา่         
(508 02328 22) 

"มโนอปุลกัษณ์ชวีติทีส่ะทอ้นผา่น
ถอ้ยคําอปุลกัษณ์ในหนังสอืแนะนํา
การดําเนนิชวีติ" 

ระดบัชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย  ฉ. 
27    (ธันวาคม  2553)       

34 ภาษาไทย เรอือากาศโทหญงิ 
พรมิรตา       จันทร
โชตกิลุ                
(508 01837 22) 

หนุมานในหนังสอืการต์นูไทย
ปัจจบุนั 

ระดบัชาติ วารสารภาษาและวรรณคดไีทย  ฉ. 
27    (ธันวาคม  2553)      "หนุ
มานในหนังสอืการต์นูไทยปัจจบุนั" 

35 ภาษาบาลแีละ
สนัสกฤต 

นางสาวละอองดาว  
นนทะสร        
(508 01998 22) 

อทุานวรรสนัสกฤตและธรรมบท
บาล:ี การศกึษาเปรยีบเทยีบ 

 - วารสารจดหมายขา่วสหธรรมกิ  
ฉบบัปีที ่ 107 ( มถินุายน-
กรกฎาคม 2554) 

36 ภาษาฝร่ังเศส นางสาวชลดิา     
เวชยาปกรณ์         
(508 01247 22) 

ดง ฌวง ของโมลแิยร:์ รักเสยีให ้
ตาย 

ระดบัชาติ วรรณกรรมฝร่ังเศสศตวรรษที ่17 
อา่นถกูแลว้ก็อา่นใหมไ่ด ้ วันที ่12  
ก.พ.  2554 

37 ภาษาเยอรมัน นายอรรถพล    
เตชะพันธุ ์            
(508 02408 22) 

Vaterbilder in Peter Härtlings 
Nachgetragene Liebe, Christoph 
Meckels Suchbild.  Über meinen 
Vater und Elisabeth Plessens 
Mitteilung an den Adel. 

ระดบัชาติ วารสารวชิาการ  TDLV-Forum  
ของสมาคมครภูาษาเยอรมันใน
ประเทศไทย  ฉบบัที ่ 14  ประจําปี  
2554/2011 วันที ่28  กมุภาพันธ ์ 
2553 

38 ภาษาศาสตร ์ นางสาวฉัตรยีา    
ชรัูตน์                  
(508 01167 22) 

"พฤตกิรรคา่ความถีม่ลูฐานของสระ
เสยีงกอ้งธรรมดาและสระเสยีงกอ้ง
ตํา่ทุม้ในภาษาญัฮกรุ (ชวนบท) ใน
คําพดูของผูพ้ดูกลุม่อายมุากและ
กลุม่อายนุอ้ย" 

ระดบัชาติ วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่40  ฉบบั
ที ่1 

39 ภาษาศาสตร ์ นางสาวพมิพช์นา  
พาณชิยก์ลุ        
(528 01816 22) 

การธํารงภาษาของคนไทยเชือ้สาย
มอญบางขนัหมากจังหวัดลพบรุ ี

 - วารสารวชิาการของคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  
กนัยายน  2555 

40 ภาษาศาสตร ์ นางสาวศศวิมิล   
กาลนัสมีา            
(508 02139 22) 

การรูจํ้าชือ่เฉพาะภาษาไทย  
การศกึษาชือ่บคุคล สถานที ่และ
องคก์ร 

ระดบัชาติ การประชมุเสนอผลงานวจัิยระดบั
บณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ครัง้ที ่2 
วันที ่26  มถินุายน 2553 

41 ภาษาศาสตร ์ นายฑฆีาย ุ   
เจยีมจวนขาว         
(508 01282 22) 

คํายมืภาษาบาลสีนัสกฤตในภาษา
มอญ 

ระดบัชาติ วารสารศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ีปีที ่7  ฉบบัที1่  
(มกราคม - มถินุายน 2554) 

42 วรรณคดเีปรบีบ
เทยีบ 

นายวรพล     
ผสมทรัพย ์           
(518 01982 22) 

การเมอืง  ประวัตศิาสตร ์สตร:ี 
ภาพลกัษณ์จักรพรรดนิซีสูใีนนว
นยิาย เรือ่ง เอ็มเพรส ออรค์ดิ และ 
เดอะ ลาสท ์เอ็มเพรส 

ระดบัชาติ การประชมุวชิาการ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยา
เขตกําแพงแสน  ครัง้ที ่7  ระหวา่ง
วันที ่7-8 ธันวาคม 2553 

43 วรรณคดเีปรบีบ
เทยีบ 

นางสาวรัญวรัชญ ์  
พลูศร ี

 - Khun Yai Sai Diew and 
www.grandma.com: Senior 
Women in the Globalized Age. 

นานาชาติ  - การประชมุวชิาการนานาชาตแิละ
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่2   
วันที ่28 สงิหาคม  2553               
- วารสารของคณะวเิทศศกึษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยา
เขตภเูก็ต    วันที ่1 เมษายน 2553  

44 วรรณคดเีปรบีบ
เทยีบ 

นางสาวรัตนาภรณ์  
เหลา่ยยิง่เจรญิ 
(508 01975 22) 

การวพิากษ์การเมอืงและสงัคมจนี
ยคุสงครามตอ่ตา้นญีปุ่่ นใน
วรรณกรรมเรือ่ง FAREWELL TO 
MY CONCUBINE (1993) ของ 
LILIAN LEE  และ  RED 
SORGHUM (1993) ของMO YAN

ระดบัชาติ ประชมุวชิาการเพือ่นําเสนอ
ผลงานวจัิยระดบับณัฑติศกึษา ครัง้
ที ่7  อาคารปิยมหาราช  
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร วันที ่
19  มนีาคม 2554 

45 วรรณคดเีปรบีบ
เทยีบ 

นายปราโมทย ์   
ระวนิ                   
(508 01705 22) 

กวนีพินธว์า่ดว้ยกวนีพินธ ์ในกวี
นพินธไ์ทยรว่มสมัย 

ระดบัชาติ การประชมุเสนอผลงานวจัิยระดบั
บณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิ ครัง้ที ่20  
บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา วันที ่
2  กมุภาพันธ ์ 2554 
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ข้อมูลการเสนอผลงานทางวชิาการของนิสิต ระดับปริญญาเอก 10 รายการ 

ลําดับ สาขาวชิา ชือ่-นามสกลุ /     
เลขประจําตวั ชือ่บทความ การ

เผยแพร ่ ชือ่วารสาร / ชือ่เรือ่งประชมุ 

1 ไทยศกึษา  นางมาลนิ ี  คุม้
สภุา                     
(498 09279 22) 

Changing Bangkok 1855 - 
1909: The Effects of 
European Settlers and Their 
Subjects 

ระดบั
นานาชาติ

RianThai, Vol:2010  

2 ประวัตศิาสตร ์ นางเนือ้ออ่น    
ขรัวทองเขยีว          
(498 09067 22) 

บทบาทของสิง่พมิพใ์นการรวม
ลา้นนาเขา้เป็นสว่นหนึง่ของรัฐ
สยาม 

ระดบัชาติ วารสารไทยศกึษา  ปีที ่7  ฉบบัที ่
1  (ก.พ. - ก.ค 2554) 

3 ภาษาไทย นางสาวน้ํามน  
อยูอ่นิทร ์ 
(498 09050 22) 

การดํารงอยูข่องความเชือ่และ
พธิกีรรมเกีย่วกับขา้วใน
สงัคมไทยปัจจบุัน: กรณีศกึษา
หมูบ่า้นดอนโพธิ ์ตําบลชายนา 
อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 

ระดบั
นานาชาติ

Manusya Special Issue No. 19 
"Persistence of the Ritual of 
Calling the Khwan of the Rice 
Goddess in Don Pho Village, 
Tambon Chaina, Amphoe Sena, 
Ayutthaya" 

4 ภาษาไทย นางสาวอญัชบ ี 
ภูผ่ะกา  
(498 09160 22) 

พระราชนพินธใ์นพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและ
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้
เจา้อยูห่วั: วรรณคดกีบัการสรา้ง
ชาต ิ

ระดบั
นานาชาติ

RianThai: International Journal 
of Thai 3/2010 "Klong Phap 
Phrarajaphougsawadarn in 
King Chulalongkorn: Narrative 
of the Nation's History" 

5 ภาษาไทย นายสรุชยั ชนิบตุร 
(498 09130 22) 

การสบืทอดอํานาจศกัดิส์ทิธิข์อง
หมอเหยาและอตัลกัษณ์ของผู ้
ไทในพธิเีหยาเลีย้งผ:ี 
กรณีศกึษาตําบลในนยาง อําเภอ
หนองสงู จังหวัดมกุดาหาร 

ระดบั
นานาชาติ

Manusya Special Issue No. 19 
"Sacred Power Transmission 
and the Network of Phu Thai 
Folk Healers at Tambon Non 
Yang, Nongsung District, 
Mukdahan Province" 

6 ภาษาและ
วรรณคดี
ฝร่ังเศส 

นางนุชนาฏ  
สมรรถการอกัษรกจิ  
(468 09093 22) 

กายและพืน้ทีใ่นบทละครของซา
มแูอล เบ็คเก็ต 

ระดบั
นานาชาติ

Manusya Regular Issue Volume 
14 Number 2. "Body and Space 
for Evasion in the Theatre of 
Samuel Beckett" 

7 ภาษาศาสตร ์ นางสาวเพ็ญนภา   
คลา้ยสงิหโ์ต          
(498 09096 22) 

Thai gender ideology  A view 
from representation of social 
actors in  Thai crime  news 
headlines. 

ระดบั
นานาชาติ

วารสาร  Manusya. 

8 ภาษาศาสตร ์ นางสาวอภญิญา   
สรอ้ยธหุร่ํา        
(498 09153 22) 

"จะ" ในฐานะคําบง่ชีส้ถานะ
เหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดเ้กดิจรงิ  
(irrealis marker) ในภาษาไทย 

ระดบัชาติ วารสารมนุษยศ์าสตรป์รทิรรศน ์
(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 
ฉบบัปีที ่33  (เมษายน 2554) 

9 ภาษาศาสตร ์ นางสกุญัญา   
สวุทิยะรัตน์             
(498 09118 22) 

ภาษาในกฎหมายลกัษณะอาญา 
กบั ประมวลกฎหมายอาญา: 
การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบตา่ง
สมัย 

ระดบัชาติ วารสารนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร (ตลุาคม  2554) 

10 ภาษาศาสตร ์ นายตามใจ   
อวริทุธโิยธนิ           
(498 09038 22) 

ชว่งเวลาเริม่เสยีงกอ้งของ
พยัญชนะกกัในภาษาไทย
มาตรฐานสําเนยีงใตแ้ละ
ภาษาไทยมาตรฐาน 

ระดบัชาติ วารสารภาษาและวัฒนธรรม 30 (1) 
2554 
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2.2.3 ดานกจิกรรม 
 การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ รวม 17 คร้ัง 

ระดบัชาติ 8 คร้ัง  
ระดบันานาชาติ  9 คร้ัง 

 การการจดัประชุมวชิาการอ่ืนๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพิเศษ / อบรม/สัมมนา  72 กิจกรรม 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นวชิาการ กีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุกระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม  239 กิจกรรม 
การจัดการประชุมวชิาการระดบัชาติ 8 คร้ัง  
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/

สมัมนา 
วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม

1 ฝ่ายวจัิย จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารดา้น
ภาษาศาสตรป์รชิานและแบบ
ลกัษณ์ภาษา ครัง้ที ่5 

19-21 ส.ค. 54 ณ 
White@Sea Resort จ.
ระยอง 

   

2 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

จัดการสมัมนาทางวชิาการ “35 
ปีแหง่การสถาปนาความสมัพันธ์
ทางการทตูไทย-เวยีดนาม” 

พ. 24 ส.ค. 54 เวลา 13.00 
– 20.00 น.ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นสิติป.ตร ี30  
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์5  
บคุคลภายนอก 60 
 
ผูเ้สนอผลงาน 
ไทย-จฬุา 1 
ไทย-อืน่ๆ 6 

100 

3 ศนูยค์ตชินวทิยา
รว่มกบัศนูย์
สารนเิทศ คณะ
อกัษรศาสตร+์ฝ่าย
วจัิย 

จัดงานสมัมนาเรือ่ง หนังสอืหา
ยากทรงคณุคา่: หอ้งสมดุดจิทัิล
กบัการใหบ้รกิารอยา่งยั่งยนื 

8-9 ส.ค.54 หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาฯ 

มผีูเ้ขา้รว่ม 130 คน 
อาจารย ์3 คน 
หน่วยงานอืน่ 9 คน 

142 

4 ศนูยค์ตชินวทิยา
รว่มกบัสถาบนัไทย
ศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

จัดงานสมัมนาวรรณกรรมทอ้งถิน่
ศกึษา – ไทศกึษา เนือ่งใน
โอกาสฉลองวาระ 72 ปี 
ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.ประคอง 
นมิมานเหมนิท ์“ดว้ยสองมอื
ประคองครรลองไทย” 

ศ. 9 ก.ย. 54 เวลา 08.00-
16.00 น. ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี20 
นสิติป.โท 27 
นสิติป.เอก 28 
อาจารย ์22 
บคุคลภายนอก 52 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ไทย-จฬุา 3 
ไทย-อืน่ๆ 3 

149 

5 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

"การเชือ่มโยงเมอืงและชนบทเพือ่
ความเป็นอยูท่ีด่"ี(ครัง้ที1่)  "การ
สรา้งภาพจําลองเพือ่ความเป็นอยู่
ทีด่"ี 

11 พ.ย.53 8.30-16.00 น. 
หอ้ง 105 อาคาร มหา
จฬุาลงกรณ์ จฬุาฯ 

นสิติป.โท 15 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 100 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

125 

6 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

"การเชือ่มโยงเมอืงและชนบท
เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่"ี(ครัง้ที2่)  
"การพัฒนาทีย่ั่งยนืและ
สิง่แวดลอ้มจะเป็นจรงิได ้
อยา่งไร" 

30 พ.ย.53 9.00-16.00 น. 
หอ้ง 105  อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ จฬุาฯ 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 150 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

180 

7 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

การประชมุวชิาการ"กายกบัใจ . 
จติวญิญาณ.ปรัชญาจนี. พทุธ
ภเิษก.วถิธีรรมชาต"ิ 

19 ม.ีค.54  9.00-17.00 น. 
หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  จฬุาฯ 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์2 
บคุคลภายนอก 130 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

144 

8 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

บรรยายพเิศษเรือ่ง “การบรกิาร
สารสนเทศรปูแบบใหม”่ (New 
Technology and Best 
Practice in Library Services)  

23 พ.ย. 53 ณ หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 4  
บคุลากร 16 
บคุคลภายนอก 42 

62 
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การจัดการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 9 คร้ัง 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/

สมัมนา 
วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม

1 ประวัตศิาสตร ์ การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
นานาชาต ิเรือ่ง "Sites of 
Modernity: Asian Cities and 
their Evolution through 
Trade, Colonialism, and 
Nationalism" ภาควชิา
ประวัตศิาสตรร์ว่มกบั สํานักงาน
คณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตแิละ
เครอืขา่ยจฬุานานาชาต ิ

20 ก.ค. 54 เวล 16.00-
18.00 น. หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์
และ  
21-22 ก.ค. เวลา 
09.00-16.30 น. หอ้ง 
707 

นสิติป.ตร ี3   
นสิติป.โท 12    
นสิติป.เอก - 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก22 

42 

2 ประวัตศิาสตร ์ การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง "งานวจัิยแหวกแนวใน
การศกึษาประวัตศิาสตรเ์อเชยี
ตะวันออกเฉียงใต"้"Pioneering 
Research in Southeast Asian 
Historical Studies" โดย 
Dr.Craig J.Reynolds 

1-2 ส.ค. 54 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี1 
นสิติป.โท 22 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 3  
บคุคลภายนอก 5 

36 

3 ฝ่ายวรัิชกจิ การประชมุนานาชาต ิ"Uncover 
the past:The 19th Century 
Royal Siamese maps and 
Ancient Trade Routes" 

28 ต.ค.53 หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาฯ 

54 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ตา่งชาต ิ4 
ไทย-จฬุา 2 

60 

4 ฝ่ายวรัิชกจิ ประชมุวชิาการนานาชาต ิ
Chulalongkorn International 
Conference of Oriental 
Studies (CHICOS)  

23-25 พ.ย. 53 หอ้ง 
105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

อาจารย ์ 3   
บคุคลภายนอก 28 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ตา่งชาต ิ24 
ไทย-จฬุา 11 
ไทย-อืน่ 2 

31 

5 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การประชมุนานาชาตปิระจําปีของ
สมาคมอกัษรศาสตร ์เยอรมันเชงิ
วัฒนธรรม (Society for 
intercultural Germanistik GiG) 
ภายใตห้วัขอ้ Intercultural 
Determining of “Space” in 
Text and Film (จัดรว่มกบั
กระทรวงตา่งประเทศ เครอืขา่ย
จฬุาฯ นานาชาต ิศนูยย์โุรปศกึษา
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ดว้ยความรว่มมอืกบัสถาน
เอกอคัรราชทตูเยอรมัน ออสเตรยี 
และสวติเซอรแ์ลนด ์สถาบนัเกอ
เธ)่ 

11 – 14 ส.ค. 54  105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
12-13 ส.ค. 54 หอ้ง 
401/11, 16, 17, 18 

เขา้รว่มประมาณ 80 
คน 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ไทย-จฬุา 1 
ไทย-อืน่ๆ 3 
ตา่งชาต ิ38 

42 

6 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้น
ญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 
2553 : The International 
Symposium on Japanese 
Studies 2010: JST 2010 

26 ต.ค. 53 หอ้ง 303-
304 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

300  
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน
อาจารย ์6 
บคุคลภายนอก 15 
(คนไทย 3 
ชาวตา่งชาต ิ12) 

321 

7 ศนูยก์ารแปลฯ ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้น
การแปลและการลา่ม ครัง้ที ่1 
หวัขอ้ “การแปลและการลา่มใน
ยคุพหภุาษา” 

1-3 พ.ย. 53 ณ โรงแรม
อมิพเีรยีล ควนีสป์ารค์ 

นสิติป.โท 34   
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 40 
บคุคลภายนอก 106 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ4 
ไทย-จฬุา 1 
ไทย-อืน่ๆ 1 
 

181 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/
สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม

8 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

International Conference on 
Japan-Thai Cross-Cultural 
Perspectives 

17 ธ.ค.53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 20   
นสิติป.เอก12 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 8 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 
 
ผูเ้สนอผลงาน 
ตา่งชาต ิ8 
ไทย-จฬุา 1 
  

55 

9 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา รว่มกบั
ภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิ
วรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 "The 3 rd 
International Conference on 
Literature and Comparative 
Literature :  Literary Studies 
And Globalization" 

25-26 ก.ค.54 
09.00-16.00 น. หอ้ง 
304 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

นสิติป.ตร ี6    
นสิติป.โท 12    
นสิติป.เอก 13 
อาจารย ์ 62   
บคุคลภายนอก 63 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ5 
ไทย-จฬุา 2 
ไทย-อืน่ๆ 2 
นสิติบณัฑติศกึษา 5 
(เป็นศษิยเ์กา่ 3 คน) 

156 

 
การการจัดประชุมวชิาการอืน่ๆ / บรรยายวชิาการ / บรรยายพเิศษ / อบรม/สัมมนา  72  กิจกรรม 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/

สมัมนา 
วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม

1 บรรณารักษศาสตร ์ งานเสวนา เรือ่งแมลงในสวนหลัง
บา้น(รายวชิา 2206353 เสวนา
บรรณาธกิาร) 

7 ม.ค.54  หอ้ง 304 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี15 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 10 

38 

2 บรรณารักษศาสตร ์ งานเสวนา เรือ่งจติวญิญาณของ
คนทําหนังสอื (รายวชิา 2206353 
เสวนาบรรณาธกิาร) 

28 ม.ค.54 หอ้ง 504 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี12 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 10 

33 

3 บรรณารักษศาสตร ์ งานเสวนา เรือ่งทําหนังสอืใหด้ี
(รายวชิา 2206353 เสวนา
บรรณาธกิาร) 

15 ก.พ. 54 ณ หอ้ง 
401/18 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี15 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 30 

58 

4 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาความกา้วหนา้วทิยานพินธ์
บณัฑติศกึษา ประจําภาคปลาย ปี
การศกึษา 2553  

15 , 19 พ.ย. 53 หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ 12 
อาจารย ์8 

20 

5 ประวัตศิาสตร ์ จัดประชมุสมัมนาเรือ่ง History, 
Re-presentation and the 
State:Banknotes and 
Nationhood 

31 ม.ค. 54 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ 15 
อาจารย ์10  
บคุคลภายนอก 10 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

35 

6 ประวัตศิาสตร ์ จัดการบรรยาย"เอเชยีใตศ้กึษา" 1-2 ก.พ. 54 เวลา 
9.00-16.00 หอ้ง 
401/18 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 16 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์9  
บคุคลภายนอก 33 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

62 

7 ปรัชญา การบรรยายพเิศษเรือ่ง 
Reconstructing Nibbana as a 
Social Ideal 

25 ม.ค. 54 เวลา 
13.00 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี
 
 

นสิติ 20 
อาจารย ์ 4 

24 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/
สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม

8 ปรัชญา การบรรยายพเิศษเรือ่ง เวทนา : 
Buddhist Psychology of 
Feelings 

1 ก.พ. 54 เวลา 
13.30 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 20 
อาจารย ์ 4 

24 

9 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย "Humanities in the 
Asian Context: Esoteric by 
Nature and Applied by 
Demand/Design" 

พฤ. 18 พ.ย. 53 เวลา 
12.00-13:30 น.  หอ้ง
ประชมุ 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ 15 
อาจารย ์ 15 

30 

10 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย หวัขอ้ “ปฏสิมัพันธ์
หลากวัฒนธรรมในกรงุเทพฯ, ปีนัง 
และ ยา่งกุง้ ยคุตน้ศตวรรษที ่20” 
(Shared Spaces: Cosmopolitan 
Interactions in early 20th 
century Bangkok, Penang and 
Rangoon) 

16 ธ.ค. 53 เวลา 
12:00-13:30 น. หอ้ง
ประชมุ 401/17 ชัน้ 4 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

อาจารย ์21   
บคุคลภายนอก 10 

31 

11 ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง “"Writing for 
Diogenes" 

3 ก.พ. 54 เวลา 
12:00-13:30 น. หอ้ง
ประชมุ 601/17  ชัน้ 6 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

อาจารย ์18 
บคุคลภายนอก 10 

28 

12 ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรือ่ง "การเตรยีม
ความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
ในปี ค.ศ. 2015" 

อ. 29 ม.ีค. 54 
10.00-12.00 น. 
หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์14 14 

13 ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย เรือ่ง 
"การบรหิารทนุวจัิยจากแหลง่ทนุ
ภายนอกใหค้ลอ่งตวัและมี
ประสทิธภิาพ" 
-คําแนะนําในการตัง้งบประมาณใน
โครงการวจัิยแหลง่ทนุภายนอก 
-แนวทางการดําเนนิการเรือ่งการเงนิ
อยา่งถกูระเบยีบ ปลอดภัย และมี
ประสทิธภิาพเมือ่ทา่นไดรั้บทนุวจัิย
จากแหลง่ทนุภายนอก 
-การยมืเงนิทดรองจา่ย 2 แบบ 
-ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัภาษีสําหรับนักวจัิย
-การซือ้ของและการจา้งคนใน
โครงการวจัิย 

4 ส.ค. 54 
เวลา 12:00-14:00 น.
ณ หอ้งประชมุ 
501/21 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

อาจารย ์24 
บคุลากร 25 

49 

14 ฝ่ายวรัิชกจิ การบรรยายพเิศษเรือ่ง “โอกาสใน
การศกึษา การขอทนุและการใช ้
ชวีติในประเทศนอรเ์วย”์ ใหแ้ก่
กลุม่นสิติทีม่คีวามสนใจ ไปศกึษา
และทํางานในประเทศนอรเ์วย ์

6 ม.ค. 54 เวลา 
13.30-15.30 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิต ปี 3และ 4 13 
คน 

13 

15 ฝ่ายวรัิชกจิ การบรรยายพเิศษเรือ่งทนุและ
การศกึษาในประเทศออสเตรเลยี  

28 ม.ค. 54 เวลา 
14.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติ 6 
อาจารย ์52 
บคุคลภายนอก 1 

59 

16 ภาษาตะวันตก บรรยายพเิศษเรือ่ง "การแปลตวั
บททางพทุธศาสนา : ขอ้คดิบาง
ประการ" 

อ. 9 ส.ค. 54 /อาคาร
บรมราชกมุาร ีคณะ
อกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 2   
อาจารย ์15  
บคุคลภายนอก 3 

25 

17 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

สมัมนา"ภาษาและวรรณคดี
ฝร่ังเศส ประจําปี 2553" เรือ่ง  
“Sémantique de l’espace”  

15-17 พ.ย. 53 ณ 
หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี21   
นสิติป.โท 12   
อาจารย ์ 20 
บคุคลภายนอก 4 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

57 

18 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

บรรยายพเิศษเรือ่ง “กึง่ศตวรรษ 
มายาคต ิของโรล็องด ์บารต์ส”์ 

พฤ. 28 ก.ค. 54 เวลา 
12.00 – 13.00 ณ 
หอ้ง 404 อาคารบรมฯ 

มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 1 

19 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

การสมัมนาในหวัขอ้เรือ่งเกีย่วกบั
การสอนวรรณคดเียอรมัน โดย
ผูเ้ชีย่วชาญจากเยอรมัน 
(Prof.Berbeli Wanning) 

1-31 ส.ค.54 20 20 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่การประชมุ/บรรยาย/อบรม/
สมัมนา 

วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม

20 ภาษาตะวันตก/
รัสเซยี 

บรรยายพเิศษเรือ่ง “การศกึษาตอ่
ปรญิญาโท-เอกในประเทศรัสเซยี” 

10 ส.ค.54 หอ้ง 25 
ชัน้5 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร คณะอกัษร
ศาสตร ์

นสิติป.ตร ี14  
นสิติป.โท 3    

17 

21 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

การบรรยายพเิศษ ITALIAN 
FESTIVAL 2010 Bridging 
tradition with the future หวัขอ้ 
“The Language of Music - 
Exploring the unique connection 
between Italian language and 
music in Western history” 

Thursday 28th 
October 2010 at 2 - 
4 p.m. Room 707, 
Boromrajakumari 
Building, 

- 0 

22 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

การบรรยายพเิศษ ITALIAN 
FESTIVAL 2010 Bridging 
tradition with the future 
“Lettere dal Siam” (Letters from 
Siam)A talk on Italian artists 
and architects through their 
correspondence sent from Siam 
in the time of King 
Chulalongkorn 

Friday 29th October 
2010 at 2 - 4 p.m. 
Room 707, 
Boromrajakumari 
Building 

- 0 

23 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

สมัมนาดา้นภาษาและวัฒนธรรมอิ
ตาเลยีน หวัขอ้ "Come arrichire 
la bilbliografia per la ricerca 
culturale" 

26 ก.ค. 54 /9.00 - 
16.00 น. หอ้ง706 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 8 8 

24 ภาษาตะวันออก/
เกาหล ี

สมัมนาเรือ่งเกาหลศีกึษา ระดบั
นานาชาต ิ- Korea Workshop in 
Thailand โดยการสนับสนุนเงนิทนุ
ในสถาบนั Korean Foundation 
สาธารณรัฐเกาหล ีและ ฝ่ายวจัิย 
คณะอกัษรศาสตร ์เพือ่เผยแพร่
ความรูด้า้นเกาหลศีกึษาและ
วัฒนธรรมเกาหล ีการแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบการณ์การ
จัดการเรยีนการสอนภาษาเกาหลี
ระหวา่งอาจารยท์ีส่อนภาษาเกาหลี
ในหน่วยงานตา่ง ๆ ในประเทศไทย 

3-4 ส.ค. 54 หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติ ป.ตร ี90  
ป.โท 20  
อาจารย ์10   
บคุคลภายนอก 15 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

135 

25 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

บรรยายพเิศษเรือ่ง “Transition 
from Sanji-den (Three Palaces 
Built for Each Season) to 
Shihou Shiki (Utopia with All 
Seasonal Square) : Asian 
Horizons within The Tale of 
Genji” 

29 ต.ค. 53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 10 
อาจารย ์ 4  

14 

26 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

บรรยายพเิศษดา้นวรรณคดญีีปุ่่ น 16 ธ.ค. 53 ณ หอ้ง 
7078 อาคารบรมราช
กมุาร ี

บณัฑติศกึษา 16 16 

27 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

บรรยายพเิศษเรือ่ง “The Roles of 
Classical Chinese Writing in 
Traditional Japan and the Birth 
of Modern Japanese” และเรือ่ง  
“ Styles of the Japanese 
Language in the Heian Period : 
Kanbun, Hentai Kambun, 
Kanbun Kundokubun, Wakan 
Konk?bun ” 

20 ธ.ค. 53 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราช
กมุาร ี 

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 5  
บคุลากร 2  

17 

28 ภาษาไทย บรรยายเรือ่ง "พธิกีรรมกับความตาย 
วาทกรรมกบัความงาม : งานวจัิย
ภาษาไทยจากเวท ีสกอ.-สกว." 

20 ธ.ค.53 หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 9 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

59 
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29 ภาษาไทย บรรยายพเิศษเรือ่ง "มานุษยวทิยา
สถานที:่ อารมณ์และความโหยหา
มาตภุมูทิีจ่ากมา" (จัดโดย 
โครงการปรญิญาเอกกาญจนา
ภเิษก (คปก.) สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจัิย (สกว.) รว่มกบั 
ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รายวชิา 2201894 สมัมนา
วทิยานพินธด์ษุฎบีณัฑติ) 

16 ม.ิย. 54 เวลา 
13.00 - 15.00 น. ณ 
หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 30 
อาจารย ์ 5 

35 

30 ภาษาไทย โครงการสนทนาวชิาการเพือ่น
บณัฑติศกึษา ประจําภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554 

18 ส.ค. 54 เวลา 
9.00-12.00 น. 
22 ส.ค.54 เวลา
13.00-16.00 น. 
25 ส.ค. 54 เวลา 
9.00-12.00 น. 
ณ หอ้ง 503 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 30 
นสิติป.เอก 30 
อาจารย ์ 8  

68 

31 ภาษาไทย โครงการบรรยายพเิศษ คตชินกบั
เสน้ทางสายพระธาต ุเป็นโครงการ
สบืเนือ่งจาก โครงการฝึก
ปฏบิตักิารภาคสนามทางคตชิน
วทิยาของนสิติป.เอกทีเ่ดนิทางไป
เก็บขอ้มลูทีจ่.มกุดาหาร นครพนม
และสกลนครเมือ่ 14-18 ก.ค. 54 

25 ส.ค. 54 เวลา 
13.00-16.00 น.  

นสิติป.เอก 30 
อาจารย ์ 3  

33 

32 ภาษาศาสตร ์ บรรยาย Recent Trends in 
Corpus and Computational 
Linguistics In Asia 

19 พ.ย.53 อาคารบรม
ราชกมุาร ีหอ้ง 707 

38 38 

33 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง Complex 
Predicates in Hindi-Urdu 
andother Languges of Asia 

17 ธ.ค.53 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

30 30 

34 ภาษาศาสตร ์ จัดบรรยายทางวชิาการ "Word 
order in Old Chinese and Sino-
Tibetan"   

25 ม.ค. 54 เวลา 
10.00 น-11.30 น. 
หอ้ง 707 อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 16   
นสิติป.เอก 9 

25 

35 ภาษาศาสตร ์ จัดบรรยายทางวชิาการ 
"Grammaticalization and word 
order universal"  

27 ม.ค. 54 เวลา 
13.30-15.30 น. หอ้ง 
401/9 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.โท 12   
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 5 

20 

36 ภาษาศาสตร ์ บรรยายเรือ่ง The Man basis for 
Thai or thography 

11 ม.ีค.54 หอ้ง 504 
อาคารบรมฯ 

35 35 

37 ภาษาศาสตร ์ บรรยายพเิศษเรือ่งสถานภาพของ
ศาสตรก์ารทําพจนานุกรม 

24 ส.ค.54 เวลา 9.30 
-15.00 น. อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.โท 3 
นสิติป.เอก 8 
อาจารย ์5  

16 

38 ภาษาศาสตร ์ การรับหน่วยอกัษรสระภาษาไทย
โดยผูเ้รยีนฝร่ังเศสทีเ่รยีน
ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง 
Acquisition of Thai vocalic 
learners of Thai L2 

1 ก.ย. 54 เวลา 
13.00 น หอ้ง 706 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 9 
อาจารย ์4  

25 

39 ภาษาองักฤษ Thoughts Forum “Filipino Drama
and the Call CenterPhenomenon 
in Chris D. Martinez’s Welcome 
to Intelstar”  

2 ธ.ค.53 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 8   
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 28 

38 

40 ภาษาองักฤษ Reading Henry David Thoreau’s 
“Walking” in Palestine: Textual 
representation, cultural context, 
and practice of nature 

December 15, 2010 
1.30 – 3.00 pm.at 
Room 708, 
Baromrachakumari  

นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก 1 

29 

41 ภาษาองักฤษ จัดการบรรยายทางวชิาการเรือ่ง “ 
‘My Receptacle of a Mind’: 
Spatial Metaphors and the 
Concept of ‘Atmosphere’ in 
Virginia Woolf’s Essays,”  

ศ. 1 ก.ค. 54 เวลา 
13.00 - 15.00 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

บคุคลท่ัวไป 28 28 
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42 ภาษาองักฤษ จัดอบรมเรือ่ง “การใช ้
ภาษาองักฤษในพธิกีารตา่งๆ” 
ใหแ้กอ่าจารยใ์นภาควชิาฯ 

22 ก.ค. 54 เวลา 
13.00 – 15.00 น. ณ 
หอ้งประชมุ 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 20  20 

43 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การ
กํากบัการแสดง" โดยคณะ 
Chelfitsch  

12 พ.ย. 53 ณ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 5 
บคุคลภายนอก 13 

20 

44 ศลิปการละคร การบรรยายหวัขอ้ "ทศิทางการ
พัฒนาศลิปการละครรว่มสมัย" 

ธ.ค. 53 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 10 
บคุคลภายนอก 7 

22 

45 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การ
แสดงหุน่รว่มสมัย" รว่มกบัสมาคม
ฝร่ังเศสฯ 

24 ก.พ. 54 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 5 
บคุคลภายนอก 11 

21 

46 ศลิปการละคร เสวนาหลงัละครแมคเบธ 2-19 ม.ิย. 54  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร 
สดใส พันธมุโกมล  
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี 400 
นสิติป.โท 25 
นสิติป.เอก 10 
อาจารย ์ 20 
บคุลากร 15
บคุคลภายนอก 250 

720 

47 ศลิปการละคร โครงการอบรมทักษะการเขยีน
ภาษาไทยสําหรับงานวจัิย 

17, 24, 31 ส.ค. 54 
หอ้ง 601/26 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5  
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 2  

17 

48 ศลิปการละคร Drama Forum ครัง้ที ่1 และ 2 17, 24, 31 ส.ค. 54 
หอ้ง 601/26 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 2 
บคุลากร  2 

24 

49 ศลิปการละคร บรรยาย intercultural 
performance theatre (รศ.พร
รัตน ์และ อ.พันพัสสา ธปูเทยีน 
รว่มกบัไทยศกึษา) 

17, 24, 31 ส.ค. 54 
ณ หอ้ง 601/26 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี15 
นสิติป.โท 8 
อาจารย ์ 3  

26 

50 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารละคร Tim 
Crouch/ปลาย 

17, 24, 31 ส.ค. 54 
หอ้ง 601/26 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี25 
นสิติป.โท  3 

28 

51 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารละคร 
Prof.Hirata 

17, 24, 31 ส.ค. 54 
หอ้ง 601/26 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์ 2  

56 

52 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิาร การแสดง
นายฏศลิป์รว่มสมัย เรือ่ง "นชินิสกี ้
สยาม" 

1-4 ก.ย. 54  อาคาร
มหาจักรสีรินิธร ศนูย์
ศลิปการละคร สดใส 
พันธมุโกมล  อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี25 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 2 

38 

53 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการแสดงนาฏยศลิป์
รว่มสมัย "นชินิสกี ้สยาม" 

1-4  ก.ย. 54  ณ ศนูย์
ศลิปการละคร สดใส 
พันธมุโกมล  อาคาร
มหาจักรสีรินิธร คณะ
อกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี125 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 3  
บคุลากร  10
บคุคลภายนอก 50 

200 

54 ศลิปการละคร เสวนาหลงัการนําเสนอบทละคร 
"นางรา้ยในลงกา"  บทโดย อ.ดร.
ปรดิา มโนมัยพบิลูย ์กํากบัโดย 
นกิร แซต่ัง้ ภายใตช้ดุโครงการเวที
วจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย สํานักงาน
กองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 
รามเกยีรติ ์: กา้วหนา้จากรากแกว้ 

23-26 ก.ย. 54  ณ 
ศนูยศ์ลิปการละคร 
สดใส พันธมุโกมล  
อาคารมหาจักรสีรินิธร 
คณะอกัษรศาสตร ์   

นสิติป.ตร ี90 
นสิติป.โท 15 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร 12
บคุคลภายนอก 30 

152 

55 ศนูยค์อมพวิเตอร ์ อบรมนสิติภาคตน้ ปีการศกึษา 
2553 

11-14 ต.ค.53 ศนูย์
คอมพวิเตอร ์

นสิติป.ตร ี12 
นสิติป.โท 11 
บคุลากร 12 

35 

56 ศนูยค์อมพวิเตอร ์ อบรมนสิติภาคปลาย ปีการศกึษา 
2553 

10-14 ม.ีค.54
หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอรภ์าค
บรรณารักษ์(712)  

นสิติป.ตร ี7 
นสิติป.โท 1 
อาจารย ์ 2 
บคุลากร 7 

17 
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57 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

สมัมนา เรือ่ง "Three Paradigms 
of Human Enhancement" 

23 พ.ย. 53 หอ้ง 704 
อาคารบรมราชกมุาร ี
เวลา 
10.00 - 12.00 น. 

นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 2 
บคุคลภายนอก 2 

6 

58 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

การบรรยายพเิศษ "ภาพยนตร์
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต"้ 

25 ม.ค.54 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ 
หอ้ง 708 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 7   
นสิติป.เอก12 
อาจารย ์6 

28 

59 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

บรรยายการใชโ้ปรแกรมจัดการ
อา้งองิ (Zotero) ในการปฏบิัต ิ
นเิทศนสิติบณัฑติศกึษา 

14 ม.ิย. 54  17.00-
18.00 น. หอ้งประชมุ 
อาคารมหาจักรฯี 

นสิติระดับ
บณัฑติศกึษา 25 

25 

60 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

สอนการสบืคน้ฐานขอ้มลูเพือ่การ
วจัิยของจฬุาฯ (CU Reference 
Databases) 

17 ม.ิย. 54 10.00-
12.00 น. หอ้งสรรพ
ศาสตรส์โมสร 

นสิติ 15 15 

61 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

บรรยายเรือ่งทรัพยากรสารนเิทศ
เฉพาะสาขา ชนเผา่ไท-กะได 

22 ม.ิย. 54  14.30 
น.-16.00 น. หอ้ง
ประชมุอาคารมหาจักรี
ฯ 

นสิติ ป.ตร ี50 50 

62 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

แนะนําการใช ้E-Journal 23 ม.ิย. 54 10.00-
12.00น.  
หอ้งสรรพศาสตรส์โมสร

นสิติ 12 12 

63 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

ฝึกงานบรกิารตอบคําถาม 1 ก.ค.-31 ส.ค. 54 
หอ้งบรกิารอา้งองิ 

นสิติ 16 16 

64 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

ฝึกงานหอ้งสมดุ เรือ่งการจัด
นทิรรศการ และนําขอ้มลูหนังสอื
ใหมข่ ึน้เว็บ 

27 ก.ค.- 2 ส.ค. 54 บคุคลภายนอก 20 20 

65 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

อบรมการใช ้Facebook รว่มกบั
สมาคมนสิติเกา่อกัษรศาสตร ์จฬุาฯ

30 ก.ค. 54 9.00-
12.00 น. สรรพศาสตร์
สโมสร 

นสิติเกา่อกัษรฯ 15 15 

66 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

ฝึกงานนก้ศกึษาชาวจนี 1 ส.ค. - 14 ต.ค. 54 4 4 

67 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

บรรยายพเิศษวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย 

26 ม.ค.54 เวลา  
9.00 -12.00 น. หอ้ง 
301 ตกึบรมฯ 

นสิติป.ตร ี73 73 

68 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

บรรยายพเิศษวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย 

2 ก.พ. 54 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
302 ตกึบรมฯ 

นสิติป.ตร ี166 166 

69 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

บรรบายพเิศษวชิา 2200387 
โบราณคดใีนประเทศไทย 

3 ก.พ. 54 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
301 ตกึบรมฯ 

นสิติป.ตร ี28 28 

70 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

บรรยายพเิศษวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย 

9 ก.พ. 54 เวลา  9.00 
-12.00 น. หอ้ง 301 
ตกึบรมฯ 

นสิติป.ตร ี73 73 

71 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

บรรยายพเิศษวชิา 2200183 อารย
ธรรมไทย 

16 ก.พ. 54 เวลา 
13.00-16.00 น. หอ้ง 
302 ตกึบรมฯ 

นสิติป.ตร ี166 166 

72 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บรรยายพเิศษ “บคุลกิภาพและ
ศลีธรรมถกูผดิ”   

11 พ.ย. 53ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ

นสิติในและนอก
คณะ 70 

70 

 
 
 
 
 
 



  103 

กจิกรรมอืน่ๆ ด้านวชิาการ กฬีา นันทนาการ ศิลปวฒันธรรม บําเพญ็ประโยชน์ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจดัใหนิ้สิตทุก
ระดบั อาจารย ์บุคลากร และบุคคลภายนอก รวม 239 กิจกรรม 

ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
1 BALAC ชมละครเวทเีรือ่ง รายละเอยีด 

ไมไ่ด ้รง่กาย อยาก 
วันที ่14 ต.ค. 53 ณ โรง
ละคร Blue Box Studio 

นสิติป.ตร ี  80 
อาจารย ์ 1 

81 

2 BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง Melody 
Cup 

6 พ.ย. 53 ณ ภัทราวดเีธยี
เตอร ์

นสิติป.ตร ี  131 
อาจารย ์ 1 

132 

3 BALAC ชมละครเวทรีว่มสมัยเรือ่ง Five 
Days in March 

12 พ.ย. 53 ณ ภัทราว
ดเีธยีเตอร ์ณ ภัทราวดเีธยี
เตอร ์

นสิติป.ตร ี  81 
อาจารย ์ 1 

82 

4 BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยเรือ่ง 1+1=1 29, 30 ม.ค. 54 ณ 
สถาบนัปรดี ีพนมยงค ์

นสิติป.ตร ี  53 
อาจารย ์ 1 

54 

5 BALAC ชมการแสดงในเทศกาล Fringe 
Festival 2011 

6 ก.พ. 54 และ 15 ม.ีค. 
54  ณ ภัทราวดเีธยีเตอร ์

นสิติป.ตร ี  53 
อาจารย ์ 1 

54 

6 BALAC ชมการแสดงในเทศกาลวัฒนธรรม
ฝร่ังเศส-ไทย 2554 (La Fête 
2011) 

วันที ่16, 25 ก.พ. 54 และ 
วันที ่3 ม.ีค. 54 ณ ศนูย์
ศลิปการละคร สดใส 
พันธมุโกมล และภัท
ราวเีธยีเตอร ์

นสิติป.ตร ี  53 
อาจารย ์ 1 

54 

7 BALAC สานสมัพันธไ์ทย-จนีกบัการ
ทอ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์

วันที ่18 ก.พ. 54 ณ 
พพิธิภัณฑล์กูหลานพันธุ์
มังกร จ.สพุรรณบรุ ี

นสิติป.ตร ี  50 
อาจารย ์ 2 

52 

8 BALAC BALAC พบผูป้กครองและ
ปฐมนเิทศนสิติใหม ่

23 ก.ค. 54 หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี 90 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  5 
บคุคลภายนอก 45 

150 

9 BALAC โครงการศกึษานอกสถานที ่จ.
พระนครศรอียธุยา และนครราชสมีา 
-กจิกรรมจติอาสา ณ สถาน
สงเคราะหค์นชรา 
-ศกึษาทีศ่นูยศ์กึษาประวัตศิาสตร ์
-บรรยายพเิศษ เรือ่ง Popular 
Culture and Intertextuality 
Wsita Sings the Blues" 
-กจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพันธ ์ 
-ยายศรสีูข่วัญ 

3-5 ส.ค. 54 นสิติ ป.ตร ี214 214 

10 BALAC ฝึกพดูภาษาจนีกลาง 3 ทกุวันจันทรเ์วลา 12.00-
13.00 น. ระหวา่งวันที ่8 
ส.ค. 54 - 14 พ.ย. 54  
หอ้ง 401/17 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี  25 
อาจารย ์ 1 

26 

11 BALAC ฝึกพดูภาษาญีปุ่่ น ทกุวันจันทรเ์วลา 12.00-
13.00 น. ระหวา่งวันที ่8 
ส.ค. 54 - 14 พ.ย. 54  
หอ้ง 401/17 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี  21 
อาจารย ์ 1 

22 

12 BALAC ชมการแสดงนาฏยศลิป์รว่มสมัย
เรือ่ง "นชินิสกี ้สยาม" 

1 - 3 ก.ย. 54 เวลา 19.30 
น. (เลอืกรอบชม)  

นสิติป.ตร ี  138 138 

13 BALAC เสวนาอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูร
อกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ 

อ. 6 ก.ย. 54  อาจารย ์20 คน     
เจา้หนา้ที ่2 คน 

22 

14 BALAC ชมการแสดงรว่มสมัยชดุ "Double 
Bill" ("ฟักทอง" และ "Damage 
Joy") 

23 ก.ย. 54 เวลา 15.00 
น. และ 19.30 น. ณ 
สถาบนัปรดี ีพนมยงค ์
ซอยสขุมุวทิ 55 (เลอืก
รอบชม)  
 
 
 
 

นสิติป.ตร ี  83 83 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
15 คณะอกัษรศาสตร ์ จัดกจิกรรมทําบญุ-ตกับาตร เนือ่ง

ในวันคลา้ยวันสถาปนาคณะอกัษร
ศาสตร ์

4 ม.ค. 54 บรเิวณ
ดา้นหลงัหอประชมุใหญ ่
ระหวา่งอาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ กบัอาคาร
มหาวชริาวธุ 

นสิติ 50 
อาจารย ์60 
บคุลากร 40 
บคุคลภายนอก 30 

180 

16 คณะอกัษรศาสตร ์ สมัมนาคณาจารย ์คณะอกัษร
ศาสตร ์ประจําปี 2554 

ในวันจันทรท์ี ่28 ม.ีค. 54 
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์125 125 

17 คณะอกัษรศาสตร ์ สมัมนาเจา้หนา้ทีค่ณะอกัษร
ศาสตรป์ระจําปี 2554 

2-3 ม.ิย. 54 ณ โรงแรม
เมา้เทน่บชี จังหวัดชลบรุ ี

เจา้หนา้ที ่99 99 

18 โครงการนํารอ่งการ
พัฒนานักอกัษร
ศาสตรร์ุน่ใหม ่

บรรยายพเิศษใหแ้กนั่กเรยีนของ
โครงการ นํารอ่งการพัฒนานัก
อกัษรศาสตรร์ุน่ใหม ่เรือ่ง “คนไท
(ย)มาจากไหน”  

6 พ.ย. 53 หอ้ง 302 
อาคารบรมราชกมุาร ี

บคุคลภายนอก 39 39 

19 โครงการนํารอ่งการ
พัฒนานักอกัษร
ศาสตรร์ุน่ใหม ่

ประชมุนสิติชัน้ปีที ่1 นสิติชัน้ปีที ่2 
นสิติชัน้ปีที ่3 และนักเรยีนของ
โครงการฯ (รุน่ที ่4 )  เพือ่พบปะ
นสิติ นักเรยีนของโครงการฯ  

อ. 2 ส.ค. 54  ณ หอ้ง 
304 อาคารมหาจักรสีรินิธร 
และ พ. 17 ส.ค. 54 ณ 
หอ้ง401/18 อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติ 49 49 

20 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสนอความกา้วหนา้ใน
การทําวทิยานพินธ ์

31 ม.ค. 54 เวลา 9.00 – 
12.00 น. ณ หอ้ง 707 ชัน้ 
7 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.โท 11 
อาจารย ์8 
บคุคนภายนอก 1 

20 

21 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสรมิสรา้งประสบการณ์
วชิาชพี 

ม.ีค.-พ.ค.54 หอ้งสมดุใน
จฬุาฯ 7 แหง่ หอ้งสมดุ
หน่วยงานภายนอก 9 แหง่ 

นสิติ ป.ตร ี22 คน 22 

22 บรรณารักษศาสตร ์ งานปฐมนเิทศนสิติบณัฑติศกึษา
ใหม ่

10 พ.ค.54  เวลา 9.00-
12.00 น.หอ้ง 705 อาคาร
บรมฯ 

นสิติ ป.โท 7 
อาจารย ์7 

12 

23 บรรณารักษศาสตร ์ เครอืขา่ยนสิติระดบับณัฑติศกึษา
สาขาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารนเิทศศาสตร ์

23-24 พ.ค. 54 หอ้ง 707 
เวลา 9.00-16.00 น. 

นสิติป.โท  21 
อาจารย ์8 
นสิติตา่ง
มหาวทิยาลยัอืน่ 4 

33 

24 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการกระชบัสมัพันธน์สิติ 
สาขาวชิา สารนเิทศศกึษาและ
สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร ์และ
สารนเิทศศาสตร ์

14 ก.ค.54 เวลา 16.00-
17.30 น. อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติ ป.ตร ี26 
นสิติ ป.โท 7 
อาจารย ์8 

41 

25 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการเสนอความกา้วหนา้ใน
การทําวทิยานพินธ ์

1 ส.ค. 54 หอ้ง 402 
อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์6  
นสิติ ป.โท 11 

17 

26 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการพัฒนาหอ้งสมดุเพือ่นอ้ง
โรงเรยีนหนองแซงวทิยา (จัด
รว่มกบั ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)  

6-7 ส.ค. 54 อ.หนองแซง
จังหวัดสระบรุ ี 

นสิติป.ตร ีและ 
อาจารย ์ 50 คน 

50 

27 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการผมสวยสะอาดไปกับสมดุ
นทิานภาพเจา้หญงิเหา นสิตินํา
ผลงานจากวชิา การประมวล
สารนเิทศสําเร็จรปูมาผลติเป็นสมดุ
นทิานสําหรับเด็กมลูนธิ ิ

ส. 20 ส.ค. 54 มลูนธิิ
สรา้งสรรคเ์ด็ก 

นสิติ ป.ตร ี2 คน 
นสิติ คณะอืน่ๆ 8 คน 

10 

28 บรรณารักษศาสตร ์ โครงการอบรมทักษะวชิาชพีแก่
นสิติ เรือ่ง โปรแกรม Google 
SketchUp 

5 ก.ย. 54 หอ้ง 711 
อาคารมหาจักรรสีรินิธร 

นสิติ ป.ตร ี21 คน 21 

29 ประวัตศิาสตร ์ รว่มจัดการสมัมนา "80 ปี จติร  ภมูิ
ศกัดิ ์(2473-2553)"  

29 ต.ค. 53 เวลา 09.00-
16.00 น. 
30 ต.ค. 53 เวลา 13.00-
17.00 น. 
ณ หอ้ง 105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี4 
นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก70 

107 

30 ประวัตศิาสตร ์ จัดอาคนัตกุะเสวนา โดย 
Professor Ambeth Ocampo 
บรรยายเรือ่ง “RIZAL: FIRST 
PVERSEAS FILIPINO”  

20 ธ.ค. 53 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติ 15 
อาจารย ์8 
บคุคลภายนอก 10 

33 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
31 ประวัตศิาสตร ์ งานเปิดตวัหนังสอืชดุ โครงการ 

“เขตแดนของเรา-เพือ่นบา้น
อาเซยีนของเรา” 

9 ม.ค. 54 เวลา 12.00-
18.00 น.ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติ 20 
อาจารย1์0 
บคุคลภายนอก 70 

100 

32 ประวัตศิาสตร ์ จัดงานแถลงขา่วและ
ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรอกัษรศา
สตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ประวัตศิาสตรศ์กึษา (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2552) และการเสวนาใน
หวัขอ้ "วชิาประวัตศิาสตร:์ ศกึษา
อดตีเพือ่วชิาชพีในโลกปัจจบุนั" 

7 ก.พ. 54 เวลา 13.00-
16.00 น. 
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 6 
อาจารย ์6 
บคุคลภายนอก 15 

32 

33 ประวัตศิาสตร ์ จัดโครงการ 500 ปี ความสมัพันธ์
สยาม-โปรตเุกส ประกอบดว้ย
กจิกรรมทางวชิาการ (รว่มกบั 
บรษัิทเนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั มหาชน) 
-เสวนาวชิาการ 21 ม.ิย.  
-นทิรรศการภาพถา่ย21 ม.ิย.-5ก.ค.
-ฉายภาพยนตร ์3 เรือ่ง 28 ม.ิย.,   
5 ก.ค. 

21 ม.ิย.-5 ก.ค. 54 ณ 
หอ้งโถง อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 12 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 171 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

194 

34 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา
ประวัตศิาสตร(์ประวัตศิาสตรส์มัย
รัชกาลที ่5: มมุมองและ 
ขอ้เสนอใหม)่ หัวขอ้ "ชา่งและการ
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม ใน
สมัยรัชกาลที ่5" โดย อ.ดร.พรีศร ี 
โพวาทอง 

4 ก.ค. 54 เวลา 13.00-
16.00 น. 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 6 
อาจารย ์6  
บคุคลภายนอก15 

42 

35 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา
ประวัตศิาสตร(์ประวัตศิาสตรส์มัย
รัชกาลที ่5: มมุมองและขอ้เสนอ
ใหม)่ หวัขอ้ "ยคุสมัยอยา่งใหมใ่น
พระราชพธิสีบิสองเดอืน"  โดย ศ. 
ดร.ธงชยั  วนิจิจะกลู 

25 ก.ค. 54 เวลา 13.00-
16.00 น. 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 45 

68 

36 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา
ประวัตศิาสตร(์ประวัตศิาสตรส์มัย
รัชกาลที ่5: มมุมองและขอ้เสนอ
ใหม)่ หวัขอ้ "เจา้เขมรตกอบักับ 
กรงุสยามในแผน่ดนิพระ
จลุจอมเกลา้" โดยอ.ธบิด ีบวัคําศร ี

8 ส.ค. 54 เวลา 13.00-
16.00 น. 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์ 3  
บคุคลภายนอก 9 

20 

37 ประวัตศิาสตร ์ สมัมนาบณัฑติศกึษา ภาควชิา
ประวัตศิาสตร(์ประวัตศิาสตรส์มัย
รัชกาลที ่5: มมุมองและขอ้เสนอ
ใหม)่ หวัขอ้ "'เวลาวา่ง": 
ขอ้สงัเกตบางประการตอ่ความคดิ
เรือ่งเวลาของชนชัน้นําสยามใน
ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19"  โดย 
คณุปรดี ี หงษ์สตน้ 

15 ส.ค. 54 เวลา 13.00-
16.00 น. 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 6 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์ 4  
บคุคลภายนอก 6 

18 

38 ปรัชญา จัดเสวนาปรัชญา เรือ่ง ปรัชญากบั
อนาคตของประชาธปิไตย 

5 ส.ค. 54 เวลา 13.00-
15.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.ตร ี6 
นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 4 

24 

39 ฝ่ายกจิการนสิติ น้ําใจจากจฬุาฝ่าวกิฤตอทุกภัย 1-ต.ค.-53 N/A 0 
40 ฝ่ายกจิการนสิติ คณาจารยปั์จจบุันและที่

เกษียณอายแุลว้ ศษิยปั์จจบุนั และ
ศษิยเ์กา่ รวม 10 คน รว่มชมหุน่
กระบอกเรือ่ง "ตะเลงพา่ย"  

28 พ.ย. 53 ทีม่ลูนธิจัิกร
พันธุ ์โปษยกฤต 

อาจารย ์นสิติและ
ศษิยเ์กา่ รวม 10 คน 

10 

41 ฝ่ายกจิการนสิติ การรณรงคเ์กีย่วกบัการสอบ ก.ย.-54 N/A 1430 
42 ฝ่ายกจิการนสิติ ทําบญุรับเศยีรครแูละรปูเคารพ 

ชมรมดนตรไีทยและชมรม
นาฏศลิป์ 

9 ม.ค. 54 โถงชัน้ลา่ง
อาคารมหาจักรสีรินิธร โถง
ชัน้ลอยอาคารมหาจักร ี
สรินิธร 
 

นสิติป.ตร ี30 30 
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43 ฝ่ายกจิการนสิติ ปัจฉมินเิทศคณะอกัษรศาสตร ์

ประจําปีการศกึษา 2553 
11-ก.พ.-54 นสิติป.ตร ี250 

อาจารย ์ 5 
บคุคลภายนอก 3 

258 

44 ฝ่ายกจิการนสิติ การรณรงคเ์กีย่วกบัการสอบ ก.พ.-54 N/A 1430 
45 ฝ่ายกจิการนสิติ อกัษรใหมใ่จอาสา (รวม 5 ครัง้) 1. 31 พ.ค. 54 ณ สถาน

สงเคราะหเ์ด็กพกิารทาง
สมองและปัญญา (หญงิ) 
บา้นราชาวด,ีสถาน
สงเคราะหเ์ด็กออ่น บา้น
ปากเกร็ด และศนูยบ์รกิาร
ทอ่งเทีย่วเกษตรบางรัก
นอ้ย  

นสิติ 291 คน 
อาจารย ์10 คน     
เจา้หนา้ที ่3 คน 

304 

46 ฝ่ายกจิการนสิติ อกัษรใหมใ่จอาสา (รวม 5 ครัง้) 2. 1 ม.ิย. 54 ณ วัดสวน
แกว้ และศนูยบ์รกิาร
ทอ่งเทีย่วเกษตรบางรัก
นอ้ย        

  0 

47 ฝ่ายกจิการนสิติ อกัษรใหมใ่จอาสา (รวม 5 ครัง้) 3. 2 ม.ิย. 54 ณ สถาน
สงเคราะหเ์ด็กหญงิบา้นราช
วถิ ีและวัดยา่นภาษีเจรญิ 
(วัดปากน้ําภาษีเจรญิ,วัด
อปัสรสวรรคว์รวหิาร,วัดนาง
ชโีชตกิาราม 

  0 

48 ฝ่ายกจิการนสิติ อกัษรใหมใ่จอาสา (รวม 5 ครัง้) 4. 3 ม.ิย. 54 ณ อทุยาน
การเรยีนรูพั้นทา้ยนรสงิห ์
และตลาดน้ําอมัพวา       

  0 

49 ฝ่ายกจิการนสิติ อกัษรใหมใ่จอาสา (รวม 5 ครัง้) 5. 4 ม.ิย. 54 สถาน
สงเคราะหค์นพกิารและ
ทพุพลภาพพระประแดง 
จังหวัดสมทุรปราการ และ
ตลาดบางน้ําผึง้ 

  0 

50 ฝ่ายกจิการนสิติ ชมอกัษร (งานพบผูป้กครองนสิติ
ใหม)่ 

5 ม.ิย. 54 9.00-12.00 น. 
หอ้ง 301-302 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

  0 

51 ฝ่ายกจิการนสิติ อกัษรชมุนุม 6 ม.ิย. 54 ณ หอประชมุ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นสิติ 250 คน        
อาจารย ์8 คน          
บคุลากร 3 คน 

261 

52 ฝ่ายกจิการนสิติ ปฐมนเิทศนสิติใหมร่ะดับ
บณัฑติศกึษา 

14 ม.ิย. 54 ณ หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติระดับ
บณัฑติศกึษา 70 
คน   
อาจารย ์4 คน 
บคุลากร 4 คน 

78 

53 ฝ่ายกจิการนสิติ ลลีาศโบราณในลานอกัษร (2 
ครัง้) 

1. ภาคการศกึษาตน้ 1 
ก.ค. - 2 ก.ย. 54              

  0 

54 ฝ่ายกจิการนสิติ อบรมภาษาละตนิขัน้พืน้ฐาน (2 
ครัง้) 

1. ภาคการศกึษาตน้ 1 
ก.ค. - 2 ก.ย. 54 

นสิติปัจจบุนัและ
ศษิยเ์กา่ จํานวน 20 
คน 

20 

55 ฝ่ายกจิการนสิติ อบรมมารยาทบนโตะ๊อาหารแบบ
ยโุรปและความรูพ้ืน้ฐานดา้นการ
โรงแรม 

22 ก.ค. 54 ณ โรงแรม
ตะวันนารามาดา ถนนสุ
รวงศ ์กรงุเทพมหานคร 

  0 

56 ฝ่ายกจิการนสิติ อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการจัดทํา 
e-Portfolio ดว้ยระบบ 
Blackboard 

8 - 11 ส.ค. 54 ณ หอ้ง 
203 ศนูยค์อมพวิเตอร ์
คณะอกัษรศาสตร ์ชัน้ 2 
อาคารบรมราชกมุาร ี

  0 

57 ฝ่ายกจิการนสิติ โรงเรยีนใตก้อ้นเมฆ อบรมการ
เขยีน ทีน่ั่งเรยีนในรถไฟ และใต ้
กอ้นเมฆขา้งดอยหลวงเชยีงดาว 

8 ส.ค. 54 หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  
11-15 ส.ค. 54 คา่ย
เยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง 
จ.เชยีงใหม ่
 
 
 

นสิติ 31 คน 31 
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58 ฝ่ายกจิการนสิติ อบรมมารยาทบนโตะ๊อาหารแบบ

ยโุรปและความรูพ้ืน้ฐานดา้นการ
โรงแรม สําหรับนสิตินสิติหลกัสตูร
อกัษรศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาและวัฒนธรรม (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ 

18 ส.ค. 54 โรงแรมตวัน
นา ถนนสรุวงศ ์
กรงุเทพมหานคร 

  0 

59 ฝ่ายกจิการนสิติ ดงูานดา้นนทิรรศการเพือ่งานจฬุา
วชิาการ 

19 ส.ค. 54 ณ พพิธิภัณฑ์
นทิรรศรัตนโกสนิทร ์ถนน
ราชดําเนนิกลาง 
กรงุเทพมหานคร 

  0 

60 ฝ่ายกจิการนสิติ รูจั้กเพือ่นใหมร่วมใจอาสา 25 ส.ค. 54 จังหวัดชลบรุ ี   0 
61 ฝ่ายกจิการนสิติ ธารน้ําใจอกัษรศาสตร ์ ซึง่เป็น

โครงการทีรั่บบรจิาคสิง่ของใช ้
แลว้แตส่ภาพด ีมาจําหน่าย โดย
เงนิรายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้
ในครัง้นีจ้ะนําไปจัดทําหอ้งสมดุ
มอบใหแ้กโ่รงเรยีนบา้น โสมง หมู ่
4 ตําบลบา้นนา อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

พ. 31 ส.ค. 54 เวลา 8.30 
–14.00 น. ณ บรเิวณโถง
ชัน้ลา่ง อาคารบรมราช
กมุาร ี

N/A 0 

62 ฝ่ายกจิการนสิติ ชมภาพยนตร ์"รักจัดหนัก" 1 ก.ย. 54 ณ โรง
ภาพยนตรล์โิด ้

นสิติ 136 คน  
อาจารยแ์ละบคุลากร 
7 คน 

143 

63 ฝ่ายกจิการนสิติ นาฏศลิป์ - ดนตรไีทยใจอาสา 4 ก.ย. 54 ณ ศนูย์
พัฒนาการจัดสวัสดกิาร
สงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค 

นสิติ 30 คน  
อาจารย ์2 คน  
บคุลากร 3 คน 

35 

64 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สํารวจคา่ยอกัษร ปีการศกึษา 
2553 

2-4 ต.ค. 53 โรงเรยีน
ชมุชนบา้นบางคลาน 
อําเภอโพทะเล จังหวัด 
พจิติร 

นสิติป.ตร ี10 10 

65 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่ยอกัษร (Arts Camp) 10-19 ต.ค. 53 โรงเรยีน
ชมุชนบา้นคลองลาน จ.
พจิติร 

นสิติป.ตร ี25 
อาจารย ์ 3 
บคุลากร  1
บคุคลภายนอก 70 

99 

66 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วารสารรม่ชงโค ฉบบัที ่2 ปี
การศกึษา 2553 

27 ต.ค. 53 - 26 ก.พ. 54 นสิติ 30 คน 30 

67 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จดหมายขา่วรําแพน ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2553 

1 พ.ย. 53 - 14 ก.พ. 54 
ณ โถงชัน้ลา่งอาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติ 10 คน 10 

68 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สบืสานงานฝีมอืไทย 11-17 พ.ย. 53 - 0 

69 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

หา้หมอสมัพันธ ์ 14 พ.ย. 53 ณ สนามฟตุ
ซอล คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาฯ 

ผูป้ฏบิตังิาน 40 คน 
ผูร้ว่มงาน 130 คน 

170 

70 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ลอยกระทง 2553 15-21 พ.ย. 53 ณ โถง
อาคารบรมราชกมุาร ีและ
บรเิวณสนามหนา้หนา้
หอประชมุจฬุาฯ 

ผูป้ฏบิตังิาน80 คน 
ผูร้ว่มงาน 400 คน 

480 

71 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

Arts Singing Contest 2010 26,30 พ.ย. และ 3 ธ.ค. 
53 ณ โถงใตอ้าคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติ 50 คน 50 

72 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เสวนาวา่ดว้ยวรรณกรรมองักฤษ 28 ต.ค. 53 - 14 ก.พ. 54 
ณ หอ้ง 507 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

 0 

73 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

ปลกูขา้ว ปลกูความพอเพยีง ปลกู
จติสํานกึนสิติจฬุาฯ 

4-5 ธ.ค. 53 ตําบลบอ่เงนิ 
อําเภอลาดหลมุแกว้ 
จังหวัดปทมุธาน ี

นสิติ 35 คน 
อาจารย ์1 คน 

36 

74 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เลอืกตัง้คณะกรรมการนสิติอกัษร
ศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปีการศกึษา 
2554 
 
 

6 ม.ค.54 ณ โถงชัน้ลา่ง
อาคารบรมราชกมุาร ี

  0 
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75 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
สานสมัพันธอ์กัษรศลิป์ (one Art) 30 ม.ค. 54 ณ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผูป้ฏบิตังิาน 60 คน 
ผูร้ว่มงานนสิติชัน้ปีที่
1 120 คน 

180 

76 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

บายเนยีร ์ประจําปีการศกึษา 2553 11 ก.พ. 54 ณ โถงชัน้ลา่ง
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติชัน้ปีที ่4  
280 คน 

280 

77 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนาปลายปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปี
การศกึษา 2553 

18 - 20 ม.ีค. 54 ณ 
บา้นพักโสภาพมิพ ์อ.หวั
หนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ผูป้ฏบิตังิาน5 คน 
ผูร้ว่มงาน 21 คน 

26 

78 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนาตน้ปี คณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปี
การศกึษา 2554 

1 เม.ย. - 3 เม.ย. 54 หอ้ง
ประชมุ ศ.กติตคิณุ สทุธิ
ลกัษณ์ อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

ผูป้ฏบิตังิาน10 คน 
อาจารย ์1 คน  
เจา้หนา้ที ่2 คน 
ผูร้ว่มงาน 20 คน 

33 

79 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วันแรกพบอกัษรฯ ประจําปี
การศกึษา 2554 

12 พ.ค. 54 ณ หอ้ง
เอนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร และ
โถงชัน้ลา่งอาคารมหาจักรี
สรินิธร 

ผูป้ฏบิตังิาน70 คน  
เจา้หนา้ที ่2 คน 
ผูร้ว่มงาน 400 คน
นสิติชัน้ปีที ่1 409 
คน 
ศษิยเ์กา่ 1 คน 

882 

80 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

รับนอ้งอกัษรฯ (ชงโคแรกบานบน
ลานจามจรุ)ี ประจําปีการศกึษา 
2554 

20 - 22 พ.ค. 54 ณ 
อาคารบรมราชกมุาร ีหอ้ง 
101 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ ลานหนา้
อาคารมหาวชริาวธุและ
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติชัน้ปีที ่2-4 200 
คน 
นสิติชัน้ปีที ่1 409 
คน 
อาจารย ์1 คน 
บคุลากร 2 คน 

612 

81 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

บนัทกึและจัดเก็บขอ้มลูนสิติใหม ่
(Freshmen's Data Record) 

30 พ.ค. - 10 ม.ิย. 54 ณ 
โถงชัน้ลา่งอาคารมหาจักรี
สรินิธร   

นสิติ 393 คน 393 

82 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

กจิกรรมเชยีร ์ 6-24 ม.ิย.54 ณ หอ้ง 210 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร และ
โถงอาคารบรมราชกมุาร ี

ผูป้ฏบิตังิาน 23 คน 
ผูร้ว่มงาน 408 คน 

431 

83 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

จดหมายขา่วรายสปัดาหรํ์าแพน 
ภาคตน้ ปีการศกึษา 2554 

6 ม.ิย. - 10 ต.ค. 54 ณ 
บรเิวณโถงอาคารบรมราช
กมุาร ี 

ผูป้ฏบิตังิาน10 คน 10 

84 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เปิดโลกกจิกรรม 15-16 ม.ิย.54 อาคารจลุ
จักรพงษ์ 

  0 

85 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วันไหวค้ร ูปีการศกึษา 2554 16 ม.ิย. 54 ณ หอ้ง
เอนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 150 คน 
อาจารย ์20 คน 
ศษิยเ์กา่ 15 คน  

185 

86 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

กฬีาเฟรชชี ่ 30 ม.ิย. 54 สนามกฬีา
แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

  0 

87 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

เลอืกตัง้ซอ่มคณะกรรมการนสิติ
อกัษรศาสตร ์(ก.อศ.) ประจําปี
การศกึษา 2554 

1 ก.ค. 54 ณ โถงชัน้ลา่ง
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติอกัษรศาสตร์
จํานวน 468 คน 

468 

88 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สวนอกัษร (Arts Poem Board) 4 ก.ค.- 19 ก.ย. 54 ณ 
บรเิวณโถงอาคารบรมราช
กมุาร ี

  0 

89 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการซุม้แสดงความยนิดแีดพ่ี่
บณัฑติอักษรศาสตร ์ในวัน
พระราชทานปรญิญาบตัรประจําปี
การศกึษา 2553 (Photogenic 
Arbour for Class of 2010's 
Graduating Ceremony) 

7-9 ก.ค. 54 ณ โถงชัน้
ลา่งอาคารมหาจักรสีรินิธร  

  0 

90 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

อบรมถา่ยภาพ (Photography 
Workshop) 

9 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 401/5 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 15 คน 15 

91 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

โครงการบอรด์แนะนํา
คณะกรรมการนสิติอกัษรศาสตร ์ปี
การศกึษา 2555 (Arts Student 
Committee 2011 Member 
Chart) 

14 ก.ค. - 11 ส.ค. 54 ณ 
โถงชัน้ลา่งอาคารมหาจักรี
สรินิธร  
ฝ่ังตะวันตก 

 - 0 
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92 ฝ่ายกจิการนสิติ/

ก.อศ. 
สํารวจคา่ยอกัษร (Arts Camp 
Survey) 

15-17 ก.ค. 54 โรงเรยีน
วัดทา่คลอ้ ต.ทา่คลอ้ อ.
แกง่คอย จ.สระบรุ ี

  0 

93 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วันชา่งภาพ ครัง้ที ่1 : การ
ถา่ยภาพพอรต์เทรต 
(Photographer's Day#1: 
Portrait) (2 ครัง้) 

25 ส.ค., 19 ส.ค. 54 นสิติ 12 คน 12 

94 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

วันชา่งภาพ ครัง้ที ่1 : พระนคร 
(Photographer's Day#1: Phra 
Nakhon) (2 ครัง้) 

25 ก.ค., 23 ส.ค. 54 นสิติ 13 คน 13 

95 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

อบรมขัน้ตอนการทํานติยสารและ
จัดหนา้หนังสอื 

18 ส.ค. 54 หอ้ง 401/5 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

  0 

96 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

คา่ยอกัษรศาสตรส์รา้งแหลง่เรยีนรู ้
สูช่มุชน (Library for the People) 

19-21 ส.ค. 54 ณ 
โรงเรยีนวันขอนหอม อ.
แกง่คอย จ.สระบรุ ี

ผูป้ฏบิตังิาน 51 คน 
ผูร้ว่มงาน 100 คน 

151 

97 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ. 

สมัมนาคา่ยอกัษรศาสตรอ์าสา 9-11 ก.ย. 54 ณ หอ้ง
ชมรมนาฏศลิป์ อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติ 25 คน 25 

98 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ก.อศ-รว่มกบัฝ่าย
วจัิย 

อบรมเรือ่ง “การเขยีนบทคดัยอ่
บทความทางวชิาการ” สําหรับนสิติ
ทีส่นใจเขา้รว่ม“การประชมุวชิาการ
ดา้นมนุษยศาสตรร์ะดับปรญิญาตร ี
จฬุาฯ-ธรรมศาสตร-์เกษตรฯ ครัง้ที ่
1”  

26 ส.ค.54 เวลา 13.30-
15.00 น.ณ หอ้ง 501/5 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี47 
นสิติป.โท - เอก 5 

52 

99 ฝ่ายกจิการนสิติ/
กอ.ศ. 

จดหมายขา่วรําแพน ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศษึา 2553 

1 ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 
คณะอกัษรศาสตร ์ 

  0 

100 ฝายกจิการนสิติ/
ชมรม
ประวัตศิาสตร ์

กจิกรรมชมรมประวัตศิาสตร ์เสวนา
วชิาการในหวัขอ้ "10 ธันวา วนั 
"พระราชทาน" รัฐธรรมนูญ" 

9 ธ.ค. 53 หอ้ง 404 
อาคารบรมราชกมุาร ี

 0 

101 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรม
ประวัตศิาสตร ์

เสวนาทางวชิาการในหวัขอ้ 
 "24 มถินุา : ประวัตศิาสตร ์
อํานาจ และความทรงจํา" 

24 ม.ิย. 54 ณ  หอ้ง 
501/5 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

ผูป้ฏบิตังิาน 10 คน 
ผูร้ว่มงาน (นสิติ
อกัษรศาสตร ์10 คน
,นสิติในจฬุาฯ 10 
คน บคุคลภายนอก 
20 คน) 

50 

102 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาเกาหล ี

แรกพบชมรมเกาหล ี 1 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 
501/21อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

  0 

103 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาจนี 

แรกพบชมรมภาษาจนี 4 ก.ค. 54 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

  0 

104 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาญีปุ่่ น 

แรกพบชมรมภาษาญีปุ่่ น 
(Japanese Club's First 
Meeting) 

4 ก.ค. 54 ณ โถงชัน้ลา่ง
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

ผูป้ฏบิตังิาน 20 คน 
ผูร้ว่มงาน 40 คน 

60 

105 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาญีปุ่่ น 

ประกวดรอ้งเพลงญีปุ่่ น (Japanese 
Singing Contest) 

14 ก.ค. 54 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 303-304 ณ 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 50 คน 50 

106 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาญีปุ่่ น 

กจิกรรมสานสมัพันธแ์ละ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมญีปุ่่ น 
(มหาวทิยาลยัเมโจะ) 

25-26 ส.ค. 54 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

  0 

107 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรมภาษาสเปน 

ปีใหม ่ชมรมภาษาสเปน 6 ม.ค. 54 ณ หอ้ง 303 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 20 20 

108 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ชมรม
ภาษาองักฤษ 

กจิกรรมเขง่ขนัสะกดคํา
ภาษาองักฤษ 

24พ.ย. 53  หอ้ง 402 
อาคารบรมราชกมุาร ีคณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- 0 

109 ฝ่ายกจิการนสิติ/
ภาควชิา
บรรณารักษศาสตร ์

พัฒนาหอ้งสมดุเพือ่นอ้ง 6-7 ส.ค. 54 โรงเรยีน
หนองแซงวทิยา 

นสิติป.ตร ี20 
อาจารย ์2 ทา่น 

22 

110 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

อบรมความรูด้า้นประกนัคณุภาพ 
"เตรยีมตวัรับมอื สกอ. และสมศ." 
 

20 พ.ค. 54 เวลา 9.00-
15.00 น. 

อาจารย ์ 26 
บคุลากร  20 

46 
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111 ฝ่ายประกนั

คณุภาพ 
อบรมการกรอกคา่คะแนนตวับง่ชี ้ 5 ก.ค. 54 หอ้ง 711 

อาคารมหาจักรสีรินิธร 
อาจารย ์11 
เจา้หนท้ี ่14 

25 

112 ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

ดําเนนิการตรวจประเมนิคณุภาพ
ภายใน คณะอกัษรศาสตร ์ตาม
ตวัชีว้ัดของ สกอ. 9 องคป์ระกอบ 
และตวัชีว้ัดของระบบ CU-QA 

26-27 ก.ค. 54ณ หอ้ง 
119/2 อาคารมหาวชริาวธุ 

N/A 0 

113 ฝ่ายวชิาการ การอบรมการใชโ้ปรแกรม 
Turnitin เพือ่ป้องกนัและ
ตรวจสอบการละเมดิลขิสทิธิ์
ส ิง่พมิพอ์อนไลน ์

16 ม.ีค.54  10.00-11.00 
น. ณ หอ้ง 203 (ศนูยค์อม
ฯ) อาคารบรมฯ 

อาจารย ์30 
เจา้หนา้ที ่4 

34 

114 ฝ่ายวชิาการ การบรรยายเรือ่ง "ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรหิารหลกัสตูรของจฬุาฯ 
(Chulalongkorn University 
Administration System : CU-
CAS) พ.ศ.2554" 

17 ม.ีค.54  13.30-15.30 
น. ณ หอ้ง 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์89 
เจา้หนา้ที ่6 

95 

115 ฝ่ายวชิาการ งานปฐมนเิทศนสิติใหมอ่ักษร
ศาสตร ์

19 พ.ค .54  เวลา 8.00-
12.00 น.หอ้งโถง
เอนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี310 
อาจารย ์ 15  
บคุลากร  4 

329 

116 ฝ่ายวชิาการ อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การ
จัดทํา e-Portfolio ดว้ยระบบ 
Blackboard”   

พ. 23 ม.ิย.54 ณ หอ้ง 
203 ศนูยค์อมพวิเตอร์
คณะอกัษรศาสตร ์อาคาร
บรมราชกมุาร ี

อาจารย ์10 
บคุลากร 13 

13 

117 ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การ
พัฒนาหลกัสตูรทีมุ่ง่ผลลพัธก์าร
เรยีนรู ้(Learning Outcomes)” 
ครัง้ที ่2  

อ. 26 ก.ค. 54 ณ โรงแรม
เลอเมอรเิดยีน 

อาจารย ์30 
บคุลากร 1 

31 

118 ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 
“บรรยายพเิศษเรือ่ง “การจัดทํา
รายละเอยีดหลกัสตูร (มคอ.2)” " 

ศ. 1 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 
401/18 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

อาจารย ์ 51 
บคุลากร  17 

68 

119 ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การ
ผลติสือ่อเิล็กทรอนกิสใ์นรปูแบบ
วดิโีอ" 

พ. 13 -พฤ. 14 ก.ค. 54 
ณ ศนูยค์อมพวิเตอรค์ณะ
อกัษรศาสตร ์อาคารบรม
ราชกมุาร ี

อาจารย ์12 
บคุลากร 2 

14 

120 ฝ่ายวชิาการ เทศบาลเมอืงแพรนํ่านักเรยีน ม.6 
โรงเรยีนสาธติเทศบาลบา้นเชตวัน 
โครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน 
มาศกึษาดงูาน 

5 ส.ค. 54 เวลา 13.30-
15.30 น. 

บคุคลภายนอก 131 
คน  (ผูอํ้านวยการ 4 
คน คร ู4 คน 
นักเรยีน 123 คน) 

131 

121 ฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนสารสาสนว์เิทศรม่เกลา้มา
เยีย่มชมคณะอกัษรศาสตร ์

18 ส.ค. 54 เวลา 10.00-
12.00 น. หอ้ง 401/5 
อาคารมหาจักร ี

อาจารย ์2 
บคุลากร 52 
นักเรยีน 50 

104 

122 ฝ่ายวรัิชกจิ ตอ้นรับผูแ้ทนจากอนิเดยี 17 ม.ิย.54 ณ หอ้ง 814 
อาคารมหาจักรฯี เวลา 
15.00-17.00 น. 

อาจารย ์7 
บคุลากร 8 

15 

123 ฝ่ายวรัิชกจิ ตอ้นรับนักศกึษา ม.เจอ้เจยีง 
ประเทศจนี 

27 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ีเวลา 
13.00-16.00 น. 

นสิติไทย ป.ตร ี10 
นสิติจนี 25 
อาจารย ์5 
บคุลากร 3 

43 

124 ฝ่ายวรัิชกจิ ปฐมนเิทศนสิติแลกเปลีย่นจาก
มหาวทิยาลยัเฉงิต ูสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

พฤ. 28 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 
501/2 อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร 

นสิติแลกเปลีย่น 26 26 

125 ฝ่ายวรัิชกจิ สปัดาหภ์าษาและวัฒนธรรม
โปรตเุกส (นทิรรศการและประชมุ
วชิาการ) 

22-26 ส.ค. 54 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร และอาคาร
มหาจฬุาฯ 

นสิติป.ตร ี50  
อาจารย ์ 15  
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 5 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม5 

80 

126 ฝ่ายวรัิชกจิ พธิมีอบรางวัลทนุการศกึษาของ
มลูนธิ ิKhyentse 

25 ส.ค. 54 ณ หอ้ง สรรพ
สโมสร อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 
 
 

นสิติ ป.โท 5 
อาจารย ์5 
บคุลากร 2 

12 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
127 ฝ่ายวรัิชกจิ จัดงานเกษียณอายรุาชการประจําปี 

2554 
พฤ. 15 ก.ย. 54 ระหวา่ง
เวลา 14.00-17.00 น. ณ 
หอ้ง 11 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี10 
อาจารย ์90  
บคุลากร 60  

160 

128 ฝ่ายวรัิชกจิ ฝ่าย
วชิาการ ศนูย์
สารนเิทศศาสตร ์

จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
ไทย – เวยีดนาม กบัคณาจารย์
และนักศกึษาจากมหาวทิยาลยั 
Vietnam National University of 
Ho Chi Minh City 

13 ม.ค. 54 หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 80 
อาจารย ์6  
บคุคลภายนอก 96 
(นักศกึษาเวยีดนาม) 

182 

129 ฝ่ายวรัิชกจิและ
ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์
รว่มกบัสถานทตู
ฮงัการแีละ
สถานทตูโปแลนด ์ 

จัดนทิรรศการ “The Evolution of 
the Parliamentary Traditions of 
Hungary and Poland” 

17-22 ส.ค. 54 ณ สรรพ
ศาสตรส์โมสร อาคารมหา
จักรสีรินิธร โดยมพีธิเีปิด
นทิรรศการ ในวันที ่17 
ส.ค. 54 เวลา 14.00 น. 

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์10  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 10 

70 

130 ภาษาตะวันตก จัดนทิรรศการภาพถา่ย "ธลุบีาท
พระศาสดา"(SACRED DUCT 
FROM THE BUDDHA'S FEET) 

12 พ.ย. 53-20 ธ.ค. 53 
เวลา 17.00 น. ณ อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติ 100 
อาจารย ์50 
บคุคลภายนอก 500 

650 

131 ภาษาตะวันตก พบนสิติในสงักัด 15 ก.พ. 54, 29 ม.ิย. 54 
/ คณะอกัษรศาสตร ์

นสิติป.ตร ี40 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก 5 

50 

132 ภาษาตะวันตก พธิมีซิซาเพือ่ระลกึถงึ อาจารยเ์อดู
อารโ์ด โดมงิเกซ ซเูรยี 

อ.26 ม.ิย. 54 เวลา 10.45 
น. ณ วัดบา้นเซเวยีร ์

นสิติ 1 
อาจารย ์ 6  
บคุคลภายนอก 40 

47 

133 ภาษาตะวันตก พธิบีวงสรวงพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

1 ก.ค. 54 ณ โถงอาคาร
มหาจฬุากรณ์ 

อาจารย ์ 15  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 30 

55 

134 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการลอยกระทงปี 2553 
รว่มกบัชาวฝร่ังเศส (สาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศส) 

21-พ.ย.-53 นสิติป.ตร ี32 
อาจารย ์ 3 
บคุคลภายนอก 30 

65 

135 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

กจิกรรมวชิาการ ‘อา่นฝร่ังเศส’ 
ภาคปลาย ปีการศกึษา 2553 
สมัมนาวรรณกรรม : “พืน้ทีใ่น 
‘เรือ่งสัน้ตะวันออก’ ของมารเ์กอรติ 
ยรูเ์ซอนาร ์: ภายใตค้วาม
คลมุเครอื...” และนําเสนอผลงาน
วชิาการบณัฑติศกึษา สาขาวชิา
ภาษาและวรรณคดฝีร่ังเศส : 
“วรรณกรรมฝร่ังเศสศตวรรษที ่17 
: อา่นถกูแลว้ก็อา่นใหมไ่ด”้  (2 
ครัง้) 

ครัง้ที ่1 วันที ่27 ม.ค. 54 
ครัง้ที ่2 วันที ่12 ก.พ. 54 

นสิติป.ตร ี3 
นสิติป.โท 6 
อาจารย ์ 13 
บคุคลภายนอก 10 

32 

136 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

โครงการคา่ยนสิติภาษาฝร่ังเศส 29-30 ม.ค.54 นสิติป.ตร ี36 
อาจารย ์ 3 

39 

137 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

กจิกรรมวชิาการ ‘อา่นฝร่ังเศส’ ครัง้
ที ่3 “ชายเคราสน้ํีาเงนิกบัหอ้งแหง่
ความลบัในนทิานแปรโ์รต”์ โดยม ี
อาจารย ์ดร.พริยิะดศิ มานติย ์เป็น
วทิยากร 

พฤ. 30 ม.ิย. 54 เวลา 
12.00 – 13.00 น. ณ หอ้ง 
501/2 อาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

นสิติป.ตร ี23 
นสิติป.โท 4 
อาจารย ์9 
บคุคลภายนอก 1 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

38 

138 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

การประชมุเสนอผลงานวชิาการ
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาภาษาและ
วรรณคดฝีร่ังเศส "เสยีงและเรือ่ง
เลา่" ของนสิติบัณฑติศกึษา 2 คน 

ส. 30 ก.ค. 54 เวลา 
13.00-17.00 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี20 
นสิติป.โท 9 
อาจารย ์8 
บคุคลภายนอก 9 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 2 

48 

139 ภาษาตะวันตก/
ฝร่ังเศส 

กจิกรรม “คา่ยภาษาฝร่ังเศส” 
(Camp du français formidable) 
ในการนีม้อีบรมเทคนคิการละคร
และฝึกปฏบิตักิารเบือ้งตน้แกน่สิติ
ในโครงการ Atelier Théâtre โดย
ผูเ้ชีย่วชาญชาวฝร่ังเศสดว้ย 
 
 

6-7 ส.ค. 54 ณ เดอะไพน ์
รสีอรท์ จ.ปทมุธาน ี 

นสิติป.ตร ี43 
นสิติป.โท 3 
อาจารย ์ 4 
บคุคลภายนอก 1 

51 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
140 ภาษาตะวันตก/

เยอรมัน 
นทิรรศการ “The History of 
German Division and 
Reunification” ในวันสาธารณรัฐ
เยอรมน ี

8-12 พ.ย. 53 บรเิวณโถง
ชัน้ลา่ง อาคารมหาจักร ี
สรินิธร  

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 30 

97 

141 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

กจิกรรมวัฒนธรรมประกอบ
การศกึษา 

15 ธ.ค. 53 
หอ้ง 707 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี120 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 5 

145 

142 ภาษาตะวันตก/
เยอรมัน 

ตอ้นรับคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั
บนัดงุ ประเทศอนิโดนเีซยี 

ศ. 22 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 
708 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์ 6 6 

143 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

บรรยายเรือ่ง“วัฒนธรรมควิบา” 
โดยฯพณฯ Cázaro Herrera 
เอกอคัรราชทตูควิบา ประจํา
ประเทศไทย 

28 ธ.ค. 53 นสิติ 25 
อาจารย ์3 

28 

144 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

เยีย่มชมศาลอาญาในรายวชิา 
2233460 

19 ก.ค. 54 / เวลา13.30 
- 15.00 น. 

นสิติ 20 20 

145 ภาษาตะวันตก/
สเปน 

คา่ยกระชบัไมตรนีอ้งพีเ่อกสเปน 
2011 

12-13 ส.ค.54 นสิติป.ตร ี60 
อาจารย ์10 

70 

146 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงการสปัดาหภ์าษาอติาเลยีน
สากล  

28-29 ต.ค.53 นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก20 

91 

147 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

การบรรยายพเิศษ โดย 
Prof.Stefano Todini หวัขอ้ 
"Cinena italiano" “Italian 
movies in the first Decennary 
of XXI Century” 

9-พ.ย.-53 นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 2 
อาจารย ์ 7 
บคุคลภายนอก 5 

44 

148 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

บรรยายพเิศษ โดย นักเขยีนชาวอิ
ตาเลยีน หวัขอ้ พบนักเขยีนหญงิ
ชาวอติาเลยีน : Dacia Maraini 
หวัขอ้“Women and writing in 
Italy - yesterday and today” 

3-ธ.ค.-53 นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 12 
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 50 

103 

149 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

โครงงานคา่ยภาษาอติาเลยีน 8-9 ม.ค. 54 นสิติป.ตร ี61 61 

150 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

เทศกาลภาพยนตรอ์ติาเลยีน 
"Moviemov-Italian Film Festival 
2011 at CU": บรรยายพเิศษ 
“The Social Outlook in Italian 
and Thai Cinema” โดย Senator 
Goffredo Bettini, Renato De 
Maria, Elio De Carolis และ
อาจารยป์าจรยี ์ทาชาต ิ

10 ม.ิย. 54 เวลา 15.00-
17.00 น. ณ หอ้ง 304 ชัน้ 
3 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 20  
บคุลากร 5 
บคุคลภายนอก 30 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม  

110 

151 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

เทศกาลภาพยนตรอ์ติาเลยีน 
"Moviemov-Italian Film Festival 
2011 at CU": จัดฉายภาพยนตรอ์ ิ
ตาเลยีนเรือ่ง"Dieci Inverni" 
(Ten Winters) พรอ้มดว้ยบท
บรรยายภาษาไทย และองักฤษ 

10 ม.ิย. 54 เวลา 17.30 
น. ณ ชัน้ 9 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 10  
บคุลากร  15 
บคุคลภายนอก 30 

100 

152 ภาษาตะวันตก/ 
อติาเลยีน 

การแสดงโขนชดุ ศกึมัยราพณ์ 30 ก.ค. 54 /ศนูย์
วัฒนธรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

นสิติป.ตร ี16 
อาจารย ์ 5 
บคุลากร 3 
ศษิยเ์กา่ 2 คน 
 
 
 
 
 
 

26 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
153 ภาษาตะวันออก/

จนี 
โครงการประกวดสนุทรพจน ์
ภาษาจนีสรินิธร ประจําปี ครัง้ที ่3 

23-ธ.ค.-53 นสิติ ป.ตร ี80 
นสิติ ป.โท 5 
อาจารย ์30 

115 

154 ภาษาตะวันออก/
จนี 

โครงการนสิติฝึกงานกบัซบี ีปีที ่1 17-ก.พ.-54 นสิติ ป.ตร ี60 
อาจารย ์5 
บคุคลภายนอก 5 

70 

155 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการเสรมิศกัยภาพการผลติ
ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นวรรณคดี
ญีปุ่่ น Prof.Yukie TANAKA  และ
Prof. Susumu SATOU มาสอน
รายวชิา 2223620 Research 
Methodology  

20-24 ธ.ค. 53  นสิติป.โท   10 
อาจารย ์ 2  

12 

156 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการฝึกพดูภาษาญีปุ่่ นกบัคน
ญีปุ่่ น 

27 ธ.ค. 53 เวลา 12.00 - 
16.00 น. หอ้ง 408 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.ตร ี 47 
อาจารย ์ 1  
บคุลากร 2  
บคุคลภายนอก 20 

70 

157 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

โครงการฝึกเขยีนพูก่นัญีปุ่่ น โดย
เชญิวทิยากรชาวญีปุ่่ น โดย Asako 
Hayashi จาก มหาวทิยาลยัมเิอะ 
ประเทศญีปุ่่ น 

7  ม.ค. 54  เวลา 15.00- 
18.00 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.ตร ี25 
อาจารย ์ 1  
บคุลากร 2 
บคุคลภายนอก 2 

30 

158 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ออกกําลงัดว้ยการฝึกเตน้รํามวย
และกายบรหิารเตา้เตอ๋ซิน่ซ ี  

สปัดาหล์ะ 3 รอบ 
อ. 6.45-8.00 ชัน้ 8 
อาคารบรมฯ 
จ, อ. 12.00-13.00 โถง
อาคารมหาจักร ี

นสิติ ป.ตร ี5 
นสิติ ป.โท 5 
เจา้หนา้ที ่4 
อาจารย ์15 

37 

159 ภาษาตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

บรรยายพเิศษและประชมุเชงิฏบิตั ิ
การเรือ่ง “การพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาญีปุ่่ น โดยใชศ้ลิปะการ
ละคร”  

พฤ. 23 ม.ิย. 54 ณ หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี38 
นสิติป.โท 8 
อาจารย ์4 

50 

160 ภาษาตะวันออก/
บาล ี

โครงการปฏบิตัธิรรมรายวชิา 
2221433 พทุธธรรมในพระ
ไตรปิฏกบาล ี

19-20 ก.พ.54 ณ ศนูย์
สมาธบิา้นปิยะธรรม 8.30-
16.30 น. 

นสิติ ป.ตร ี280 คน 280 

161 ภาษาตะวันออก/
มาเลย ์

แนะนําหนังสอืบทสนทนา
ภาษาไทย-มลายปูาตานเีพือ่การ
สือ่สารและพจนานุกรมภาพ
ภาษาไทย-มลายปูาตาน-ีมลายู
กลาง 

จ. 25 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 
205 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติ บคุคลภายนอก 
รวม 170 คน 

170 

162 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

แลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรมกบั
ชาวเวยีดนาม 

4 ม.ีค.54 หอ้ง 401/8 
มหาจักรสีรินิธร 

บคุคลภายนอก 100 100 

163 ภาษาตะวันออก/
เวยีดนาม 

กจิกรรมเนือ่งในโอกาสครบรอบ 
35 ปี แหง่การสถาปนา
ความสมัพันธท์างการทตูระหวา่ง
ไทยและเวยีดนาม- เสวนาทาง
วชิาการ การแนะนําหนังสอืแปล
จากผลงานของนักเขยีนซไีรต์
เวยีดนาม และการแสดงพืน้บา้น
จากประเทศเวยีดนาม  (จัดรว่มกบั
สถาบนัเอเชยีศกึษา สถานทตู
เวยีดนามประจําประเทศไทย 
ชมรมวัฒนธรรมไทยเวยีดนาม และ
สํานักพมิพน์านมบีุค๊ส)์  

24 ส.ค. 54 ณ หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์  

นสิติ 3 
อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 26 

33 

164 ภาษาไทย โครงการเก็บขอ้มลูภาคสนามทาง
คตชินวทิยา เพือ่การวจัิยในระดับ
ปรญิญามหาบณัฑติ 

15-19 พ.ย.53 จ.
กาญจนบรุ ี

นสิติ ป.โท 6 
อาจารย ์ 1 

7 

165 ภาษาไทย พธิถีวายสกัการะพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเนือ่งใน
วันมหาธรีราชเจา้ 

25-พ.ย.-53 นสิติตร ีโท เอก 70 
อาจารย ์ 20  
บคุลากร 10 
บคุคลภายนอก 30 

130 

166 ภาษาไทย งาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชติ
ชโินรส" 

9 - 11 ธ.ค. 53 วัดพระเช
ตพุนวมิลมังคลาราม 

นสิติตร ีโท เอก 80 
อาจารย ์20  
บคุคลภายนอก200 

300 
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167 ภาษาไทย บรรยายวชิาการเนือ่งในวัน

ภาษาไทยแหง่ชาต ิ
ศ. 29 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 
401/5 อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 40 
นสิติป.เอก 20 
อาจารย ์6  

76 

168 ภาษาไทย โครงการอบรมเพือ่พัฒนาทักษะการ
เขยีนเชงิสรา้งสรรคเ์รือ่ง "โงก็่เป็น
กวไีด ้รูน้อ้ยก็เป็นกวไีด ้สําคญัที ่
‘รูส้กึ’...ถา้ไม ่‘รูส้กึรูส้า’ ก็เป็นกวี
ไมไ่ด"้ ภาควชิาภาษาไทยเชญิคณุ
ศกัดิส์ริ ิมสีมสบืกวซีไีรต ์มาอบรม
การเขยีนสรา้งสรรคใ์หแ้กน่สิติ 

ส. 6 ส.ค. 54 ณ หอ้ง 
501/27 อาคารมหาจักร ี
สรินิธร 

นสิติป.ตร ี30 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 2 

52 

169 ภาษาไทย จัดการบรรยายพเิศษใหแ้กน่สิติ
ระดบับณัฑติศกึษา  เรือ่ง "ประวัต ิ
ความเป็นมาและพธิกีรรมของชาว
กยู" "ประวัตคิวามเป็นมาของชาว
ไทยยวน อ.เสาไห ้จ.สระบรุ"ี และ 
"การพากย-์เจรจาหนังใหญแ่ละ
โขน" 

อ. 16 ส.ค. 54 เวลา 
13.00 – 16.00 น. ที ่หอ้ง 
707 อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ 22 
อาจารย ์ 11 

33 

170 ภาษาไทย โครงการถวายสกัการะ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั 

20 ก.ย. 54 เวลา 16.00-
18.00 น. ณ หอ้งโถงชัน้
ลา่ง อาคารมหาจฬุาลงกรณ์

อาจารยแ์ละบคุลากร 
30 คน 
นสิติป.ตร ีโท เอก 
70 คน 

100 

171 ภาษาไทย/ศนูย์
คตชินวทิยา 

โครงการอบรมอกัษรธรรมลา้นนา 
ใหแ้กช่มุชนเชือ้สายไทยยวน อําเภอ
เสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีโครงการ
ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการวจิัยเรือ่งการวเิคราะหค์มัภรี์
ใบลานของวดัตน้ตาล อําเภอเสาไห ้

11-13 และ 18-20 ต.ค. 
53 

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์2  
 
ผูท้ีส่นใจ 25 คน 
พระภกิษุจํานวน 4รปู 

36 

172 ภาษาศาสตร ์ ปฐมนเิทศนสิติใหมเ่อก-โท ปี
2554 

จ. 9 พ.ค. 54 เวลา 9.00 
น. หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 8 

23 

173 ภาษาศาสตร ์ แนะนําสถาบนัพจนานุกรมและ
สารานุกรมแหง่เวยีดนาม  

23 ส.ค.54 เวลา 9.30-
11.30 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมฯ 

นสิติป.โท 5 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์4 
บคุคลภายนอก 4 

16 

174 ภาษาองักฤษ จัดงานกตเวทคิณุแดศ่าสตราจารย ์
ดร.พงษ์ศร ีเลขะวัฒนะ อายคุรบ 
80 ปี  

3 ก.พ. 54 เวลา 9.15-
11.30 น. ณ หอ้ง 111  
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

อาจารย ์61 61 

175 ภาษาองักฤษ การนําเสนอผลงานวจัิยของนสิติ
มหาบณัฑติ ภาควชิาภาษาองักฤษ 
Graduates’ Special Research 
Presentation '10 

10 ก.พ. 54 เวลา 13.00 - 
16.00 น. 
ณ หอ้ง 707 อาคารบรม
ราชกมุาร ี

นสิติป.โท 15 
อาจารย ์15  
บคุลากร 3  

33 

176 ภาษาองักฤษ จัดสมัมนาภาควชิาฯ ประจําปี 
2554 

อ. 5 เม.ย. 54 ณ โรงแรม
ปทมุวันปริ๊นเซส เวลา 
8.30 – 15.30 น. 

อาจารย ์30 30 

177 ภาษาองักฤษ จัดโครงการ CU Campus Guide 
ซึง่เป็นโครงการทีอ่บรมนสิติเป็น
มัคคเุทศก ์(ภาษาองักฤษ) 
อาสาสมัคร นําชมจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

9-12 พ.ค. 54 และในวันที ่
23-27 พ.ค. 54 

นสิติ 16 16 

178 ภาษาองักฤษ จัดงานปฐมนเิทศใหแ้กน่สิติเอก
ภาษาองักฤษชัน้ปีที ่2 เพือ่เป็น
การตอ้นรับนสิติและเตรยีมความ
พรอ้มในการเรยีนตอ่ไป  

อ. 5 ก.ค. 54 เวลา 14.00 
- 15.40 น. ณ หอ้ง 304 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

นสิติ 90 
อาจารย ์5 

95 

179 ภาษาองักฤษ จัดงานกตเวทคิณุแดอ่าจารย ์
William Warren อดตีอาจารย์
ภาควชิาภาษาองักฤษ อายคุรบ 80 
ปี 

29 ก.ค. 54 เวลา 11.00 – 
13.30 น. ณ หอ้งอาหาร 
The Winning Post ราช
กรฑีาสโมสร 

อาจารย ์35  35 

180 ภาษาองักฤษ งานมอบรางวลัผูช้นะการตดัสนิการ
ประกวดเรือ่งสัน้ภาษาอังกฤษเพือ่ชงิ
รางวลัรศ. ดร.ม.ล.อานันทช์นก 
ลดาวลัย ์พานชิพัฒน ์ประจําปี 2554 

3 ส.ค. 54 เวลา 13.30-
14.30 น. ณ หอ้ง 704 
อาคารบรมราชกมุาร ี 

นสิติป.โท  2 
อาจารย ์12  
บคุคลภายนอก 3 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 1 

18 
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181 ภมูศิาสตร ์ โครงการสมัมนาผูส้อนวชิาพืน้ฐาน

อกัษรศาสตร ์วชิา 2205200 
8 ก.พ.54  9.00-14.00 น. อาจารย ์5 

อาจารยเ์กษียณ 8 
เจา้หนา้ที ่3 

16 

182 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205313 

7-ส.ค.-54 นสิติ 10 
อาจารย ์1 

11 

183 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205231 

19-21 ส.ค.54 นสิติ 18 
อาจารย ์2 

20 

184 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205341 

19-21 ส.ค.54 นสิติ 75 
อาจารย ์2 

77 

185 ภมูศิาสตร ์ โครงการฝึกภาคสนามสําหรับนัก
ภมูศิาสตร ์รายวชิา 2205251 

27-29 ส.ค.54 นสิติ 24 
อาจารย ์2 
เจา้หนา้ที ่1 

27 

186 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการเพือ่พัฒนาหลกัสตูรทีมุ่ง่
ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(Learning 
Outcomes) ครัง้ที ่3 

28 ก.พ. 54 
เวลา 09.00-15.30 น. 
โรงแรมตวันนา รามาดา 

อาจารย ์ 9 9 

187 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการสมัมนาภาควชิาวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

3 พ.ค. 54 
เวลา 9.00-16.00 น. 
โรงแรมตวันนา รามาดา 

อาจารย ์ 9 9 

188 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการวทิยานพินธม์หาบณัฑติ 
ประจําภาคตน้ ปีการศกึษา 2554 
หวัขอ้เรือ่ง "การพัฒนาคณุภาพ
วทิยานพินธ"์ (พดู อา่น เขยีน) 

22 และ 24 ม.ิย. 54 
เวลา 9.00-16.00 น. 
หอ้ง 708 อาคารบรมราช
กมุาร ี

นสิติป.โท 17 
อาจารย ์4  

21 

189 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการเพือ่พัฒนาหลกัสตูรทีมุ่ง่
ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(Learning 
Outcomes) ครัง้ที ่4 

1 ส.ค. 54 
เวลา 9.00-15.30 น. 
โรงแรมตวันนา รามาดา 

อาจารย ์ 9 9 

190 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

โครงการความรูคู้ค่ณุธรรม ครัง้ที ่
10 

2 ส.ค.54 
เวลา 8.00-15.00 น. 
สวนโมกขก์รงุเทพ 

นสิติป.โท 7 
นสิติป.เอก 6 
อาจารย ์ 2 
บคุลากร 3 

18 

191 ศลิปการละคร แหวกมา่นการละคร ภาคตน้ 2553 11-12 ต.ค. 53 หอ
ศลิปวัฒนธรรม 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นสิติป.ตร ี  80 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์10 
บคุคลากร 50  
บคุคลภายนอก 100 

260 

192 ศลิปการละคร Master of Arts in Dramatic Arts 
Forum#2 เสวนาวชิาการละคร 
โดยหลกัสตูรอักษรศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาศลิปการละคร  

13,17,20,24 ส.ค.53 
ชัน้ 7 อาคารบรมราชกมุาร ี

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

55 

193 ศลิปการละคร การนําเสนอผลงานวจัิยทางการ
ละครของนสิติปรญิญาโท 

21-23 ม.ค. 54 นสิติป.โท 28 28 

194 ศลิปการละคร เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ
2554 CHULALONGKORN 
UNIVERSITY INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 2011  

24 ม.ค. – 11 ก.พ.54 ทกุ
วันจันทร ์พธุ ศกุร ์5 โมง
เย็น ทีช่ัน้ 9 อาคารมหา
จักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี350 
นสิติป.โท 150 
นสิติป.เอก 25 
อาจารย ์ 75 
บคุลากร 100
บคุคลภายนอก 300 

950 

195 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร "กอ่นจบ 
2554" การแสดงละครเวทเีต็ม
รปูแบบของนสิติปรญิญาตร ี

21-23 ม.ค. 54 นสิติป.ตร ี25 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 10
บคุคลภายนอก 135 

200 

196 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร "กอ่นจบ 
2554" การแสดงละครเวทเีต็ม
รปูแบบของนสิติปรญิญาตร ีละคร
เรือ่ง "รา่งก(ล)ยด"ี 

28-30 ม.ค. 54 นสิติป.ตร ี75 
นสิติป.โท 25 
อาจารย ์ 48 
บคุลากร 326
บคุคลภายนอก 48 

522 

197 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร "กอ่นจบ 
2554" การแสดงละครเวทเีต็ม
รปูแบบของนสิติปรญิญาตร ีเรือ่ง 
ห.ส.ร. (หุน่ยนตส์ากลรอสซมั) 

4-6 ก.พ. 54 ณ ศนูยศ์ลิป
การละคร สดใส พันธมุ
โกมล  

นสิติป.ตร ี80 
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์2 
บคุลากร 403
บคุคลภายนอก 37 

542 
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198 ศลิปการละคร เทศกาลวัฒนธรรมฝร่ังเศส ไทย 

(la fête)  
-15 - 16 ก.พ. 54 การแสดงจ๊ัก
กลิง้น้ําแข็ง เรือ่ง “เป เป เป”  
-17 ก.พ. 54 ละครหุน่สมัยใหม ่
เรือ่ง “ตุก๊ตุก๊ 26”  
-22 - 23 ก.พ. 54 ละครหุน่
สมัยใหมเ่รือ่ง “เมล็ดรา้ย”  

15-23 ก.พ. 54 ณ ศนูย์
ศลิปการละคร สดใส 
พันธมุโกมล  

นสิติป.ตร ี5    
นสิติป.โท 5    
บคุคลภายนอก 11 

21 

199 ศลิปการละคร เทศกาลงาน "แหวกมา่นการละคร"  
เสนอผลงานดา้นการละครของนสิติที่
เรยีนรายวชิาปฏบิตั ิทัง้ระดบัปรญิญา
โท และ ตร ี(ภาคปลาย 2553) 

14-15 ม.ีค. 54 ณ ศนูย์
ศลิปการละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักรสีรินิ
ธร คณะอกัษรฯ 

นสิติป.ตร ี70  
นสิติป.โท 20 
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 100 

200 

200 ศลิปการละคร ละครเรือ่ง แมคเบธ กํากบัโดย รศ.
นพมาส แววหงส ์

2-19 ม.ิย. 54 ณ ศนูย์
สดใสพันธมุสดใสฯ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี786 
นสิติป.โท 300 
อาจารย ์ 100 
บคุคลภายนอก3414 

4600 

201 ศลิปการละคร โครงการนํานสิติศกึษาศลิปการ
ละครพืน้ถิน่ "ศลิปะไทลือ้" 

12-16 ส.ค.54 ณ อ.เมอืง 
จังหวัดน่าน 

นสิติป.ตร ี35 
นสิติป.โท 5 
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 40 

90 

202 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาต ิ (CHULALONGKORN 
UNIVERSITY INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 2011)  ภาคตน้ 
2554 

22 ส.ค. - 9 ก.ย. 54 (9 
เรือ่ง เฉพาะวันจันทร ์พธุ 
และ ศกุร)์  ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์ชัน้ 9 
อาคารมหาจักรสีรินิธร รวม 
6 ครัง้ 

นสิติป.ตร ี350 
นสิติป.โท 150
นสิติป.เอก25 
อาจารย ์ 75  
บคุลากร 100
บคุคลภายนอก 300 

1000 

203 ศลิปการละคร โครงการแสดงนาฏยศลิป์รว่มสมัย
เรือ่ง นชินิสกี ้สยาม 

1-4 ก.ย. 54  ณ ศนูยศ์ลิป
การละครสดใส พันธมุ
โกมล อาคารมหาจักร ี
สรินิธร คณะอักษรฯ 

นสิติป.ตร ี60  
นสิติป.โท 30 
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก100 

200 

204 ศลิปการละคร การนําเสนอบทละคร "นางรา้ยใน
ลงกา"  บทโดย อ.ดร.ปรดิา มโนมัย
พบิลูย ์กํากบัโดย นกิร แซต่ัง้ ภายใต ้
ชดุโครงการเวทวีจิัยมนุษยศาสตร์
ไทย สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วจิัย (สกว.) รามเกยีรติ ์: กา้วหนา้
จากรากแกว้ 

23-26 ก.ย. 54  ณ ศนูย์
ศลิปการลดครสดใส 
พันธมุโกมล อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี340 
นสิติป.โท 50 
อาจารย ์ 10  
บคุคลภายนอก 200 

600 

205 ศนูยก์ารแปลฯ คณะนสิติ และอาจารยป์ระจําวชิาการ
แปลสือ่โสตทัศน ์(Audio Visual 
Translation) ไปทัศนศกึษาทีบ่รษัิท 
United Home Entertainment จํากดั
เพือ่ศกึษาดงูานดา้นการแปลบ
ทบรรยายภาพยนตร ์(subtitle) 
รวมทัง้บทพากย ์

ศ. 14 ม.ค. 54 นสิติป.โท15 
อาจารย ์ 1 

16 

206 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการสอบประเมนิทกัษะลา่ม
สําหรับเจา้หนา้ทีล่า่มสํานัก
ภาษาตา่งประเทศ สํานักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

28-ก.ย.-54 บคุลลภายนอก 21 21 

207 ศนูยก์ารแปลฯ โครงการสอบประเมนิทกัษะลา่ม
สําหรับเจา้หนา้ทีล่า่มสํานัก
ภาษาตา่งประเทศ สํานักงาน
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ. 28 ก.ย. 54 หอ้งปฏบิตัิ
การลา่มภาษา 713 อาคาร
บรมราชกมุาร ีและ
หอ้งปฏบิตักิารลา่มภาษา 
705 อาคารมหาจกัรสีรินิธร 

บคุคลภายนอก 23 23 

208 ศนูยไ์ทยศกึษา จัดพธิทํีาบญุเลีย้งพระเพือ่ความเป็น
สริมิงคล เนือ่งในโอกาสทีศ่นูยไ์ทย
ศกึษายา้ยสํานักงานจากอาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ มายงัอาคารมหาจักรสี ิ
รนิธร 

30 พ.ค 54 เวลา 8.30 น. 
ชัน้ 6 อาคารมหาจักรสีรินิธร

นสิติ 12 
อาจารย ์8 
บคุคลกร 5 
มศิษิยเ์กา่เขา้รว่ม 5 

30 

209 ศนูยไ์ทยศกึษา นสิติหลกัสตูรมหาบณัฑติ ไดรั้บ
ทนุโครงการทนุการศกึษาประเทศ
เพือ่นบา้น (นสิติ 3 คนจาก 
เวยีดนามและกมัพชูา ไดรั้บการ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม) 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 54 นสิติบณัฑติศกึษา 3 
คน 

3 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
210 ศนูยว์รรณคดี

ศกึษา 
งานปฐมนเิทศนสิติบณัฑติศกึษา
ใหม ่

7 ม.ิย. 54 เวลา 10.00 – 
12.00 น. หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.เอก 14 
อาจารย ์17 

31 

211 ศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

งานพบนักเขยีน มอรก์าร สปอร์
แตซ "ผูเ้ขยีน รกุสยาม ในพระนาม
ของพระเจา้" 

อ. 9 ส.ค. 54 เวลา 
13.30-16.30 น. หอ้ง 707 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติ ป.ตร ี6 
นสิติ ป.โท 9 
นสิติ ป.เอก 14 
อาจารย ์6 
บคุคลภายนอก 7 

42 

212 ศนูยว์รรณคดศีกึษา 
- นสิติป.เอก 
โครงงานฝ่ายกจิการ
นสิติ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนา
ทักษะการนําเสนอผลงานวชิาการ
ทางดา้นมนุษยศาสตร ์

21 ม.ิย.54 หอ้ง 708 
อาคารบรมราชกมุาร ี

นสิติป.โท 3 
นสิติป.เอก 14 
อาจารย ์3 

20 

213 ศนูยว์รรณคดศีกึษา 
- นสิติป.เอก 
โครงงานฝ่ายกจิการ
นสิติ 

เรือ่งเลา่ วรรณกรรม และสถานที ่: 
จาก"มติรแท"้ สูพ่ระราชวังสนาม
จันทร ์

ส. 27 ส.ค. 54 พระราชวัง
สนามจันทร ์นครปฐม 

นสิติ ป.โท 19 
นสิติ ป.เอก 17  
อาจารย ์1 
บคุลากร 3  

40 

214 ศนูยส์ารนเิทศ กจิกรรมสง่เสรมิ การอา่น"ยมืไมอ่ัน้ 
10/10/10 

8 ต.ค. 53 
8.00-18.00 น. 

นสิติป.ตร ี42 
นสิติป.โท 48 
นสิติป.เอก 15  

105 

215 ศนูยส์ารนเิทศ เทศกาลงานออกรา้นหนังสอืใน
สวน ครัง้ที ่2 

5-7 ม.ค. 54 
8.30-17.00 น. 
สนามหนา้อาคารมหา
วชริาวธุ 

- 0 

216 ศนูยส์ารนเิทศ มหกรรมการอา่นบทกวนีานาชาติ
จัดรว่มกบัศนูยว์รรณคดศีกึษา 

7 ม.ค. 54 12-14.00 น. 
โถงชัน้ลา่งอาคารมหาจักร ี

นสิติป.ตร ี13 
นสิติป.โท 24 
อาจารย ์11 
บคุคลภายนอก 9 

57 

217 ศนูยส์ารนเิทศ กจิกรรมสง่เสรมิ การอา่น"ยมืไมอ่ัน้ 
10/01/11 

11 ม.ค.54  8.00-18.00 
น. ศนูยส์ารนเิทศฯ 

นสิติป.ตร ี16 16 

218 ศนูยส์ารนเิทศ อบรมโปรแกรมตัดตอ่วดีโิอ 8 ก.พ.54  9.00-12.00 น. 
อาคารมหาจักรสีรินิธรฯ 

นสิติป.ตร ี21 21 

219 ศนูยส์ารนเิทศ อบรมวธิใีชเ้ครือ่ง Macintosh 11 ม.ีค.54 9.30-15.30 
น. 

นสิติป.ตร ี5 5 

220 ศนูยส์ารนเิทศ จัดนทิรรศการ ววิัฒนาการของ
รัฐสภาในฮงัการ ี+ โปแลนด ์
รว่มกบัฝ่ายวรัิชกจิ และสถานทตู
โปแลนด ์

17-ส.ค.-54 30 30 

221 ศนูยส์ารนเิทศ จัดนทิรรศการ ภาษาและวัฒนธรรม
โปรตเุกส รว่มกับฝ่ายวชิาการ และ
สถานทตูโปรตเุกส 

22 - 26 ส.ค. 54 80 80 

222 ศนูยส์ารนเิทศ โครงการ เสยีงสอ่งแสง นํา
โปรแกรมผลติหนังสอืเสยีงเพือ่คน
ตามบอด - DAISY (Digital 
Accessible Information System) 
มาใชง้านตัง้แต2่6 ก.ย. 54 

ตัง้แต ่26 ก.ย. 54 คนชว่ยอา่น 3 3 

223 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม
ไทย ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553

13  พ.ย.  53 จังหวัด
อา่งทอง - 
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ ป.ตร ี83 
อาจารย ์2 
บคุลากร 2 

87 

224 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม
ไทย ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553

28  พ.ย.  53 จังหวัด
เพชรบรุ-ีสมทุรสงคราม 

นสิติ ป.ตร ี121 
อาจารย ์3 
บคุลากร 3 

127 

225 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาอารยธรรม
ไทย ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2553

4  ธ.ค.  53 จังหวัด
สพุรรณบรุ ี

นสิติ ป.ตร ี22 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

24 

226 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาโบราณคดี
ในประเทศไทย ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2553  

8 ม.ค. 54 จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 

นสิติ ป.ตร ี15 
อาจารย ์1 

16 

227 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษาวชิาโบราณคดี
ในประเทศไทย ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2553  
 

29-30  ม.ค.  54จังหวัด
สโุขทัย-พษิณุโลก 

นสิติ ป.ตร ี20 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

22 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ รวมผูเ้ขา้รว่ม
228 หน่วยบรหิารวชิา

อารยธรรมไทย 
โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดเพชรบรุ-ี
สมทุรสงคราม (18 ม.ิย. 
54) 

นสิติป.ตร ี79 
อาจารย ์1 
บคุลากร 3 

83 

229 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดอา่งทอง-
พระนครศรอียธุยา (26 
ม.ิย. 54) 

นสิติป.ตร ี128 
อาจารย ์1 
บคุลากร 4 

133 

230 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดพระนครศรอียธุยา 
(2 ก.ค. 54) 

นสิติป.ตร ี131 
อาจารย ์1  
บคุลากร 4 

136 

231 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200183, 
2200220 อารยธรรมไทย 

จังหวัดสโุขทัย -พษิณุโลก 
(9 ก.ค.- 10 ก.ค. 54) 

นสิติป.ตร ี82 
อาจารย ์1 
บคุลากร 3 

86 

232 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200185 
ปรทัิศนศ์ลิปะและโบราณวัตถุ
สถานในประเทศไทย 

จังหวัดเชยีงใหม ่- ลําพนู 
(12- 14 ส.ค. 54) 

นสิติป.ตร ี31 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

33 

233 หน่วยบรหิารวชิา
อารยธรรมไทย 

โครงการทัศนศกึษา ภาคตน้ ปี
การศกึษา 2554   วชิา 2200392  
ศลิปะโบราณในสยามและเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้

จังหวัดเพชรบรูณ์ - ลพบรุ ี
(27 ส.ค. 54) 

นสิติป.ตร ี16 
อาจารย ์1 
บคุลากร 1 

18 

234 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

โครงการสนทนาธรรมพัฒนาชวีติ 
(50  ครัง้) 

ทกุวันองัคาร ต.ค.53 - 
พ.ค.54 ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต ิ

นสิติป.ตร ี35 
นสิติป.โท 35 
อาจารย ์70 
บคุลากร 35 
บคุคลภายนอก 35 
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม70 

280 

235 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

โครงการเผยแพรค่วามรู ้
พระไตรปิฎกทางสถานวีทิย ุ 

ระหวา่ง ตค. 53 – กย. 54
- รายการ “สยามสต”ิ 
ออกอากาศทกุวันศกุร ์
เวลา 10.00 – 10.10 น. 
รวม 52 ครัง้ 
- รายการ “ศาสนส์รา้งสขุ” 
ออกอากาศทกุวันอาทติย ์
เวลา 8.00 – 8.30 น. รวม 
36 ครัง้ 

106,000 คน 106000 

236 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

การบรรยายพเิศษเรือ่ง  
“พระไตรปิฎก ณ หอพระไตรปิฎก
นานาชาต”ิ (นักศกึษาวชิา
พระไตรปิฎกศกึษา มจร.) 

ศ. 28 ม.ค. 54 เวลา 
13.00 – 16.00 น. 
ณ หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บคุคลภายนอก 39 39 

237 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

การบรรยายพเิศษเรือ่ง  
“พระไตรปิฎกกบัเยาวชน” 
(นักเรยีนประถมสาธติจฬุาฯ) 

ศ. 25 ก.พ. 54 เวลา 
13.00 – 15.00 น. 
ณ หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บคุคลภายนอก 15 15 

238 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

การบรรยายพเิศษเรือ่ง  
“พระไตรปิฎกกบัการจารกิของ
ชวีติ” (คณะไปลังกา) 

ศ. 11 ม.ีค. 54 เวลา 8.00 
– 11.00 น. 
ณ หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บคุคลภายนอก 30 30 

239 หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

จัดกจิกรรมปญุญปัญญาชว่ง
เขา้พรรษาสวดมนต ์น่ังสมาธ ิ 

ทกุวันพฤหสับด ี 
เริม่ที ่21 ก.ค.54 ณ หอ
พระไตรปิฏกนานาชาต ิ
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 
ชัน้ 2 

บคุคลภายนอก 23 23 
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2.2.4 ดานการวิจัย  
 บทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) จาํนวน 21 บทความ ไดรั้บการอา้งอิง 35 คร้ัง  

บท 
ความ 

ลาํดบั
คร ัง้ 

ภาควชิา รายการทีถ่กูอา้งถงึ อา้งถงึโดย ชือ่
ฐานขอ้มลู

1 1 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

AROONMANAKUN W . P 7 INT 
S NAT LANG P. 2007. vol. 85. 
pp. 3. 

Title: Extracting Semantic Frames 
from Thai Medical-Symptom 
Unstructured Text with Unknown 
Target-Phrase Boundaries 
Author(s): Intarapaiboon Peerasak; 
Nantajeewarawat Ekawit; 
Theeramunkong Thanaruk Source: 
IEICE TRANSACTIONS ON 
INFORMATION AND SYSTEMS 
Volume: E94D Issue: 3 Pages: 
465-478 DOI: 
10.1587/transinf.E94.D.465 
Published: MAR 2011 

ISI 

  2 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

AROONMANAKUN W . P 7 INT 
S NAT LANG P. 2007. vol. 85. 
pp. 3. 

Title: Extracting Chemical 
Reactions from Thai Text for 
Semantics-Based Information 
Retrieval Author(s): Intarapaiboon 
Peerasak; Nantajeewarawat 
Ekawit; Theeramunkong Thanaruk 
Source: IEICE TRANSACTIONS ON 
INFORMATION AND SYSTEMS 
Volume: E94D Issue: 3 Pages: 
479-486 DOI: 
10.1587/transinf.E94.D.479 
Published: MAR 2011 

ISI 

2 3 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Aroonmanakun W. "Extracting 
Thai compounds using 
collocations and POS bigram 
probabilities without a POS 
tagger (2009)" 2009 
International Conference on 
Asian Language Processing: 
Recent Advances in Asian 
Language Processing, IALP 
2009,, art. no. 5380782, pp. 
118-122. [Online]. Available: 
Scopus DOI: 
10.1109/IALP.2009.33. 
Retrieved November 24, 2011.

Chaowicharat, E., Naruedomkul, K. 
"Co-occurrence-based error 
correction approach to word 
segmentation." Proceedings of the 
24th International Florida Artificial 
Intelligence Research Society, 
FLAIRS - 24 , pp. 240-244. (2011). 

Scopus 

3 4 ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 

Boyle R. "Whatever happened 
to preference organisation? " 
(2000) Journal of Pragmatics, 
32 (5), pp. 583-604. 

Farini, F. "Cultures of education in 
action: Research on the 
relationship between interaction 
and cultural presuppositions 
regarding education in an 
international educational setting " 
Journal of Pragmatics 43 (8), 
2011: pp. 2176-2186 

Scopus 

  5 ภาควชิา
ภาษาองักฤษ 

Boyle R. "Whatever happened 
to preference organisation? " 
(2000) Journal of Pragmatics, 
32 (5), pp. 583-604. 

Ong, K.K.W. "Disagreement, 
confusion, disapproval, turn 
elicitation and floor holding: 
Actions as accomplished by ellipsis 
marks-only turns and blank turns 
in quasisynchronous chats " 
Discourse Studies 13 (2), 2011: 
pp. 211-234 
 
 

Scopus 
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บท 
ความ 

ลาํดบั
คร ัง้ 

ภาควชิา รายการทีถ่กูอา้งถงึ อา้งถงึโดย ชือ่
ฐานขอ้มลู

4 6   HONGLADAROM K . 
LINGUISTICS TIBETOBU. 
1996. Vol. 19. pp.69 

Title: Pharyngealised Vowels in 
Gagatang Tibetan and Their Origin 
Author(s): Suzuki Hiroyuki Source: 
LANGUAGE AND LINGUISTICS 
Volume: 12 Issue: 2 Pages: 477-
500 Published: APR 2011 

ISI 

5 8 ภาควชิาปรัชญา HONGLADAROM S . P CULT 
ATT COMM TECH. 1998. pp. 
231 

Title: The Bengkulu premonition: 
cultural pluralism and hybridity in 
disaster risk reduction Author(s): 
Shannon Rachel; Hope Max; 
McCloskey John Source: AREA 
Volume: 43 Issue: 4 Pages: 449-
455 DOI: 10.1111/j.1475-
4762.2011.01029.x Published: DEC 
2011 

ISI 

6 7 ภาควชิาปรัชญา HONGLADAROM S. ASIAN 
BIOTECHNOL DEV. 2006. Vol. 
9. pp.37 

Title: Is there Room for Ethics 
within Bioinformatics Education? 
Author(s): Taneri Bahar Source: 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL 
BIOLOGY Volume: 18 Issue: 7 
Pages: 907-916 DOI: 
10.1089/cmb.2010.0187 Published: 
JUL 2011 

ISI 

7 9 ภาควชิาปรัชญา HONGLADAROM S. ORGAN 
TRANSPLANTATIO 2010. 

Title: Addressing Religious and 
Cultural Differences in Views on 
Transplantation, Including 
Composite Tissue Allotransplantation
Author(s): Siemionow Maria Z.; 
Rampazzo Antonio; Gharb Bahar 
Bassiri Source: ANNALS OF PLASTIC 
SURGERY Volume: 66 Issue: 4 
Pages: 410-415 DOI: 
10.1097/SAP.0b013e3182121db9 
Published: APR 2011 

ISI 

8 10 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Abramson, AS...L-Thongkum, 
TL. PHONETICA. 2004. Vol. 
61. pp. 147 DOI 
0.1159/000082561 

Title: Communicative Functions 
Integrate Segments in Prosodies 
and Prosodies in Segments 
Author(s): Kohler Klaus J. Source: 
PHONETICA Volume: 68 Issue: 1-2 
Pages: 26-56 DOI: 
10.1159/000328433 Published:2011. 

ISI 

9 22 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Kitamura, 
C...Luksaneeyanawin, S . 
INFANT BEHAV DEV. 2002. 
Vol. 24. pp. 372. PII S0163-
6383(02)00086-3 

Title: The Effects of Age and Infant 
Hearing Status on Maternal Use of 
Prosodic Cues for Clause 
Boundaries in Speech Author(s): 
Kondaurova Maria V.; Bergeson 
Tonya R. Source: JOURNAL OF 
SPEECH LANGUAGE AND HEARING 
RESEARCH Volume: 54 Issue: 3 
Pages: 740-754 DOI: 
10.1044/1092-4388(2010/09-
0225) Published: JUN 1 2011 

ISI 

  23 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Kitamura, 
C...Luksaneeyanawin, S . 
INFANT BEHAV DEV. 2002. 
Vol. 24. pp. 372. PII S0163-
6383(02)00086-3 

Title: Neural coding of formant-
exaggerated speech in the infant 
brain Author(s): Zhang Yang; 
Koerner Tess; Miller Sharon; et al. 
Source: DEVELOPMENTAL 
SCIENCE Volume: 14 Issue: 3 
Pages: 566-581 DOI: 
10.1111/j.1467-7687.2010.01004.x 
Published: MAY 2011 

ISI 
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ลาํดบั
คร ัง้ 
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ฐานขอ้มลู

10 16 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

LUKSANEEYANAWIN S. THAI 
ONE MILLION WOR. 2004. 

Title: Orthographic and 
phonological parafoveal processing 
of consonants, vowels, and tones 
when reading Thai Author(s): 
Winskel Heather Source: APPLIED 
PSYCHOLINGUISTICS Volume: 32 
Issue: 4 Pages: 739-759 DOI: 
10.1017/S014271641100004X 
Published: OCT 2011 

ISI 

11 17 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Kim, J.a , Davis, C. , 
Burnham, D. , 
Luksaneeyanawin, S. "The 
effect of script on poor 
readers' sensitivity to dynamic 
visual stimuli." Brain and 
Language Volume 91, Issue 
3, December 2004, Pages 
326-335. [Online]. Available: 
Scopus DOI: 
10.1016/j.bandl.2004.05.001. 
Retrieved November 24, 
2011. 

Boets, B., Vandermosten, M., 
Cornelissen, P., Wouters, J., 
Ghesquière, P. "Coherent Motion 
Sensitivity and Reading 
Development in the Transition 
From Prereading to Reading 
Stage." Child Development 82 (3), 
2011: pp. 854-869. [Online]. 
Available: Scopus DOI: 
10.1111/j.1467-
8624.2010.01527.x. Retrieved 
November 24, 2011. 

Scopus 

  18 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Kim, J.a , Davis, C. , 
Burnham, D. , 
Luksaneeyanawin, S. "The 
effect of script on poor 
readers' sensitivity to dynamic 
visual stimuli." Brain and 
Language Volume 91, Issue 
3, December 2004, Pages 
326-335. [Online]. Available: 
Scopus DOI: 
10.1016/j.bandl.2004.05.001. 
Retrieved November 24, 
2011. 

Burnham, D., Kim, J., Davis, C., 
Ciocca, V., Schoknecht, C., 
Kasisopa, B., Luksaneeyanawin, S. 
"Are tones phones? ." Journal of 
Experimental Child Psychology 108 
(4), 2011: pp. 693-712 . [Online]. 
Available: Scopus DOI: 
10.1016/j.jecp.2010.07.008. 
Retrieved November 24, 2011. 

Scopus 

  24 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Kim, J...Luksaneeyanawin, S . 
BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. 
pp. 326 DOI 
10.1016/j.bandl.2004.05.001 

Title: Are tones phones? Author(s): 
Burnham Denis; Kim Jeesun; Davis 
Chris; et al. Source: JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY Volume: 108 Issue: 
4 Pages: 693-712 DOI: 
10.1016/j.jecp.2010.07.008 
Published: APR 2011 

ISI 

  25 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Kim, J...Luksaneeyanawin, S . 
BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. 
pp. 326 DOI 
10.1016/j.bandl.2004.05.001 

Title: Coherent Motion Sensitivity 
and Reading Development in the 
Transition From Prereading to 
Reading Stage Author(s): Boets 
Bart; Vandermosten Maaike; 
Cornelissen Piers; et al. Source: 
CHILD DEVELOPMENT Volume: 82 
Issue: 3 Pages: 854-869 DOI: 
10.1111/j.1467-8624.2010.01527.x 
Published: MAY-JUN 2011 

ISI 

12 11 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Pattamadilok C., Kolinsky R., 
Luksaneeyanawin S., Morais 
J. Orthographic congruency 
effects in the suprasegmental 
domain: Evidence from Thai 
2008, Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 
(10) 1515-1537 . 

Ranbom, L.J., Connine, C.M. 2011 
. Silent letters are activated in 
spoken word recognition . 
Language and Cognitive Processes 
26 (2), pp. 236-261 . 

Scopus 
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ความ 

ลาํดบั
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ภาควชิา รายการทีถ่กูอา้งถงึ อา้งถงึโดย ชือ่
ฐานขอ้มลู

  19 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Pattamadiok, 
Chotiga...Luksaneeyanawin, 
Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL. 
2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI 
10.1080/17470210701587305 

Title: Are tones phones? Author(s): 
Burnham Denis; Kim Jeesun; Davis 
Chris; et al. Source: JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY Volume: 108 Issue: 
4 Pages: 693-712 DOI: 
10.1016/j.jecp.2010.07.008 
Published: APR 2011 

ISI 

  20 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Pattamadiok, 
Chotiga...Luksaneeyanawin, 
Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL. 
2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI 
10.1080/17470210701587305 

Title: Beyond rhyme or reason: 
ERPs reveal task-specific activation 
of orthography on spoken 
language Author(s): Pattamadilok 
Chotiga; Perre Laetitia; Ziegler 
Johannes C. Source: BRAIN AND 
LANGUAGE Volume: 116 Issue: 3 
Pages: 116-124 DOI: 
10.1016/j.bandl.2010.12.002 
Published: MAR 2011 

ISI 

  21 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Pattamadiok, 
Chotiga...Luksaneeyanawin, 
Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL. 
2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI 
10.1080/17470210701587305 

Title: Silent letters are activated in 
spoken word recognition 
Author(s): Ranbom Larissa J.; 
Connine Cynthia M. Source: 
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES Volume: 26 Issue: 2 
Pages: 236-261 Article Number: 
PII 923469221 DOI: 
10.1080/01690965.2010.486578 
Published: 2011 

ISI 

13 12 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Winskel H., Radach R., 
Luksaneeyanawin S. "Eye 
movements when reading 
spaced and unspaced Thai 
and English: A comparison of 
Thai-English bilinguals and 
English monolinguals." (2009) 
Journal of Memory and 
Language, 61 (3), pp. 339-
351. [Online]. Available: 
Scopus. Retrieved November 
24, 2011. 

Paterson, K.B., Jordan, T.R. . 
"Effects of increased letter spacing 
on word identification and eye 
guidance during reading ." Memory 
and Cognition 38 (4), 2010: pp. 
502-512 . [Online]. Available: 
Scopus DOI: 
10.3758/MC.38.4.502. Retrieved 
November 24, 2011. 

Scopus 

  13 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Winskel H., Radach R., 
Luksaneeyanawin S. "Eye 
movements when reading 
spaced and unspaced Thai 
and English: A comparison of 
Thai-English bilinguals and 
English monolinguals." (2009) 
Journal of Memory and 
Language, 61 (3), pp. 339-
351. [Online]. Available: 
Scopus. Retrieved November 
24, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yao, Y. "Interword spacing effects 
on reading Mandarin Chinese as a 
second language." Writing Systems 
Research 3 (1), 2011: pp. 23-40 . 
[Online]. Available: Scopus DOI: 
10.1093/wsr/wsr009. Retrieved 
November 24, 2011. 

Scopus 
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ฐานขอ้มลู

14 14 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Winskel H., Radach R., 
Luksaneeyanawin S. "Eye 
movements when reading 
spaced and unspaced Thai 
and English: A comparison of 
Thai-English bilinguals and 
English monolinguals." (2009) 
Journal of Memory and 
Language, 61 (3), pp. 339-
351. [Online]. Available: 
Scopus. Retrieved November 
24, 2011. 

Land, S. "Open to the flaw: 
Comparing the different skills 
required for reading English and 
isiZulu ." Language Matters 42 (1), 
2011: pp. 50-68. [Online]. 
Available: Scopus DOI: 
10.1080/10228195.2011.585654. 
Retrieved November 24, 2011. 

Scopus 

  15 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Winskel, 
Heather...Luksaneeyanawin, 
Sudaporn. J MEM LANG. 
2009. Vol. 61. pp. 339. DOI 
10.1016/j.jml.2009.07.002 

Title: Orthographic and 
phonological parafoveal processing 
of consonants, vowels, and tones 
when reading Thai Author(s): 
Winskel Heather Source: APPLIED 
PSYCHOLINGUISTICS Volume: 32 
Issue: 4 Pages: 739-759 DOI: 
10.1017/S014271641100004X 
Published: OCT 2011 

ISI 

15 27 ภาควชิา
ภาษาไทย 

NATHALANG S . THESIS 
MACQUARIE U S. 1999. 

Title: World Heritage Sites and 
domestic tourism in Thailand Social 
change and management 
implications Author(s): King Victor 
T.; Parnwell Michael J. G. Source: 
SOUTH EAST ASIA RESEARCH 
Volume: 19 Issue: 3 Pages: 381-
420 DOI: 10.5367/sear.2011.0055 
Published: SEP 2011 

ISI 

15 26 ภาควชิา
ภาษาไทย 

NATHALANG S . THAI 
FOLKLORE INSIGH. 2000. pp. 
101. 

Title: The Spirit of a Heroine: Ya 
Mo-Spirit Reverence, Patriotism 
and Thai Buddhism Author(s): 
Nilsen Marte Source: MODERN 
ASIAN STUDIES Volume: 45 
Pages: 1599-1625 DOI: 
10.1017/S0026749X09000122 
Part: Part 6 Published: NOV 2011 

ISI 

16 29 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

PRASITHRATHSINT A . 
LINGUISTIC TYPOLOGY. 
2000. Vol. 4. pp. 251. DOI 
10.1515/lity.2000.4.2.251 

Title: Description of Thai as an 
isolating language Author(s): 
Minegishi Makoto Source: SOCIAL 
SCIENCE INFORMATION SUR LES 
SCIENCES SOCIALES Volume: 50 
Issue: 1 Pages: 62-80 DOI: 
10.1177/0539018410389107 
Published: MAR 2011 

ISI 

  30 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Prasithrathsint A. "Adjectives 
as verbs in Thai." Linguistic 
Typology, 4 (2), 2000: pp. 
251-271. 

Minegishi, M. "Description of thai 
as an isolating language ." Social 
Science Information 50 (1), 2011: 
pp. 62-80 . [Online]. Available: 
Scopus DOI: DOI: 
10.1177/0539018410389107. 
Retrieved November 24, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scopus 
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17 28 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

PRASITHRATHSINT A . 11 
ANN M SE AS LING. 2004.pp. 
583. 

Title: Embodied semantics and 
pragmatics: Empathy, sympathy 
and two passive constructions in 
Chinese media discourse 
Author(s): Jing-Schmidt Zhuo; Jing 
Ting Source: JOURNAL OF 
PRAGMATICS Volume: 43 Issue: 
11 Pages: 2826-2844 DOI: 
10.1016/j.pragma.2011.04.005 
Published: SEP 2011 

ISI 

18 31 ภาควชิาภาษา
ตะวันออก 

RATO M. SOCIAL 
INEQUALITY VI. 2004. 

Title: Material Symbolism on 
Saigon's Edge: The Political-
Economic and Symbolic 
Transformation of Ho Chi Minh 
City's Periurban Zones  
Author(s): Harms Erik 
 Source: PACIFIC AFFAIRS  
Volume: 84   Issue: 3   Special 
Issue: SI   Pages: 455-473   DOI: 
10.5509/2011843455   Published: 
SEP 2011 

ISI 

19 32 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

THEPKANJANA K . SERIAL 
VERB CONSTRUC.1986. 

Title: The syntax-semantics 
interface of multi-morpheme 
motion constructions in Chinese An 
analysis based on hierarchical 
scalar structure Author(s): Lin 
Jingxia; Peck Jeeyoung Source: 
STUDIES IN LANGUAGE Volume: 
35 Issue: 2 Pages: 337-379 DOI: 
10.1075/sl.35.2.04lin Published: 
2011 

ISI 

20 33 ภาควชิา
ภาษาศาสตร ์

Thepkanjana, Kingkarn. LANG 
SCI. 2008. Vol. 30. pp. 621. 
DOI 
10.1016/j.langsci.2007.04.001 

Title: Grammaticalization of the 
Cantonese Double Object Verb 
[pei(35)] (sic) in Typological and 
Areal Perspectives Author(s): Chin 
Andy C. Source: LANGUAGE AND 
LINGUISTICS Volume: 12 Issue: 3 
Pages: 529-563 Published: JUL 
2011 

ISI 

21 34 ภาควชิา
ประวัตศิาสตร ์

Wongsurawat, W. J APPL 
ECON. 2006. Vol 9. pg.185. 

D'Orlando Fabio.  JOURNAL OF 
HAPPINESS STUDIES  Volume: 12   
Issue: 1   Pages: 51-75   DOI: 
10.1007/s10902-009-9175-0   
Published: MAR 2011. 

ISI 
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 ผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี 2554 จาํนวน 118 รายการ ดงัน้ี 
บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ ระดบัชาติ จาํนวน 35 รายการ  
บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ 36 รายการ 
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์47 รายการ 
 

บทความวจิัย ทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ ระดบัชาต ิจํานวน 35 รายการ  
ลําดบั ภาควชิา ผูแ้ตง่ ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

1 ประวัตศิาสตร ์ จฬุศิพงศ ์จฬุารัตน ์ "ไขสหุรา่ยกําจายกลิน่: น้ํากหุลาบ
เปอรเ์ซยีในวัฒนธรรมชนชัน้สงู
สยาม." 

วารสารไทยศกึษา ปีที ่7 ฉบบัที ่1 
(กมุภาพันธ-์กรกฏาคม 2554): 112-
155. 

2 ประวัตศิาสตร ์ ภาวรรณ เรอืงศลิป์ การศกึษาแผนใหมสํ่าหรับสตรใีน
เยอรมนตีัง้แตท่ศวรรษ 1870-
1960 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มถินุายน 2553): 50-90. 
(พมิพเ์สร็จ ปลายปี 54) 

3 ประวัตศิาสตร ์ วลิลา วลิยัทอง "ไอฤ้ทธิก์นัแบล็ค!': โฆษณาสรุา
แบลค๊แคท ความตลกและการ
บรโิภคเชงิสญัญะในสงัคมไทย 
ปลายทศวรรษที ่2530." 

วารสารไทยศกึษา ปีที ่7 ฉบบัที ่1 
(กมุภาพันธ-์กรกฏาคม 2554): 185-
224. 

4 ปรัชญา เนือ่งนอ้ย บณุยเนตร  "สยบหญงิ" (The Subjection of 
Women): ขบถทางความคดิสงัคม
วกิตอเรยีน 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มถินุายน 2553): 1-49. 
(พมิพเ์สร็จ ปลายปี 54) 

5 ภาษา
ตะวันตก 

ชศูร ีมวีงศอ์โุฆษ "พระราชาในภาษิตเยอรมัน." วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่38 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 103-
175. (พมิพเ์สร็จ ส.ค. 54) 

6 ภาษา
ตะวันตก 

พรสรรค ์วัฒนางกรู การรับแนวคดิพทุธศาสนาในงาน
ประพันธข์องคารล์ แกรเ์ลอรพุ 
โธมัส มันน ์และ แฮรม์ันน ์เฮสเซอ 

วารสารมหาวทิยาลยัศลิปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์และศลิปะ ปีที ่31 ฉบบั
ที ่1 (มกราคม-มถินุายน 2554): 39-
54. 

7 ภาษา
ตะวันตก 

วรณุี อดุมศลิป "คําเพือ่ฆา่ คําแหง่คําใน 'ธาร
น้ํานมจากความตาย' ของมารเ์ก
อรติ ยรูเ์ซอนาร"์ 

Proceeding การประชมุวชิาการ
ระดบัชาตเิวทวีจัิยมนุษยศาสตรไ์ทย 
ครัง้ที ่5 หวัขอ้ ขา้ คา่ ฆา่: อตัลกัษณ์ 
คณุคา่ ความรนุแรง จัดโดย คณะ
อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยการสนับสนุนของ 
สกว. 25-27 พ.ย. 2552 (Proceeding 
พมิพปี์ 2554) 

8 ภาษา
ตะวันตก 

อารต ีแกว้สมัฤทธิ ์ "ใตเ้งาพระศาสดา เรือ่งเลา่ของ
เจา้ชายสยาม นยิายวพิากษ์วจิารณ์
กระแสจักรวรรดนิยิมของคารล์ เด
อรงิ." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่38 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 51-102. 
(พมิพเ์สร็จ ส.ค. 54) 

9 ภาษา
ตะวันออก 

Ishibashi Reiko Fators Associated with JFL 
Learners' Writing Anxiety. 

วารสารเจแปนฟาวนเ์ดชัน่ ฉบบัที ่8 
(2011): 25-34. 

10 ภาษา
ตะวันออก 

กนกวรรณ เลาหบรูณะ
กจิ คะตะกริ,ิ Iketani 
Kiyomi และ 
Nakayama Eiji 

"โอกาสและความเป็นไปไดข้อง 
"การพัฒนาตวัเองของอาจารย"์ ใน
การทํางานรว่มกนักบัอาจารยช์าว 
ญีปุ่่ นในการเรยีนการสอน
ภาษาญีปุ่่ นระดบัมหาวทิยาลยั: 
การวเิคราะหจ์ากมมุมองของ
อาจารย ์ชาวไทยทีเ่คยมี
ประสบการณ์การทํางานรว่มกบั
อาจารยช์าวญีปุ่่ น." 

วารสารเจแปนฟาวนเ์ดชัน่ ฉบบัที ่8 
(2554): 35-44. 

11 ภาษา
ตะวันออก 

ชมนาด ศตีสิาร การศกึษาของสตรญีีปุ่่ น: ภายหลัง
การรับวัฒนธรรมจนีถงึตน้ศตวรรษที่
20 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มถินุายน 2553) : 246-
301. (พมิพเ์สร็จ ปลายปี 54) 

12 ภาษา
ตะวันออก 

ชญัญพร ปรญิญาวฒุิ
ชยั 

"An observation on language 
shift,maintenance,and 
language use in Bangkok 
Chinatown." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่38 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 176-
190. (พมิพเ์สร็จ ส.ค. 54) 
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13 ภาษา

ตะวันออก 
นูรดีา หะยยีะโกะ "อตัลกัษณ์ทางภาษาของชาวไทย

มสุลมิเชือ้สายมลายปูาตาน"ี 
หนังสอืประมวลผลการประชมุวชิาการ 
(Proceedings) การสมัมนาทาง
วชิาการมสุลมิศกึษา ประจําปี 2553 
เรือ่ง "มสุลมิบนแผน่ดนิไทย : บทบาท
ชาวไทยมสุลมิในการสรา้งสรรค์
สงัคมไทย" กรงุเทพฯ: สถาบนัเอเชยี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554. 16 
หนา้ 

14 ภาษา
ตะวันออก 

พัชน ีตัง้ยนืยง มรรคาแหง่ปัญญา: สตรจีนีกบัการ
เขา้สูก่ารศกึษาสมัยใหม ่

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มถินุายน 2553): 217-245. 
(พมิพเ์สร็จ ปลายปี 54) 

15 ภาษา
ตะวันออก 

ศศพิร เพชราภรัิชต ์ "History of Nanfu and Jingshan 
Two Court Music Bureaus 
during the Qing Dynasty." 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่38 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 149-
175. (พมิพเ์สร็จ ส.ค. 54) 

16 ภาษา
ตะวันออก 

อรรถยา สวุรรณระดา "ทฤษฎหีา้ธาตกุับความสมัพันธ์
ของตวัละครในเก็นจโิมะโนะงะตะ
ร.ิ" "The Theory of Five 
Elements and the Relationship 
of Characters in 
Genjimonogatari" 

ใน เอกสารหลงัการประชมุวชิาการ
ระดบัชาตเิครอืขา่ยญีปุ่่ นศกึษาใน
ประเทศไทยครัง้ที ่4 ณ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่14-15 ตลุาคม 
2553, หนา้ 295-305. เชยีงใหม:่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2554.  

17 ภาษา
ตะวันออก 

อรรถยา สวุรรณระดา "ภาพลกัษณ์ของสตัวใ์นตํานาน
เทพญีปุ่่ นในวรรณกรรม  โคะจกิ.ิ" 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่38 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 30-50. 
(พมิพเ์สร็จ ส.ค. 54) 

18 ภาษา
ตะวันออก 

อษัฎายทุธ  ชศูร ี ทํานองเสยีงของคําชว่ย NEใน
ภาษาญีปุ่่ น 

วารสารเจแปนฟาวนเ์ดชัน่ ฉบบัที ่8 
(2011): 15-24. 

19 ภาษาไทย ใกลรุ้ง่ อามระดษิ "คําไทย-คําเทศ." วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ปีที ่27 
(ธันวาคม 2553) : 221-230. (พมิพ์
เสร็จปี 54) 

20 ภาษาไทย ชลดา เรอืงรักษ์ลขิติ "จากเสภาเรือ่งขนุชา้งขนุแผนตอน
แตง่งานพระไวยเป็นบทละครรํา
เรือ่งขนุชา้งขนุแผนชดุแตง่งาน
พระไวย พระราชนพินธใ์น
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้
เจา้อยูห่วั." 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฏรธ์าน ีปีที ่
3 ฉบบัที ่1 (มกราคม - มถินุายน 
2554): หนา้ 77-112. 

21 ภาษาไทย ธานรัีตน ์จัตทุะศร ี "พระราชนพินธคํ์านําใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้
เจา้อยูห่วั: ภาพสะทอ้นพระ
อจัฉรยิภาพในฐานะนักวรรณคด.ี" 

วารสารวเิทศศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปีที ่2 
ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน 2554 - 
เมษายน 2555): 1-18. 

22 ภาษาไทย ธานรัีตน ์จัตทุะศร ี "เรือ่งอนิเหนาฉบับลาว: ลกัษณะ
เดน่ดา้นการสรา้งตวัละครจากเรือ่ง
อเิหนาฉบบัไทย." 

รายงานการประชมุวชิาการระดบัชาติ
มนุษยศาสตรใ์นทศวรรษใหม ่: พลวัต
แหง่องคค์วามรูก้ับพหลุกัษณ์ทาง
วัฒนธรรม 18 - 19 สงิหาคม 2554, 
หนา้ 162-184. กรงุเทพฯ : คณะ
มนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2554.  

23 ภาษาไทย วกลุ มติรพระพันธ ์
และ อนันต ์เหลา่
เลศิวรกลุ  

"โหราศาสตรใ์นมหาชาตไิทลือ้." วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่38 ฉบับที ่2 
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2552) : 1-29. 
(พมิพเ์สร็จ ส.ค. 54) 

24 ภาษาไทย สกุญัญา สจุฉายา "เศรษฐกจิสรา้งสรรคก์ับการจัดการ
วัฒนธรรม." 

วารสารไทยศกึษา ปีที ่7 ฉบบัที ่2 
(ส.ค.2554-ม.ค.2555): หนา้ 217-
239. 

25 ภาษาไทย สวุด ีธนประสทิธิ์
พัฒนา 

กวา่จะถงึอดุมศกึษา: การศกึษา
ของสตรไีทยสมัยปฏริปู 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปี 2553 ปีที ่39 
ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถินุายน 
2553):302-337. (พมิพเ์สร็จ ปลายปี 
54) 

26 ภาษาศาสตร ์ Aroonmanakun, 
Wirote 

"Corpora and Emerging 
Technology for ELT." 

Journal of English Studies Vol. 6 
(June 2011): pp. 221-236. 

27 ภาษาองักฤษ D.Scott Humphries. "Examining the English Complex 
Prepositions "according to", 
"because of", and "due to" in Thai 
University Student Writing." 
 

Thoughts (2011): 48-73. 
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28 ภาษาองักฤษ Yanatchapim 

Pasavaravate and 
Raksangob 
Wijitsopon. 

"Genre Analysis of Thesis and 
Dissertation Abstracts Written 
by Thai Students." 

Thoughts (2011): 23-48. 

29 ภาษาองักฤษ คารนิา โชตริว ี การเขา้สูร่ะบบอดุมศกึษาของสตรี
องักฤษ 

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มถินุายน 2553): 150-216. 
(พมิพเ์สร็จ ปลายปี 54) 

30 ภาษาองักฤษ ฐาปนัจฉร ์ขนุภักด ี "The Wages of Sin: นวนยิาย
ของผูห้ญงิยคุใหมก่บัปัจเจกนยิมที่
ไมเ่นน้การแตง่งาน." 

Thoughts (2011): 86-108. 

31 ภาษาองักฤษ ดารนิทร ์ประดษิฐ
ทัศนยี ์

ปลดเอกอาณานคิมทางความคดิ
ใน Karma Cola:Marketing the 
Mystic East ของ Gita Mehta 

วารสารอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศลิปากร ปีที ่35 ฉบบัที ่1 (2554): 
105-140.  
หมายเหต ุภาพสารบญั 
http://www.arts.su.ac.th/Journal/i
mages/book/33_1_substance.jpg 

32 ภาษาองักฤษ พจ ียวุชติ นักเขยีนสตรอีเมรกินักบั
อดุมศกึษา: ผลงานของซลิเวยี 
แพล็ธและจอยซ ์แครอล โอตส ์

วารสารอกัษรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 
(มกราคม-มถินุายน 2553) : 91-149. 
(พมิพเ์สร็จ ปลายปี 54) 

33 ภาษาองักฤษ พมิพชนก พึง่บญุ ณ 
อยธุยา และจรัินธรา 
ศรอีทัุย. 

"การใชคํ้าศพัทภ์าษาองักฤษใน
วรรณกรรมผูห้ญงิสมัยใหม่
กรณีศกึษาเรือ่ง คําสารภาพของ
สาวนักชอ้ปฯ (The Secret 
Dreamworld of a Shopaholic) 
และนางรา้ยไฮโซ (Lipstick 
Jungle)." 

Thoughts (2011): 109-139. 

34 ภมูศิาสตร ์ พรรณี ชวีนิศริวิัฒน ์ "การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
กบังานภมูศิาสตร.์" 

วารสารภมูศิาสตร ์ปีที ่35, ฉบบัที ่1 
(เมษายน 2554) : 21-42. 

35 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ตรศีลิป์ บญุขจร "จากวรรณคดศีกึษาสูว่ัฒนธรรม
ศกึษา: การปรับเปลีย่นกระบวน
ทัศนใ์นวงวรรณคดศีกึษา." 

วารสารวเิทศศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปีที ่1 
ฉบบัที ่1 (พฤศจกิายน 2553 - 
เมษายน 2554): 19-36. 

 
บทความวจิัยทีไ่ด้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ   36  รายการ 
ลําดบั ภาควชิา ผูแ้ตง่ ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 

1 ประวัตศิาสตร ์ ธนาพล ลิม่อภชิาต "Literature for Life:The 
Context and Conditions of Its 
Emergence in Thailand,1940s-
50s." 

Nor Faridah A. Manaf & 
Mohammad A. Quayum, Ed. 
Asiatic  5, 2 (2011): 40-60. 
[Online]. Available: 
http://asiatic.iium.edu.my/article/
Asiatic%205.2%20pdf%20files/Art
icle_Thanapol.pdf 

2 ประวัตศิาสตร ์ วาสนา วงศส์รุวฒัน ์ "Successfully 
Misunderstood:The Untold 
Realities of the Thai-Chinese 
Assimilation 'Success Story'." 

in Proceedings of the International 
Symposium on Multicultural 
Coexistence in Southeast Asia, 11 
March 2011. Seoul, Korea: Peace 
and Democracy Institute, Korea 
Univeristy, Seoul,Republic of 
Korea, 2011. 

3 ประวัตศิาสตร ์ วาสนา วงศส์รุวฒัน ์ "Thailand and the Xinhai 
Revolution: Exception, Reality 
and Inspiration." 

in Lee Lai To and Lee Hock Guan 
(eds.), Sun Yat Sen, Nanyang, and 
the1911 Revolution. Singapore: 
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2011. 



130 

 

ลําดบั ภาควชิา ผูแ้ตง่ ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
25 ภาษาศาสตร ์ Wirote 

Aroonmanakun 
"Thai Gender Ideology:A View 
from Representations of Social 
Actors in Crime News 
Headlines." 

Manusya Vol.13 No.2 (2010): 37-
49. (พมิพเ์สร็จปี 2011) 

26 ภาษาศาสตร ์ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
(Pranee 
Phumbangpa and 
Nattama 
Pongpairoj) 

"Variable Production of L2 
English Unaccusatives by L1 
Thai Speakers."  

International Journal of Arts and 
Science 4, 10 (2011): 277-294.  

27 ภาษาศาสตร ์ ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา 

"A Synopsis of Mal Phonetics." Mon-Khmer Studies Journal 
Special Issue No.2 (2011): pp. 69-
80. [Online]. Available: 
http://icaal.org/ICAAL-4.1.pdf 

28 ภาษาองักฤษ Amara 
Prasithrathsint 
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p.175-187. Bangkok: 
Chulalongkorn University, 2011. 

32 ภาษาองักฤษ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์ "A Study of Translation of 
Dummy Subject 'It' In 
Informative Text: Case Studies 
Of The Thai Version of 'The 
Undercover Economist' And 
"The Logic Of Life'." 

Thanomnuan O'charoen and 
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มนุษยศาสตรไ์ทย ของ สกว.) 

15 ปรัชญา สวุรรณา สถา
อานันท ์

"รอยยิม้และน้ําตาของขงจือ่ : 
ความยนิดแีละความโศกเศรา้ใน
ชวีติทางจรยิธรรม." 

ใน สวุรรณา สถาอานันท ์และชาญ
ณรงค ์ บญุหนุน, บรรณาธกิาร.  
อารมณ์กบัจรยิศาสตร,์ หนา้ 296 - 
356. กรงุเทพฯ: วภิาษา, 2554. 
(ผลงานวจัิยภายใตโ้ครงการเวทวีจัิย
มนุษยศาสตรไ์ทย ของ สกว.) 

16 ปรัชญา Somparn Promta Classical Indian Philosophy: A 
Critical Introduction 

Bangkok: Chulalongkorn 
University Press, 2011. 

17 ปรัชญา ศริประภา ชวะนะ
ญาณ  

การใหเ้หตผุลสนับสนุนความเชือ่ 
Epistemic Justification 

สารานุกรมออนไลนฉ์บบัสงัเขป. 
ปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ: 16/04/54. 
[ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.philospedia.net/epistem
ic%20justification.html 

18 ปรัชญา ศริประภา ชวะนะ
ญาณ  

กอ่นประสบการณ์ - หลงั
ประสบการณ์ 
A Priori – A Posteriori 

สารานุกรมออนไลนฉ์บบัสงัเขป. 
ปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ: 16/04/54. 
[ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.philospedia.net/a%20pri
ori%20and%20a%20posteriori.html



  133 

ลําดบั  ภาควชิา ผูแ้ตง่ ชือ่เรือ่ง พมิพลกัษณ์ 
19 ปรัชญา ศริประภา ชวะนะ

ญาณ  
ปรัชญาสํานักขงจือ่ 
Confucianism 

สารานุกรมออนไลนฉ์บบัสงัเขป. 
ปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ: 16/04/54. 
[ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก:
http://www.philospedia.net/confuci
anism.html 

20 ปรัชญา ศริประภา ชวะนะ
ญาณ  

ปรัชญาสํานักเตา๋ 
Daoism 

สารานุกรมออนไลนฉ์บบัสงัเขป. 
ปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ: 16/04/54. 
[ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก:
http://www.philospedia.net/daoism.
html 

21 ปรัชญา ศริประภา ชวะนะ
ญาณ  

ความรู ้
Knowledge 

สารานุกรมออนไลนฉ์บบัสงัเขป. 
ปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ: 16/04/54. 
[ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.philospedia.net 
/knowledge.html 

22 ปรัชญา ศริประภา ชวะนะ
ญาณ  

อเทวนยิม 
Atheism 

สารานุกรมออนไลนฉ์บบัสงัเขป. 
ปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ: 16/04/54. 
[ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.philospedia.net 
/atheism.html 

23 ภาษาตะวันตก หนึง่หทัย แรง
ผลสมัฤทธิ ์(ผูแ้ปล) 

เมอืงอสรุกาย (แปลจาก La ciudad 
de las bestias) 

กรงุเทพ: นานมบีุค๊ส,์ 2554. 

24 ภาษา
ตะวันออก 

กนกวรรณ เลาหบรูณะ
กจิคะตะกริ ิ(ผูแ้ตง่รว่ม
คนที1่) 

"Nihongo to Taigo no Taishou 
Kenkyuu: Kenkyuushi Gaiyou" 
(งานวจัิยเปรยีบตา่งระหวา่ง
ภาษาไทยและภาษาญีปุ่่ น : 
ประวัตขิองงานวจัิย) 

Imai Shinobu, Editor. Nihongo to 
Taigo no Taishou Kenkyuu: 2009 
Nendo Made no Doukou.  Osaka, 
Japan: Nihongo Nihonbunka 
Kyouiku Center, Osaka University, 
2011. 
(Imai Shinobu, Editor. งานวจัิย
เปรยีบตา่งระหวา่งภาษาญีปุ่่ นและ
ภาษาไทย : แนวโนม้จนถงึปี 2009. 
โอซากา้: ศนูยก์ารศกึษาภาษาญีปุ่่ น
และวัฒนธรรมญีปุ่่ น มหาวทิยาลยัโอ
ซากา, 2011.) 

25 ภาษา
ตะวันออก 

กนกวรรณ เลาหบรูณะ
กจิคะตะกริ ิ(ผูแ้ตง่รว่ม
คนที1่) 

ตําราการฟังภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้รยีนชาวญีปุ่่ น Raku Raku 
Taigo Kikitori Renshuuchou. 

กรงุเทพฯ: ส.ส.ท. (สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลยญีีปุ่่ น (ไทย-ญีปุ่่ น)), 2554. 
Bangkok: TPA (Technology 
Promotion Association) (Thailand-
Japan), 2011.  

26 ภาษา
ตะวันออก 

กมล บษุบรรณ์, สภุา
พร บญุรุง่ 

ตําราเรยีนภาษาเกาหล ี1. กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

27 ภาษา
ตะวันออก 

กมล บษุบรรณ์, สภุา
พร บญุรุง่ 

ตําราเรยีนภาษาเกาหล ี2. กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

28 ภาษา
ตะวันออก 

นูรดีา หะยยีะโกะ พจนานุกรมภาพภาษาไทย-มลายู
ปาตาน ีมลายกูลาง. 

กรงุเทพฯ: มลูนธิเิอเชยี, 2554. 320 
หนา้ 

29 ภาษา
ตะวันออก 

นูรดีา หะยยีะโกะ บทสนทนาภาษาไทย-มลายปูา
ตานเีพือ่การสือ่สาร. 

กรงุเทพฯ: มลูนธิเิอเชยี, 2554. 185 
หนา้ 
 
 
 
 

30 ภาษา
ตะวันออก 

อรรถยา สวุรรณระดา วถิคีรอบครัวชาวเอเชยีในศตวรรษ
ที ่21. 

กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554. 290 หนา้. 
(บรรณาธกิาร : เอะมโิกะ โอะชอิะอ ิ
และ คะโยะโกะ อเุอะโนะ, ผูแ้ปลรว่ม : 
วรเวศม ์สวุรรณระดา, บทเสรมิฉบับ
แปล : ฮโิระโกะ เซะก ิฮะฌโิมะโตะ) 

31 ภาษา
ตะวันออก 

อรรถยา สวุรรณระดา ประวัตวิรรณคดญีีปุ่่ น. กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554.  205 หนา้.  
 

32 ภาษาไทย ชลดา เรอืงรักษ์ลขิติ วรรคทองในวรรณคดไีทยฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน. 

กรงุเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2554. 
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33 ภาษาไทย ธานรัีตน ์จัตทุะศร ี บทอาศริวาทเฉลมิพระเกยีรต ิ"ภมูิ

พลมหาราชาศริวาท." 
วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ปีที ่27 
(ธันวาคม 2553) : ก.  
(พมิพเ์สร็จปี 54) 

34 ภาษาไทย นววรรณ พันธเุมธา ไวยากรณ์ไทย (พ.6). กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 
35 ภาษาไทย ปรมนิท ์จารวุร กาญจนนมิติ: คตชินเนือ่งดว้ย

ความเชือ่และประเพณีสวดพระ
มาลยัทีบ่า้นหนองขาว. 

กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2554. 290 หนา้ 

36 ภาษาไทย สกุญัญา สจุฉายา "คตไิตรภมูไิตรภพในคมัภรีพ์ทุธ
เพทพระเวทมนตร.์" 

ใน กรมศลิปากร ไตรภมูเิอกสารจาก
หอสมดุแหง่ชาตกิรงุปารสี, หนา้ 140-
165. กรงุเทพฯ: เอดสินั เพรส โพร
ดกัส,์ 2554.  

37 ภาษาไทย สกุญัญา สจุฉายา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพลง      
มหากาพยช์ ิน้สดุทา้ยของพร ภริมย ์

ใน หนังสอือนุสรณ์งานศพ พร ภริมย ์
รัตนกวศีรอียธุยา วันที ่3 กรกฏาคม 
2554 หนา้ 31-40. 

38 ภาษาไทย องิอร สพัุนธุว์ณชิ วรรณกรรมกบัสงัคม:ภาพสะทอ้น
จากนวนยิาย. 

กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

39 ภาษาไทย องิอร สพัุนธุว์ณชิ ผูห้ญงิกบัสงัคม: ภาพสะทอ้นจาก
วรรณกรรม. 

กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

40 ภาษาศาสตร ์ ธรีะพันธ ์เหลอืง
ทองคํา 

เสยีงภาษาไทย : การศกึษาทาง
กลสทัศาสตร.์ 

กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

41 ภาษาองักฤษ Andru Matthews "Book Review: Keeping Quick: 
Reticence as Narrative 
Strategy." 

Thoughts (2011): 161-166. 

42 ภาษาองักฤษ ณัฐมา พงศไ์พโรจน ์
และปรญิญา บนุน
นาค 

ระบบหน่วยคําในภาษาองักฤษ. กรงุเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554. 218 
หนา้. 

43 ภาษาองักฤษ ศภุกาญจน ์เอีย่ม
หฤท 

Literary Appreciation ปรทัิศน์
วรรณกรรมเด็กทีเ่รยีนเป็น
ภาษาองักฤษ. 

กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

44 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

แพร จติตพิลงัศร ี Book Review: Theo Hermans. 
(2007). The Conference of the 
Thongues. Manchester, UK: 
St.Jerome Publishing, pages 
190. 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที ่30 
ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถินุายน 2554): 
169-174. 

45 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

ม.ร.ว.กองกาญจน ์ตะ
เวทกีลุ 

มองละครจากหลากมมุ. กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

46 ศลิปการละคร กฤษรา วรศิราภรูชิา ประมวลศัพทเ์ทคนคิ:การจัดแสง
สําหรับเวท.ี 

กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 

47   วสิทุธ ์ บษุยกลุ  แบบเรยีนภาษาสนัสกฤต. กรงุเทพ: คณะอักษรศาสตร,์ 2554. 
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2.2.5 ดานบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได ้45 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  3,792 คน 
 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได ้จาํนวน 26 โครงการ มีผูรั้บบริการจาํนวน  7,807คน 
 ในโครงการบริการวิชาการ แบบมีรายไดน้ี้ มีบริการงานแปล 1 โครงการ ซ่ึงบริการงานแปล 

1,629 งาน  
 

โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ และศูนย์การแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรติ   44  โครงการ  

ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
  

 จํานวน
ผูร้บับรกิาร  

1 โครงการภาษาหนา้รอ้นทีอ่กัษรจฬุา 7 - 25 ม.ีค.54 25 
2 โครงการเสวนาพัฒนาความคดิวชิาชพีหนังสอื  30 ก.ค. - 17 ก.ย.54 60 
3 โครงการอบรมการแปลขา่ว ไทย องักฤษ องักฤษ  ไทย  รุน่ 1 ปลาย 53 11 ต.ค. - 1 ธ.ค.54 11 
4 โครงการอบรมการแปลขา่ว ไทย องักฤษ องักฤษ  ไทย กลางปี 2554  13 ม.ิย. - 3 ส.ค.54 25 
5 โครงการอบรมการแปลและตรวจแกต้น้ฉบบั 6 พ.ย. - 26 ก.พ.54 30 
6 โครงการอบรมการออกเสยีงภาษาองักฤษPronunciation clinic ปลายปี 

2554 
9 ต.ค. - 1 ธ.ค.54 10 

7 โครงการอบรมพืน้ฐานไวยากรณ์องักฤษ ปลายปี 53 9 ต.ค. 53 - 5 ก.พ.54 28 
8 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554 14 ม.ิย. - 27 ส.ค 54 37 
9 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 34 
10 โครงการอบรมภาษาเกาหลสํีาหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 53 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 36 
11 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554 11 ม.ิย. - 27 ส.ค 54 85 
12 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 17 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 56 
13 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 53 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 61 
14 โครงการอบรมภาษาจนีกลางสําหรับพนักงานโรงแรมปทมุวันปริ๊นเซส ก.พ. - ม.ีค.54 15 
15 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554  11 ม.ิย. - 27 ส.ค.54 100 
16 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 15 
17 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่ นสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 53 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 15 
18 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารจากสถานทตูอเมรกินั 21 ก.พ. - 24 ม.ีค.54 1 
19 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารพมา่ 19 ก.ค. - 18 ส.ค.54 2 
20 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่2 24 ส.ค.- 20 ก..ย.54 2 
21 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับขา้ราชการทหารพมา่ รุน่ที ่3 6 ต.ค. - 3 พ.ย.54 2 
22 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ   16- 30  ธ.ค. 54 1 
23 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ (Intensive Thai 

Program) (รุน่ที ่1/2554) 
17 ม.ค. - 6 ก.พ.55 270 

24 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ (Intensive Thai 
Program) (รุน่ที ่2/2554) 

30 พ.ค. - 19 ม.ิย.54 270 

25 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตา่งประเทศ (Intensive Thai 
Program) (รุน่ที ่3/2553) 

4 ต.ค. 53 - 25 ต.ค.
54 

270 

26 โครงการอบรมภาษาไทยสําหรับผูบ้รหิารชาวตา่งประเทศของบรษัิท 
Amadeus รุน่ 2 

12 พ.ค. - 14 ก.ค.54 1 

27 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554 12 ม.ิย. - 27 ส.ค 54 42 
28 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 32 
29 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 53 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 41 
30 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554 13 ม.ิย. - 27 ส.ค 54 11 
31 โครงการอบรมภาษารัสเซยีสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 9 
32 โครงการอบรมภาษาเวยีดนามสําหรับบคุคลภายนอก  ตน้ปี 2554 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 8 
33 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554 11 ม.ิย. - 27 ส.ค.54 101 
34 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 22 ม.ค. - 26 ม.ีค.54 62 
35 โครงการอบรมภาษาสเปนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 53 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 75 
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ลําดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา 
  

 จํานวน
ผูร้บับรกิาร  

36 โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับการนําเสนองาน ปลาย 53 9 ต.ค. - 13 พ.ย.54 5 
37 โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับการสือ่สาร กลางปี 2554 * 13 ม.ิย. - 3 ส.ค.54 25 
38 โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับการสือ่สาร ปลาย 53 11 ต.ค. - 1 ธ.ค.54 17 
39 โครงการอบรมภาษาอาหรับเพือ่การทอ่งเทีย่ว 8 ม.ค. - 12 ม.ีค.54 10 
40 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก กลางปี 2554 13 ม.ิย. - 26 ส.ค 54 50 
41 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ตน้ปี 2554 17 ม.ค. - 25 ม.ีค.54 41 
42 โครงการอบรมภาษาอติาเลยีนสําหรับบคุคลภายนอก ปลายปี 53 9 ต.ค. - 18 ธ.ค.54 46 
43 โครงการอบรมลา่มสําหรับการชว่ยเหลอืและคุม้ครองสวัสดภิาพผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย 
4 - 6 พ.ย.54 20 

44 บรกิารงานแปลและงานลา่ม  ต.ค.53-ก.ย.54 1,629 

 รวม 44 โครงการ     3,686 คน 
 

โครงการบริการวชิาการ แบบมรีายได้  ที่จัดโดยภาควชิา/ศูนย์  
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม

จรงิ 
1 ศนูยก์ารแปลฯ ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นการแปลและการ

ลา่ม ครัง้ที ่1 หวัขอ้ “การแปลและการลา่มในยคุ
พหภุาษา” 

1-3 พ.ย. 53 ณ โรง
แรมอมิพเีรยีล ควนีส์
ปารค์ 

นสิติป.โท 34   
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 40 
บคุคลภายนอก106
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ4 
ไทย-จฬุา 1 
ไทย-อืน่ๆ 1 

 รวม 1 โครงการ   106 คน 
 

โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ทีจ่ัดโดยศูนย์บริการวชิาการ จาํนวน 1 โครงการ 
ลาํดบั ชือ่โครงการ ระยะเวลา  จํานวน (คน)  

1 โครงการภาษาพาเทีย่ววันเดยีวจบ  19 ม.ีค. - 2 เม.ย.54 55 

 รวม 1 โครงการ            55   คน 
 

โครงการบริการวชิาการแบบไม่มรีายได้ ที่จัดโดยภาควชิา/ศูนย์  จาํนวน 25 โครงการ 
ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานที่

จัด 
จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ

1 ประวัตศิาสตร ์ รว่มจัดการสมัมนา "80 ปี จติร  ภมูศิกัดิ ์(2473-2553)"  29 ต.ค. 53 เวลา 
09.00-16.00 น. 
30 ต.ค. 53 เวลา 
13.00-17.00 น. 
ณ หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์ 

นสิติป.ตร ี4 
นสิติป.โท 13 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก70 

2 ภาษาตะวันตก จัดนทิรรศการภาพถา่ย "ธลุบีาทพระศาสดา"(SACRED 
DUCT FROM THE BUDDHA'S FEET) 

12 พ.ย. 53-20 ธ.ค. 
53 เวลา 17.00 น. 
ณ อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 

นสิติ 100 
อาจารย ์50 
บคุคลภายนอก 500

3 ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

นทิรรศการ “The History of German Division and 
Reunification” ในวันสาธารณรัฐเยอรมน ี

8-12 พ.ย. 53 บรเิวณ
โถงชัน้ลา่ง อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

นสิติป.ตร ี50 
นสิติป.โท 8 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์ 8 
บคุคลภายนอก 30 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานที่
จัด 

จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ

4 ภาษา
ตะวันตก/อติา
เลยีน 

โครงการสปัดาหภ์าษาอติาเลยีนสากล  28-29 ต.ค.53 นสิติป.ตร ี40 
นสิติป.โท 15 
นสิติป.เอก 3 
อาจารย ์ 10 
บคุลากร 3 
บคุคลภายนอก20 

5 ภาษาไทย/
ศนูยค์ตชิน
วทิยา 

โครงการอบรมอักษรธรรมลา้นนา ใหแ้กช่มุชนเชือ้สาย
ไทยยวน อําเภอเสาไห ้จังหวัดสระบรุ ีโครงการดงักลา่ว
เป็นสว่นหนึง่ของโครงการวจัิยเรือ่งการวเิคราะหค์มัภรี์
ใบลานของวัดตน้ตาล อําเภอเสาไห ้

11-13 และ 18-20 
ต.ค. 53 

นสิติป.โท 4 
นสิติป.เอก 1 
อาจารย ์2  
 
ผูท้ีส่นใจ 25 คน 
พระภกิษุจํานวน 4 
รปู 

6 ศลิปการละคร เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ2553 CHULALONGKORN 
UNIVERSITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
2010  

16 ส.ค.-3 ก.ย. 53 
(เฉพาะวันจันทรแ์ละ
ศกุร)์  
หอ้ง 503 อาคาร
บรมราชกมุาร ี 

นสิติป.ตร ี350 
นสิติป.โท 80 
นสิติป.เอก 5 
อาจารย ์ 30 
บคุลากร 35
บคุคลภายนอก 200

7 ศนูยส์ารนเิทศ มหกรรมการอา่นบทกวนีานาชาตจัิดรว่มกบัศนูยว์รรณคดี
ศกึษา 

7 ม.ค. 54 12-
14.00 น. โถงชัน้
ลา่งอาคารมหาจักร ี 

นสิติป.ตร ี13 
นสิติป.โท 24 
อาจารย ์11 
บคุคลภายนอก 9 

8 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

โครงการเผยแพรค่วามรูพ้ระไตรปิฎกทางสถานวีทิย ุ ระหวา่ง ตค. 53–กย. 
54 
1. รายการ “สยามสต”ิ 
ออกอากาศทกุวันศกุร ์
เวลา 10.00 – 10.10 
น. รวม 52 ครัง้ 
2. รายการ “ศาสน์
สรา้งสขุ” ออกอากาศ
ทกุวันอาทติย ์เวลา 
8.00 – 8.30 น. รวม 
40 ครัง้ 

 

9 หอ
พระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

การบรรยายพเิศษเรือ่ง  “พระไตรปิฎก ณ หอ
พระไตรปิฎกนานาชาต”ิ (นักศกึษาวชิาพระไตรปิฎก
ศกึษา มจร.) 

ศ. 28 ม.ค. 54 เวลา 
13.00 – 16.00 น. 
ณ หอพระไตรปิฎก
นานาชาต ิ

บคุคลภายนอก 39 

10 ประวัตศิาสตร ์ จัดประชมุสมัมนาเรือ่ง History, Re-presentation and 
the State:Banknotes and Nationhood 

31 ม.ค. 54 เวลา 
13.00-16.00 น. 
หอ้ง 707 อาคาร
บรมราชกมุาร ี

นสิติ 15 
อาจารย ์10  
บคุคลภายนอก 10
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

11 ประวัตศิาสตร ์ จัดการบรรยาย"เอเชยีใตศ้กึษา" 1-2 ก.พ. 54 เวลา 
9.00-16.00 หอ้ง 
401/18 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

นสิติป.โท 16 
นสิติป.เอก 4 
อาจารย ์9  
บคุคลภายนอก 33
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

12 ประวัตศิาสตร ์ การประชมุเชงิปฏบิตักิารนานาชาต ิเรือ่ง "Sites of 
Modernity: Asian Cities and their Evolution 
through Trade, Colonialism, and 
Nationalism" ภาควชิาระวัตศิาสตรร์ว่มกบั สํานักงาน
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตแิละเครอืขา่ย
จฬุานานาชาต ิ

20 ก.ค. 54 เวลา
16.00-18.00  
น. หอ้ง 105 อาคาร
มหาจฬุาลงกรณ์และ  
21-22 ก.ค. เวลา 
09.00-16.30 น. 
หอ้ง 707 อาคาร
บรมฯ 

นสิติป.ตร ี3   
นสิติป.โท 12    
นสิติป.เอก - 
อาจารย ์ 5  
บคุคลภายนอก22 

13 ฝ่ายวรัิชกจิ การประชมุนานาชาต ิ"Uncover the past:The 19th 
Century Royal Siamese maps and Ancient Trade 
Routes" 

28 ต.ค.53 หอ้ง 105 
อาคารมหาจฬุาฯ 

ผูเ้ขา้รว่ม 54 
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ตา่งชาต ิ4 
ไทย-จฬุา 2 
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ลําดบั ภาควชิา ชือ่โครงการ/กจิกรรม วันเวลาและสถานที่
จัด 

จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ

14 ฝ่ายวรัิชกจิ ประชมุวชิาการนานาชาต ิChulalongkorn International 
Conference of Oriental Studies (CHICOS)  

23-25 พ.ย. 53 หอ้ง 
105 อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

อาจารย ์ 3   
บคุคลภายนอก 28
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ตา่งชาต ิ24 
ไทย-จฬุา 11 
ไทย-อืน่ 2 

15 ภาษา
ตะวันออก/
ญีปุ่่ น 

ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นญีปุ่่ นศกึษาในประเทศไทย 
2553 : The International Symposium on Japanese 
Studies 2010: JST 2010 

26 ต.ค. 53 หอ้ง 
303-304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

300  
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน
อาจารย ์6 
บคุคลภายนอก 15
(คนไทย 3 
ชาวตา่งชาต ิ12) 

16 วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ 

การประชมุวชิาการนานาชาต ิวรรณคดแีละวรรณคดี
เปรยีบเทยีบ ครัง้ที ่3 "The 3 rd International 
Conference on Literature and Comparative 
Literature :  Literary Studies And Globalization" 

25-26 ก.ค.54 
09.00-16.00 น. 
หอ้ง 304 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี6    
นสิติป.โท 12    
นสิติป.เอก 13 
อาจารย ์ 15   
บคุคลภายนอก 63
 
ผูนํ้าเสนอผลงาน 
ชาวตา่งชาต ิ5 
ไทย-จฬุา 2 
ไทย-อืน่ๆ 2 
นสิติบณัฑติศกึษา 5 
(เป็นศษิยเ์กา่ 3 คน)

17 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การกํากับการแสดง" โดยคณะ 
Chelfitsch  

12 พ.ย. 53 ณ อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี2 
นสิติป.โท 5 
บคุคลภายนอก 13 

18 ศลิปการละคร โครงการเทศกาลละคร  " กอ่นจบ 2554  " 21 ม.ค. - 6 ก.พ.54 1,264 
19 ศลิปการละคร อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การแสดงหุน่รว่มสมัย" รว่มกบั

สมาคมฝร่ังเศสฯ 
24 ก.พ. 54 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

นสิติป.ตร ี5 
นสิติป.โท 5 
บคุคลภายนอก 11 

20 ศลิปการละคร โครงการละครประจําภาคปลาย ปีการศกึษา 2553 เรือ่ง
แมคเบธ 

2 - 12 ม.ิย.54 4,600 

21 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

"การเชือ่มโยงเมอืงและชนบทเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่"ี(ครัง้
ที1่)  "การสรา้งภาพจําลองเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่"ี 

11 พ.ย.53 08.30-
16.00 น. หอ้ง 105 
อาคาร มหา
จฬุาลงกรณ์ จฬุาฯ 

นสิติป.โท 15 
อาจารย ์10 
บคุคลภายนอก 100
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

22 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

"การเชือ่มโยงเมอืงและชนบทเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่"ี(ครัง้
ที2่)  "การพัฒนาทีย่ั่งยนืและสิง่แวดลอ้มจะเป็นจรงิได ้
อยา่งไร" 

30 พ.ย.53 9.00-
16.00 น. หอ้ง 105  
อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์ จฬุาฯ 

นสิติป.ตร ี10 
นสิติป.โท 10 
อาจารย ์ 10 
บคุคลภายนอก 150
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

23 ศนูยจ์รยิธรรม
วทิยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

การประชมุวชิาการ"กายกบัใจ . จติวญิญาณ.ปรัชญาจนี. 
พทุธภเิษก.วถิธีรรมชาต"ิ 

19 ม.ีค.54  9.00-
17.00 น. หอ้ง 105 
อาคารมหา
จฬุาลงกรณ์  จฬุาฯ 

นสิติป.โท 10 
นสิติป.เอก 2 
อาจารย ์2 
บคุคลภายนอก 130
มศีษิยเ์กา่เขา้รว่ม 

24 ศนูยส์ารนเิทศ
มนุษยศาสตร ์

บรรยายพเิศษเรือ่ “การบรกิารสารสนเทศรปูแบบใหม”่ 
(New Technology and Best Practice in Library 
Services)  

23 พ.ย. 53 ณ หอ้ง 
303 อาคารมหาจักรี
สรินิธร 

นสิติป.โท 4  
บคุลากร 16 
บคุคลภายนอก 42 

25 บรรณารักษ 
ศาสตร ์

โครงการอบรมครบูรรณารักษ์(โครงการไทยเขม้แข็ง) *
โครงการทีจั่ดโดยการวา่จา้ง 

รอบที ่1 วันที ่16-18 
ส.ค. 54  
รอบที ่2 วันที ่29-31 
ส.ค. 54 

บคุคลภายนอก  
รอบแรก 35 คน  
รอบที2่  55 คน 

 รวม 25 โครงการ  7,807 คน 
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2.2.6 ดานนานาชาติ 
 มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างประเทศท่ีมีสญัญาความร่วมมือระดบัคณะ  5 สญัญา 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง  17 คน 
 นิสิตต่างชาติท่ีศึกษาแบบรับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตร่วมฟัง  95 คน 

 
มหาวทิยาลยั/สถาบันต่างประเทศทีม่สัีญญาความร่วมมอืระดบัคณะ  5 สัญญา 

No. University/Association Date of 
Signing Expiry Date Validity Activities 

1 Chengdu University 1 ม.ค. 54 1 ม.ค. 58 5 yrs To promote mutual understanding 
between the two universities 
through academic and educational 
collaboration and co-operation. 

2 Khyentse Foundation 
Award 

1 ม.ค. 54 1 ม.ค. 56 3 yrs For recognition of distinction and 
hard work in the field of Buddhist 
studies 

3 Peking University 2545 - - Scholars, Students, Information, 
Academic Materials Exchange, Joint 
Research 

4 College of Dentistry, 
Yonsei University, Korea 

13 พ.ค. 54 12 พ.ค. 59 5 yrs Scholars, Students, Information, 
Academic Exchange, Joint Research 

5 Faculty of Odonto-
Stomatology, University 
of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

30 ม.ิย. 54 29 ม.ิย. 59 5 yrs Scholars, Students, Information, 
Academic Exchange, Joint Research 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบไม่รับปริญญา เช่น นิสิตแลกเปลีย่น นิสิตร่วมฟัง  17 คน 
ลําดบั ชือ่-สกลุ (ไทย/องักฤษ) ชว่งเวลาที่

ศกึษา 
ระดบั/
ชัน้ปี 

ชือ่โครงการ
ศกึษา/วจัิย  

มหาวทิยาลยัตน้สงักดั ประเทศ 

1 Ms. Yuka Nishiguchi สงิหาคม 2553 
– พฤษภาคม 

2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Ryukoku University Japan 

2 Ms. Chi-Han Chou สงิหาคม 2553 
– พฤษภาคม 

2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

National Cheng 
Kung University 

Taiwan 

3 Mr. Nicholas John Ross มกราคม 2554 
– พฤษภาคม 

2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

La Trobe University New 
Zealand 

4 Mr. Valdemar Andreas 
Pietsch 

มกราคม 2554 
– พฤษภาคม 

2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Stockholm 
University 

 Sweden 

5 Mr. Masimo Cristobal 
Rodriguez Sanchez 

มกราคม 2554 
– พฤษภาคม 

2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Universidad de 
Colima 

Spanish  

6 Mr. Yutaro Oishi มถินุายน-
มนีาคม 2555 

ป.ตร ี นสิติแลกเปลีย่น 
สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Kokushikan 
University 

Japan 

7 Ms. Eri Satake มถินุายน-
ตลุาคม 2554 

ป.ตร ี นสิติแลกเปลีย่น 
สาขาวชิา
ภาษาไทย 

Osaka University Japan 

8 Ms. Ayako  Kido** ม.ิย. 54 – ม.ีค. 
55 

ป.ตร ี นสิติแลกเปลีย่น 
สาขาวชิา
ประวัตศิาสตร ์
 

Ryukoku University ญีปุ่่ น 

9 Mr. Yuanjun   Chen เมษายน – 
มถินุายน 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Nanyang 
Technological 
University  

Singapore 

10 Mr. Erik Vilhelmsson 9 พฤษภาคม –  
11 มถินุายน 

2554 

ป.ตร ี - Jonkoping 
International 
Business School 

Sweden 

11 Mr.John Dac Pham สงิหาคม - 
ธันวาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

University of 
Northern Colorado  

USA 

12 Ms.Chiaki Koike  สงิหาคม - 
ธันวาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Nagoya  University Japan 

13 Mr.Kenta Nakamura สงิหาคม - 
ธันวาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Kanazawa  
University 

Japan 

14 Mr. Steven James Dodds สงิหาคม - 
ธันวาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

University of 
Sydney 

Australia 

15 Mr. Brendon Bangma สงิหาคม - 
ธันวาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

University of 
Sydney 

Australia 

16 Mr. Robert Dwyer สงิหาคม - 
ธันวาคม 2554 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

University of New 
South Wales 

Australia 

17 Mr.Sho Nishimura สงิหาคม 2554- 
1กรกฎาคม 

2555 

ป.ตร ี Exchange 
Program 

Wseda  University Japan 
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นิสิตต่างชาตทิี่ศึกษาแบบรับปริญญา  95  คน 
ลําดบั ชือ่-สกลุ (ไทย/

องักฤษ) 
ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั

การศกึษา 
หลกัสตูร ทนุการ 

ศกึษา 
ประเทศ 

1 Mrs. Xiang Li 1 ส.ค. 53 -31 ก.ค.55 ตร ี BALAC   China 
2 Ms. Seo Yoon Bae   1 ส.ค. 53 -31 ก.ค.55 ตร ี BALAC   Korea 
3 Ms. Moonju  Jeon 1 ส.ค. 54 -31 ก.ค.56 ตร ี BALAC   Korea 
4 Ms.Entzu Yu 1 ส.ค. 54 -31 ก.ค.56 ตร ี BALAC   China 
5 Mr.Francois Langella 06/51-03/55 โท/ปี 3 ภาษาศาสตร(์ดว้ยวธิี

พเิศษ) 
ศนูยค์วาม
เป็นเลศิฯ 

ฝร่ังเศส 

6 Ms.Mai Tateiwa 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  USA 
7 Mr. Atsushi Shibata 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
8 Mr. Tetsuro Ohira 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
9 Mr. Yuta Fujioka 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
10 Ms.Nao Aoki 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
11 Ms.Yuko Kikuchi 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
12 Mr.ChristopherJohnedis 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  USA 
13 Ms.Yuko Mashimo 4 ม.ค. – 7 ก.พ.  54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
14 Mr.Marcus Asell 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  USA 
15 Mr.Ryo  Shishido 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
16 Ms.Yumiko Mori 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
17 Ms.Ayumi  Ueda 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
18 Mr.Fabian Hess 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  Swiss 
19 Mr.Yasuhiro Sasaki 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
20 Ms.ChikakoTerayama 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
21 Mr.benjamin Cherix 

Carmine 
4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  Swiss 

22 Mr.Ryo Takenaka 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
23 Ms.Gyoho Shu 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
24 Mr.Masato Murai 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
25 Mr.แทควิ บารค์  4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  Korean 
26 Ms.เอโกะ มชิโิมโต 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  JPN 
27 Mr.Oh Keun Ho 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Advanced Intensive Thai Prog.  Korean 
28 Ms.Ayako Toyama 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
29 Mr.Makoto Hirata 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate

- Advanced 
Intensive Thai Prog.  JPN 

30 Mr.Haruka Tsuji 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
31 Ms.Yao Rong shu 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  Taiwan 
32 Mr.Rooney Castle 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  USA 
33 Ms.Ai Katayama 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
34 Mr.Junichiro Haseba 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
35 Ms.Haruka Murata 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
36 Ms.Yuko Manabe 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
37 Ms.Sachiko  Haseba 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
38 Mr.Nobuhiro Aizawa 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
39 Mr.Takahiro Niwa 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
40 Mr.Eric  Amilhat 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  Thai /Fr 
41 Ms.Park Joo Hyun 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  Korean 
42 Mr.Gregory Andrew 

white 
4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  USA 

43 Ms.Lam Sie Li 4 ม.ค. – 7 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Malaysia 
44 Mr.Jacques Rigoulet 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  French 
45 Mr.Myron Ahn 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
46 Mr.Masashi  Kojima 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
47 Mr.Yasuko Onozawa 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
48 Mr.Hideaki Takano 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
49 Ms.Shara Peterman 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  USA 
50 Mr.Koji  Hirose 4 ม.ค. – 21 ม.ีค. 54 Intermediate Intensive Thai Prog.  JPN 
51 Mr.Yasuto Yoshita 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
52 Ms.Adeline Pwee 

Hoon Hia 
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Singapore
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ลําดบั ชือ่-สกลุ (ไทย/
องักฤษ) 

ชว่งเวลาทีศ่กึษา ระดบั
การศกึษา 

หลกัสตูร ทนุการ 
ศกึษา 

ประเทศ 

53 Ms.Ayumi Ueki 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
54 Mr.Tomohiro Tsuji 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
55 Ms.Yuko Takada 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
56 Ms.Mashimo Chiyaka 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
57 Mr.Hiroyuki Fujiwara 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
58 Ms.Magali Lucie 

Burlaud 
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  French 

59 Ms.May Myint Myat 
Maung 

17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Myanmar 

60 Mr.Han Tun Aung 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Myanmar 
61 Mr.Myat  Thu Tuh 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Myanmar 
62 Mr.Thiha Htun 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Myanmar 
63 Mr.Kyaw Soe Naing 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Myanmar 
64 Ms.Maw Maw Khing 17 ม.ค. – 6 ก.พ.  54 Basic Intensive Thai Prog.  Myanmar 
65 Mr.Toshikazu Kai 17 ม.ค. – 6 ก.พ.  54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
66 Ms.Yuko Inoue 17 ม.ค. – 6 ก.พ.  54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
67 Mr.Bin Bin Ren 17 ม.ค. – 6 ก.พ.  54 Basic Intensive Thai Prog.  Chinese 
68 Mr.Kosuke Kawata 17 ม.ค. – 6 ก.พ.  54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
69 Mr.Claus K.Meyer 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  German 
70 Ms.Leung Hoi Man 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Chinese 
71 Mr.York Gunther 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Canadian 
72 Mr.Brad Burke 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Australian
73 Mr.Alexander 

Kolodziej 
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  German 

74 Mr.Cheng Shen Jung 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Chinese 
75 Ms.Eriko Osumi 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  JPN 
76 Ms.Stephanie 

Catherine Davies 
17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  Australian

77 Ms.Salcedo Michel 17 ม.ค. – 6 ก.พ. 54 Basic Intensive Thai Prog.  French 
78 Ms. ฉนิ ซิว่ หง 01/06/50-31/05/55 ป.เอก อ.ด.สาขาวชิา

ภาษาไทย 
- จนี 

79 Miss  Ledia Calabro ม.ิย. 54 – ม.ีค. 56 เอก ภาษาศาสตร(์ดว้ยวธิี
พเิศษ) 

คณะอกัษร
ศาสตร ์

อติาล ี

80 นางสาวอนันา อันเดร
เยวนา  เลชนาวา 

ม.ิย. 52 - พ.ค.56 ป.โท ไทยศกึษา   Russia 

81 นายดานัน แคมป์เบล  
แอนดรูว-์ปาคเลพ 

ม.ิย. 53 - พ.ค.57 ป.โท ไทยศกึษา   USA 

82 นางสาวยซูนิ  เจยีง ม.ิย. 53 - พ.ค.57 ป.โท ไทยศกึษา   Chinese 
83 นายคลฟิฟอรด์ กอร์

ดอน  เดวสิ 
ต.ค. 53 - ต.ค.55 ป.โท ไทยศกึษา   USA 

84 นางสาวถกู ดอน  ดงั 
ตรัน 

ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ไทยศกึษา ทนุประเทศ
เพือ่นบา้น 

เวยีดนาม 

85 นายสารดิ  คะนทิ ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ไทยศกึษา ทนุประเทศ
เพือ่นบา้น 

กมัพชูา 

86 นางเฉียน  เริน่ ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ไทยศกึษา   Chinese 
87 นางสาวคนุท ี เซง็ ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ไทยศกึษา ทนุประเทศ

เพือ่นบา้น 
กมัพชูา 

88 นายยะสฮุโิระ  ซะซะก ิ ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

  JPN 

89 นางยรู ิ สดุา ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

  JPN 

90 นางอคิมุ ิ มะทซ์อุ ิ ม.ิย. 54 - พ.ค.56 ป.โท ภาษาญีปุ่่ นเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

  JPN 

91 นางสาวเฮลเลอ ออไซม ์ ม.ิย. 50 - พ.ค.55 ป.เอก ไทยศกึษา   นอรเ์วย ์
92 นางสาวมายมู ิ ยามาดะ ต.ค. 53 - ต.ค.59 ป.เอก ไทยศกึษา   JPN 
93 นางซองอนึ  คมิ ม.ิย. 54 - พ.ค.60 ป.เอก ไทยศกึษา   Korean 
94 นายโรเบริต์  คมัมงิส ์ ม.ิย. 54 - พ.ค.60 ป.เอก ไทยศกึษา   USA 
95 นางสาวเย ่เยีย่น เหยา ม.ิย. 54 - พ.ค.60 ป.เอก ภาษาจนี   Chinese 
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บทท่ี 3  

ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดตาม CU-QA MODEL : 4เสา 6ฐาน)  ปงบฯ 2553   149 
    เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปท่ีผานมา 
3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวช้ีวัดเชิงเปรียบเทียบ 161 
3.3 สรุปผลสัมฤทธ์ิ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติท่ีดี 164 
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3.1 ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดตาม CU-QA Model : 4เสา 6ฐาน)         
ปงบฯ 2553 เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงาน 3 ปท่ีผานมา 

 

 ในปีงบประมาณ 2554 ไดมี้การเกบ็บนัทึกขอ้มูลตวัช้ีวดั CU-QA จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวัช้ีวดันั้นๆ ผลการดาํเนินการ มีดงัน้ี 
 

เสาที่ 1 หลักสูตร การเรยีนการสอน และบัณฑิต  
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการเพือ่พฒันาและประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

รวมทั้งพฒันาการเรียนการสอน ดงัน้ี 
1. การตรวจประเมินหลกัสูตรตามตัวช้ีวดั CU-CQA 

มีการดาํเนินการตรวจสอบซ่ึงเปิดใชม้านานกวา่ 5 ปี และเตรียมการตรวจหลกัสูตรตามตวัช้ีวดัของ
ระบบคุณภาพ  CU-CQA ไดแ้ก่ หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมนั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 
หลกัสูตรน้ีมีการตรวจประเมินคุณภาพระบบคุณภาพ  CU-CQA เม่ือ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554 

 
2. การพฒันาหลกัสูตรเป็นแบบ มุ่งผลลพัธ์การเรียนรู้   ดงัน้ี 

ระดบั  ป.ตรี (หลกัสูตรปกติ)  จาํนวน  18  สาขาวิชา 
ระดบั  ป.ตรี (หลกัสูตรนานาชาติ)  จาํนวน  1  หลกัสูตร 
ระดบั  ป.โท  จาํนวน 20  หลกัสูตร 
ระดบั  ป.เอก  จาํนวน  9  หลกัสูตร 
 

2.1  ระดบัปริญญาตรี 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2548  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2551  และหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552) 
   -  สาขาวชิาภาษาไทย 
   -  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
   -  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 
   -  สาขาวชิาภมิูศาสตร์ 
   -  สาขาวชิาสารนิเทศศึกษา 
   -  สาขาวชิาปรัชญา 
   -  สาขาวชิาศิลปการละคร 
   -  สาขาวชิาภาษาศาสตร์ (วิชาโท)       
   -  สาขาวชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ (วิชาโท)    

  -  สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต       
  -  สาขาวิชาภาษาจีน 
  -  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
  -  สาขาวิชาภาษาเกาหลี (วชิาโท)  
   -  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
   -  สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 
   -  สาขาวชิาภาษาสเปน 
   -  สาขาวชิาภาษาอิตาเลียน 
   -  สาขาวชิาภาษารัสเซีย (วิชาโท) 

-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) 
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2.2 ระดบัปริญญาโท 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศึกษา 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภมิูสารสนเทศ 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปการละคร 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาศาสตร์  
- หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ       
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส   
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสสู่โลกธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแปลและการล่าม 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา 
-  หลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา 

 
2.3 ระดบัปริญญาเอก 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝร่ังเศส 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเยอรมนั 
  -  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา 
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เสาที่ 3  การใหบริการและการสนับสนุน    
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานส่วนกลางคณะฯ ไดผ้ลดงัน้ี 
ตวัช้ีวดัคุณภาพ 

 ตวัชีว้ัดคุณภาพ ปีงบ 55 ข้อมูลปีงบ 54 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 15 KQIs เป้า เป้า ผล 2553 2552 2551 

KQI 
Ss1 

จํานวนผู้ รับบริการท่ีแสดงความ
ประทบัใจในบริการ / จํานวนแบบ
ประเมินทัง้หมด 

80% 80% 85% 83.33% 43.40% 73.12% 
 

KQI 
Ss2 

จํานวนครัง้ในการเข้าเย่ียมชมดู
งานจากหน่วยงานภายนอก 

20 31 26 43 23 27 

KQI 
Ss3 

ระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการที่มีตอ่การให้บริการ 

3.5 3.4 4.27 3.5 4.00 3.68 

KQI 
Ss4 

จํานวนงาน/กิจกรรม ท่ีมีรอบ
ระยะเวลาในการให้บริการที่ลดลง 

4 4 2 3 5 2 

KQI 
Ss5 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง
ตอ่การร้องขอ คําร้อง ข้อเสนอแนะ 

1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 
6.2 วนั 

1 สปัดาห์ 
7.5 วนั 

1 สปัดาห์ 
6 วนั 

KQI 
Ss6 

จํานวนงาน/กิจกรรม ท่ีมีขัน้ตอน
การให้บริการที่ลดลง 

3 3 2 3 7 2 

KQI 
Ss7 

จํานวนขัน้ตอนและ/หรือกฎ และ/
หรือระเบียบท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
คณุภาพการให้บริการ 

6 6 4 7 8 4 

KQI 
Ss8 

จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการ
ใหม่ๆ  

3 3 4 6 13 0 

KQI 
Ss9 

จํานวนช่องทางในการให้บริการ 9 9 9 9 5 9 

KQI 
Ss10 

ร้อยละการให้บริการ on line / การ
บริการทัง้หมด 

21.7 21.7 40 24.5 20 
 

30 

KQI 
Ss11 

ร้อยละการให้บริการ self-service 
/ การบริการทัง้หมด 

17.7 17.7 70 13.8 32.33 57 

KQI 
Ss12 

ร้อยละการให้บริการ one stop 
service / การบริการทัง้หมด 

15 15 30 15 10 
 

0 

KQI 
Ss13 

จํานวนครัง้และ/หรือช่องทาง และ/
หรือวิธีการใหมใ่นการสื่อสารให้
ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ 

5 ช่องทาง 9 ช่องทาง/ 
1000 ครัง้ 

4 ช่องทาง 9 ช่องทาง / 
1558 ครัง้ 

6 ช่องทาง/
565 ครัง้ 

2 

KQI 
Ss14 

ร้อยละการลดลงของการใช้
เอกสารของผู้ รับบริการ 

50% 50% 40% 50% 42.5% 40% 

KQI 
Ss15 

จํานวนกิจกรรมท่ีมีการใช้เอกสาร
ของผู้ รับบริการลดลง 

3 3 5 3 5  2 
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ตวัช้ีวดัความเส่ียง 
 ตวัชีว้ัดความเส่ียง ปีงบ 55 ข้อมูลปีงบ 54 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

No. 8 KRIs เป้า เป้า ผล 2553 2552 2551 

KRI 
Ss1 

ร้อยละของผู้ รับบริการที่ได้รับผล
จากความผิดพลาดของการ
ให้บริการ 

0 0 0.6 0.6 10.3% 0.66% 

KRI 
Ss2 

ร้อยละจํานวนครัง้ข้อผิดพลาดใน
การให้บริการ / จํานวนการ
ให้บริการทัง้หมด 

0 0 0.6 0.6 0.6% 0.66% 

KRI 
Ss3 

ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง 
เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการที่
ต้องแก้ไขซํา้ / ปัญหาที่ต้องแก้ไข
ทัง้หมด 

10 10 0 6 0 0 

KRI 
Ss4 

ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง 
เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการที่
ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข / ปัญหาท่ี
ต้องแก้ไขทัง้หมด 

10 10 0 3 3 0 

KRI 
Ss5 

จํานวนครัง้ท่ีผู้ รับบริการร้องทกุข์-
ร้องเรียน 

10 10 0 3 9 3 

KRI 
Ss6 

จํานวนครัง้ความบกพร่องท่ีพบ
จากการสุม่ตรวจ 

0 0 0 0 0 0 

KRI 
Ss7 

จํานวนครัง้ท่ีไมส่ามารถให้บริการ
ได้ตามท่ีกําหนดไว้ 

0 0 25 0 2 25 

KRI 
Ss8 

จํานวนครัง้ท่ีเกิดการร้องเรียนเร่ือง
การไมไ่ด้รับข้อมลูข่าวสาร 

0 0 0 1 0 0 
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เสาที่ 4  งานบริการวิชาการ     
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานใหบ้ริการวิชาการ 2 หน่วยงาน คือ ศนูยบ์ริการวิชาการ และศนูยก์ารแปลและการล่ามเฉลิม 
พระเกียรติ ไดผ้ลดงัน้ี 
ตวัช้ีวดัคุณภาพ 

  ปีงบ 55 ข้อมูลปีงบ 54 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 20 KQIs เป้า เป้า ผล 2553 2552 2551 

KQI 
Sa1 

จํานวนการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ  
(ระดบัชาติ-ระดบันานาชาติ) / 
จํานวนบริการทัง้หมด  

48/200 
(24%) 

48/200 
(24%) 

79/223 
(35%) 

42/200 
(21%) 

95/300 
(31.66%) 

42 (40-2) / 
47(89.36%) 

KQI 
Sa2 

จํานวนการบริการที่สนองตอบตอ่
ความต้องการของสงัคมในรอบปี / 
จํานวนบริการทัง้หมดในรอบปี 

100% 
 

100% 
 

84/223 
(38%) 

93/200 
46.5% 

300/300 100 

KQI 
Sa3 

จํานวนการบริการที่มีความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน–องค์กรในระดบัชาติ / 
จํานวนบริการทัง้หมด 

4 4 4 4/42 
(9.5%) 

67/300 
(22.33%) 

13 / 47 
(27.65%) 

KQI 
Sa4 

จํานวนข้อตกลง-ความร่วมมือ / ปี 3 3 4 0 25 11 

KQI 
Sa5 

จํานวนหน่วยงานท่ีมาเย่ียมชมดงูาน 
/ปี 

1 1 24 7 23 31 

KQI 
Sa6 

จํานวนรางวลัท่ีได้รับ / ปี 0 0 1 0 0 0 

KQI 
Sa7 

ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวก
ของผู้ รับบริการ-สงัคมท่ีมีตอ่
หน่วยงาน 

4 4 4 4 4.3 4.0 

KQI 
Sa8 

เปอร์เซน็ต์การดําเนินการให้บรรลุ
ตามแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน 

100 100 100 100 0 ไมไ่ด้ 
จดัทํา 
แผน 

KQI 
Sa9 

คา่ใช้จ่ายตอ่จํานวนบคุลากรประจํา 
(บาท/คน) 

130,000 130,000  120,000  99,884 

KQI 
Sa10 

รายรับ/ปี  24.1 ล้าน 24.1 ล้าน 32.19 ล้าน  23.7 ล้าน 29 ล้าน 17.6 ล้าน 

KQI 
Sa11 

รายรับตอ่จํานวนบคุลากรประจํา 
(บาท/คน) 

3 ล้าน 3 ล้าน  2.6 ล้าน  1.0 ล้าน 

KQI 
Sa12 

จํานวนผู้ รับบริการ (จํานวนคน/ปี) 4,050 4,050 117,593  3,447 84,637 
(4,154) 

3,049 

KQI 
Sa13 

จํานวนผู้ รับบริการท่ีกลบัมาใช้บริการ
ซํา้ / จํานวนทัง้หมด 

0 0 113,888 134/1302 
=10.29% 
(เฉพาะศนูย์
การแปลฯ) 

74,743 15.08% 
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  ปีงบ 55 ข้อมูลปีงบ 54 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 20 KQIs เป้า เป้า ผล 2553 2552 2551 

KQI 
Sa14 

จํานวนการบริการที่สามารถสง่มอบ
ได้ตามเง่ือนไขทกุประการ/ จํานวน
ทัง้หมด 

100% 100% 100% 100% 205 98.36% 

KQI 
Sa15 

จํานวนผู้ รับบริการท่ีได้รับประโยชน์ 
โดยมิได้คาดหวงัผลกําไร (จํานวน
หน่วยงาน) / ปี 

0 0 26 1 0 4 

KQI 
Sa16 

จํานวนบคุลากรภายนอก/องค์กร (ท่ี
ด้อยโอกาส) ท่ีได้รับการพฒันา/ปี 

0 0 0 0 1 0 

KQI 
Sa17 

จํานวนโครงการด้าน
ศิลปะวฒันธรรม/ปี 

20 33 23 33 37 13 

KQI 
Sa18 

ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ี
มีตอ่การบริการ  

4 4 4 4 4.3 4.11 

KQI 
Sa19 

การได้รับการรับรอง มี มี - มี มี มี 

KQI 
Sa20 

การมีแนวปฏิบติัด้านจรรยาบรรณ มี มี มี มี มี มี 

 

 
ตวัช้ีวดัความเส่ียง 

  ปีงบ 55 ข้อมูลปีงบ 54 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
No. 4 KRIs เป้า เป้า ผล 2553 2552 2551 

KRI 
Sa1 

จํานวนงานบริการฯ ท่ีมีรายจ่ายเหนือ
รายได้/จํานวนโครงการทัง้หมด         

0 0 0 1 0 0 

KRI 
Sa2 

จํานวนผู้ รับบริการระดบัองค์กรท่ีไม่
กลบัมาใช้บริการอีกในช่วง 5 ปี / 
จํานวนทัง้หมด 

0 0 0 0 7 5 

KRI 
Sa3 

จํานวนครัง้ท่ีถกูร้องเรียน และ/หรือ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวน
ทัง้หมด 

0 0 0 0 0 0 

KRI 
Sa4 

จํานวนครัง้ท่ีให้ข้อมลูทางวิชาการ
ผิดพลาด / ปี 

0 0 0 0 0 0 

 

 



  155 

ฐานที่ 1  การบริหารจัดการหนวยงาน : 3 KQI   1 KRI  

รหสั
ตวัช้ีวดั 

รายการตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลท่ีใช้
ประกอบในการ
คาํนวณค่า
ตวัช้ีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(54) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(54) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2553 2552 2551 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
KQI 
1.1 

รอ้ยละของการบรรลุ
เป้าหมายตาม
ตวัชีว้ดัของการ
ปฏบิตังิาน/ปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีที่
กาํหนด (SDA) 

80.36 % 
(85.71%) 

≥50% 43.42 
(65.78%) 

47.44 
(78.97) 

- 
(82.52%) 

รายงาน SDA 
ของฝา่ยวางแผน 

บรรลุตามแผน ≥100%  
จาํนวนตวัชีว้ดัทีบ่รรลุเป้าหมาย 33 ตวั 
จาํนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 76 ตวั  
คดิเป็น 80.36 % 
หมายเหตุ 
นบัแบบเดมิ (บรรลุตามแผน ≥80%) 
จาํนวนตวัชีว้ดัทีบ่รรลุเป้าหมาย 36 ตวั 
จาํนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 76 ตวั  
คดิเป็น 85.71 % 

KQI 
1.2 

จาํนวนงานทีไ่ดร้บั
การปรบัปรงุเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ 

29 5 26 20 11 รายงานกจิกรรม
คุณภาพ
ประจาํวนั 

สว่นกลางคณะ 2 เรือ่ง 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ 1 เรือ่ง 
ฝา่ยวางแผน 1 เรือ่ง 
ฝา่ยวจิยั 1 เรือ่ง 
ฝา่ยบรหิาร 2 เรือ่ง 
บรกิารการศกึษา 1 เรือ่ง 
ภมูศิาสตร ์1 เรือ่ง 
ศลิปการละคร 4 เรือ่ง 
ไทยศกึษา 2 เรือ่ง 
ภาษาศาสตร ์2 เรือ่ง 
ภาษาตะวนัออก 2 เรือ่ง 
ปรชัญา 1 เรือ่ง 
ภาษาตะวนัตก 2 เรือ่ง 
ประวตัศิาสตร ์1 เรือ่ง 
ประวตัศิาสตร ์1 เรือ่ง 
ศนูยส์ารนิเทศ 5 เรือ่ง 
ศนูยค์อมพวิเตอร ์1 เรือ่ง 

KQI 
1.4  

ระดบัความพงึพอใจ
ของบุคลากรทีม่ตี่อ
การบรหิารจดัการ 

3.67 3.5 3.36 3.5 ไมม่ี
การ

ประเมนิ 

ผลการสาํรวจ
จาก
มหาวทิยาลยั 

คา่เฉลีย่จากความพงึพอใจของ
บุคลากร 3.67 

KRI 
1.1 

จาํนวนครัง้ทีม่กีาร
รายงานเหตุการณ์ที่
ไมป่กต ิ(Incident 
Report) 

3 2 0 2 1 แฟ้มการบรหิาร
ความเสีย่ง และ
รายงานกจิกรรม
คุณภาพ
ประจาํวนัของ
ฝา่ยประกนั
คุณภาพ 

 ภาควชิาศลิปะการละคร 3 ครัง้ 
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ฐานที่ 2 การบริหารขอมูล สารสนเทศและความรู : 2 KQI   1 KRI 

รหสั
ตวัช้ีวดั 

รายการตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลท่ีใช้
ประกอบในการ
คาํนวณค่า
ตวัช้ีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน

ปัจจบุนั (54) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั 

(54) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2553 2552 2551 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
KQI 
2.1  

ค่าใช้จ่ายดา้น IT/
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดต่อปี  
(Hardware+Humanware 
+Software)  

4.99 ลา้น: 
102.4 ลา้น 
=4.87 %  

 3.45 ลา้น: 
126.24 ลา้น 

=3.44% 
  

5.4 ลา้น: 
91.9 ลา้น 
=5.87% 

 2.87 ลา้น: 
87.18 ลา้น 
=3.29%  

N/A* ขอ้มลูจากฝา่ย
วางแผนฯและ 
งานคลงัและ
พสัดุ 

ขอ้มลูจากการเงนิ (สดมภ ์3)  
รวมคา่Hardware+Software 
= 3,098,619.87 
คา่ใชจ้า่ยบุคลากร IT  
= 1,889,400 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไมร่วมงบลงทุน 
= 102,404,088.84 
ขอ้มลูจากฝา่ยวางแผน (สดมภ4์) 
รวมคา่Hardware+Software 
= 1,291,500 
คา่ใชจ้า่ยบุคลากร IT  
= 3,056,078 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไมร่วมงบลงทุน 
= 126,237,200 

KQI 
2.2  

จาํนวนกจิกรรมทีม่กีาร
ใช ้KM ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ย
รปูแบบต่างๆ 

14 5 9 11 N/A* รายงานกจิกรรม
คุณภาพ
ประจาํวนั 

ฝา่ยวจิยั 3 ครัง้ 
ฝา่ยวชิาการ 6 ครัง้ 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ 1 ครัง้ 
BALAC 1 ครัง้ 
ภาควชิาภาษาองักฤษ 1 ครัง้ 
ภาควชิาตะวนัตก(เยอรมน้)1ครัง้ 
ภาควชิาภมูศิาสตร ์1 ครัง้ 

KRI 
2.1 

จาํนวนครัง้ทีร่ะบบ IT 
เสยีฉุกเฉิน 

5 0 7 3 7 บนัทกึความ
ผดิปกตศินูย์
คอมพวิเตอร ์

Internet ใชง้านไมไ่ด ้ 
(เหตุเกดิจากภายนอกหน่วยงาน) 
มนีาคม 2554 - 1 ครัง้ 
เมษายน 2554 - 2 ครัง้ 
มถุินายน 2554 - 1 ครัง้ 
ไฟฟ้าดบั 
กนัยายน 2554 - 1 ครัง้ 

*ไม่มีขอ้มูลเน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 3 การบริหารสินทรัพย และกายภาพ  : 1 KQI   1 KRI 

รหสั
ตวัช้ีวดั 

รายการตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูลท่ี
ใช้ประกอบใน
การคาํนวณ
ค่าตวัช้ีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั รอบการ
รายงานปัจจบุนั 

(54) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั (54) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2553 2552 2551 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
3.1  

ระดบัความพงึพอใจ
ของบุคลากรทีม่ตี่อการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละ
กายภาพ  

3.44 3.5 3.43 3.55 ไมม่กีาร
ประเมนิ

ผลการสาํรวจ
จาก
มหาวทิยาลยั 

จากรายงานระดบัความพงึ
พอใจของบุคลากรทีม่ตี่อ
หน่วยงาน ตามตวัชีว้ดัฐาน
บา้น ปีการศกึษา 2553 คณะ
อกัษรศาสตร3์.44 

KRI 
3.1  

มลูคา่การซ่อมแซม
สนิทรพัย/์คา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดต่อปี (ไมร่วม
งบลงทุน) 

420,184.67: 
102,404,088.84  

บาท 

=0.41 % 

322,000 : 
126,237,200 

บาท 

=0.26% 

367,957.96: 
91,907,389.18 

บาท 
=0.40% 

408,928.45: 
87,176,706.17 

บาท 
=0.47% 

N/A
* 

รายงานจาก
ฝา่ยการเงนิ 

ข้อมลูจาก ฝ่ายการเงิน 
(สดมภ ์3) 
คา่ซ่อมครภุณัฑ ์และคา่ซ่อม
ยานพาหนะ= 420,184.67 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไมร่วมงบ
ลงทุน = 102,404,088.84 
 
ข้อมลูจาก ฝ่ายวางแผน 
(สดมภ ์4) 
คา่ซ่อมครภุณัฑ ์และคา่ซ่อม
ยานพาหนะ= 322,000 
  งบแผน่ดนิ 62,000 
  งบรายได ้260,000 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไมร่วมงบ
ลงทุน = 126,237,200 

*ไม่มีขอ้มูลเน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 4 การบริหารทรพัยากรบุคคล : 3 KQI   2  KRI 

รหสั
ตวัช้ีวดั 

รายการตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ท่ีใช้ประกอบใน
การคาํนวณค่า

ตวัช้ีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(54) 

เป้าหมาย
ปีปัจจบุนั 

(54) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2553 2552 2551 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
4.1 

รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยพฒันา
บุคลากร (สายสนบัสนุน) 
/ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ไม่
รวมงบลงทุน)  

 46.45 ลา้น 
:102.40ลา้น 
= 45.36 %  

 48.32 ลา้น 
:126.24ลา้น 
= 38.28 %  

21.05% 8.18% 13.70% ขอ้มลูจากฝา่ย
วางแผนฯ และ
งานคลงัและ
พสัดุ 

คา่สมัมนาบุคลากร(สาย
สนบัสนุน) 
206,672.27 
เงนิเดอืนงบรายได ้
8,884,210.44 
เงนิเดอืนงบแผน่ดนิ 
37,363,974.16 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
102,404,088.84 

KQI 
4.2 

ระดบัความพงึพอใจของ
บุคลากรทีม่ตี่อระบบ
บรหิาร(ทรพัยากรบุคคล) 

3.61 3.5 3.27 3.38 ไมม่กีาร
ประเมนิ 

ผลการสาํรวจ
จาก
มหาวทิยาลยั 

จากรายงานระดบัความพงึ
พอใจของบุคลากรทีม่ตี่อ
หน่วยงาน ตามตวัชีว้ดัฐาน
บา้น ปีการศกึษา 2553 คณะ
อกัษรศาสตร3์.61 

KQI 
4.3 

รอ้ยละบุคลากร (สาย
สนบัสนุน) ทีไ่ดร้บัการ
พฒันาความรู ้/ ทกัษะ 

84.62% 90% 67.20% 87.72% 80% ขอ้มลูจากงาน
บรหิารและ
ธุรการ 

สมัมนาบุคลากร(สาย
สนบัสนุน) 99 คน/ จาํนวน
บุคลากรทัง้หมด117 คน 

KRI 
4.1 

อตัราการลาออกของ
บุคลากร (ทุกประเภท) 

5.92% ≤ 5% 1.91% 4.62% 5.86% ขอ้มลูจากงาน
บรหิารและ
ธุรการ 

อาจารย ์8 คน /187 คน 
เจา้หน้าที ่10 คน / 117 คน 

KRI 
4.3 

จาํนวนรอ้งทุกข ์- 
รอ้งเรยีนจากบุคลากร
(ทุกประเภท) ต่อปี 

1 ≤ 5 1 0 2 แฟ้มเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

บุคลากรในทีน้ี่หมายถงึ
บุคลากรภายในคณะ   ขอ้
รอ้งเรยีนจากบุคลากรภายใน
คณะทีม่าจากตูร้บัขอ้คดิเหน็/
ขอ้รอ้งเรยีน  
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ฐานที่ 5 การบริหารงบประมาณและการเงิน : 1 KQI 1 KRI 

รหสั
ตวัช้ีวดั 

รายการตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั ข้อมูล/
แหล่งข้อมูล
ท่ีใช้ประกอบ

ในการ
คาํนวณค่า
ตวัช้ีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(54) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั 

(54) 

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2553 2552 2551 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
5.1 

รอ้ยละของ
งบประมาณใชจ้รงิ/
งบประมาณทีไ่ดร้บั 

103.1ลา้น:
135.1 ลา้น 
= 76.31% 

108.08 ลา้น: 
135.1 ลา้น 

=80% 

92.3 ลา้น: 
 106.2ลา้น 
=86.9% 

87.5 ลา้น: 
 135ลา้น 
=64.81% 

92 ลา้น: 
124.7ลา้น 
=73.77% 

ขอ้มลูจาก
ฝา่ยวางแผน 
และฝา่ย
การเงนิ 

ขอ้มลูจากการเงิน (สดมภ ์3) = 103.1 ลา้น 
  งบรายไดปี้ 54 ทีใ่ชจ้รงิ = 58,968,868.38 
  งบแผน่ดนิปี 54 ทีใ่ชจ้รงิ = 44,087,527.46 
  รวมใชจ้รงิ 103,056,395.84 
 
ขอ้มลูจากฝ่ายวางแผน (สดมภ ์3)=135.1ลา้น 
  งบรายไดปี้ 54 ทีไ่ดร้บั = 88,405,000 
  งบแผน่ดนิปี 54 ทีไ่ดร้บั = 46,680,700 
  รวมงบประมาณทีไ่ดร้บั135,085,700 

KRI 
5.1 

คา่ใชจ้า่ยดา้น
บุคลากร(ทุก
ประเภท)/คา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด  

46.25 ลา้น: 
102.40ลา้น 
=45.17 % 

48.32 ลา้น: 
126.24 ลา้น 

38.28 % 

47.0 ลา้น: 
91.9 ลา้น 
=51.14% 

45.7ลา้น: 
87.5ลา้น 
=52.22%  

N/A* ขอ้มลูจาก
ฝา่ยวางแผน 
และฝา่ย
การเงนิ 

ขอ้มลูจากการเงิน (สดมภ ์3) 
คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร = 46,248,184.60 ลา้น 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ไมร่วมงบลงทุน)= 
102,404,088.84 ลา้น 
 
ขอ้มลูจากฝา่ยวางแผน  (สดมภ ์4) 
งบประมาณดา้นบุคลากร  = 48.32 ลา้น 
  แผน่ดนิ 54 = 40,124,100 
  รายได ้54= 8,194,512 
  รวมงบประมาณดา้นบุคคลากร=48,318,612 
งบประมาณไมร่วมงบลงทุน  = 126.24 ลา้น 
  แผน่ดนิ 54  = 46,362,700 
  รายได ้54 = 79,874,500 
  งบประมาณไมร่วมงบลงทุน = 126,237,200 

*ไม่มีขอ้มูลเน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีปรับปรุงใหม่ 
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ฐานที่ 6 การตรวจติดตามการปองกันและการรับมือ : 3 KQI  2  KRI 

รหสั
ตวัช้ีวดั 

รายการตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั 
ข้อมูล/แหล่งข้อมูลท่ี
ใช้ประกอบในการ
คาํนวณค่าตวัช้ีวดั 

ค่าข้อมูลของปีปัจจบุนั 
รอบการ
รายงาน
ปัจจบุนั 

(54) 

เป้าหมายปี
ปัจจบุนั (54)

ใน 3 รอบรายงานในอดีต 

2553 2552 2551 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

KQI 
6.1 

รอ้ยละของหวัขอ้การ
ปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้จรงิ
ภายหลงัการตรวจ
ประเมนิ 

100% 100% 100% 100% 80% ขอ้มลูจากทุก
หน่วยงานทีไ่ดร้บั
การตรวจคุณภาพ 

ทุกขอ้ทีผู่ต้รวจประเมนิ
เสนอแนะและได้
ดาํเนินการแลว้ทุก
หน่วยงาน 

KQI 
6.2 

ระดบัความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร และ
บุคลากร 

3.64 3.5 3.41 3.49 3.68 ผลการสาํรวจจาก
มหาวทิยาลยั 

จากรายงานระดบัความ
พงึพอใจของบุคลากรทีม่ ี
ต่อหน่วยงาน ตาม
ตวัชีว้ดัฐานบา้น ปี
การศกึษา 2553 คณะ
อกัษรศาสตร ์3.64 

KQI 
6.4 

ระยะเวลาโดยเฉลีย่
ในการสนองตอบต่อ
ขอ้รอ้งเรยีน  

 การ
สนองตอบ =

2  วนั 
การ

ปฏบิตักิาร= 
5  วนั 

≤ 2 
สปัดาห ์
ทัง้สอง
กรณ ี

การ
สนองตอบ = 

1.66 วนั 
การ

ปฏบิตักิาร= 
8.83 วนั 

การ
สนองตอบ= 

6 วนั 
การ

ปฏบิตักิาร= 
8.2 วนั 

การ
สนองตอบ= 

6  วนั 
การ

ปฏบิตักิาร= 
14  วนั 

ขอ้มลูจากฝา่ย
ประกนัคุณภาพ 

การสนองตอบ 
เรือ่งที ่1 = 4 วนั 
เรือ่งที ่2 = 2 วนั 
เรือ่งที ่3 = 0 วนั  
เฉลีย่ 2 วนั 
การปฏบิตักิาร 
เรือ่งที ่1 = 8 วนั 
เรือ่งที ่2 = 1 วนั 
เรือ่งที ่3 = 3 วนั 
เฉลีย่ 5 วนั 

KRI 
6.1 

รอ้ยละประเดน็ความ
เสีย่งในระดบัสงูทีย่งั
ไมไ่ดด้าํเนินการ
รบัมอื 

0% 0% 0% 0% 0% แผนและรายงานผล
การดาํเนินการ
บรหิารจดัการความ
เสีย่งและวางระบบ
การควบคุมภายใน 
ประจาํปีงบประมาณ
2553 

ความเสีย่งทุกขอ้ในดา้น 
การเงนิงบประมาณ  
การเรยีนการสอน 
การวจิยั  
การบรหิาร 

KRI 
6.3 

จาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์– 
รอ้งเรยีนจาก
ผูร้บับรกิาร ต่อปี 

2 ฉบบั 3 ฉบบั 6 ฉบบั 5 ฉบบั 3 ฉบบั แฟ้มรายงาน
ขอ้คดิเหน็/ 
ขอ้รอ้งเรยีน 

5 ฉบบั 
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3.2 การประเมิน และวิเคราะหตนเองตามตัวช้ีวัดเชิงเปรียบเทียบ 
จากผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั CU-QA 84 Model : 4 เสา 6 ฐาน ท่ีกล่าวมาในขอ้ 3.1 ขา้งตน้ เม่ือ

พิจารณาเชิงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการดาํเนินงานในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา พบวา่มีการดาํเนินงานบาง
เร่ืองท่ีน่าสนใจควรแก่การกล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 

แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวช้ีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานที ่1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวช้ีวดัทั้งหมดในกลุ่ม  3 KQI   1 KRI 

รหสัตวัช้ีวดั 
 

สถานะ เป้าหมาย 
ค่าตวัช้ีวดั 

2554 2553 2552 2551 

KQI 1.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชีว้ดั
ของการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัริาชการประจาํปี
ทีก่าํหนด (SDA) 

 ≥50% 80.36 % 
(85.71%) 

43.42 
(65.78%) 

47.44 
(78.97) 

- 
(82.52%) 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ปัญหาผลการดาํเนินงาน SDA ตํ่า เป็นปัญหาของคณะอกัษรศาสตร์ในช่วงระยะ 2-3 ปีท่ีผา่นมาน้ี ปัญหาน้ีเป็นผลมา
จากการตั้งค่าเป้าหมายตามคณะผูบ้ริหารชุดก่อน และปัญหาการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือรายงานผลการดาํเนินงาน ซ่ึงในการวเิคราะห์
ตวัช้ีวดัน้ีในปีงบประมาณก่อน ไดเ้สนอไวว้า่จะนาํเสนอปัญหาน้ีต่อคณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเพ่ือปรับแกค้่าเป้าหมายให้
เหมาะสมต่อไป ในปีงบประมาณ 2554 น้ี ไดน้าํเสนอปัญหาน้ีต่อผูบ้ริหารแลว้ โดยไดข้อปรับค่าเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการ
ดาํเนินงานในปัจจุบนั  

สาํหรับผลการดาํเนินงาน SDA ปีงบประมาณ 2554 น้ี ไดป้รับปรุงวธีิการรวบรวมขอ้มูลดว้ย โดยใชข้อ้มูลท่ีงาน
ประกนัคุณภาพรวบรวมไว ้ทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน SDA หลงัการเพิ่มขอ้มูลจากงานประกนัคุณภาพ เป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ 

-ผลการดาํเนินงาน SDA ปี 2554 เดิม มีตวัช้ีวดั 56 ตวั มีตวัช้ีวดัท่ีดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ของ
ค่าเป้าหมาย) จาํนวน 31 ตวั คิดเป็นร้อยละความสาํเร็จของตวัช้ีวดัเปรียบเทียบแผน-ผล คือร้อยละ 55.36 ทั้งน้ียงัมี
ตวัช้ีวดัท่ีไม่ทราบผลเน่ืองจากมหาวทิยาลยัเป็นผูป้ระมวลขอ้มูลอีก 6 ตวัช้ีวดั 

เม่ือรวมผลการดาํเนินงาน SDA ท่ีฝ่ายประกนัคุณภาพรวบรวมไว ้ไดป้รับผลการดาํเนินงาน SDA ดงัน้ี 
-ผลการดาํเนินงาน SDA ปี 2554 ใหม่ มีตวัช้ีวดั 56 ตวั มีตวัช้ีวดัท่ีดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100 

ของค่าเป้าหมาย) จาํนวน 45 ตวั คิดเป็นร้อยละความสาํเร็จของตวัช้ีวดัเปรียบเทียบแผน-ผล คือร้อยละ 80.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นท่ีน่าสงสัย หรือมีการตั้งขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ มีความผิดปกติท่ีส่อไปในทางลบเม่ือเทียบกบั 3 ปีท่ีผา่นมา  
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แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวช้ีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานที ่2 การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวช้ีวดัทั้งหมดในกลุ่ม  2 KQI   1 KRI 

รหสัตวัช้ีวดั 
รายการตวัช้ีวดั 

สถานะ เป้าหมาย 
ค่าตวัช้ีวดั 

2554 2553 2552 2551 

KQI 2.2  จาํนวนกจิกรรมทีม่กีารใช ้KM ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบต่างๆ 

 5 14 9 11 N/A* 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 คณะอกัษรศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีมีการใช ้KM ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากจะมี KM ดา้นการเรียน
การสอนและการวจิยัซ่ึงจดัโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภาระกิจน้ีโดยตรง คือ ฝ่ายวชิาการและฝ่ายวจิยัแลว้ ยงัมีกิจกรรมท่ีจดั
โดยหน่วยงานอ่ืนดว้ย  สะทอ้นวา่ คณะอกัษรศาสตร์ มีวฒันธรรมการแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือพฒันางาน  
 
ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาทีป่ระชมุกลุม่  วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่ม

จรงิ 
ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง “"Writing for Diogenes" 3 ก.พ. 54 เวลา 12:00-13:30 

น.หอ้งประชมุ 601/17  ชัน้ 6 
อาคารมหาจักรสีรินิธร  

อาจารย ์18 
บคุคลภายนอก10

ฝายวชิาการ การอบรมการใชโ้ปรแกรม Turnitin เพือ่ป้องกนัและ
ตรวจสอบการละเมดิลขิสทิธิส์ ิง่พมิพอ์อนไลน ์

16 ม.ีค.54  10.00-11.00 น. ณ 
หอ้ง 203 (ศนูยค์อมฯ)อาคารบรมฯ 

อาจารย ์31 
เจา้หนา้ที ่3 

ฝายวชิาการ การบรรยายเรือ่ง "ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
หลกัสตูรของจฬุาฯ (Chulalongkorn University 
Administration System : CU-CAS) พ.ศ.2554" 

17 ม.ีค.54  13.30-15.30 น. ณ 
หอ้ง 304 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์89 
เจา้หนา้ที ่6 

ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

วธิกีารเขยีนรายงานประเมนิตนเอง 20 พ.ค. 54 ศนูยค์อมพวิเตอร์
คณะอกัษรศาสตร ์

อาจารย ์ 
เจา้หนา้ที ่

ฝ่ายวชิาการ อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การจัดทํา e-Portfolio ดว้ย
ระบบ Blackboard”   

พ. 23 ม.ิย.54 ณ หอ้ง 203  
ศนูยค์อมพวิเตอรค์ณะอกัษรศาสตร

อาจารย ์10 
บคุลากร 13 

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การพัฒนาหลกัสตูรทีมุ่ง่
ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(Learning Outcomes)” ครัง้ที ่2  

อ. 26 ก.ค. 54 ณ โรงแรมเลอ
เมอ รเิดยีน 

อาจารย ์30 
บคุลากร 1 

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “บรรยายพเิศษเรือ่ง “การจัดทํา
รายละเอยีดหลกัสตูร (มคอ.2)” " 

ศ. 1 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์ 51 
บคุลากร  17 

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การผลติสือ่อเิล็กทรอนกิสใ์น
รปูแบบวดิโีอ" 

พ. 13 -พฤ. 14 ก.ค. 54 ณ ศนูย์
คอมพวิเตอรค์ณะอกัษรศาสตร ์ 

อาจารย ์12 
บคุลากร 2 

BALAC เสวนาอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูรอกัษรศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

อ. 6 ก.ย. 54  อาจารย ์20 คน     
เจา้หนา้ที ่2 คน 

ภมูศิาสตร ์ โครงการสมัมนาผูส้อนวชิาพืน้ฐานอกัษรศาสตร ์วชิา 
2205200 

8 ก.พ.54 เวลา 9.00-14.00 น.  อาจารย ์5 
อาจารยเ์กษียณ 8
เจา้หนา้ที ่3 

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย เรือ่ง"การบรหิารทนุวจัิยจากแหลง่ทนุ
ภายนอกใหค้ลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพ" 
-คําแนะนําในการตัง้งบประมาณในโครงการวจัิยแหลง่ทนุ
ภายนอก 
-แนวทางการดําเนนิการเรือ่งการเงนิอยา่งถกูระเบยีบ 
ปลอดภัย และมปีระสทิธภิาพเมือ่ทา่นไดรั้บทนุวจัิยจาก
แหลง่ทนุภายนอก 
-การยมืเงนิทดรองจา่ย 2 แบบ 
-ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัภาษีสําหรับนักวจัิย 
-การซือ้ของและการจา้งคนในโครงการวจัิย 

4 ส.ค. 54 
เวลา 12:00-14:00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 501/21 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์24 
บคุลากร 25 

ภาษาองักฤษ จัดอบรมเรือ่ง “การใชภ้าษาองักฤษในพธิกีารตา่งๆ” ใหแ้ก่
อาจารยใ์นภาควชิาฯ 

22 ก.ค. 54 เวลา 13.00–15.00น.
ณ หอ้งประชมุ 707อาคารบรมฯ 

อาจารย ์ 20  

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรือ่ง "การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีนในปี ค.ศ. 2015" 

อ. 29 ม.ีค. 54 10.00-12.00 น. 
หอ้ง 707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์14 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

การสมัมนาในหวัขอ้เรือ่งเกีย่วกบัการสอนวรรณคดเียอรมัน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญจากเยอรมัน (Prof.Berbeli Wanning) 

1-31 ส.ค.54 นสิติ อาจารย ์
บคุคลภายนอก 
รวม 20 คน 

 
หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นท่ีน่าสงสัย หรือมีการตั้งขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ มีความผิดปกติท่ีส่อไปในทางลบเม่ือเทียบกบั 3 ปีท่ีผา่นมา  
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 แบบการประเมนิ วเิคราะห์ตามตัวช้ีวดัเชิงเปรียบเทยีบ 

ฐานที ่5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 

ผู้ประเมนิและวเิคราะห์ รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพ 

จํานวนตัวช้ีวดัทั้งหมดในกลุ่ม  1 KQI 1 KRI 

รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั สถานะ เป้าหมาย ค่าตวัช้ีวดั 
2554 2553 2552 2551 

KQI 5.1 รอ้ยละของงบประมาณใชจ้รงิ/งบประมาณที่
ไดร้บั 

 108.08 ลา้น: 
135.1 ลา้น 

=80% 

103.1ลา้น:
135.1 ลา้น 
= 76.31% 

92.3 ลา้น : 
 106.2 ลา้น 

=86.9% 

87.5 ลา้น : 
135 ลา้น 
=64.81% 

92 ลา้น: 
124.7 ลา้น 
=73.77% 

 

บทประเมนิ และวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบ 
 ในปีงบประมาณ 2552  คณะอกัษรศาสตร์ ใชง้บประมาณไดน้อ้ย จึงไดว้ิเคราะห์ปัญหาซ่ึงรองคณบดีฝ่ายวางแผนได้
รับทราบปัญหาน้ีแลว้ ในปีงบประมาณ 2553 ไดมี้การใชง้บประมาณไดดี้ข้ึน 
 เม่ือวเิคราะห์ดูการใชง้บประมาณรายไดแ้ละงบประมาณแผน่ดิน ปี 2553-2554 จะเห็นวา่มีผลการดาํเนินงานท่ี
คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ ใชง้บประมาณแผน่ดินไดมี้ประสิทธิภาพมากถึงกวา่ร้อยละ 90 แต่ใชง้บประมาณรายได ้ไดน้อ้ย แมจ้ะ
มีระบบการติดตามการใชง้บประมาณทุกไตรมาสและรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
 
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 
งบประมาณท่ีไดรั้บ 135,012,800 ลา้นบาท รวมใชจ้ริง     87,477,206.17 คิดเป็นร้อยละ 64.79 

ปีงบประมาณ 2553 
 

งบประมาณเงินรายได ้ 55,350,200 ลา้นบาท ใชจ้ริง   45,364,267.44 คิดเป็นร้อยละ  89.95 
งบประมาณเงินแผน่ดิน  50,893,200 ลา้นบาท ใชจ้ริง   46,974,137.54 คิดเป็นร้อยละ  92.29 
งบประมาณท่ีไดรั้บ 106,243,400 ลา้นบาท รวมใชจ้ริง    92,338,404.98 คิดเป็นร้อยละ 86.99 

  

ปีงบประมาณ 2554 
 

งบประมาณเงินรายได ้ 88,405,000 ลา้นบาท ใชจ้ริง   58,968,868.38 คิดเป็นร้อยละ  66.74 
งบประมาณเงินแผน่ดิน  46,680,700 ลา้นบาท  ใชจ้ริง   44,087,527.46 คิดเป็นร้อยละ  94.43 
งบประมาณท่ีไดรั้บ 135,085,700 ลา้นบาท รวมใชจ้ริง   103,056,395.84 คิดเป็นร้อยละ 76.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ในคอลมัน์สถานะการระบุสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
 : มีค่าสูง ค่าเกินเป้าหมายไปมาก โดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจ 
: มีค่าพฤติกรรมท่ีน่าสงสัย แต่ยงัไม่อาจระบุทิศทางไดว้า่ส่อไปในทางลบหรือไม่ หากเพียงเป็นท่ีน่าสงสัย หรือมีการตั้งขอ้สังเกต หรือควรเฝ้าระวงั 
 : มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบั ค่าเป้าหมายหรือ มีพฤติกรรมท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ มีความผิดปกติท่ีส่อไปในทางลบเม่ือเทียบกบั 3 ปีท่ีผา่นมา  
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3.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ด ี
จากรายงานขา้งตน้ สรุปผลสมัฤทธ์ิในการดาํเนินการดา้นคุณภาพตามตวัช้ีวดัไดด้งัน้ี 

 
จุดเด่น 
บุคลากรคณะอกัษรศาสตร์มีการแลกเปล่ียนความรู้เพื่อพฒันางานในโอกาสต่างๆ โดยเป็นกิจกรรม

แลกเปล่ียนความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสมัมนา เสวนา ประชุม อบรม มีการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งในหมู่
คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี เน้ือหาความรู้ท่ีแลกเปล่ียนครอบคลุมการทาํงานในทุกดา้น เช่น การจดัการการเรียน
การสอน การวิจยั ทกัษะภาษาองักฤษ และการประกนัคุณภาพ สะทอ้นวา่คณะอกัษรศาสตร์มีวฒันธรรมการ
พฒันางานท่ีดี 

 
จุดทีค่วรพฒันา 
การใชง้บประมาณเงินรายได ้ในปีงบประมาณ 2554 น้ี ใชง้บประมาณไดน้อ้ย ทั้งท่ีมีการติดตามการ

ใชง้บประมาณ ทั้งแบบฟอร์มรายงานการใชง้บประมาณท่ีภาควิชา/หน่วยงานจดัทาํรายงานส่งงานวางแผน 
และรายงานสรุปการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาสท่ีงานวางแผนจดัทาํและนําเขา้มาพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

 
แนวปฏิบัติทีด่ ี
ทบทวนการวางแผนการติดตามการใชง้บประมาณ โดยอาจเสนอใหห้น่วยงานจดัทาํแผนปฏิบติังาน

ประจาํปี เพื่อวางแผนการทาํงานและการใชง้บประมาณท่ีชดัเจนมากข้ึน 
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บทท่ี 4  

การพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตร
ในปถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรุปขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน 167 
4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวช้ีวัดในปถัดไป 170 
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวช้ีวัด 174 
4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานที่เหนือข้ึนไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน 174 
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4.1 สรุปขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจติดตามและตรวจประเมิน  
คณะอกัษรศาสตร์ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพภายในโดยรวม 1 คร้ังในรอบปี 2554 ระหวา่งวนัท่ี 26-27 กรกฎาคม 

2554 เป็นการตรวจแบบบูรณาการ กล่าวคือ ตรวจติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆในคณะตามตวัช้ีวดัของระบบ
คุณภาพ CU-QA 84 และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามตวัช้ีวดัของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 

สรุปภาพรวมของการตรวจประจําปีงบประมาณ 2554 
ช่วงเวลาตรวจ ลกัษณะคณะผู้ตรวจ ประเภท สาระสําคญัทีต่รวจ ผู้รับการตรวจ ผลสรุปการตรวจ 

26 กรกฎาคม 
2554  
9.30-12.00 น. 
15.00-16.00 น. 

คณะผูต้รวจประกอบดว้ย 
คณะกรรมการจาํนวน 4 
คนซ่ึงคณบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง
โดยไดรั้บความห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
อาํนวยการการประกนั
คุณภาพคณะอกัษร
ศาสตร์ 

A3 
A4 

ตรวจประเมินผลการดาํเนิน 
งานในปีการศึกษา 2553 ตาม 
ตวัช้ีวดัในองคป์ระกอบคุณ 
ภาพของสกอ. และตรวจสอบ 
ขอ้มูลหลกัฐานการดาํเนินงาน 
 

- ผูบ้ริหารคณะ 
- หวัหนา้หน่วยงาน 
ในสาํนกังาน 
เลขานุการคณะ 
 

เฉล่ียทุกองคป์ระกอบ 
อยูใ่นระดบัด ี(4.23) 
(ดูหนา้ถดัไป) 

26 กรกฎาคม 
2554 
13.30-15.00 น. 

  ตรวจประเมินผลการดาํเนิน 
งานในปีการศึกษา 2553 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภาควชิา
ภาษาไทย และภาควชิา
ภาษาศาสตร์ 
 

-คณาจารยภ์าควชิา
ภาษาไทย  
-คณาจารยภ์าควชิา
ภาษาศาสตร์ 

ภาควชิาภาษาไทย อยู่
ในระดบัดมีาก (4.67) 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ 
อยูใ่นระดบัดมีาก 
(4.75) 

27 กรกฎาคม 
2554 
9.00-10.30 น. 
 

  ตรวจประเมินผลการดาํเนิน 
งานในปีการศึกษา 2553 
องคป์ระกอบท่ี 2 หลกัสูตร
อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาและวฒันธรรม หลกัสูตร
นานาชาติ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2551) 

หลกัสูตรอกัษร 
ศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาและ
วฒันธรรม 
หลกัสูตรนานาชาติ  
(หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2551) 

อยูใ่นระดบัพอใช้ 
(3.91) 

26 กรกฎาคม 
2554 
13.00-13.30 น. 

คณะผูต้รวจเป็นชุด
เดียวกนั 

A1 ตรวจติดตามผลการดาํเนิน 
งานตามตวัช้ีวดัของระบบ 
คุณภาพ CU-QA 84 ใน 2 
ฐาน ไดแ้ก่ 
   ฐานท่ี 1 การบริหารจดัการ
หน่วยงาน 
    ฐานท่ี 4 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ผูบ้ริหารคณะ    
(รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 
และรองคณบดีฝ่าย
ประกนัคุณภาพ) 

ไม่พบ Finding Sheet 
หรือ CAD 
 

หมายเหตุ : A0 = ตรวจเยีย่ม   A1 = ตรวจติดตาม  A2 = ตรวจรับรอง   A3 = ตรวจประเมิน  A4 = ตรวจสอบ และ A5 = ตรวจอ่ืนๆ 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.  
วนัที ่ 26-27 กรกฎาคม 2554 
 
ตามท่ีไดมี้การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 2554 (ปีการศึกษา 2553) เม่ือวนัท่ี 26-27 กรกฎาคม 2554  
มีกรรมการผูต้รวจประเมินดงัน้ี 

รศ.ดร.ประณฐั โพธิยะราช ประธานกรรมการ  
ผศ.อุษาวดี เอกแสงศรี   กรรมการ       
อ.ดงักมล ณ ป้อมเพชร   กรรมการ       
อ.ดร.จุฬิศพงศ ์จุฬารัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑม์าตรฐานสกอ. มีดงัน้ี    
ตวัชีว้ดั ชื่อตวัชีว้ดั ประเมนิตนเอง  

ปีการศกึษา 53 
ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 53 

เหตุผลการเปลีย่นแปลงคะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 1  กระบวนการพฒันาแผน  

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 4 4   
องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑิต  

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร  4 4   

2.2 อาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 4.61 4.61   
2.3 อาจารยป์ระจาํทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 2.67 2.59  คา่รอ้ยละของผลลพัธไ์มไ่ด้

คาํนวณทศนิยมตาํแหน่งทีส่อง 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 3 3   
2.5 หอ้งสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการ

เรยีนรู ้
4 5  เกณฑข์อ้ 7. พบวา่มกีาร

ปรบัปรงุกระบวนการตามผล
การประเมนิ 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 4 5  มกีารดาํเนินการประเมนิครบ
ทุกรายวชิา แต่นิสติเขา้ประเมนิ
ไมค่รบ 

2.7 ระบบและกลไกพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีน ตาม
คุณลกัษณะของบณัฑติ 

5 5   

2.8 ระดบัความสาํเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม
ทีจ่ดัใหก้บันกัศกึษา 

5 5   

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา  
3.1 ระบบและกลไกการใหค้าํปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลู

ขา่วสาร 
4 5 พบผลการประเมนิตามเกณฑข์อ้ 

6. 
3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษา 5 5   
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ตวัชีว้ดั ชื่อตวัชีว้ดั ประเมนิตนเอง  
ปีการศกึษา 53 

ผลการตรวจ ปี
การศกึษา 53 

เหตุผลการเปลีย่นแปลงคะแนน 

องคป์ระกอบท่ี  4  การวิจยั  
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ 3 4 คะแนนไมต่รงกบัเกณฑก์าร

ประเมนิ 
4.2 ระบบและกลไกจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรค ์ 
4 5 พบการดาํเนินงานดา้นทรพัยส์นิ

ทางปญัญาตามเกณฑข์อ้ 5 และ 6 
ผา่นระบบของมหาวทิยาลยั 

4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 

5 5   

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม  
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  3 3   

5.2 กระบวนการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม  3 3   
องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม  
6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม 4 5  พบเกณฑข์อ้ 6. การกาํหนด

หรอืสรา้งมาตรฐานดา้นศลิปะ
และวฒันธรรมและมผีลงานเป็น
ทีย่อมรบัในระดบัชาต ิ

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  

7.1 ภาวะผูนํ้าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของ
สถาบนั 

3 3  

7.2 การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรยีนรู ้ 3 3   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ  5 5   
7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง  4 4   
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  5 5   
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  4 4  
 3.97 4.23  
 

 
 

ผลการตรวจประเมินตัวช้ีวดัของระบบ CU-QA 
 ไดต้รวจประเมินฐานท่ี 1 การบริหารจดัการหน่วยงาน และ ฐานท่ี 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่พบ Finding 
แต่ประการใด 
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4.2 การกําหนดเปาหมาย สําหรับแตละตัวช้ีวัดในปถัดไป 
 การกาํหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัไดเ้นน้งานประจาํเป็นหลกั การกาํหนดเป้าหมายไดก้ระทาํในลกัษณะดงัน้ี 
 ทิศทาง Top-Down สาํหรับตวัช้ีวดัในกระบวนการสนบัสนุน (ฐานบา้น) บางตวั ผูบ้ริหารคณะท่ี

ดูแลตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูก้าํหนดโดยพิจารณาขอ้มูลก่อนหนา้น้ีทั้งหมดประกอบการกาํหนด 
 ทิศทาง Bottom-Up สําหรับตวัช้ีวดัในกระบวนการสนับสนุน (ฐานบา้น) บางตวั และตวัช้ีวดัใน

กระบวนการหลกั (เสาบา้น) เฉพาะในเสาท่ี 3 ภารกิจดา้นการบริการและสนับสนุน และเสาท่ี 4 
ภารกิจดา้นการบริการวิชาการ แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายในเบ้ืองตน้เพื่อให้
ผูบ้ริหารคณะพิจารณากาํหนดเป้าหมายโดยรวมสุดทา้ย 
 

เป้าหมายประจาํปีงบประมาณ 2555 
 

เสาที ่3  การให้บริการและการสนับสนุน    

No. ตัวชีวั้ดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 
KQI Ss1 จํานวนผู้ รับบริการท่ีแสดงความประทบัใจในบริการ / จํานวนแบบประเมินทัง้หมด 80% 
KQI Ss2 จํานวนครัง้ในการเข้าเย่ียมชมดงูานจากหน่วยงานภายนอก 20 
KQI Ss3 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การให้บริการ 3.5 
KQI Ss4 จํานวนงาน/กิจกรรม ท่ีมีรอบระยะเวลาในการให้บริการท่ีลดลง 4 
KQI Ss5 ระยะเวลาเฉล่ียในการตอบสนองตอ่การร้องขอ คําร้อง ข้อเสนอแนะ 1 สปัดาห์ 
KQI Ss6 จํานวนงาน/กิจกรรม ท่ีมีขัน้ตอนการให้บริการท่ีลดลง 3 
KQI Ss7 จํานวนขัน้ตอนและ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมคณุภาพการให้บริการ 6 
KQI Ss8 จํานวนรูปแบบ - ประเภทบริการใหม่ๆ  3 
KQI Ss9 จํานวนช่องทางในการให้บริการ 9 
KQI Ss10 ร้อยละการให้บริการ on line / การบริการทัง้หมด 21.7 
KQI Ss11 ร้อยละการให้บริการ self-service / การบริการทัง้หมด 17.7 
KQI Ss12 ร้อยละการให้บริการ one stop service / การบริการทัง้หมด 15 
KQI Ss13 จํานวนครัง้และ/หรือช่องทาง และ/หรือวิธีการใหมใ่นการส่ือสารให้ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ 5 ช่องทาง 
KQI Ss14 ร้อยละการลดลงของการใช้เอกสารของผู้ รับบริการ 50% 
KQI Ss15 จํานวนกิจกรรมท่ีมีการใช้เอกสารของผู้ รับบริการลดลง 3 

 ตัวชีวั้ดความเส่ียง 8 KRIs  
KRI Ss1 ร้อยละของผู้ รับบริการท่ีได้รับผลจากความผิดพลาดของการให้บริการ 0 

KRI Ss2 ร้อยละจํานวนครัง้ข้อผิดพลาดในการให้บริการ / จํานวนการให้บริการทัง้หมด 0 

KRI Ss3 ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการท่ีต้องแก้ไขซํา้ / 
ปัญหาท่ีต้องแก้ไขทัง้หมด 

0 

KRI Ss4 ร้อยละของกรณีปัญหา ข้อร้อง เรียน/การร้องขอของผู้ รับบริการท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 0 
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No. ตัวชีวั้ดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 
/ ปัญหาท่ีต้องแก้ไขทัง้หมด 

KRI Ss5 จํานวนครัง้ท่ีผู้ รับบริการร้องทกุข์-ร้องเรียน 0 

KRI Ss6 จํานวนครัง้ความบกพร่องท่ีพบจากการสุม่ตรวจ 0 

KRI Ss7 จํานวนครัง้ท่ีไม่สามารถให้บริการได้ตามท่ีกําหนดไว้ 0 

KRI Ss8 จํานวนครัง้ท่ีเกิดการร้องเรียนเร่ืองการไมไ่ด้รับข้อมลูข่าวสาร 0 
 

เสาที ่4  งานบริการวชิาการ     
No. ตัวชีวั้ดคุณภาพ 15 KQIs เป้าหมาย 

KQI Sa1 จํานวนการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ (ระดบัชาติ-ระดบันานาชาติ) / จํานวนบริการทัง้หมด 48/200 

(20%) 
KQI Sa2 จํานวนการบริการที่สนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมในรอบปี/จํานวนบริการทัง้หมดในรอบปี 100% 

 
KQI Sa3 จํานวนการบริการที่มีความร่วมมือกบัหน่วยงาน–องค์กรในระดบัชาติ / จํานวนบริการทัง้หมด 4 
KQI Sa4 จํานวนข้อตกลง-ความร่วมมือ / ปี 3 
KQI Sa5 จํานวนหน่วยงานท่ีมาเย่ียมชมดงูาน /ปี 1 
KQI Sa6 จํานวนรางวลัท่ีได้รับ / ปี 0 
KQI Sa7 ระดบัคะแนนจากผลการรับรู้เชิงบวกของผู้ รับบริการ-สงัคมท่ีมีต่อหน่วยงาน 4 
KQI Sa8 เปอร์เซน็ต์การดําเนินการให้บรรลตุามแผนการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสาน 100 
KQI Sa9 คา่ใช้จ่ายตอ่จํานวนบคุลากรประจํา (บาท/คน) 130,000 
KQI Sa10 รายรับ/ปี  25 ล้าน 
KQI Sa11 รายรับตอ่จํานวนบคุลากรประจํา (บาท/คน) - 
KQI Sa12 จํานวนผู้ รับบริการ (จํานวนคน/ปี) 4,050 
KQI Sa13 จํานวนผู้ รับบริการท่ีกลบัมาใช้บริการซํา้ / จํานวนทัง้หมด 0 
KQI Sa14 จํานวนการบริการท่ีสามารถสง่มอบได้ตามเง่ือนไขทกุประการ/ จํานวนทัง้หมด 100% 
KQI Sa15 จํานวนผู้ รับบริการท่ีได้รับประโยชน์ โดยมิได้คาดหวงัผลกําไร (จํานวนหน่วยงาน) / ปี 0 
KQI Sa16 จํานวนบคุลากรภายนอก/องค์กร (ท่ีด้อยโอกาส) ท่ีได้รับการพฒันา/ปี 0 
KQI Sa17 จํานวนโครงการด้านศิลปะวฒันธรรม/ปี 20 
KQI Sa18 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีมีตอ่การบริการ  4 
KQI Sa19 การได้รับการรับรอง มี 
KQI Sa20 การมีแนวปฏิบติัด้านจรรยาบรรณ มี 

 ตัวชีวั้ดความเส่ียง 4 KRIs  

KRI Sa1 จํานวนงานบริการฯ ท่ีมีรายจ่ายเหนือรายได้/จํานวนโครงการทัง้หมด         0 

KRI Sa2 จํานวนผู้ รับบริการระดบัองค์กรท่ีไมก่ลบัมาใช้บริการอีกในช่วง 5 ปี / จํานวนทัง้หมด 0 

KRI Sa3 จํานวนครัง้ท่ีถกูร้องเรียน และ/หรือดําเนินคดีทางกฎหมาย / จํานวนทัง้หมด 0 

KRI Sa4 จํานวนครัง้ท่ีให้ข้อมลูทางวิชาการผิดพลาด / ปี 0 
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เป้าหมายประจาํปีงบประมาณ 2555 ส่วนกระบวนการสนับสนุน  
 

ฐานที ่1  การบริหารจัดการหน่วยงาน 
รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
KQI 1.1 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวัชีว้ดัของการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัิ

ราชการประจาํปีทีก่าํหนด (SDA) 
60% 

KQI 1.2 จาํนวนงานทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 5 
KQI 1.4  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการ 3.5 
KRI 1.1 จาํนวนครัง้ทีม่กีารรายงานเหตุการณ์ทีไ่มป่กต ิ(Incident Report) 0 

 
 

ฐานที ่2 การบริหารข้อมูล สารสนเทศและความรู้ 
รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
KQI 2.1  ค่าใช้จ่ายดา้น IT/คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดต่อปี  

(รวมHardware+Humanware+Software)  
งบHardware+Software=294,000 

งบค่าใชจ้า่ยบคุลากร =2,268,006 

งบทัง้หมดไม่รวมงบลงทนุ =120,544,500 

=2.13 % 

KQI 2.2  จาํนวนกจิกรรมทีม่กีารใช ้KM ในการแลกเปลีย่น
เรยีนรูด้ว้ยรปูแบบต่างๆ 

5 

KRI 2.1 จาํนวนครัง้ทีร่ะบบ IT เสยีฉุกเฉิน 0 

	
 

ฐานที ่3 การบริหารสินทรัพย์ และกายภาพ   
รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
KQI 3.1  ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอการบรหิาร

สนิทรพัยแ์ละกายภาพ  
3.44 

KRI 3.1  มลูคา่การซ่อมแซมสนิทรพัย/์คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดต่อปี 
(ไมร่วมงบลงทุน) 

420,184.67: 

102,404,088.84 

=0.41 % 

	



  173 

ฐานที ่4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
KQI 4.1 รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยพฒันาบุคลากร (สายสนบัสนุน)/

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ไมร่วมงบลงทุน)  
สมัมนาบคุลากร(สายสนับสนุน)200,000 

เงนิเดอืนงบรายได9้,579,900 

เงนิเดอืนงบแผน่ดนิ6,931,276/ 

ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด120,544,500 

=13.70% 

KQI 4.2 ระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอระบบ
บรหิาร(ทรพัยากรบุคคล ) 

3.5 

KQI 4.3 รอ้ยละบุคลากร (สายสนบัสนุน) ทีไ่ดร้บัการพฒันา
ความรู ้/ ทกัษะ 

90% 

KRI 4.1 อตัราการลาออกของบุคลากร (ทุกประเภท) 5%
KRI 4.3 จาํนวนรอ้งทุกข ์- รอ้งเรยีนจากบุคลากร(ทุก

ประเภท) ต่อปี 
 5

	
 

ฐานที ่5 การบริหารงบประมาณและการเงิน 
รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
KQI 5.1 รอ้ยละของงบประมาณใชจ้รงิ/งบประมาณทีไ่ดร้บั ขอ้มลูจากฝ่ายวางแผน  

งบแผน่ดนิ 44,895,600 

งบรายได ้ 76,000,000 

รวม 120,895,600 

80% ของ120,895,600 =96,716,480 

KRI 5.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร(ทุกประเภท)/คา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมด  

ขอ้มลูจากฝ่ายวางแผน 

ค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากร(ทกุประเภท)  

เงนิรายได ้9,812,700 

แผน่ดนิ 35,668,100 

ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด (ไม่รวมงบลงทนุ) 

120,544,500 

=37.73 % 

 

ฐานที ่6 การตรวจติดตามการป้องกนัและการรับมือ 
รหสัตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
KQI 6.1 รอ้ยละของหวัขอ้การปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้จรงิภายหลงัการตรวจประเมนิ 100% 

KQI 6.2 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และบุคลากร 3.5 

KQI 6.4 ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการสนองตอบต่อขอ้รอ้งเรยีน   2 สปัดาห ์ทั้งสองกรณี
KRI 6.1 รอ้ยละประเดน็ความเสีย่งในระดบัสงูทีย่งัไมไ่ดด้าํเนินการรบัมอื 0% 

KRI 6.3 จาํนวนขอ้รอ้งทุกข ์– รอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิาร ต่อปี 3 ฉบบั 
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4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตัวช้ีวัด 

ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
เป้า 
หมาย 

แนวทาง/การปฏิบติัการ 
ผูรั้บ 

ผิดชอบ 

ภารกจิด้านการพฒันาคณาจารย์ 
จาํนวนอาจารยท่ี์มีตาํแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 
จาํนวนอาจารยท่ี์มี
ตาํแหน่งวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

 
2 

 
จดัทาํแผนการขอกาํหนด
ตาํแหน่งวิชาการและวางแผน
ภาระงานอาจารยเ์พ่ือใหอ้าจารย์
สามารถทาํผลงานวชิาการและ
เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งได ้

 
ฝ่ายบริหาร 

ภารกจิด้านการวิจัย 
1. การจดัเกบ็ขอ้มูลการผลิตผลงานวิชาการ 
2. การจดัเกบ็ขอ้มูล Publication บน
ฐานขอ้มูลนานาชาติ 

 
-จาํนวนรายการขอ้มูล 
-จาํนวนรายการขอ้มูล 

 

 
20 
15 

 
-ใชข้อ้มูลจากแบบสาํรวจภาระงาน 
-สาํรวจจากฐานขอ้มูล ISI และ 
Scopus ในช่วงใกลส้ิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ฝ่ายประกนั
คุณภาพ/
ฝ่ายวจิยั 

 

4.4 ความตองการการสนับสนุนจาก หนวยงานท่ีเหนือข้ึนไป หรือมหาวิทยาลัย และเหตุผลความจําเปน 

ส่ิงที่ต้องการให้สนับสนุน ปริมาณ เหตุผลความจําเป็น 
ผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้หาก

ได้รับการสนับสนุน 

อบรมผูต้รวจประเมิน
คุณภาพระบบสกอ. 

ปีละ 1 
คร้ัง 
 

คณะอกัษรศาสตร์มีบุคลากรท่ีมีความรู้และสามารถ
เป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์
มาตรฐานของสกอ.จาํนวนนอ้ยมาก  

คณะอกัษรศาสตร์มีผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพเพิ่มมากข้ึน
ปีละ 2-5 คน 

อบรมผูต้รวจประเมิน
คุณภาพระบบ CU-QA 

ปีละ 1 
คร้ัง 
 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัยงัคงกาํหนดใหค้ณะฯ
ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู ่
แต่ผูท่ี้ผา่นการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพระบบ 
CU-QA จาํนวนมากไดเ้กษียณ/ลาออก และเน่ืองจาก
ช่วงระยะหลงั เนน้การตรวจตามเกณฑม์าตรฐาน
สกอ. การตรวจระบบ CU-QA จึงอาจขาดความ
ชาํนาญหรือมีความเขา้ใจในตวัช้ีวดัคลาดเคล่ือนกนั
ไดร้ะหวา่งผูรั้บตรวจและผูต้รวจ  

คณะอกัษรศาสตร์มีผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพเพิ่มมากข้ึน
ปีละ 2-5 คน 

อบรมอาจารยเ์ร่ือง การ
ตรวจประเมินคุณภาพ 
CU-CQA แบบ AUN 

ปีละ 1 
คร้ัง 
 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยักาํหนดใหมี้การตรวจ CU-
CQA แบบใหม่เป็นแบบ AUN แต่ยงัมีอาจารยท่ี์มี
ความรู้ความเขา้ใจระบบน้ีจาํนวนนอ้ย  

อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์มี
ความรู้เพียงพอสาํหรับการ
จดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
รับการตรวจประกนัคุณภาพ 
หรือเป็นผูต้รวจประเมิน
คุณภาพได ้



  175 

 

บทท่ี 5  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ 

ของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 ปญหาท่ีพบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 177 
5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพิ่มเติม ปรับลด ตัวช้ีวัด และเหตุผลประกอบการปรับเปล่ียน 177 
5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม 177 
5.4 ปญหา และขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 177 
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5.1 ปญหาท่ีพบจากระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ระบบ CU-QA 
มหาวิทยาลยัยงัคงกาํหนดใหมี้การตรวจประเมินคุณภาพระบบ CU-QA อยู ่แต่เน่ืองจากเนน้การตรวจ

ประเมินคุณภาพตามเกณฑร์ะบบสกอ. บุคคลากรจึงขาดความชาํนาญในตวัช้ีวดัระบบ CU-QA การรายงาน
ขอ้มูลบางตวัไม่สมํ่าเสมอ การรับตรวจและการตรวจไม่ชาํนาญเท่ากบัการตรวจตามระบบสกอ. 

นอกจากน้ี การตรวจประเมินคุณภาพหลกัสูตรในปัจจุบนั กมี็ทิศทางไม่ค่อยชดัเจนเช่นก่อน เน่ืองจากมี
ระบบ CU-CQA และระบบ AUN บุคลากรขาดความรู้ในเร่ืองตวัช้ีวดั และเกณฑต่์างๆ  

 
ระบบ สกอ. 
CDS บางตวัท่ีมหาวิทยาลยัดาํเนินการ ไดผ้ลออกมาชา้มาก เช่น คะแนนประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการบริหารจดัการหน่วยงาน คะแนนความพงึพอใจของนิสิตในดา้นต่างๆ ซ่ึงบางตวั ใชใ้นการ
จดัทาํรายงานประเมินตนเอง  

 

5.2 ขอเสนอการปรับปรุง เพ่ิมเติม ปรับลด ตัวช้ีวัด และเหตุผลประกอบการ
ปรับเปล่ียน  

- ไดว้ิเคราะห์และเสนอไวใ้นรายงานคุณภาพประจาํปีงบประมาณ 2552 แลว้ จึงไม่ขอเสนอเพ่ิมเติมอีก 
 
 

5.3 ขอเสนอการปรับปรุงการตรวจติดตาม 
ขอ้มูล CDS รอบปีงบประมาณ ซ่ึงมีกาํหนดปิดฐานขอ้มูลเร็ว หากพบขอ้ผดิพลาดก่อนปิดฐานขอ้มูลปี

การศึกษา อยากใหเ้ปิดโอกาสใหแ้กไ้ขได ้เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา แมว้า่เจา้ภาพจะตรวจสอบใหม่และยอมรับ
ขอ้มูลใหม่ แต่ไม่แกไ้ขให ้ 

 

5.4 ปญหา และขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
1.   ควรจดัอบรมผูต้รวจคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง ทั้งระบบบ สกอ. และ CU-QA  
2.   มหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํระบบคุณภาพ CU-RQA ออกมา แต่ไม่มีการดาํเนินการใดๆเพื่อสนบัสนุนการ

ใชร้ะบบดงักล่าว ในระดบัคณะจึงไม่มีความสนใจท่ีจะนาํมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ระบบ CU-QA 84 จึงยงัไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจตามหลกัการ มหาวิทยาลยัควรมีความคิดท่ีชดัเจนในเร่ืองน้ี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนงานท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 181 
กิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) 182 
รายช่ือคณาจารย 183 
รายช่ืออาจารยชาวตางประเทศ 188 
รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ 189 
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จํานวนงานทีไ่ด้รับการปรับปรุงเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
ลาํดบั ภาควชิา/

หนว่ยงาน 
งานทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุกระบวนการภายในเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ชว่งเวลาที่

ดาํเนนิการ 
1 คณะอกัษร ปรับปรงุการบรหิารจัดการในการ update ฐานขอ้มลูวทิยานพินธค์ณะอกัษร

ศาสตร ์โดยใหฝ่้ายวชิาการรับเป็นงานประจํา 
ตัง้แต ่21 มกราคม 
2554 เป็นตน้ไป 

2 คณะอกัษร ปรับปรงุวธิกีารตดิประกาศทีอ่าคารมหาจักรสีรินิธร ตัง้แต ่31 มกราคม 
2554 เป็นตน้ไป 

3 ประกนัคณุภาพ ปรับปรงุระบบขอ้มลูกจิกรรมคณุภาพประจําวัน โดยลงกจิกรรมใน Calendar 
เพือ่ใหท้ราบวันเวลาทีจั่ดกจิกรรมลว่งหนา้ และไปเก็บขอ้มลูทีห่นา้งานได ้

ปีงบประมาณ 2554 
ม.ค. 54 

4 ฝ่ายวางแผน ปรับปรงุระบบเก็บขอ้มลูการใชง้บประมาณ โดยใหภ้าควชิารายงาน
งบประมาณทีใ่ชจ้รงิสง่มายังฝ่ายวางแผน โดยใช ้แบบรายงานการใช ้
งบประมาณของภาควชิา และแบบฟอรม์ประมาณการรายไดข้องศนูยต์น้ทนุ
และหลักสตูรทีม่รีายได ้ซึง่เป็นไฟล ์Excel เพือ่คํานวณยอดงบประมาณ
คงเหลอื อนุมัตใินการประชมุคณะกรรมการบรหิาร คณะอกัษรศาสตร ์ครัง้ที ่
1/2554  

ตัง้แต ่มกราคม 
2554 

5 ฝ่ายวจัิย ปรับปรงุระบบเก็บขอ้มลูผลงานวชิาการ โดยใชแ้บบฟอรม์ลงทะเบยีนการ
ผลติผลงานวชิาการ และแบบรายงานการผลติผลงานวชิาการตามทีอ่นุมัตใิน
การประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะอกัษรศาสตร ์ครัง้ที ่1/2554  

ตัง้แต ่มกราคม 
2554 

6 ฝ่ายบรหิาร ปรับปรงุการสอืสารกบัคณาจารย ์โดยสรา้งกลุม่ E-mail เครอืขา่ยชมุชน
คณาจารยเ์พือ่สือ่สารและถา่ยทอดความรูแ้ละสง่เสรมิพัฒนาผูร้ว่มงานเพือ่ให ้
ทํางานบรรลวุัตถปุระสงคข์องสถาบนัตามศกัยภาพ 

ตัง้แต ่18 ส.ค. 
2554 

7 ฝ่ายบรหิารและ
ธรุการ 

ปรับปรงุการแบง่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีฝ่่ายธรุการใหม ่ มนีาคม 2554 

8 บรกิารการศกึษา ปรับปรงุพืน้ทีสํ่านักงาน ในหอ้งบรกิารการศกึษา เพือ่ Flow การทํางานทีด่ขี ึน้ พฤษภาคม 2554 

9 ภมูศิาสตร ์ ภาควชิาสง่จดหมายอเีมลม์ากขึน้แทนการถา่ยเอกสารแจกอาจารย ์ ปีงบประมาณ 2554 

10 ศลิปการละคร ภาควชิาสง่จดหมายอเีมลม์ากขึน้แทนการถา่ยเอกสารแจกอาจารย ์ ปีงบประมาณ 2554 

11 ศลิปการละคร ภาควชิาเปิดไฟลร์ายงานการประชมุจากโน๊ตบุค๊แทนการถา่ยสําเนาเอกสาร
แจก 

ปีงบประมาณ 2554 

12 ศลิปการละคร ใชโ้ปรมแกรม Excel คํานวนคา่ถา่ยเอกสารแทนเครือ่งคดิเลข ปีงบประมาณ 2554 

13 ไทยศกึษา เวยีนหนังสอืทางอเีมล ์ใหอ้าจารยใ์นภาคแทนการถา่ยสําเนาเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2554 

14 ไทยศกึษา เอกสารประกอบการประชมุสง่ E-mail แทนการถา่ยเอกสารแจก ปีงบประมาณ 2554 

15 ภาษาศาสตร ์ เปิด facebook เป็นกลุม่ของภาควชิาใหศ้ษิยเ์กา่ นสิติปัจจบุนั อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่เป็นสมาชกิพดูคยุสือ่สารกนัรวดเร็วขึน้ 

ปีงบประมาณ 2554 

16 ภาษาศาสตร ์ แบบฟอรม์ตา่งๆ เชน่ ใบลา หนังสอืรับรอง สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์
แทนการเดนิไปขอจากหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2554 

17 ภาษาตะวันออก แบบฟอรม์ตา่งๆ เชน่ ใบลา หนังสอืรับรอง สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์
แทนการเดนิไปขอจากหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2554 

18 ภาษาตะวันออก ตรวจงานหรอืแกไ้ขรายงานการประชมุจากไฟลท์ีส่ง่เป็นจดหมายเมลม์าแทน
การแกไ้ขในกระดาษ 

ปีงบประมาณ 2554 

19 ปรัชญา เปิด facebook เป็นกลุม่ของภาควชิาใหศ้ษิยเ์กา่ นสิติปัจจบุนั อาจารย ์
เจา้หนา้ที ่เป็นสมาชกิพดูคยุสือ่สารกนัรวดเร็วขึน้ และเป็นการประชาสมัพันธ์
ขา่วสารตา่งๆ ได ้

ปีงบประมาณ 2554 

20 ภาษาตะวันตก แกไ้ขงานพมิพจ์ากไฟลท์ีส่ง่เป็นจดหมายเมลม์าแทนการแกไ้ขในกระดาษ ปีงบประมาณ 2554 

21 ภาษาตะวันตก ใชโ้ปรมแกรม Excel คํานวนคา่ถา่ยเอกสารแทนเครือ่งคดิเลข ปีงบประมาณ 2554 

22 ประวัตศิาสตร ์ ใชก้ระดาษรยีสูพมิพร์า่งจดหมาย และสําเนาเอกสาร ปีงบประมาณ 2554 

23 ศนูยส์ารนเิทศ ยกเลกิการเขยีนชือ่ในบตัรยมืหนังสอื ใชอ้า่นบารโ์คด๊แทนเซน็ชือ่ ปีงบประมาณ 2554 

24 ศนูยส์ารนเิทศ อนุญาตใหจ้องหนังสอืผา่นเว็บไซตแ์ทนการเขยีนจองในบตัรยมื ปีงบประมาณ 2554 

25 ศนูยส์ารนเิทศ เปิดบรกิารตอบคําถามทาง MSN ปีงบประมาณ 2554 

26 ศนูยส์ารนเิทศ ยบุรวมบรกิารยมื-รับคนื อยูจ่ดุเดยีวกนั ปีงบประมาณ 2554 

27 ศนูยส์ารนเิทศ มตีูรั้บคนืหนังสอืนอกเวลา (นําเขา้ระบบวันรุง่ข ึน้ได)้ ปีงบประมาณ 2554 

28 ศนูยค์อมพวิเตอร ์ ใหบ้รกิารเชงิรกุดว้ยการไปดปัูญหาของเครือ่งคอมฯ พรอ้มแกไ้ขกอ่นให ้
ผูรั้บบรกิารเขยีนใบแจง้ซอ่มสง่มาทีศ่นูยค์อมฯ 

ปีงบประมาณ 2554 

29 ศลิปการละคร จัดทําFacebook ป.โท และเทศกาลละคร, Facebook และ Fanpage ของ
แมคเบธ, จัดทําฐานขอ้มลูสือ่มวลชน สปอนเซอรแ์ละผูช้มละคร 

ตัง้แต ่มถินุายน 
2554 
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กจิกรรมทีมี่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Knowledge Management) 
ภาควชิา หวัขอ้การเสวนา/กจิกรรม/วชิาทีป่ระชมุกลุม่  วันเวลาและสถานทีจั่ด จํานวนผูเ้ขา้รว่มจรงิ 

ฝ่ายวจัิย อาศรมวจัิย เรือ่ง “"Writing for Diogenes" 3 ก.พ. 54 เวลา 12:00-13:30 น.
หอ้งประชมุ 601/17  ชัน้ 6 อาคาร
มหาจักรสีรินิธร  

อาจารย ์18 
บคุคลภายนอก10 

ฝายวชิาการ การอบรมการใชโ้ปรแกรม Turnitin เพือ่ป้องกนัและ
ตรวจสอบการละเมดิลขิสทิธิส์ ิง่พมิพอ์อนไลน ์

16 ม.ีค.54  10.00-11.00 น. ณ 
หอ้ง 203 (ศนูยค์อมฯ) อาคารบรมฯ 

อาจารย ์31 
เจา้หนา้ที ่3 

ฝายวชิาการ การบรรยายเรือ่ง "ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
หลกัสตูรของจฬุาฯ (Chulalongkorn University 
Administration System : CU-CAS) พ.ศ.2554" 

17 ม.ีค.54  13.30-15.30 น. ณ 
หอ้ง 304 อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์89 
เจา้หนา้ที ่6 

ฝ่ายประกนั
คณุภาพ 

วธิกีารเขยีนรายงานประเมนิตนเอง 20 พ.ค. 54 ศนูยค์อมพวิเตอรค์ณะ
อกัษรศาสตร ์

อาจารย ์ 
เจา้หนา้ที ่

ฝ่ายวชิาการ อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การจัดทํา e-Portfolio ดว้ย
ระบบ Blackboard”   

พ. 23 ม.ิย.54 ณ หอ้ง 203  
ศนูยค์อมพวิเตอรค์ณะอกัษรศาสตร ์ 

อาจารย ์10 
บคุลากร 13 

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การพัฒนาหลกัสตูรทีมุ่ง่
ผลลพัธก์ารเรยีนรู ้(Learning Outcomes)” ครัง้ที ่2  

อ. 26 ก.ค. 54 ณ โรงแรมเลอเมอ 
รเิดยีน 

อาจารย ์30 
บคุลากร 1 

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “บรรยายพเิศษเรือ่ง “การ
จัดทํารายละเอยีดหลกัสตูร (มคอ.2)” " 

ศ. 1 ก.ค. 54 ณ หอ้ง 401/18 
อาคารมหาจักรสีรินิธร 

อาจารย ์ 51 
บคุลากร  17 

ฝ่ายวชิาการ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การผลติสือ่อเิล็กทรอนกิส์
ในรปูแบบวดิโีอ" 

พ. 13 -พฤ. 14 ก.ค. 54 ณ ศนูย์
คอมพวิเตอรค์ณะอกัษรศาสตร ์ 

อาจารย ์12 
บคุลากร 2 

BALAC เสวนาอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูรอกัษรศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

อ. 6 ก.ย. 54  อาจารย ์20 คน     
เจา้หนา้ที ่2 คน 

ภมูศิาสตร ์ โครงการสมัมนาผูส้อนวชิาพืน้ฐานอกัษรศาสตร ์วชิา 
2205200 

8 ก.พ.54 เวลา 9.00-14.00 น.  อาจารย ์5 
อาจารยเ์กษียณ 8
เจา้หนา้ที ่3 

ฝ่ายวจัิย โครงการอาศรมวจัิย เรือ่ง"การบรหิารทนุวจัิยจากแหลง่
ทนุภายนอกใหค้ลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพ" 
-คําแนะนําในการตัง้งบประมาณในโครงการวจัิยแหลง่
ทนุภายนอก 
-แนวทางการดําเนนิการเรือ่งการเงนิอยา่งถกูระเบยีบ 
ปลอดภัย และมปีระสทิธภิาพเมือ่ทา่นไดรั้บทนุวจัิยจาก
แหลง่ทนุภายนอก 
-การยมืเงนิทดรองจา่ย 2 แบบ 
-ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัภาษีสําหรับนักวจัิย 
-การซือ้ของและการจา้งคนในโครงการวจัิย 

4 ส.ค. 54 
เวลา 12:00-14:00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 501/21 อาคารมหา
จักรสีรินิธร 

อาจารย ์24 
บคุลากร 25 

ภาษาองักฤษ จัดอบรมเรือ่ง “การใชภ้าษาองักฤษในพธิกีารตา่งๆ” 
ใหแ้กอ่าจารยใ์นภาควชิาฯ 

22 ก.ค. 54 เวลา 13.00–15.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 707 อาคารบรมฯ 

อาจารย ์ 20  

ฝ่ายวจัิย บรรยายพเิศษเรือ่ง "การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนในปี ค.ศ. 2015" 

อ. 29 ม.ีค. 54 10.00-12.00 น. 
หอ้ง 707 อาคารบรมราชกมุาร ี

อาจารย ์14 

ภาษา
ตะวันตก/
เยอรมัน 

การสมัมนาในหวัขอ้เรือ่งเกีย่วกบัการสอนวรรณคดี
เยอรมัน โดยผูเ้ชีย่วชาญจากเยอรมัน (Prof.Berbeli 
Wanning) 

1-31 ส.ค.54 นสิติ อาจารย ์
บคุคลภายนอก 
รวม 20 คน 
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รายช่ือคณาจารย์ 
ภาควชิา สถานภาพ ลาํดบั ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 1 ใกลรุ่้ง  อามระดิษ  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 2 ชลดา  เรืองรักษลิ์ขิต  รศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 3 ณฐัพร  พานโพธ์ิทอง  ผศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 4 เทพี  จรัสจรุงเกียรติ  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 5 ธีรนุช  โชคสุวณิช  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 6 วภิาส  โพธิแพทย ์  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการ 7 อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 8 ชยัรัตน์ พลมุข  อ.    
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 9 ธานีรัตน์    จตุัทะศรี        อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 10 นํ้าผึ้ง   ปัทมลางคุล             อ.ดร.     
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 11 ปรมินท ์ จารุวร  อ.ดร.    
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 12 ประไพพรรณ  พ่ึงฉิม  อ.    
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 13 ม่ิงมิตร  ศรีประสิทธ์ิ   อ.ดร.     
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 14 มุจลินท ์สุดเจริญ  อ.    
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 15 ศิริพร   ภกัดีผาสุข             อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 16 อาทิตย ์  ชีรวณิชยก์ลุ               อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 17 จิราภรณ์  ภทัราภานุภทัร  อ.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 18 ศิราพร  ณ  ถลาง  ศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 สุกญัญา  สุจฉายา  รศ.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 สุจิตรา  จงสถิตยว์ฒันา  รศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาไทย ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 สุนนัท ์ อญัชลีนุกลู รศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 1 ชมนาด ศีติสาร  ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 2 ชญัญพร  ปริญญาวฒิุชยั อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 3 เดือนเตม็  กฤษดาธานนท ์ ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 4 นูรีดา  หะยยีะโกะ อ. ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 5 พชันี   ตั้งยนืยง รศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 6 มนธิรา  ราโท ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 7 วรวฒิุ  จิราสมบติั ผศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 8 ศศรักษ ์ เพชรเชิดชู อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการ 9 สุรีย ์ ชุณหเรืองเดช ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 กนกวรรณ  เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ ผศ.ดร 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 กมล  บุษบรรณ์ อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 ชาญวทิย ์ ทดัแกว้ อ.ดร. 
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ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 ทศันีย ์ สินสกลุ      ผศ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 ธีรวฒัน์  ธีรพจนี อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 นํ้าทิพย ์  เมธเศรษฐ        อ.   
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 ภทัรพร  ปรัศวเ์มธีกลุ  อ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 มานพ  อาดมั อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 ศศิพร  เพชราภิรัชต ์ อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 19 สมพรนุช  ตนัศรีสุข         อ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 20 สืบพงศ ์ ชา้งบุญชู               อ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 21 สุภาพร  บุญรุ่ง อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 22 หทยั    แซ่เจ่ีย อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 23 อภิรดี เจริญเสนีย ์ อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 24 อรรถยา   สุวรรณระดา    ผศ.ดร.   
ภาควชิาภาษาตะวนัออก พนกังานมหาวทิยาลยั 25 อษัฎายทุธ  ชูศรี   อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 ประพจน์  อศัววิรุฬหการ ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 มณฑา  พิมพท์อง รศ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 ร.ท.บรรจบ  บรรณรุจิ  ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 29 เสาวลกัษณ์  สุริยะวงศไ์พศาล รศ.ดร  
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 1 จิรันธรา  ศรีอุทยั ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 2 ดารินทร์  ประดิษฐทศันีย ์ ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 3 นํ้าทิพย ์ ภิงคารวฒัน์ ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 4 ปรีณา  แข่งขนั อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 5 ปรีมา  มลัลิกะมาส รศ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 6 ภคัพรรณ  ทิพยมนตรี อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 7 รศนาภรณ์  วรีวรรณ   อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 8 รองรัตน์  ดุษฎีสุรพจน์   ผศ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 9 ศุภกาญจน์  เอ่ียมหฤท ผศ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการ 10 สุเบญจา   เผา่เหลืองทอง         อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 11 จิตติมา  พฤฒิพฤกษ ์ อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 13 ฐาปนจัฉร์   ขนุภกัดี อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 14 ณิดา  ติรณสวสัด์ิ อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 15 ดวงฤดี    เจริญบณัฑิต อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 16 มธุริน  ลีละเศรษฐกลุ อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 17 มทัธนี    พลงัเทพินทร์ อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาองักฤษ พนกังานมหาวทิยาลยั 18 รักสงบ  วจิิตรโสภณ อ.ดร.  
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ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 คารินา  โชติรวี ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 ณฐัมา  พงศไ์พโรจน์ ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 ปทมา  อตันโถ ผศ.  
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 พจี  ยวุชิต รศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 สงวนศรี  ขนัธวเิชียร ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 สมจิต  จิระนนัทิพร อ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 สุนิจ  สุตณัฑวบิูลย ์ ผศ. 
ภาควชิาภาษาองักฤษ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 สุรภีพรรณ  ฉตัราภรณ์ รศ. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 1 สุธาชยั  ยิม้ประเสริฐ ผศ.ดร. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 2 สุวมิล  รุ่งเจริญ ผศ. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 3 สาวติรี  เจริญพงศ ์ ผศ. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการ 4 สุเนตร  ชุตินธรานนท ์ รศ.ดร. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 จุฬิศพงศ ์  จุฬารัตน์                   อ.ดร.   
ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 ธนาพล  ล่ิมอภิชาต อ.ดร. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 พิพาดา  ยงัเจริญ รศ. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 ภาวรรณ  เรืองศิลป์ อ.ดร.  
ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 9 เรือโทดินาร์     บุญธรรม                 อ.ดร.   
ภาควชิาประวติัศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 10 วาสนา  วงศสุ์รวฒัน์ อ.ดร. 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 วลิลา  วลิยัทอง อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 1 จนัทรา  ประมูลทรัพย ์  อ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 2 ชูศรี  มีวงศอุ์โฆษ  ผศ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 3 วภิาดา  เพช็รรักษ ์  ผศ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 4 วลิิตา  ศรีอุฬารพงศ ์  ผศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 5 สุวรรณา  สถาปัตยพ์ฒันา  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 6 หน่ึงฤดี  โลหผล  ผศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการ 7 อารตี  แกว้สัมฤทธ์ิ   อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 8 นิธิวดี  ศรีหงส์  อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 9 ปาจรีย ์ ทาชาติ อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 10 พิริยะดิศ  มานิตย ์  อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 11 เพญ็พิสาข ์ ศรีวรนารถ  อ.        
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 12 ภาสุรี    ลือสกลุ  อ.        
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 13 รมย ์ ภิรมนตรี อ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 14 วรุณี   อุดมศิลป  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 15 วลิาสินีย ์    แฝงยงค ์          อ.        
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ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 16 สุกิจ  พูพ่วง  อ.        
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 17 หน่ึงหทยั  แรงผลสัมฤทธ์ิ    อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาตะวนัตก พนกังานมหาวทิยาลยั 18 อติพร     เสถียรสุต  อ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 19 กาญจนา  บุนนาค อ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 20 ขจิตรา  ภงัคานนท ์  รศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 21 ถนอมนวล    โอเจริญ  ศ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 22 ปณิธิ  หุ่นแสวง  ผศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 23 พรสรรค ์ วฒันางกรู ศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 24 พนูศรี    เกตุจรูญ รศ. 
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 25 วรรณา  แสงอร่ามเรือง  รศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 26 สถาพร  ทิพยศกัด์ิ  รศ.ดร.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 27 สรรควฒัน์  ประดิษฐพงษ ์  ผศ.  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 28 สิริวรรณ  จุฬากรณ์  อ.ดร.  
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการ 1 ธิดาวดี  สกลุโพน  อ.   
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการ 2 สมภาร  พรมทา ศ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการ 3 สุภคัวดี  อมาตยกุล ผศ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 4 กนิษฐ์   ศิริจนัทร์          อ.ดร.  
ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 5 เกษม  เพญ็ภินนัท ์ อ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 6 ศิรประภา  ชวะนะญาณ อ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา พนกังานมหาวทิยาลยั 7 ศิริญญา  อรุณขจรศกัด์ิ อ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 เน่ืองนอ้ย  บุณยเนตร รศ. 
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 สิริเพญ็  พิริยจิตรกรกิจ ผศ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 สุวรรณา  สถาอานนัท ์ รศ.ดร. 
ภาควชิาปรัชญา ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 11 โสรัจจ ์ หงศล์ดารมภ ์ รศ.ดร. 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 1 จินดารัตน์  เบอรพนัธ์ุ ผศ. 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 2 ดวงเนตร  วงศป์ระทีป อ. 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 3 พิมพร์ําไพ  เปรมสมิทธ์ ผศ.ดร. 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ ขา้ราชการ 4 สมศกัด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิสกลุ ผศ.ดร. 
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 เนณุภา    สุภเวชย ์             อ.    
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 วชิราภรณ์   คลงัธนบูรณ์ อ.    
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 7 เสาวภา  หลิมวจิิตร อ.    
ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 8 อรนุช  เศวตรัตนเสถียร อ.ดร.   
ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการ 1 จารุณี  หงส์จารุ รศ. 
ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการ 2 ดงักมล  ณ ป้อมเพชร อ. 
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ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการ 3 ฤทธิรงค ์ จิวากานนท ์ ผศ. 
ภาควชิาศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 4 กลุธิดา  มณีรัตน์ อ.ดร. 
ภาควชิาศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 5 ปริดา  มโนมยัพิบูลย ์ อ.ดร. 
ภาควชิาศิลปการละคร พนกังานมหาวทิยาลยั 6 พนัพสัสา  ธูปเทียน อ. 
ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 กฤษรา   วริศราภริูชา  ผศ.  
ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 ปวติร  มหาสารินนัทน์ อ. 
ภาควชิาศิลปการละคร ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 พรรัตน์  ดาํรุง รศ. 
ภาควชิาภมิูศาสตร์ ขา้ราชการ 1 ชนิตา ดวงยหิวา อ. 
ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 ฐิติรัตน์  ป้ันบาํรุงกิจ อ. 
ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 ผอ่งศรี  จัน่หา้ว รศ. 
ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 พรรณี  ชีวนิศิริวฒัน์      อ.ดร.   
ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 ศิริวไิล  ธีระโรจนารัตน์            ผศ.ดร.   
ภาควชิาภมิูศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 อารีรัตน์ แพทยานุเคราะห์ อ. 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ ขา้ราชการ 1 ก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา รศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ ขา้ราชการ 2 วโิรจน์  อรุณมานะกลุ รศ.ดร. 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 ธีราภรณ์  รติธรรมกลุ อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 พิทยาวฒัน์  พิทยาภรณ์ อ.ดร.   
ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 ภาวดี  สายสุวรรณ อ. 
ภาควชิาภาษาศาสตร์ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 สุดา  รังกพุนัธ์ุ  ผศ.ดร.   
ภาควชิาภาษาศาสตร์ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 ธีระพนัธ์  เหลืองทองคาํ ศ.ดร. 
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 1 ชุติมา  ประกาศวฒิุสาร      ผศ.ดร.   
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 2 ถนอมนวล  หิรัญเทพ อ.       
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 3 ทอแสง เชาวชุ์ติ อ.ดร.    
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 4 แพร  จิตติพลงัศรี อ.ดร.    
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 5 ศิริพร  ศรีวรกานต ์ อ.ดร.   
วรรณคดีเปรียบเทียบ พนกังานมหาวทิยาลยั 6 สุรเดช   โชติอุดมพนัธ์ ผศ.ดร.  
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 7 จาตุรี   ติงศภทิัย ์ ผศ.ดร. 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 8 ตรีศิลป์  บุญขจร ผศ.ดร. 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 9 ม.ร.ว.กองกาญจน์  ตะเวทีกลุ ผศ. 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ขา้ราชการเปล่ียนสถานภาพ 10 อนงคน์าฎ  เถกิงวทิย ์ รศ.ดร. 
หน่วยวชิาอารยธรรมไทย ขา้ราชการ 1 สถาพร  อรุณวลิาศ อ. 
หน่วยวชิาอารยธรรมไทย พนกังานมหาวทิยาลยั 2 เพ่ิมทิพย ์ บวัเพช็ร์ อ. 
ศนูยก์ารแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ 

พนกังานมหาวทิยาลยั 1 ทองทิพย ์ พลูลาภ อ.ดร. 
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รายช่ืออาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ลาํดบั ช่ือ-สกลุ สัญชาติ ภาควชิา 

1 นางลินน์ พนั แชร์แมง (Mrs.Line Phan Germain) ฝร่ังเศส ภาษาตะวนัตก 

2 นางสาวกาตาลินา เดล โรซาริโอ อินาซุนตา มาร์กา เอกวาดอร์ ภาษาตะวนัตก 

3 
นางสาวจูลี รัชตรณชยั - ปงโปนี (Ms. Julie Rujataronajai - 
Pomponi) 

ฝร่ังเศส ภาษาตะวนัตก 

4 นางสาวไรซา  ซาไนวา (Ms.Raisa  Dzanaeva) รัสเซีย ภาษาตะวนัตก 

5 นางสาวลิเดีย  คาลาโบร (Ms.Lidia  Calabro) คนใหม่ อิตาเลียน ภาษาตะวนัตก 

6 นายเคลาดิโอ  คสัเพิร์ล (Mr. Claudio  Kasperl) เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 

7 นางคิโยะมิ อิเกะตะนิ  (Mrs. Kiyomi  Iketani) ญ่ีปุ่น ภาษาตะวนัออก 

8 นางสาวมิชิโกะ  อิไม (Ms. Michiko  Imai) ญ่ีปุ่น ภาษาตะวนัออก 

9 นายจาง  จงเจ้ิง  (Mr.Zhang  Zongzheng) จีน ภาษาตะวนัออก 

10 นายไซมอน เจพี ไรท ์(Mr.Simon J.P. Wright) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

11 นายโดนลั สกอ็ต ฮมัฟรียส์ (Mr.Danald Scott Hamphries) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

12 นายโทน่ี โอ นีลล ์(Mr.Tony O'Neill) ไอริช ภาษาองักฤษ 

13 นายโรเบิร์ต ไมเคิล แครบทรี (Mr.Robert Michael Crabtree)  อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

14 นายวิลเลียม เคเทอร์ แฮนดริ์ช (Mr.William Cater Handrich) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

15 นายแอนดรู  จอห์น  ไรท ์(Mr.Andrew John Wright) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

16 นายแอนดรู เจคอป แมทธิวส์ (Mr.Andru Jacob Mathew) อเมริกนั ภาษาองักฤษ 

17 นายแอลสัเดอร์ เอียน แมคมิลแลน (Mr.Alasdair Iain MacMillan) องักฤษ ภาษาองักฤษ 

  พนักงานประจําโครงการ     

1 นางสาวมาเรีย เด ลาส เมเซเดส ราโมส ซานเชส สเปน ภาษาตะวนัตก 

  ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ     

1 นางสาวอนันา  เองเงลฮาร์ดท ์(Ms.Anna  Engelhardt) เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 

2 อ.คาโรลีน  มึลเวอร์ชเตท เยอรมนั ภาษาตะวนัตก 

3 นางฝาน  อ๋ิง (Mrs.Fan  Ying) จีน ภาษาตะวนัออก 

4 นางจาง  หนิง (Mrs.Zhang Ning) จีน ภาษาตะวนัออก 

5 นางสาวหาน  เจ่ียขวา้ง (Ms.Han  Jiekuang) คนใหม่ จีน ภาษาตะวนัออก 

  หลกัสูตรนานาชาติ     

1 นายเบร็ท  แอนดรูว ์ ฟาร์เมอร์  (Mr.Brett Andrew Farmer) ออสเตรเลียน หลกัสูตรฯ 
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รายช่ือผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพในกรรรมการชุดตางๆ 
 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
1. คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย  บุณยเนตร กรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ กรรมการ 
11. เลขานุการคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการ 
12. นางพรลภสั  เชวงวณิชชา กรรมการและเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

1.  คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ประธานกรรมการ  
2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6.  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการ 
9.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัออก กรรมการ 
10.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
11.  หวัหนา้ภาควิชาประวติัศาสตร์ กรรมการ 
12.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาตะวนัตก กรรมการ 
13.  หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
14.  หวัหนา้ภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
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15.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
16.  หวัหนา้ภาควิชาภาษาองักฤษ กรรมการ 
17.  หวัหนา้ภาควิชาศิลปการละคร กรรมการ 
18.  หวัหนา้ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
19.  หวัหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20.  อาจารย ์ดร.วิลลา  วิลยัทอง กรรมการ 
21.  รองศาสตราจารย ์ดร. สถาพร ทิพยศกัด์ิ กรรมการ 
22.  อาจารย ์ดร. ธีรนุช  โชคสุวนิช กรรมการ 
23.  อาจารย ์ดร. ศศรักษ ์ เพชรเชิดชู กรรมการ 
24.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ทมา  อตันโถ กรรมการ 
25.  อาจารยด์วงเนตร  วงศป์ระทีป กรรมการ 
26.  อาจารยป์วิตร  มหาสารินนัทน ์ กรรมการ 
27.  ผูอ้าํนวยการศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
28.  ผูอ้าํนวยการศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
29.  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพวิเตอร์ กรรมการ 
30.  ผูอ้าํนวยการศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
31.  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
32.  เลขานุการคณะอกัษรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
33.  นายสุธรรม โตฤกษ ์ ผูช่้วยเลขานุการ 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการประสานงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 

1. รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ สาํนกัคณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นดารัตน์ เบอรพนัธ์ุ บรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ ประวติัศาสตร์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยเ์น่ืองนอ้ย  บุณยเนตร ปรัชญา กรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกลุ  ภาษาไทย กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณา  แสงอร่ามเรือง ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หน่ึงฤดี  โลหผล ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ภิาดา  เพช็รรักษ ์ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
9. อาจารย ์ดร.วรุณี  อุดมศิลป ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
10. อาจารยจ์นัทรา  ประมูลทรัพย ์ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
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11. อาจารย ์ดร.พริิยะดิศ มานิตย ์ ภาษาตะวนัตก กรรมการ 
12. อาจารย ์ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา ภาษาตะวนัออก กรรมการ 
13. อาจารยภ์ทัรพร ปรัศวเ์มธีกลุ ภาษาตะวนัออก กรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ทมา  อตันโถ ภาษาองักฤษ กรรมการ 
15. อาจารยถ์นอมนวล  หิรัญเทพ วรรณคดีเปรียบเทียบ กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธิรงค ์ จิวากานนท ์ ศิลปการละคร กรรมการ 
17. อาจารยเ์พิ่มทิพย ์ บวัเพช็ร์ อารยธรรมไทย กรรมการ 
18. นางสาวปัทมา  โลมาเจริญ ภาควิชาภาษาศาสตร์ กรรมการ 
19. นางสาวสุจิตรา ไชยแกว้ ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
20. นายสมชาย  เผอืกผอ่ง เลขานุการคณะ กรรมการ 
21. นางจุฑามาศ  จนัทร์แกว้ งานคลงัและพสัดุ กรรมการ 
22. นางกฤติยา  ทองเพช็ร งานบริหารและธุรการ กรรมการ 
23. นางวภิา  หอมศิริ บริการการศึกษา กรรมการ 
24. นางสาวสุดารัตน์  โคตรสมบติั ฝ่ายวางแผน กรรมการ 
25. นางวรรณภา  จดัสนาม ฝ่ายวิจยั กรรมการ 
26. นางสาวมลัลิกา  สามารถ ฝ่ายวิรัชกิจ กรรมการ 
27. นางสุปริญา ลุลิตานนท ์ ศูนยส์ารนิเทศฯ กรรมการ 
28. นางวณีา  เสลาคุณ ศูนยไ์ทยศึกษา กรรมการ 
29. นางสาวกมลวรรณ  อกัษร ศูนยก์ารแปลและการล่าม กรรมการ 
30. นางสาวนิภาพร  อางควนิช ศูนยก์ารแปลและการล่าม กรรมการ 
31. นางสาวมนชัยา ชนะประเสริฐ ศูนยค์อมพวิเตอร์ กรรมการ 
32. นางสาวจารุรัตน์  เทศลาํใย ศูนยว์รรณคดีศึกษา กรรมการ 
33. นายฉลอง  แสงสิริวิจารณ์ ศูนยว์ิจยัประมวลผล กรรมการ 
34. นางพวงทิพา  อยูบ่าํรุง หน่วยโสตฯ กรรมการ 
35. นางสาวพรลภสั  ยวงงาม ฝ่ายประกนัคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 





คณะผู้จัดทาํรายงานประกนัคุณภาพคณะอกัษรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2554 

 

 

1. อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์ รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

2. นางพรลภสั เชวงวณิชชา เจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพ 

 

 

ออกแบบปกโดย  อาจารยเ์นณุภา สุภเวชย ์

ภาพปกโดย   นายดนุสิทธ์ิ ชาตยาทร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอ้มูลจากทุกส่วนงานในคณะฯและทุกท่านท่ีช่วยรวบรวมขอ้มูล 
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